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VOORWOORD.
Het Hoofdbestuur van de Vereeniging Studiebelangen over
het bestuursjaar 1916/17, stuurt hiermee het meest tastbare bewijs
harer werkzaamheid de wereld in.
Moge de belangstelling voor dit jaarboekje even groot zijn als
hare voorgangsters ten deel viel.
Het Hoofdbestuur1916117:
J. P. HOOGLAND, Voorzitter.
J. H. MAASLAND, Ie Secretaris.
A. G. WETHMAR, Penningmeester.
R.B.A.VAN DER KLIP,Vice-Voorzitter.
W. DE JONG, 2e Secretaris.

JAARVERSLAG 1916-1917.

VERSLAG
DER

Vereeniging „STUDIEBELANGEN"
over het Vereenigingsjaar Maart 1916—Maart 1917.

Mijn voorganger de heer Verhoeven eindigt zijn verslag in het
vorige jaarboekje met de wensch:
„Moge de reorganisatie spoedig tot het door allen zoo zeer gewenschte resultaat leiden".
W a a r op mij de taak rust een jaarverslag te schrijven op het
oogenblik dat eindelijk die vurig gewenschte reorganisatie in een
verder stadium van voortgang is getreden door de verschijning
der Memorie van Antwoord bij de behandeling van de wet op het
Hooger Landbouwonderwijs vraag ik me onwillekeurig af in hoeverre deze wensch in vervulling is getreden.
Wat het „spoedig" betreft, geloof ik dat we tevreden kunnen
zijn; in dat opzicht zijn we helaas niet oververwend. Of echter
het resultaat zal zijn zooals het door allen zoo zeer gewenscht
werd is een moeilijker vraag. Bij de bestaande onzekerheid kunnen we niet veel méér doen dan hopen en afwachten. Vandaar
dat ik met bovenstaande wensch mijn verslag begin.
Beschouwen we echter de feiten!
In Februari 1916 trad de heer Bakker uit het bestuur.
In zijn plaats trad de heer:
J. P. HOOGLAND.
Op 8 Maart hield prof. Beyerinck eene lezing over: de Microbiologie van den bouwgrond.

— l o o p de algem. vergadering van 15 Maart werd het bestuur a. v.
verkozen:
S. v. HOORN, Voorzitter.
J. P. HOOGLAND, Secretaris.
A. G. WETHMAR, Penningmeester.
R. B. A. v. d. KLIP, Vice-Voorzitter.
W. DE JONG, 2e Secretaris.
Den 3den April hield de heer Leo Polak een lezing over:
Wijsbegeerte en Natuurwetenschap.
Den 7den April hield de heer M. F. Visser een lezing over:
De waterstaatkundige toestand van Noord-Holland in verband
met de laatste overstrooming.
In Mei verscheen het jaarboek.
Op 26 Mei hield de heer de Bussy een lezing over: Het proefstationwezen in Deli.
In September moest de heer van Hoorn aftreden wegens vertrek uit Wageningen. In zijn plaats trad de heer:
J. P. HOOGLAND,
wiens functie werd ingenomen door den heer:
J. H. MAASLAND.
Den 2den October vertegenwoordigde het bestuur de vereeniging bij de inaugureele rede van den heer Thijs.
Den lOden October bij die van den heer Haringhuizen. In de
alg. verg. van 19 November werden de statuten en het reglement
gewijzigd. Hoofdstuk V van het reglement luidt thans a. v.:
V. VAN DE AFDEELINGEN.
Art. 54.
Er zijn vijf afdeelingen en wel voor de Studierichtingen:
Nederlandsche Landbouw.
Tropische Landbouw.
Nederlandsche Boschbouw.
Tropische Boschbouw.
Tuinbouw.
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Art. 55.
Voor elk der afdeelingen bestaat een huishoudelijk reglement
niet strijdende met de bepalingen van het reglement van „Studiebelangen" ter beoordeeling van het Hoofdbestuur, en wanneer er
verschil van meening mocht bestaan tusschen Hoofdbestuur en
Afdeelingsbestuur ter beoordeeling van de Algemeene Vergadering.
Art. 56.
Alles wat door de afdeeling inzake de studie en het onderwijs
aan de R. H. L., T. en B. School mocht worden besloten of besproken zal niet anders dan door het Hoofdbestuur ter kennis van
de betrokken personen of colleges gebracht worden.
De belangen der leden voor zoover deze ambtenaren zijn, worden behartigd door de Afdeelingsbesturen.
Art. 57.
De Afdeelingen ontvangen jaarlijks uit de kas een bedrag van
één gulden per tot die Afdeeling behoorend lid.
Art. 58.
De Afdeelingsbesturen dienen het Hoofdbestuur zooveel mogelijk van advies in alle zaken hun studierichting betreffende en
leggen zoodanig in een vergadering van hun afdeeling de te behandelen zaken aan de studeerenden van de betreffende studierichting voor.
Art. 59.
Zoo dikwijls als noodig vergadert het Hoofdbestuur met de
Afdeelingsbesturen. Deze geven dan van de verschillende punten
waaromtrent de afdeeling actie wenschelijk acht aan het Hoofdbestuur op.
De tot dusverre bestaande N. L. en T. B.-vereenigingen en de op
te richten T. L. vereeniging werden afdeelingen van „Studiebelangen" met een eigen reglement. De contributie werd gebracht op
vier gulden, waarvan jaarlijks één gulden aan de onderaf deeling
waartoe een lid behoort, wordt afgedragen ter bestrijding van de
onkosten dier onderafdeeling.
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In November hield prof. Kohlbrugge een lezing over: De geschiedenis der evolutieleer.
Bij het afscheid van den heer Pelt Lechner vertegenwoordigde
het bestuur de studenten. Ook woonde het bestuur de feestelijke
opening van het Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeder
onderzoek en de herdenking van het veertigjarig bestaan van het
Natuurwetenschappelijk Gezelschap bij.
Op de vergadering van 20 Maart 1917 werd het bestuur a. v.
verkozen:
S. v. HOORN, Voorzitter.
W. DE JONG, Secretaris.
B. B. VOS, Penningmeester.
J. A. J. H. STOUTJESDIJK, Vice-Voorzitter.
P. L. VERMEULEN, 2de Secretaris.
Op 22 Maart hield prof. Diepenhorst een lezing over: Het Kapitalisme.
Gaan we, na deze opsomming van officieele gebeurtenissen, de
belangrijkste pogingen tot verandering en de resultaten daarvan na.
De afdeelingen vergaderden in April 1916 over de kwestie:
Welke onderwerpen worden aan de R. H. L. T. en B. S. dubbel
gedoceerd. Het eindrapport werd verzonden aan de comm. tot
onderzoek van klachten der studeerenden. Het resultaat kan ik
niet beoordeelen.
Aan den Min. van L. N. en H. werd het verzoek gericht zoo
mogelijk maatregelen te treffen, opdat voor de studeerenden,
3de studiejaar, in de cursus 1916-'17 de gelegenheid besta een
rieuw ingericht vierde studiejaar te volgen.
Aan den Raad van Bestuur werd het verzoek gericht de brochure over de studie te Wageningen opnieuw uit te geven. De
Raad zegde ons deze uitgave toe. W e mochten haar echter nog
niet zien verschijnen.
Aan den minister van L, N. en H. en den min. v. Kol. werd
een schrijven verzonden waarin de wensch werd uitgesproken dat
het ontwerpbesluit zooals dit is vastgesteld in het rapport der
comm. Bruinsma zou worden aangenomen.
Een schrijven der studeerenden K. L. II over het college plantenteelt werd gebracht ter kennis van den Raad van Bestuur, had
echter geen resultaat.
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Aan de eindexamencommissie werd het verzoek gericht, zoo
mogelijk voor hen, die niet mochten slagen, de gelegenheid open
te stellen drie maanden later weer examen te doen.
In een bespreking werd ons medegedeeld, dat een inwilliging
van deze wensch zoovele moeilijkheden met zich mede zou brengen, dat er niet veel kans op succes bestond. We hebben dan ook
geen resultaat gehad.
Na de verschijning van het programma van dit jaar werd hieromtrent een uitvoerig schrijven met vragen en opmerkingen verzonden aan den Raad van Leeraren. Hierop ontvingen we geen
antwoord.
Op een rekest aan den min. van oorlog om meer permanente
verloven te willen verleenen ontvingen we een afwijzend antwoord.
Aan den heer Haringhuizen werd een schrijven verzonden om
in verband met het groote aantal collegeuren het practicum burg.
bouwkunde voor het tweede studiejaar minder tijdroovend te
willen maken door het in inkt zetten en kleuren weg te laten.
Hierop ontvingen we een afwijzend antwoord.
Tenslotte deed „Studiebelangen" een poging een landbouwleeraar in Wageningen aangesteld te krijgen, belast met het
leiden van excursies der studeerenden. Hieromtrent werd een
schrijven verzonden aan den Inspecteur van het Landbouwonderwijs Dr. v. d. Zande naar aanleiding van de mededeeling van de
heeren Burgers en v. Beuningen, die hun bedrijven niet meer konden openstellen voor excursies, daar het rondleiden hun te tijdroovend was. Hierop mochten we noch niets naders vernemen.
In bovenstaande heb ik het voornaamste uit het afgeloopen vereenigingsjaar gememoreerd.
Moge „Studiebelangen" veel bereiken in de komende jaren.
J. H. MAASLAND,

Secretaris.
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Finantiëel V e r s l a g
over h e t verenigingsjaar Maart 1 9 1 6 — 1 9 1 7 .

UITGAVEN.

INKOMSTEN.
1. Saldoinkas Maart
1916 . . . .
2. Kontributies . .
3. Oude Jaarboekjes
4. Rente
5. Toevallige baten.

ƒ 150.33
-541.—
- 3.75
- 2.71
- 36.—

\
\
\

6. Lezingen met inbegripvanzaalhuur . . . .
7. Stalhouderij en
hotelrekening
8. Vertegenwoordiging . .
9. Administratie.
10. Drukwerk. .
11. Incassokosten
12. Diversen . .
13. Saldo in kas
Maart 1917

ƒ 733.79
Gezien de Kaskommissie:
(w.g.) P. L. LOHR.
A. WULFF.

ƒ 201.925
- 86.90
- 18.—
- 30.28
-198.—
- 20.86
- 71.95
- 105.875
ƒ 733.79

De Penningmeester:
A. G. WETHMAR.

Toelichting:
2. Als volgt gespecificeerd:
1 kontr. Ie term. 1915—'16 à ƒ 1.50.
153 kontr. 2e term. 1915—16 à ƒ 1.50.
139 kontr. Ie term. 1916—'17 à ƒ 2.—.
4. Rente van het geld à deposito bij de Geld. Credietvereeniging5. Intekenlijst huldeblijk van Pelt Lechner.
8. Reiskosten voorzitter en sekretaris naar Wageningen voor
jubileum Dr. Pitsch en Prof. Ritzema Bos.
11. Kwitanties innen.
12. Huldeblijk van Pelt Lechner.

Jaarverslag van de Wageningsche
Boschbouw-Studenten Vereeniging.
1916-1917.

JAARVERSLAG
VAN DE

Wageningsche Boschbouw-Studenten Vereen.

W a a r de vorige verslagschrijver de toestand der W. B. S. V.
gedurende het vereenigingsjaar 1915/16 als „slapjes" karakteriseerde, behoort er werkelijk niet weinig moed toe om deze karakterisatie voor het afgeloopen jaar over te nemen. We weten immers allen, dat dit jaar nog minder aan de verwachtingen heeft
voldaan dan het vorige. Gezien deze voortdurende verslapping en
achteruitgang, vraagt men zich af:
Heeft de W. B. S. V. recht van bestaan?
Voldoet zij aan de behoefte van de meerderheid der boschbouwstudenten?
Het bevestigende antwoord op de eerste vraag is reeds menigmaal gegeven Men herleze hiervoor slechts het vorige jaarverslag.
De tweede vraag eischt een ontkennend antwoord, hetgeen ten
duidelijkste blijkt uit de telkens weder opduikende kwestie van
oprichting eener candidaat-houtvesters-vereeniging, naast de
reeds bestaande W. B. S. V. en „Studiebelangen".
De bezwaren hiertegen behoeven niet nader uiteengezet te
worden, daar deze kwestie eindelijk is opgelost. Dit is het voornaamste wat in dit vereenigingsjaar is tot stand gebracht. Er is
eenheid gebracht in de tot veel verwarring leidende veelheid.
De oplossing is gevonden in een reorganisatie van de statuten
der vereeniging „Studiebelangen" die in het jaarverslag dier vereeniging nader is uiteengezet.
Hieruit blijkt, dat deze vereeniging thans een dochtervereeniging bezit, met den wijdloopigen naam Candidaat-houtvestersvereeniging, afdeeling Boschbouw der vereeniging Studiebelangen,
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die zoowel de belangen der W. B. S. V., en der afdeeling Boschbouw, als die der eventueel op te richten Cand. houtvestersvereeniging behartigt,
Ter verduidelijking volgen hier eenige artikels uit het Huishoudelijk reglement dier vereeniging:
Art, 2. De C. H, V, dateert vanaf de inwerkingtreding der reorganisatie van de statuten der Ver. Studiebelangen, goedgekeurd
op de algemeene vergadering van Studiebelangen gehouden op
Donderdag 19 October 1916,
Art. 3, De C, H. V. stelt zich ten doel, de ambtenaars- en studiebelangen harer leden te behartigen.
Art. 4. Zij tracht dit doel te bereiken:
a. doordat haar bestuur in zake ambtenaarsbelangen zich
rechtstreeks in verbinding stelt met de autoriteiten.
b. door gegevens en wenschen der leden, de studie aan de
R. H. L. T. en B. S. betreffende, ter kennis te brengen van
het Hoofdbestuur der vereeniging Studiebelangen.
c. door het doen houden van voordrachten door hare leden of
van buiten genoodigden,
d. door het houden van excursies onder deskundige leiding.
e. door het onderhouden van betrekkingen met de V. A. B. I. N.
O, I. in Ned.-Oost Indië.
f. door het aanwenden van alle andere gewenschte middelen.
Art. 7. De leden worden verdeeld in: lo. Gewone leden; 2o.
Buitengewone leden.
Art. 8. Tot de C. H. V. behooren de leden van Studiebelangen,
die voor den boschbouw studeeren en die propaedeuten, welke
van plan zijn boschbouw te gaan studeeren.
Art. 9. Gewone leden zijn de cand.-houtvesters, leden der ver.
Studiebelangen.
Art. 10. Buitengewone leden zijn de overige leden van Studiebelangen, bedoeld bij art. 8.
Art. 11. Men verliest het lidmaatschap door verlies van het
lidmaatschap van Studiebelangen en door verandering van studierichting.
Art. 13. De rechten van de gewone leden zijn:
a. het bijwonen van alle bijeenkomsten der vereeniging.
b. het voeren van het woord op die bijeenkomsten.
c. het stemrecht over alle in stemming gebrachte voorstellen.
d. het stellen van candidaten en het doen van voorstellen.
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e. het zitting nemen in alle commissies.
f. het houden van lezingen voor de vereeniging.
Art. 14. De rechten van de buitengewone leden zijn dezelfde als
die in Art. 13 vermeld, uitgezonderd het doen van voorstellen en
het stemmen over ambtenaarszaken.
Art. 39. Een van de leden van het Hoofdbestuur van Studiebelangen voor de studierichting Boschbouw is tevens bestuurslid
der C. H. V.
Dat we hiermede een flinke stap in de goede richting zijn vooruitgekomen zal een ieder inzien die op de hoogte is van de dikwijls
onaangename en remmend werkende verwarring, die heerschte.
Daar de koninklijke goedkeuring der statutenwijziging van de
vereeniging Studiebelangen eerst kort geleden is afgekomen, zal
de W. B. S. V. na de paaschvacantie worden ontbonden.
Thans wil ik even de andere gebeurtenissen van 't afgeloopen
jaar memoreeren.
Het bestuur heeft vele sprekers van buiten uitgenoodigd, doch
heeft er helaas slechts een tweetal bereid gevonden.
Zoo traden als sprekers van buiten op:
14 Dec. 1916 de heer E. D. van Dissel, over:
„In welke richting beweegt zich de Nederlandsche
Boschbouw".
21 Maart 1917 Dr. J. Valckenier Suringar, over:
„Eenige bijzonderheden van onze Djatibosschen op Java".
Twee leden hielden resp. lezingen over de volgende onderwerpen:
8 December 1916 A. Thorenaar: „Boschbouwpractijk in Zwitserland."
7 Maart 1917 F. Kramer: „Een moderne
Plenterbedrijfsmethode."
Bij den aanvang van het jaar was het bestuur als volgt samengesteld:
R. B. A. VAN DER KLIP, Voorzitter.
H. A. L. DE LEEUW, Ie Secretaris.
A. J. LOUWERSE, Penningmeester.
H. A. ZIJLSTRA, Vice-Voorzitter.
P. ZONNEVELD, 2e Secretaris.
Door overlijden verloren we den heer Zijlstra, Nog zoo kort
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geleden hebben we met hem hoopvolle plannen voor de toekomst
gesmeed.
In het bestuur werd in den loop van het jaar de heer Louwerse
opgevolgd door den heer K. P. Kalis.
Daar de geldmiddelen er zeer goed voorstonden werd door de
algemeene vergadering besloten voorloopig geen contributie te
innen.
Van de V. A. B. I. N. O. I. mochten we twee overdrukken ontvangen van artikels uit Tectona, de opleiding der boschambtenaren betreffend.
Door het bestuur werd met een inteekenlijst rondgegaan voor
het „Van Schermbeekfonds". De daarop geteekende gelden zullen
binnenkort aan de Ned. Boschbouwvereeniging worden overgedragen.
De excursie naar het landgoed „der Treek" moest door ziekte
van den heer W. H. de Beaufort uitgesteld worden tot na de
paaschvacantie.
Wanneer dit verslag verschijnt zal de W. B. S. V. opgehouden
hebben te bestaan, maar ik geloof zeker, dat we in haar opvolgster, de Candidaat-houtvestervereeniging, een vereeniging hebben
gekregen, die aan alle eischen zal voldoen.
Wanneer dit dan ook het geval niet mocht zijn, zou dit geheel
te wijten zijn aan de leden zelf.
Dat de Candidaat-houtvestersvereeniging bloeie!
H. A. L. DE LEEUW, Secretaris.

Jaarverslag der Vereeniging van
Nederlandsche Landbouwstudenten.
1916-1917,

Jaarverslag Vereeniging van Nederlandsche
Landbouw-Studenten over het
jaar 1916-1917.

Over het bestuursjaar 1916—1917, het laatste tevens voor de
Vereeniging van Ned. Landb. Studenten, valt het volgende te
memoreeren.
Op 3 Maart 1916 was er een huishoudelijke vergadering, waar
de jaarverslagen van secretaris en penningmeester werden uitgebracht. Daarna werd het volgende bestuur verkozen:
J. P. HOOGLAND, Voorzitter.
J. S. SWIERSTRA, Secretaris.
J. VAN R I J S E W I J K , Penningmeester.
Daarna werd op 31 Maart een vergadering gehouden om te
komen tot vaststelling van een plan voor de zomerexcursie.
Gekozen werd Zeeland—Zuid-Holland, waarheen dan ook op
1,2 en 3 Augustus j.1. de excursie gehouden werd. Voor een verslag er van zou ik willlen verwijzen naar de maandbladen „Ceres"
en „Fides" en naar „Cultura".
Nog werden meerdere excursies gehouden, en wel:
op 15 April naar het overstroomde gebied van Waterland;
op 21 October naar de boerderij „Harscamp" te Harskamp;
op 25 November naar „Johanna-Hoeve" te Oosterbeek;
op 1 Februari naar het nieuwe Rijkslandbouwproefstation voor
Veevoederonderzoek te Wageningen, en
op 3 Maart naar de stal van den heer Joh. Lamers te Eiden
bij Arnhem.
Een aangevraagde excursie naar Stal Doorwerth te Heelsum
kon in December niet plaats vinden door bezwaar van de kant
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van genoemde stal, en moest uitgesteld worden tot Januari 1917,
Toen kwam de vorst, en werd wegens gladheid van de wegen, de
excursie opnieuw uitgesteld. Br. van Brakell maakte bezwaar de
paarden buiten te brengen.
Nog is reeds aanvrage gedaan voor enkele excursies, die wegens
de weersgesteldheid en het ijsvermaak uitgesteld zijn.
Een ander middel, waardoor de vereeniging haar doel, de bevordering van de studie van den Nederlandschen landbouw, tracht
te bevorderen, is het houden van lezingen. Hier is het laatste jaar
geen gelukkig geweest. Éénmaal trad een niet-lid op; het was
op 23 November, toen de heer H. Lindeman uit Utrecht sprak over;
„Onkruidbestrijding, speciaal met fijngemalen kaïniet".
De heer L. Broekema zou nog spreken over: „Terpvondsten",
maar door ongesteldheid is deze lezing uitgesteld geworden.
Door leden werden de volgende lezingen gehouden:
op 26 October door de heer J, C. Pfeiffer, over: „het weer en
de landbouw";
op 13 December door den heer W. de Jong, over: „Machinale
kaasbereiding";
op 27 Februari door den heer J. G. Tukker, over: „Coöperatie".
Nog wilde ik vermelden dat het aantal gewone- en begunstigende leden bij het eindigen van de vereeniging resp. 43 en 1
bedraagt.
Aan het einde van m'n verslag zij het mij vergund U iets te
vertellen over de geschiedenis van de Vereeniging van Nederlandsche Landbouw Studenten. Opgericht op 15 December 1913
(16 Januari 1914) eindigt zij op 9 Maart 1917, 's avonds 8.35. Na
een goed begin, kwam in Augustus 1914 de mobilisatie met z'n
gevolgen. Vele krachten werden ontnomen, weinigen kwamen de
verloren gelederen versterken. Thans gevoelen wij nog de gevolgen in het geringe aantal leden lezingen in het afgeloopen jaar.
Dat hierin spoedig verandering kome.
Vele malen werden excursies gehouden; tweemaal een 3-daagsche zomerexcursie. Velen zagen dan wat, leerden weer iets, konden eigen kennis toetsen aan de praktische ervaringen van anderen. Zoo ging het ook met de lezingen; niet alleen hoorders, maar
ook sprekers deden ervaring op. Niet alle sprekers, de niet-leden
kan ik niet beoordeelen.
Dan nog de vraagbaak en de praktijk-adressen. De eerste
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leverde weinig resultaat, de tweede iets meer. Slechts enkele
leden vulden lijsten in.
Doch al deze nuttige instellingen blijven bestaan; alles gaat
over op de „Afdeeling Nederlandsche Landbouw" van „Studiebelangen". Op 13 October 1916 werd het besluit om de vereeniging op te heffen en alles over te dragen aan de „afdeeling N.
L." in een huishoudelijke vergadering aangenomen.
Dat de nieuwe afdeeling bloeie!
' j . S. SWIERSTRA,

Secretaris.

LEZINGEN.

Natuurwetenschap en Wijsbegeerte,

LEZING,
gehouden door den heer L. POLAK,
privaat-docent te Amsterdam.

Natuurwetenschap en Wijsbegeerte.
Lezing, g e h o u d e n door d e n h e e r L. P O L A K ,
privaat-docent te A m s t e r d a m .

Spreker begon met er op te wijzen, dat „de Eeuw der Natuurwetenschap", die ons, dank zij de empirische methode, tal van
zegeningen bacht en ongekende wetenschappelijke vooruitgang,
achter ons ligt.
Thans begint deze methode ook in de Geesteswetenschappen
toegepast te worden, waarin ze nog zegenrijker belooft te worden
en ons te brengen „de Toekomstige Eeuw der Psychologie", zooals
Prof. Heymans van Groningen het heeft genoemd.
*Daarna teekende spreker de krisis der overgangsperiode, waarin wij thans verkeeren, die leiden moet tot de overwinning van
het „naturalisme", de z.g.n. „natuurwetenschappelijke wereld- en
levensbeschouwing" (waarvan Ostwald en Haeckel vertegenwoordigers zijn en het gros der hedendaagsche „savants", zoover
zij zich aan het kerkelijk „dualisme" hebben ontworsteld), voor
wie de physica tevens hun metaphysica, hun werkelijkheidsleer is.
Die overwinning moet en kan alleen geschieden door de kennisleer, een der onderdeelen van de Wijsbegeerte (daarnaast Metaphysica en Ethica).
Spreker omschreef het terrein en de taak van de natuurwetenschappen en de geesteswetenschappen; de eerste onderzoeken uitsluitend de natuur, d. w. z. de ruimtewereld, de wereld der waarneembare (meetbare, zichtbare, tastbare, weegbare enz.) voorwerpen, der stof en haar beweging, de andere juist de wereld van
het geestelijke, onwaarneembare, ónruimtelijke (het denken en z'n

— 32 —
wetten; het wilsleven en de zedelijke beoordeeling daarvan in
de ethiek en het recht, waarneming en gemoedsleven en de aesthetische beoordeeling of schoonheidsleer).
De groote vraag der wijsbegeerte is nu juist die naar het verband, de samenhang tusschen die beide terreinen, natuur en geest.
Die vraag kan door de natuurwetenschap uitteraard niet
worden opgelost; ze behandelt die niet eens. W a a r zij het doet,
zonder kennisleer, ontaardt zij in „naturalisme", de leer, dat de
natuur het geheel der werkelijkheid is.
Voor het „dualisme" (van Reinke b.v.) is de natuur een deel
der werkelijkhed, naast de geest. En de kennisleer bewijst nu,
naar spreker betoogde, dat de natuur noch het geheel, noch deel
der werkelijkheid is, maar alleen het waarnemingsbeeld, het zinnebeeld der werkelijkheid, die zelf van geestelijken aard is.
Zoo wordt het „natuur-realisme", gemeen aan materialisme en
dualisme, vervangen door het „natuur-idealisme", dat leidt tot het
„psychisch monisme", dank zij de „kritische waarnemingsleer",
die spreker als volgt uiteenzette.
We moeten Locke's waarnemingsleer, tevens die der natuurwetenschap, overwinnen door Berkeley en Kant — waardoor wij
het „phaenomenalisme" ten aanzien der natuur bereiken: de natuur is, zooals ik van avond zal trachten aannemelijk te maken,
het objectief phaenomeen der geestelijke werkelijkheid; de natuur
verleent niet, maar ontleent haar eigenschappen aan de waarnemende geest, niet aan eenig indvidu, maar aan het waarnemingsvermogen als zoodanig (het z.g.n. „Subject der Natuur", waarvan
spreker de zin uiteenzette).
Spreker behandelde toen de kenniswaarde van de z.g.n. „mechanische natuur" en daarnaast die van de niet-gemechaniseerde
(kleurige, klinkende, geurige enz.) natuur van Mach, Zieben,
Kleinpeter e.a.
Allereerst richt spreker zich tegen de dogmatische verdubbeling
van den waarnemingsinhoud. W a t hij wil aantoonen is, dat heel
de ruimtelijke, zinnelijk waarneembare wereld slechts een product van subjectieve waarneming is. Zonder subject bestaat er
noch vorm, noch ruimte, noch stof, noch kleur, noch klank.
De beweging van stof nemen we volgens Locke waar als kleur,
klank, geluid, geur. Dat heeten de secundaire eigenschappen; de
primaire zijn de ruimtelijke eigenschappen van de dingen. Maar,
die leer moet juist overwonnen worden. Primaire en secundaire
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eigenschappen hebben een gelijken subjectieven oorsprong en zijn
gelijkelijk objectief, geldig voor elk normaal subject.
Gewaarwordingen zijn zuiver individueel, behooren bij een bepaald subject. Het naïve denken beschouwt onze zinnen als de
vensters, waardoor we de wereld zien, beschouwt den inhoud van
de gewaarwording als trouwe reproductie en neemt dus aan, dat
we een subjectieve reproductie zien van het tot de buitenwereld
behoorende niet-ik. De secundaire eigenschappen beschouwt men
daarbij uitsluitend als gewaarwording, maar zonder subject is er
geen gewaarwording, dat wil dus eigenlijk zeggen, dat het gehoor
de geluiden, het gezichtsvermogen alle licht schept. Nu zegt de
phénoménale leer, dat ook stof en kracht en ruimte alleen binnen
ons zijn. Men moet den gedachtengang, reeds geldend voor de
secundaire eigenschappen, óók voor de primaire volgen. Berkeley
en Kant zijn 't hierover volkomen eens.
Gewaarwording is geen reproductie, maar een productie, de
geest ontleent niet, maar verleent aan de natuur haar eigenschappen. „An idea can be like nothing but an idea" heeft Berkeley
reeds gezegd; een „idea" is niet denkbaar zonder bewustzijns inhoud. Waarneming is echter niet spontane maar reactieve productie, dus geen willekeur, maar wet, geen hallucinatie, maar inwerking van werkelijkheid op den geest.
Het verschil tusschen realisme en critiek heeft betrekking op
het verschil in het „krijgen" van de gewaarwording, van bijv. het
zien van een rooden bal. De critiek zegt, dat iets niet-zinnelijks
dien waarnemingsinhoud in mij produceert en daardoor zinnelijke
eigenschappen krijgt.
Twee argumenten zijn te dezer zake fundamenteel en afdoende.
Het eerste is, dat al was 't zoo (dat er buiten ons inderdaad kleuren en vormen zijn), gelijk het realisme leert, die z.g.n. verdubbeling van de waarneming, we zouden het absoluut nooit kunnen
weten, want nooit is iets anders ons gegeven dan „gewaarwording". De physiologie van het zien nagaande, betoogt spreker
nader, dat deze niet reproductief maar productief ontstaat. Dat
deze gewaarwording — het zien der dingen als een beeld — reproductief zou zijn is een synthethisch oordeel à priori, dat dogma
blijft. Het tweede argument van Berkeley is deze redeneering, dat
die gelijkheid, welke volgens de eerste overweging enkel dogmatisch kan worden aangenomen, bovendien ondenkbaar is. Hoe zou
datzelfde rood en rond (van dien bal) denkbaar zijn zonder sub3
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ject. De inhoud van de gewaarwording kan dus niet zijn afbeelding van de eigenschappen van het niet-ik. De geest ontleent niet,
maar verleent de waarnemingseigenschappen aan de dingen. Dat
„setzen" van die vormen bij het waarnemen geschiedt in reactie
op de inwerking van de buitenwereld. <
Het objectieve aan al deze gewaarwordingen, het objectieve kennis theoretisch zijn de Phaenomena (de „Erscheinungen", niet 't
Holl. verschijnselen), het immanente in onderscheiding van het
„an sich". Hierna volgt een uiteenzetting van hetgeen er van zinnelijke eigenschappen als objecten overblijft in het werkelijk
niet-ik. In één woord, wat er in „werkelijkheid" overblijft van de
natuur. Die objectieve wereld is een denkbeeld een abstract
samenstel van mogelijke gewaarwordingensinhouden, te verkrijgen door een normalen geest, samengevat in wat „der ideelle
Beobachter" zou kunnen waarnemen, zooals prof. Heijmans uit
Groningen het noemt. Spreker noemt dat het subject van de natuur, want de natuur is niets anders dan het geheel van waarnemingsinhouden die mogelijk zijn voor dat subject. Voor dien
ideellen Beobachter als subject is het geheel, voor ieder onzer
slechts een deel gewaarwordingsinhoud te verkrijgen, de natuur is
niet oorzaak, maar derivaat van die gewaarwordingen.
Uit den inhoud van onze gewaarwording componeeren wij de
gewaarwordingsmogelijkheden. We objectiveeren den inhoud van
onze gewaarwordingen; dat is een gissen en kan dus ook een vergissen zijn. De geest is dus prius van de natuur. W a t de zon is
voor de jaargetijden, is de geest voor de stof.
Wat nu betreft de oorzaak van ons waarnemen, van het „ansich" der dingen, zoo zet spr. dan nog uiteen, kunnen we nooit
iets leeren kennen, daar is door middel van al onze waarnemingen,
ervaringen of natuur-onderzoekingen, geen sprake van. De transcendente oorzaak van onze gewaarwording, de gewaarwordingsoorzaak kan ook op zichzelf geen enkele eigenschap hebben, aan
den gewaarwordingsinhoud ontleend.
Hierna kwam spreker tot de dogmatische verdubbeling van den
waarnemingsvorm, i. c. de ruimte. Om Kant's leer hieromtrent
duidelijk te maken en hem te doen zien als de geestelijke Copernicus, gaf spr. een beeld. Gesteld eens, dat we alles geel zagen,
dan zou daar tweeërlei verklaring voor zijn. Vervallen is de realistische, dat alles geel „is". Of alle dingen waren geel in zuivere
kritischen zin, en noodzaakten ons dus om alles geel te zien, te
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produceeren (algemeene waarnemingsinhoud), óf 't zou kunnen,
dat onze geest een eigenschap had, die ons alles geel deel zien ('t
zou een vergifigingsverschijnsel kunnen zijn), dan zou 't zijn een
algemeen makende vorm, m. a. w. een synthetisch oordeel à priori.
De werkelijkheid zelf behoefde nog niet geel te zijn. Het geel-zijn
kon subjectief bepaald zijn.
Met dit voorbeeld voor oogen laat zich begrijpen de leer, dat
de ruimte behoort tot onze waarnemingsvorm. Kant noemt dan
ook de meetkunde als zijn ruimte-wetenschap, syntethisch en à
prioristisch.
't Is iets in onzen geest, zegt Kant, dat maakt dat alles ruimtelijk is en dat we daarover à prioristisch kunnen oordeelen, zooals
we door vergiftiging met een geel makende stof (Santonine) alles
geel zouden zien. Maar deze subjectiviteit bijv. ten aanzien van
het ruimtelijke, is niet denkbaar zonder subject. De ruimte en al
wat zich er in bevindt, dus heel de ruimtewereld, heel de natuur,
is een functie van, een verhouding tot het waarnemingsvermogen.
De werkelijkheid onafhankelijk van de waarneming, de wereld op
zich-zelf, is onruimtelijk, gelijk ons eigen geestes- en gemoedsleven, onze psyche onruimtelijk is. Zoo is het an-sich voor Kant
cnruimtelijk.
Ruimte zoowel als tijd, is dus niet phenomenaal, maar ideaal,
dat is haar subjectiviteit. De natuur is niet de oorzaak van onze
gewaarwordingen; zij heeft géén concrete realiteit, maar is een
abstract geheel van mogelijke waarnemingsinhouden. Het substract der natuur dat is het reëele, dat is de transobjectieve werkelijkheid. Wat wij waarnemen is het „phenomeen".
Vervolgens kwam spreker op de verhouding van lichaam en
geest en wees aan, hoe de moeilijkheden, waarvoor hier materialisme en dualisme staan, door het kritische psychisme worden
overwonnen.
Tenslotte bechouwde spr. de belangrijkste gevolgen van deze
critiek, die het materialisme of materie-realisme, als zijnde dogmatisch weerlegt en tegelijk is men door het immaterialisme het
dualisme te boven, gevoelt men de dualiteit van geest en stof niet
meer als moeilijkheid, daar voor haar de geest het prius is van
de materie, de materie als mogelijke bewustzijnsinhoud objectief
phaenomeen van den werkelijken geest. De geest is voor haar niet
in de ruimtewereld, maar de ruimtewereld is in den geest.
Hieromtrent gaf spreker een uitvoerige beschouwing, waarin
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hij o.m. ook de conclusie zag, dat in de wereldruimte zielen noch
geesten zijn. In dat opzicht krijgt het materialisme gelijk tegenover het dualisme. De ruimtewereld is nu eenmaal de wereld van
de mechanica; voor ziel is er geen mogelijke taak, noch plaats.
Het materialisme veronderstelt het bewustzijn, dat het wil verklaren. Toch heeft het nog een groote en grootsche taak in de
ruimte-wereld, welke het van het dualisme te verlossen heeft, om
daarna zelf, tegenover de critiek, „ter ziele te gaan".
De critiek maakt een eind aan het antagonisme van lichaam en
ziel, van natuur en geest, dank zij de kennis-theoretische heterogeniteit tusschen beide. De geest krijgt de concrete werkelijkheid, het lichaam de heele ruimtelijkheid. De critische heterogeniteit beteekent tevens de principieele weerlegging van het „causalisme" (Wechselwirkung, overgangsleer) tusschen denken en
ruimtelijke substantie. En ook verdwijnen alle zwarigheden over
het parallelisme (samengang) van geest en materie. Spr. verwees
hier naar hetgeen Kant schreef in zn „Kritik der reinen Vernuuft",
over de verhouding van lichaam en geest, daarin tot dezelfde conclusies komend. Dus bereikt men een critisch parallelisme, waardoor alle moeilijkheden verdwijnen en dat ons waarborgt een nieuwe vrijheid, ons geeft een concrete, oorzakelijke zelf-macht. Aan
de noodlottige cosequenties van materialisme (fatalisme) en dualisme (indeterminisme) ontkomt men. Dat is een „toegift" van de
leer, door spr. uiteengezet, welke toegift men dankbaar aanvaarden kan. Ware het echter anders, de leer zou dan toch gehandhaafd moeten worden, want: Vivat Veritas, pereat mundus.
De critiek en haar dogmadoodende en dogmavrije methode, als
de grond en glorie van de nieuwe wijsbegeerte, behoort tot de
grootste zegeningen welke de mensch deelachtig kan worden.
Zij bakent het terrein af van natuurwetenschap en wijsbegeerte,
zij voorkomt daardoor, dat de natuurwetenschap zich wijsbegeerte
waant en zoodoende vervalt in geestverloochenend naturalisme.
„Wilt ge waarheid en klaarheid, zoek de kennisleer en haar
critiek en alle dingen zullen u worden toegeworpen", aldus beëindigde spr. zijn boeiende voordracht.
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De waterstaatkundige toestand van N.-Holland
in verband met de laatste overstrooming. )
LEZING,
gehouden door den Heer M. F . VISSER,
Landbouwkundige M. O. te Amsterdam.

Spreker begon met uit te doen komen, dat verreweg het grootste
gedeelte van Noord-Holland beneden A. P. ligt, d. w. z. beneden
het oude „volzee-peil" van Amsterdam en dus ook beneden de
normale vloedhoogte op de Zuiderzee.
Het gebied moet dus omringd zijn door natuurlijke of kunstmatige zeeweringen en bovendien moet het overtollige water op
kunstmatige wijze worden afgevoerd.
Spreker besprak dan eerst het dijkwezen en daarna de bemaling van Noord-Holland.
Iedere polder maalt het overtollige regenwater uit op het buitenwater (boezem). In Holland's Noorderkwartier wordt afgemalen op twee groote boezems, n.1.:
lo. Schermerboezem, gaande van Zaandam tot den Helder met
vele vertakkingen, bijv. Monnikendam, Edam, Schardam en van
Ewijcksluis.
2o. IJboezem van Schellingwoude naar IJmuiden.
Deze boezems worden tot ongeveer A. P. opgemalen en stroomen verder vanzelf af door de vele zeesluizen. Een groot deel van
Westfriesland benevens o.a. Waterland slaat rechtstreeks op de
Zuiderzee uit.
In het begin van de 14e eeuw stonden de groote meren, de
de Schermer, de Purmer en de Beemster, alle in open verbinding
met de zee en ook in onderlinge gemeenschap. Het open I J stond
voorts in verbinding met de Schermer.
*) Overdruk van het verslag van een toehoorder.
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De verbinding tusschen Zuiderzee en Beemster werd het eerst
gedicht door de Schardam omstreeks 1315, daarna werd in 1357
de Nieuwedam geworpen in de Krommenye, waardoor de Schermer van het I J werd afgesloten, en in 1401 de Nieuwedam bij
Monnikendam, waardoor de Zuiderzee niet meer in de Purmer
kon doordringen.
Nadat na 1500 de kleine windwatermolens meer en meer werden toegepast ging men omstreeks 1550 over tot droogmaling van
kleine, ondiepe plassen, al spoedig gevogd door grootere en diepere meren. Een zeer groot aantal meren, waaronder Beemster,
Purmer, Waard, Wormer, Schermer enz. is drooggemaakt tijdens
den 80-jarigen oorlog.
Het land ten Noorden van de Zijpe en het I J is veel langer
opengebleven. In 1825 is het Noordhollandsche kanaal gegraven.
De dijk van dit kanaal diende in het Noorden ter bescherming
van Koegras, dat toen is drooggelegd en enkele jaren later is gevolgd door den Anna-Paulownapolder en den polder W a a r d en
Groet. Niet lang daarna zijn de Haarlemmermeer en eenige nog
open meertjes van Waterland drooggelegd tot eindelijk in 1876,
bij den aanleg van het Noordzeekanaal, de IJpolders zijn ingedijkt.
Spreker kwam daarna tot de jongste overstrooming.
Door den Noordwestelijken storm werd eene groote massa
water in de Zuiderzee gestuwd en tengevolge van de ondiepte was
er geen onderstroom in tegengestelde richting, die het water deed
wegvloeien. Het water werd dus hoog opgezet, soms tot 2.85 M.
boven A. P.
Spreker is van meening, dat de oorzaak van de dijkbreuken
bij Zuiderwoude en Katwoude en de zware beschadigingen ook
ten Noorden dezer plaatsen tot Schardaan hierin moet worden
gezocht, dat deze Zuiderzeedijk feitelijk gebouwd is voor een
Westen tot N. N. W. wind, zoodat de dijk voor deze totaal Noord
eindigenden storm te laag bleek te zijn. Een N. N. W. wind is
voor dezen dijk nog „strijker"; is de wind Noord, dan krijgt men
den golfoploop.
Spreker ging daarna aan de hand der kaarten na de plaats der
diverse dijkbreuken en de gevolgen daarvan. De dijkbreuk in den
Anna Paulownapolder kon Waterstaatkundig gesproken geen
grooten invloed hebben. Hoogstens kon deze zeepolder in zijn geheel inundeeren, in werkelijkheid is de overstrooming beperkt
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gebleven tot aan de spoorlijn. De overstrooming in Katwou had
bijna dadelijk een afstrooming op Schermerboezem ten gevolge,
waardoor o.a. de Kwadijkerkoog aan de andere zijde van de Purmer gelegen mede inundeerde. Waterland liep vol ten deele ook
vanuit Katwoude en verder vooral door de dijkbreuken bij Zuiderwoude. De diepe droogmakerijen als Broeker-, Buiksloter-, Belmermeer enz. namen een groote hoeveelheid water op. Deze 1100
H.A. kunnen ongeveer evenveel water bevatten als de 13000 H.A.
ondergeloopen vlakte tot een hoogte van 30 c.M.
Groot gevaar dreigde voor verdere polders in Noord-Holland,
indien een nieuwe hooge vloed den Schermerboezem deed rijzen,
waardoor zeer ver het land in nog polders konden inundeeren.
Om dat tegen te gaan is een noodwaterkeering gemaakt vanaf
Zaandam, langs den Wormer naar Purmerend en verder langs
den Purmer naar Edam, waardoor het inundatiewater niet meer
op Schermerboezem kon afstroomen.
Op het oogenblik v. d. lezing waren de dijkbreuken hersteld,
en de afspuiing door de sluizen, voor zoover dat mogelijk was,
geschied. De afmaling van de nog overblijvende schijf water van
pl.m. 40 c.M. zou volgens spreker ongeveer tot einde April duren.
Daarna stonden dan echter de meren nog met ongeveer 3 Meter
water; de uitmaling daarvan zou z.i. met nog veel bezwaren gepaard gaan, waardoor hij meende, dat deze niet voor de tweede
helft van Juni zouden droogkomen.
Hiermede eindigde spreker zijn interessante lezing, welke door
talrijke teekeningen en kaarten verduidelijkt was.

De wording der Evolutietheorie.
LEZING,
gehouden door den Heer Prof. Dr. J. H. F. KOHLBRUGGE.
Buitengewoon-Hoogleeraar

a. d. Universiteit te Utrecht.

Het onderwerp dat ik hedenavond gedenk te behandelen is er
een van zoo uitgebreiden aard, dat men er een boekdeel over zou
kunnen vullen. Het kan dan ook slechts mijn doel zijn om de
hoofdlijnen aan te wijzen. Om dit te kunnen doen zonder mijne
toehoorders te overstelpen met tallooze namen en jaartallen,
heb ik tabellen uitgewerkt, waarin het werk van vele jaren gecondenseerd is.
De vraag, die wij hebben te beantwoorden is deze: Hoe is men
op de gedachte gekomen, dat alles wat om ons heen is er niet
altijd was of niet kant en klaar geschapen werd, maar zich geleidelijk ontwikkeld heeft of geleidelijk ontwikkeld werd? Die
geleidelijke ontwikkeling noemen wij thans „evolutie".
Daarbij zal ik mij beperken tot de natuurwetenschappen,
toch
mag ik niet onvermeld laten, dat het denkbeeld eener geleidelijke ontwikkeling het eerst op historisch terrein zich uitte en
wel in Frankrijk onder leiding van een Budin en Fontenelie in
de 15e en 16e eeuw.
Voor de historici lag die gedachte ook wel het meest voor de
hand daar men de volkeren, de rijken zich zag ontwikkelen. Het
Frankrijk der 16e eeuw deed zich aan den historicus geheel anders voor dan het Frankrijk der Galliërs of van Karel den
Grooten.
De overtuiging dat historie zegt „ontwikkeling" komt duidelijk
uit in het dikwijls gebruikt gezegde: „dat de
natuurwetenschap
een historische wetenschap worden moest."
De eerste stappen in die richting werden gedaan door de geologie, zij was hier de wegbereidster.

— 46 —
Het eerste in deze richting belangrijke feit, dat de Geologen
opmerkten was, dat de aarde laagvormig opgebouwd is. Verder
merkte men op dat in die lagen steenen gevonden worden in den
vorm van schelpen en andere zeedieren. Verder vond men zulke
steenen in schelpenvorm op hooggelegen plaatsen en moest men
dus wel op de gedachte komen dat het water vroeger alles en
ook heuvelen bedekt had, of dat de aarde uit het water was opgerezen.
Stelde men de gedachte voorop dat de aarde vroeger met water bedekt was geweest, dan kon de middel'eeuwsche geleerde op
geen andere oorzaak wijzen dan op de in den bijbel geboekstaafde „zondvloed", die immers de hoogste hergen met water
bedekt had. Men vond het ook geheel natuurlijk om de oplossing in deze richting te zoeken want voor den Christen der Middeleeuwen en nog lang daarna bestond er slechts één bron van
kennis „de bijbel" waarnaast men, zij het met zekeren tegenzin,
ook toestond dat men een Aristoteles mocht raadplegen, maar
ook alleen dezen.
Waren de beide genoemde waarnemingen nu aan de zondvloed
toe te schrijven, dan moesten ook alle lagen der aardkorst ongeveer gelijktijdig ontstaan zijn.
Waren zij evenwel gelijktijdig uit water door bezinking ontstaan, dan moesten de zwaarste deelen het eerst bezonken zijn,
dan moesten dus de diepere lagen zwaarder zijn dan de meer.
oppervlakkige. Men onderzocht, merï woog en het bleek dat dit
niet het geval was.
Zoo moest men wel tot de andere gevolgtrekking komen dat
dan de lagen ook niet gelijktijdig ontstaan kunnen zijn door de
zondvloed.
Tegen de zondvloedtheorie sprak ook dat vele lagen zulk een
enorme dikte hebben. Wel was men overtuigd dat zij door afzetting en bezinking ontstaan moesten zijn, maar dit kon onmogelijk zijn geschied gedurenden den korten tijd der zondvloed,
die nog geen Vi jaar had geduurd en dus geheel het karakter
eener catastrophe had gehad. Zoo kwam men tot de overtuiging
dat er lange perioden noodig waren geweest om de lagen te vormen en vestigde zich de overtuiging van den hoogen ouderdom der
aarde. Men liet dan gewoonlijk de aarde geleidelijk uit het water
oprijzen.
Een andere moeilijkheid onstond uit het onderzoek der reeds
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genoemde steenen die den vorm van dieren hadden en die men in
de onderzochte lagen vond.
Wat waren dat voor eigenaardig gevormde steenen, die zoozeer
op dieren geleken?
Wel waren enkelen reeds spoedig gereed met het eenige juiste
antwoord dat het dieren waren die vroeger geleefd hadden, maar
versteend waren. Zoo dacht de meerderheid eerst niet. De een
meende, dat de schepper de kiemen voor de organismen overvloedig op aarde had uitgestrooid, zoodat tal van kiemen ook in het
gesteente terecht waren gekomen, of ook dat het gesteente eigenlijk leefde en kiemen voortbracht, die den vorm van dieren en
planten konden aannemen, maar niet tot levende organismen werden. Een derde sprak van zekere speelschheid der natuur, anderen
spraken van proefmodellen ontworpen door den schepper, die
evenwel afgekeurd waren en weggeworpen, tot deze, àl proefnemende, de goede modellen, dus de thans levende dieren en planten vond. Het was de anthropomorphe opvatting der Godheid
van den primitieven mensch.
Zulke ideeën konden daarom zoolang blijven bestaan, omdat
de vormen, die men in de diepte der aarde vond, niet overeenstemden met de dieren die men om zich heen zag.
Te meer de kennis der natuur ook door de
ontdekkingsreizen
toenam, leerde men evenwel inzien, dat vele van deze fossiele
vormen overeenstemden met zulke, die thans in andere werelddeelen leven. Daardoor werd eenerzijds de strijd ten voordeele
van hen beslist, die in de fossielen werkelijk geleefd hebbende
dieren zagen, anderzijds moest men nu wel tot de overtuiging
komen dat tropische dieren en planten slechts dan in Europa geleefd konden hebben, als hier tevens een tropisch klimaat had bestaan.
Want de zondvloed kon ze niet naar Europa gespoeld hebber,
dan zouden zulke dieren en planten met de hedendaagsche verdeeld zijn door alle lagen. Maar men vond juist een strenge scheiding der lagen en andere fossielen in de verschillende lagen en
nooit de thans bestaande dieren. Dit alles was dus slechts te verklaren door eene gelijdelijke wijziging der aardkorst en van het
klimaat. De fossielen van planten en dieren verkregen nu een
enorme beteekenis voor de geschiedenis der aarde, uit deze bleek
hoe de aarde er uitzag terwijl zekere laag zich vormde,
Men bemerkte dat elke laag haar eigen fossielen heeft, de dieren
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en plantenwereld had zich dus telkens gewijzigd. Dit bevestigde
de geologen in de overtuiging dat hiervoor lange tijdruimten noodig geweest waren.
Tevens kwam men tot de ontdekking dat de onderste en dikste
laag geheel vrij van fossielen was, de aarde had dus niet eenige
dagen maar langen tijd bestaan voor de organismen ontstonden.
Op den strijd tusschen Vulkanisten en Neptunisten behoef ik
hier niet in te gaan. Zij streden er namelijk heftig over of de tegenwoordige vorm der aarde bepaald was of door vulkanische werking
of door bezinking uit water. Op de Evolutiegedachte had die strijd
weinig invloed; wij weten dat beide terecht bestaan. Het blijkt
evenwel genoegzaam uit het gezegde dat men op grond van al de
verkregen kennis, slechts eene gelijdelijke ontwikkeling der aardkorst kon aannemen, en zoo waren dan ook de meeste natuuronderzoekers, Evolutionisten, althans ten opzichte der aarde.
Wegbereiders waren hier de Italiaansche en daarna de Fransche
school.
Vrij spoedig kwam men er toe om zulke denkbeelden van de aarde
uit te breiden op alle hemellichamen en hier waren de ideeën der
vulkanisten zeker van invloed. De studie der vulkanen had geleerd dat uit de uitwerpselen lagen ontstaan kunnen, die eerst
vloeibaar en gloeiend waren en daarna vast en koud werden en
zoo voortredeneerende kwam men tot de overtuiging dat de aarde
en alle hemellichamen vroeger in een gloeienden gasvormigen toestand verkeerd hadden. Tegen het einde der 17 eeuw werd deze
gedachte geuit door twee philosophen, Descartes en Leibnitz, uitgewerkt werd ze ruim eene eeuw later door Kant en Laplace en
spreekt men daarom van de neveltheorie van Kant-Laplace.
Dit zouden wij de evolutie der wereld kunnen noemen integenstelling tot de reeds erkende der aarde. Terwijl de laatste op
directe waarneming berust en dus bewezen kan worden, blijft de
andere meer een theoretisch postulaat.
Wij komen nu tot de evolutie der dieren en planten. Ten opzichte van deze ging het niet zoo vlug als in de geologie.
Reeds vroegtijdig begon men onwillekeurig de dieren onderling
te vergelijken en dan trok direct de aandacht, dat er dieren zijn
van meer of minder samengestelde vormen, hooger en lager intellect. Laten wij even bij dit intellect stilstaan, daar men toen
anatomie, physiologie, psychologie nog niet scheidde.
De gelijkenis tusschen mensch en aap moest reeds direct opval-
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len, de intelligentie der apen viel op, hun lust om na te bootsen
en om grappig te zijn. Men moest hun dus een plaats, dicht bij
den mensch, aanwijzen, maar toch ver beneden dezen. De anthropoiden werden veelal beschouwd als daemonen. De andere zoogdieren bleken reeds minder intelligent te zijn, reptilien, amphibien
en visschen maken zelfs een dommen indruk op ons. De visschen
nog meer, zij schijnen zelfs zonder stem en gehoor te zijn.
Op gelijke wijze merkte men hooger en lager organisatie op
waarvoor ik hier volstaan wil met op den eenvoudigen bouw der
visschen te wijzen, vergeleken met de andere gewervelde dieren.
Hoe veel te meer gold dit niet van de ongewervelde dieren, die
men veelal met een geringen druk verpletteren kan en die aan
het oog geen organen te zien geven. Zoo moest wel de gedachte
zich vestigen, dat men de dieren in groepen van hoogere en lagere
organisaties scheiden kan.
Deed men dit, dan kon men uit die groepen een trap of skala
vormen en dan onder de dieren, de planten en onder deze de
mineralen rangschikken.
Nu zijn er dieren, die een overgang schijnen te vormen tusschen
twee goepen. Als zoodanige wees men op de walvisschen, die een
overgang vormen tusschen zoogdieren en visschen, de vleermuizen
tusschen vogels en zoogdieren, de koralen, die men stelde tusschen
organismen en meriiralen, de zeeanemonen die men stelde tusschen planten en dieren.
Lette men meer op dergelijke overgangen, dan sprak men liever
van een keten of catena in plaats van eene trap. De meest hoogstaande dieren vormden dan het eene uiteinde dezer catena, de
meest laagstaande het andere, of men begon bij engelen en menschen en eindigde bij de mineralen. Grosse Schöpsungsleiter vom
Staube bis Zum Thronengel. Anatomie der Engel.
Men lette daarbij vooral op de bovengenoemde voorbeelden, die
toonen, dat men niet achtte op den inwendigen bouw maar op uitwendige kenmerken of levensverrichtingen.
Men oordeelde dus
physiologisch en niet anatomisch, anders zou men niet vleermuizen
met vogels en walvisschen met visschen vergeleken hebben en
toch dééd men dit nog in de 2e helft der 18e eeuw. Zeer lang
bleef men vasthouden aan het denkbeeld der trap of keten.
Nu was reeds van Plata de gedachte uitgegaan, dat de wereld
beheerscht wordt door ideeën. In die Skala of Catena scheen zich
nu zulk een idee te toonen, men kon dan ook spreken van een
4
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ideëel verband. Men kon in dien Keten (supernaturalistisch gedacht) den zich gelijdelijk ontwikkelden gedachtegang van den
Schepper zien, Dat was een ideëele evolutie. Zoodra men dit deed
volgde noodwendig de eisch, dat zulk een idee dan ook consequent moest zijn doorgevoerd, dat zij volmaakt moet zijn, dus
mocht er ook in den Keten geen schakel ontbreken. Vandaar het
denkbeeld dat als een natuurwet gold „Natura non fecit saltus"
(de natuur maakt geen sprongen).
Toen die leer ingang gevonden had, begon men nu ijverig te
zoeken of men de sprongen, de ontbrekende schakels, die iedereen
in den keten kon aanwijzen, niet door nieuw te ontdekken vormen
zou kunnen aanvullen of overbruggen. Men zocht dus ijverig naar
overgangen of overgangsvormen en zoo men daarover in de oudere
literatuur leest, dan zou men meenen een boek te lezen dat onder
den invloed van het Darwinisme der laatste halve eeuw geschreven was, toen men nog ijveriger naar zulke overgangen ging
zoeken.
Men sprak ook wel van eene klimmende reeks, anderen van
eene dalende en kon het er met zich zelf niet eens over worden
of men aan de gedachte klimmen of dalen de voorkeur geven
moest.
Reeksen wilde men vormen tot eiken prijs. Zoo deed een
Goethe met de zijorganen der plant en was er wat trotsch op toen
deze zich in eene reeks lieten rankschikken, hij noemde dit
metamorphose. Niet eene metamorphose als van den donderpad
in een kikker, dus materieel, maar een ideëel metamorphose, waardoor alle zijdeelen der plant niet uit den grondvorm maar uit het
grondidee blad gevormd werden door de leidende
denkende
natuur. Zoo trotsch was hij op zijn ontdekking dat hij er
zijn oogen voor sloot dat hij stengel en wortel geheel buiten beschouwing had gelaten. Toen het reeksen vormen na Darwins optreden weer begon, handelde men trouwens geheel op dezelfde
wijze, men verwaarloosde wat niet in de theorie paste. De mensch
handelt altijd zoo als eene theorie oppermachtig heerscht.
Dit alles was nu buiten de ontleedkunde om gegaan, de vergl.anatomie begon eerst laat in de 16e eeuw. Men ontdekte toen evenwel direct dat mensch en vogel, uiterlijk zoo verschillend, inwendig naar eenzelfde principe gebouwd zijn, hetzelfde
beenderstelsel
hebben. Bij alle vergelijkingen ging men trouwens van den mensch
uit, de geheele vergelijkende ontdeelkunde werd en wordt trou-
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wens nog heden ten dage beheerscht door de anatomie van den
mensch. Men vergeleek mensch en dier trouwens ook ten bate van
den student, die niet over lijken kon beschikken, die een lijkopening slechts hoogst zelden te zien kreeg, zoo hij ze ooit zag.
Hij kon zich dan bijv. aan een hond oefenen en de boeken vermeldden dan waar de mensch andere vormen vertoonde.
Zoo ontwikkelden zich de eerste beginselen der vergelijkende
Anatomie in de 17e eeuw vooreerst voor mensch en zoogdieren.
Eerst tegen 't einde der 18e eeuw volgden andere gewervelde
dieren ,'t laatst voor de visschen.
Men vond zoo de overeenstemming van bouw en de verschillen
van bouw, men leerde dat men de walvisschien niet naast de
visschen mocht plaatsen, noch de vleermuizen naast de vogels.
Daardoor leerde men de Catena nu juister teekenen op anatomische basis.
Te meer gewervelde dieren men ontleedde, te duidelijker het
bleek, dat allen naar een beginsel gebouwd zijn, en zoo kwam men
lang voor Goethe tot het denkbeeld van een type, oertype, prototype voor alle gewervelde dieren, en zoo had men een nieuw,
de wereldbeheerschend idee, gevonden, die de idee „catena"
eenigszins verdrong. „Het oertype" waarnaar alle dieren gemodelleerd waren. Hoe nuttig bleek niet ook dit idee. Men kon nu van
de dieren besluiten op den mensch. Wat de steeds beschikbare
en versch gedoode of levend geopende dieren leerden, zou men
aan de cadavers der misdadigers niet zoo gemakkelijk gevonden
hebben.
Uitgaande van het dier ontdekte Harvey den bloedsomloop, beschreef hij de eerste embryonale ontwikkeling, ontdekten anderen
de wijvaten, den ductus thoracicus en de lymphvaten, de uitvoergangen der klieren, de eierstokken en andere dingen.
De eigenlijke vergelijkende anatomie, zooals wij die nu kennen,
beheerscht door het beginsel „eenheid van bouw" dateert van de
laatste dagen der 18e eeuw en werd opgebouwd door Camper,
Daubeuton, Vicq d'Azyh, Meckel en liep evenwijdig met de ontwikkeling der moderne geologie en paleontologie.
Helaas toonde juist de toenemende kennis der organen dat het
niet mogelijk was de dieren in eene lange reeks te plaatsen, ook
al beperkte men zich tot de anders toch zoo overeenstemmende
gewervelde dieren.
Men bemerkte namelijk dat eene dier een hoog ontwikkeld
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zintuig kan hebben bij slecht ontwikkelde beenderen of tanden,
of zeer eenvoudige ingewanden bij een hoog ontwikkeld zenuwstelsel; zoodat men geheel andere reeksen kreeg al naar gelang
men de dieren naar hun beenderen of naar hun tanden of naar
hun zenuwgestel etc. ging rangschikken. De een achtte het
zenuwgestel voor de rangschikking gewichtiger, een ander de geslachtsorganen, een derde koos tanden en beenderen voor de indeeling. De laatstgenoemde methode won het meestal omdat zij
het voordeel bracht, dat men de fossielen dieren, waarvan gemeenlijk alleen beenderen en tanden overgebleven zijn, direct tusschen de levende dieren kon rangschikken.
Hoofdzaak evenwel
was, dat men schoorvoetend moest toegeven, dat alles kunstmatig
was en een natuurlijke indeeling of eene naar een vast beginsel
der dieren niet bestaat.
Men trachtte toen de ketentheorie door eene andere te vervangen, men nam bijv. aan dat de dieren samenhangen als de landen
op een landkaart, als de lussen van een net. Al bracht dit eenige
verbetering zoo moest men toch inzien dat kaart en net geheel
anders uitvallen naar mate men andere organen voor de indeeling
koos en wilde men op alle organen te gelijk letten dan ontstond
een warboel waaruit niemand meer wijs kon worden.
Hunter, die het eerste vergelijkende anatomie-museum stichtte,
plaatste dan ook niet meer dieren in reeksen, maar slechts afzonderlijke gelijksoortige organen naar hun meer of minder gecompliceerden bouw. Dit is tot zekere grens nog mogelijk als men
niet te zeer op de details let.
De moeilijkheden namen nog meer toe, toen men vooral door
de bemoeiingen van Cuvier, den bouw der lagere dieren leerde
kennen. Toen bleek spoedig, al bleven sommigen het ter wille der
vereerde theorie ontkennen, dat er geen eenheid van bouw bestaat
tusschen gewervelde en ongewervelde dieren en dat binnen het
rijk der ongewervelde dieren verschillende orden of klassen bestaan, die met geen andere door eenige overgangen verbonden zijn.
Toen ontwierp Cuvier de leer der typen. Men groepeerde de
dieren onder een zeker aantal typen. De tot zulk een type behoorende dieren zijn wel onderling te vergelijken, soms ook wel
eens in een reeks te plaatsen, maar tusschen de typen bestaan
geen duidelijke overgangen.
Wel heeft men het aantal typen
sedert gewijzigd, hun aantal vermeerderd, maar niemand heeft
het feit kunnen omstooten (hoe zeer men daarnaar ook verlangde),
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dat zulke typen bestaan voor dieren zoowel als voor planten.
Men slaagde er dus niet in om de idee, de gedachte „eenheid
van bouw", die, naar men meende, aan alles ten grondslag lag,
in details op te speuren. Die idee moest zich toch gelijdelijk als
een gedachte bij ons ontwikkeld hebben, of, zoo men van een
schepper sprak dan moest men aannemen, dat de zich gelijdelijk
ontwikkelende gedachten van den schepper zich in vormen hadden
omgezet. Daarom had men immers ook de fossiele dieren, proefnemingen van den schepper genoemd, proefnemingen, die niet geslaagd waren en dus uitstierven, anderen beschouwden zelfs alle
dieren als proefnemingen om te geraken tot de schepping van den
mensch. In dien zin waren dan alle dieren embryonen van den
mensch, embryonen der goddelijke gedachten, der zich ontwikkelende idee.
Zulke gedachten leidden reeds de later te bespreken biogenetische grondwet in. Toch bleef meri in de ideeën theorie voortleven, deze toepassende waar het kon, de oogen liefst sluitende
waar het niet kon.
De idee moest zich als eene logisch zich ontwikkelende gedachte
in de vormen toonen.
Zoo kwam men er toe om uitdrukkingen te gebruiken als deze:
„dit dier heeft zich uit dat andere dier ontwikkeld".
„Dit dier zou niet hebben kunnen ontstaan als niet reeksen
andere vooraf waren gegaan."
Men sprak van verwantschap, afstamming, genese, men eischte
eene historische of genetische behandeling der natuur, men teekende genealogische tabellen en noemde ze zelfs stamboomen.
Toch berustte dit alles slechts op een gedacht everband, een
idëel verband, men dacht niet aan een materieel verband, liet niet
letterlijk het eene dier uit het andere geboren worden. Toch had
men hiermee de methode der historie en geologie geaccepteerd,
al werkte de geologie meer met materieele gedachten, de zoologie
met ideëele. Zoologie en botanie hadden zoo hun evolutietheorie,
maar een ideëele.
Men heeft dit wel in 't oog te houden bij het lezen der oudere
literatuur, uitdrukkingen als de genoemde, hebben reeds menigeen
verleid aan te nemen, dat men toen reeds evenals na Darwin
materieel dacht, een materieel verband zocht, en zij die zich van
zulke uitdrukkingen bedienden, werden dan wel Praedarwinisten
genoemd. Vooral deed men dit gaarne als men beroemde mannen
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als Kant en Goethe hierdoor als getuigen voor Darwin kon doen
optreden. Het is evenwel een vervalsching der geschiedenis.
Men miste vooreerst nog historische bewijzen voor die ideëel
gedachte evolutie. Ook die zou de geologie weder brengen.
Tegen het einde der 18e eeuw merkte men het eerst op, dat men
in de diepere lagen slechts, vormen van lagere, d. w. z. ongewervelde dieren vindt, terwijl men in de hoogere en dus nieuwere
lagen, hoogere vormen, d. w. z. gewervelde dieren en zelfs zoogdieren aantreft.
Daarmede was een der krachtigste bewijzen gevonden dat ook
de dieren niet alleen eene ideëele maar een historische evolutie
hebben doorgemaakt, dat de lagere dieren, wier lichaamsbouw
men nauwelijks kende, eerst ontstaan zijn, de mensch het
laatst.
Kon dit nu ook door den Bijbel verklaard worden?
Zeker meenden velen, want het scheppingsverhaal
schijnt
zekere evolutie aan te wijzen, want eerst ontstonden de zeedieren,
daarna de landdieren en eindelijk de mensch. Wel dacht men er
niet meer aan, na al de feiten, die de geologen hadden aangebracht, om te gelooven in scheppingsdagen van 24 uren. Had toch
reeds een Augustinus, die nog niets van geologie wist, een letterlijke opvatting van Genesis I, afgekeurd, het afgekeurd dat men
bijbelteksten gebruikte om dat te bestrijden, wat onderzoek en verstand ons leeren. Men las dus perioden voor dagen en nam nu
verschillende scherp van elkander gescheiden perioden in de ontwikkeling der aarde aan. Zich aansluitende aan de zes dagen van
den Bijbel, sprak men dan van zes dergelijke perioden, of ook van
zes opvolgende scheppingen en liet dan de zondvloed aan de laatste schepping voorafgaan.
Zooals dit eene catastrophe was geweest, zooals Vulkanen catastrophen veroorzaken, die beide ds bestaande dieren vernietigen,
zoo hadden telkens catastrophen na elke schepping het reeds bestaande vernietigd, de organismen bedolven en zoo vinden wij ze
als fossielen in de aardlagen terug. De nieuwe periode begon dan
telkens met eene nieuwe schepping, die de voorafgaande in volmaaktheid overtrof, zoodat elke nieuwe schepping hooger georganiseerde wezens kon brengen. Men bleef dus evolutionistisch denken en is het niet geoorloofd de zoogenaamde Catastrophentheorie
in strijd met de Evolutiegedachte te noemen. Zij was het evenwel
in zooverre dat men de dieren niet gelijdelijk deed ontstaan, maar
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ze telkens op niet liet scheppen. Toch bleef men hier het ideëele
verband behouden.
Men meende in deze niet den weg te mogen volgen, dien de
Geologie scheen aan te wijzen, want men voelde het verschil tussehen doode materie en levend organisme veel te diep.
Had toch nog een Kant gezegd: „Gieb mir Materie und ich will
dir eine Welt daraus bauen, aber dasselbe können wir nicht von
der Raupe sagen". Al had men dus uit de materieele evolutie der
aarde durven besluiten tot eene materieele evolutie der wereldlichamen, zoo verwierp men de gedachte ten eenenmale om zulke
materieele beginselen toe te passen op de organische wezens. Dat
werkte weer terug op de geologen, die evenzeer van catastrophen
gingen spreken.
Evenwel waren het ook hier weer de geologen die het eerst een
beteren weg insloegen. Naast de catastrophen theorie kwam tegen
het einde der 18e eeuw de leer der Uniformiteit of der gelijdelijke
onafgebroken vorming.
Men verwierp alle catastrophen van onbekenden oorsprong.
De evolutie, de vorming der aarde was een geleidelijke, ongestoorde geweest in haar geregelden, onveranderlijk door natuurwetten bepaalden gang. Dezelfde krachten, die wij thans op de
aarde werkzaam zien, de gletschers, de rivieren, de aeolische
invloeden en andere meer waren steeds dezelfde geweest.
Lyell, een der aanhangers van deze richting verwierp zelfs de
gedachte dat zulke bekende krachten vroeger krachtiger werkzaam geweest zouden kunnen zijn dan wij tegenwoordig met onze
oogen waarnemen.
Daar 't hedenavond niet de bedoeling is om critiek uit te oefenen
zoo ga ik ock niet op de bedenkingen, die men later tegen deze
theorie evenals tegen die van Kant-Laplace heeft ingebracht.
Eenmaal aangenomen had de theorie der uniformiteit evenwel
ten gevolge dat men aan de aarde een zeer hoogen leeftijd moest
toekennen, verder ook dat men nu uitgaande van de historisch
controleerbare wijzigingen, berekeningen kon maken voor vroegere praehistorische perioden en zoo een zekere geologische tijdrekening verkreeg.
Zulke denkbeelden, die de catastrophen theorie omverwierpen,
moesten weder de dierkunde influenceeren, evenwel waren hier
de te overwinnen bezwaren veel grooter. Daarop moeten wij nader
ingaan.
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Wilde men de dieren laen evolueeren als aardlagen dus langs
materiellen weg, dan moest men komen tot de leer der variabiliteit,
men moest aannemen dat de dieren en planten veranderlijk zijn.
Zulke gedachten kwamen trouwens reeds vroegtijdig op, vooral
bij hen die geologisch geschoold waren. Dit lag trouwens ook voor
de hand, daar men toch onder»de huisdieren telkens nieuwe rassen zag ontstaan. Toch zouden de eerste verdedigers der variabiliteit niet opkomen onder natuuronderzoekers maar onder theologen.
U weet dat vroeger het denkbeeld algemeen heerschte, dat alle
dieren, althans alle landdieren, door den zondvloed
uitstierven,
behalve die, welke Noach in zijne arke redde. Toen men nu door
de reizen in overzeesche gewesten steeds meer en meer dieren
leerde kennen, begon men in te zien, dat het getal der soorten
zoo groot was, dat deze onmogelijk geborgen hadden kunnen worden in eene arke van 300 ellen lengte en 50 ellen breedte. Het
waren de theologen zelf, die daarop wezen en zoo tot de veronderstelling gedreven werden, dat, of de zondvloed slechts een
locaal verschijnsel geweest was, dus niet de geheele aarde had getroffen, óf dat er nieuwe dieren na den zondvloed waren ontstaan.
De theorie der locaal beperkte zondvloed, stuitte evenwel op het
bezwaar, dat men fossielen overal vond, en ik zeide het reeds, dat
men eerst alle fossielen aan de zondvloed toeschreef. Veel plausiebler leek dus de verklaring dat er nieuwe dieren na den zondvloed onstaan waren. Die gedachte beviel ook daarom, omdat
men niet begreep hoe de na den zondvloed van den berg Ararat,
zich uitbreidende dieren, alle werelddeelen en eilanden konden
bereikt hebben. Wel had men deze moeielijkheid kunnen oplossen,
door aan te nemen, dat een nieuwe schepping op den zondvloed
was gevolgd, zooals de Catastrophisten later deden.
Die gedachte kon den theologen evenwel niet behagen, want de
Bijbel sprak nergens van eene tweede of nieuwe schepping. Veel
liever nam men daarom aan dat nieuwe dieren zich door degeneratie (thans spreken wij van variatie en mutatie) uit de oude gevormd hadden of nam aan dat nieuwe dieren door generatio
aequivuca, spontanea uit aarde, moeras of water, zich vormen
kunnen, zulke gedachten had trouwens reeds Augustinus gekoesterd. Zoo ontsproten alle rundersoorten uit een oerstam, evenzeer
alle op geiten gelijkende dieren alle apen, alle duiven uit de Columbia livia enz. enz., alles onder uitwendige invloeden der natuur
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en niet door bovennatuurlijke werking. Dat klonk dus reeds geheel
darwinistisch, men was gekomen tot variabiliteit.
Nu kan men niet zeggen dat de natuuronderzoekers zulke denkbeelden van de theologen overnamen.
De natuuronderzoeken veel meer in dezelfde richting gedreven,
door het vergeefsche van hun pogen om de gedachte der catena
en de gedachte van het oertype in de vormen te demonstreer en.
Er moest dus iets geschied zijn waardoor het oorspronkelijk harmonische verband verbroken was.
Dit voerde ook hen tot de veronderstelling der variabiliteit, die
de oorspronkelijke gelijkmatigheid verstoord had. Op variabiliteit
wezen, ik zeide het reeds, de huisdieren, wezen zij vooral, toen
men onze dieren naar andere werelddeelen overbracht en men
ze daar zag veranderen. De leer werd bevorderd door het onderzoek der eencellige dieren, waarvan men twee indrukken kreeg'
lo. dat zij zich direct uit materie vormen kunnen, zooals reeds
de theologen daarna hadden aangenomen.
2o. dat zij in elkander overgaan. Een krachtigen stoot gaf verder
de leer der Metamorphose, die men nu niet meer zuiver ideëel,
maar materieel ging opvatten.
Verwonderlijk was het nu, dat toen de natuuronderzoekers den
weg der theologen insloegen en ook nieuwe soorten uit de oude
deden ontstaan, dat er toen oppositie kwam niet van de theologen
natuurlijk maar van de Systematici. Om dit goed te begrijpen hebben wij op twee mannen te letten, die ongeveer gelijktijdig leerden
en de leermeesters der (natuur onderzoekers) werden tot aan den
modernen tijd toe, Ik bedoel Linnaeus en Buffon.
Linaeus was de man, die orde bracht in een warwinkel van feiten, hij leerde indeelen, systematiseeren, scherp onderscheiden, en
eerst nadat hij alles op zijn plaats had gesteld kon met vrucht
het gebouw der Botanie verder opgetrokken worden. Zijn werk
lijkt schoolsch en was het ook, maar het was noodzakelijk. Zijn
invloed op zijn tijdgenooten was enorm groot, hij beheerschte de
botanie en een goed stuk der zoologie waar hij op gelijke wijze
ordend optrad. In feitenkennis overtrof hem niemand, verkregen
door reizen en werken en vergelijken.
Een geheel ander man was Buffon, zijn verdienste is van zeer
eigenaardigen aard. Hij was denker en philosoof meer dan natuuronderzoeker, zijn met fijn kant half bedekte handen waren te
fijn om de voorwerpen zelf aan te raken, om ze te vermoeien. Toch
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hinderde dit niet al te zeer daar hij het talent bezat medewerkers
te zoeken, te leiden. Deze liet hij verzamelen en onderzoeken. Hij
was evenals Darwin later een groot en critisch compilator, al wat
de literatuur opleverde, al wat zijn medewerkers aanbrachten verwerkte hij tot een geheel. Daarbij had hij het geluk, genoten om
in zijn jeugd onder de leiding van een physikus en wiskundige als
Newton te komen, het mathematische denken had hij dus geleerd
en zoo wendde hij zich direct af van al het fantastische, wonderbaarlijks sprookjesachtige dat in de zoologische werken der 18e
eeuw nog gevonden werd. Hij vroeg evenals in de wiskunde naar
bewijzen. Zoo wist hij direct het ware van het wondergeloovige te
onderscheiden, hij leerde scherp ziften en wel niet door het voeren
van polemiek, maar door het wonderbaarlijke eenvoudig dood te
zwijgen. De beginselen der phyaica, het denkbeeld dat alles zijn
natuurlijke oorzaak moet hebben en zich volgens natuurwetten
moet gedragen, bracht hij over in de dierkunde.
Als goed en helder denker beschikte hij tevens over een helderen, schitterenden stijl. Zoo ontstond er ee.n reusachtig werk in
tallooze deelen, brengende echte wetenschap, zooals die thans uit
wetenschappelijke werken straalt, maar in een vorm, die voor
ieder ontwikkeld leek verstaanbaar was.
U voelt wel dat Lynnaeus en Buffon antipoden waren, de een
alles wetende maar een geleerd droog pedant, de ander een geniaal
denker en zij hebben elkander dan ook gehaat, elkander geminacht, te meer daar beiden bijzonder ijdel waren.
Hoe hoog zij ook stonden, een ding voelden zij niet dat de wetenschap beiden even noodig had, dat zij elkander aanvulden. Het
werk van Linnaeus wekte ook den leek op tot determineeren der
planten, getuige Rousseau en Goethe, het werk van Buffon maakte
de wetenschap populair, verbande het wondergeloof uit de natuurwetenschap en wekte op tot nadenken en philosopheeren.
Nu was er aan beiden voorafgegaan de Maillet. Deze had uitmuntende eigen observaties gebracht over de laagvorming der
aarde zoowel uit zee als uit rivierwater, hij was door de lectuur
en door die eigen observatie overtuigd evolutionist geworden.
Daarbij was hij evenwel niet blijven staan, maar hij was van de
evolutie theorie gekomen tot eene materieele descendentie theorie.
Door uitwendige invloeden wijzigden zich de dieren, ontstonden
dus nieuwe species uit oude. Zelfs nieuwe orden als vogels uit
visschen. Hoe wonderlijk hij zijn ideeën ook voordroeg, toch maak-
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ten zij diepen indruk niet het minst op Buffon. Hij. evenals later
Goethe, Cuvier, Lamarck hebben het bestudeerd en het stond ook
in den boekenkast van Darwin, al verkoos men niet altijd zijn
naam te noemen. Hij is dan ook de vader der afstammingsleer.
Zoo kwam Buffon tot de leer der variabiliteit, der inconstantie
der species door den invloed der omgeving. Hij influenceerde velen
al bleef hij zelf niet consequent. Hem dreef bij zijne betoogingen
ook wel zijn haat tegen Linnaeus, den man der species, die zijn
geheele leven er aan besteed had, species te creëeren en deze te
verdeelen in geneva, ordines enz., en hiervoor zich natuurlijk op
het standpunt moest stellen dat de species onveranderlijk is. Dit
stond Buffon tegen, die de species niet als een feit erkennen wilde,
de species was voor hem geen vaststaand begrip.
Zoo zou Buffon, als hij zijn wil had kunnen doordrijven het
werk van Linnaeus te niet gedaan hebben, daartegen kwamen
diens leerlingen op. Zij verdedigden het goede recht der Systematiek, de Systematiek eischt evenwel vast staande vormen anders
kan zij niet indeelen. De orde, die Linnaeus pas gebracht had, zou
weer in wanorde verkeerd zijn. Zoo kwam er een heftig verzet
tegen de variabiliteit die en door vele theologen en door Buffon
en allen, die de Maillet volgden, geleerd werd.
Alleen dit wilde men toegeven dat nieuwe soorten door kruising
van twee soorten kunnen ontstaan.
Wellicht zouden de gedachten van de Maillet meer ingang gevonden hebben zoo ze niet in gewijzigden vorm waren opgenomen
geworden in de natuur philosophie.
Deze richting kwam tegen het einde der 18e eeuw op. Zij ging
uit van Platonisme en Spinozisme en wilde alles vergeestelijken.
Wel bracht zij overtuigde evolutionisten, maar zij leerde tevens
dat men de organische wereld verklaren kan door aan God of aan
de natuur een menschlijken gedachtegang, zijn eigen gedachtegang
dus, toe te schrijven en deze in de wereld der vormen naspeurde.
Het waren oude gedachten in een nieuw kleed. Een ongelooflijke
kwakzalverij ontstond, daar men onderzoek minder noodig achtte,
maar alles door philosophie en phantasie meende te kunnen oplossen, het is eene literatuur, die men nauwelijks meer lezen kan.
Sommigen hunner paste nu de leer der Variabiliteit, zij die alles
scheen te doen ineenvloeien, al het heldere scheen te vertroebelen
was uitmuntend geschikt voor zulke warhoofden. Tegen hun werkwijze kwamen de klare denkers en werkers op, die zich geheel toe-
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legden op het observeeren, feiten verzamelen en daarna eerst uit
deze conclusies trokken. Zij die dus waarlijk inductief
werkten
verzetten zich tegen het drijven der deductief werkende natuurphilosophen. Zoo ontstond de beroemde strijd tusschen Cuvier en
Gelffroy St. Hilaire in 1830. Cuvier overwon en met deze overwinning verloor de natuurphilosophie veel van haar invloed en zoo ook
de variabiliteit. De leer der variabiliteit had evenwel nog voor
deze strijd ontstond, een vertegenwoordiger gevonden in Lamarck
die het werk van de Maillet weder had opgevat en uitgebreid, uitgebreid met de sedert sterk vermeerderde kennis. De Lamarck
ging daartoe over nadat hij ook, evenals de Maillet voor hem, zich
op de geologie had toegelegd. De Lamarck liet evenwel de nieuwe
vormen niet door den invloed der omgeving uit de oude ontstaan,
maar de inwendig gevoelde behoefte schept de vormen, het dier
vervormt zich dus als het ware zelf zooals wij onze oppervlakte
uit breiden bij hitte en inkrimpen bij groote koude. De door oefening verkregen nieuwe vormen, werden dan erflijk. Men zou dit
dus eene psychische descendentie-theorie
kunnen noemen. Zoo
Lamarck niet doordrong, zoo de leer der variabiliteit terug moest
treden en met haar de daarop gebouwde descendentie-theorie, zoo
lag dit evenwel niet aan den invloed van Cuvier, die kort na den
bovengenoemden strijd overleed. Alleen vond men den invloed der
omgeving en dien der psyche niet voldoende om hierop eene descendentie theorie te bouwen. Toch verlangde men naar zoo iets, ja
zag er reikhalzende naar uit, men wenschte zulk eene theorie, die
plant en dierkunde op een zelfde pijl zou brengen als geologie en
cosmologie. Hoeveel kon de geologie niet verklaren; de laagvorming door afzetting uit zee of rivierwater, of door vulcanische uitbarstingen, loodrecht staande lagen door aardbeving of plooiing
der aardkorst, men beschouwde zelfs gesteenten niet meer als geschapen maar als ontstaan door hitte en hoogen druk, zooals bijv.
de diamant uit koolstof, de kolen uit planten.
Zouden zoologie en botanie het dan nooit zoo ver

brengen?
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ten zij diepen indruk niet het minst op Buff on. Hij, evenals later
Goethe, Cuvier, Lamarck hebben het bestudeerd en het stond ook
in den boekenkast van Darwin, al verkoos men niet altijd zijn
naam te noemen. Hij is dan ook de vader der afstammingsleer.
Zoo kwam Buffon tot de leer der variabiliteit, der inconstantie
der species door den invloed der omgeving. Hij influenceerde velen
al bleef hij zelf niet consequent. Hem dreef bij zijne betoogingen
ook wel zijn haat tegen Linnaeus, den man der species, die zijn
geheele leven er aan besteed had, species te creëeren en deze te
verdeelen in geneva, ordines enz., en hiervoor zich natuurlijk op
het standpunt moest stellen dat de species onveranderlijk is. Dit
stond Buffon tegen, die de species niet als een feit erkennen wilde,
de species was voor hem geen vaststaand begrip.
Zoo zou Buffon, als hij zijn wil had kunnen doordrijven het
werk van Linnaeus te niet gedaan hebben, daartegen kwamen
diens leerlingen op. Zij verdedigden het goede recht der Systematiek, de Systematiek eischt evenwel vast staande vormen anders
kan zij niet indeelen. De orde, die Linnaeus pas gebracht had, zou
weer in wanorde verkeerd zijn. Zoo kwam er een heftig verzet
tegen de variabiliteit die en door vele theologen en door Buffon
en allen, die de Maillet volgden, geleerd werd.
Alleen dit wilde men toegeven dat nieuwe soorten door kruising
van twee soorten kunnen ontstaan.
Wellicht zouden de gedachten van de Maillet meer ingang gevonden hebben zoo ze niet in gewijzigden vorm waren opgenomen
geworden in de natuur philosophie.
Deze richting kwam tegen het einde der 18e eeuw op. Zij ging
uit van Platonisme en Spinozisme en wilde alles vergeestelijken.
Wel bracht zij overtuigde evolutionisten, maar zij leerde tevens
dat men de organische wereld verklaren kan door aan God of aan
de natuur een menschlijken gedachtegang, zijn eigen gedachtegang
dus, toe te schrijven en deze in de wereld der vormen naspeurde.
Het waren oude gedachten in een nieuw kleed. Een ongelooflijke
kwakzalverij ontstond, daar men onderzoek minder noodig achtte,
maar alles door philosophie en phantasie meende te kunnen oplossen, het is eene literatuur, die men nauwelijks meer lezen kan.
Sommigen hunner paste nu de leer der Variabiliteit, zij die alles
scheen te doen ineenvloeien, al het heldere scheen te vertroebelen
was uitmuntend geschikt voor zulke warhoofden. Tegen hun werkwijze kwamen de klare denkers en werkers op, die zich geheel toe-
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legden op het observeeren, feiten verzamelen en daarna eerst uit
deze conclusies trokken. Zij die dus waarlijk inductief werkten
verzetten zich tegen het drijven der deductief werkende natuurphilosophen. Zoo ontstond de beroemde strijd tusschen Cuvier en
Gelffroy St. Hilaire in 1830. Cuvier overwon en met deze overwinning verloor de natuurphilosophie veel van haar invloed en zoo ook
de variabiliteit. De leer der variabiliteit had evenwel nog voor
deze strijd ontstond, een vertegenwoordiger gevonden in Lamarck
die het werk van de Maillet weder had opgevat en uitgebreid, uitgebreid met de sedert sterk vermeerderde kennis. De Lamarck
ging daartoe over nadat hij ook, evenals de Maillet voor hem, zich
op de geologie had toegelegd. De Lamarck liet evenwel de nieuwe
vormen niet door den invloed der omgeving uit de oude ontstaan,
maar de inwendig gevoelde behoefte schept de vormen, het dier
vervormt zich dus als het ware zelf zooals wij onze oppervlakte
uit breiden bij hitte en inkrimpen bij groote koude. De door oefening verkregen nieuwe vormen, werden dan erflijk. Men zou dit
dus eene psychische descendentie-theorie
kunnen noemen. Zoo
Lamarck niet doordrong, zoo de leer der variabiliteit terug moest
treden en met haar de daarop gebouwde descendentie-theorie, zoo
lag dit evenwel niet aan den invloed van Cuvier, die kort na den
bovengenoemden strijd overleed. Alleen vond men den invloed der
omgeving en dien der psyche niet voldoende om hierop eene descendentie theorie te bouwen. Toch verlangde men naar zoo iets, ja
zag er reikhalzende naar uit, men wenschte zulk eene theorie, die
plant en dierkunde op een zelfde pijl zou brengen als geologie en
cosmologie. Hoeveel kon de geologie niet verklaren; de laagvorming door afzetting uit zee of rivierwater, of door vulcanische uitbarstingen, loodrecht staande lagen door aardbeving of plooiing
der aardkorst, men beschouwde zelfs gesteenten niet meer als geschapen maar als ontstaan door hitte en hoogen druk, zooals bijv.
de diamant uit koolstof, de kolen uit planten.
Zouden zoologie en botanie het dan nooit zoo ver brengen?
Daarom keerde men telkens tot Lamarck terug, maar sloot het
boek weer teleurgesteld; anderen konden er wel nieuwe vruchtbare gedachten aan toevoegen maar veel opgang maakten zij niet.
Toen geschiedde het dat de jonge Darwin op zijn langdurende
reis rondom de aarde, gebracht werd tot onderzoekingen over de
verspreiding der dieren. Deze vestigden in hem de overtuiging,
dat de ook voor dieren en planten algemeen aangenomen evo-
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lutie, ook verklaard moest kunnen worden zooals geologen iets
verklaren, dus materieel er moest bestaan variabiliteiten descendentie.
Jarenlang verzamelde Darwin nu geduldig allerlei feiten, hij
onderzocht, observeerde, noteerde uit de literatuur en bracht zoo
een reuzenmateriaal bijeen dat nu gecombineerd' moest worden
voor zijn doel.
Toch slaagde hij eerst niet naar wensch. Hij kon wel de variabiliteit bewijzen maar niet verklaren tot hij het werk van Malthus
las en dit hem den alles verklärenden factor toonde, namelijk
den strijd om 't bestaan en 't hieruit van zelf voortkomende overleven der geschiksten als natuurlijke overwinnaars in dien strijd.
Deze is een onderlinge en een met de omgeving.
Sedert lang hadden reeds andere onderzoekers op het belangrijke van dien strijd gewezen, vooral voor den mensch (Rousseau,
Kant, Wells, Malthus). Maar ook voor de dieren leerden ')
anderen dat die strijd de ongeschikte species zou vernietigen,
maar niemand was er nog toe gekomen om door dezen strijd ook
het ontstaan van nieuwe vormen en zoo de lange reeks der organismen te willen verklaren. Darwin scheen alles hierop te
schuiven, althans zoo beoordeelde men hem, niettegenstaande hij
er zelf tegen in verzet kwam, daarop komen wij terug.
Van welke feiten ging nu Darwin uit:
lo. van de Systematiek van Linnaeus, die de dieren in species,
die species onder genera had gebracht enz., waar door verwantschap bleek tusschen verschillende vormen, anders ware er geen
groepeering mogelijk geweest.
2o. van al de feiten waarop de oude leer der skala of catena
met haar vele ontdekte tusschenvormen had berust; en dus mede
de leer van het Proto of Oertype.
3o. van de Geologie en Paleontologie, die immers bewezen had
dat elke nieuwe aardlaag andere vormen vertoont, dat dicht bij
gelegen lagen elkander nastaande vormen bezitten, ver van elkander verweiderde steeds meer verschillende naar mate de afstand toeneemt. Die geleerd had dat op lagen zonder dieren zulke
met evertebraten volgen daarna eerst die met vertebraden einde-

1) de Maillet, Saunderson, Maupertuis. Buffon, Geoffroy St. Hilaire,
Matthew, Carpentier, Naudin, Hudson Tuttle, Lyell, Voigt.
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lijk de mensch. Dit wees als het ware aan dat de hoogere vormen
uit de lagere moesten zijn voortgekomen.
4o. van de geographische verspreiding der dieren. Onderzocht
men bijv. de dieren van een eiland, zoo bleken zij wel het meest
c gelijken op die van het meest nabij zijnde vaste land; maar
zij waren toch anders. Dus varieeren de dieren onder den invloed
der omgeving.
5o. Van de verschijnselen der domesticatie.
Men had sedert
lang opgemerkt dat alle huisdieren tal van variëteiten vertoonen.
Onder den invloed der domesticatie varieeren de dieren dus sterk,
te sterker daar de mensch onder de opkomende variaties die
tracht te bestendigen die hem nuttig zijn, soms de meest afwijkende. Hier ontstonden dus nieuwe vormen door de keus van den
mensch.
60. De van ouds bekende rudimentaire organen 1 ). Organen, die
bij het eene dier vol ontwikkeld zijn, komen bij het andere in een
onbruikbaren, voor het dier niet nuttigen vorm voor en dit scheen
te bewijzen dat zulke dieren wel moeten afstammen van andere
die die organen in volle ontwikkeling bezaten.
7o. de embryologie, namelijk het merkwaardige feit dat hoogere dieren tijdens hun ontwikkeling in het moederlijke lichaam
allerlei vormen vertoonen die bij verdere ontwikkeling verdwijnen, maar zeer gelijken op vormen die men bij lagere dieren blijvend vindt.
De mensch heeft geen kieuwspleten en geen staart, maar tijdens zijn embryonale ontwikkeling schijnt hij wel zoo iets te
bezitten. Hoe zou dit anders verklaard kunnen worden dan door
afstamming uit lagere vormen? Dit is de biogenetische grondwet.
80. Had hij een ontzachlijk feiten materiaal bijeen gebracht,
die allen op variabiliteit binnen historischen tijd wezen. Was deze
betrekkelijk gering, hoe groot moest zij dan niet kunnen zijn in
onbegrensde tijdperken, die de geoloog aannam, die eindelijk, de
deus ex machina werd om het onbegrijpelijke begrijpelijk te
maken.
Dit waren de voornaamste grondslagen, die de literatuur hem
aanbood en die hij compileerde en groeppeerde, om zoo eene descendentie, vleeschlijke materieele te bewijzen. Het hoe meende
1) Galenus, Riolan, Gamper, Dauberton, Vicq d'Azyd en na hen vele
andere.
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hij in de eerste plaats te kunnen verklaren door den strijd om
het bestaan en het overleven der geschiktsten.
Werden er toch bij de geologische en climatologische verandering, telkens andere eischen aan de geschiktsten gesteld waardoor dus de wijziging onafgebroken
voortging. Daarnaast
noemde hij nog den strijd tusschen de sexen of den strijd om de
voortplanting die weder ten gevolge moest hebben dat de besten
zich sterker voortplanten. Ook deze gedachte was overigens niet
nieuw (Maupertuis, Pollas, Er. Darwin).
Het eenige nieuwe, dat hij aanbracht, was dus, dat hij meende dat die strijd om het bestaan de voornaamste factor was in de
verandering der organismen.
Denkende aan de keus der fokkers en kweekers tusschen variëteiten noemde hij nu het resultaat van den strijd of het overleven
der besten ook „natuurkeus", wat nu weer geheel platonisch
klonk. Verklaarde de natuurkeus werklijk het ontstaan van al die
vormen, dan kon men met Kant nu ook voor de dier en plantenwereld zeggen: „Gieb mir Materie und ich will dir eine Welt
daraus bauen", al bleef het eerste ontstaan van het leven evenals van de materie onbekend.
Dan was de wereld dus mechanisch verklaard en dit wenschte
dit verlangde men.
Immers viel het optreden van Darwin te samen met een opbloei der materialistische philosophie die om elke eeuw schijnt
plaats te hebben.
De aanhangers dezer richting grepen met beide handen naar
het wapen dat Darwin hun bracht „de verklaring der organismenreeks door selectie". Van al het werk van Darwin had men eigenlijk alleen deze gedachte noodig en daarom werd „natuurkeus"
het wachtwoord, niettegenstaande Darwin zich hiertegen verzette.
Zijn verzet was trouwens niet al te scherp, want de materialistische strooming nam hem op, en hij liet zich meedrijven evenals
Goethe ten opzichte der Natuur philosophie gedaan had.
Spreekt men nu over den invloed, dien Darwin's werk op de
natuurwetenschappen gehad heeft, dan kan men zijn werk nauwelijks afscheiden van de invloeden die van de materialistische
philosophie uitgingen. Wat men hem toeschrijft, behoort wellicht
evenzeer of nog veel meer aan de laatste.
Wie hier peilen wil, die moet zich eerst op de hoogte stellen
van den stand der plant en dierkunde voor 1859 en nu de vraag
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beantwoorden, welke werklijke vermeerdering van inzicht van begrijpen bracht ons de descendentietheorie van Darwin, bracht ons
zijn materieele verklaring der sedert lang erkende evolutietheorie,
bracht ons de materieele
philosophie?
Zou men niet geheel hetzelfde bereikt hebben bij een ideële
evolutie theorie.
Alvorens dit te doen zal men evenwel eerst deze andere vraag
moeten beantwoorden. De acht grondstellingen, waarvan Darwin
uitging, wat zijn zij? Zijn het bewijzen of slechts waarschijnlijkheidsbewijzen? Zijn het slechts waarschijnlijkheid bewijzen, wat
maken zij dan waarschijnlijk? Evolutie in 't algemeen eene ideële
ontwikkeling of dwingen zij ons eene materieele verklaring aan
te nemen? Is de materieele verklaring die Darwin bracht, namelijk zijne selectie-theorie werklijk eene verklaring? Zoo staan de
problemen, waarop ik niet verder kan ingaan. In een kort resumé
liet ik U zien hoe het historisch werd, een samenvatting van een
geduldig verzamelen en lezen gedurende vele jaren, dat bewijzen
U de tabellen. Moge het meegedeelde Uw belangstelling gewekt
hebben voor de problemen zelf.
U verkeert hiervoor thans onder zoo oneindig veel gunstiger
omstandigheden dan ik toen ik als jong student machtig door deze
denkbeelden werd aangegrepen en nu mijn examen studiën een
jaar lang liet rusten om mij geheel in deze vragen te verdiepen.
Toen stuitte ik overal op hetzelfde bezwaar dat alle mijne leermeesters, die ik toen zocht, dogmatici waren. Immers was het
Darwinisme een dogma geworden even onverbiddelijk als ooit een
kerklijk dogma was of is. Daar tegen kwam mijn onafhankelijkheidsgevoel in verzet en zoo moest ik mijn eigen weg zoeken wat
alles behalve vriendelijk beoordeeld werd. Het ras der dogmatici
begint uit te sterven, er heerscht geen dwang meer. Er is vrije
baan voor de vrij geworden wetenschap.
Tot welk resultaat vrij onderzoek u ook moge voeren, leert van
Darwin het geduldige verzamelen en observeeren jaren, jaren
achtereen, alleen wie dit doet heeft kans zijn denkbeelden gedurende eenigen tijd ingang te doen vinden. In 't gunstigste geval voor eenigen tijd want iets blijvends is er niet in deze wereld.
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In zijne rede teekende Prof. Diepenhorst het kapitalisme als
een voortbrengingsstelsel, dat zich kenmerkt door eene overheerschende beteekenis van het bezit van productiemiddelen in
vergelijking met andere productiefactoren, van den arbeid in het
bijzonder. Eene staat van zaken alzoo, waarin de voortbrenging
geschiedt onder leiding en heerschappij van de bezitters van
kapitaal, die de productie, de verdeeling, het gansche economische
proces beheerschen.
Naar veler oordeel treedt dit verschijnsel in onze huidige maatschappij met zoo groote kracht naar voren, dat de benaming
„kapitalistisch" voor deze periode meer dan ooit gerechtvaardigd
is en karakteriseerend is, want zoo geweldig zijn de gevolgen uit
het praedomineerend kapitaalbezit voortvloeiend, dat het op den
gang van alle gebeuren zijn stempel zet.
Tegen die overschatting van de draagwijdte van het kapitalisme
ontwikkelde de spreker een aantal bedenkingen, gegroepeerd om
drieërlei argument:
Ie. het verschil met het verleden wordt daarbij onnatuurlijk
breed uitgesponnen;
2e. het gekunstelde der overschatting blijkt uit het veranderd
optreden van hen, vor wie bestrijding van het kapitalisme levenstaak was;
3e. de onrechtmatige verheffing is mee te wijten aan den ongewenschten invloed van Karl Marx.
Bij de behandeling van het eerste punt werd bestreden de voor-
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menschen, dat hun zijn, maar juist omgekeerd hun maatschappelijk zijn, dat hun bewustzijn bepaalt."
De inhoud van godsdienst, recht, zedelijkheid, in één woord de
geheele „ideëele bovenbouw", alle geestelijk verschijnsel wordt
herleid tot eene weerspiegeling van de productie-verhoudingen.
Zedenverbastering en religieuze verdwazing, politieke ontaarding en kunstbederf, misdaad en prostitutie, imperialisme en
chauvinisme, ja zelfs het hygiënisch ongerief, door de vliegen
teweeggebracht, — het vindt alles in het kapitalisme zijn oorzaak.
Wie het historisch-materialisme verwerpt, de normatieve kracht
der ideeën handhaaft, zal niet slechts bij zuiver geestelijke problemen weigeren de productie-verhoudingen als de drijvende
macht te erkennen, maar ook in de beschouwing van onderwerpen, die nauwer de economische sfeer raken, haar beslissenden
invloed afwijzen.
Economische overleggingen mogen ongetwijfeld in de oorzakenreeks, die den oorlog doet ontbranden, als casus belli, niet worden
verwaarloosd, maar de voorstelling, als ware de krijg van het
kapitalisme een uitvloeisel, is eene historische ongerijmdheid.
Om deze reden verliest voor hen, die het marxistisch standpunt
niet aanvaarden, de positie van het kapitalisme belangrijk in beteekenis. Ongelukkigerwijze echter staat de man, die door een
boeiende geschriften-cyclus ongetwijfeld het levendigst de belangstelling voor het kapitalisme heeft opgewekt en ontwikkeld,
onder den ban der marxistische beschouwing.
Het is W e r n e r S o m b a r t , den econoom-historicus-artist,
met vele kwade eigenschappen van den artist en niet alle goede
kwaliteiten van den econoom en historicus.
Hij is een vurige origineele geest, met een trotsch zelfbewustzijn, dat soms afstoot; hij is een schitterend schrijver, die bekoort
door stoute zinswendingen en verrassenden beeldenrijkdom; hij
is de man van de invallende gedachte, de lumineuze idee, die,
eenmaal voor een denkbeeld gewonnen, alle maat vergeet bij zijn
pogen om anderen daarvoor te winnen. Niet onjuist merkte
D e l b r ü c k op: „Sombart sieht die Dinge alle in falschen Dimensionen — das Kleinste erscheint ihm gross, das Grösste klein."
Het scherpst openbaart zich zijn zwakheid in zijn geruchtmakend Jodenboek — gelijk met enkele sprekende staaltjes werd
aangetoond.
Alles wordt ook door hem om 't kapitalisme gegroepeerd, daar-
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toe teruggebracht, daaruit afgeleid. Dit was begrijpelijk in Ma r x,
die slechts rekent met mechanisch-technische processen, voortvloeiend uit kapitaal-verspreiding en kapitaal-gebruik. Ongeoorloofd echter is de toespitsing van het kapitalsme voor hen, die de
Marxistische beschouwingen verwerpen, gelooven in de zelfstandige kracht van het geestelijk leven. Zij beseffen dat het wereldgebeuren veel sterker dan door stoffelijke bezitsverhoudingen beheerscht wordt door geestelijke invloeden.
Daarom kan en mag dan ook bestrijding van het kapitalsme
niet worden gemaakt tot grondslag van partijformatie, het centraal-dogma van denken en werken.

De m e t h o d e van het mechanisch bodemonderzoek.

RECTIFICATIE.
In het verslag van mijn voordracht 1 ), gehouden op 14 Januari
1916, is op blz. 61 een fout ingeslopen.
Op grond van een berekening kwam ik tot de gevolgtrekking,
dat een deeltje van 2 « diameter in één uur een weg van 1,04 c.M.
aflegde. Ik liet erop volgen:
„Volgens onderzoekingen van Atterberg, die ik kan bevestigen,
„wordt voor onze gronden vrijwel 1 c.M. gevonden voor den weg,
„per uur afgelegd. Het verschil tusschen 1,04 en 1 c.M. wordt
„veroorzaakt, doordat het S, G. van de deeltjes van onze gronden
„gemiddeld iets kleiner is dan 2,5 (ongeveer 2,44). Men kan nu
„het meest practisch te werk gaan, door na 16 uur en na 8 uur
„af te hevelen; de kolommen vloeistof moeten dan resp. 16 c.M.
„en 8 c.M. hoog zijn."
Nu wordt evenwel op grond van Atterberg's onderzoekingen
— zooals ook op blz. 73 is aangegeven — ter verwijdering van de
deeltjes kleiner dan 2 /* diameter, nà 8 uur en na 16 uur een
kolom water van resp, 10 en 20 c.M. afgeheveld. Is dit juist, dan
blijken dus de deeltjes van 2 ," diameter per uur een weg van
1,25 c.M. af te leggen. Op blz. 61 moet dus als volgt gelezen
worden:
„Volgens onderzoekingen van Atterberg, die ik kan bevestigen,
„wordt voor onze gronden evenwel 1,25 c.M. gevonden voor den
„weg, per uur afgelegd. Het verschil tusschen 1,04 en 1,25 c.M.
„wordt misschien veroorzaakt, doordat het S. G. van de kleine
1) Zie Jaarboek der Vereeniging „Studiebelangen", 1915/1916,blz.41—80
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„deeltjes van onze gronden iets grooter is dan 2,5. Door dit S. G.
„op 2,77 te stellen, wordt de formule (4) van blz. 60 :V = 34720r2
„en dus de weg door een deeltje van 2," (r = 1," ) in één uur
„afgelegd:
3600 X 3,472 « = 1,25 c.M.
„Men kan nu het meest practisch te werk gaan, door na 16 uur
„en na 8 uur af te hevelen; de kolommen vloeistof moeten dan
„resp. 20 en 10 c.M. hoog zijn".
D. J. HISSINK.
Groningen, 29 April 1917.
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Opgaven Propädeutisch Examen.

ORGANISCHE CHEMIE.
1.

Een organ, stof, die-bij qualitatief onderzoek C, H en N blijkt
te bevatten (en misschien ook O), geeft bij analyse het volgend resultaat:
0,200 gr. stof leveren 0,2985 gr. CO* en 0,1525 gr. H* O
0,2360 gr. stof, volgens Kjeldahl onderzocht, neutraliseerden
40,36 c. c. zuur v. d. titer 0,991 —
Volgens de methode Dumas wordt hetzelfde N-gehalte gevonden. Evenzoo wanneer de stof eenigen tijd met verdund
zuur wordt gekookt en dan gedestilleerd met Mg. O.
Verder geeft 0,5 gr. in 20 gr. aether een kookpuntsverhooging van 0",894.
Welke structuurformule zult ge aan deze stof toekennen?
H = 1 ; 0 = 1 6 ; C = 1 2 ; N = 1 4 . Moleculaire kookpunts
verhooging van aether = 21",1.

2,

Breng in vergelijking op welke wijze de volgende omzettingen gerealiseerd kunnen worden:

a.

RNH2 — • R O H

b. R—CH2—COOH

—H
— • R—C—NH2
—COOH

c.

RCOOH — • R C ^ N H z

d.

RC1 — > R C O O H

e.
/.

_

H2

-

H

R C " L —• RC-OH
- u n
-COOH
ROH — • R - C H 2 OH.
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3.

Wat is u bekend betreffende de theorie der partiaalvalentjes
van Thiele, mee in verband met de formule van benzol?

4,

Nà beantwoording der bovenstaande vragen naar keuze een
beknopt opstel te maken over één der hieronderstaande
onderwerpen:
A. De glycosiden.
B. De monosaccharides

PHYS. CHEMIE, ENZ,
1.
2.
3.

W a t is U bekend betreffende het verschijnsel der zouthydrolyse?
Geef een overzicht van de onderzoekingen van Tschermak en
van van Bemmelen betreffende de verschillende kiezelzuren.
Bij electrolyse van een waterige oplossing van Ag NO3 tusschen Ag — electroden is de gewichtsvermeerdering van de
kathode zelf = 0,2415 gr. De concentratie vermindering in de
Kathoderuimte correspondeert met 0,1260 gr, Ag. Leidt hieruit af de betrekkelijke snelheden van Ag en NOs en de zoogenaamde overvoeringsgestallen van Hittorf.
Na beantwoording van bovenstaande vragen een opstel te
maken over één der volgende onderwerpen:
A, Osmotische druk en dampspanningsvermindéring,
B, De cryoscopische methode der bepaling van moleculairgewicht van opgeloste stoffen.

PLANTKUNDE.
Ie Deel: Beschikbare tijd 5 kwartier,
I. Welke wijzen van klimmen kent ge?
II. Tot welke afdeling van klimplanten behoort de door de
figuur aangewezene?
III. Hoe noemt ge in 't geval van de vorige vraag de richting
volgens welke de klimplant het steunsel omvat?
6
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IV. Wat betekent het woord metamorfose?
Noem gemetamorfoseerde organen, die vrij wel bij elke
hogere plant gevonden kunnen worden.
V. Geef er een voorbeeld van, dat bij één plant, in verband
met de omstandigheden, verschillende onderdelen van eenzelfde vegetatief orgaan veel sterker ontwikkeld zijn.
VI. Vermeld een duidelik, vaak voorkomend geval van internodia, die zich niet strekken, en geef ook aan, waarom strekking, als ze hier voorkwam, schadelik zou wezen.
VII. Het is in wintertoestand aan takken dikwijls goed te zien,
dat deze zich slechts sympodiaal verder zullen kunnen ontwikkelen. Gevraagd: waaraan.
VIII. Wat is u bekend met betrekking tot de volgende uitdrukkingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

takmerk } N.B. Van deze beide
bladmerk S ook een schets geven!
placenta
gewricht
herhaald 2-takkig byscherm
mediaanvlak
onderkant van een zijlid
discus
convolutief
steunblad

11.
12.
13.
14.
IS.
16.
17.
18.

nagel
gemengde knop
paracorolla
bladstand (70
braktee
polypetaal
dorsiventraal
Hypogyn

PLANTKUNDE.
2e Deel. Beschikbare tijd: 5 kwartier.
1.

2.

Teken, volgens het symmetrie-vlak, een doorsnede van een
tarwe-korrel, en schrijf de namen van de u bekende delen,
door elk van deze heen.
Welke delen bij de door ons onderzochte wortels zaagt ge
niet in de lengte groeien?
a. Waarin bestaat de zogenaamde proef van Sachs met betrekking tot de geotropiese kromming van de hoofdwortel?
b. Welke wijziging hebben wij in deze proef gebracht?
c. W a t volgt uit genoemde proef?
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

Gegeven: C, Cb = + 94000; H*, O = + 69000; Ce, H«, Oe =
+ 302000; het mechanies aequivalent van de kilo kalorie =
427 K.G.M. Gevraagd: de vorm op te schrijven, waaruit berekend kan worden, hoeveel energie, uitgedrukt in paardekracht, door de ademhaling van één H.A. haver gemiddeld
kineties wordt, in de onderstelling dat druivesuiker in genoemd proces gemoeid is. Geen enkele bewerking in de gevraagde vorm mag worden uitgevoerd.
Teken het toestel waarmee we de ademhalingswarmte aantoonden, en geef er de richting van de luchtstroom in aan.
Gegeven een blad, dat in u uur t gram in gewicht verliest.
Het karton binnen de nagetrokken bladrand weegt r gram,
en binnen een kwadraat van 1 d.M. zijde k gram. Gevraagd
te beredeneren, hoe sterk de verdamping, geweest is, op de
gewone wijze uitgedrukt.
Teken het toestel, waarmee Hellriegel en Wilfarth bepaalden, of erten zich ook met gasvormige stikstof voeden, en
geef de betekenis der verschillende delen aan, uitsluitend door
er in en er vlak naast geplaatste bijschriften.
Hoe kunt ge de zogenaamde honger-periode verklaren bij
Papilionaceën, welke in een grond groeien, die haast geen
stikstofverbindingen bevat?
Welke weefsels spelen in mechanies opzicht de hoofdrol, en
onder welke omstandigheden komen ze voor?

STAATHUISHOUDKUNDE.
Tijd: 2 uur.
1.

2.

Welke argumenten zijn aan te voeren tegen de arbeidswaardeleer?
(Niet bedoeld wordt hier een uiteenzetting, hoe waarde wel
ontstaat.)
Wat wordt verstaan door meerdere of mindere rekbaarheid
van de vraag en van het aanbod? Welke beteekenis heeft bedoelde rekbaarheid voor de prijsvorming der goederen en
diensten?
(Toe te lichten aan voorbeelden, waaronder noodzakelijke
levensmiddelen die de landbouw verschaft).
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3.

4.

5.
6.

Welke moeilijkheden doen zich zoo al voor bij de vaststelling
van het economisch begrip „kapitaal"? Waarom moet de
grond niet als kapitaal worden opgevat?
Maak duidelijk, waarom vooral het in de 19e eeuw op den
voorgrond komende arbeiders vraagstuk gedwongen heeft
tot prijsgeving van het oud-liberale beginsel der Staatsonthouding.
Welke zijn de hoofdfuncties van het geld?
Waarom moet er onderscheiden worden tusschen geld en
kapitaal?

STATISTIEK.
Tijd: half uur.
1.

2.

W a t zijn verhoudingscijfers en welke diensten bewijzen zij
in de satistiek?
(Toe te lichten aan een enkel voorbeeld).
De beteekenis van het Theorema van Bernouilli (z.g. wet der
groote getallen) voor het vinden van „typen" door berekening van (arithmetische) gemiddelden.

TOEGEPASTE WERKTUIGKUNDE.
Tijd: IK uur.
Men wordt verzocht de vragen I, II en III beknopt en zakelijk
te behandelen. Indien daarna nog tijd overblijft kan vraag IV
worden beantwoord.
I. a. W a t verstaat men onder materiaal spanning, wat onder
trekspanning en wat onder schuifspanning? Waarom kan
men niet zonder meer spreken over de spanning in een punt
van een lichaam?
b. W a t verstaat men onder zekerheid tegen breuk? Noem
enkele motieven op voor het toepassen van een dergelijke
„zekerheid".
II. Een ronddraaiende as, die 120 omwentelingen per minuut
maakt brengt in een half uur 50 Paardenkracht uur over.
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Hoe groot is het wringend moment, dat op die as werkt?
Hoe groot moét het polaire traagheidsmoment van de as zijn,
opdat de toe te laten spanning door dit wringend moment
veroorzaakt, niet meer dan 500 Kg. per c.M2. bedraagt?
M
(Gegeven: 1 P.K. = 75 K.G. per sec. en r — ~ ) ,
III. a. Wat verstaat men onder een Indicateur diagram en wat
kan men daar uit afleiden? Welke grootheden moet men
kennen om met behulp van het indicateur diagram, het aan. tal Indicateur paardenkrachten van een machine te berekenen?
b. Indien men te doen heeft met een enkel werkende stoommachine en de bovenbedoelde grootheden zijn bekend, hoe
groot is dan het aantal Indicateur paardenkrachten, uitgedrukt in die grootheden?
IV. (Zie opmerking boven).
Een rechtlijnige beweging, wordt door middel van drijfstang
en kruk omgezet in een ronddraaiende. Op het rechtgeleide
punt werkt een kracht in de richting van zijn baan. Geef
door middel van een figuur met toelichting aan, welke krachten het gevolg zijn van de werking dezer kracht, en leidt
daaruit eenige eigenschappen van deze overbrenging van
beweging af.
THEORETISCHE WERKTUIGKUNDE.
1.

2.

5.

a. Hoe groot is de totale drukking op een sluisdeur van 2 M.
breedte, wanneer het water links tot 4 M. hoogte en rechts
tot 1 M. hoogte staat? (De bodem heeft links en rechts hetzelfde niveau).
b. Waar ligt het aangrijpingspunt van de totale drukking?
Hoeveel c.M.3. water stroomt per seconde uit een rechthoekige opening, waarvan de horizontale onder- en bovenrand
1 d.M. breed zijn, terwijl de bovenrand 0,8 c.M. en de onderrand 5 c.M. beneden den waterspiegel ligt. De oppervlakte
van den waterspiegel is zeer groot t.o. van de opening en
wordt op constant peil gehouden.
Neem k = 0,60, g = 10 M/sec ? .
Geef de afleiding van de formule voor de strooming in
kanalen met constante doorsnede.
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NATUUR- EN WEERKUNDE.
De antwoorden zooveel mogelijk met figuren toelichten.
Het aantal regels, achter elke vraag vermeld, geeft aan in welke
ruimte een volledig antwoord is te geven. De candidaat behoeft
zich hieraan niet te houden, maar doet goed er niet al te veel van
af te wijken.
1. Welke is de herleiding van de uitkomst eener weging op het
luchtledig; en hoe groot is deze correctie voor water bij gebruik van koperen gewichten? (S. G. koper = 8), (15 regels).
2. Beschrijf en verklaar het interferentie-verschijnsel van licht
dat op een zeepvlies valt; men onderstelle — eenvoudigheidshalve — met monochromatisch licht te doen te hebben. Figuur. (25 regels).
3. Op welk beginsel berust de werking van het ultramicroscoop.
Figuur, (15 regels).
4. Wat verstaat men onder dubbele breking; wanneeï treedt
dit verschijnsel op, en hoe is het in hoofdzaak theorethisch te
verklaren? Figuur, (30 regels).
5. Welke is de invloed, die de dampkring der aarde uitoefent
op het geheel der zonnestraling, die er doorheen dringt?
Figuur, (25 regels).
6. Wat verstaat men onder de dagelijksche warmtegolf der
aarde, en van welke omstandigheden hangt deze grootheid
af? (15 regels).
7. Hoe luidt de wet van Buys Ballot, en welke gevolgtrekkingen
omtrent het stelsel der winden in eene depressie over Europa zijn hieruit te maken? Figuur, (20 regels).
8. Welke zijn de grondslagen der synoptische methode van
weerprognose? (20 regels).

MINERALOGIE EN GEOLOGIE.
lste ploeg: Maak een opstel over de Na K. en Mg zouten.
2de ploeg: Maak een opstel over de belangrijkste dubbelsilicaten.

ANALYTISCHE MEETKUNDE.
Laat uit het middelpunt van den cirkel:
x2 + y 2 — 6 x — 8 y = 0
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een loodlijn neer op de lijn

2.

3 x + 4 y — 75 = 0
en bepaal de coördinaten van het snijpunt dezer lijnen
(met teekening).
Bepaal het snijpunt van de raaklijnen, die men aan de
parabool
y2 = 10 x
kan trekken in de uiteinden van de koorde
y = 5 x — 5.

3.

4.

Welke figuur wordt voorgesteld door de vergelijking
x 2 — 4 x — 6 y = 0?
Bepaal de snijpunten met de coördinaatassen en eveneens
het laagste punt (d. w. z. het punt met de kleinste y).
Welke figuur beantwoordt aan de vergelijking:
x s + x y + 4 = ( 0?
W a a r ligt het middelpunt?
Welke hoeken maken de hoofdassen met de x-as?
Welke hoeken maken (als ze reëel zijn) de asymptoten met
de x-as?
Aan welke vierkantsvergelijking moet de richtingsconstante
m van een lijn, die door het punt xo, yo gaat, voldoen, opdat
deze lijn rake aan de gegeven kromme lijn?
Bepaal de meetkundige plaats der punten, waaruit men twee
onderling loodrechte raaklijnen aan de kromme kan trekken.

DIFFERENTIAAL- EN INTEGRAALREKENING 1916.
1.

Differentieer de volgende functies:
a) y = 3x 2 —7x + 3

C) y = ^ x ^ ï

d) y = ^ x ^ T + T
e) y = x log ax
f) y = sin (px + q)
g) y = bg sin ^ 1 — x
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2. Voor welke waarden van x wordt de functie:
—2x2
maximum of minimum?
(Onderscheid tusschen maximum en minimum aangeven!)
3. Bepaal de volgende integralen:

r
K

4

xdx

Cos 2x dx

r
sin x cos x dx

r

dx
x 2 - j - as

ePXdx

4.

Ontwikkel
y = tg x
volgens Mac-Laurin, tot en met den term met x3.

5. Bepaal de grenswaarde van de uitdrukking
x—1
—!
log x

voor x = 1.

O p g a v e n 2e jaars examen.

PLANTKUNDE.
Alle studierichtingen.
Beschikbare tijd: 2 uur.
1.

W a t verstaat men onder prot(er)andrie, en wat onder
proto(protero) gynie?
2. a.Welke biezonderheid die bij de bestuiving een rol speelt
treft men aan bij sommige Primulabloemen?
b. Wat is het gevolg met betrekking tot de bestuiving?
c. W a t is het effekt voor de bevruchting?
3. Hoe kan men, door kunstmatig in te grijpen, op een wijze
die met de geslachtsorganen direkt niets te maken heeft,
sommige Irissen steriel maken, en waarop berust de bedoelde bewerking?
4. a. W a t beteekent het woord parthenokarpie?
b. W a t verstaat men er onder?
c. Geef er een voorbeeld van.
5. In wiens leer speelt de erfelikheid van verworven eigen-.
schappen, een grote rol?
6. Welke zijn tegenwoordig vaker voorkomende meningen over
erfelikheid van verworven eigenschappen?
7. a. W a t verstaat men onder mimicry (in engere zin)?
b. Hoe heeft Poulton deze met betrekking tot iets uit de evolutie-leer gebruikt?
8. Kunt ge een voorbeeld geven van een eigenschap in P a r e n tes) waarvan men oppervlakkig zou zeggen, dat deze door
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één geen-soort kon worden bepaald, terwijl bij nader beschouwing toch afhankelikheid van minstens twee blijkt te bestaan?
9. Hoeveel soorten geslachtelike cellen heeft een tienvoudige
hybride.
10. Gegeven de Ie generatie van een mendelende n-hybride. In
n—1 der heterozygote paren domineert één der genen,
in één paar echter zijn ze gelijkwaardig. Gevraagd
hoeveel soorten van uiterlik verschillende exemplaren de
2e hybride generatie kan tonen.
11. Wat verstaat ge onder het gezichtsveld.
12. Welke u bekende faktoren spelen een rol in de diepte van
het gezichtsveld?
13. Welk diafragma speelt een rol bij afmetingen van het veld
en op welke wijze?
14. Wat verstaat men onder een optiese doorsnede?
15. Waaruit blijkt hoe een mikroskopies lichaampje breekt vergeleken met de omgeving, en waaruit volgt of het brekingsverschil al dan niet groot is?

LANDMETEN.
Studierichtingen: K. L., K. B. en N. B.
Tijd: 1% uur (daarna K uur pauze).
a.

Hoe regelt men een reversie-waterpas-instrument? (Zooveel
noodig met een paar eenvoudige schetsen toelichten).
Op welke wijze onderzoekt men of:
lo. de richtlijnen van het niveau behoorlijk evenwijdig zijn;
2o. de kijkertappen even dik zijn.
. Hoe voert men, met behulp van een kwadraten net, een vlaktewaterpassing uit?
6. Hoe zet men, met een bepaalde straal, tusschen twee rechte
strekkingen een boog uit.
lo. Wanneer het snijpunt bereikbaar is.
2o. Wanneer dit niet bereikbaar is.
Op welke wijze zet men een boog uit (eveneens met een bepaalde straal) wanneer alleen één tangent en het raakpunt bekend zijn, en het terrein zwaar begroeid is.
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LANDMETEN.
Studierichtingen: K. L., K. B. en N. B.
Tijd: 1 uur.
a. Licht het beginsel van de logarithmische rekenschuif met
enkele schetsen toe. Hoe heeft men dit toegepast voor de
berekening van de tachymeterformules.
b. Welke zijn de voor- en nadeelen van repetitie en reïteratie
methode bij hoekmeting met de theodoliet.

EXAMEN BURGERLIJKE BOUWKUNDE.
Studierichtingen: K. B. en N. B.
Vraag I: Van deze hangkap wordt gevraagd een detail, schaal
1 à 10, van de constructie van den nok, met de ontmoeting
van den makelaar en spantbeenen; op den nok staat de
ruiter, die met lood wordt afgedekt, terwijl de dakvlakken
van panbedekking op dakbeschot zijn voorzien.
Vraag II. Geef op schaal 1 à 10 weer, hoe de ontmoeting is van
de verschillende constructie-onderdeelen van deze hangkap,
en op welke wijze versterking kan plaats vinden.
Vraag III. Een houten vloer draagt een belasting van 1000
K.G. per M 2 . De balken liggen 60 c.M. uit elkaar, hart op
hart. De overspanning is 4 Meter. Reken op een maximum
moment = Vio ql.?
Van deze drie vragen moeten de derde, en de eerste of tweede,
beantwoord worden.

EXAMEN BURGERLIJKE BOUWKUNDE.
Studierichtingen: N. L. en K. L.
Vraag: Op welke wijze zal men bij deze hangkap, waarvan de
maten zijn gegeven, de verschillende hoekpunten A (één
van deze twee te kiezen), B en C kunnen construeeren, en
zoo noodig met ijzer versterken? Schets op schaal 1 à 10.
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ALGEMEENE LANDHUISHOUDKUNDE.
Studierichtingen: N. L, en T.
1. Welk verband bestaat er tusschen het intensiteits vraagstuk
en dat der pachtwaarde?
2. Welken invloed, (resp. welke invloeden) zal rationaliseering
der cultuur hebben (resp. kunnen hebben) op de pachtwaarde
der gronden en welke(n) op de intensiteit der cultuur?
3. Welken invloed (resp. welke invloeden) zal verbetering van
verkeer hebben (resp. kunnen hebben) op pachtwaarde en
intensiteit? Maak dit ook door voorbeelden ontleend aan onze landbouwgeschiedenis van de laatste 30 jaren duidelijk?
4. In welk complex van omstandigheden tiert het kleine bedrijf
in den land- of tuinbouw beter dan elders? En waarom?
5. Welke verdeeling van den grond in bedrijfs-objecten (groote,
middel of kleine of wel gemengd?) acht men het meest gewenscht? En waarom?
6. Noem en karakteriseer (kort en scherp) de U bekende, typisch te onderscheiden vormen van verkaveling, welke in
West-Europa en ook bij ons te lande voorkomen en van zeer
ouden (resp. ouden) datum zijn. Welke verklaring is U bekend omtrent het ontstaan van het „Openfield-System"? En
hoe voldoet die vorm aan de eischen gesteld door het hedendaagsch bedrijf? Hoe zal 't er staan met de intensiteitsgraad
en hoe met de pachtwaarde en met rationeele cultuur?

BIJZONDERE LANDHUISHOUDKUNDE.
Studierichting N. L.
Tijd: 1 uur.
1.

2.

Maak duidelijk, dat het belang van den ondernemer niet altijd gebaat behoeft te zijn bij een zoodanig gebruik van den
grond, als uit een oogpunt van algemeen belang het meest
verkieselijk ware en ga na, bij welke ondernemers op landbouwgebied (groote of kleine) de kans het grootst is, dat de
beide belangen parallel gaan.
En waarom is dat daar het geval?
Zooals bekend is, kan onze landbouw in de behoeften van
ons volk aan broodgraan niet in voldoende mate voorzien.
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Bereken de netto bosch- en grondrente voor een bosch (normaal) met een 40 jarigen omloop.
c = F. 60. v = F. 6. p = 3 pCt.
Au = D 40 = F. 600 + 70 = F. 670.
1,0310 = 1.34, 1,0340 = 3,26, D so = F4„.
4. Wanneer men den boschgrond gekocht heeft voor F. 100 per
H.A., welke slotsom kan men dan in verband met de uitkomsten
van het vorige vraagstuk trekken?
HOUTMEETKUNDE.
Studierichting K. B. en N. B.
1.
2.
3.
4.
5.

Beschrijf de diktemeter van Kubelka.
Hoe meet men er mede?
Wanneer een boom een parasolvormige kroon bezit, hoe be
paalt men dan met hulp van boussole zijn hoogte?
Hoe worden opbrengst tafels gemaakt?
Waarvoor dienen zij?

HOUTTEELT.
Studierichting K. B. en N. B.
Een opstel naar keuze over een der ondervolgende onderwerpen:
1. Het klimaat als factor voor den boom- en boschgroei.
2. Het leven van den volwassen boom in onze streken in den
loop van het jaar; en (kort) dat van den boom van zijne
kieming tot aan zijn ouderdom,
3. Licht- en schaduwhoutsoorten in biologisch- en bqschbouwkundig opzicht.
4. Overzicht van de natuurlijke boschvormen; de plaats, die
het bosch onder de natuurlijke begroeiingsvormen in het algemeen inneemt.
5. De strijd tusschen bosch en graswildernis in verband met het
klimaat en den invloed van den mensch, ook met het oog op
het vraagstuk der natuurlijke reboisatie.
6. De vier hoofdbedrijfsvormen, hunne karakteristieke eigenaardigheden, en korte onderlinge vergelijking er van.
7. Meer uitvoerige behandeling van een der hoofdbedrijfsvormen, en korte vergelijking met de overige.
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TUINBOUW.
1.

Op welke hoofdzaken heeft men te letten bij het veredelen
(enten) van onze planten. Welke veredelingen zijn het meest
in gebruik en beschrijf de kweekwijze van een vijftal bladof bloemheesters gekozen uit dien waarvan de teelt voor ons
land van belang is,
2. Beschrijf den aanleg van een Boomgaard op zavelgrond met
hoogstam appelen en kersen en onderbeplanting van roode
aalbessen.
3. Hoe vormt men de piramiden en struikvorm bij onze pitvruchten en welke is hunne beteekenis in het fruitteeltbedrijf.
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Geef aan hoe een goede gierput en mestvaalt moet ingericht
wezen?
Welke waarde hebben de stikstof, het phosphorzuur en de kali
in den stalmest voor de voeding der planten en waarop berust
uw oordeel?

Studierichting: K. B.
TER VERTALING IN HET MALEISCH.

(DE VEREISCHTE

GRAMM. VORMEN TE GEBRUIKEN.
Er was eens een vrouw, die zat te weven *) beneden haar huis;
en er was ook een kleine jongen, die daar speelde. Toen viel de
weefspoel 2) uit de handen van die vrouw; en zij zei tot dien jongen: „Zeg, jongen, haal mij die weefspoel (eens)". De jongen antwoordde: „Dat wil ik niet, ik wil blijven 3) spelen". Toen sprak
de vrouw: „Zeg dat (nu) niet, help mij en haal mij die weefspoel;
straks 4) zal ik je veel rijst geven". Zoodra de jongen dat hoorde,
haalde hij de weefspoel, gaf ze aan de vrouw en zei: „Maar
stellig 5) moet u 6) mij van middag 7) veel rijst geven". De vrouw
antwoordde: „Goed".
Niet lang daarna was het namiddag geworden, en de vrouw
hield op met weven. De jongen vroeg: „Waar is mijn padi, moeder? Ik wil naar huis". Toen haalde de vrouw een zak 8) rijst
en gaf dien aan den knaap; maar hij wilde die rijst niet aannemen
en zei: „Zooeven zei u, veel rijst; dit is weinig, maar één zak".
Toen gaf de vrouw hem nog een zak en nog een, tot 5 toe, maar
hij wilde ze niet aannemen, en zeide: „Dit is nog niet veel". Juist
kwam er een koopman voorbij, en de vrouw vertelde hem de geheele toedracht der zaak. Toen legde hij de rijst in twee hoopen 9 ),
de eene hoop van 2 zakken, de andere van 3 zakken en vroeg aan
den jongen: „Wat is het meeste (Mal.: het vele), de 2 zakken of
de 3 zakken?" De jongen antwoordde: „de 3 zakken zijn het
meest". Toen zei de koopman: „Neem dan de 3 zakken, en de 2
zakken blijven voor de vrouw".
1) bertenoen.
2) anak torak.
5) vertaal: vetatief met tidak.
7) petang hari.
8) soempit.

3) hier: djoega.
6) vertaal: Moeder.
9) longgok.

4) kelak.
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LANDBOUW-BOEKHOUDEN.
Tijd: 2 uren.
Behandel in een opstel de afsluiting der boeken en opmaken van
de bedrijfsresultaten, bij de dubbele landbouwboekhouding. Maak
daarbij vooral duidelijk wat met die verschillende handelingen beoogd en bereikt wordt.

Studierichting: K. B.
JAVAANSCH.
Ter vertaling in het Nederlandsch een met Jav. karakters gedrukt stuk in de Javaansche taal (Krama en Ngoko).
TER VERTALING IN HET J A V A A N S C H (NGOKO).
Toen ik van morgen bij Ta Dangsa was, kwam zijn zwager '*}
Sa Taroena binnen. Nadat hij was gaan zitten, spraken 2) ze aldus
met elkaar:
S. T. Kang, leen mij je geweer; niet lang, slechts (voor) dezen
dag.
T. D. Dat kan niet, kang, ik heb 't al aan Pak Senèn uitgeleend.
S. T. Kan ik dan morgenochtend je geweer krijgen?
T. D. Jawel, kom morgenochtend om zes uur maar hier. Als
je nu naar huis gaat, neem dan dezen brief mee, en geef hem
aan den loerah,
S. T. Ja, goed.

Studierichting: T.
WARMOEZERIJ.
Ter keuze van den candidaat.
Beschrijf de teelt van de sluitkool in de voornaamste centra
van verbouw en vermeldt daarbij hoe de bewaring geschiedt.
Op welke wijzen wordt het product verhandeld?
1) ipé.

2) grondwoord: goenem.

-
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2- Beschrijf de teelt van erwten en boonen zooals die hier te
lande in de groote cultuurcentra bij de groentekweekers
plaats vindt.

Studierichting: T.
BLOEMENTEELT.
Keuze uit een der volgende onderwerpen:
a. Teelt van Chrysanthemum voor snijbloem, potplant en
bloemperk.
b. Teelt van Pelargonium en Fuchsia,
c. Teelt van Cypripedium, Cattleya en Odontoglossum.
d. Teelt van Palmen en Varens tot aan den verkoop voor kamerplant.

Examen-opgaven 4e Studiejaar M. O. enz.

(De drie candidaten hadden alle hunne hoofdstudie gemaakt
van akkerbouw en wel twee in het bijzonder van plantenteelt en
landbouwscheikunde en een van plantenteelt en Phytopathologie).
Richting: Plantenteelt, Landbouwscheikunde en Phytopathologie.
Bespreek en licht met voorbeelden toe de werkwijzen — uitgezonderd die van opzettelijke kruising — waardoor men van onze
landbouwgewassen rassen van waarde tracht voort te brengen.
(De tweede vraag luidde voor de beide candidaten met de richting plantenteelt en landbouwscheikunde verschillend en wel voor
den eersten.)
Richting: Plantenteelt en Landbouwscheikunde.
Motiveer uwe keuze uit de onder normale omstandigheden beschikbare kunstmeststoffen ter samenstelling van de bemesting
van aardappelen als eerste gewas op een nieuw ontgonnen dalgrond.
(en voor den anderen:)
Geef eene critische beschouwing over het verband tusschen bemesting en bedrijfsregeling voor een door u te kiezen geval.
(Eene korte schets van het bedrijf en aanduiding van de grondsoort dient dus de beantwoording van de vraag vooraf te gaan.)
Richting: Plantenteelt en Phytopathologie.
Geef een overzicht van de ziekten, die zich bij de keuring te
velde van aardappelen kunnen voordoen, van haar oorzaak of
aard, hare verspreidingswijze en hare bestrijding.
Aan ieder der volgende vakken werd pl.m. 1 uur mondeling
examen, besteed:
Grondbewerking en -verbetering.
Landbouwscheikunde en bemestingsleer.
Plantenteelt.

-
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Landbouwwerktuigen.
Landhuishoudkunde,
Schadelijke dieren, plantenziekten en
parasieten van het vee.
Veeteelt.
Zuivelbereiding.
Acte M. O. Tuinbouw.
(Hoofdstudie fruitteelt en groententeelt).
I.

Maak een opstel over de druivencultuur, zooals die in ons
land wordt uitgeoefend en vergelijk deze met de in het buitenland gevolgde teelt.
II. Maak een opstel over de ontwikkeling der groententeelt onder
glas in ons land.
Aan ieder der volgende vakken werd pl.m, 1 uur mondeling
examen besteed:
Kennis van den grond, grondbewerking, grondverbetering en
bemestingsleer; ziekten en beschadigingen der tuinbouwgewassen
en hare bestrijding; Boomteelt; Bloem- en Bloembollenteelt;
Groententeelt; Vruchtenteelt; Aanleg van tuinen; Inrichting en
gebruik van kassen, bakken en verwarmingsmiddelen.

NAAMLIJSTEN.

Lijst van G e w o n e L e d e n .
NAAM.

STUDIERICHTING.

Addens, N. H. H.
Alphen, J. J. A. S. v.
Altmann, H.
Anient, C. C.
Ament, T.

Prop.
N. B. m
T. L. n
T. L. ii
T. L. ii

Baak, M. E. A. van
Bakhoven, A. C.
Bakker, W.
Ban, P. A. van den
Beens, M.
Berendsen, B. A.
Berg, W. J. van den
Berkelie, J.
Blokhuis, J. L. W.
Boltjes, P. M.
Bos, J. H.
Boschman, J. H.
Bosnia, W. A.
Brest van Kempen, C. J, F.
Broecke, C. M. van den
Brouwer, P. J.
Bruce, J. D.
Bruggen, L. J. M. van
Brutel de la Rivière, P. C.
Burg, Sj. van der

T. L. m
T. B. m
N. L. m
N. L. n
Prop.
T. L. m
Prop.
Prop.
T. B. m
Prop.
T. B. n
T. L. m
Prop.
Prop.
Prop.

Claterbos Weijdom, A. C. van
Cleveringa, 0. J.

Prop.
N. L. v

T. B. iv

T. L. m
Prop.
T. L. iv
Prop.
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NAAM.

STUDIERICHTING.

Coolhaas, C.
Cornelius, H. H, A.

Prop.
Prop.

David Richard, H. M.
Dekker, E.
Dirksen, H. J.
Domsdorf, B. M.
Doorn, C. L. van
Dorst, J. C.
Drost, W. G.
Dijk, J. W. van
Dijkmans, M. A. F.
Dijt, M. D.

Prop.
N. L. ii
Prop.
Prop.
T. B. m
N . L. v
Toeh.
Prop.
T. B. iv
N. L. iv

Eits, K.
Elke, D. L.
Eramens, J. A.
Engel, H. J.
Engelsche, P. A. den
Esser, F.

Prop.
N. L. m
N. L. m
T. L. m
Prop.
Prop.

Fernandes, D,
Fokkema, S. L.
Fokkinga, J.
Freijburg, H. W. van
Fromberg, C. E. E.

T. B. m
N . L. II
T. B. n
Prop.
Toeh.

Geraerds Thesingh, G. W.
Goes, A. L. van der
Gonggrijp, L.
Graaf, J. de
Graaff, E. A. van de
Grondhoudt, J. J. C.
Groot, H. A. de

Prop.
Toeh.
T. B. m
Prop.
T. L. m
T. L. m
T. L. iv

Haan, J. Th. de
Hagreis, B. J.
Hansen, F. H.
Hardey, C. G.

Prop.
T. L. m
T. B. m
Prop.
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NAAM.

Ill

STUDIERICHTING.

Harst, G. A. van der
Harten, V. C.
Heeroma, H. J.
Hesselink, W.
Heusden, W. C. van
Hissink, A. J.
Hoedt, Th. G. E.
Hofland, L. W.
Hol, G.
Holsbergen, R. F.
Hoogh, B. de
Hoogland, J. P.
Hoorn, S. van
Huese, J. P, F.
Huidekoper, A. W.
Huisman, W. J.
Hus, P.
Hylkema, H, J.

T. L. m
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
T. L. m
T. B. ii
T. L. ii
N. L. m
T. L. m
N. L. v
N . L. iv
T. L. iv
T. L. m
Prop.
N . L. iv
T. m

Ignatius, J. G. W.
Ingerman, C.
Iso, Raden Mas

Prop.
T. L. m
T. L. m

Jansen, J. H.
Jong, W. H. de
Jong, W. de
Joustra, A. H.

T. L. iv
Prop.
N. L. iv
N. L. m

Kalis, K. P,
Kervel, W. L.
Keuchenius, Th. E. B.
Kiel, E. B.
Klerk, F. W. K. de
Kleijn, W. M.
Klip, R. B. A. van der
Kloosterboer, C.
Kooistra, IJ.
Koopmans, C.

T. B. iv
Prop.
T. L. m
T. B. m
T. B. ii
Prop.
T. B. m
T. L. ii
Prop.
Prop.
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NAAM.

STUDIERICHTING.

Koster, P.
Koppen, W.
Krajenbrink, J. A. D.
Kuip, A. C. van i der
Kijlstra, S. H.

T. B. m
N. L. m
Prop.
T. B. ii
T. L. m

Lampe, M.
Lamsvelt, H.
Leccius de Ridder, J. A.
Leeuw, H. A. L. de
Lennep, L. van
Lever, W. G. J.
Linn, W. C. A.
Loeff, J. A. van der
Lohr, P. L.
Louwerse, A. J.
Lucas, J. A.
Lüps, G. E.
Luijtjes, A.

T. B. n
Prop.
Toeh.
T. B. iv
Prop.
T. B. iv
Prop.
N. L. m
T. L. n
T. B. iv
Prop.
Toeh.
T. B. iv

Maan, J. D.
Maasland, J. H.
Maisch, F. W.
Meer, W. C. van der
Meindersma, H. W.
Mesman, C.
Meulen, G. F. van der
Meurs, L. van
Meijs, P. C. J.
Molenaar, F. A. P.
Molen, J. C. var î der
Molen, J. C. Mink van der
Monsanto, H. J.
Mulder, F.
Mulder, F.
Muller, J.
Micola von Fürstenrecht, F. A. J.
Minderhoud, A.

T. B. n
T. L. m
T. B. iv
N. L. v
T. B. m
Prop.
T. B. m
T. B. H
Prop.
Prop.
N. L. m
Prop.
Prop,
Prop.
N. B. n
T. L. n
Prop.
T. m
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STUDIERICHTING.

Niebroek, H.

T. B. iv

Ottow, A.
Overdijkink, G, A.

T. B. ii
Prop.

Papenhuizen, A. M. E ,
Pieters, J. R. A.
Pfeiffer, J. C.
Poel, J. van der
Polling, C.
Popping, R.

Prop.
Toeh.
N. L. iv
T. L. ii
N. L, n
N. L. n

Quesne van Brachem, Th. L. G. du

T. B. m

Raaff, Th. E.
Rasad Baginda Zainot î'ddhin
Repelaer, P. H.
Rhemrev, P. J. L.
Riemsdijk, F. van
Roem, K. W.
Roeloffs, J. W. A.
Rombach, B.
Römer, R.
Rijsewijk, J. van

Prop.
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