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Het boek, dat hierbij de lezer aangeboden wordt, was oorspronkelijk
bestemd, deel uit te maken van een groot, ja groots opgezet geheel, dat
bedoelde een beschrijving te geven van Nederland, zoals het reilde en zeilde
aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. De gedachte, die hieraan
ten grondslag lag, was deze dat, hoe ook de uitslag van de oorlog zou zijn,
dit Nederland in elk geval geschiedenis was geworden — een geschiedenis
bovendien, waard om zo getrouw mogelijk te worden geboekstaafd voor
dit en volgende geslachten. Immers, wij hadden in 1940 niet langer alleen
de zeventiende eeuw om met trots op terug te zien, wij konden ook, zo
misschien niet met trots dan toch zeker net voldoening, denken aan de ontwikkeling van ons economische, sociale en culturele leven sinds de her'eying onzer natie oxnstreeks 1880. De periode van 192o-194o, waaraan die
uitgaaf gewijd zou zijn, heeft weliswaar die van I6zo–'4o ook in genoemde
opzichten niet overtroffen, maar zij laat er zich althans mee vergelijken.
Intussen, dat we nu in een andere eeuw leven dan in die aan alle kanten
opstrevende zeventiende, bewijst ook het lot van dit grootse plan. Als
zoveel hoogvliegende en breedwiekende plannen, in de oorlog opgestegen,
is ook dit uit de ijle lucht der bevrijding met geschonden vleugels neergeploft. Het bleek in zijn geheel onuitvoerbaar; slechts enkele delen zullen
het licht zien, waaronder dat, hetwelk het geestelijk leven in Nederland
tussen 1920 en 1940 behandelt en met de redactie waarvan ondergetekenden waren belast. De bijdragen, reeds in de oorlog geschreven, bleven
bewaard, de redactie heeft na de bevrijding geen moeite geschuwd het
ontbrekende aan te vullen en de uitgever tenslotte heeft er alles op gezet,
de materiele moeilijkheden te overwinnen — met het resultaat, dat bier
voor u ligt: een compleet overzicht van geestelijk Nederland in de periode
tussen de beide wereldoorlogen.
Het bock bestaat uit twee delen. In het eerste vindt de lezer een negental
artikelen betreffende onderwijs en radio, godsdienst en wijsbegeerte,
beeldende en bouwkunst, muziek, toneel, film en dans en tenslotte de
letteren. In het tweede deel zijn dertien overzichten van de stand der wetenschappen verzameld, zowel zij die de natuur betreffen, als wier object mens
en maatschappij zijn. Zo vindt men hier verslagen achtereenvolgens over
de taalwetenschap, die het dichtst bij deel I aansluit, over de beoefening
ten onzent in die jaren van geschiedenis en recht, van economic, sociologic
en psychologie, van geneeskunde, bio- en geologic, van schei-, natuur- en
sterrenkunde, waarna de wiskunde, de meest abstracte en meest rationele

der wetenschappen nog altijd, maar die volgens de jongste opvattingen desondanks toch ook weer in zo nauw verband staat met de mens zelf en zijn
altijd eender en tegelijk altijd wisselend wezen, de kring sluit: verste loot
en grondslag tegelijk van het onderwijs, waarmee deel I aanvangt. 1)
Wie zich rekenschap geeft van de bewogen ontstaansgeschiedenis van
dit boek, zoals wij haar hiervoor meer hebben aangeduid dan beschreven,
zal begrijpen, dat het niet mogelijk geweest is, het in elk opzicht te doen
beantwoorden aan het ideaal dat wij ons gesteld hadden. Wat ons voor
ogen stond was een uiteenzetting van twee en twintig werkelijk deskundigen in een vorm die de deskundigheid — te boven was. De eerste
helft van het programma is, menen wij te mogen zeggen, volledig vervuld, bij de tweede helft is bier en daar plaats voor een vraag-, elders voor
een uitroepteken gebleven. Zochten wij dan naar de kwadratuur van de
cirkel? Wij geloven van niet. Er waren Duitse, er zijn Angelsaksische voorbeelden, die dicht benaderen, was wij ons hadden gedroomd. Het is ook
duidelijk, dat een land met honderd deskundigen op een bepaald gebied
meer kans heeft dan een met tien om onder dat getal iemand te vinden, die
de moeilijke kunst verstaat, ingewikkelde zaken eenvoudig te zeggen
zonder noch die ingewikkeldheid noch die eenvoud te kort te doen.
Wij zijn er echter van overtuigd, dat Nederland, wil het in de tegenwoordige. wereld de hem toekomende plaats in de Westerse beschaving behouden, deze ideale popularisators moet opkweken. Ideale popularisators
immers wil sevens zeggen : synthetici. De zin van het geheel ligt uiteraard
in het besef van en het inzicht in de samenhang der delen. Zo heeft dit boek
een drievoudige bedoeling. Het wil een poging zijn tot scholing der
deskundigen in de kunst van het transcenderen hunner eigen deskundigheid; het wil voorts bij de Nederlandse lezer belangstelling wekken in het
geestelijk leven der natie. Een historicus is geen profeet. Of de toekomstige geschiedschrijver eenmaal op deze periode zal terugzien als de laatste
bloeiperiode der Nederlandse beschaving, hangt uiteraard of van wat de
toekomst in haar schoot bergt. Maar zo wij derhalve al niet kunnen zeggen,
of het de laatste zal zijn, dat de bestreken jaren een bloeiperiode van onze
cultuur betekenen, kunnen wij reeds nu vaststellen. En in onze derde, bier
laatste maar in rang eerste bedoeling : die periode vast te leggen, zijn wij,
naar wij geloven te mogen zeggen, geslaagd, niet in de laatste plaats uiteraard dank zij de moeite die onze twintig medewerkers zich voor dit doel
wel hebben willen getroosten. Met een woord van welgemeende dank aan
hen zij daarom dit woord vooraf gesloten.
Najaar 1948
K. F. PROOST, J. M. ROMEIN
1 ) NatuurwetenscbaPP1A Ondervek in Nederland (1937-1942),
1942, en Geestesweten.reba jtPelA Ondervek in Nederland (1933-1943), 1948, behandelen een gedeelte van de stof van deel II in verslagvorm.
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NEDERLANDSE FILOLOGIE
door

DR P. J. MEERTENS
Secretaris van de Dialecten- en Volkskunde-commissie der Kon. Nederlandse Akademie
van JVetenschappen to Amsterdam.

§ z. VERANDERD INZICHT.

De periode tussen de beide wereldoorlogen is voor de beoefening der
Nederlandse filologie van grote betekenis geweest, in de allereerste plaats
door de nieuwe problemen, die in dit tijdperk de aandacht vroegen en
het wezen der Neerlandistiek in vele opzichten volkomen gewijzigd
hebben.
De triomf der natuurwetenschappen had in de negentiende eeuw ook de
taalwetenschap in haar invloedssfeer betrokken. De „Junggrammatiker"
hadden de uitzonderingloosheid der klankwetten geleerd, naar analogie
van die der natuurwetten, en ook verder een mechanistische taalbeschouwing voorgesteld, die als een typische uiting van dit tijdperk kan gelden.
Maar de „dematerialisatie der materie", die zich omtrent de eeuwwende
voltrok, liet zich eveneens op het gebied der taalwetenschap gelden. Ook
de linguisten en filologen kwamen tot het inzicht dat taal nog wel iets
meer was dan materie en de studie der taal iets hogers dan het verzamelen
van gegevens. Dat het geheel meer was dan de som der feiten was ook
tevoren erkend, maar pas in onze eeuw trok de wetenschap er de con sequenties uit. Hadden de „ Junggramtnatiker" al de nadruk gelegd op het
nauwe verband tussen taal en maatschappij, de twintigste-eeuwse taalgeleerden zouden nog sterker het sociologisch element in de taal accentueren,
terwijl de reactie tegen het materialisme noodwendig moest leiden tot een
op de voorgrond stellen van psychologische factoren.
Verloor de taalkunde dus enerzijds haar natuurwetenschappelijk karakter, anderzijds profiteerde zij in ruime mate van de ongewone vlucht, die
de exacte wetenschappen in de twintigste eeuw hebben genomen. Dit geldt
vooral voor de meest exacte methode van taalstudie, de fonetiek.
§ z. DE FONETIEK.

Hadden de beoefenaars van de studie van het Nederlands en de moderne
talen zich lang tevreden moeten stellen met bet voor zijn tijd verdienstelijke boekje van P. ROORDA, De klankleer en haar practise& toepassing (1889;
I. Geestelijk Nederland II
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6de druk 1927), in 1928 verscheen het Leerboek der phonetiek van H. ZWAARDEMAKER CZ. en L. P. H. EIJKMAN, dat zich met de buitenlandse leerboeken over dit onderwerp ten voile kon meten. De eerste linguisten-fonetici
in ons land waren geen Neerlandici: E. KRUISINGA, die belangrijke fonetische studies verrichtte, was evenals EIJKMAN Anglist, N. C. STALLING,
die in 1934 prornoveerde op een dissertatie over het fonologische systeem
van het Zweeds, was Germanist. LOUISE KAISER, die in 1926 lector in de
experimentele fonetiek te Amsterdam was geworden, was geen linguist en
slechts wat de fysiologie betreft een leerling van ZWAARDEMAKER; het
verslag van haar openbare les opende het eerste deel der Archives neerlandaises de phonetique experimentale (1927), waarin van jaar tot jaar een
reeks van wetenschappelijke bijdragen, meest van Nederlanders, getuigenis aflegt van de grote activiteit op dit gebied. In 193 i werd te Amsterdam
de Nederlandsche Vereeniging voor Phonetische Wetenschappen opgericht, waarvan LOUISE KAISER voorzitster werd. Een internationaal congres
voor fonetische wetenschappen, tegelijkertijd het eerste van de Internationale Arbeitsgemeinschaft fur Phonologie, had in 193z te Amsterdam plaats
onder presidium van JAC. VAN GINNEKEN.
Vooral bij de bestudering van de geluidstrillingen deed de fonetiek
haar voordeel met de ontwikkeling der exacte wetenschappen. Van te
voren had H. J. L. STRUYCKEN met zijn „kastje", een bijzondere, moeilijk
toe te passen techniek, ,de geluidstrillingen van de a onderzocht. In de
twintiger jaren werd nog algemeen de fonograaf gebruikt, o.a. door L. J.
GUITTART bij zijn onderzoek naar De intonatie van bet Nederlands met inbeen door LOUISE
grip van een vergeljking met de Engelse intonatie (1924)
KAISER bij het dialectonderzoek op Uric (P. J. MEERTENS en L. KAISER,
Het eiland Urk, 1942; de onderzoekingen vonden echter al in 1931 plaats).
Toen toonde GEMELLI voor het Italiaans aan, dat het mogelijk was met behulp van een kathodestraal-oscillograaf timbre, melodie, tempo en tot op
zekere hoogte de sterkte van het geluid op filmstroken vast te leggen. Bij
deze methode eist de beschrijving van de boventonen een moeizame analyse. Door de spectrograaf, die enkele jaren later werd geconstrueerd,
worden de grond- en boventonen direct gefotografeerd, maar zijn niet zo
nauwkeurig te bepalen. Met behulp van deze toestellen zijn uitgebreide
onderzoekingen verricht in het Phonetisch Laboratorium te Amsterdam,
waarover LOUISE KAISER verscheidene artikelen publiceerde. H. D.
BOUMAN deed, met behulp van een door hem zelf gebouwd toestel, gebaseerd op het beginsel van electrische resonantiekringen, ontdekkingen
over de verwantschap van e en i-klanken. In 1925 werd het antwoord van
A. ABAS Op een prijsvraag naar het aandeel van de medeklinkers aan het
accent bekroond.
-
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De ontwikkeling van de fototechniek vergemakkelijkte de studie der
mondstanden. Een enkele maal is ook gebruik gemaakt van rontgenfoto's,
o.a. door BRANCO VAN DANTZIG voor haar studie : De korte o-klanken in
bet Nederlandsch (1940).
§ 3. DE FONOLOGIE.

Geen onderdeel uit de taalwetenschap staat tegenwoordig zozeer in de
belangstelling als de fonologie, de wetenschap die de tegenstellingen en
de wederzijdse betrekkingen bestudeert welke bestaan tussen de fonemen
(de betekenisonderscheidende klanken) van het klanksysteem van een
taal, en die zich vender bezighoudt met de onderlinge vergelijking der
klanksystemen van verschillende talen. Al lang was men tot het inzicht
gekomen, dat elke taal en elk dialect zijn eigen klanksysteem heeft en dat
er onderling verband bestaat tussen de verschillende klanken van dit
system. Om het populair te zeggen : een Hagenaar die zag zegt in plaats
van reg, moet heure zeggen inplaats van bore(n). Maar pas op het in 1928 te
Den Haag gehouden eerste linguistencongres trad de fonologische school
voor het eerst in de openbaarheid, vooral bij monde van Brie Russische
linguisten : N. TRUBETSKOJ, R. JAKOBSON en S. KARCEVSKY.
Onder de Nederlandse linguisten waren het vooral N. VAN WIJK, JAC.
VAN GINNEKEN en A. W. DE GROOT, die zich daadwerkelijk bezig hielden
met dit nieuwe en uitermate belangrijke hoofdstuk uit de taalwetenschap,
waarbij de laatste een bier en daar wat afwijkend standpunt innam. VAN
WIJK gaf in zijn monografie Pbonologie, een hoofdstuk uit de structurele taalwetenschap (1939), zijn laatste werk, een samenvatting van de tot dusver
door de fonologen bereikte resultaten. Terwijl bij TRUBETSKOJ en JAKOBSON een overheersende neiging aanwezig was om alle verschijnselen der
taalontwikkeling op fonologische wetten te laten teruggaan, een neiging
die ternauwernood uitzonderingen toeliet, bewees VAN WIJK in dit boek,
dat daarnaast ook de articulatiebasis van de spraak op die verschijnselen
grote invloed heeft. In overeenstemming daarmee toonde TH. BAADER, de
onderzoeker der Westfaalse dialecten, in zijn Phonologie des Dialektes von
Tilligte in Twente (1939) aan, dat bet al of niet voorkomen van het h-foneem
in de Nederlandse dialecten ten nauwste verband houdt met hun articulatiebasis. VAN GINNEKEN heeft in een aantal nog te noemen studies op grond
van de articulatiebasis ver strekkende conclusies getrokken over de ontwikkeling der taalgeschiedenis.
In 1939 wend als onderafdeling van de Nederlandsche Vereeniging voor
Phonetische Wetenschappen de Phonologische Werkgemeenschap opgericht, waarvan vAN GINNEKEN en vAN WIJK de leidende figuren waren en
waarin enkele jaren lang een grote belangstelling voor de fonologie bleek
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te bestaan. Deze waardering is sindsdien eerder af- dan toegenomen. Dat
wil niet zeggen dat men de fonologie niet meet als een waardevolle hulpwetenschap erkent, maar men is vooral door de resultaten der biologische
taalkunde gaan inzien, dat het geloof van de Praagse fonologen in de
strakke wetmatigheid van de fonologische verschijnselen de ware verhoudingen scheef trok. De pogingen om de fonologische structuren terug te
vinden in de streektalen hebben duidelijk gemaakt, dat de wetmatigheid
ervan voor de vroegere stadia der cultuurtalen en voor de dialecten veel
minder strak is dan voor de huidige cultuurtalen. Een belangrijk en blijvend resultaat van de fonologie is echter vooral, dat zij op het bestaan van
een foneembegrip heeft gewezen.
§ 4. HISTORISCHE GRAMMATICA EN ETYMOLOGIE.

In de twintiger jaren hebben kort na elkaar twee werken het Licht gezien,
die beide in een langgevoelde leemte voorzagen en een helder inzicht
schonken in de historische ontwikkeling van de klank- en vormleer van
het moderne Nederlands. Het zijn de Historiese grammatika van het Nederlands van M. SCHoNFELD(1923; 4e druk: '947) en de Historische Grammatik
der niederldndischen Sprache (1927) van M. J. VAN DER MEER. Van dit laatste
werk zijn helaas alleen de inleiding en de klankleer verschenen, een tweede
deel, dat de vormleer (en wellicht ook de syntaxis ?) zou bevatten, was bij
de dood van de schrijver onvoltooid. Beide boeken behoren tot de standaardwerken van de Nederlandse filologie.
In 1936 publiceerde C. B. VAN HAERINGEN een uitvoerig supplement
op het Etymologisth woordenboek der Nederlandsche taal van J. FRANCK (I 892),
waarvan al eerder in 1912 een door N. VAN WI JK herziene uitgave was verschenen. VAN HAERINGEN vatte daarin het resultaat samen van tal van in
de loop der jaren verschenen publicaties op etymologisch gebied, zodat
FRANCK'S werk door dit supplement op de hoogte van de tijd kwam. Het
blijft niettemin te betreuren dat de uitgever deze vorm heeft verkozen
boven een geheel nieuwe uitgave van dit etymologisch woordenboek. Tot
VAN HAERINgEN'S belangrijkste bronnen behoort het proefschrift van
JACOBA H. vAN LESSEN: Samengestelde naamwoorden in bet Nederlandsch
(

I 9z_,.
81

§ 5. SYNTAXIS, STILISTIEK, VERSLEER.

De overtuiging dat in het bewustzijn van de spreker niet de klanken
en woorden, maar de gedachten en de zinnen die deze gedachten uitdrukken primair zijn, deed de syntactische en stilistische taalkunde ontstaan, op
welk terrein G. S. OVERDIEP, die in 1928 A. KLUYVER te Groningen als
hoogleraar in de Nederlandse taal- en letterkunde opvolgde, zich bijzonder
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verdienstelijk maakte. Al lang te voren had OVERDIEP blijk gegeven van
zijn voorliefde voor een grammaticale stijlopvatting, die niet zozeer de
nadruk legde op het aesthetisch element als wel op het organische verband
der taal met de sociologische en psychologische omgeving. In de cede,
door OVERDIEP uitgesproken bij de aanvaarding van zijn hoogleraarsambt, gaf hij een uiteenzetting van de methode der stilistische grammatica
en de eisen die deze stelt.
Het onderzoek van de syntaxis en de stilistische methode zijn vooral
het gevolg van de psychologische en sociologische taalstudie. In de eerste
plaats is een vergelijking van gesproken en geschreven taal noodzakelijk.
leder van deze afzonderlijk /met in vele schakeringen worden benaderd.
Niet alleen klank- en flexievormen en syntaxis, maar ook accentuatie en intonatie moeten worden vastgelegd. Dit vastleggen van de taal in al zijn
aspecten is een eerste vereiste, eerst na de voltooiing daarvan is het mogelijk met een karakteristiek van het Nederlands te beginnen.
Voor de i7de eeuw heeft OVERDIEP zelf deze methode toegepast in zijn
Zeventiende-eeuwsche syntaxis (1935), die vAN HELTEN'S boek over Vondel's
taal voor goed ter zijde stelde. Voor de moderne taal deed hij hetzelfde
in de Stilistische grammatica van het moderne Nederlandsch (193 7), een nieuwe,
in omvang bijna verdubbelde uitgave van de Moderne Nederlandsche grammatica (192 8 ).
In dezelfde lijn liggen enkele proefschriften, onder zijn leiding geschreven, o.a. die van GARMT STUIVELING, Versbouw en rbythme in de /*I
van ' So (1934) en van OVERDIEP'S opvolger, G. A. VAN Es, De attributieve
genitief in het Middelnederlandsch (1938).
Dezelfde werkwijze paste OVERDIEP toe bij de bestudering der dialecten.
Zodoende vond hij overeenkomsten in zeer weinig verwante dialecten
als het Katwijks, het Gents, het Gronings, die naar alle waarschijnlijkheid
eigen zijn aan de volkstaal in het algemeen.
Veel aesthetischer georienteerd is de stilistische methode van W. KRAMER, die een Inleiding tot de stilistiek (1935) schreef.
In nauwe samenhang met de studie der syntaxis staat de versleer. Baanbrekend werk op dit terrein deden eveneens OVERDIEP en VAN GINNEKEN
met hun leerlingen. Reeds eerder waren werken verschenen als POELHEKKE'S Iroordkunst (1909), H. PADBERG'S De mooie taal (1924) en de meer
zuiver wetenschappelijke studie van F. KOSSMANN, Nederlandsch versrythme
(1922). In het door vAN GINNEKEN en OVERDIEP geredigeerde tijdschrift
Onze Taaltuin verschenen vele artikelen, waarin woordkunst, versbouw,
klank en rhythme van het vers werden bestudeerd. Ook bier was het weer
VAN GINNEKEN, die de resultaten van het psychologisch onderzoek toetste
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aan een aantal kunstwerken. We herinneren in dit verband slechts aan zijn
studie over De dichters en bun zintuigen, waarin hij bij verschillende dichters nagaat in welke mate ze optische en akoustische kwaliteiten in bun
werk benutten.
DE GROOT heeft zich vooral bezonnen op de waarde van de geijkte termen uit de versleer en zich rekenschap gegeven van de verschillende elementen, die de schoonheid van het vers bepalen. Vooral de gelijktijdige
werking van rhythme en metrum, maar ook de betekenis van Hank en
rijm, van accentuering en van andere kenmerken van fiet vets heeft hij op
nieuwe wijze bezien. Evenals STUIVELING paste hij daarbij voor een aantal
verschijnselen de statistische methode toe.
§ 6. DE DIALECTEN.

Ook op het terrein van de dialectstudie hadden de „ Junggrammatiker"
baanbrekend werk verricht, waarop de twintigste eeuw kon voortbouwen.
De negentiende-eeuwse wetenschap had reeds het begrip bijgebracht dat
de dialecten, wel verre van een afgesleten taal te zijn, juist het best de oudere taalvormen bewaarden, en tal van al of niet wetenschappelijke onderzoekers hadden zich daarorn voor en na beijverd om in woordenlijsten of
boeken, soms ook alleen in een grarnmatica, een beschrijving te geven van
een of ander dialect. Eerst later ontstond de behoefte, uit de verschillende
geografisch los van elkaar staande gegevens tot een synthese te komen in
de vorm van taalkaarten en -atlassen. In 1925 zette de Gentse hoogleraar
E. BLANCQUAERT zijn reeks provinciale Nederlandse dialectatlassen op,
waarvan er thans zes zijn verschenen, en die het grootste gedeelte van de
Vlaamse gewesten al in kaart hebben gebracht. In 193o kwam onder de
auspicien van de Koninklijke Nederlandse Akademie vanWetenschappen
het Centraal Bureau voor Nederlandse en Friese dialecten tot stand, dat
zich in de eerste plaats een atlas van de Nederlandse dialecten (met inbegrip van de Vlaarnse) ten doel stelde. In 1939 verscheen onder leiding van
KLOEKE de eerste aflevering van de Taalatlas van Noord en Zuid Nederland,
die thans in combinatie net de atlas van het bureau der Akademie het licht
ziet en die, wanneer ze eenmaal voltooid zal zijn, een betrouwbaar inzicht
zal geven in de structuur der Nederlandse dialecten.
De methode van kartering van de atlassen van BLANCQUAERT verschilt
van die van KLOEKE en de Akademie. De eerste sluit zich, in zijn werkwijze
aan bij de Atlas linguistique de la France en schrijft de woorden in fonetisch
schrift op de kaart. KLOEKE en het Dialectbureau der Akademie daarentegen hebben de Deutscher Sprachatlas tot voorbeeld gekozen, maar meer
nog de Atlas der deutschen Volkskunde. Hun gegevens worden gesystematiseerd in groepen en elk gegeven van iedere groep wordt op de kaart ver-

-
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tegenwoordigd door een bepaald teken. Dit verschil hangt samen net de
wijze, waarop de gegevens worden verzameld. BLANCQUAERT doet dit mondeling, de Noordnederlandse dialectonderzoekers brengen hun materiaal
met behulp van vragenlijsten schriftelijk bijeen. De notitie van BLANCQUAERT is dus veel nauwkeuriger, maar zijn net van gegevens moet minder
dicht zijn, in de eerste plaats omdat het persoonlijk optekenen veel kostbaarder is, in de tweede plaats omdat de kaarten van een veel te groot formaat zouden moeten zijn om alle gegevens in letterschrift op te nemen.
Tegenover het nadeel, dat de invullers der vragenlijsten voor de Noordnederlandse atlas minder nauwkeurig zijn in hun notering, staat het voordeel dat ze in de regel het dialect beter beheersen, omdat ze het spreken of
sinds jaren horen spreken. De onnauwkeurigheid in de opgaven wordt
ten dele opgeheven doordat de medewerkers, zodra er sneer dan een voor
dezelfde plaats is, te confronteren zijn.
Vooral VAN GINNEKEN en KLOEKE hebben, wat Noord-Nederland betreft, grote verdiensten voor de dialectstudie en in 't bijzonder voor de
dialectgeografie. KLOEKE, van huis uit Germanist, was zich al tijdens de
eerste wereldoorlog aan dialectgeografische studies gaan wijden, die hun
bekroning zouden vinden in het standaardwerk : De Hollandsche expansie
in de restiende en zeventiende eeun' en haar weerspiegeling in de hedendaagscbe Nedersche dialecten (i 927). Hierin trachtte hij aan te tonen, en naar veler mening
net succes, dat de diftongering van de uu (uit oudere oe), oorspronkelijk

uit het Zuiden (Brabant) gekomen, zich van Amsterdam uit heeft uitgebreid over een groot deel van westelijk en midden-Nederland. Deze
theorie is, ondanks een soms felle bestrijding, door velen aanvaard. In
navolging van J. TE WINKEL had KLOEKE zich dus uitgesproken voor ontlening. SALVERDA DE GRAVE en W. DE VRIES bestreden hem en dachten
aan autochthone ontwikkeling. Ook vAN GINNEKEN stelde zich op grond
van zijn erfelijkheidstheorie tegenover het standpunt van KLOEKE en
VAN GINNEKEN'S leerling, W. JANSSEN, ontkende de expansie voor het
Brabant-Limburgse gebied in een studie over de ontwikkeling van uu uit
oe in Zuid-Oost-Nederland. Ook W. Gs. HELLINGA ziet in de Hollandse
diftongering in de eerste plaats een autochthone ontwikkeling.
Sinds KLOEKE'S standaardwerk is de dialectstudie vrijwel geheel op
dialectgeografische leest geschoeid. Op geen ander gebied der Nederlandse
taalwetenschap wordt zo intens gearbeid als op het terrein der streektalen.
Met grote animositeit bestrijden de aanhangers van verschillende richtingen elkaar in monografieen en tijdschriftartikelen, die ondanks het dikwijis zeer uiteenlopend standpunt van de schrijvers met elkaar gemeen
hebben, dat ze een jonge wetenschap vooruitbrengen. Met name valt men
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het werk van K. HEEROMA aan, die in zijn Hollandse dialectstudies (1935) en
volgende publicaties steeds nieuwe gevallen van dialectexpansie aannemelijk trachtte te maken.
Naast dialectgeografische studies verschenen ook een aantal dialectmonografieen. De fonologische richting in de taalwetenschap deed ook
bier haar invloed gelden. Zo verschenen van enkele plaatsen studies, die
uitgingen van de beschrijving van het fonologisch• systeem. Een nieuwe
richting in de dialectstudie was ook de syntactische, waarover tevoren
reeds werd gesproken. OVERDIEP publiceerde in Onre Taaltuin verscheidene artikelen over dit onderwerp. In De volkstaal van Katwk-aan-zee
(1940) behandelde hij het dialect van dit dorp in hoofdzaak op deze wijze.
Bij de dialectstudie heeft men in ons land tot nu toe weinig aandacht
besteed aan bet verband tussen „Worter und Sachen", waarop vooral
SCHUCHARDT en MERINGER de aandacht hebben gevestigd. De betekenisverandering, die een: woord in de loop der tijden kan aannemen, hangt
veelal ten nauwste samen met wijzigingen in vorm of functie van het door
dat woord aangeduide voorwerp, en is zonder kennis daarvan Diet te begrijpen. Vrijwel de enige belangrijke studie in dit genre is de dissertatie
van C. C. W. J. HI JSZELER, Termen en gebruiken van bet boerenbedqf in Drente
(194o), al gaan ook de Nijmeegse proefschriften van WIN. ROUKENS :
Wort- und Sachgeographie in Niederldndisch-Limburg und den benachbarten Gebieten (1937), en A. WEI JNEN, Onderzoek naar de dialectgrenzen in NoordBrabant (1937), al een heel eind in deze richting.

Pas in de laatste jaren wordt ook rekening gehouden met de economische, sociale, politieke en kerkelijke factoren, die mede de dialecten bepalen en bepaald hebben. Zo trachtte WEI JNEN de dialectgrenzen in NoordBrabant te verklaren uit de kerkelijke indeling, uit de gebondenheid aan
bepaalde marktcentra enz. Iets dergelijks had KLOEKE al gedaan in zijn
Hollandsche expansie. Vooral voor het Bilt in Friesland had hij, op grond
van een gedegen historische studie, de sociale verschijnselen ter verklaring
van het dialect kunnen gebruiken. Juist een polderland als bet onze moet,
tengevolge van dergelijke omstandigheden, belangrijke dialectgrenzen
vertonen.
§ 7. HET ALGEMEEN BESCHAAFD.

Over het begrip Algemeen Beschaafd bestaan zeer uiteenlopende meningen. In Vlaanderen werd reeds lang geleden de behoefte gevoeld aan
een algemeen te aanvaarden norm, voor de uitspraak vooral, maar ook
voor het woordgebruik. In 1913 werd daar opgericht een Vereeniging
voor beschaafde Nederlandsche Uitspraak en E. BLANCQUAERT publiceerde
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een Practise& uitspraakleer van de Nederlandsche taal. In 1935 liet, in
Noord-Nederland, een commissie tot bevordering van eenheid in de uitspraak van het Nederlandsch een aantal grammofoonplaten vervaardigen,
waarop de beschaafde uitspraak van een aantal personen werd vastgelegd.
De bedoeling hiervan was voor tijdgenoot en nakomeling een beeld te
geven van het Algemeen Beschaafd zoals het ± 1935 door „beschaafden"
werd gesproken.
Tegen beide pogingen werd protest aangetekend door KLOEKE, OVERDIEP, VAN HAERINGEN en SALVERDA DE GRAVE. KLOEKE bestreed in een
voordracht voor de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te
Leiden (Taarboek 1936 1937) vooral het werk der laatstgenoemde commissie en ontkende het bestaan van een Algemeen Beschaafd, dat werkelijk
algemeen zou zijn. Hij aanvaardde slechts het bestaan van normen, die
min of meer abstract zijn, die men als ideaal ziet, maar die slechts door een
kleine minderheid in de praktijk worden gevolgd. Het bestaan van aesthetische welluidendheidsnormen, zoals de bovengenoemde commissie wenste
te poneren, ontkende hij geheel en eveneens de mogelijkheid om bepaalde
normen te leggen. De normen bestaan slechts in zoverre, dat de sprekende
„men" over het algemeen beter weet wat niet beschaafd klinkt, dan
dat ze zou kunnen uiteenzetten, wat wel beschaafd is. OVERDIEP, in zijn
Stilistische grammatica van het modern Nederlandsch (i 93 7), bestreed vooral
het streven van BLANCQUAERT en meende de norm te moeten zoeken in
de schrijftaal.
Verhelderende artikelen over wat onder de term Algemeen Beschaafd
kan worden verstaan schreef C. B. vAN HAERINGEN in de Nieuwe Taalgids;
hij trachtte daarin te bepalen, waar de grenzen van het Algemeen Beschaafd liggen. DE VOOYS wees nog eens op het grote verschil tussen het
Algemeen Beschaafd in Nederland en in Duitsland, welke begrippen door
KLOEKE en OVERDIEP waren verward. Hij is van oordeel dat er een algemene norm moet worden aanvaard, maar dat men de eenheid in verscheidenheid moet kunnen erkennen. Voor Vlaanderen is het erkennen van een
dergelijke norm van veel groter belang dan voor Nederland.
De ingewikkeldheid van het probleem van het Algemeen Beschaafd is
duidelijk aangetoond door W. Gs. HELLINGA in de inleiding van zijn
dissertatie : De opbouw van de algemeen beschaafde uitspraak van bet Nederland!
(1938). Hij komt tot de conclusie dat het onderscheid tussen beschaafd en
onbeschaafd in de eerste plaats ligt in de uitspraak, maar dat een klein aantal afwijkingen van een bepaalde soort geduld worden. Hij noemt o.a. de nuitspraak aan het slot van infinitieven en meervouden der werkwoorden
van de Groningers. Pas in de tweede plaats wordt het woordgebruik als
norm gehanteerd en ook door zijn geringe afwijkingen van het algemene
in 1934
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spraakgebruik getolereerd. Zekere syntactische vormen worden slechts
zelden afgekeurd.
De verschillende uiteenzettingen hebben wel geleid tot het inzicht dat
het Algemeen Beschaafd een gemiddelde is en dat daarin verschillende schakeringen mogelijk zijn, op elk waarvan dit praedicaat kan worden toegepast,
als een verzorgde taal, een „normale taal" en een gemeenzame omgangstaal.
§ 8. LEXICOGRAFIE.

De lexicografie van de laatste vijf-en-twintig jaren is in hoofdzaak een
voortzetting van het werk waarmede in de negentiende eeuw een begin
werd gemaakt. Het Middelnederlandsch woordenboek, in 1885 begonnen door
VERWIJS en VERDAM, werd in 1929 voltooid door F. A. STOETT. In 1941
verscheen nog een elfde deel van de hand van A. A. BEEKMAN, dat nieuwe
artikelen gaf en verbeteringen of uitbreidingen bij reeds eerder opgenomen
woorden betreffende de geografische gesteldheid van de grond in 't algemeen als ook over dijk- en waterschapsrecht. De bewerker heeft hierin vele
gegevens uit zijn .1:)k- en waterschapsrecht in Nederland (1905-1907) verwerkt. De beschrijving van de bouwstoffen voor dit woordenboek, begonnen door W. DE VREESE en voortgezet door G. J. LIEFTINCK, is nog
niet voltooid.
In 1851 werd door MATTHIJS DE VRIES het plan ontworpen voor bet
Woordenboek der Nederlandsche taal, waarvan de eerste aflevering verscheen
in 1864. Het wacht nog altijd op zijn voltooiing, de T en de daarop volgende letters van het alfabet moeten nog verschijnen, een tekort dat
door andere meer beknopte woordenboeken maar zeer gebrekkig kan
worden aangevuld.
De belangstelling voor speciale woordgroepen naast de algemene lexicografie blijkt uit verschillende publicaties, die bij de sociologische taalstudie besproken worden.
De nieuwe richting in de lexicografie, die een organische ordening voorstaat en de alfabetische verwerpt, werd in het Nederlands tot nu toe alleen
ingeslagen door L. BROUWERS in Het juiste woord, een werk, dat in 1931 in
VLanderen verscheen. Hoe belangrijk evenwel een dergelijke ordening is
kan men gemakkelijk ervaren, wanneer men vergelijkt hoeveel verschillende woorden in het Nederlands door hetzelfde woord in het Frans kunnen worden vertaald en omgekeerd. De talen vertonen algemeen systernatische afwijkingen van elkaar en de alfabetisch geordende woordenboeken
kunnen nooit tot hun recht laten komen dat bepaalde betekenisvelden gedeeltelijk over elkaar vallen. Enkele moderne dialectstudies geven daarom
ook aan deze ordening de voorkeur; zo de reeds genoemde dissertatie van
C. C. W. J. HI JSZELER en gedeeltelijk ook de dissertatie van B. RIBBERT,
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Phonologie des Dialektes von Tillisle in Twente (1933). Andere studies in dezelf-

de geest zijn in voorbereiding.
Na 192o verschenen nog twee alfabetisch geordende dialect-woordenboeken, het zeer belangrijke Nieuw Groninger Woordenboek van K. TER LAAN
(1929) en Het dialect van Drechterland door G. KARSTEN (I 93i). In een uitvoerig werk over Het eiland Urk (1942) verscheen een woordenlijst van
het Urker dialect. Het is er dus nog ver vandaan, dat voldoende materiaal
bijeen is voor de samenstelling van dialectwoordenboeken voor grotere
gebieden, of dat ook maar de stof verzameld zou zijn voor een summiere
lexicografische vergelijking van enkele Nederlandse dialecten.
Naast de eigenlijke lexicografie kan genoemd worden de studie van
spreekwoorden en zegswijzen. Van het al in 1904 verschenen boek: Nederlandsche spreekwoorden, spreekwften, uitdrukkingen, gezegden van F. A. SToErr
verscheen in 1923-1925 een zeer uitgebreide vierde druk. Naast dit tweedelige werk, dat van elke behandelde zegswijze een uitvoerige verklaring
geeft, behouden oudere werken als van CAROLUS TUINMAN (1726) en P. J.
HARREBOMEE (1858) nog steeds hun waarde omdat ze meer spreekwoorden noemen dan STOETT doet. Een uitvoeriger beredeneerd overzicht der
spreekwoorden en spreekwijzen behoort dus nog altijd tot de desiderata
der Nederlandse filologie.
§ 9. WOORDBETEKENIS.
De studie van de woordbetekenis is zo lang beoefend als men aandacht
heeft gehad voor de betekenis der woorden. Maar een zelfstandige tak van
wetenschap werd deze studie pas in het laatste kwart van de vorige eeuw.
De vergelijkende taalstudie vond in de veranderingen dei woordbetekenis
Been vaste wetten, zoals dat met de verandering der klanken het geval was.
Eerst de taalpsychologie wekte belangstelling voor dit onderzoek. HERMANN PAUL heeft in zijn Prinzipien der Sprachgeschichte (188o) op dit terrein
baanbrekend werk verricht. In ons land schreef vAN GINNEKEN het eerst
over dit onderwerp in zijn : Grondbeginselen der _psychologist-be taalwetenschap
(Leuvense bijdragen, 1906). VAN GINNEKEN wees hierin vooral op het
verband tussen het woordbeeld of de woordklank en de visuele of auditieve voorstelling die dit wekt.
Het groeiend inzicht dat de taal een sociaal verschijnsel is, en dat het
milieu, waarin een woord gebruikt wordt, zowel de betekenis als de kleur
er van bepaalt, heeft bevruchtend op deze studie gewerkt. Meer en meer
is de taalkunde tot het inzicht gekomen op welke factoren de naamgeving
berust : klanknabootsing en klanksymboliek, gelijkenis, de herkomst van
de zaak, het op de voorgrond treden van een onderdeel van de voorstel-
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ling, enz. Na vAN GINNEKEN heeft vooral DE VOOYS belangstelling getoond voor dit onderdeel der taalkunde, waarvan o.a. towel zijn rectorale
rede : De studie van de woordbetekenis (1933) als zijn Inleiding tot de studie van de
woordbetekenis (1938) blijk geeft.
§

io. PSYCHOLOGISCHE, SOCIOLOGISCHE EN ANTHROPOLOGISCHE
TAALSTUDIE.

De voornaamste studie over de psychologische taalkunde is wel de
dissertatie van VAN GINNEKEN : Principes de linguistique psychologique (1907).
Dit belangrijke werk, waardoor de schrijver ook in het buitenland bekendheid verwierf, verouderde echter spoedig door de ontwikkeling van de
psychologie. Met de toepassing van zijn beginselen op de studie van het
woord heeft hij echter een werk van rneer blijvende waarde geleverd. De
grote invloed, die hij aan het gevoel toekende, wist hij in deze materie
zeker aannemelijk te =ken.
Tot de psychologische taalwetenschap in ruimere zin zou men ook kunnen rekenen de dissertatie van A. R,EICHLING, Het woord, een studio omtrent
de grondslag van taal en taalgebruik (1935), waarin de schrijver de stelling
poneert dat niet de zin, maar het woord, het kleinste isoleerbare taalmoment, primair en autonoom is. De schrijver heeft in deze algemeen linguistische studie tal van psychologische factoren in beschouwing genomen.
Nauw verwant met de psychologische taalstudie is de sociologische.
Zonder gemeenschap zou er n.l. geen taal in de huidige vorm bestaan, terwijl bet omgekeerde evenmin het geval zou zijn. Tussen de psychologische en de sociologische factoren bestaat een voortdurende wisselwerking. Een voorbeeld van behandeling der groepstalen gaf vAN GINNEKEN
in zijn Handboek der Nederlandsche taa/(19I3-1914), waarvan het eerste deel,
helaas vrijwel ongewijzigd, in 1928 werd herdrukt.
Dat de taal geen zelfstandig organisme is, maar zich in nauwe samenhang
ontwikkelt met de maatschappij, waarin zij gesproken wordt, was al in de
negentiende eeuw door de „ Junggrammatiker" opgemerkt. Maar eerst
onze eeuw heeft de sociologische beschouwing der taal recht doen wedervaren. Het in 1909 opgerichte tijdschrift IFOrter and Sachen vestigt de aandacht op het verband tussen de woorden en de zaken die zij uitdrukken.
Ook bier was het vAN GINNEKEN, die in ons land deze tak op de boom
der taalwetenschap entte, door in het tweede deel van zijn Handboek een
overzicht te geven van de groepstalen. Een van zijn leerlingen, J. G. M.
MOORMANN, wijdde een monografie aan de Gebeimtalen (1932), het Bargoens, de dieventaal, het plaatselijk jargon van vee- en paardenhandelaren,
de kramers- en de zigeunerstaal, terwijl C. G. N. DE VOOYS een studie
schreef over : Oorsprong, eigenaardigheden en verbreiding van Nederlands „slang"
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Het is te betreuren dat VAN GINNEKEN jUiSt op dit terrein der taalwetenschap geen school heeft gemaakt : de soldatentaal en de visserstaal,
om alleen maar deze beide te noemen, zijn in ons land vrijwel onontgonnen
gebied. Aan het verband tussen taal en cultuur is in ons land in 't algemeen bitter weinig aandacht besteed.
(1940).

De nieuwste richting van deze drie is de anthropologische taalstudie.
De Zweed AXEL KOCK heeft in 1896 voor het eerst de klankwetten van de
taal uit de erfelijkheid van de articulatie willen verklaren. BERNSTEIN
heeft de erfelijkheidswetten van MENDEL aangetoond voor het stemregister
en het zijn tenslotte ANT. MEILLET, VENDRYES en GUNTHER IPSEN geweest,
die articulatiebasis en rompstand in verband brachten met de klankwetten.
In ons land was bet weer VAN GINNEKEN, die door de ruime perspectieven van deze methode getroffen werd en zich het nodige materiaal verschafte door de bestudering van Afrikaanse, Amerikaanse en andere talen.
De sterke labiale tendenz van de negertalen bracht hij in verband met de
lipontwikkeling van die volken, terwiji hij bij de Semietische, Amerikaanse
en andere talen een sterke laryngale tendenz opmerkte. Dezelfde verschillen troffen hem bij individuen in Nederland en door xniddel van foto's
heeft hij hierop de aandacht gevestigd.
Verschillende studies zijn het resultaat van deze nieuwe overtuiging geweest. Het erfelijkheidsonderzoek van de botanicus M. J. SIRKS gaf de
stoot tot zijn studies over De oorzaken der taalveranderingen (1925; ze druk
1930), De erfelijk,beid der klankwetten (1926), De ontwikkelingsgeschiedenis van
de systemen der menschelijk,e taalklanken (1932), La biologie de la base d'articulation (1933) en vooral tot zijn breed opgezette studie Ras en taal (1935)
waarin hij tot de conclusie kwam dat het Baltische ras een grote invloed
heeft uitgeoefend op de Nederlandse articulatiebasis. De wetenschap heeft
dit boek vrijwel over de gehele linie doodgezwegen. Maar ook als men toegeeft dat het stoutmoedige en allerminst bewezen stellingen bevat, behoeft
men nog niet de ogen te sluiten voor de weidse perspectieven die het oproept. VAN GINNEKEN'S erfelijkheidstheorie heeft in ieder geval aangetoond dat een klankontwikkeling steeds een tendenz is met dermate gecompliceerde drijfkrachten, vooral ook van sociale aard, dat van uitzonderingloosheid en wetmatigheid bezwaarlijk kan worden gesproken. Al
is ook op dit gebied het laatste woord nog niet gesproken, het heeft er veel
van weg dat inderdaad alleen de erfelijkheidstheorie de oorzaken en het
wezen der klankontwikkeling begrijpelijk maakt 1 ).
1) Op taaltheoretisch gebied onderscheidde ons land zich bovendien door voortreffelijke studies
van H. J. Pos (Zur Logik der Spracbwissenschaft, 1921 ; Inleiding tot de taalwetenscbap,
1926) en GERLACH
ROYEN (Spraak en taal, 1933), die echter buiten het bestek van dit hoofdstuk vallen.
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DE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSE TAAL.

Een breed opgezette geschiedenis van de Nederlandse taal, in de geest
van de Histoire de la langue francaise van BRUNOT, ontbreekt ons nog steeds.
Het boek van J. VERDAM, Uit de geschiedenis der Nederlandsche taal (189o),
waarvan in 1923 een door F. A. STOETT herziene 4de druk verscheen,
drukt zijn onvolledigheid al in de titel uit. En De geschiedenis van de Nederlandse taal in hoofdtrekken gest-heist (1931; 3de druk 1942) van DE VOOYS
wil niet meer dan een schets en een ontwerp zijn. Tal van gebieden uit het
verleden van onze taal liggen nog geheel of vrijwel geheel braak, zodat een
volledige geschiedenis voorlopig nog wel niet zal geschreven worden.
Het is opmerkelijk en tegelijk enigszins beschamend, dat het vooral
buitenlanders zijn geweest, die over de oudere perioden van de Nederlandse taal onderzoekingen hebben ingesteld met waardevolle en dikwijls
verrassende resultaten. Zo heeft TH. FRINGS in zijn Germania Romana
(1932)gewezen op de Gallo-Romaanse invloed in het gebied van de NederRijn, waarbij onze lage landen meermalen als bemiddelaars dienst deden :
Romeinse garnizoenen introduceerden in onze taal Gallische bestanddelen,
die wij herhaaldelijk aan de Engelsen doorgaven. Een aantal van deze
woorden (kouter, opper — in opperman —, zolder) zijn nog in het moderne Nederlands bewaard. Een tegenhanger van deze studie, eveneens van
een Duits filoloog, is de Romania Germanica (1934-1936) van ERNST
GAMILLSCHEG, die de invloed der Franken op de Gallo-Romaanse cultuur
aantoont. Vooral aan de hand van de plaatsnamen in Noord-Frankrijk heeft
GAMILLSCHEG trachten aan te tonen, dat oudtijds het Nederlandse taalgebied zich veel zuidelijker uitstrekte dan tot de tegenwoordige NederlandsFranse taalgrens, die al in de dertiende eeuw ongeveer zijn huidige plaats
verkreeg. In zijn Germanisches Volkserbe in frallonien and Nordfrankreich
(1937) heeft F. PETRI op dit materiaal voortgebouwd en eveneens vooral
op grond van toponymische gegevens getracht te bewijzen dat de Franken eenmaal tot aan de Loire Frankrijk gekoloniseerd hebben en dat de
door hen veroverde gebieden pas later geleidelijk aan weer geromaniseerd
zijn. Een aantal Germaanse woordelementen (als -bald, d.i. beek, bewaard
in plaatsnamen als Roubaix, Ambay, Rosebecque) getuigt nog altijd van
deze Frankische invloed in een gebied, dat sinds lang voor de Germaanse
cultuur verloren ging. Alhoewel PETRI's boek niet onwedersproken is gebleven, brengt het zonder twijfel belangrijke gegevens bijeen voor de
oudste geschiedenis van de Nederlandse taal en van de geschiedenis der
op Nederlands grondgebied wonende stammen.
Overigens wachten tal van vragen nog op een antwoord, vooral in zoverre ze betrekking hebben op de invloed van het maatschappelijk leven
en de letterkunde op de taal, waarop BRUNOT in zijn boek voortdurend de
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aandacht vestigt. Slechts enkele Nederlandse taalgeleerden bewogen zich
op dit terrein. J. W. MULLER gaf in De uitbreiding van bet Nederlandsche taalgebied, vooral in de zeventiende eeuw (1939) een overzicht van de invloeden die
het Nederlands heeft uitgeoefend op de taal langs onze oostgrenzen, langs
de Noord- en de Oostzee, in Skandinavie en in Rusland, en de factoren die
tot deze invloeden hebben geleid. De Romanist MARIUS VALKHOFF bestudeerde in zijn proefschrift : Etude sur les mots franfais d'origine nierlandaise
(1931) de Nederlandse elementen in het Franse vocabula ire, waarbij hij
wees op de sociale en economische betrekkingen tussen Frankrijk en Nederland. In populair-wetenschappelijke trant vatte hij de invloed van orze
taal op de Romaanse talen en het Afrikaans samen in De expansie van bet
Nederlands (1 942 ; 3de druk : 1945). In A dictionary of the Low-dutch element
in English vocabulary (1926-1935; onvoltooid) toonde J. F. BENSE de invloed van het Nederlands op het Engels aan de hand van de woordenschat
aan, nadat hij in een inleidende studie op de relaties van velerlei aard had
gewezen, die van ouds tussen Nederland en Engeland hadden bestaan
(Anglo-Dutch relations from the earliest times to the death of William the
third, 1925). De Duitse Germanist HERMANN TEUCHERT gaf tijdens de oorlog een breed opgezette studie uit over de invloed van de taal der Nederlandse kolonisten, die zich in de twaalfde eeuw in de mark Brandenburg
vestigden (Die Sprachreste der niederldndischen Siedlungen des I2. Jahrhunderts,
1 944).
De door de Miinchener Romanist KARL VOSSLER voorgestane „Idealistische Neuphilologie", die het culturele en geestelijke element bij de
verklaring van taalverschijnselen op de voorgrond stelt, heeft hier te lande
minder navolging gevonden dan b.v. bij de Duitse en Franse filologen.
Zo is voor het Nederlands tot dusver weinig aandacht gewijd aan de taal
van auteurs, waarvan men mag veronderstellen dat ze in brede kringen
invloed hebben uitgeoefend. Wel werden in de laatste jaren enkele monografieen en tijdschriftartikelen geschreven over de stijl van schrijvers als
Beets, Potgieter, Busken Huet, Boutens en van Looy en van de staatsman
Dr A. Kuyper, maar deze ontbreken nog voor tal van andere figuren als
Cats, Bilderdijk, van Lennep, Bosboom-Toussaint, Multatuli, van Eeden
en Troelstra, om alleen maar deze veelgelezen en veelbewonderde Nederlanders te noemen. Ook in dit opzicht valt er nog baanbrekende arbeid te
verrichten.
§ 12.

SPELLING.

Hoewel R. A. KOLLEWI JN'S eerste artikel over One lastige spelling al in
1891 verscheen en zijn streven om die te vereenvoudigen sindsdien bij tal.lozen bijval vond, zou het dertig jaar duren, voordat van officiele zijde ge-
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poogd werd er wijziging in te brengen. \TO& 1920 bestonden er in de praktijk al twee spellingen naast die van DE VRIES en TE WINKEL, n.l. de laatstgenoemde zonder n en de vereenvoudigde van KOLLEWIJN. In 1921 verscheen met medewerking van Minister DE VISSER een ontwerp voor een
vereenvoudigde regeling van de spelling en het grammatische geslacht
in het Nederlands door de hoogleraren A. KLUYVER en J. W. MULLER.
Het ontwerp werd echter niet aanvaard. Eerst Minister TERPSTRA stelde
in 1931, zonder de Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Schrijftaal te raadplegen, de toepassing van de naamvals-n facultatief; alleen
was deze verplicht bij de namen van mannelijke personen en dieren.
Deze oplossing werd door velen als onwetenschappelijk verworpen. VAN
GINNEKEN, die in 1916 de spelling-DE VRIES en TE WINKEL niet 'anger te
verdedigen achtte, bleek daarvan thans weer voorstander, o.a. op grond van
zijn studie van de fonologie. In zijn verhandeling over De oorzaken der
taalveranderingen (193o) en zijn boek : Grondbeginselen van de schr#2veze der
Nederlandsche taal (1931) heeft hij zijn standpunt uiteengezet.
Nu naast de drie reeds bestaande spellingen er nog een vierde, n.l. die
van TERPSTRA was bijgekomen, werd de oplossing urgent. Onder Minister
MARCHANT kwam in 1934 een compromisvoorstel tot stand, waarbij de
naamvals-n verviel uitgezonderd bij oude naamvalsvormen in versteende
uitdrukkingen. De enkelvoudige spelling van e en o werd aanvaard, behalve voor e aan het einde van een woord en in afleidingen en samenstellingen van dergelijke woorden; ook de uitgangen inch en -4k bleven onveranderd. Het is te betreuren dat deze spelling, die aan de wensen der
Vereenvoudigers voor het grootste deel tegemoet kwam, alleen voor de
scholen verplicht werd gesteld, maar niet officieel werd ingevoerd. Aldus
bleef de spellingstrijd voortduren. Naast vAN GINNEKEN schaarden zich
even felle tegenstanders als J. WILLE (Taalbederf door de school van Kollewijn,
1935) en de Vlarning J. vAN MIERLO (De spellingskwestie. Voor den adel van
de Nederlandsche taal, 1936) die in DEVOOYS en vooral in GERLACH DOYEN
even geharnaste voorstanders van de spellingvereenvoudiging vonden.
Inmiddels hadden deze laatsten contact gezocht met Vlaanderen, waar
het aantal voorstanders in de loop der jaren vooral onder de gezaghebbende Neerlandici steeds was toegenomen. De tweede wereldoorlog vertraagde de oplossing van het langjarige conflict, maar terstond na de bevrijding kwam een compromis-voorstel tot stand, dat vrijwel gelijkluidend
was met de spelling-Marchant, en dat tenslotte een einde maakte aan een
strijd, die van beide zijden met een heftigheid en een uithoudingsvermogen, een betere zaak waardig, gestreden is. In deze spellingstrijd zijn
vooral drie mannen op de voorgrond getreden : KOLLEWIJN, DE VOOYS
en ROYEN. Door hun werk in de Vereniging tot Vereenvoudiging van onze
-
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Schrijftaal, door talloze artikelen en geschriften hebben zij brede kringen
van ons yolk tenslotte van de wenselijkheid der vereenvoudiging weten te
overtuigen, die in 1947 ook door de Overheid zelve werd aanvaard en
toegepast.
§ 13. TOPONYMIE EN ANTHROPONYMIE.

Omstreeks 1928 werd vrijwel tegelijkertijd in Nederland en Vlaanderen
de maar al te lang verwaarloosde studie der naamkunde weer ter hand genomen. Van de Nomina Geographica Neerlandica, waarvan in 1901 het vijfde
deel was verschenen, kwamen tussen 1928 en 1938 nog 6 delen uit. Vooral
A. A. BEEKMAN, H. J. MOERMAN, J. W. MULLER, M. SCHoNFELD, P. L.
TACK en W. DE VRIES verrichtten op dit terrein baanbrekend werk.
De ontwikkeling van taal- en dialectstudie in de voorbijgegane dertig
jaren had een belangrijke wijziging gebracht in de methode van het toponymisch onderzoek. Had men vroeger zich beperkt tot het noteren van
de namen en de historische gegevens, thans legde men zich vooral toe op
de groepering (naar het voorbeeld van de dialectgeografie) en de verklaring der namen. Ook kwam men meet en meet tot het inzicht dat de toponymen, waarin tal van verouderde woorden bewaard zijn gebleven, alleen
op grond van bodemonderzoekingen hun verklaring kunnen vinden. Intussen was sedert 1889 JOHAN WINKLER'S Nederlandsche geslachtsnamen de
enige studie van betekenis op het terrein der anthroponymie. In de vorige
oorlog verscheen een werkje van J. J. GRAAF over de Nederlandsche doopnamen (1915), waarin hij de verschillende afleidingen van de namen met
hun oorspronkelijke vormen noteerde.
Tijdens de tweede wereldoorlog kreeg deze tak van wetenschap de
wind in de zeilen, te meet daar de genealogische belangstelling in deze
jaren een grote vlucht nam. Zo verschenen dan vrijwel tegelijkertijd van.
G. J. UITMAN : Hoe komen wij aan onze namen ? ( 1941), een studie over doopen familienamen, en van A. E. H. SWAEN : Nederlandsche geslachtsnamen
(1942). Beide studies wijken weinig van WINKLER, die hun voorbeeld was,
of en populariseren zijn materiaal. Een nieuwe vorm koos P. J. MEERTENS
in zijn boekje over De betekenis van de Nederlandse familienamen (1941), dat
het grote aantal groepen, waarin WINKLER de namen onderverdeelde,
terugbracht tot vier, waarvan de patronymen en de geografische namen de
belangrijkste zijn. Al eerder had de Vlaamse filoloog J. MANSION in zijn
streng wetenschappelijke studie : Oud Gentsche naamkunde (1924) een groot
aantal vroeg-middeleeuwse doopnamen besproken.
Van een organisatie van het toponymisch en anthroponymisch onderzoek is tot dusver in ons land ternauwernood sprake geweest: alleen heeft
J. DE VRIES in Leiden een toponymisch bureau opgericht, een nog zeer
-
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bescheiden tegenhanger van het Instituut voor Vlaamse toponymie, dat
in 1925 te Leuven werd gevestigd en waar onder de bezielde leiding van
de hoogleraar H. J. vAN DE WI JER een reeks monografieen over Vlaamse
plaatsnamen is bewerkt. Men hoopt het Leidse bureau binnenkort door
een van breder opzet te vervangen.
§ 14. DE TIJDSCHRIFTEN.

Van de oudere tijdschriften op het gebied der Nederlandse taalkunde
handhaafden zich het Tijelschrift voor Nederlandsche taal en letterkunde (1881),
de Nieuwe Taalgids (1907) onder redactie van C. G. N. DE VOOYS en J.
KOOPMANS (t 1926), en het TOscbrift voor Taal en Letteren (1912-494 onder leiding van L. C. MICHELS. In 1932 richtten JAc. vAN GINNEKEN en
G. S. OVERDIEP One Taaltuin (1932-1944) op, waarin zij de taal zagen als
volksuiting, nationale cultuurschat en instrument van schone kunst. In
1937 richtte de Anglist E. KRUISINGA met A. J. SCHNEIDERS het tijdschrift Taal en Leven (1937-1944) op, dat de nadruk legde op het sociologisch karakter van de taal. Alleen de beide oudste tijdschriften hebben de
oorlog overleefd.
-

§ 15. ZIJ DIE HEENGINGEN.

De Nederlandsche taalkunde bezit op het ogenblik stellig verscheidene
verdienstelijke adepten, maar zij verloor in een kort bestek een vrij groot
aantal vertegenwoordigers, wier ledige plaatsen, althans wat enkelen onder
hen betreft, nog niet werden ingenomen. Van de oudere generatie ontvielen haar F. A. STOETT (1863-1936), A. KLUYVER (1858-1938), J. W.
MULLER (1858-1945) en W. DE VRIES (1863-1942), van een jonger geslacht N. VAN WI JK (1880-1941), G. S. OVERDIEP (188 5 - I 944)2 JAC. VAN
GINNEKEN (1877-1945) en E. KRUISINGA(I 875-1944).
De veelzijdigste taalgeleerde, die in de bier beschreven periode op de
voorgrond trad, is stellig JAC. VAN GINNEKEN geweest. Deze leerling van
UHLENBECK heeft op alle gebieden van de linguistiek een verbazingwekkende activiteit ontplooid. Zijn polemische aard en de felheid waarmee hij
zijn tegenstanders te lijf ging, maakten hem tot een veelbestreden figuur.
Pogingen hem een professoraat te bezorgen, mislukten tot tweemaal toe;
alleen de Nijmeegse universiteit nam hem bij haar oprichting in 1925
onder haar hoogleraren op. De oorspronkelijkheid van zijn werk en de
bezieling, daarvan uitgaande, hebben hem vele aanhangers en bewonderaars bezorgd, vooral ook onder zijn leerlingen, die bereid waren zijn
wetenschappelijke aberraties op de koop toe te nemen. Zijn breed opgezet
Handboek der Nederlandsche taal bleef een torso. Het motto waaronder dit
werk verscheen : „De ziel overwint", doelt op zijn voorliefde voor de
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psirchologische beschouwing der taal, zoals reeds eerder bleek uit zijn
proefschrift. De roman van een kleuter (1917), later gevolgd door De ontdekkingen van den kleuter (1924) vroegen de aandacht voor een der belangrijkste onderwerpen op het gebied der taalpsychologie. VAN GINNEKEN
bezat meer dan enig ander geleerde uit zijn tijd „les defauts de sa qualite".
De detail-kritiek heeft een dankbare taak wanneer zij zich met zijn werk
gaat bezighouden. Maar ook wanneer van de feitelijke gegevens van de
vele publicaties, die op zijn naam staan, niets zou overblijven, dan zou hem
toch de eer toekomen dat hij op vele terreinen der linguistiek baanbrekend werk heeft verricht, nieuwe wegen heeft ingeslagen en eerder dan
iemand anders de betekenis heeft begrepen van de nieuwe ontdekkingen
op het gebied der taalstudie. Hij was een man die men op enige afstand
moet bekijken om hem op zijn juiste waarde to kunnen schatten.
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§ I.

DE ALGEMENE SITUATIE.

Wanneer we ook bij een schouw over de stand der geschiedwetenschap in de jaren voor Mei 1940 terugblikken tot die na November
1918, dan bestaat daarvoor geen inwendige, slechts een uitwendige
aanleiding.
Geen inwendige. Anders dan men misschien verwacht zou hebben,
anders ook dan in andere landen, maar allicht niet onbegrijpelijk, als men
bedenkt, dat ons land buiten de eerste wereldoorlog gebleven was, bemerkt men van die catastrofe in de Nederlandse geschiedschrijving van de
oorlogs- en naoorlogsjaren bitter weinig, een beetje beschamend weinig
zelfs, achteraf. De ouderen zuchtten, min of meer oprecht bedroefd over
zoveel menselijke dwaling en dwaasheid, maar waren blijkbaar van mening, dat de waardigheid van historiekenner meebracht zich nergens over
te verbazen. Wie immers wist beter dan zij, dat er altijd oorlogen geweest
waren en dat de wereld desondanks, alles dooreen genomen, vooruit was
gegaan? Op zijn best was de oorlog voor hen een tragische vergissing geweest, de II de November 1918, bij wijze van spreken, hersteld en zo niet
vergeten, dan toch vergeven. Geen hunner in elk geval legde de pen neer
van zijn gewone werk om er over na te denken of de kanonschoten aan de
I Jzer soms ook him bedrijf verstoorden, noch om zich of te vragen of op
de slagvelden van Rusland wellicht mede beslist wend over de geldigheid
van de waarden, waarvan ook zij, meest zonder het zich bewust te zijn, bij
hun arbeid uitgingen.
De enkelen van hen die, zoals COLENBRANDER en KERNKAMP, over de
oorlog schreven, deden het niet als historicus, maar als journalist en in beider later werk is van die bemoeienis dan ook geen spoor meer te bekennen.
Zelfs de beschouwingen van laatstgenoemde graven niet dieper, integendeel,
dan b.v. die van zijn leerling vAN RAVESTEYN, waarvan men zich door een
vergelij king van beider verzamelde opstellen9 gemakkelijk kan overtuigen.
1)

G. W. KERNKAMP, De Europeesche Oorlog 1914-1919, Indrukken van een tijdgenoot, 2 dln, 1919;
wereldoorlog, 1916.

W. VAN RAVESTEYN,

2,4

GEE STELI JK NEDERLAND

Weliswaar werd er hier te lande na afloop van de oorlog een Comite tot
onderzoek van de oorzaken daarvan opgericht, maar dit had, zoal niet in
het bewustzijn der deelnemers dan toch in werkelijkheid, heel veel met
politiek en heel weinig met wetenschap te maken. Het was een verlengstuk
van de Duitse propaganda tijdens de oorlog. Dat dit de bedoeling was, zo
niet van alle woordvoerders dan in elk geval van de aanstichters, blijkt
duidelijk uit de publicaties van het Comite. Wij ontmoeten onder de schrijvers, die een gedeelte van het onderzoek instelden, de namen van dr N.
JAPIKSE, prof. H. BRUGMANS, van de generaals SNI JDERS en DUFOUR, en
het is geen toeval dat de beer H. KREKEL, die in dit milieu zijn scholing
ontving, er de historische kleurenblindheid opliep, die hem voorbeschikte
tot zijn latere rol van geschiedvervalser.
Dit woord is onze pen niet ontglipt, en we behoeven het ook niet terug
te nemen om tegelijk te erkennen, dat KREKEL een van de weinigen zelfs
onder de jongeren was bij wie, als gevolg van de tijdsomstandigheden, het
besef begon te dagen, dat er niet zoiets als „de" geschiedenis is, dat iemands visie op het verleden uiteindelijk op zijn wereldbeschouwing en
deze op zijn conceptie van de mens berust. Zijn keus was fout, maar het
blijft zijn verdienste te hebben ingezien, dat hij kiezen moest. De ouderen
daarentegen kozen niet alleen niet, maar voelden zelfs de noodzaak ever
keuze niet. Zij zetten hun werk voort zonder oog voor de problematiek van
hun vak in een wereld, die in de werveling van de tijd haar oude zekerheden
voorgoed verloren had. En uiteraard, geboren in de — relatief —
onproblematische wereld van omtrent 187o, en niet de weinige jongeren
zonder naam en gezag, die het wel voelden, maar nog niet zeggen konden, drukten hun signatuur op het hele historische bedrijf ten onzent,
dat men wel eens een „achteromziende profetie" genoemd heeft,
maar waar in dit geval sneer van „achteromzien" dan van „profeteren"
sprake was. Vandaar dat het jaar 1918 niet, zoals in de oorlogvoerende
landen en met name in Duitsland en de Verenigde Staten het geval
was, voor de Nederlandse historiografie een inwendige caesuur kon
betekenen.
Wel echter bestaat er, gelijk gezegd, een uitwendige aanleiding om bij
onze beschouwing tot omstreeks zo ver terug te gaan. In 1921 kreeg n.l.
de herziening van het Academisch Statuut zijn beslag, waaraan vooral de
geschiedenis dringend behoefte had. De voordien vigerende regeling,die
van 1876 dateerde, kende haar, moet men weten, nog niet als afzonderlijk
studievak. De historie immers had eeuwenlang haar plaats buiten de Universiteit : leerschool van vorsten, staatslieden en diplomaten, had zij veelal
ook in die kringen haar beoefenaren gevonden. Wat de Universiteit tot
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het vak had bijgedragen, beperkte zich tot het technisch aspect : materiaalverzameling en bronnencritiek; en zelfs die was voor een groot deel in
handen van niet-universitaire kringen, kloosterorden en particuliere geleerden, die in opdracht der overheden hun tack volbrachten. Binnen de
Academie ging de geschiedenis schuil onder de vleugelen der albeheersende filologie, eerst der klassieke, vervolgens, in de i 9e eeuw, van de „welsprekendheid" en van het Nederlands. Niet alleen FRUIN, zelfs BLOK nog
heeft klassieke letteren gestudeerd en beiden hebben als student geschiedenis niet anders dan als liefhebberij beoefend. BLOK'S leerlingen, waartoe
ook schrijver dezes behoord heeft, waren krachtens het Statuut van '76
nog verplicht hun studie in de geschiedenis to combineren met een volledige opleiding in de Nederlandse taal- en letterkunde, waarbij zij ter
compensatie dan bevoegdheid in de aardrijkskunde cadeau kregen ! Sinds
1921 echter is die misstand verdwenen. Er bestaat nu een afzonderlijke
opleiding voor geschiedenis, met een nevenvak ernaast, waarvoor meest
Nederlands of aardrijkskunde wordt gekozen. Inmiddels was men wel tot
de geregelde aanstelling van afzonderlijke hoogleraren in de geschiedenis
overgegaan. Leiden kende sinds de benoeming van FRUIN in 1860 zelfs
een vaste leerstoel in de vaderlandse geschiedenis naast de hoogleraar
voor algemene.
Het ongeveer samentreffen van het nieuwe Acadernisch Statuut met het
einde van de oorlog was toeval. Maar geen toeval is de samenhang ervan
met de ontwikkeling der geschiedenis als wetenschap. Evenals de andere
wetenschappen n.l. was ook de geschiedenis sinds haar verwetenschappelijking in de loop der 19e eeuw steeds meer gespecialiseerd, veel meer zelfs
dan organisatorisch — in de stichting van leerstoelen, instituten en seminaria — tot uitdrukking kwam. In 1920 was het Leidse voorbeeld van
zestig jaar terug tot splitsing van het professoraat in de geschiedenis in
mean nog niet eens overal gevolgd. Leiden had er in verband met de
opleiding van indologen nog een hoogleraar in de koloniale geschiedenis
bijgekregen. In Utrecht had men sinds 1909 een hoogleraar voor middeleeuwse geschiedenis en een voor de tijd daarna, dezelfde verdeling, die
men ook aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en aan de Katholieke
in Nijmegen heeft toegepast. In Amsterdam was weer een ander beginsel
gevolgd, waar in 1922 de economische geschiedenis aan een aparte functionaris werd opgedragen, zoals ook de Handelshogeschool in Rotterdam er
een had. Maar van de hoogleraar in Groningen verwachtte men ook toen
nog, dat hij de hele geschiedenis in al haar aspecten kon doceren. Wel
waren er overal hoogleraren in de Oude Geschiedenis, maar dat was niet
zozeer het resultaat van een nieuwe arbeidsverdeling als wel het restant
ener oude. Zij werd ook niet eigenlijk om haarzelfs wille beoefend, maar
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als van ouds meer als voorbereiding en onmisbare hulpwetenschap bij de
studie der klassieke letteren.
Deze toevalsheerschappij in de universitaire ordening van het hier besproken vak — die overigens, dat willen wij niet ontkennen, naast onberekenbaar nadeel ook het evidente voordeel van verscheidenheid bood —
is zelf zeker geen toeval. De geschiedenis is nu eenmaal mar, is in elk
geval ook nog iets anders dan wetenschap. Directer dan enige andere is zij
uit het maatschappelijk leven ontstaan en nauwer dan enige andere hangt
zij met het geestelijk leven samen. Bovendien eist zij meer dan enige
andere van haar beoefenaren naast wetenschappelijke bedrevenheid persoonlijke gedrevenheid en het is slechts billijk, dat dit Janus-karakter der
historici naast zijn voordelen ook zijn nadelen heeft. Tegenover de unieke
bevrediging, die het geeft als historicus zijn geest aan de wetenschap te
kunnen wijden, zonder zijn ziel voor het leven te verliezen — in het ideale
geval wel te verstaan —, staat dit organisatorisch en systematisch tekort
tenslotte als een klein kwaad tegenover een groot goed, op voorwaarde
althans, dat het tekort binnen de perken blijve en de academische bezetting
en de werkzaamheid der buiten-academische historische lichamen niet al
te zeer achterblijven bij de ontwikkeling van het vak zelf.
Of aan die voorwaarde in de afgelopen twintig jaar ook steeds voldaan
is, is evenwel aan redelijke twijfel onderhevig. De geschiedenis onderscheidt zich n.l. ook daarin van andere vakken, dat zij sneller groeit dan
deze omdat zij in twee dimensies groeit en in elk dier dimensies weer in
twee richtingen. Zij verlengt zich naar rechts, doordat elke nieuwe dag,
die God geeft, een aantal bladzijden aan haar annalen toevoegt en tegenwoordig zelfs een toenemend aantal bladzijden, omdat sinds de feitelijke
eenwording der wereld sinds ongeveer i 870, ook de kleinste gebeurtenis,
waar zij ook plaats grijpt, haar invloed althans kan oefenen op het geheel.
Zij verlengt zich naar links, doordat onze kennis van de oude en oudste
beschavingen steeds onvolledig blijkt en de kans op ontdekking van nog
geheel onbekende bij de spreiding der culturen over de aarde eer toe- dan
afneemt.
Dwars op die uitbreiding in de lengte van de geschiedenis zelf, staat de
uitbreiding in de breedte van de kennis omtrent haar. Zij verbreedt zich
door het regelmatig functionneren van het wetenschappelijk apparaat zelf
en ook dat in twee richtingen. In de ene doordat steeds meer materiaal
dag-in-dag-uit uit de archieven wordt opgedolven, afgeschreyen, uitgegeven en daarmee voor bewerking en opneming in het totaal-beeld ter
beschikking gesteld. Ten onzent is die ontwikkeling zeer duidelijk aantoonbaar bij een vergelijking tussen de werkwijze van FRUIN en BLOK,
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zijn leerling. Terwijl de eerste nog als de keener van onze Opstand kon
gelden practisch zonder gebruik van ander materiaal dan het reeds gedrukte en practisch zonder andere hulp dan zijn eigen ijver en scherpzinnigheid, organiseerde de laatste de studie in de Nederlandse en vooral buitenlandse archieven door een reeks van zijn leerlingen daarheen op onderzoek
te sturen. Het verschil in methode en omvang is a.h.w. belichaamd enerzij ds in FRtJIN's Gids-artikel over een Hollandse Stad in de Middeleeuwen (1873)
en anderzijds in de vier delen met gelijknamige titel van BLOK, waarvan
het eerste in i 883 verse een.
Tegenwoordig zal zelfs niemand er zich meer toe zetten een gehele periode uit de bronnen te bestuderen, niet omdat vlijt of speurzin bij die van
deze beiden achter staat, maar eenvoudig omdat hij er, ook al wilde hij er
zijn levenswerk van maken, niet mee klaar zou komen. Zelfs een samenvatting van onze kennis alleen maar van de vaderlandse geschiedenis en
alleen maar uit de literatuur, kan, wil zij tot in alien dele verantwoord en
tegelijk voldoende uitvoerig wezen, niet meer het werk van een persoon
zijn. BLOK was, een halve eeuw geleden, de laatste die een dergelijke poging wagen kon. BRUGMANS probeerde het een vijftien jaar terug met vier
medewerkers, maar bereikte minder. Een nieuwe Algemene Geschiedenis der
Nederlanden, tijdens de bezetting op touw genet, eist een veelvoud van dit
aantal.
Van niet minder belang, al heeft zij ten onzent vooralsnog niet de aandacht getrokken, die zij verdient, is de verbreding der geschiedwetenschap
in de andere richting. Wij bedoelen de verdieping van probleemstelling.
„De historische wetenschap lijdt aan het euvel van een onvoldoende formulering der vragen", aldus HuizINGA, die bij ons als eerste in de mijn der
historische begripsbepaling afdaalde. 1) Er is nauwelijks een historisch begrip, dat de laatste tijd niet in de snijkamer van de analyticus terecht is
gekomen en dat, vroeger in alle grofheid argeloos gebruikt, nu slechts,
op zijn oorsprong en aanwendbaarheid in speciale gevallen onderzocht en
met de nodige voorzichtigheid gehanteerd, toepassing vindt.
Wil men ook deze ontwikkeling in twee vooraanstaande figuren a.h.w.
gesymboliseerd zien, men denke aan BLOK en zijn leerling HUIZINGA.
Niemand lachte BLOK uit, de enkele keren dat hij zich op theoretisch terrein
bewoog, maar wanneer men genoeg zin voor wetenschappelijke curiosa
heeft om die stukken te herlezen, kan men zich evenmin voorstellen, dat
iemand ze voor ernst heeft opgenomen behalve de schrijver zelf, die van
alle gevoel voor humor gespeend was. Wat daarentegen HUIZINGA op dit
gebied gepresteerd heeft, alleen maar door van zichzelf rekenschap van
1

) Cultuurbistoriscbe Verkenningen, 1929, bk. 4 v.v.
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zijn begrippen-keus en woordgebruik te eisen, kan geen student zonder
ernstige schade aan zijn vorming ongelezen laten.
Het resultaat van deze tweedimensionale uitbreiding van de geschiedenis,
en van de specialisering, die daar weer het onvermijdelijk gevolg van geweest is, is tweeledig. Tegenover de winst aan de ene, staat verlies aan
de andere kant. Op de creditzijde moet men boeken, wat de Universiteit
betreft, de vergroting van het aantal leerstoelen en ten gevolge daarvan
de betere scholing der studenten, en wat het historisch leven daarbuiten
aangaat, de uitbreiding van het aantal tijdschriften en instellingen, dat
zich op geschiedkundig terrein beweegt. In de eerste veertig jaar van
de twintigste eeuw is het aantal historische leerstoelen van 1 o op 17
gebracht. De B/dragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, het
oudst-bestaande en lange tijd ook het enige historische tijdschrift in
Nederland, zagen in die tijd een viertal andere naast zich verrijzen, wier
redacties de afleveringen steeds zonder moeite konden vullen (zij het dan
niet altijd met even boeiende bijdragen) ondanks het feit, dat ook literaire
periodieken evenals vroeger opstellen van meer algemeen-historische aard
gaarne plaatsten.
Tegenover die creditzijde heeft de specialisering echter ook belangrijke
posten op de debetzijde te boeken gehad, tegenover de toename van het
aantal werkers en de vermeerderde opbrengst in de hof der historie zelve,
staat een eveneens" en door diezelfde oorzaak toegenomen afzondering
van die hof. De wisselwerking met de maatschappij, voor elke andere tak
van wetenschap eerder nog te missen dan voor de geschiedenis, nam af,
naarmate de specialisering toenam. De specialisten van hun kant sloten zich
op in hun yak, niet alleen omdat dit al hun aandacht opeiste, maar ook
omdat het meedoen, laat staan het meeleven in het politiek en sociaal gebeuren hun voor hun vak niet langer nieuwe gezichtspunten bood. Van de
ontwikkelde leek omgekeerd mag en kan men belangstelling vragen voor
de resultaten van het historisch onderzoek, niet voor dat onderzoek zelf.
Men begon meer en meer te vergeten, dat er naast de geschiedvorsing
ook nog een geschiedschrijving bestond, en dat zonder de laatste de
eerste ten slotte haar zin verliest. Deze ontwikkeling was in een land als
het onze te noodlottiger, omdat wij Nederlanders nu eenmaal meestal niet
van nature over de gave van het woord beschikken, zomin van het gesproken als van het geschreven woord. Enkelen, waaronder HUIZINGA,
die wel een geboren stylist was, zagen dit tekort zeer wel en probeerden
het verbroken contact met een lezend of luisterend publiek te herstellen,
maar zij konden het slechts doen voor hun persoon, niet voor hun vak
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als zodanig, en zij moesten lijdelijk aanzien hoe onze cultuur schade leed,
orn nogmaals HuizINGA's woorden aan te halen : „(toen) de geschiedschrijving in handen raakt(e) van een aesthetiseerende gevoelshistorie" 1).
Doch hij verzuimde er bij te voegen, dat deze „gevoelshistorici" slechts op
hun wijze een gaping vulden, die de vakhistorici tot schade voor de
cultuur zeker, maar ook tot hun eigen schade en — schande, geschapen
hadden.2)
Wij hebben van winst- en verliesposten gesproken, maar ze tegen elkaar
afwegen is ondoenlijk , van het geestelijk leven kan men nu eenmaal geen
kasboek houden. De eindindruk is er een van een tekort. Maar wijst dit er
niet tevens op, dat er nog ontwikkelingsmogelijkheden schuilen in ons
historisch bedrijf? Men stelle zich deze intussen niet overdreven voor. De
kern van het tekort lijkt een tekort niet zozeer misschien, ofschoon ook,
aan talent van de historici die er zijn, als wel aan talenten, die zich aan de
historie willen en kunnen wijden. Dat sinds de invoering van het nieuwe
Academisch Statuut meer studenten geschiedenis zijn gaan studeren, heeft
de specialisering tot op zekere hoogte mogelijk gemaakt, maar, eenmaal
begonnen, eist deze nu op haar beurt weer meer historici dan waarover wij
beschikken en zullen beschikken, zolang het vak slechts een zo beperkt
aantal maatschappelijke mogelijkheden biedt. Het overgrote deel der afgestudeerden moet leraar worden en ook de veelbelovenden onder hen zijn
dan meestal, naar de ervaring leert, voor de wetenschap verloren.Slechts
weinigen vinden de weg naar de Universiteit terug en van hen ook de
meesten slechts tijdelijk, als assistent of privaatdocent, maar geldelijke
steun biedt dat ten onzent niet of nauwelijks, en evenmin opent het in de
regel uitzicht op een academische loopbaan.
Zo is uiteindelijk gebrek aan geld de gemeenschappelijke oorzaak van
twee op het eerste gezicht met elkaar strijdige verschijnselen in de historische wereld van Nederland : er zijn tegelijk teveel en te weinig bronnen
uitgegeven. Teveel, want er staan bij onze historici planken vol bronnenpublicaties in de kast, waarin zij misschien nooit een oog geslagen hebben,
laat staan dat zij met hun hulp de monografie geschreven zouden hebben, welker bestaan tenslotte de bestaansreden van een bronnenuitgaaf is.
Waar is — om een voorbeeld uit vele te noemen — het moderne boek
over het Leycesterse tijdvak, zó gewichtig niettemin, dat men kan zeggen,
dat het reeds alle partijschappen en daarmee de hele binnenlandse historie
der Republiek in nuce bevat? Wij zijn voor een samenvatting van zijn betekenis desondanks nog steeds aangewezen op wat FRUIN er, en dan nog
1) a.w. blz.

32 v.v.

2) ROMEIN,

Onvoltooid Verleden, 1e dr., blz. 89; 2e dr., blz. 96.
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maar terloops, over schreef in — 1859 ! En toch is men al honderd jaar
geleden in Engeland met de uitgaaf van Leycester's correspondentie begonnen, die, in Nederland voortgezet, in 1938 voltooid werd. De ondernemingslust van COLENBRANDER en POSTHUMUS, die hun bronnenuitgaaf
door daarop berustende monografieen lieten volgen, verdient daarom
dubbele lof, de eerste van wege de opzet vooral, de laatste ook om de uitwerking. Het is op zichzelf inderdaad wel het ideaal, dat de uitgever der
stukken en de schrijver van het boek, dat er op berust, een-en-dezelfde is,
maar juist omdat het dat is, is het zeldzaam, en die ideale combinatie van
geschiedvorser en -schrijver wordt nog zeldzamer, naarmate de specialisatie towel de eisen aan de uitgever, als die aan de schrijver gesteld, hoger
opvoert. De normale oplossing wordt meer-en-meer : cooperatie. Ontbreken derhalve meestal de krachten om de uitgegeven bronnen ook te verwerken, hetzelfde gebrek aan krachten — of wil men : gebrek aan andere
krachten — maakt, dat er tegelijk ook te weinig uitgegeven is. Wie het
program ziet, dat de in het begin deter eeuw opgerichte Commissie voor
's Rijks Geschiedkundige Publication bij de aanvang hater werkzaamheden heeft opgemaakt,9 en dit vergelijkt met wat er in de loop van
veertig jaren van verwerkelijkt werd, zal zien dat er veel werd gewrocht,
maar meer onafgedaan bleef en het meeste niet eens werd begonnen.
Om ook hier onze uitspraak met enkele voorbeelden te staven : een Corpus
historicorum neerlandicorum medii aevi, een reeks kritische uitgaven met inleiding van onze middeleeuwse geschiedschrijvers, zijn wij nog altijd niet
rijk. Een handboek over onze latere geschiedschrijvers ontbreekt. De correspondentie van een onzer groten — van DE GROOT zelf — is bij 1625
blijven steken en van de meeste vooraanstaande figuren uit de negentiende
eeuw — te beginnen met VAN MAANEN en te eindigen met VAN HOUTEN —
zal men nog altijd vergeefs een biografie zoeken. De geschiedenis der
wetenschappen ten onzent is nog een braakliggend arbeidsveld, op welks
ontginning niettemin elke ernstige poging tot een Nederlandse beschavingsgeschiedenis moet afstuiten.
Het is hier de plaats niet, een oplossing voor te stellen van de boven geschetste problemen. Waar het ons bij deze inleidende beschouwingen slechts
om te doen was, was om in enkele grote lijnen de situatie te tekenen, waarin de historische wetenschap ten onzent zich tussen de beide wereldoorlogen beyond, en daarmee de nu volgende feitelijke bijzonderheden
enig perspectief te geven en aldus te maken tot althans iets meer dan een
losse opsomming van namen, een lukrake typering van enkele dragers
daarvan en louter een verzameling titels.
-

1

) Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der Ned. gescbiedkennis.
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TIJDSCHRIFTEN.

Na anderhalve eeuw gecentraliseerde eenheidsstaat zijn de sporen van
het federatief bestel der Republiek genoegzaam uitgewist, om in de voile
zin des woords van een nationaal cultuurleven te kunnen spreken. Op
historisch terrein zijn het zowel de tijdschriften als de instellingen, die
daarvan getuigen, meer dan de „scholen" (voorzover men daarvan ten
onzent althans spreken kan) aan de Universiteiten, die vaak nog een bijzonder en zelfs afgezonderd karakter vertonen, hetgeen zeker mede aan de
personen ligt, die er de leiders van zijn, maar waarin toch ook nog, wil het
ons voorkomen, een rest schuilt van voormalige gewestelijke en stedelijke
eigenaard. De Leidse professor — ook of vooral die in de geschiedenis —
is nog altijd iets anders dan zijn collega uit Groningen. De eerste heeft een
meerderwaardigheidscomplex waar iedereen last van heeft, behalve hijzelf;
de laatste een minderwaardigheidscomplex, waar niemand last van heeft
behalve hij zelf. Utrecht en Amsterdam hebben elk, zij het minder uitgesproken, ook hun eigen signatuur. De regionale verscheidenheid van voorheen is echter ten dele, zoals bekend, door een confessionele vervangen
en ook op dit gebied groeit de splijtzwam.
Alvorens tot een opsomming dier tijdschriften en instellingen over te
gaan, moeten we nog opmerken, dat we die op economisch-historisch
terrein we, die op rechts-, kunst- en kerk-historisch gebied daaronder
niet begrijpen. Er is in die scheiding, zoals in elke aan de practijk ontleende
indeling, ongetwijfeld iets willekeurigs, maar het laat zich, behalve dan
met die practijk, ook theoretisch in zoverre verdedigen, dat rechts-, kunsten kerkgeschiedenis duidelijk afgebakende gebieden vormen, terwijl dat
van de economische evenmin geldt als van de politieke, sociale of cultuurgeschiedenis. Men kan alle historische verschijnselen, ook het recht, de
kunst en de kerk politiek, sociaal, cultureel of economisch bezien, maar
niet omgekeerd de politieke, sociale, culturele of economische verschijnselen rechts-, kunst- of kerk-historisch.
Als oudste en daarom reeds meest nationale tijdschrift mogen de .4dragen voor Vaderlandsche Gescbiedenis en Oudheidkunde de voorrang hebben,
ook al zijn zij in zoverre het minst algemeen, dat zij zich uitsluitend op het
terrein der vaderlandse geschiedenis bewegen. Wie er /neer van wil
weten, leze het beknopte overzicht, dat de laatste redacteur, dr N. JAPIKSE,
in 1936 bij het eeuwfeest van de serie heeft uitgegeven en dat gevolgd
wordt door een register van alle in die eerste honderd jaar er in verschenen
artikelen. Hier volstaan we met te vermelden, dat de Bldragen, gesticht
door Is. AN. NI JHOFF, de Gelderse historicus, die jarenlang alleen de
redactie voerde, deze eenhoofdige leiding tot het einde bewaard heeft.
Maar wat in i 8-zoveel misschien een voordeel en althans mogelijk was,
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is in 19-zoveel misschien nog mogelijk, maar beslist een nadeel geworden. Het meegaan met de ontwikkeling der historische wetenschap, in
haar toenemende differentiatie en specialisering, is opgeofferd aan het vasthouden ener op zichzelf misschien eerbiedwaardige traditie. Dit wreekt
zich het meest bij de recensie-rubriek. Hoewel dr JAPIKSE, mede door het
feit, dat hij zoveel jaren lang alle vaderlands-historische lectuur „versloeg",
ongetwijfeld als kenner bij uitstek mocht gelden, is toch het gewicht van
zijn oordeel, uiteraard, over een aantal speciaalstudies en -kwesties, omgekeerd evenredig met de toon van gezag waarmee hij dat oordeel —
ook weer uiteraard — velde. Nog afgezien van het feit, dat het bij deze
werkwijze onmogelijk is alles te bespreken en de keuze van de redacteurrecensent nooit anders dan subjectief kan zijn. Dit laatste geldt niet alleen
voor de boekbesprekingen, maar evenzeer voor de artikelen zelf, dit is wel
de voornaamste oorzaak, die maakt dat het tijdschrift zijn hoge doel — het
vergaarbekken der Nederlands-historische studien te zijn — in de laatste
decennia nog wel nagestreefd, doch nog slechts gedeeltelijk bereikt heeft.
Men za1 ook in de delen sinds '20 een aantal namen van Nederlandse historici aantreffen met goede klank, maar men zal er evenveel en daaronder
van de bekendste, missen of, toch hoogstzelden tegenkomen.
Ruimer en van doelstelling en van redactie is het TOscbrift voor Gest-hiedenis, ontstaan uit een periodiek dat bestemd was om leraren in geschiedenis
en aardrijkskunde op de hoogte te houden van hun vak. Minder oud, is
het ook minder traditioneel, al heeft bet toch ook de vijf kruisjes achter
de rug. De redactie, eerst met dr M. G. DE BOER, daarna in zijn wetenschappelijke fase (sinds '2o) met dr J. G. VAN DILLEN als redacteur-secretaris, vertegenwoordigt allerlei richtingen, hetgeen nog onderstreept
wordt door een groot aantal waste medewerkers van de meest diverse
pluimage. Reeds het feit, dat de tegenwoordige redacteur-secretaris economisch historicus is, wijst trouwens op een moderne allure. De algemene
doelstelling komt tot uitdrukking in de opname van artikelen op elk historisch gebied, dat der Oudheid niet uitgezonderd. Een andere eis dan
die van zeker wetenschappelijk gehalte stelt de, redactie niet bij het aanvaarden van kopij, terwijl zij bij het toewijzen der te beoordelen literatuur zo veel doenlijk de maatstaf van deskundigheid aanlegt. Wie met
weinig moeite op de hoogte wil komen van de namen en meningen der
tegenwoordig levende Nederlandse historici kan niet beter doen dan de
laatste twintig jaargangen van dit tijdschrift doorbladeren, zo goed als
degeen, die hetzelfde wil bereiken voor de tijd daarvOor het beste doet,
zich tot de BOragen te wenden. Nochtans voldoet ook dit tijdschrift in
een opzicht niet aan de verwachtingen. Hetzelfde proces van verwetenschappelijking, dat publiek en historie van elkaar vervreemd heeft, heeft
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enerzijds de lezerskring doen inkrimpen, terwijl het anderzijds het
tijdschrift zelf bij al zijn prijzenswaardige nauwgezetheid en objectiviteit
lets effens en afgetrokkens heeft gegeven, alsof de redactie voor niets zo
bang was als voor kleur en directheid — een karakter, geaccentueerd door
de zachtmoedige aard van de redacteur-secretaris.
In een opzicht nog ruimer van opzet is het jongste in de rij der algemeen-wetenschappelijke tijdschriften op ons gebied, de Nederlandsche
Historiebladen, schepping van prof. P. GEYL uit Utrecht. Conform zijn
Grootnederlandse geloofsbelijdenis telt dit niet alleen Zuidnederlandse
en Zuidafrikaanse vakgenoten onder zijn medewerkers, maar ook onder
de redactie-leden. Het onderscheidt zich ook gunstig van de oudere door
een rubriek, waarin systematischer en vollediger dan het TOschrift voor
Geschiedenis dat doet, verslagen en notities gegeven worden omtrent alles
wat er wetenswaardigs op vakgebied voorvalt : personalia, congressen en
organisatorische aangelegenheden. Of dit invloed is van de Zuidelijke
gildegeest, weten wij niet, zeker is dat bet een nieuw geluid is in de veelal
te individualistische sfeer der Noordnederlandse geschiedkundigen.
Hoewel niet minder wetenschappelijk dan haar oudere broers, betoonde
deze periodiek zich in hoge mate actueel en strijdvaardig — een eigenschap ook in dit geval door de redacteur-stichter geaccentueerd. Het had,
juist van dit modernisme uit, oog voor de „kernproblemen", d.z. de
„onoplosbare" of beter die welke telkens een andere oplossing vereisen,
vinden en hereisen en die daarom tegelijk historisch zijn en actueel. Het
zijn de werkelijke bestaanskwesties der beide volken, tot wier hereniging
misschien, tot wier nauwe samenwerking in elk geval het een bijdrage
wilde zijn. Het is geen toeval, dat de eerste jaargang pas van '38 dateert
en het is begrijpelijk, dat juist dit tijdschrift ten offer viel aan de vernielzucht van de bezetter. Dubbel te betreuren, omdat in de regel een jonge
traditie zich moeilijker herstelt dan een gevestigde. 1)
Nog een algemeen historisch tijdschrift dient tenslotte vermeld, Historia.
Het heeft een korte, maar bewogen geschiedenis achter de rug, waarvan
de bijzonderheden evenwel van weinig belang zijn. Ook zijn verschijning
was een teken des tijds. De oprichters zijn kennelijk van de gedachte uitgegaan met dit blad te voorzien in een behoefte, waaraan de andere historische bladen niet meer voldeden : de behoefte van het publiek, dat van
geschiedenis houdt. Want het merkwaardige is, dat terwijl de „officiele"
geschiedenis zich in haar wetenschappelijke toren terugtrok, de belangstelling van het publiek voor geschiedenis niet af- maar toenam. In de oorlogsjaren is dit zó duidelijk aan het licht gekomen, dat dit geen betoog meer
1) Na de bevrijding zijn de Bf/dragen en de Historiebladen onder de redactie van deze laatste versmolten
tot de Bkdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden.
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behoeft. Op drift geraakt door de stortvloed van ongehoorde verschrikkingen, die zich door de bezweken dammen van het vertrouwde een weg spleet,
zocht men naar nieuwe ankerplaatsen in het verleden. En juist zij, die
overtuigd waren, dat hun wereld voorgoed ineen gestort was, en dat er
iets nieuws moest komen, togen uit om in de geschiedenis iets ouds te
vinden, dat als voorbeeld dienst zou kunnen doen, en tenslotte hoopten
zij daar lotgenoten te vinden, die levend in vroegere tijden van beroering,
niettemin de kracht gekend hadden om hun beproevingen te doorstaan.
Maar in Historia zal men van dit alles niets bemerken. Het uitgangspunt
was goed, maar de ingeslagen weg leidde, in plaats van naar de grazige
weiden der werkelijke historie, naar het moeras van historische „wetenswaardigheden". Historia betekent een reactie tegen de verwetenschappelijking der geschiedschrijving, geen overwinning erop.
De Katholieke historici hebben hun eigen tijdschrift, Historisch Tijdscbrift genaamd. Ook de oprichting daarvan in 1921 is in zekere zin, wil
het ons voorkomen, een daad van reactie geweest : reactie die in gedachte
verwijlde bij de tijden van verdrukking, toen inderdaad een katholiek
buiten zijn eigen kring niet zo licht aan het woord kwam. Onbegrijpelijk
is het niet : het heeft zijn voordelen te doen alsof men verdrukt wordt ook,
ja juist wanneer dat allang niet meer het geval is. Of dat echter nationaal
verantwoord is, is een andere zaak. In die zin zouden we de oprichting
van het Historisch TOschrift onverantwoord durven noemen, zo verantwoord als het E 1875, in de tijd der emancipatie, was orn te besluiten tot
de oprichting der beide diocesane historische periodieken, het Archief
voor bet Aartsbisdom Utrecht en de .4cIragen van het Bisdom Haarlem. Er
staan — hoe zou het niet? — ook in het Historisch TOschrift weleens belangrijke opstellen, maar hoe belangrijker zij zijn, des te minder reden is
er om aan te nemen, dat een van de algemene tijdschriften ze geweigerd
zou hebben. En de onbelangrijke, die er veel meer instaan, hadden beter
ongedrukt kunnen blijven. Het bestaan van een overbodig tijdschrift is
een groter gevaar dan het niet-bestaan van een nodig. Het forceert de
productie, het verscherpt bestaande en construeert niet-bestaande tegenstellingen en helpt daarmee de schotjesgeest in stand houden, die voor de
oorlog, ja misschien door onze hele geschiedenis heen de schimmel geweest is, die niet alleen ons politieke, maar ook ons geestelijk leven telkens
weer verzuurd heeft. Trouwens, laat ons de toestand niet zwarter afschilderen dan hij is : op congressen en in besturen getuigt menig katholiek
dat ook hij daar afkerig van is of — als „getuigen" nog misschien wat veel
gezegd is : gedraagt zich dan toch in die ruimere geest, waardoor wij zo
graag alien bezield zagen.
Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor de Gereformeerde historici. Hier
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is er wel geen sprake van een eigen tijdschrift, maar wel van een eigen
kring, die de resultaten van haar werkzaamheden in een eigen uitgaaf publiceert : Christendom en Historie. Men versta mij niet verkeerd. Er is natuurlijk niets tegen, er is zelfs alles voor, dat groepen van mensen, die zich
door een bepaalde geloofs- of wat voor overtuiging ook, nauwer met
elkaar dan met de overige mensen verbonden voelen, hun specifieke
groepsproblemen met elkaar bediscussieren en desgewenst de resultaten
dier discussies publiceren, wanneer daarvoor elders geen plaats is ; ons
bezwaar geldt evenals in het katholieke geval ook hier uitsluitend het feit,
dat deze opstellen voor het merendeel evengoed in de algemene historische
tijdschriften opgenomen hadden kunnen worden en zouden zijn, indien
zij daar waren aangeboden. En dat geldt in het bijzonder voor de geschiedenis. Zo iets, dan is toch het nationale verleden ons aller erfdeel. De confessionele historische wereld is in ons land bovendien niet groot genoeg om
zich de weelde der afzondering te kunnen veroorloven. Niet omdat
deze historici hoofd voor hoofd minder waard zouden zijn, maar
omdat zij door hun gering aantal minder kunnen selecteren, blijft
het gemiddelde peil van hun productie beneden het algemeen-gemiddelde.
§ 3. INSTELLINGEN.

Laten we ook bij de instellingen, als bij de periodieken, de oudste de
eer die haar toekomt, dan moeten we het eerst van het Historisch Genootschap te Utrecht spreken, dat in 1845 werd opgericht. ook afgezien van alle
hoffelijkheid trouwens, komt het de voorrang toe als zijnde de grootste en
meest verspreide organisatie op dit gebied hier te lande. Met zijn ± 55o
leden omvat het vrijwel alien, die de geschiedenis beoefenen, hetzij als
beroep, hetzij als ernstige liefhebber. Toch is dit genootschap — het yak
praedisponeert nu eenmaal tot traditie : vandaar dat het zo traag op tijdtendenzen reageert — toch is het zijn afkomst uit een Utrechts gezelschap
in zoverre trouw gebleven, dat nog altijd Utrechtse historici de kern vormen van het Bestuur. Jarenlang was prof. KERNKAMP voorzitter, daarna
werd het dr BANNIER. 1) Behalve op de twee-jaarlijkse ledenvergaderingmet-voordrachten, waar zij more majorum de souvereinen zijn, dienen de
vele leden alleen om het geld bij een te brengen voor de uitgaven van het
Genootschap : de serie Verken en de BOragen en Mededeelingen. De W7erken
zijn of bronnenedities of heruitgaven van oude historici, de BOragen bevatten statutair evenmin oorspronkelijke opstellen; ook dit zijn bronnen
net toelichting, maar van kleine omvang en verscheiden aard. Een plan
ligt noch aan de eerste noch aan de tweede serie ten grondslag, het H.G.
vertrouwt nog, zijn tijd van oprichting getrouw, op het particulier initial) Na de bevrijding is dr BANNIER door dr BRANDT vervangen.
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def. Modernen, geestdriftig voor „geleide wetenschap", mogen dit als een
gemis beseffen, ook zij zullen niet ontkennen, dat het genootschap zich in
de loop van zijn bestaan door zijn uitgaven het recht op de dank van alle
Nederlandse geschiedkundigen verworven heeft. Specimina van zijn werkzaamheden uit de laatste twintig jaar zullen wij aanstonds bij ons overzicht
van wat er in die tijd gewerkt werd en door wie nog wel ontmoeten.
Zo onplanmatig als het H.G. werkt, zo planmatig is de Commissie voor
's Rijks Geschiedkundige Publik,atien (R.G.P.) met zijn uitvoerend Bureau —
van opzet. Het gedachte-streepje voor deze beide woorden staat er niet
om niet : het verbeeldt de herinnering aan heel wat goede voornemens,
die niet tot uitvoering kwamen, aan tal van uitvoeringen die op teleurstelling uitliepen, aan veel persoonlijke wrijving en ruzie ook, waarover
hier vender gezwegen zij. Dat wij ervan repten, dient alleen om de nietdeskundige lezer tenminste even een indruk te geven van de bezwaren
waarmee het uitgeven van historische bronnen gepaard pleegt te gaan. Geleerden noemt men weleens, en niet steeds ten onrechte, egoIsten, maar
diegenen van hen, die zich met dit snort werk belasten, verdienen eerder
tot de altruisten te worden gerekend. Anderen namen later de kloeke
groene banden der grote of die der kleine R.G.P.-serie zo gemakkelijk ter
hand, alsof het vanzelf sprak, dat al dit werk on hunnentwil verricht was,
maar alleen de ingewijden en vaak alleen de uitgevers zelf, weten hoeveel
jaren van even noeste als ondankbare arbeid dit resultant pas mogelijk gemaakt hebben. Waarlijk, er zou iets te zeggen zijn voor de invoering van
een verplicht schietgebedje voor het zieleheil van de bewerker alvorens men
een Bier delen mocht opslaan ! De stichting der R.G.P. uit het begin dezer
eeuw was de uitvoering van een gedachte, door Thorbecke een tachtig
jaar tevoren geopperd naar aanleiding van een prijsvraag der regering over
de beste wijze waarop het Rijk de historische studien zou kunnen steunen.
Dat was niet, meende de vooruitziende staatsman toen reeds, door, naar
oude trant, rijksgeschiedschr#vers aan te stellen, maar door de geschiedvorsing aan te moedigen. Aldus is geschied in de R.G.P., maar bevredigend
is de toestand desondanks ook nu nog niet te noemen. Vergelijkt men de
bedragen, waarmee in het buitenland de geschiedvorsing, of die, waarmee
hier de exacte wetenschappen gesteund worden, dan blijkt de geschiedenis
voor het Rijk der Nederlanden nog slechts een stiefkind.
Dat heeft niet belet, dat de energie en het organisatie-talent van een aantal historici toch een aantal instellingen in het leven geroepen heeft,waarop
Nederland trots kan zijn. Wij denken bier allereerst aan de stichtingen
van prof. POSTHUMUS type geleerde, dat de exacte wetenschappen al wel
kenden, maar de zogenaamde geesteswetenschappen voor hem ten onzent
:
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niet : de man die zijn diepste vreugden niet achter zijn schrijftafel, maar te
midden van zijn „personeel" in het bureau van zijn instelling beleeft,en
als zodanig teken des tijds. Het is ook geen toeval, dat juist de nieuwe,
omstreeks 1908 uitgelopen loot aan de oude historische boom : de economische en sociale geschiedenis, dit type heeft voortgebracht. Hier stond de
verstarde filologentraditie niet in de weg. POSTHUMUS stichtte een vereniging, het Economiscb Historisch Archief, een Economisch-Historische Bibliotheek en een Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, het laatste vooral
enig in zijn soort. Geen serieus onderzoeker op dit onmetelijk terrein,
die het bestaan dezer unieke boeken- en brochure-verzameling niet kent
en roemt.
Internationaal georganiseerd is ook de Nederlandse afdeling van het Internationaal Comiti voor geschiedkundige wetenschappen. Ook mede Posmumus'
werk. Het stelt zich onderzoekingen ten doel — zoals dat over de prijsgeschiedenis — die uit hun aard internationaal zijn, alsook het totstandkomen ener zo node gemiste internationale bibliografie der historische
wetenschappen : alles werk meer of toch minstens evenzeer van organisatie
als van bezinning. Daarnaast organiseerde TENHAEFF, in opdracht van
dit comite, historische bijeenkomsten voor en van zijn leden. Of ook dit
initiatief een leemte vulde ? Sommigen noemden het goed; anderen meenden dat het van het goede te veel was ; immers behalve het internationaal congres van historici, elk lustrum gehouden, was er nog de ledenvergadering van het H.G. om de twee jaar, waren er nog in de tussenjaren
die van de historische sectie van het Philologencongres en telken jare de
jaarvergadering van de Mij. van Letterkunde te Leiden en die van de Hollandsche Mij. en van het Prov. Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, van al welke verenigingen ook vele geschiedkundigen lid zijn.
Over de verdere instellingen kunnen we kort zijn. Prof. OPPERMANN
in Utrecht stichtte een Instituut voor Middeleeuwsche Geschiedenis, dat een
model is, of beter: had behoren te zijn voor soortgelijke inrichtingen aan
de andere universiteiten. Maar OPPERMANN, Duitser van afkomst en scholing en dat gebleven, nam hier ook altijd een enigszins gelsoleerde positie
in. Nadat echter allengs zijn leerlingen — de betreurde TENHAEFF als
primus — de plaatsen begonnen te bezetten, waarop zij krachtens zijn opleiding recht hebben, werd zijn invloed overal voelbaar.
Een derde nieuwe loot — want nieuw was ook de streng wetenschappelijke mediaevistiek, die OPPERMANN uit Leipzig naar Utrecht verplantte —
een derde loot, de praehistorie, gaf eveneens aanleiding tot de oprichting
of vernieuwing van instellingen. Dr HOLWERDA, onze eerste praehistoricus, hervormde het Reksmuseum voor Oudheden in Leiden en vulde met
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zijn leerlingen de bulletins waarin de resultaten hunner opgravingen werden gepubliceerd. Een Bier leerlingen — maar een met afwijkend inzicht —
prof. VAN GIFFEN, leidt in Groningen het Biologisch-Archeologisch Instituut.
Het Oudheidkundig Genootschap en de Allard Pierson-stichting, beide in
Amsterdam gevestigd, hebben een ruimer dan alleen historisch program
en worden hier dus slechts pro memorie genoemd.
De liethebbers van locale en gewestelijke historie — door de „bonzen"
altijd wat geminacht, maar steeds bloeiend : en er bestaat wel Been beter
middel om historische zin te wekken en te scholen — vinden hun centrum
in een aantal provinciale genootschappen, waarvan dat van Zeeland, Limburg, Overijsel en Gelderland met name vermeld dienen te worden. Wij
doen de anderen niet tekort, wanneer wij zeggen dat Gelre al bijzonder
verdienstelijk werk gedaan heeft, waarvan de betekenis ver uitgaat boven
die van de provincie. Onder de instellingen voor locale geschiedenis onderscheiden zich de Haagse en Amsterdamse Die Haghe en Amstelodamum.
Van het laatste, dat naast zijn jaarboek zelfs een eigen maandblad uitgeeft,
„opvolger" van WAGENAAR en.
al is 't dan dun, was prof. BRUGMANS
TER Gouw als historicus van de hoofdstad — jarenlang voorzitter, tegenwoordig is het de stadsarchivaris LE COSQUINO DE BUSSY.
De kleinste kinderen van Clio zijn de historische gezelschappen met
tussen to en 20 leden, gelijk die in een aantal steden bestaan. Omdat zij
slechts bij uitzondering,zoals in Groningen een tijdlang gebruikelijk was,
hun verslagen publiceren, is hun aantal en invloed onmeetbaar, maar vast
staat, dat tnenig historicus in een dergelijke lezing de eerste proeven van zijn
kunnen en kennen gegeven heeft — en de eerste kritiek heeft geproefd.
Over de archieven als zodanig spreken wij hier niet. Want al is een geschiedvorser zonder archief als een vis op het droge, de archieven zijn er
tenslotte evenmin ter wille van hem, als het water er is ter wille van de
vissen. Het is echter duidelijk, dat de intensieve geschiedvorsing van het
tweede en derde decennium dezer eeuw, waarover wij nu komen te bandelen, onmogelijk zou geweest zijn zonder de moderne inventarisering en
ordening in de eerste plaats van het Algemeen 14ksarchief in Den Haag in
de besproken periode onder leiding van dr BIJLSMA, als ook van de rijksarchieven in de provinciale hoofdsteden, van de stedelijke en van een
aantal archieven van instellingen en particulieren. Ook hier echter is het
werk begonnen, beeindigd is het bij lange na nog niet. Met name naar de
ordening en ontsluiting van een aantal particuliere archieven uit de i 9e
eeuw zien vele historici reikhalzend uit.
-

§ 4. WERKERS EN WERKEN.

Geschiedenis is evenzeer een kunst als een wetenschap. Vandaar dat zij

GESCHIEDENIS

41

zich pas laat en slechts gedeeltelijk heeft kunnen en willen aanpassen bij
de streng-wetenschappelijke methodes die de i9e eeuw op alle kengebieden
ontwikkeld heeft. Het is begrijpelijk, dat, meer dan het oude veld der politieke geschiedenis, de nieuwe velden van praehistorie, mediaevistiek, economische en sociale geschiedenis voor die modern-technische ontginning
en bebouwing in aanmerking kwanien. Het is dan ook geen toeval, dat we
bij onze bespreking van de instellingen deze zo goed als uitsluitend op de
genoemde gebieden aantroffen, evenmin als het toeval is, dat we hier alleen
van „scholen" kunnen spreken. Zo niet hun gehele, dan toch bijna hun gehele ontwikkeling valt in de afgelopen twintig jaar.
De praehistorie, gesticht door J. H. HOLWERDA (geb. 1873), kreeg pas
zijn eerste grote samenvatting in de tweede druk van diens Vroegste geschiedenis van Nederland (1925 ). Definitief was zij allerminst. HOLWERDA'S
voornaamste leerling A. E. VAN GIFFEN (geb. 1884), hoogleraar te Groningen, ging eigen wegen. Op veel beperkter terrein, maar veel nauwkeuriger werkend kwam hij in zijn hoofdwerk De hunebedden inNederland(1925'27) terzelfdertijd tot heel andere resultaten. Een nieuwe samenvatting gaf
hij niet. Wel deed dit, ofschoon hijzelf de leerschool der spade niet doorlopen heeft, A. W. BYVANCK (geb. 1884), hoogleraar te Leiden, in zijn
Voorgeschiedenis van Nederland (1940). Diens eigenlijke studieveld ligt iets
dichterbij. In zijn Excerpta romana (de delen 73, 8i en 89 der R. G. P., resp.
1931, 1935 en 1947) gaf hij een verzarneling teksten, inscripties en overblijfselen uit de tijd der Romeinse bezetting, gevolgd door zijn Nederland
in den Romeinschen qd (2 din, 1943).
Groter en voor de eigenlijke geschiedenis uiteraard van meer belang
is de mediaevistische school van 0. A. OPPERMANN (I 873-I 946). Zijn werkzaamheid te Utrecht is weliswaar reeds in 1904 begonnen, maar gewoon
hoogleraar werd hij er toch pas in 1918. Zowel zijn belangrijkste eigen
werken als veruit de meeste der onder zijn leiding tot stand gekomen proefschriften verschenen in de serie B/dragen van het Instituut voor Middeleeuwse
Geschiedenis der 14k,suniversiteit to Utrecht, vallen binnen ons bestek. Van
die eigen werken noemen wij hier alleen die over Nederlandse geschiedenis gaan, de Untersuchungen zur nord-niederldndischen Geschichte des I o. bis
13. Jahrhundert, in twee delen, het eerste over de Egmondse vervalsingen,
het tweede over het Graafschap Holland en het Rijk tot 1256 (resp. 1920
en '2 I), voorts Die dlteren Urkunden aus dem Kloster Blandinium and die
Anfange der Stadt Gent (1928) en tenslotte zijn nieuwe uitgaaf van de
Fontes Egmundenses (1933, deel 61 van de Werken van het H.G.). Lange
tijd heeft OPPERMANN, Duitser geboren en gebleven, in de kring der
Nederlandse historici niet die waardering gevonden, waarop zowel zijn
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werk als vooral ook zijn paedagogische gaven hem recht schijnen te
geven. Onder zijn leerlingen is er geen, die hem niet hoogacht, maar tegen
zijn strenge kritiek, die weinig, misschien sores wat te weinig van onze
oudste tradities overeind liet, rees bij anderen een wat geprikkeld en daardoor sours overdreven verzet. Over het hoofd van een zijner leerlingen
heen richtte HUIZINGA in zijn „noodwendig vertoog" tot hem de formele
beschuldiging van hyper-kritiek, maar degeen die OPPERMANN'S verweer
als vooral ook de verdediging van TENHAEFF aandachtig leest, kan moeilijk anders dan HUIZINGA'S vertoog eer misplaatst dan noodwendig noemen en zal, met alle waardering voor het vroegere werk van S. MULLER
Fzn en het latere van I. H. GOSSES voor de kennis van onze Middeleeuwen,
toch tot de conclusie komen, dat onze mediaevistiek in de technische zin
van het woord aan OPPERMANN en zijn leerlingen het meeste te danken
heeft.
Van die leerlingen zijn er voor de oorlog twee zelf hoogleraar geworden :
de oudste en begaafdste N. B. TENHAEFF (1885-1943) in Amsterdam als opvolger van H. BRUGMANS, en R. R. POST (geb. 1894) in Nijmegen, terwiji
anderen op de nominatie staan.
De eerste, gepromoveerd op Diplomatiscbe Studien over Utrechtsche Oorkonden der node tot z 2de eeuw (1913) heeft weinig gepubliceerd, maar alles
wat hij geschreven heeft toont dat karakter der geschiedenis als mengsel
van wetenschap en kunst in zo hoge mate, dat deze nalatenschap ons tegelijk verzoent met en bedroefd doet zijn over zijn te vroege dood. POST
schreef zijn dissertatie over Eigen kerken en bisscboppe4k gezag in bet diocees
Utrecht tot de 13e eeuw (1928) en is in ruimere kring bekend geworden door
zijn medewerking voor de Middeleeuwen aan de Gescbiedenis van Nederland
onder BRUGMANS' redactie (1935) en door een deeltje in de Patria-serie over
de Moderne Devotie (194o).
Van Oppermann's leerlingen noemen we nog C. D. J. BRANDT (geb.
1897), die in 1921, D. TH. ENKLAAR (geb. 1894), die een jaar later, J. W.
BERKELBACH VAN DER SPRENKEL (1897-1944), die weer een jaar later, en
J. F. NIERMEYER (geb. 1907), die in '35 bij hem promoveerde. BRANDT
ontwikkelde van hen wel de breedste, misschien wel een te brede activiteit.
Naast zijn leraarschap en het secretariaat van het H.G., dat lang geen sinecure is, nam hij tat van wetenschappelijke taken op zich, schreef bovendien in de Pelgrimstocht der Menschheid het gedeelte over de moderne tijd
(1937), en werkte mee aan de Wereldgeschiedenis onder redactie van BERKELBACH. ENKLAAR kOOS zich met zijn Varende Luyden (1937) een eigen gebied. Hij werd bovendien, te zamen met DE VRANKRI JKER, de jongste
historicus van het Gooi. BERKELBACH zette via OPPERMANN de traditie van
S. MULLER Fzn. voort met zijn Regesten van oorkonden der bisschoppen van
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Utrecht over de jaren 1301-1340 (1937, deel 66 van de W.H.G.). Evenals
BRANDT bewoog ook hij zich later op veel runner terrein, towel op dat
van het school- als van het populaire geschiedenisboek. NIERMEYER tenslotte kreeg, hoe jong ook, als historicus een eigen signatuur door zijn
verbinding van de mediaevistiek met de economische geschiedenis, zoals
dit in zijn publicatie over Dordrecht als bandelsstad in de tweede heft van de veertiende eeuw (1943) treffend tot uiting komt. Hetzelfde geldt trouwens voor
F. KETNER en T. S. JANSMA, die beiden nog voor NIERMEYER in '32 bid
OPPERMANN promoveerdenl).
Dat niet minder dan Brie van OPPERMANN'S promovendi zich tot de economische geschiedenis der middeleeuwen aangetrokken voelden, bewijst
wel hoe zeer deze in de besproken periode en vogue geraakte. Dat ligt in
hoofdzaak natuurlijk hieraan, dat dit yak nog zo jong is en er derhalve nog
zoveel in te ontdekken valt, maar vindt toch mede zijn oorzaak in de prikkels die van N. W. POSTHUMUS (geb. 188o) zijn uitgegaan. POSTHUMUS
behoort o.a. met wijlen W. A. BONGER en W. vAN RAVESTEYN tot die studentengeneratie, die omstreeks 1900 door het socialisme gegrepen werd.
Dit bracht hem in verband met de toenmalige opvatting van het historisch
materialisme, tot de economische geschiedenis en de vrucht van die belangstelling werd zijn Geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie (I ste deel
1908, een 3o jaar later met nog twee delen voltooid), begeleid door zijn
uitgaaf in zes deelen der R.G.P. van de Bronnen daarvan (1910-1922). Dit
standaardwerk bezorgde hem in '13 een professoraat in de economische
geschiedenis aan de nieuw-gestichte Handelshogeschool te Rotterdam, in
'22 verwisseld voor een in hetzelfde vak aan de Amsterdamse Universiteit,
ter verlichting van BRUGMANS' al te omvangrijke taak. Zijn plaats in Rotterdam werd door Z. W. SNELLER (geb. 1882) ingenomen.2) Van Posnmmus' publicaties uit zijn Amsterdamse tijd noemen wij nog zijn beide
andere bronnen-uitgaven, die van de Documenten betreffende de buitenlandsche
bandelspolitiek van Nederland in de 19e eeuw (6 din, 1919-193i) en het Recueil
de documents internationaux relatifs a l' histoire iconomique de 1814-1924 (begonnen in '29).
Naast Posmumus en SNELLER maakte zich als economisch historicus het
volgende vijftal naam: H. J. SMIT (geb. 1886), verbonden aan het Algemeen
Rijksarchief, een leerling van BRUGMANS, die in de R.G.P., waarvan hij
1) Van de genoemden werd na de bevrijding BRANDT hoogleraar in de nieuwste geschiedenis, ENKLAAR
volgde OPPERMANN Op, beiden te Utrecht. NIERMEYER werd professor in de middeleeuwse geschiedenis
en in de hulpwetenschappen der geschiedenis in Amsterdam, terwijl OPPERMANN'S jongste leerling,
A. G. JONGKEES, NIERMEYER opvolgde als lector in Groningen voor middeleeuwse geschiedenis.
2) In 1948 ging SNELLER in gelijke functie over naar de Vrije Universiteit.
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onderdirecteur was, Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland,
Schotland en lerland (II fo r p 8) publiceerde (1928 '42) en in de Werken
van het H. G. de Rekeningen der graven en gravinnen uit bet Henegouwsche Huis
(3 dln, 1924239) uitgaf; J. G. VAN DILLE• (geb. I 885), die in het bijzonder
-

-

-

de economische geschiedenis van Amsterdam tot jachtterrein koos, getuige zijn Bronnen tot de geschiedenis der Wisselbanken (1925) en die van het
bedqfsleven en bet gildewezen der hoofdstad (1929-'33), beide in de R.G.P.,
doch die daarnaast zich verdienstelijk maakte als redacteur-secretaris van
het TOschrift voor Geschiedenis,WW. S. UNGER (geb. i889), de Middelburgse
archivaris en historicus, P. J. BOUMAN (geb. I9o2)1) en J. C. WESTERMANN
(1905-194.5). Ook de tegenwoordige Groningse hoogleraar P. J. VAN
WINTER (geb. 1895) kan men tot de economische historici in wat ruime
zin rekenen. Al maakt zijn leeropdracht daarvan dan geen melding en is
hij bij HUIZINGA gepromoveerd, zijn dissertatie over Het aandeel van den
Amsterdamschen handel aan den opbouw van bet Amerik,aanscbe Gemeenebest
(2
en
zijn
andere
grote
publicatie
dln, 1927, 1933)
Onder Krfigers Hollanders
(2 dln, 1937-'38) bewijzen het. Neemt men het begrip economische geschiedenis ruim genoeg, dan kan men er ook de dissertatie over De Handel
op. den Vand (z772 I 609) (2 dln, 1931-'34) van J. H. KERNKAMP (geb.
1904) toe rekenen. Later, als redacteur van de Patria-reeks, koos hij zich
een veel breder veld.
Uitvloeisel, wil men, onderdeel van de economische is de sociale geschiedenis. Zij vond ten onzent nog weinig systematische onderzoekers.
Een hunner is A. J. C. RUTER (geb. 1907), die in '35 promoveerde op een
proefschrift over De Spoorwegstakingen van 1903, een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland. Al tien jaar eerder had I. J. BRUGMANS (geb.
1896) zich met zijn dissertatie over De arbeidende klasse in Nederland (tot
I 870) op dit gebied bewogen. 2)
-

Naast deze drie (of wil men, de sociale geschiedenis meetellend : vier)
nieuwe gebieden zijn er nog drie, onderling verwante, die ook vroeger al
wel beoefend werden,maar waaraan toch pas in de laatste tijd een meet systematische behandeling ten deel viel. Wij bedoelen de koloniale en de zeegeschiedenis en die van de reizen en ontdekkingen.
De eerste daarvan kent twee scholen : de Leidse en de Utrechtse, in dit
geval trouwens meer een politieke dan een wetenschappelijke onderscheiding. Beide hebben zich ontwikkeld als onderdeel van de opleiding voor
indologen. Bij de eerste behoort H. TH. COLENBRANDER (1871-1945). In
1) Na de bevrijding benoemd tot hoogleraar in de sociologie te Groningen.
2) RUTER werd na de bevrijding hoogleraar in de vaderlandse geschiedenis te Leiden, I. J. BRUGMANS
in de economische geschiedenis te Amsterdam.

PROF. DR P. J. BLOK
1855-1929
Hoogleraar to Leiden (Zie pag. Jo)

PROF. DR I. H. GOSSES 1873-1939
Hoogleraar to Groningen
4 G.N. II

(Zie pag. Jo)

PROF. DR N. B. TENHAEFF I 885-1943
Hoogleraar te Amsterdam

PROF. DR 0. A. OPPERMANN
1873-1946
Hoogleraar te Utrecht

(Zie pag. 42)

(Zie pag. 42)
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werd hij, maar na toen al zijn sporen te hebben verdiend als secretaris
der R.G.P. en verzamelaar der reeds in de vorige paragraaf vermelde Gedenkstukk,en, hoogleraar te Leiden in de koloniale geschiedenis, ambt dat
hij in 1925 verwisselde voor dat van professor in de vaderlandse geschiedenis als opvolger van P. J. BLOK. In zijn kwaliteit van koloniaal historicus
gaf hij Bescheiden over Coen uit (1919-'23) en beschreef diens Leven (1934).
Reeds eerder kwam er een Koloniale Geschiedenis van hem uit : drie delen
(1925-'26). Drie delen in twee jaar : het is symptomatisch voor zijn werkwijze. Na '25 brak de stroom van zijn boeken, die de Gedenkstukken be-.
geleidde, weer los : Vestiging van bet Koningqk(I8.13 2 1f) (1927), Het Ontstaan der Grondwet, biografieen van Willem 1 en Willem II: het werden excerpten uit zijn bronnenpublicatie, los aaneengeregen en nauwelijks gecomponeerd. Bovendien was hij dan nog sinds 1916 redacteur-secretaris
van De Gids. COLENBRANDER deed te veel. zijn vrienden bevreemdde het
niet, dat dit eindelijk op een collaps uitliep : zij hadden haar eerder verwacht. Van zijn talent — hij was in aanleg niet alleen een kenner maar ook
een kunner — restte tenslotte slechts de pretentie.
Bij dezelfde groep tellen we F. W. STAPEL (geb. 1879), die, laat met
schrijven begonnen, zich in de afgelopen twintig jaar nochtans een plaats
als de koloniale historicus wist te verwerven, hetgeen, meet dan in zijn
Amsterdams privaatdocentschap, tot uiting kwam in zijn redactie van de
grote Geschiedenis van Nederlandsch-Indie. G. GONGGRIJP (geb. 1885), hoogleraar te Rotterdam en Amsterdam, ontsloot met zijn Schets ener economische
geschiedenis van Ned.-Indie (1928) een nieuw en veelbelovend terrein door de
economische met de koloniale geschiedenis te verbinden.
Anders dan de Leidse, die uit op zichzelf staande figuren bestaat, heeft
de Utrechtse school in overeenstemming wel met haar autoritair ideaal een
onbetwist leider in F. C. GERRETSON (geb. i 8 84), die de literaire wereld
kent als Geerten Gossaert en de zakenwereld als petroleum-specialist.
Merkwaardig genoeg, bewegen zijn eigen publicaties zich echter niet op
het gebied waarin hij te Utrecht als hoogleraar aan de Indologen-faculteit
doceert, of men moest er zijn monumentale Geschiedenis der Konink%ke (2
dln, 1932-'36) toe willen rekenen. Wel echter zijn uit zijn college-zaal een
twintigtal dissertaties voortgekomen, alle uniform uitgegeven als Utrecht1918

sche Bfragen tot de Geschiedenis, bet Staatsrecht en de Economie van Nederlandsch-Indie, waarin, gemakkelijker nog dan bij OPPERMANN'S proefschrif-

ten het geval is, de hand van de meester te herkennen valt. Naam op
bistorisch gebied hebben deze leerlingen zich intussen nog niet gemaakt.
4* . Geestelijk Nederland II
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Onze maritieme geschiedenis vond in deze periode een uitmuntend beoefenaar in J. C. M. WARNSINCK (I 882 1943), kapitein ter zee b.d. en hoogleraar in Utrecht, maar college-gevend ook in Amsterdam en Leiden.
WARNSINCK verstond in hoge mate de kunst om niet alleen voor vakgenoten, maar ook voor een breder publiek te spreken zonder oppervlakkig
te worden; met zijn echte geestdrift voor het yak zijner keuze vermoedelijk
het geheim van zijn vele even geestdriftige leerlingen, waarvan T.H. MILo
tot dusver het meest op de voorgrond trad. 1) Te merkwaardiger, dat ook
WARNSINCK pas zo laat is gaan schrijven. Zijn eersteling De Retourvloot van
Pieter de Bitter dateert pas van 1928. Daarna volgden zijn werken elkaar
snel, maar niet te snel op tot Van Vlootvoogden en Zeeslagen (1940).
Wie wil weten welke historici zich met de geschiedenis van Nederlandse
zeereizen en ontdekkingen bezighielden en hoe ijverig zij waren, bladere
de lijst van Werken der Linschoten-vereeniging, waarvan W. NI JHOFF towel
de uitgever als de secretaris is, maar eens door ! Het zijn er bijna dertig
alleen tussen 1920 en '40. Naast WARNSINCK en STAPEL ontmoeten wij er
o.a. S. P. L'HONORE NABER, E. C. GODf,E MOLSBERGEN, F. C. WIEDER,
J. W. IJZERMAN, J. C. MOLLEMA. Zij alien hebben hun namen voorgoed
aan die van onze beroemdste „schipvaarders" verbonden.
-

Wil men nog meer groepen onderscheiden, men zou het, naar vaderlands gebruik, volgens confessies moeten doen. Doch natuurlijker lijkt ons
dan nog de indeling naar Universiteiten, die sinds de tweede helft der vorige
eeuw nu eenmaal de normale centra ook der historische wetenschap geworden zijn. En dan zijn er twee redenen om met Leiden te beginnen,
allereerst omdat zij de oudste academie is en vervolgens, omdat een kwart
eeuw lang, van 1915 tot de sluiting in '40, J. HUIZINGA (1872-1945) er gedoceerd heeft.
Velen en met name vreemdelingen zullen zich zelfs verwonderen, dat
deze historicus — de enige vaak, die zij kennen — nu pas in dit overzicht
behandeld wordt. Zij zouden met hun bevreemding in zeker opzicht
gelijk, in ander opzicht ongelijk hebben. Ongelijk, omdat HuiziNGA, wij
willen niet zeggen : zich afzijdig gehouden heeft, evenmin afzijdig gehouden is, maar toch wel altijd enigszins afzijdig stond van het gilde. Kritiek van vakgenoten op zijn werk zal men opvallend weinig vinden en dat
toch wel niet omdat zij niets te kritiseren hadden, want ook de lof kwam
meestal van andere zij de. Leerlingen heeft HUIZINGA gehad, vele zelfs, zo
goed als ieder, die zo lang hoogleraar geweest is — voor Leiden was hij
het al tien jaar in Groningen — maar desondanks zal het niet gemakkelijk
vallen een hunner, hetzij aan de keuze of de aanpak hunner onderwerpen,
•

1

,MILD werd na de bevrijding WARNSINCK'S opvolger in Leiden.
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hetzij aan de stijl-elementen, als zodanig te herkennen. Een „school"
heeft HUIZINGA niet gesticht en vermoedelijk — zij bet misschien onbewust — niet eens willen stichten. Op zijn zeventigste verjaardag zijn hem
— door de tijdsomstandigheden in alle stilte — twee bundels aangeboden:
geen van beide was van leerlingen. Dit is geen toeval: zij hebben zomin
met als door HUIZINGA iets gemeen. De vrienden, die HUIZINGA zich gekozen heeft, zijn hem altijd meer waard geweest dan de leerlingen, die
hem gekozen hebben.
Toch hebben zij, die zijn naam als eerste in dit overzicht verwacht hadden, ook weer gelijk : Invioed, ook op zijn leerlingen, moet er van hem zijn
uitgegaan, zoals van ieder bijzonder mens. Wanneer schrijver dezes bier
eigen ervaringen veralgemenen mag, dan heeft die invloed bestaan uit het
wekken van een normbesef, maar een om zo te 2eggen absoluut normbesef,
buiten elke inhoud om of wil men : daarboven uit. Doch, wat meer zegt :
hij was in deze twee decennia facile princeps en het is zeer wel mogelijk, aannemelijk zelfs, dat wanneer een latere geschiedschrijver onzer historiografie de geleerdengeneraties uit de eeuw tussen 1840 en 194o in enkele namen
wil typeren, hij schrijver zal: BAKHUIZEN, FRUIN, BLOK, HUIZINGA.
Zijn werk, van voorbereidende studies afgezien, valt geheel tussen de
beide wereldoorlogen, te beginnen met Menscb en Menigte in Amerika
(1918) en te eindigen met Patriotisme en nationalisme in de Europeesche geschiedenis (1940). Van die tijd van verschijnen draagt merkwaardigerwijs
maar een werk de sporen In de sthaduwen van morgen, het meest gelezen,
maar het beste niet. Het beste, het beroemde Herfstt7 der Middeleeuwen
(I919), staat buiten de tijd, maar is tegelijk toch zozeer doortrokken en van
een historisch-relativerend en van een psychologisch-totaliserend inzicht,
dat maakt dat het evenmin vroeger als later geschreven zou kunnen zijn.
En dan : HUIZINGA is degeen die ten onzent de grondslagen gelegd
heeft voor wat wij theoretische geschiedenis willen noemen. Men vindt
ze in het bijzonder in Cultuurhistoriscbe Verkenningen (1929), in De Vetenschap der Geschiedenis (1937) en, toegepast, in Homo Ludens (1938).
Naast FluizINGA doceerde in Leiden P. J. BLOK (1855-1929) nog tot '25
vaderlandse geschiedenis, maar deze behoort tot een vorige periode.
COLENBRANDER, die wij reeds noemden, volgde hem op. Oude geschiedenis gaven de als praehistoricus reeds vermelde A. W. BYVANCK en sinds
'30 J. H. THIEL (geb. 1896).
In Utrecht was in '15 al E. BOLKESTEIN (1877-1942) begonnen oude geschiedenis te doceren. Door zijn aandacht in het bijzonder op de economische en sociale aspecten dier periode te richten, vernieuwde hij die tak
van wetenschap.
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Voor Middeleeuwse geschiedenis was er, zoals wij reeds zagen, OPPERMANN, geschiedenis van de Nieuwe Tijd gaf er eerst G. W. KERNKAMP
(geb. 1864), geheel uit de school van FRUIN nog, maar voortreffelijk docent
en ondanks een groot en veelzijdig oeuvre levend gebleven tot in zijn hoge
ouderdom : getuige o.a. zijn Geschiedenis van De Utrechtsche Universiteit en
de uitgaaf der desbetreffende bronnen (W. H. G. ; 1936-'4o). Na een tweejarig professoraat in Amsterdam, verhuisde hij in 1903 naar Utrecht en
bleef er tot '35, toen hij opgevolgd werd door P. GEYL (geb. 1887), die
tevoren in Londen al Nederlandse geschiedenis gedoceerd had. Ofschoon
daardoor vooral thuis in onze betrekkingen met Engeland : Willem IV en
Engeland tot 1748 (1924), Oranje en Stuart 1641-'72 (1939), wordt zijn
hoofdwerk waarschijnlijk toch de nog onvoltooide Geschiedenis van de
Nederlandsche Stam, waarvan tot dusver drie delen verschenen (1931–'37).
Het is de eerste, klein bedoelde maar groot uitgevallen, samenvatting onzer
geschiedenis van grootnederlands standpunt geschreven.
Groningen moest het in deze periode nog steeds met een historicus stellen — afgezien van de oude geschiedenis die zijn beoefenaar er vond in
A. G. Roos —. Het was I. H. GOSSES (1873-1939), een zeer bijzonder talent,
dat zijn kracht zocht en vond in het grensgebied tussen politieke, rechtsen sociale historie in de Middeleeuwen, waarvan o.a. zijn IT7elgeborenen en
huislieden (1926) getuigt. Meer algemene bekendheid gaf hem. het Handbook
tot de staatkundige geschiedenis van Nederland (i92o), waarin hij het gedeelte
tot '568, onovertroffen, zowel naar inhoud als stijl, voor zijn rekening nam.
Na zijn dood werd GOSSES in '40 opgevolgd door VAN WINTER van wien
reeds sprake was.
In Amsterdam tenslotte was sinds 1903 H. BRUGMANS (1868-1939) de
enige historicus, tot in '22 POSTHUMUS de economische en in '3o J. S.
THEISSEN (1874-1936) de vaderlandse geschiedenis van hem overnam.
BRUGMANS, leerling van BLOK uit Groningen nog, sprak in talloze werken
vol zelfherhaling tot velen, maar zei er niet veel in. Het meest nog wel in
zijn grote Geschiedenis van Amsterdam (4. dln, i 930-'33). Een indruk van de
prestaties zijner leerlingen geeft de bundel Historische Opstellen, hem bij
zijn zestigste verjaardag aangeboden. Tot de besten daarvan behoren zijn
noon I. J. BRUGMANS, die wij reeds als sociaal-historicus noemden, en J.
PRESSER (geb. 1899)1) en behoorde de jong gestorven J. B. MANGER (18951942), wiens Thorbecke en de historie (1938) een onvervulde belofte bleef.
BRUGMANS werd in '39 opgevolgd door TENHAEFF, over wiens werk wij
reeds spraken. Diens dood in het begin van '43 was een mare slag voor
Amsterdam in de eerste plaats, to zwaarder door de tijd waarin hij viel.
Opvolger van THEISSEN, maar pas in '39 en niet zonder dat het water in
1)

PRESSER

werd na de bevrijding lector in de politieke geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
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de academische en journalistieke glazen ongewoon hevig in beroering was
geweest, werd J. M. ROMEIN (geb. 1893). Met zijn Geschiedenis van de Noordnederlandsche geschiedscbqving in de Middeleeuwen maakte hij althans een begin
met de aanplant in het verwaarloosde veld onzer historiografie. Voor een
groter publiek bestemd waren de beide boeken, die hij in samenwerking
met zijn vrouw schreef: De Lage Landen b/ de Zee (1934), de eerste samenvatting onzer historie in vrij-Marxistische geest, en Erflaters van onze beschaving (4 din, I938—'4o), een poging tot modern-psychologische portrettering onzer grootste figurers. Als theoreticus zette hij in Het Onvoltooid
Verleden (1937) HUIZINGA'S werk op dit gebied voort.
Oude geschiedenis doceerde in Amsterdam sinds '26 D. COHEN (geb.
1882), kenner van het gehele terrein van zijn leeropdracht, maar in bet
bijzonder van het hellenisme. Zijn Hellenistische Cultuur is van 1921. In
'4o kreeg hij P. VAN DER MEER (geb. 1895) naast zich voor de oude geschiedenis van het Nabije Oosten. Een opsomming der Amsterdamse
historici zou zelfs die bescheiden naam niet verdienen, indien B. BECKER
(geb. 1885) er aan ontbrak. Rus van afkotnst, was hij tijdens de Revolutie
reeds hoogleraar in Petrograd, maar door zijn liefde voor onze Coornhert,
waarvan hij o.a. getuigde in zijn uitgaaf van de Bronnen tot de kennis van
diens leven (R. G. P. kl. ser. 25, 1928) en zijn monumentale uitgave van
de Wellevenskunste (1942), werd hij door-en-door Hollander. Zijn leeropdracht intussen was niet de geschiedenis der 16e eeuw, maar de Oosteuropese cultuurgeschiedenis, terwijl hij er bovendien zijn moedertaal
doceert.
Aan de Vrije Universiteit doceerde in deze periode middeleeuwse geschiedenis A. A. VAN SCHELVEN (geb. 188o), kenner, als BECKER, van de
i6e eeuw, die zich ook buiten zijn kring naam verwierf door zijn twee leerrijke biografieen Willem van Oranje (1933) en Marnix van St. Aldegonde
(1939). A. GOSLINGA (geb. 1884) geeft er nieuwe geschiedenis. Beiden hebben meegewerkt aan de reeds genoemde bundels Christendom en Historie.
Tot de calvinistische kring behoort ook H. J. P. ALGRA met zijn Erfdeel
der vaderen (2 dln, 1932—'36). Ofschoon nog Jong en niet academisch gevormd, telt hij toch mee.
De namen van POST, reeds verrneld, en die van J. D. M. CORNELISSEN
(I893-1947)representeren de historische wetenschap aan de R.K. Universiteit van Nijmegen. In zijn Firaarom zij Geuzen werden genoemd (1936) gaf
CORNELISSEN een originele sociaalhistorische studie, uit zijn Hooft en Tacitus zowel als uit het werk van VERMASEREN, een zijner leerlingen, blijkt,
dat ook hij zich, evenals ROMEIN, om bet lot der historiografie bekommert.
Beide jongeren, die de tijd der katholieke emancipatie niet meer beleefd
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hebben, staan minder polemisch en vrijer tegenover de nationale traditie
dan hun voorgangers. Datzelfde geldt in hoge mate voor L. G. J. VERBERNE (geb. '889), wiens aandeel in BRUGMANS' Geschiedenis van Nederland
— hij behandelde daar de 19e eeuw (1938) — het peil van het geheel aanmerkelijk opgevoerd heeft. Hoogleraar in Tilburg is T. J. A. J. GOOSSENS
(geb. 1882). Wie katholieke historici uit deze periode opsomt, zal ook
J. H. WITLOX niet vergeten, die de ontstaansgeschiedenis van zijn partij
voor het nageslacht bewaarde.
Professoren in _partibus, al zijn deze dan niet katholiek, zou men C. S.
BOKHORST en G. J. RENIER kunnen noemen, die resp. in Johannesburg en
Londen Nederlandse geschiedenis doceren.
Tot besluit en mede ten bewijze, dat er bij academische benoemingen,
met hoeveel waarborgen ook omringd, toch nog wel eens vergissingen
worden begaan, moeten we nog enkele namen noemen, die geen professorspraedicaat verkregen, maar in geen enkele samenvatting, hoe summier
ook, gemist mogen worden. N. JAPIKSE (1872-1944) en H. A. ENNO VAN
GELDER (geb. i889) overslaan zou betekenen de twee beste kenners onzer
vaderlandse historie weglaten. De eerste was in de besproken periode als
directeur der R.G.P. en redacteur van de B.V.G.O. zelfs een centrale figuur
in het yak. Hij was de eigenlijke opvolger van BLOK, jammer genoeg ook
in diens gebrekkige Stijl, een omstandigheid, die merkbaar afbreuk doet
aan zijn overigens zo degelijke historische werken. JAPIKSE deelde met
HUIZINGA, zij het op bescheidener schaal, de schaarse eer dat sommige
van zijn boeken vertaald zijn. Van hem is het Johan de Witt (1915. Zijn
omvangrijkste werk is de uitgaaf van de Resolutien der Staten-Generaal
(1)-76-1609) (1 o dln. 1914-193o), zijn bekendste het Handboek, dat hij
tezamen met GOSSES en waarvan hij het gedeelte na 1568 schreef.
VAN GELDER is specialist van de Opstand. Zijn minutieuze onderzoekingen op dit gebied hebben oude voorstellingen gerooid en nieuwe gepoot. Datzelfde kan men, zij het in mindere mate, getuigen van de hispanoloog JOHAN BROUWER (1898-'43) die de liefde voor ons land niet alleen
met zijn historisch werk maar ook met zijn historische dood beleed. Een
nieuwe samenvatting van die tot nog toe belangrijkste tijd onzer historie
gaf de calvinist J. C. H. DE PATER (geb. 1887) in de delen III en IV (1936)
van de meer vermelde Geschiedenis van Nederland. Van modern standpunt
deed dit in zijn Tachtigjarige Oorlogde reeds genoemde J. PRESSER, die tijdens
de bezetting echter niet als auteur vermeld kon worden en daarom in overleg met zijn collega B. W. SCHAPER diens naam leende.
Een van de niet zo talrijke historici ten onzent, die zich vooral op het gebied van de buitenlandse geschiedenis bewogen, is J. S. BARTSTRA (geb.
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1887). Het was geen toeval, dat hij joist de Geschiedenis van onzen *van de
oude P. L. MULLER voortzette (1921), die trouwens allang niet tneer die
van onze tijd is, want zij gaat slechts tot 1911. Evenmin dat hij een
belangrijk aandeel had in de irereldgeschiedenis (in 5 dln.) door BERKELBACH
VAN DER SPRENKEL e.a. Buitenlandse geschiedenis beoefende ook T. J. G.
LOCHER (geb. 1900) met zijn proefschrift over de differentiering en integrering van Slowaken en Tsjechen in hun historisch verloop tot 1848
(1931)• 1)
Een naam moet als laatste genoemd, die van F. H. FISCHER (1876-1945),
privaatdocent in de cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, een man van bijzondere gaven, maar zonder de tucht van een taak,
die alleen in staat is deze tot hun voile recht te doen komen. Niettemin
gaf hij in zijn Historie en cultuur van bet Nederlandsche yolk (192,7) een boek,
dat om zijn originele kijk op zijn onderwerp de heugenis aan zijn schrijver
zal bewaren, wanneer de hier besproken periode onzer geschiedschrijving
al weer tot een verder verleden behoren zal.
1)

LOCHER

werd na de bevrijding hoogleraar in de algemene geschiedenis te Leiden.
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RECHTSWETENSCHAP
door

MR H. R. HOETINK
Hoogleraar in de Historirche Ontwikkeling van het Recht aan de Universiteit van Amsterdam

*

§ I. INLEIDING.

Wie een indruk wil krijgen van de Rechtswetenschap in Nederland
bladere in een deel van het jaarlijks verschijnende Ovcrricht van de Rechtspraak, Recbtsliteratuur, Administratieve Beslissingen of in het kaartregister
op de Nederlandse Juris_prudentie. De uitstalling van dit nagenoeg volledige
materiaal zal, zeker op de buitenstaander, een verbijsterende indruk maken.
Mijn taak moet zijn in deze veelheid van speciale studies enkele punten
naar voren te brengen en enkele lijnen te laten zien. Een allerminst gemakkelijke opdracht, in de eerste plaats om het uiterst korte bestek waarin
dit moet geschieden. De rechtswetenschap toch is aan de Universiteiten
geen leeropdracht, maar een faculteit, en ofschoon ze nog een betrekkelijk
grote homogeniteit vertoont, valt ze in een aantal afzonderlijke vakken
uiteen, welker stand stuk voor stuk onder het oog moet worden gezien.
Onze individualistische geaardheid maakt dat van bepaalde richtingen
of scholen met een erkend meester of schoolhoofd in ons land nauwelijks
kan worden gesproken. zeker hangt hiermede samen dat organisatie van
wetenschappelijke publicatie in de vorm van omvangrijke vak-encyclopaedieen, reeksen en series Bijdragen, Studies, Annalen, Jaarberichten, publicaties van Instituten, die van een gezichtspunt uit worden geleid, ons
minder ligt dan sommige andere volken. Deze anarchistische productiewijze
maakt het geven van een overzicht niet gemakkelijker.
En tenslotte is het feit, dat men over contemporaine wetenschapsbeoefening schrijft, voldoende om soberheid en terughouding op te leggen,
niet alleen uit het besef van eigen onvermijdelijke beperktheden in kennis
van zaken, in oordeel en in waardering, en uit het inzicht dat door de tijdsafstand van zelf aan te brengen perspectivische grootteverhoudingen nog
niet kunnen worden waargenomen, maar ook uit het gevoel dat men wetenschappelijk werk waaraan maanden- of jarenlang misschien met opoffering
van veel, met liefde en toewijding gewerkt is, waar lang gekoesterde gedachten in zijn neergelegd, al te lichtvaardig of te vooringenomen kan
critiseren of over het hoofd zien. .
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Wanneer ik dit bedenk, is het -werkelijk met het gevoel van iemand cui
super impia cervice pendet destrictus ensis, dat ik mij aan het schrijven van
dit overzicht zet.
§ z. HET PRIVAATRECHT.

het jaar 1907 tekende Mr J. P. FOCKEMA ANDREAE]) de stand van
zaken aldus : „eene zeer langzaam, omslachtig en onvoldoende functionneerende wetgevende machine, een zich om rechtsovertuiging en behoeften, die in de maatschappij opdoemen, nauwelijks bekommerende
rechterlijke macht; een weinig practisch getinte, eenigszins lustelooze
privaatrechtswetenschap; een gevoel van ontevredenheid bij de rechtzoekenden ; een steeds grooter wordende breuk tusschen recht en
yolk."
Op elk punt is deze kenschets onjuist geworden. Wat wetgeving en
rechtspraak aangaat, vindt de belangstellende deze vooruitgang beschreyen in het Gedenkboek Burger4k Vetboek 1838-1938, uitgegeven onder
redactie van Mr PAUL SCHOLTEN en Mr E. M. MEYERS (1938) door een
dertigtal bij uitstek bevoegde specialisten, op bescheidener schaal, beknopt
en duidelijk, door Dr J. VALKHOFF in Een Eeuw Rechtsontwikkeling, De VerIn

maatschappeWing van bet Nederlandsche Privaatrecht rinds de Codificatie

en met veel materiaal in een boek van de Leuvense
hoogleraar en Belgisch Oud-minister van Justitie, Prof. Mr Dr E. VAN

(1838-1938) (193 8),

Net Burgerl/k Rec.& in Belgie en in Nederland van
De Rechtsbronnen (1943).

DIEVOET,

1800 tot 194o.

Op het gebied der rechtswetenschap, waartoe wij ons hier met uitsluiting dus van wetgeving en rechtspraak bepalen, zijn de grote vernieuwers
geweest: HOUWING en MOLENGRAAFF.
J. F. HOUWING (1857-1921) was, voordat hij de rechtenstudie aanving,
doctor in de classieke letteren en zijn leven lang behield hij een brede
historische belangstelling, die samenging met zijn liefde tot een algemene
dogmatische rechtswetenschap. In zijn niet talrijke opstellen — zijn gezondheid was niet sterk en hij stelde zich zelf hoge eisen — zocht hij naar
de historische lijn in de ontwikkeling van een rechtsfiguur en streefde naar
een sterk contact met rechtspraak en rechtsleven. „Zijn doel was als dat
van zijn tijdgenoten : verbreken van formalisme, niet buigen voor teksten
— het zoeken naar een bevredigend resultaat" (SCHOLTEN). Maar HOUWING
was in de eerste plaats docent en als hoogleraar to Amsterdam van 1895
tot I 910 heeft hij door zijn op de rechtspraak en de levende casuistiek gericht
onderwijs een diepgaande werking uitgeoefend, waarvan men de omvang
1
MR J.P. FOCKEMA ANDREAE, Moderne Praetuur. Beschouwingen over het jongste verleden en de naaste toekomst van wetstoepassing en rechtshervorming. Haarlem, 1907, blz. '38.
)
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kan vermoeden, als men bedenkt dat SCHOLTEN, MEYERS, VAN OVEN,
VAN KAN, VAN BRAKEL alien leerlingen van HouwING zijn geweest.
W. L. P. A. MOLENGRAAFF (1858-1931), hoogleraar te Utrecht van
1885 tot 1917, is de vernieuwer van onze handelsrechtelijke wetgeving
en de schrijver van de Leidraad b# de beoefening van bet Nederlandsche Handelsrecht (1890, 7e druk 1940), een werk door geen ander mij bekend in
welke taal ook, in geleerdheid en grondigheid overtroffen, waarin op
haast iedere vraag van handelsrecht nieuw licht geworpen wordt. Waar
MOLENGRAAFF tevens de grensscheiding tussen Handelsrecht en Burgerlijk Recht ophief, verhelderde dit nieuwe licht mede grote brokstukken
van burgerlijk recht. Zijn nieuwe wissel-beschouwing is in haar doordenking van zeer wijde strekking en gaat verre de leer van het toonderpapier
te buiten. De betekenis en het gewicht van MOLENGRAAFF'S heldere en
sobere woorden kan bezwaarlijk worden overschat : wie er zich een denkbeeld van vormen wil, herleze de reeks opstellen waarin in de vijftigste
jaargang van het Rechtsgeleerd Magaz01 (1932) van zijn levenswerk rekenschap werd gegeven.
In 191 o begon PAUL SCHOLTEN te Amsterdam als opvolger van HouwING
het burgerlijk recht te doceren en in hetzelfde jaar besteeg E. M. MEYERS
de leerstoel in dit yak te Leiden. Ongeveer van dat jaar begint een decennium van bloeiend en opgewekt leven in de Nederlandse privaatrechtswetenschap, vooral tot uiting komend in het Weekblad voor Privaatrecht,
Notarisambt en Registratie. Wie de jaargangen 1912 en volgende doorziet,
stuit slag op slag op artikeleft, die fundamenteel zijn geworden voor onze
huidige inzichten in de hoofdvragen van het privaatrecht en die grotendeels
van de hand zijn Of van SCHOLTEN of van MEYERS. Deze beide grote figuren
hebben sindsdien meer dan dertig jaar in onafgebroken werkzaamheid,
steun, stuw en stuur gegeven aan onze wetenschap en door sterk te wizen
op Franse doctrine en rechtspraak haar vrij gemaakt van Duitse dogmatiek.
Talrijk zijn de jongeren die aan een van hen bun wijze van denken en hun
liefde voor het yak denken.
PAUL SCHOLTEN (I 875-1946, sinds 1907 hoogleraar te Amsterdam, eerst
in het Romeinse recht, later in het burgerlijk recht) bewerkte in de Asserserie het deel over Familierecht, over Vertegenwoordiging en Rechtspersoon
(1940), over Zakenrecht en schreef het inleidende boek tot het geheel, het
Algemeen Deel (1932). Daarnaast zeer vele artikelen, slechts voor een zeer
gering gedeelte gebundeld, en annotaties bij rechtspraak. Aan een leek
zegt dit niets en elk jurist weet het. Hij weet dan ook op hoeveel gebieden
SCHOLTEN verfrissing en vernieuwing gebracht heeft, verhelderende samenvattingen wist te geven, die weer uitzicht openden naar verder, diepe
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gedachten uitte die weer prikkelden tot dieper boren. ScHoLTEN is voor
alles een inspirator, een schrijver en docent, die dwingt tot meedenken,
mee-overwegen, neen, mee-beleven van zijn denk-moeilijkheden en dus
tot mee-werken aan de — steeds voorlopige — oplossing. Een slotzin van
een stuk van SCHOLTEN betekende voor hem niet het eindpunt van het
vraagstuk. Vandaar dat de verschillende drukken van zijn boeken grotelijks verschillen, dat hij de behoefte heeft meermalen op eenzelfde vraagstuk terug te komen, het te hernemen in oudere, steeds meer ervaren en
wijzer handen. „Sa pens& est un principe d'energie et de mouvement et
non une machine a construire des systemes". Deze woorden van GAUDEMET zijn op SCHOLTEN als op de grote Franse jurist SALEILLES, met wie
hij overeenkomst vertoont, evenzeer toepasselijk als de volgende: „Au
lieu de ramener, comme le faisait l'ecole classique, chaque institution a un
principe unique et rigide, et de creer ainsi un cadre etroit qui etouffe la vie,
it voit dans chacune l'effet de la fusion de plusieurs idees differentes, parfois opposees ou meme contradictoires que les necessites de la pratique
reconcilient entre elles." 1 )
(geb. i 88o) is, zo met iemand, dan hoogstens met de reus
te vergelijken, die drie hoofden, drie lichamen, zes armen en
benen had. Voor het werk dat MEYERS, met een hoofd, een lichaam en
een stel armen en benen verricht heeft op alle gebieden van het burgerlijk
recht, van de rechtsgeschiedenis, het internationaal privaatrecht, om van
grensgebieden te zwijgen, staat men verbijsterd. De lijst van publicaties
van Mr E. M. MEYERS tot I Juli 1935, opgenomen in de bundel Rechtskundige Opstellen door oud-leerlingen aangeboden (1935), beslaat 69 bladzijden en is niet volledig ! Aan een volkomen singuliere memorie paart hij
een nimmer rustende geestelijke activiteit en een uiterst scherp doorzicht.
En als men toch aan een ander jurist denken wil, dan zij het aan BARTOLUS,
van wie een tijdgenoot zei : „Fuit vir multum adherens practicae." Want
dat is de trek, die hem niet alleen verbindt met HouwING en met zijn tijdgenoten, maar die ook aan zijn oud-leerlingen het helderst voor de geest
blijft: de altijd op de practijk gerichte, sobere, nuchtere, concrete, schijnbaar hoogst eenvoudige en steeds glasheldere uiteenzetting, zonder relief,
beeld of sier, maar van een zaakkundigheid, een directheid, een louter
op de zaak gerichte objectiviteit, dat men het gevoel krijgt : „res ipsa
loquitur", hier spreekt de zaak zelve.
Ditzelfde karakter van directheid en van af-zijn, van voltooidheid kenmerkt zijn geschriften. De keren dat MEYERS van een mening moest terugkomen of een tegenstander gelijk moest geven, zijn te tellen. In de rechtsMEYERS
GERYONES

1)

E. GAUDEMET, L'interpritation du Code Civil en France.

1935, p. 67-68.
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practijk, die voor alles verlangt naar vastheid en zekerheid van oordeel,
weegt het gezag van MEYERS' mening, neergelegd in boek, artikel, annotatie of advies, zwaar. In de wetenschappelijke behandeling van menig
vraagstuk heeft MEYERS, door steeds tot de primaire bronnen te gaan, een
historische diepte gebracht, die het buitenland ons benijden kan, terwiji
zijn Ligurisch Erfrecht en zijn studies over de Postglossatorenschool en de
ontwikkeling van het Internationaal privaatrecht belangrijke delen van de
Europese rechtsgeschiedenis met een macht van oorspronkelijk materiaal
in geheel nieuw licht hebben geplaatst.
Een handboek over het gehele burgerlijk recht vormt bet levenswerk
van Mr J. PH. SUYLING (geb. 1869), hoogleraar te Utrecht van 1911 tot
1929. Zeven groot-octavo delen zijn verschenen. Werk met een heel eigen
en zeker ook eigenaardig karakter, geschreven in een zeer persoonlijke stiji
en daaraan onmiddellijk herkenbaar. Bewust onphilosophisch niet alleen,
maar radicaal onhistorisch en pretenderend de wet alleen uit de wet te verklaren. Desondanks is zeer veel erin aan de rechtspraak ontleend en is het
geheel een merkwaardig mengsel van Duitse dogmatiek, Franse zwier en
Nederlandse practijk. Het behandelt meer practische vragen dan enig
ander handboek en geeft waardevolle uitgebreide literatuuropgaven bij
elk onderwerp. Men heeft evenwel niet steeds de indruk, dat de tekst daarop gebouwd is.
In het dagelijks bedrijf der Nederlandse rechtswetenschap deed SUYLING,
ook tijdens, maar vooral na zijn hoogleraarschap, nauwelijks mee, hij
schreef slechts enkele tijdschrift-artikelen, polemiseerde zelden, leverde
geen prae-adviezen, zoals men hem zelden op de vergaderingen der juristen zag. Maar van tijd tot tijd vindt men een nieuw statig deel van de Inleiding tot bet Burgerqk Recht op zijn tafel.
In dit opzicht is J. C. VAN OVEN (geb. 1881, in 1917 hoogleraar in
Romeins recht te Groningen, sinds 1925 te Leiden) zijn antipode. Geen
boeken schreef hij, maar als redacteur van het wekelijks verschijnende
Nederlands Juristenblad — naast zijn mederedacteurschap van het W.P.N.R.
en het Ti/dschrift voor Rechtsgeschiedenis — volgt hij sinds 1926 het vaderlandse rechtsleven op de voet. Zijn snelle pen licht ons met bewonderenswaardige vaardigheid voor over actuele quaesties, over verschenen boeken,
praeadviezen, dissertaties, over personalia en daarnaast weet hij tijd te
vinden voor grondig wetenschappelijk werk.
Van de generatie der na 1890 geborenen zijn sommigen, en onder hen
sommigen der allerbesten, HUART, SCHELTEMA, TELDERS, te vroeg aan de
wetenschap ontvallen.
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F. G. SCHELTEMA (1891-1939) doceerde van 1923 tot 1927 in Leiden
het Handelsrecht, van 1927 tot 193o te Amsterdam Staatsrecht, en daarna

weer Handelsrecht. Hij was een der klaarste en helderste juridische geesten
van ons land, een stoere, gave figuur, een snelle en rustige onvermoeibare
werker, met een onfeilbaar gevoel voor recht en billijkheid. Zijn voornaamste handelsrechtelijke werkzaamheid betreft het wisselrecht : de moeilijke en weerbarstige stof is hier in klare glasheldere vormen gebracht, en
dit geldt niet minder van zijn boek over Belvijs, van de prae-adviezen, de
talrijke tijdschriftartikelen. Luciditeit is het woord dat hem kenmerkt, een
luciditeit die vaak, bewust wellicht, ten koste van een zekere simplificatie
verworven werd.
Recht tegenover SCHELTEMA in dit en in vele opzichten staat J. EGGENS,
die in leeftijd met hem overeenkomt (geb. 1891, sinds 1935 hoogleraar
Burgerlijk recht te Batavia, later in Utrecht) en weinig boeken over hetzelfde onderwerp zijn zo verschillend van geest als hun beider werken over
bewijsrecht. EGGENS is een leerling van SUYLING, maar voelt zich in velerlei opzicht eer aan SCHOLTEN verwant en verplicht. In de jaren, aan zijn
vertrek naar Indie voorafgaand, publiceerde hij in snel tempo veel, dat
blijk gaf van grote en zelfstandige denkkracht. Hij bouwt uit enkele grondgedachten consequent en strak, met vaste greep, zijn dogmatisch werk op.
EGGENS is ongetwijfeld een onzer meest oorspronkelijke juristen, maar hij
schrikt velen of doordat hij vermomd in een philosophen-mantel, die zijn
ware juristentrekken haast verbergt, zijn argeloze lezers tegemoet schrijdt
en het is alsof hij zich vermeit in hun verbazing en afschrik en er hem soms
meer gelegen is gan de mantel en de verbazing dan aan de zaak zelf. Maar
wie zich niet laat verschrikken, zal de kennismaking niet berouwen met een
eigenzinnige, maar originele en vaak diepe geest, die meer ziet dan anderen.
Als EGGENS' werk in ons land slechts door weinigen ernstig bestudeerd
wordt, pleit dat niet voor het peil onzer rechtsdogmatiek, want van hem
geldt, dunkt mij, wat PORSON zei van BENTLEY: „that more might be
learned from his work when he was in error than from the work of a rival
scholar when he was in the right."
Het handboek voor burgerlijk recht, dat de praktijk-jurist en reeds de
serieuze student dagelijks in handen heeft, is de Handleiding tot de beoefening
van bet Nederlandse B. irgerl#k Recht, opgezet en aangevangen door C.
ASSER, waarvan verschillende delen door SCHOLTEN en MEYERS zijn bewerkt. Deel V, Be2vijsrecht, (4e druk 1940) van de hand van A. ANEMA,
hoogleraar aan de Vrije Universiteit, is een zwaar boek van zeer bijzondere
verdienste voor onze rechtswetenschap. Op het eind van de 19e eeuw stond
de theorie van ons bewijsrecht sterk onder Duitse invloed. ANEMA heeft
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zich met grote oorspronkelijkheid en veel arbeid daaraan ten dele ontworsteld en heeft de grondslagen gelegd, waarop SCHELTEMA de klare bouw
van zijn Bewijsrecht kon optrekken, terwiji ook EGGENS' boek, hoe ver het
op bepaalde punten van ANEMA'S opvattingen afwijkt, ANEMA's boek als
geheel veronderstelt.
Het derde deel van ASSER'S Handleiding ontbreekt : wij missen een up-todate wetenschappelijk diepgaand handboek over het geheleVerbintenissenrecht. De Groningse hoogleraar H. VAN GOUDOEVER gaf in 1913 een stuk
— een der mooiste juridische boeken van onze hele rechtsliteratuur, voorzichtig tastend de moeilijkste vraagstukken naderend en bepalend, met
uiterst fijne en toch dogmatisch-zekere hand — en in 1939 verscheen een
nieuw „eerste stuk" van P. J. A. LOSECAAT VERMEER, in dezelfde geest en
op eveneens zeer hoog niveau, en uiteraard moderner van visie en behandeling van de rechtspraak. Deze schrijver (hoogleraar te Amsterdam van
had practici en theoretici reeds aan zich verplicht door
1923 tot 1940)
het vijfde deel van LAND'S Verklaring van bet B. WI te voltooien (193z).
Naast het uitmuntende handboek van ASSER bestaat een door S. VAN
BRAKEL, sinds 1929 hoogleraar te Utrecht, geschreven elementair Leerboek
voor bet Nederlandsche Verbintenissenrecht (1934-1941); wie zich snel op de
hoogte wil stellen van de stand der rechtspraak en literatuur raadpleegt
ook gaarne de werken van wijlen L. C. HOFMANN over Zaken- en Verbintenissenrecbt. 1
Daarentegen kan het driedelige werk van VEEGENS, dat oorspronkelijk
bedoeld was om de leek een aangenaam leesbaar overzicht van ons burgerlijk recht te geven, in de voortreffelijke vernieuwing van A. PITLO nauwelijks meer elementair heten.
Onvermeld moet ik hier laten de grote handboeken in vele delen, die
lange tijd geleden verschenen, en van de meer speciale literatuur over privaatrecht, die tal van uitnemende werken, uitmuntend door kennis en
helderheid, bevat, kan ik bier slechts heel enkele noemen.
E. J. J. VAN DER HEYDEN, de in 1941 overleden Nijmeegse hoogleraar,
heeft ons nieuwe Vennootschapsrecht gesystematiseerd in een zeer knap boek.
R. P. CLEVERINGA JZ. deed het zelfde voor het nieuwe Zeerecht. Een voortreffelijk en zeer overzichtelijk leerboek voor het Ned. Handelsrecht verscheen van de hand van de raadsheer in de Hoge Raad, wijlen M. POLAK.
Monographieen van gezag geschreven : MEYERS over de Arbeidsovereenkomst (i924), MOLENGRAAFF , over Faillissementsrecht (3e druk '93 3 ' 3 5),
T. J. DORHOUT MEES (1929) en J. G. L. NOLST TRENI11 over Verzekeringsrec.& (1921 en 193o), B. M. TELDERS over Octrooirecht (1938), W. H.
)

-

1) De nauwkeurige titels van al deze werken vindt men overzichtelijk bijeen in J. VAN KAN, Inleiding
tot de Rechtswetenschap, 6e druk, 1941, de voor de leek meest geschikte inleiding tot het ganse vak.
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DRUCKER over Octrooirecht (1924) en over Industriele Eigendom (1929). JB.
ZEYLEMAKER over Handelskoop (1940), CH. J. J. PETIT over De rechtstoestand der gehuwde vrouw (193o), H. L. DE BEAUFORT over Auteursrecht
(1934), L. E. VISSER over de Naamloze Vennootschap (1929).

Voor de notariele wetenschap vormen twee handleidingen over de
Notariswet de hoofdschotel. Het zijn de werken van J. C. H. MELIS (ze dr.
1939) en van J. P. SPRENGER VAN EIJK in de bewerking van PH. B.
LIBOUREL (1928). Het blijkt dat het moderne rechtskundig denken in de
sfeer van het uit zijn aard enigszins conservatieve notariaat slechts langzaam doordringt. Van wetenschappelijke belangstelling voor de notariele
wetenschap buiten de Notariswet treffen wij slechts uiterst weinig sporen
aan (A. PITLO'S geschriften sinds 1938). Dat dit gebied nog bijna onontgonnen genoemd moet worden, vindt zijn oorzaak grotendeels in de verouderde wijze van opleiding van de toekomstige notaris.
In 192o begon de Utrechtse hoogleraar C. W. STAR BUSMANN de publicatie van zijn Hoofdstukken van Bursa-4k° Rechtsvordering, waarvan achtereenvolgens vier delen verschenen. Een algemeen bekend en gebruikt boek,
aangenaam van Stijl, helder en beknopt, geheel op de hoogte van rechtspraak en literatuur. Aan de wet en aan verouderde opvatting de roede der
critiek niet sparend, heeft het werk van STAR BUSMANN destijds laten zien,
dat er geen enkele goede reden is om juist voor het procesrecht vast te
houden aan formalisme en letterknechterij. De vraagbaak voor de practijk
is het boek van W. VAN ROSSEM Bzn., in de door R. P. CLEVERINGA Jz. bewerkte 3e druk (1924-1934). De geschiedenis van de wetenschap van het
Ned. Burger4k Procesrecht na I SI 1 beschreef TH. A. FRUIN (1937). W.
NOLEN kwam met grote bekwaamheid en overtuiging voor de Arbitrage
op (Handleiding voor Arbiters, ze dr. 1923, Arbitrate Rechtspraak sinds
I Jan. 1929).
Voor de eigenlijke procestheorie, waarover door Duitse en Italiaanse
geleerden zo veel geschreven is, heeft men in ons land weinig belangstelling gehad. Zij staat naar onze smaak te ver van de practijk. Wat deze
echter wet moet missen is een modern samenvattend handboek voor het
Executierecht.
Na de historische studies van J. vAN KUYK (1908, 191.0), die voor de
studie van de geschiedenis van het procesrecht zo veel deden verwachten,
is deze akker vrijwel onbeploegd gebleven.
Een belangrijk, zij het negatief feit, blijkt uit deze dorre opsommingen:
er is in de Nederlandse privaatrechtwetenschap geen strijd tussen theorie en
practijk, tussen kamergeleerden en advocaten of rechters, tussen Universiteit en rechtzaal. Hoogleraren treden op als rechter- of raadsheer-plaats-
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vervanger of verwisselden de katheder met een zetelin de Hoge Raad. Een
kon het toen niet laten ook zijn eigen arresten te annoteren; het geval zal
zich wel niet weer voordoen.
Dit samengaan van theorie en practijk blijkt ook uit het feit, dat de
redactie der leidende organen, Weekblad van bet Recht, Weekblad voor
Privaatrecht, Notarisainbt en Registratie, Ned. Juristenblad, Recbtsgeleerd
Magazijn en Menus, Naamloore Vennootscbap, uitsluitend of grotendeels

uit hoogleraren bestaat, dat regelmatig hoogleraren optreden als praeadviseurs voor de Nederlandsche Juristenvereeniging1), voor de Broederschap van Notarissen en Candidaat-Notarissen. Deze zes jaarlijkse praeadviezen en de verslagen der discussies geven een levendige kijk en
tevens meestal een goede dunk van het peil van onze privaatrechtswetenschap.
Deze goede verstandhouding tussen de mannen der theorie en der
practijk is gevolg van de boven aangeduide werkzaamheid van HOUWING
en MOLENGRAAFF en van MEYERS en SCHOLTEN, die — evenals trouwens
alle anderen, 66k SUYLING, 66k EGGENS - alpha en omega van de rechtswetenschap zien in de billijke beslissing van de concrete practische casus ;
hiervan gaat zij uit, hiertoe keert ze terug, eenmaal los daarvan is er voor
haar niets te wachten dan ijdelheid en kwelling des geestes.
Wil dit zeggen dat nu ook het probleem van de verhouding van de
rechter tot de wet, het vraagstuk der interpretatie in de ruimste zin en van
de methode van rechtstoepassing voor de Nederlandse rechtswetenschap
van de baan is?
Geenszins ! Over deze vragen wordt ook na het Algemeen Deel — het
meesterwerk van PAUL SCHOLTEN (193 2), dat al de hier liggende vragen
op een hoger plan bracht en ze zo diepgaand en samenvattend besprak, dat
de meeste oudere literatuur daardoor overbodig is geworden — nog getwist. Maar ik heb de indruk dat het vaak meet questies van formulering
en verschillen in opvatting omtrent de wijze waarop het doel bereikt moet
worden, dan het doel van de rechterlijke werkzaamheid zelf, betreft. 1k
denk hierbij met name aan wijlen I. H. HINANs, van 1910 tot 1935 hoogleraar te Amsterdam, die al in 1910 verdedigde en later voortging te verdedigen, dat de werkelijkheid haar recht in zich zelf draagt. Met velen onmachtig om te begrijpen, wat HumANs hiermee precies bedoeld kan hebben, moet ik aannemen, dat hij iets anders bedoelde dan hij zei, en dat de
uitnemend begaafde jurist en docent, die HI mANs was, zich niet op de
juiste wijze rekenschap heeft gegeven van de aard en de methode van zijn
eigen juridische arbeid. Zijn juridische resultaten zijn veelal aanvaardbaar
) Vgl. Mr J. KRUSEMAN, Het B.W. en de Ned. Juristenvereeniging,

1

777 vv.
5. Geestelijk Nederland II

in Gedenkboek B. WI.,

1938, blz.
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en altijd overwegenswaard, maar zijn rechtstheoretische beschouwingen
zijn dat m.i. niet. 1)
Misschien betreft het zelfs slechts een quaestie van formulering bij
de principiele controverse, die B. TER HAAR Bzn. (hoogleraar te Batavia, in 1941 in Buchenwald overleden), — een der te weinige Nederlandse juristen die kennis placht te nemen van Amerikaanse geschriften
over algemene juridische vraagstukken — in zijn oraties van 193o en 1937
heeft opgeworpen : of er reden is iets anders „recht" te noemen dan datgene wat door de gemeenschapsfunctionarissen, die aangewezen zijn in
hun beslissingen te zeggen wat recht is, is uitgemaakt recht te zijn, 2) een
opvatting die, knap door TER HAAR verdedigd, naar mijn gevoelen, ook
in de lijn van SCHOLTEN'S gedachtengang ligt, maar door hem niet wordt
aanvaard.
Het is te betreuren, dat de Utrechtse hoogleraar Jhr. D. G. RENGERS
HORA SICCAMA zijn, in de vorm van critische boekbesprekingen geuite,
uiterst subtiele en skeptische denkbeelden niet voor 1940 in een boek breder
heeft ontwikkeld. Wij bezitten van hem op dit terrein alleen wat losse gedachten in brochurevorm onder de titel: Natuurl7ke Vaarheid en Historische Bepaaldheid (193 5), maar SICCAMA behoort, om met SAINTE-BEUVE
te spreken, tot die „esprits delicats et ces hommes heureux qui, des leur
jeunesse, ont pris le parti de gaiter les belles choses et les choses exquises,
plutot que se fatiguer a en produire . . ."
§ 3.

HET INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT.

In het internationaal privaatrecht, waar de rechter het moet stellen met
enkele schaarse wetsartikelen, speelt de wetenschap vanouds een gewichtige
rol. Daarom is het dubbel waardevol de beschikking te hebben over twee
uitmuntende en diepgaande studies over de geschiedenis van deze tak der
rechtswetenschap : in 193 5 gaf MEYERS l' Histoire des principes fondamentaux
en in 1937 verscheen van
du droit international prive a partir du Moyen-dge,
R. D. KOLLEWIJN, Geschiedenis van de Ned. wetenschap van bet Internationaal
Privaatrecht tot z88o, als deel I van de Geschiedenis der Ned. Rechtswetenschap,
samengesteld in opdracht van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.
De Nederlandse rechtspraak en literatuur verzamelde in 1936 en 1938
N. VAN HASSELT.
Lange tijd stond de wetenschap bier voor het alternatief universalisme
of nationalisme; is het internationaal privaatrecht deel van het Nederlandse
1) Anders oordeelt E. VAN DIEVOET, a.w., blz. 218.
2) Vgl. MR VAN HATTUM in VP.1V.R. 3587 en MR B. TER HAAR, Beginselen en Stelsel van het Adatrecbt,
1939, blz. 238, voor meet literatuur;

RECHTSWETENSCHAP

67

recht of niet? In twee handboeken vindt men de tegenstelling belichaamd :
D. JosEPHus JITTA, Internationaal Privaatrecht(1916) staat op universalistisch,
J. KOSTERS, Internationaal Burger* Recht in Nederland (1917) op nationalistisch standpunt. In dit laatste bezitten wij een standaardwerk, dat in de
practijk groot gezag geniet en de daarin neergelegde beschouwing van het
internationaal privaatrecht heeft na 1917 in ons land meet en meet terrein
gewonnen, HumANs, MEYERS, SCHELTEMA, OFFERHAUS vielen haar bij.
In deze twistvraag is naar rnijn gevoelen het verlossende woord gesproken door SCHOLTEN (AlgemeenDeel, blz. 195 vv.). Zijn formule snijdt
extremismen der nationalistische zienswijze, tegen welke KOLLEWIJN opgekomen is, af. „De erkenning van vreemd recht in Nederland in bepaalde
gevallen, is Nederlands recht. Zo behoudt iedere Staat eigen recht, maar
erkent in dat recht het recht van de ander."
In de Algemeene Problemen van internationaal _privaatrecht (1936) van I. H.
HIJMANS is voor de aanpak van concrete gevallen van deze hoogbegaafde
jurist heel veel to leren, mits men maar heen leest over de theoretische en
methodologische beschouwingen, waarin zijn kracht niet gelegen was.
Ondanks dit zeker frisse en oorspronkelijke boek en het werk van jonge
krachten onder wie HI mANs' leerling, R. D. KOLLEWIJN
die de baanbreker en de uitblinkende beoefenaar is geworden van het Intergentiele
recht, dat in aard en methode met het internationaal privaatrecht nauwe
verwantschap vertoont — komt het mij voor, dat de omschakeling naar
het nationalistische, d.i. in deze het positief-rechtelijke standpunt nog niet
voldoende in alle consequenties is uitgewerkt. De vermaarde problemen van
Qualificatie, Renvooi, Openbare Orde komen, dunkt mij, in een ander licht
als men ernst maakt met de opvatting dat de toepassing van het internationaal privaatrecht is interpretatie van geschreven en ongeschreven rationale collisieregels en dus bewust gaat denken vanuit de lex fori in de zin
van het eigen rechtstelsel in zijn geheel. Of de toekomstige ontwikkeling
zich in deze richting bewegen zal, zal echter nog van tal van andere factoren dan alleen van juridische afhangen.
-

§ 4. ARBEIDSRECHT.

In zijn moderne gedaante bestaat het Arbeidsrecht in ons land eerst
sinds het einde van de oorlog 1914-'18. Voornamelijk in de periode 1918
1923 zijn onder onze eerste Minister van Arbeid, AALBERSE, zo vele en zo
snelle hervortningen in de arbeidswetgeving tot stand gekomen, dat M. G.
LEVENBACH, in 1926 to Amsterdam optredend als eerste lector in het vak
Arbeidsrecht, dit als zelfstandig deel van het recht kon tekenen. Hem komt
in de eerste plaats de verdienste toe dat het nieuwe vak in 1940 aan vrijwel
alle Universiteiten als gelijkwaardig in de kring der rechtswetenschap was

-
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opgenomen of stond opgenomen te worden. LEVENBACH bekleedde in dat
jaar het buitengewoon hoogleraarschap in het Arbeidsrecht in Amsterdam, in Leiden bezette A. N. MOLENAAR een bijzondereleerstoel in dat yak.
De strijd, die ook het arbeidsrecht in zijn jonge jaren voeren moest om
zijn systematische plaats, zijn grenzen, bronnen, acrd en methode, wend
gevoerd in de oraties en openbare lessen van M. G. LEVENBACH (1926 en
1939), A. N. MOLENAAR (1927), P. S. GERBRANDY (1930), C. P. M. ROMME
(1934), Dr juris H. SINZHEIMER (1936), Dr econ. F. J. H. M. VAN DER VEN
(1938). In tijdschriftpolemieken als tussen LEVENBACH en MOLENAAR in
1933 /'34 gevoerd over de bronnen van het arbeidsrecht, weerspiegelen
zich dieper liggende tegenstellingen op sociaal-economisch terrein. In de
lijn van de opvattingen van LEVENBACH komt in 193o GERBRANDY, later
jongeren als diens leerling W. F. DE GAAY FORTMAN (1936), werkte ook
reeds wijlen S. MOK, de schrijver van een Inleiding tot het Arbeidsrecht (1936).
Want een echt handboek ontbreekt nog; het boek van P. A. DIEPENHORST,
De Nederlandsche Arbeidswetgeving (deel I 1921, deel II 193o) geeft rneer
behandeling van strijdvragen uit de arbeidsrechtspolitiek dan eigenlijk
arbeidsrecht.
Fris en levend is het Tijdschrift voor Arbeidsrecht, in 1933 door verjonging ontstaan uit de Rechterlijke Beslissingen in take de Vet op de Arbeidsovereenkomst. Bijdragen, meestal hoofdartikelen, van de hand van LEVENBACH
treft men in schier elke aflevering aan, ze betreffen het gehele yak; Vos
schreef belangwekkende studies over civiele pensioenquaesties. Dat dit
goed geleide tijdschrift op jongeren stimulerend werkt, verwondert mij
niet.
Over allerlei onderdelen bestaan sours zeer goede monographieen, in de
eerste plaats natuurlijk het boek over de Arbeidsovereenkomst van MEYERS
(3e dr. 1924), over de collectieve arbeidsovereenkomst van KORTENHORST en
VAN Root (193o, 2e dr. 1939) en de proefschriften van vAN HAERSOLTE
(1931) en S. MOK (1939), over de Vettelike arbeidersbescherming van P. W.
J. H. CORT VAN DER LINDEN (1933). Over de afzonderlijke sociale verzekeringswetten is zeer veel geschreven, maar nog niets dat en up-to-date
is en samenvattend over de hele lijn.
§ 5. STAATSRECHT.

Hoe de studie van het Nederlandse Staatsrecht in de nieuwere tijd inzette met THoRBEcKE, hoe zij, zich naar zijn voorbeeld richtend, lange tijd
hield de vorm van een commentaar op de Grondwet (J. HEEMSKERK Azn.,
I 88i, BUYS, 1883 1888), hoe een streven om het Staatsrecht te bouwen
niet als tekstcommentaar maar als systeem, begint met OPPENHEIM (1895),
beschreef op de wijze zoals slechts hij dat vermocht te doen, de grote lijnen
-
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tonend uit een macht van kleine feitjes, C. vAN VOLLENHOVEN in zijn mededeling : Nationale Staatsrechtstudie in Nederland (193o).
Nog heden dominerend in de staatsrechtstudie in ons land zijn de
figurer' van A. A. H. STRUYCKEN (I 873-1923) en H. KRABBE 0857-193G).
Van beide werken de staatsrechtelijke opvattingen en denkwijzen tot de
huidige dag in ons land door: hun gedachten zijn nog een levende kracht.
Dwars door de politieke partijen heen loopt de scheiding tussen hun beider
leerlingen en geestverwanten. Vooral de leer van het rechtsbewustzijn van
KRABBE beinvloedde blijvend veler juridisch denken; van STRUYCKEN'S
concreet-realistische kijk op Staat en Staatsrecht dragen velen de stempel.
Duidelijk is ten aanzien van het vraagstuk van de administratieve rechtspraak het verschil in zienswijze merkbaar.
Een der bekwaamste leerlingen van STRUYCKEN, J. H. P. M. VAN DER
GRINTEN (1885-1932), hoogleraar in Nijmegen sinds 1923, ontsliep reeds
op vrij jeugdige leeftijd; hetzelfde lot trof een van KRABBE'S beste leerlingen, de Amsterdamse hoogleraar F. J. A. HUART (1896-193 5 ). be Verspreide Qpstellen van VAN DER GRINTEN (1934) en de Nagelaten Geschriften
(1936) van HUART, met het prachtige stuk over De Oorsitrong onzer modern°
Staatkundige VrOeid, doen ons dit verlies bij voortduring beseffen. HUART
beheerste met enorme kennis en zelfstandige studie gelijkelijk positief
staats- en administratief recht van Nederland, staatkundige geschiedenis
en algemene staatsleer. Zijn vroege dood, op slechts 39-jarige leeftijd, is
voor de staatsrechtstudie in ons land een niet to herstellen verlies.
We mogen ons gelukkig prijzen dat wij thans over het gehele gebied
van het Ned. Staatsrecht twee boeken bezitten, die elkaar aanvullen : R.
KRANENBURG, Het Nederlandsche Staatsrecht (2 dln., 5e dr. 193 8) en C. W.
VAN DER POT, Handboek van bet Nederlandsche Staatsrecht, dat enkele dagen
voor de me Mei 194o het licht zag. KRANENBURG gaat uit van de functies
van de verschillende organen en laat daarop volgen de behandeling van
het orgaan in Zijn samenstelling, bij vAN DER POT gaat de behandeling
van het orgaan vooraf. Dit verschil, samen met een andere systematiek, zal
de leek minder opvallen dan dat men bij KRANENBURG meer historie en
veel meer citaten uit andere schrijvers aantreft.
Ware het STRUYCKEN gegeven geweest zijn Staatsrecht van bet Koninkqk
der Nederlanden (1928) te voltooien, dan zou dit zeker het magistrale boek
geworden zijn. Naast het fragment dat wij hebben, blijft ook A. F. DE
SAVORNIN LOHMAN, Onze Constitutie (uitg. van 1921) een nog steeds geraadpleegd werk.
Aanvullingen op de Grondwetcommentaar in de trant van BUYS, gaven
HUART in zijn dissertatie over De Grondwetsberziening 1917 en .1922
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en J. M. H. DASSEN voor De Grondwetsherziening 1938 (1938).
Men krijgt van wat er op het gebied van de staatsrechtstudie leeft, geen
juist denkbeeld, indien men zich aan de juridische tijdschriften als Nederlands Juristenblad, Rechtsgeleerd Magazijn en Themis houdt. Veel belangrijks
verscheen in de loop der jaren in algemene periodieken als De Gids (ik
denk aan F. G. SCHELTEMA'S Het dualisme van regeering en volk,svertegenwoordiging, 1928, II, en K. S. VAN HEYNSBERGEN'S stuk over Evenredige Vertegenwoordiging, 1933, I), Vragen des Tijds, De Opbouw, Socialistische Gids, Stemmen des Tijds, Antirevolutionaire Staatkunde, De Beiaard e.a.m.
In de Ned. Juristen-Vereeniging kwamen staatsrechtelijke onderwerpen zeker meermalen in bespreking, maar meer dan voor het privaatrecht
moet men voor het staatsrecht daarnaast letten op wat geschiedt in de
Calvinistische Juristenvereeniging, de Vereeniging tot het bevorderen van
de beoefening der wetenschap onder de Katholieken in Nederland, de
Socialistische Vereeniging voor de Studie van maatschappelijke vraagstukken e.d.m.
(1925)

Het aantal problemen dat bier en in de literatuur in de laatste jaren voor
de tweede wereld-oorlog aan de orde was, is legio ; vele kwamen na de
oorlog onmiddellijk weer aan de orde : delegatie van wetgeving, de persoonlijke macht van de Kroon (hierover lieten zich uit KAMPHUISEN, DE
BLOCK, ROMME en VAN DER POT, 1937 en 1938), functionele decentralisatie, dus de uitwerking van hoofdstuk 5 en 6 van de Grondwet (A. C.
JOSEPHUS JITTA, 1932, en C. P. M. ROMME, 193 5), de evenredige vertegenwoordiging en het hele probleem van ons kiesstelsel (diss. R. H. Pos,
1939); de versterking van de uitvoerende macht; het vraagstuk van de
revolutionnaire volksvertegenwoordigers (diss. I. COOPMAN, I 939), persviijheid (diss. E. DIEMER, 1937), toelating van vreemdelingen (G. VAN DEN
BERGH, HUART, diss. R. M. A. A. GEULJANS, 1938), verhouding tractaat en
grondwet (VERzuL en TELDERS, 1937), de verhouding van gemeente- en
rijkspolitie.
Sommige vragen waarover men zich aan het begin van de eeuw warm
maakte, waren van de baan, zoals dat van het nut van een grondwet (KRABBE'S Ongezonde lectuur, 1913); ook twist men niet zo veel meer over de
grensscheiding tussen publiek- en privaatrecht.
Over het algemeen is er, dunkt me, in ons land een te geringe neiging om
de staat in zijn maatschappelijk aspect, dus sociologisch te bezien, al wezen
R. KRANENBURG, J. J. VON SCHMID en J. VALKHOFF meermalen op deze
kant van de zaak. Vraagstukken die in Engeland en Amerika als „Political
Science" worden aangeduid, bleven bij ons nog te veel in het duister.
Daarom moet een proefschrift als dat van H. SAMKALDEN (in Duitse ge-
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vangenschap overleden in 1941), Publieke Opinie, Pers en Staat (Leidse diss.,
1932) om de poging alleen al deze quaesties bij ons aan de orde te stellen,
met ere worden vermeld.
Van de bijzondere delen van het Staatsrecht is het Getneenterecht het
best doorwerkte : hier bestaan naast het standaardwerk van J. OPPENHEIMC. W. VAN DER POT (3 din., 5e dr. '932), niet minder dan vier andere boeken :
J. W. A. C. VAN LOENEN, die een artikelsgewijze behandeling geeft (1934,
1938), J. Boo', (193o), helder en beknopt, de inleiding van A. BURIKS
(1936) met veel vergelijking met buitenlands recht, en G. A. VAN POELJE,
De Nederlandsche Gemeente (3 dln., 1921-I 923), en niet minder dan drie speciale tijdschriften : Gemeentebestuur, Gemeentestem en het Weekblad voor Gemeentebelangen, waarin H. Vos zijn talrijke belangrijke bijdragen schreef.
Bovendien zorgt de actieve Vereniging van Ned. Gemeenten voor adviezen, congressen, verslagen.
Over de Provinciale wet voorzag het boek van R. KRANENBURG (1931)
in een leemte. Over Waterstaatsrecht bestaan twee algemene commentaren: C. J. H. SCHEPEL, Traterschapswetgeving (1927) en a KOOIMAN,
Vaterschapswetgeving (1928-1929), en verder, vooral uit de laatste jaren, vele,
ook historische, monographieen.
Voor de staatkundige geschiedenis herinner ik slechts met een enkel
woord aan de bekende werken van FRUIN-COLENBRANDER (1922), van
GOSSES- JAPIKSE (1920) en H. T. COLENBRANDER. Eveneens vulde een
lacune de studie van W. J. M. VAN EYSINGA, De brag tusschen bet grondwettel7k recht der Republiek der Vereenigde Nederlanden en dat van de wedergeboorte (1936). Veel meer dan een verzameling, en trouwens reeds als
zodanig verdienstelijk en waardevol, biedt G. W. BANNIER, Grondwetten
van Nederland (1936).

Al het meer bijzondere moet terzijde blijven, het wordt in de genoemde
handboeken vermeld.
Over de Algemene Staatsleer mag het boek van R. KRANENBURG (1937)
niet onvermeld blijven. In de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts
kwamen, duidelijk onder druk der tijdsomstandigheden, onderwerpen ter
sprake als Democratie, Fascisme, Rechtstaat, Revolutie, Politiek en Ethiek,
deze alle na 1933. Het Genootschap voor de Rechtstaat, waarin vertegenwoordigers van verschillende partijen deel uitmaakten, verzette n.f. veel
werk, maar publiceerde weinig.
Uitgebreide geleerdheid, wijde belezenheid en grote zelfstandigheid in
oordeel en terminologie openbaren de geschriften van de hoogleraar aan
de Vrije Universiteit te Amsterdam, H. DOOYEWEERD. Zijn hoofdwerk
heet Ir'sbegeerte der Intsidee (3 din., 1935 - 1936). Maar ik vrees, dat de
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meeste Nederlandsche juristen van deze zware studies met Paul Valery
gedacht hebben:
Ni lu, ni compris,
Aux meilleurs esprits
Que d'erreurs promises !
Niettemin moet erkend worden, dat zelden in ons land de vraagstukken
van de algemene staatsleer theoretisch en historisch met zo veel ernst en
diepgang zijn bestudeerd en overdacht als door DOOYEWEERD en sommige
van zijn leerlingen als J. P. A. MEKKES (1940).
Op theologisch andere grondslag staan de aan KARL BARTH georienteerde beschouwingen van PAUL SCHOLTEN in Christen en Burger (1937),
die in de kring van zijn geestverwanten (de groep van „Woord en Wereld"
G. H. SLOTEMAKER DE BRUiNE, G. E. vAN WALSUM, C. L. PATIJN, N.
STUFKENS) richting-gevend zijn.
Over buitenlands staatsrecht verscheen niet veel van wetenschappelijke
betekenis (HuART, M. V. POLAK), des te meer over het Staatsrecht van
Ned. Indie, Suriname en Curacao. Hier is het de plaats om, en ditmaal met
alle nadruk, de naam van vAN VOLLENHOVEN te noemen.
C. VAN VOLLENHOVEN (i 875 193 3 ), hoogleraar te Leiden 19o1-193 3, is
op tal van gebieden gedurende die jaren een der eerste en hoogste figuren
der Nederlandse rechtswetenschap geweest. Voor de beoefening van het
Indische Staatsrecht opende hij nieuwe wegen en gaf tegelijk door de onuitwisbare indruk, die zijn persoonlijkheid op zijn leerlingen maakte, deze
de impuls die wegen te betreden. Zo hebben zijn denkbeelden grote betekenis voor de bepaling en de uitvoering van de zoste-eeuwse Indische
staatkunde. De Adatrechtwetenschap is zijn schepping. Aan zijn figuur en
betekenis voor Indie ook slechts gedeeltelijk recht te doen is alleen mogelijk in het kader van een bespreking van de wetenschappelijke beoefening
van het gehele Indische recht, waartoe in het mij toegestane aantal bladzijden de ruimte ten enenmale ontbreekt.
-

§ 6. ADMINISTRATIEF RECHT.

Huart zei in zijn inaugurele oratie van 193o over Taak en methode bij de
beoefening van bet administratief recht, dat zich met de beste wil van de wereld
niet liet volhouden dat dit onderdeel der rechtswetenschap sedert de dagen
van THORBECKE grote vorderingen had gemaakt. Sindsdien is echter wel
iets geschied.
Een omtrek en geschiedenis van het vak danken wij aan vAN VOLLENHOVEN (1926); „het is een groot historisch overzicht met een voorstel tot
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nieuwe indeling" (C. W. DE VRIES). Nog staan de grenzen niet vast:
AN DER GRINTEN in 1925, HUART in 1930, C. W. DE VRIES in 1939 trachtten ze te bepalen. Op het grensgebied bewoog zich, uiterst leerzaam en
suggestief, L. VAN PRAAG (1923).
In 1919 verscheen, ter ere van OPPENHEIM, het uit verschillende, zeer
ongelijkwaardige, opstellen bestaande boek: Nederlandsch Administratief
Recht. Het is vervangen door een later op dezelfde wijze samengesteld werk,
met de titel: Nederlandsch Bestuursrecht (1932). HUART wijdde daaraan zijn
magistraal opstel: Administratieve rechtswetenschap in wording (R,echtsgel.
Mag., 1933). Naar zijn deskundig oordeel komt aan G. A. VAN POELJE de
verdienste toe in 1927 in zijn Beginselen van Nederlandsch Administratief
Recht een eerste poging te hebben gedaan om de enorme stof meester te
worden. Hierop volgden in 1934 en 1939 twee stukken van een boek van
H. J. RomEuN in samenwerking met J. M. C. RommjN, de Inleiding tot bet
bestuursrecht van G. A. VAN POELJE (1937) en in 1941 een boek van R.
KRANENBURG, waarvan de oplaag door de bezettende macht is vernietigd.
Om een indruk te krijgen wat er aan vragen in het Algemeen Deel van
het Administratief Recht op behandeling wachten, neme men kennis van
de toespraak door C. W. DE VRIES in Maart 1939 gehouden in de oprichtingsvergadering van de Vereniging voor Administratief Recht. Sindsdien
heeft genoemde vereniging haar nuttig werk aangevangen. Algemene
leerstukken eisen het eerst bewerking, over bijzondere stukken bestaat
een uitgebreide, dikwijls voortreffelijke literatuur; zo over Onteigeningsrecht, Ambtenarenrecht, Armenzorg, Volkshuisvesting. Enkele bijzonder
brandende vraagstukken zijn bij elke jurist bekend : zo dat van een algernene
administratieve rechtspraak (Ontwerp Commissie-KooLEN 1937; J. KRUSEze dr. 1938), het vraagMAN, Het Vraagstuk der administratieve rechtspraak,
stuk van de financiele verhouding tussen Rijk en Gemeente en de Onrechtmatige Overheidsdaad.
Het administratieve recht is een groeiend yak; het is nog pas in zijn
eerste opkomst en zou in de toekomst wel eens levender kunnen worden
dan het Staatsrecht.
§ 7. STRAFRECHT.

Van onze overleden strafrechtsgeleerden behoudt G. A. vAN HAMEL
tot in onze tijd de grootste invloed. Enerzijds was de wetenschap van het strafrecht voor hem een deel der anthropologie, als aanhanger der positivistische Italiaanse school moest hij in het strafrecht
slechts een stelsel van maatschappelijke verdediging zien, waarin voor begrippen als schuld en straf eigenlijk geen plaats was; anderzijds leefde hij
uit de liberale humanistische traditie, voor welke eerbied voor de persoon
(1942-1917)
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een grondwaarheid was, en stond de garantie-functie van het strafrecht
voor hem voorop. Zijn met grote zorg bewerkt leerboek, de Inleiding tot
de studie van bet Nederlandsche Strafrecht is — in de door J. V. VAN DUCK
(1 878-1930), evenals VAN HAMEL hoogleraar aan de Universiteit van
Amsterdam, even zorgvuldig bewerkte vierde druk (1927) waardoor het
boek geheel met de stand van de moderne wetgeving in overeenstemming
is en de nieuwste theoretische stromingen tot haar recht komen — de
vraagbaak voor de algemene leerstukken van strafrecht, ook wat rechtspraak en literatuur aangaat.
Op beknopte wijze worden de strafrechtelijke leerstukken en problemen
uiteengezet in twee zeer bruikbare leerboeken, van H. B. Vos (1936) en van
D. SIMONS (6e dr. 1937); in het laatst-genoemde boek geschiedt dit in een
brede lijst van Nederlandse en buitenlandse literatuur en wetgeving. Verschillende kleinere opstellen van SIMONS, hoogleraar in het strafrecht te
Utrecht : Problemen van bet Strafrecht (1929), zijn bij uitstek geschikt om, behalve warme sympathie voor de persoon van de schrijver, belangstelling
voor de wetenschappelijke beoefening van het strafrecht op te wekken.
SIMONS' opvolger op de Utrechtse leerstoel W. P. J. POMPE geeft in zijn
Handboek van bet Nederlandsche Strafrecht (193 5 ; ze dr. 193 8) een grote plaats
aan de bespreking van het strafstelsel. Het boek wit dan ook een handleiding
voor de practische beoefening van het strafrecht zijn en ruimt aan de jurisprudentie een belangrijke plaats in.
In het algemeen kan men zeggen dat de dogmatische-juridische methode
in het Strafrecht minder op de voorgrond treedt dan vroeger het geval was,
hoewel sommige wetenschappelijke beoefenaars van het vak, als wijlen
V. H. RUTGERS en M. P. VRIJ (inaugurele oratie Groningen 1928, getiteld:
Te recht!), dit betreuren en de laatste ook in geschrifte in de andere richting
werkzaam geweest is.
De monographische literatuur is ook op dit deelgebied groot. In het
Tijdschrift voor Strafrecht vindt men ze bijeen. De literatuuroverzichten van

in dit tijdschrift ontsloegen menigeen van het lezen of
doorkijken van vele nieuwe boeken, doordat TAVERNE dit voor hem deed.
De Vereniging voor Strafrechtspraak brengt geregeld de mannen van het
vak ter gedachtenwisseling tezamen. In de laatste jaren stonden in het centrum van belangstelling vragen als van generale en speciale preventie. De
sterke voorliefde door enkelen voor de generale preventie uitgesproken
—in het
bijzonder moeten N. MULLER (de redacteur van het Maandblad voor

B. M. TAVERNE

Berecbting en Redasseering), De straf in bet strafrecht, taak en schoonheid van de
onvoorwaarde4ke straf (1934) en J.P. HOOYKAAS' prae-advies (1934) genoemd

worden — hing wel samen met de Duitse aanvallen op de z.g. moderne
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richting in het strafrecht. Wij zullen BoNGER's reactie hierop, Het „nieswe"
Strafrecht (1935), niet licht vergeten.
Voorts bleven sommigen, onder wie B. M. TAVERNE, opkomen voor de
analogie in het strafrecht.
De rechtspraak over strafprocesrecht is rijker dan die over strafrecht.
En inderdaad schijnen de theoretische questies van het strafrecht, zoals de
meerdaadse samenloop, waarover in 1941 de Amsterdamse hoogleraar
Mevrouw D. HAZEWINKEL-SURINGA en G. E. LANGEMEYER voor de Ned.
Juristen-Vereeniging prae-adviseerden en waarover in de discussie alle
hoogleraren in het vak de degens kruisten, voor de verdachte bij ons
huidig strafstelsel min of meer „quenelles d'allemand". Toch blijft de
vraag naar het karakter van „maatregel" naast „straf", met het daarmee
samenhangend onderzoek naar de begrippen „schuld" en „gevaarlijkheid" fundamenteel voor ieder strafrecht-jurist. Een eigen leer over deze
principiele vragen vormt het levenswerk van de Groningse hoogleraar
LEO POLAK (188o-1941); vanuit gans ander gezichtspunt belichtten de
Nijmeegse hoogleraar W. J. A. J. DUYNSTEE C. ss. R. en de hoogleraar
aan de Vrije Universiteit V. H. RUTGERS in hun oraties (1928, 1940 en
I 933) deze problemen.
Onder de schrijvers over ons strafstelsel moet B. V. A. RoLING (1933)
worden genoemd, over toerekeningsvatbaarheid D. WIERSMA (1932), over
Kinderstrafrecht H. DE BIE en G. T. J. DE JONGH (1926-'29), over godsdienstdelicten R. BAELDE (1935) (overl. 1942). Veel belangrijks verscheen
in de reeks Strafrechtelijke en Criminologische Ondervekingen onder redactie
van J. M. VAN BEMMELEN en later (1939) van W. A. BONGER, N. MULLER,
W. P. J. POMPE en AN BEMMELEN, en in de publicaties van het Criminologisch Instituut to Utrecht.
Over Criminologie schreef vAN BEMMELEN in 1942 een samenvattend
handboek ; W.A. BONGER'S (overl. 194o) Inleiding (I 932, Eng. vert. 1936) gaf
meer een geschiedenis der verschillende scholen en opvattingen, al blijft zijn
eigen persoonlijke kijk ook hierin de lezer niet verborgen. Vanaf zijn dissertatie (1905) heeft BONGER ons telkens weer laten zien hoezeer de misdaad
athankelijk is van economische omstandigheden : hij heeft gehoopt op een
socialistische maatschappij waarin het Teed der misdaad niet meervoorkwam.
Voor Strafprocesrecht is het standaardwerk voor theorie en practijk de
drie delen van A. J. BLOK en L. CH. BESIER (1925-'26); daarnaast hebben
de korte overzichten van J. M. VAN BEMMELEN (2e dr. 1939) en Mejuffrouw
A. MINKENHOF (1936) volledig bestaansrecht.
Aan de geschiedenis van strafrecht en strafprocesrecht wordt weinig
gedaan. In 192o verscheen een goed proefschrift van J. FRIMA, in 1939
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deed met dat van J. H. DRENTH de wetenschap van de geschiedenis
van het strafproces een sprong vooruit. Voor de geschiedenis van het
strafrecht is nog vrijwel alles te doen. A. HALLEMA is de specialist voor
penitentiaire geschiedenis geworden.
§ 8. BELASTINGRECHT.
Het Belastingrecht is een goed eind gevorderd op de weg naar zijn
rechtmatige plaats als een zelfstandig deel der rechtswetenschap, dank zij
het levenswerk van Dr P. J. A. ADRIAN', sinds 1938 de eerste gewoon
hoogleraar in dit vak aan de Universiteit van Amsterdam. Tientallen jaren
heeft ADRIAN' onverpoosd gearbeid aan de wetenschappelijke, juridischsystematische doorwerking van het gehele fiscale recht, hij heeft als eerste
ons laten zien, hoeveel er van de buitenlandse literatuur, die ons bier verre
vooruit is, te leren valt, en heeft terecht in het middelpunt van zijn bemoeiingen om de juridische constituering van het belastingrecht geplaatst
de eigen fiscaalrechtelijke begripsvorming, de kernvraag dus van de verhouding tussen fiscaal recht en burgerlijk recht, en als gevolg van die eigen
wijze van begripsvorming de eigen methode van uitlegging. Naar de
oude leer moesten fiscale rechtsregels strikt worden toegepast en werden
de begrippen eenvoudig ontleend aan het burgerlijk recht. Dat deze leer
bezig is in ons land, in de doctrine en tevens in de belastingrechtspraak van
ons hoogste rechtscollege, aan terrein te verliezen, dankenwij aan ADRIANI.
Van hem moet in de eerste plaats genoemd worden zijn zeer mooi, maar
niet gemakkelijk te lezen boek over de Grondbeginselen der wetten op de Inkomsten , Vermogens en Dividend en Tantiemebelasting (1931), en zijn boek
over de Vermogensbelasting (4e dr. 1935). Groter is nog de invloed die uitgegaan is van zijn vele prae-adviezen en van de talrijke artikelen en aantekeningen in het JVeekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie, in
welker redactie ADRIANI naast SCHOLTEN en MEYERS in 1922 plaats nam.
Andere auteurs, jongere en oudere als J. H. R. SINNINGHE DAMSIt
kunnen de nieuwe opvatting niet meer negeren of volgen haar met instemming. Sommige belichten de fiscale vraagstukken meer van de economische kant, ik noem M. J. H. SMEETS en B. SCHENDSTOK. Het boek van
de Groningse hoogleraar in de economie wijlen H. W. C. BORDEWI JK, De
Theorie der Belastingen en bet Ned. Belastingweren (1930), is zeer traditioneel
gedacht en schijnt wel vervaardigd uit jarenlang geleden verzameld materiaal. De juridische zijde der problernen wordt aangepakt door schrijvers
als M. J. PRINSEN in vele bijdragen in het Weekblad der Directe Belastingen,
Invoerrecbten en Accijnren en in de zeer goede boeken van A. J. VAN SOEST
en J. VAN DER POEL. In de Geschriften van de Vereeniging voor Belastingwetenschap vindt men over de voornaamste onderwerpen uitvoerige en des-
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kundige prae-adviezen, rapporten en versiagen. Over de literatuur °nenteert men zich gemakkelijk in de door deze Vereniging samengestelde
List van werken op bet gebied der Belastingwetenschap (1933)
en in het
Internationaal Belasting-Documentatie-Bureau te Amsterdam, waarvan
ADRIANI directeur is, kan men het meeste bijeen vinden.
Voor vruchtbare beoefening van het belastingrecht zal het nodig zijn
een nauw verband te leggen en vast te houden met de sociale economie en
de bedrijfshuishoudkunde. Op dit terrein liggen immers de motieven van
de belastingheffing en doen zich de gevolgen ervan gelden. Daarom zullen, ook indien men het oog alleen richt op de interpretatie der fiscale
wetten, de economische en bedrijfshuishoudkundige overwegingen richtsnoer moeten zijn bij de practische toepassing. Voor in die richting degelijk opgeleide juristen biedt het belastingrecht een rijk en wijd veld voor
practische en theoretische werkzaarnheid.
§ 9. VOLKENRECHT.

Na het einde van de oorlog in 1918 gaat het optimisme zinnen over de
principiele grondslagen van een toekomstige wereldorde. Daarnaast loopt
een stroom van geschriften van tneer positief-rechtelijk ingestelde geesten,
die de blik richten op historisch-juridisch onderzoek van de ervaring in de
doorgestane oorlogsjaren, op analyse van de Volkenbond en van de in de
nieuwe politieke toestand en het positieve volkenrecht liggende problemen
en conflictstof.
Juridische analyse van onze rechtspositie gedurende de eerste wereldoorlog geven Jhr. W. J. M. vAN EYSINGA (Gids 1928 III) en de boeken
van J. H. W. VERZIJL (1917) en F. J. A. HUART (i939). Begrijpelijkerwijs
trekt de organisatie van de Volkenbond en de critische uiteenzetting van
het Volkenbondsrecht de aandacht van velen: in de eerste plaats moet bier
A. A. H. STRUYCKEN worden genoemd, wiens opstellen over de volkenrechtelijke gebeurtenissen tijdens de eerste wereldoorlog en over de
Volkenbond thans in zijn Verzamelde werken te vinden zijn, verder de
inaugurele oratie van V. H. RUTGERS (1928) en vooral de nauwkeurige
analyses van de arresten van het Permanente Hof van Internationale Justitie die VERZUL, hoogleraar in Utrecht, placht te geven. Van de vele proefschriften over dit en nauw verwante onderwerpen vermeld ik slechts die
van J. C. BAAK (1926), H. VAN ZANTEN (1927), A. H. PHILIPSE (1928) en
A. VAN DETH (1928). In de jaargangen van het tijdschrift De Volkenbond
vindt men vrijwel al het Nederlandse materiaal vermeld.
De moeilijkheden met Belgie brachten vAN VESSEM, GERRETSON en
TELDERS in het geweer; over Rijnvaartproblemen zijn W. J. M. vAN
EYSINGA en B. M. TELDERS de gezaghebbende auteurs, over evenredige
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vrachtverdeling en de Rijnvaart schreef H. FORTUIN. Algemene vraagstukken van oorlog en neutraliteit werden uit juridisch oogpunt in de
dissertaties van L. ERADES (1938) en W. P. J. A. VAN ROYEN (1938) bezien.
Met betrekking tot de geschiedenis van het toegepaste positieve Volkenrecht had vooral in Leiden menige promotie plants, ik noem die van
L. SPANJAARD (1923), E. 0. VAN BOETZELAER (1929), L. V. LEDEBOER
(1932) en in Amsterdam van G. A. VAN HAMEL (1938). Op het grensgebied

van Volkenrecht en politieke geschiedenis leverden belangrijke beoordelingen van diplomatieke en militaire feiten H. FORTUIN (1928), R. FLAES
(1929) en vooral C. L. PATIJN (1937).
D. GOEDHUIS werkte in verschillende publicaties (1933, 1937) over
internationaal luchtrecht mee aan de opbouw van dit nieuwe stuk positief
recht.
Een brede bewerking van de gehele veelzijdige en uitgebreide stof, met
ruime vermelding van bronnen en literatuur, bezitten we in het Handboek
van bet Volkenrecht van J. P. A. FRANcOIS (2 din., '931-1933), een meet analytisch dan synthetisch werk, vol van gegevens 'en wetenswaardigheden,
dat men zelden zonder lering uit de hand legt. Jongere Nederlandse
literatuur en veel ander materiaal vindt men in het Jaarboek Grotius gemakkelijk bij elkaar. Een eerste orientering, ook in de literatuur, bood
PH. KLEINTJES (1936), in Leven hoogleraar in Amsterdam.
Principieel ging de strijd al deze jaren na 1918 om de overwinning van
het souvereiniteitsdogma. Het is de „strijd om Grotius", om het ius ad
begun; wel to onderscheiden van het ius Belli, die in het middelpunt staat.
Men gaat uit, met bijval of afwijzing, van de meeslepende visie in VAN
VOLLENHOVEN'S Drie Treden van bet Volkenrecht (1918). De Volkenbond
had doen wennen aan een zekere intoming der absolute souvereiniteit,
maar Grotius' gedachte reikte verder. Reeds in 1913 zien wij de twee beginselen, belichaamd in vAN VOLLENHOVEN en STRUYCKEN, tegenover
elkaar staan : men herleze het stenografisch verslag van hun klassieke discussie op 22 Mei 1913. Later wordt het thema opgenomen in de oraties van
V. H. RUTGERS (1928), B. M. TELDERS (1931) en R. H. W. REGOUT (1940),
alle drie als slachtoffer van de oorlog gevallen. Langs verschillende wegen
wordt hierin naar de oplossing van de vraag gezocht.
Historische voorlichting over oudere utopistische stelsels verschaft uitvoerig het standaardwerk van J. TER MEULEN (1917 en 1929). Een meesterlijk expose gaf in 1939 J. VAN KAN: L'idee de l'organisation internationale
dans ses grander phases; over de Abbe de Saint-Pierre schreef H. HOUWENS
POST (1932). De geschiedenis van de theorieen van het volkenrecht, in het
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bijzonder de ontwikkeling van de natuurrechtelijke denkbeelden op het
stuk van vrede en „rechtvaardige" oorlog, werden uitvoerig onderzocht
door J. KOSTERS en in een aantal academische proefschriften van mej.
G. H. J. vAN DER MOLEN (1937), A. H. BoHm (1936), L. J. C. BEAUFORT
(1933) en R. H. W. REGOUT (1934), S. ROZEMOND(1930). Over het Volkenrecht der 19e eeuw schreef J. C. BARK (193 5).
Het is geen toeval dat de literatuur uit deze jaren over de persoon en
het werk van GROTIUS, met name over het „both van 1625", voornamelijk
komt van de pen van vAN VOLLENHOVEN zelf, of althans door zijn geest
wordt bestuurd of van VAN EYSINGA. B. M. TELDERS zocht een grondslag
in een ietwat gecorrigeerde HEGEL in zijn Leidse proefschrift over Staat en
Volk.enrecht (1927).

Al valt bezwaarlijk aan ieder schrijver over Volkenrecht in dit tijdvak
een juiste ideologische plaats te geven, zo laten zich toch de twee richtingen
van het geloof in de Vooruitgang bij vAN VOLLENHOVEN en zijn school
(F. M. VAN ASBECK) en de meer realistische richting, die skeptisch is ten
aanzien van de verwerkelijking en die, meer in de lijn van STRUYCKEN,
de betreurde TELDERS en in mindere mate ook VERZUL als vertegenwoordiger kan noemen, wel onderscheiden. In REGOUT'S oratie, in Februari
1940 gehouden, boor ik meer een sterk gedempte optimistische toon, dan
dat ik er een synthese van deze twee stromingen in zien kan. Ook het werk
van wijlen J. C. BARK kan niet zonder meer tot de optimistische vooruitgangschool gerekend worden, daarvoor toch toont het, evenals dat van
VERZIJL en TELDERS, to scherpe analyse van het positieve recht en te veel
oog voor de reeel-politieke krachten op de achtergrond. Hiermede is niet
gezegd, dat bij deze auteurs het vertrouwen in de toekomst ontbreekt. Dit
is zelfs in VERZIJL'S onverbloemde Amsterdamse aanvaardingsrede, vlak
na de capitulatie van Miinchen gehouden (1938), niet het geval. En in die
zin is zelfs STRUYCKEN zeker nog een optimist geweest. Immers, zo van
een yak, dan geldt van de beoefenaren van het Volkenrecht dat ze liever
willen „deficere" dan „desperare".
§ 1o. WI JSBEGEERTE DES RECHTS.

De verschillende in het buitenland ontstane richtingen vinden elk in
ons land min of meer talrijke voorstanders, die in prae-adviezen en discussie ieder op zijn beurt aan het woord komen in de Vereeniging voor
Wijsbegeerte des R,echts. De Handelingen geven wel een beeld van wat
er op dit gebied in Nederland omgaat. Vooral de invloed van Duitsland
schijnt mij groot, men kijkt weinig naar Engeland, nog minder naar de
Amerikanen. De Geschiedenis van het Natuurrecht en de Wijsbegeerte
van het Recht in Nederland beschreef in 1940 W. J. A. J. DUYNSTEE
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R. Nederlandse rechtswijsgerige literatuur van zelfstandige betekenis
is hier niet meer te vermelden, daar PAUL SCHOLTEN, LEO POLAK en H.
DOOYEWEERD elders al genoemd zijn. Is dit de keerzijde van het samengaan
van theorie en practijk bij ons en is misschien towel het een als het ander
hieraan toe te schrijven, dat de Nederlandse jurist is — zoals LEIBNIZ zei
van PUFENDORF - homo juris consultus sed minime philosophus ?
C. ss.

§ xi. RECHTSGESCHIEDENIS.

Zoals VAN OVEN in het Gedenkboek Burgerlijk Vetboek (1938) heeft uiteengezet, is de aard van de studie van het Romeinse recht en daarmee zijn
verhouding tot het burgerlijk recht in de laatste vijftig jaren radicaal
veranderd. De zuiver historische beschouwingswijze op dit recht toegepast, heeft ertoe geleid, dat de studie ervan geworden is tot een typisch
specialistenvak, dat een grote kennis vereist van bijzonderheden van het
latere latijnse taaleigen, van de niet-juridische latijnse literatuur, van Romeinse geschiedenis en oudheidkunde. In de handen van vele moderne,
vooralltaliaanse, beoefenaars is het Romeinse recht op deze manier zo losgeraakt van het geldende positieve recht, dat het de practijkjurist stenen
geeft voor brood. In de aldus beoefende internationale romanistiek sprak
ons land alleen bij monde van NABER mee.
J. C. NABER (geb. 1858), de Nestor onzer vaderlandse rechtsgeleerden,
was van i885 tot 1929 hoogleraar in het Romeinse recht te Utrecht. Man
van uitgebreide belezenheid, van zeer exacte kennis, grote akribie en
scherpe critische tin, heeft hij over het Romeinse recht en de juridische
papyrologie tal van, in extra-moeilijk Latijn geschreven, monographische
studies gepubliceerd, in Mnemosyne of in buitenlandse tijdschriften, die
een schat van geleerde en originele opmerkingen bevatten en waarvan
men in ons land zeker, maar ook elders, niet altijd voldoende notitie neemt.
Anderzijds heeft hij door zijn hoekige ongemakkelijke persoonlijkheid
velen en zeker ook vele studenten van het Romeinse recht afgeschrikt.
Behalve NABER's werk is er weinig modern-romanistische literatuur te
noemen. Wel schreef J. C. VAN OVEN enige fraaie artikelen in het Tedschrift voor Rechtsgeschiedenis, bijv. over Justa Causa Usucapiendi, en in het
Tydschrif vir Hedendaagse Romeinse-Hollandse Reg (193 8 en 1939) over Vis en
Tutela, wel verschenen er een aantal academische proefschriften die blijk
gaven dat de promovendi zich in de verfijnde techniek en de literatuur
hadden ingewerkt, van CHR. ZEVENBERGEN (192o), H. R. HOETINK (1928),
D. HAZEWINKEL-SURINGA (1 931), H. J. SCHELTEMA (1 934), N. SMITS (1934),
E. J. JONKERS (1938), maar groter werk volgde er niet op. H. J. SCHELTEdeed belangrijke onderzoekingen naar de tekst der Basilica, waarvan
nog slechts een klein gedeelte het licht zag. De Duitse emigrant MARTIN
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aan de Leidse en Amsterdamse Universiteit een aantal
jongeren tot de juridische papyrologie te brengen. Samen met B. A. v.AN
GRONINGEN schreef DAVID een Pa_pyrologisch leerboek (1940); bovendien
bekleedt hij sinds 1937 in Leiden een bijzondere leerstoel in de Babylonisch-Assyrische, Israelietische en Hellenistische rechtsgeschiedenis.
Voor het academische onderwijs in het Romeinse recht waren de twee
leerboeken van I. H. HumANs over Zaken- en Verbintenissenrecht bestemd,
evenals de Se-bets der uitwendige geschiedenis van het Romeinscbe recht door de Nijmeegse hoogleraar B. H. D. HERMESDORF (1936).
De zuiver wetenschappelijke beoefening der moderne romanistiek zou
van de Nederlandse jurist eisen dat hij zijn betnoeiingen met, ja zelfs zijn
bijhouden van het eigentijdse recht laat varen. Want deze beide vakken
zijn te ver uit elkaar gegroeid dan dat men in beide met eigen studie en
en werk thuis kan zijn. En tot dit offer komt de Nederlandse jurist moeilijk.
Zou dat als gevolg, en dan als schaduwzijde, beschouwd moeten worden
van het nauwe en als vanzelfsprekende samengaan van theorie en practijk,
dat naar wij zagen, het kenmerk is van de rechtsbeoefening truer te lande?
Tweemaal wist MEYERS, met wie weinige geleerden ter wereld zich
kunnen meten in kennis van het Romeinse recht in de Middeleeuwen, een
schaar jongeren tot wetenschappelijke arbeid in samenwerking op dit
terrein te brengen; in 1924 verscheen voor het Napelse feest Iuris Interpreter Saeculi XIII, in 1938 Responsa Doctorum Tholosanorum.
DAVID wist na 1935

In de jaren, die verlopen zijn sinds in 1876 het oud-vaderlands recht en
zijn geschiedenis aan alle Universiteiten onderwezen moest worden, en
toch zeker sedert het Academisch Statuut in '921 het maakte tot een verplicht yak voor het candidaats-examen, had het als academisch leervak met
wel-omschreven omtrek, taak, tnethode van beoefening, exameneisen, geschapen moeten zijn. Dit is niet geschied. Het is nog altijd een allerrommeligste materiel). In Belgie en Frankrijk trekt de publiekrechtelijke kant
der inheemse rechtsgeschiedenis sterker de aandacht. Ofschoon in deze
richting bij ons met ere de naam van I. H. GOSSES (1873-1939) moet genoemd worden en er in de laatste jaren wel meer aan gedaan wordt — 0.
TH. ENKLAAR (1922), R. P. CLEVERINGA (1927, 1932, 1941), T. Sj.
JANSMA (1932 en I940), J. BELONJE (1933), G. W. A. PANHUYSEN (1933),
J. W. FORMSMA (1932), C. J. GUIBAL(1934), J. LINTHORST HOMAN (1934
en 1938), J. V. RYPPERDA WIERDSMA (1937) - houden onze oud-vaderlandse rechtshistorici zich bij voorkeur met instituten van het privaatrecht op. De Leidse hoogleraar S. J. FOCKEMA ANDREAE was de pionier
2e dr.
1 ) De zeer juiste uitdrukking is van B. W. SCHAPER ( = J. PRESSER), De Tachtigjarige Oorlog,
1942, blz. 227.
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van het yak in ons land. Zijn stempel drukte zwaar op de wijze waarop
het beoefend werd. Duitse invloed is overheersend, theorieen, methoden,
vraagstellingen, literatuur zijn Duits. De oudere perioden, voor de Republiek, liefst nog voor de receptie, vormen het geliefkoosde terrein voor de
wetenschap.
A. S. DE BLACOURT (overl. 1941), de opvolger van FOCKEMA ANDREAE in
Leiden in 1917, bracht ons bekendheid met Franse opvattingen en Franse
boekcn, allereerst met FUSTEL DE COULANGES. Hij vermocht door zijn bezielend onderwijs en enthousiasme velen ertoe te brengen bij hem op een
rechtshistorisch onderwerp te promoveren. Aan BLAcouRT danken wij ook
een handboek voor de Nederlandsche rechtsgeschiedenis. De eerste druk
van zijn Kort Begrip verscheen in 1922, het was voor zijn eigen studenten
geschreven en bij gebreke aan alle verantwoording in bronnen en literatuur
miste het voor anderen vaak overtuigende kracht. Pas in de vijfde druk
(1939) is dat beter geworden en de stand onzer kennis op een bepaald
punt kan men thans het best in dit boek naslaan.
De Vereniging tot Uitgaaf der Bronnen van bet Oud-Vaderlands Recht
geeft regelmatig nieuwe rechtsbronnen uit, in de laatste jaren voornamelijk
oude rechtspraak. Andere verenigingen doen desgelijks. Er zou bier nog
veel te vermelden zijn. Wat ontbreekt is een bruikbaar overzicht, en ook
met de registers op al dat materiaal is het slecht gesteld. Ook missen wij
een handzaam woordenboek van oude rechtstermen.
In deze zelfde lijn van bestudering van voornamelijk middeleeuwse
rechtsbronnen, niet Zelden van beperkt locaal belang, liggen de proefschriften in het vak, waaronder vele zeer verdienstelijke, van Mej. J.C. DE
MEYERE (1928), F. A. HOLLEMAN (1928), J. PH. DE MONTA VER LOREN
(1929), E. HERINGA (1931 ), W. VAN ITERSON (1932), H. F. W. D. FISCHER
(1934), K. N. KORTEWEG (1937), S. J. FOCKEMA ANDREAE (1934), R. W.
H. PITLO (1941).

De gewone jurist laat dit alles meestal vrijwel aan zijn belangstelling
voorbijgaan; hij ziet er antiquarische curiosa in zonder verband net het
geldende recht. Dit zou anders kunnen zijn, indien meer het oog werd
gericht op de ontwikkeling van onze privaatrechtelijke leerstukken. en het
uitgangspunt werd genomen in het B.V.V. en zijn Franse achtergrond.
HouwING ging voor en MEYERS heeft in verschillende artikelen en in de
historische stukken van zijn Erfrecht, evenals SCHOLTEN in zijn Zakenroc& en in W. P. N. R.-artikelen, bijv. over art. 1353 B.W., de juiste weg
gewezen. Proefschriften als die van R. P. CLEVERINGA, De zakeqke werking der ontbindende voorwaarde (1919) : W. B. DULLEMOND, De historische
interpretatie van art. 13'4 B.W. (1920), j13. ZEYLEMAKER Jzn., Overeenkomst
en wilsovereenstemming (1921),

M. H. BREGSTEIN,

Ongegronde vermogensver-
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meerdering (1927), J. E. SCHOLTENS, De geschiedenis der natuurllke verbintenis finds bet Romeinsche recht (1931), G. J. SCHOLTEN, De oorraak van de
verbintenis uit overeenkomst (1934), geven veeleer de richting aan, waarin de
Nederlandse rechtsgeschiedenis zich client te bewegen om, in levend contact met de dogmatiek van ons geldend recht, vruchtbaar te zijn.
De studie van het gerecipieerde recht en van het feit der receptie
zelf kreeg de laatste jaren wel wat meer aandacht, maar dit rechtsstelsel
moet nog sterker in het centrum worden geplaatst, ten koste van de
oudere en oudste perioden. De uitgave van CORNELIS VAN BIJNKERSHOEK,
Observationes Tumultuariae door MEYERS, DE BLCOURT en BODENSTEIN
(1926 en 1934) is juist daarom van zo groot belang, evenals de oprichting
van het TOskrif vir Hedendaagse Romeins -Hollandse Reg in 1937.

De Koloniale Rechtsgeschiedenis werd op zeer gelukkige wijze geentameerd door J. vAN KAN (overl. 1944) in verschillende publicaties, even
sierlijk van vorm als degelijk van inhoud, sinds 193o. Groot waren de moeilijkheden, die in dit braak liggende gebied moesten worden overwonnen.
De mam van vAN KAN moet ook met ere genoemd worden op het terrein
der buitenlandse rechtsgeschiedenis. Zijn boek Les efforts de codification en
France (1929) en zijn afzonderlijke studies over dit onderwerp trokken in
Frankrijk zelf zeer de aandacht: veel er van was geheel nieuw.
Van MEYERS breng ik zijn Droit Ligurien de Succession, zijn studies over
de Universiteit van Orleans in de XIIIe eeuw, over Les glossateurs et le droit
fiodal, en zijn bronnen-uitgaven betreffende Cambray, Saint-Amand en
Grimbergen in herinnering, maar er is nog veel meer.
§ 12.

BESLUIT.

Getuigt het van onvoldaanheid over het vele dat gedaan werd, als hier
enkele opmerkingen gemaakt worden over gebieden en onderdelen der
rechtswetenschap welke in ons land weinig of niet worden bestudeerd?
In het privaatrecht is het onderzoek naar de wording en' ontwikkeling
van de grote dogmatische leerstukken en rechtsbegrippen nog niet voldoende tot zijn recht gekom.en. Wij verlangen naar een juridische dogmengeschiedenis. Daarnaast kan de maatschappelijke betekenis van verschillende rechtsinstituten helderder in het licht geplaatst worden : de rechtssociologie vraagt om ernstiger beoefening. Van de zo rijke en bloeiende
Italiaanse civilistiek wordt in Nederland geen kennis genomen. De algemene rechtsleer komt te kort bij onze juridische schrijvers, met voile erkenning van wat PAUL SCHOLTEN ook hiervoor betekent. Eveneens heeft
men de algemene theorie van het proces hier te lande laten liggen. Over
executierecht bestaat geen handboek. De geschiedenis van ons burgerlijk
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proces is een grotendeels onontgonnen veld. Het in de laatste jaren ontstane Ordeningsrecht, waaronder ik voorlopig versta het geheel van voorschriften die tot bewuste strekking en tot functie hebben inbreuk te maken
op de vrije verkeershuishouding, wacht op wetenschappelijke bewerking
en systematisering. Ook hiervoor zal grondiger sociologische vorming
nodig zijn dan men thans in ons land kan opdoen.
In de moderne wetenschap van het Romeinse recht tellen wij nauwelijks
mee. Met de historische studie van het Canonieke recht staat het niet beter.
Het Rooms-Hollandse recht is nog niet historisch-systematisch beschreven, het Oud-Nederlandse recht w'ordt nog veel te veel als antiquiteit
en te weinig als rechtsgeschiedenis behandeld. Van de wetenschappelijke
studie van het Engelse recht aan de Universiteiten blijkt bijna nimmer
iets naar buiten. De staatsrechtelijke studies zouden bij meet sociologische kijk en kennis baat hebben : de Amerikaans-Engelse political science
ziet in menig opzicht een stuk verder dan wij. Aan zelfstandige studies van
de geschiedenis der staatsleer besteedt vrijwel geen jurist hier te lande zijn
tijd. Voor de geschiedenis van het strafrecht en van het strafproces is nog
haast alles te doen. Althans, er blijkt van dit alles in geschrifte niets en
alleen daarnaar kan men oordelen. „Quis nosset Homerum, Ilias aeternum
Si latuisset opus ?"
Maar dat er op het onafzienbaar wij de veld der rechtswetenschap minder of niet ontgonnen terreinen zijn, moet meer aansporend dan teleurstellend werken. Talrijke zullen de nieuwe vragen zijn die de naaste toekomst aan onze Nederlandse rechtsgeleerden zal opgeven. wij koesteren
het vertrouwen, dat de Nederlandse jurist, bekwaam, degelijk en nuchter,
bereid van links en van rechts te leren, zonder veel neiging tot nieuwlichterij of diepzinnigheid, ook in de nieuw opgeworpen vragen het midden
zal houden, niet geheel zonder grond van oordeel dat bij daar „tutissimus
ibit".
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§ I. DE GROEI DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN.

Het beeld te schetsen van een wetenschap is een verrichting, ten dele
verwant aan die van de portretschilder of -tekenaar. Elk portret — moge
nu de gelijkenis de onbevangen toeschouwer min of meer sprekend voorkomen — geeft expressie aan de persoonlijke visie van de portrettist op
zijn model. Ook het zelfportret voor de spiegel is allerminst een fotografische weerspiegeling. Welnu, hoezeer ook gestreefd wordt naar zuiver
objectieve weergave, zo bevat desgelijks het van een wetenschap te schetsen beeld noodzakelijk subjectief-arbitraire elementen, voortspruitend uit
de individuele instelling van de ontwerper. Te meer — dit is de parallel
met het zelfportret — waar deze leeft en werkt in het „geestelijk klimaat"
van de tijd en het land, welke door hem uitgebeeld worden.
Vaste, meetbare criteria, waaraan de vooruitgang en het niveau van de
beoefening ever wetenschap getoetst zouden kunnen worden, ontbreken.
Althans bij de niet-natuurwetenschappen. Rangschikt men daaronder de
economische wetenschap — en dat is alweer de persoonlijke opvatting
van schrijver dezes — dan is elke uitbeelding daarvan eo ipso waarderend,
d.w.z. selectief en normatief. A fortiori indien, zoals z.i. met betrekking
tot de economische wetenschappen, nauw verband bestaat met door levensovertuiging bepaalde idealen van volkswelvaart en maatschappelijke vooruitgang.
De gestelde taak is evenwel 66k — en misschien meer nog — die van
de historicus. Er is niet een „stand van de wetenschap" als een naar tijd
en ruimte scherp begrensde, organische eenheid. 1)
In de eerste plaats getuigen de opvattingen over wat wetenschap is of
moet zijn, zelf van voortdurende groei en wording. De scheidslijnen met
de wijsbegeerte, of tussen verwante takken van wetenschap onderling,
zijn op de globus intellectualis niet steeds dezelfde. De differentiatie der
) Vgl. in die zin ook JOSEPH SCHUMPETER in zijn schets der economische wetenschap van Duitsland
Deel I (Gesamtbild der Forschung in den einzelnen Liindern), uitg. H.
Mayer, Wien 1927, p. I.
1

Die Wirt schaftstheorie der Gegenwart,
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vakwetenschappen ---- reeds de idee van specialisatie, alsook haar mate en
wijze van realisering spreken van historische evolutie — vindt soms ge1 eidelijk, dan weer sprongsgewijze en met slingergang plaats. Haar afzonderlijke ontwikkeling is veelal de resultante van het gelijktijdig nog
vasthouden aan een overwonnen standpunt en het reeds vooruit tasten
naar nieuwe begripsvorming en zingeving. Alle grenzen, die hier min of
meer willekeurig en kunstmatig moeten worden getrokken, berusten
wederom mede op het aanvoelingsvermogen en inzicht, de persoonlijke
voorkeur en wereldbeschouwing van de onderzoeker.
Er bestaat niet als afgerond geheel een eeuwige en onveranderlijke economische wetenschap, al heeft zodanige natuurrechtelijke beschouwing
lange tijd opgeld gedaan. Te heterogeen zijn haar problemen en probleemstellingen, te gevarieerd haar mogelijkheden van beoefening, te uiteenlopend de beoordeling van haar karakter en doelstelling in verschillende
perioden en zelfs op een tijdstip, te vloeiend en veranderlijk — last but
not least — haar ervaringsobject : het economisch handelen.
Evenmin is er een specifiek Nederlandse economische wetenschap, noch
een zodanige wetenschap, belicht als moment-opname op 1 o Mei 1940.
Waar de volkshuishoudingen, ondanks een tegengesteld streven naar
autarchie, hoe langer hoe meer deel uitmaken van een wereldhuishouding,
is, zo een wetenschap, dan ongetwijfeld de economische,en zo in een land, dan
voorzeker in het onze, uit den aard der zaak en in toenemende mate internationaal gericht. Naar ruimte gemeten staat de beoefening der economische
wetenschap in Nederland niet op zichzelf. Evenmin echter naar tijd gemeten.
Het wetenschappelijk worstelen en wrochten wordt in de loop der tijden
allerwege gevormd, en gevoed door een bonte mengeling van met elkander
samenhangende, maar ook met elkander strijdige elementen, door voorstellingen en voor-onderstellingen, door denkvormen en denkgewoonten,
die ten dele de wetenschappelijke werkers zelf onbewust blijven. Door
heuristisch-didactische constructies en extreme „ismen", die in onafgebroken golfbeweging van wijsgerig-wetenschappelijke denktechniek, van
dogma en critiek, elkander afwisselen en opvolgen. In de sociale wetenschappen bovenal door opvattingen omtrent materie en methode,omtrent
wetenschapsideaal en -model, zelf weer bevrucht door de complexe ideeenwereld en overgeleverde toekomstverwachtingen van religie, ethiek, filosofie, politiek enz. Opvattingen, die, in historische continuiteit en interrelatie, groeien, bloeien, afsterven en herleven. Bij een poging tot afzonderlijke beschouwing daarvan voor een bepaalde tijd en ruimte kan
alleen historische analyse er in slagen de dooreenlopende draden van dit
kluwen te ontwarren, de overgangsvormen, zo al niet te scheiden, dan
toch te onderscheiden.
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Een schets van de tijdruimtelijke stand der economische wetenschap
laat zich slechts tekenen tegen de historische achtergrond en met het actuele perspectief van haar ontwikkeling in de samenleving. Wanneer zodanig
overzicht wordt aangevangen op een teruggelegen tijdstip, vervolgens
voortgezet tot in de jongste tijd ; tenslotte de blik gericht op het wordende,
dan kan in elk dezer drie ineenvloeiende doorgangsstadia van verleden,
heden en toekomst de specifieke situatie van Nederland worden belicht.
§ 2.

HISTORISCHE ACHTERGROND.

Het menselijk denken heeft van oudsher er naar gestreefd, daartoe aangespoord door dringende noden, opkomend in en uit de samenleving, in
min of meer systematische vorm licht te doen schijnen op, alsmede oplossingen te verschaffen voor, uiteenlopende vraagstukken van sociaaleconomische aard. Uit wetenschappelijk oogpunt bezien rangschikt men
deze pogingen, opgetekend uit de Oudheid en Middeleeuwen, gewoonlijk
onder die van de „voorlopers", onder de geschiedenis der voor-wetenschappelij ke economie.
Verschil van mening bestaat over het al-of-niet-wetenschappelijk karakter van het mercantilisme in de i 6e en i 7e eeuw; dit hangt natuurlijk er
van af, hoe eng of ruim men het begrip wetenschap stelt. Volgens veler opvatting ligt het ontstaan der economie, als tak van wetenschap, eerst in de
tweede helft der 18e eeuw. Hoe dan ook, noch in de 17e noch in de 18e
eeuw vinden wij in Holland de economische wetenschap als afzonderlijk
vak beoefend dan wel onderwezen. De economische vakstudie in ons land
dateert eerst uit de 19e eeuw. 1 )
Vergeleken met het buitenland kwam ons land hier ver achteraan hinken.2) De Universiteit te Halle had sedert 1727 een afzonderlijke leerstoel
voor economie 3); te Berlijn werd in 1747 de Burgerakademie opgericht,
1) Voor meer historische bijzonderheden zij verwezen naar: Dr W. SLEUMER TZN, Het economische
onderwks maatschappelkk beschouwd, Groningen 193 8 ; Dr S. ELZINGA, Het economisch hoger onderwfr1r als vertegenwoordiger der modern cultuur, Wassenaar 1941; Prof. N. W. POSTHUMUS, De faculteit der handelswetenschappen, in Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam,
Amsterdam 1932, p. 351 e.v. ;
Mr VAN DER FLIER, Opmerkingen over het onderwis in de Staatshuishoudkunde, en Mr VAN DER VEGTE, De
Staathuishoudkunde in het leader van het Hooger onderwks, beide artikelen opgenomen in de Sociaal-economische
opstellen, aangeboden aan Prof. GREVEN, Haarlem 1916 ; Mr R. MtEs, Het hoger onderlvfrIs in de handelswetenschappen, Amersfoort 1924; Prof. D. VAN BLOM, De economie als juristenvak, Delft 1916; Prof. Z. W. SNELLER, Herdenkingsrede bjj het 25-farigbestaan der N.H.H.S.,
Jaarboek der Ned. Verg. voor Hooger Handelsonderwij s, Rotterdam I 937-'3 8.
2) POSTHUMUS begint zijn artikel (loc. cit.) als volgt : „Met een zekere verwondering moet men constateeren, dat in de Republiek de beoefening van de economische wetenschappen in vergelijking met de
omringende landen een groten achterstand aanwees, hoewel het maatschappelijk leven in den bloeitijd
der Republiek meer gecommercialiseerd was dan dat bij andere natien het geval was, en nergens de belangen van handel en industrie zoo vooraan stonden als bier te lande."
3)Vgl. H. STIEDA, Die Nationalokonomie als Universitatswissenschaft, Leipzig 1906.
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te Hamburg in 1767 de later befaamde Handelsakademie van Busch gestichti). Zelfs in de 19e eeuw zou het nog vele decennia duren alvorens het
nieuwe studievak alhier tot enige ontwikkeling kon geraken. Aan het
K.B. van 1815, waarbij het H.O. in de Staathuishoudkunde bier te lande
op papier was ingesteld, werd door de hoogleraren practisch weinig of
geen uitvoering gegeven. 2) Bij de wet-THoRBEcKE van '863 op het M.O.
werd de Staathuishoudkunde leervak op de H.B.S. met 5-jarige cursus.
Bij de wet van 1876 op het H.O. — precies honderd jaar na het verschijnen
van de „Wealth of Nations"! — werden de (grondbeginselen van de)
Staathuishoudkunde en Statistiek ingedeeld bij de verplichte vakken voor
het candidaatsexamen in de juridische faculteit, werd bovendien kennis in
meer uitgebreide vorm van deze beide vakken vereist voor het doctoraal
examen in de Staatswetenschappen bij diezelfde faculteit.
Van dat moment of werd dus de beoefening der economische wetenschap bevestigd — en zij zou dit voorshands vrijwel uitsluitend blijven —
als „juristenvak". Met alle voor- en nadelen van dien. Hoe was omstreeks
die tijd de economisch-theoretische instelling bier te lande ? In dit bestek
kunnen wij daarop niet uitvoerig ingaan. Een enkel voorbeeld zij ter
illustratie vergund. Jhr DE BOSCH KEMPER, in 1852 benoemd tot hoogleraar in de juridische faculteit aan het Athenaeum, doceerde aldaar liefst
negen vakken, waaronder Staathuishoudkunde en Statistiek. Schoon door
zijn tijdgenoten niet zeer geeerd, heeft hij in al deze vakken zijn sporen
nagelaten en vormt hij o.i. een der grootste sieraden van die faculteit in de
afgelopen eeuw. In zijn hoofdwerk „De wetenschap der zamenleving",
waarbij de sociologie in ons land werd geintrocluceerd, toonde hij zich een
voorstander van de sociale gedachte en van de inductief-empirische methode, gekant tegen de liberale school en haar neiging tot al te forse isolatie en
abstractie.3) Maar DE BOSCH KEMPER was zijn tijd verre vooruit. In 1873
nog kon een autoriteit als Mr J. L. DE BRUYN KOPS, oprichter van het belangrij kste tijdschrift „De Economist", schrijven 4): „De voornaamste
eischen der economie zijn bij ons gemeen goed geworden en een exposé
1) De eerste handelsacademie was vermoedelijk die van Hanau (1704). Na Hamburg volgden Parijs,
Wenen, Moskou, St Petersburg, Praag, Graz, Luik, Antwerpen, Venetie, Boedapest, Warschau etc.
2) Toen THORBECKE in 1825 werd benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit te Gent
in de politieke en diplomatieke geschiedenis en de statistiek, rekende hij daaronder blijkens zijn inaugurele oratie ook de welvaartsleer (te weten als grondslag der staatkundige geschiedenis 1). De in 1846 te
Amsterdam tot stand gekomen InrIgting voor Onderwijs in Koophandel en Niiverheid, waaraan ook door
enkele hoogleraren van het Athenaeum werd lesgegeven, ging in 1866 — na het wegvallen van de
weer ten onder. De te Delft gestichte Koninklijke Academie had volgens
financiele steun van SARPHATI
een K.B. van 1842 ook ten doel het geven van handelsonderwijs; in de praktijk kwam daarvan niet veel.
3) In 1849 door VISSERING
die THORBECKE te Leiden opvolgde — in zijn inwijdingsrede nog welsprekend verdedigd. Vgl. QUACK, Herinneringen, Amsterdam 1913, p. yo e.v.
4) Voorrede tot de ye druk van zijn Beginselen van Staatshuishoudkunde p. VIII-IX.
-

-

ECONOMIE

89

van haar beginselen is voor de meesten als gesneden brood . . . . vooreerst
zal het dan toch nuttig zijn, de grondregels na te gaan, waarop de bestaande
orde van taken is gebouwd, al valt er niet meer te bouwen." (sic). Ook
Prof. GREVEN verdedigde bij zijn intree als economisch hoogleraar te
Leiden in 188o nog voornamelijk de „oude economie". 1)
Bij de afsluiting der 19e en de opening der Zoe eeuw stond de beoefening der economische wetenschap in Holland — eens groot geworden als
handeldrijvende natie, als koloniale mogendheid, als internationaal centrum van goederen-, diensten- en geld-verkeer —nog in de kinderschoenen.
In de kringen van handel en nijverheid zelf waren hier te lande in de loop
der tijden slechts sporadisch stemmen ter verbetering opgegaan. Nog in
de aanvang van deze eeuw was hiervoor bij de Kamers van Koophandel te
Amsterdam en Rotterdam geen belangstelling te wekken. Toch bracht
tenslotte het particulier initiatief uitkomst : eind 1913 werd te Rotterdam
de Nederlandsche Handels-Hoogeschool opgericht. 2)
Minder voorspoedig nog ging het te Amsterdam. Bij de omzetting van
het Amsterdamse Athenaeum tot Gemeente-Universiteit in 1876 was
wederom gepleit voor uitbreiding van het economisch onderwijs. De tijd
was in de eerste handelsstad des lands nog niet rijp. Na schier eindeloze
discussies kwam ten leste in I9zz — de oorlog bracht de gewenste
tempo-versnelling — de zesde faculteit, die der handelswetenschappen, 2)
aldaar tot stand. In 19z7 volgde de oprichting van de Roomsch-Katholieke Handelshoogeschool te Tilburg. 2)
De merkwaardige omstandigheid doet zich hier derhalve voor, dat het
interval tussen beide wereldoorlogen — hetwelk in dit boekwerk voor de
verschillende takken van wetenschap en wijsbegeerte beschrijving vindt,
teneinde de vlucht te meten, de vrucht te merken van het geestelijk leven
onzer natie tot aan de Duitse bezetting — dat deze tijdsruimte ongeveer
samenvalt met de periode, waarin de economische wetenschap te onzent
eerst haar vleugels mocht uitslaan, beproeven moest haar geweldige achterstand in te halen. Daarbij valt nog te memoreren, dat deze bijzondere ontwikkelingsperiode der economische wetenschap in ons land bovendien
1) Oude en nieuwe economie, een posing tot verpening. Zijn opvolger in dat ambt, Prof. VAN BLOM, verzekerde in zijn reeds geciteerde intree-rede van 1916, dat van hem geen nieuw geluid moest worden verwacht, aan welke opvatting hij gedurende zijn ambtsperiode in hoofdzaak trouw is gebleven. Een andere
mening was toentertijd voor een deel reeds toegedaan de latere hoogleraar aan de economische faculteit
te Amsterdam, Mr FRIJDA. Vgl. diens bijdrage Oude en nieuwe economie in de bundel Sociaal-economische
opstellen, loc.cit. p. 183 c.v. Deze scherpzinnige economist, tijdens de bezetting gedeporteerd, zij hier
met eerbied genoemd.
2) Wettelijke erkenning verkregen de beide handelshogescholen en de handelsfaculteit in 1937;
sedertdien zijn zij omgedoopt tot resp. economische hogeschool en economische faculteit.
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parallel ging met een algemene ontwikkelingsperiode in de geschiedenis
der mensheid, welke er een van totdusver ongekend snelle en diepgaande
veranderingen is geweest op tal van terreinen, en op wetenschappelijk en
op staatkundig en niet in het minst — op sociaal-economisch gebied.
Elke waardering van de door de economische wetenschap in Nederland
over deze periode van twee decaden (1919-1939) bereikte resultaten, behoort met deze vOOrgeschiedenis billijkerwijze rekening te houden. De
critiek, waar nodig, blijve grotendeels op de toekomstige ontwikkeling
gericht, dus tot het slotgedeelte van dit overzicht bewaard.
§ 3. TUSSEN TWEE WERELDOORLOGEN.

De economische wetenschap hier te lande zou zich, alleen reeds gezien
het voorgaande, waarlijk niet hebben te schamen noch verontschuldigen,
indien haar productie over de bedoelde periode niet in kwaliteit en progressie zou kunnen wedijveren met die van de beoefening der andere vakwetenschappen in het binnenland, hetzij met die van de bewerking derzelfde materie in het buitenland. Men kan erover twisten of de indruk van
zodanig tweezijdig niveau-verschil ten ongunste der economische wetenschap in Nederland gewettigd is. Bij gebrek aan vaste vergelijkingsmaatstaven kan inderdaad van niet meer dan een indruk sprake zijn. Onaannemelijk lijkt zulks echter geenszins, temeer als men nog het passend gewicht toekent aan andere factoren, die, ook in het bewuste tijdvak van opgang, toch de voile ontplooiing der economische wetenschap hier te lande
zijn blijven remmen.1)
Noemen wij in de eerste plaats het te geringe aantal leerstoelen in verhouding tot het zoveel (en nog gedurig meer) omvattend terrein der economische wetenschappen. In de juridische faculteiten is aan een ordinarius
opgedragen het onderwijs in de staathuishoudkunde en statistiek. Het
laatstgenoemde onderwerp valt daarbij soms vrijwel geheel onder de tafel.
Het eerste komt slechts gedeeltelijk of zeer summier tot zijn „recht". De
bezetting bij economische hogeschool of faculteit was weliswaar uitgebreider, maar bleef desondanks aanvankelijk ook daar in verhouding tot
de toeloop van studenten en examinandi veelal te zwak. 2) Een systematische verlichting van de arbeid der hoogleraren door lectoren, assistenten
en privaat-docenten vond in den beginne slechts op bescheiden schaal
plaats. Het werken in het verband van seminarium of practicum, zoals b.v.
1) Enkele daarvan werden in 1927 reeds vermeld door Prof. C. A. VERRIJN STUART in zijn bijdrage
getiteld Niederlande, opgenomen in het hiervoor geciteerde verzamelwerk Die Wirtschaftstheorie der
Gegenwart Dl I, p. 1 42/3.
2) De Rotterdamsche Handels-Hoogeschool b.v. in 1913 aanvangend met ruim 5o leerlingen, had in
1919 reeds bijna boo ingeschreven studenten!
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bij onze Oostelijke naburen voor de onderhavige vakken veelvuldig in
zwang was, veroverde zich hier slechts langzaam burgerrecht.
Het wel onvermijdelijk gevolg is, dat enerzijds de docenten te zwaar
worden belast,anderzijds de studenten te licht.De eersten houden te weinig
tijd beschikbaar voor eigen studie en onderzoek — de laatsten krijgen
veelal slechts een gedeelte der stof (en dan nog in een speciale versie) te
horen. De vrije en veelzijdige ontwikkeling der economische wetenschap
wordt door een en ander ongunstig beinvloed.
Het eerste punt wordt wel afdoende in het licht gesteld door het opvallend (om niet te zeggen : ontstellend) geringe aantal publicaties van enig
belang door de gezamenlijke economische hoogleraren in Nederland
over de periode 1918-1940. Noemen we geen namen afzonderlijk, ook niet
van de gunstige uitzonderingen.
Vanzelfsprekend is de kwantiteit en het volume der in druk verschenen
studies allerminst op zich zelve waarde-bepalend. Over wat wel als waardecriterium te gelden heeft, kan licht verschil van mening bestaan. C. A.
VERRIJN STUART b.v. acht het voor de ontwikkeling der economische
wetenschap in Nederland 1 ) een geluk, dat Zij doorgaans verschoond gebleven is van de elders zoveel tijd en energie verspillende strijd om de
vaststelling der juiste methode en van het ware kennisobject.
Enerzijds valt het vanzelfsprekend toe te juichen, dat onverdeelde aandacht kon worden gewijd aan de problematiek en dat deze niet werd afgeleid door veelal onvruchtbare en steeds verder op zijpaden voerende discussie over de systematiek. Anderzijds evenwel leidt zulks op den duur
licht tot eeniijdigheid en verstarring.
Tredend in het voetspoor van PIERSON, is C. A. VERRI JN STUART voorstander van de causaal-deductieve methode en aanhanger van de aldus opgebouwde Oostenrijkse grensnutwaardeleer. Hij heeft gelegenheid gevonden om hiervan bij herhaling en met kracht in geschrifte te getuigen.
De invloed van deze hoogleraar — thans emeritus — was hier te lande in
de bedoelde ontwikkelingsperiode der economische wetenschap, naar
het ons toeschijnt, een ver reikende en vruchtdragende. Zijn leerlingen en
geestverwanten bezetten in het hier beschreven tijdvak een overwegend
gedeelte van de economische leerstoelen.
Door concentratie van de betrekkelijk geringe krachten op een bij voorbaat vaststaand doel, te bereiken langs een beproefde weg, werd „economisch" gehandeld, immers met de minste offers het grootste nut verkregen. Men kan niet anders dan waardering hebben voor het aldus bereikte
resultaat ener snelle verkleining van de achterstand, althans op dit onder1

) Loc. cit.
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deel van het vak. De vraag rijst inrniddels, of niet allengs andere methoden
en doelstellingen, naast die, volgens dit partieel aspect gekozen, in het
veld van onderzoek betrokken of althans toegelaten hadden moeten
worden, teneinde meer verscheidenheid en oorspronkelijkheid en daardoor wellicht per slot van rekening ook een „meer-waarde" te verkrijgen.
Bezien wij echter, alvorens die vraag te beantwoorden, de stand en het
standpunt der theoretische economie hier te lande in de bewuste periode
iets nader. Daarbij blijkt dan van zelf, in hoever men binnen die kring
reeds uit eigen beweging aan de boven gereleveerde schaduwzijde van
het doelbewust eenzijdig gekozen systeem aandacht had geschonken.
De stand der economische wetenschap. Het wend reeds terstond in de
aanhef naar voren gebracht : er is geen zelf-registrerend apparaat, waarvan
deze stand exact valt af te lezen. Wij moeten ons behelpen met een aantal
indices, welker keuze en gewicht van persoonlijke waardering afhankelijk
zijn. Als zodanig kwamen b.v. reeds ter sprake de publicaties en oraties
der economische hoogleraren en andere docenten. Van belang zijn voorts
de tijdschriften : naast het reeds genoemde maandblad De Economist, het
weekblad Economisch-Statistische Berichten (uitgave van het Nederlandsch
Economisch Instituut,'-) gelieerd met de Economische Hogeschool Rotterdam) en Economie (het maandelijkse periodiek, uitgegeven door de Katholieke Economische Hogeschool Tilburg). Daarnaast vallen als gewichtige
kenbron te noemen de prae-adviezen, uitgebracht op de jaarlijkse vergaderingen van de Vereniging voor de Staatshuishoudkunde en de Statistiek, 2)
opgericht door DE BOSCH KEMPER. Verder vervullen een belangrijke rol
de dissertaties, gewijd aan economische onderwerpen. 3)
In dit verband moet als waarde-meter zeer zeker ook worden genoemd:
de vormende kracht van het onderwijs. Wanneer het aantal studenten als
gunstig symptoom mag worden aangemerkt (in een periode van werkloosheid is het dit stellig niet zonder meer), dan verdient in de eerste plaats
Rotterdam hier nog een speciale vermelding. Dat de primus aldaar, Prof.
F. DE VRIES, zich als econoom, ook zonder omvangrijke publicistische
arbeid, grote reputatie en autoriteit verwierf, legt wel in de eerste plaats
getuigenis af van zijn buitengewone gaven als docent. Dit springt ook naar
voren uit de bundel Economische Opstellen, hem ter gelegenheid van zijn
1) Dit Instituut heeft ook een aantal belangwekkende monographieen doen verschijnen.
2) De Vereniging heeft ook andere publicaties verzorgd. Het ledental was in 1939 tot boven de 75o
gestegen. Vgl. C. A. VERRIJN STUART Schets eener geschiedenis van de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde
en de Statistiek, Den Haag 194o.
3) In Rotterdam kwamen tijdens het 25-jarig bestaan 129 tot stand.
:
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25-jarig jubileutn in 1943 aangeboden door een aantal oud-leerlingen. 1)
Er is reden om bij dit punt nog even langer te blijven stilstaan. De bedoelde bundel namelijk verschaft een terugblik juist over de periode, die
ons hier bovenal bezig houdt. Vergelijkt men deze met de respectieve
bundels, aangeboden aan GREVEN (1926) en aan C. A. VERRIJN STUART
(193 I ) ---' die evenwel niet alleen door oud-leerlingen zijn samengesteld —
dan is de ontwikkeling der economische wetenschap (towel in omvang
als diepte) te onzent, vaarin de Economische Hogeschool te Rotterdam
zulk een voornaam aandeel heeft, 2) hieruit onmiskenbaar of te lezen.
Nog een verblijdend teken is, dunkt ons, het volgende. Met alle respect
voor de meester slaan verscheidene leerlingen hoffelijk maar beslist eigen
afwijkende wegen in. In veel geringer mate dan C. A. VERRUN STUART —
die inderdaad jarenlang het economisch denken in Nederland zijn stempel
opdrukte — heeft F. DE VRIES een eigen leerstellige school gevormd.
Meer wend door hem beproefd op te voeden tot zelfstandige arbeid, inzicht te verschaffen in de veelzijdigheid der economische problemen. Aldus
verzekert ons zijn oud-leerling COBBENHAGEN, thans hoogleraar te Tilburg,
wiens eigen oorspronkelijk werk daarvan het beste getuigenis vormt.
In dit zelfde verband zij tenslotte de aandacht gevestigd op een waardemeter, die weliswaar aan de openbare contrede goeddeels is onttrokken,
maar die desalniettemin, kon men deze beter overzien, van uitzonderlijk
belang zou blijken. Wij doelen op het gezag der economische wetenschap
naar buiten en inzonderheid bij 's lands leiding. Voor zover na te gaan,
lijkt het vermoeden niet bezijden de waarheid, dat de leden van de Rotterdamse Senaat in groter omvang dan hun collega's elders — al is ook Tilburg de laatste tijd in dat opzicht naar voren gekomen — contact hebben
met het economisch leven en, krachtens hun lidmaatschap van diverse
commissies en raden, binnenskamers op onderdelen van de economische
Staatstaak veelal zwaarwegende invloed hebben kunnen uitoefenen.
Naast Prof. DE VRIES - inmiddels overgegaan naar de Amsterdamse
Universiteit — moeten hier, menen wij, Prof. P. LIEFTINCK - de huidige
minister van Financien
en Prof. J. TINBERGEN afzonderlijk worden
genoemd. Vele oud-leerlingen van Rotterdam 3) treden ook in Staatsdienst
op de voorgrond.
Anderzijds was het er verre van, dat in Nederland van Staatswege doel—

1) Haarlem 1944. Zie speciaal hierin de rede, uitgesproken door Prof. COBBENHAGEN De Vries als
p. 9 e.v.
2) In dit verband verdient wel nog vermelding, dat de leiding tijdens de eerste vijf jaren berustte bij
Prof. G. W. J. BRUINS.
3) Althans in absolute getallen. Relatief gemeten, t.o.v. het totaal aantal oud-leerlingen, staat Tilburg
bovenaan.
:

theoretisch economist,
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bewust economische politiek gevoerd werd op wetenschappelijke grondslag of met actieve medewerking der economische wetenschap als zodanigl).
Over het algemeen hield de theoretische staathuishoudkunde zich van de
practische staatkunde afzijdig. 2 ). Tot verwondering en somwijlen verontwaardiging van grote kringen stond de beoefenaar der economische theorie
in het algemeen op het standpunt, dat het licht der wetenschap dient om te
stralen, niet om te warmen. „Onze maatschappij beklaagt zich over haar
economisten en menig economist beklaagt zich over zijn maatschappij".
Aldus eenmaal VAN BLOM.9 Wij moeten thans daarlaten of zijn daaropvolgende verdediging van de beoefening der z.g. reine theorie heel gelukkig is uitgevallen. Die vraag, welke niet alleen voor ons land van het
grootste gewicht is, kan slechts in veel breder kader worden beantwoord.
In ander verband komen wij hierop nog terug.
Overigens is het misprijzen der openbare critici veelal even ondeskundig als subjectief, al mag niet worden verheeld, dat intuitief toch wel
een bestaand manco wordt aangevoeld. Om diezelfde reden zullen wij niet
als maatstaf nernen de matige waardering, welke de economie geniet bij
scholieren en studenten, die niet uit vrije wil met Oft yak in aanraking
worden gebracht. Slechts weinig hoger staat de economische wetenschap
qua wetenschap niet zelden aangeschreven in de kring van beoefenaren
der zusterwetenschappen. Is het niet tekenend, om slechts een voorbeeld
uit talloze te noemen, dat b.v. een over het algemeen op hoog peil staand
werk als het .Encydopaedisch Handbook van hot Moderne Denk,en 4) tot stand
kon komen en worden herdrukt zonder vertegenwoordiging der economische wetenschap ?
Vanzelfligt hier de overgang naar het laatste punt, waaraan wij de waarde van de economische wetenschapsbeoefening in Nederland zouden kunnen toetsen : met name haar gezag en gehoor in het buitenland. De prestaties der beoefenaren van verscheidene andere vakwetenschappen in Nederland verwierven tot ver buiten onze grenzen vermaardheid. Naar het ons
wil voorkomen heeft de economische wetenschap van deze eeuw te onzent
niet voortgebracht een van die werken, welker verschijning een mijlpaal
vormt in de ontwikkeling van het menselijk denken of een nieuwe inter1) Pas kort na de bevrijding is van regeringswege als wetenschappelijk advies-orgaan ingesteld het
Centraal Planbureau, onder leiding van Prof. TINBERGEN.
2) Een typische, welhaast traditionele uitzondering vormden de successieve economische hoogleraren bij de juridische faculteit der G.U. te Amsterdam. Met uitzondering van BEAujoN, die echter
reeds op 37-jarige leeftijd overleed, waren of werden zij alle ook politici. PIERSON, Com. VAN DER
LINDEN en TREUB bekleedden alien ministersposten, VAN EMBDEN was lid van de Eerste Kamer.
3) Aanhef zijner Diesrede Economie en Samenleving, Leiden 1934.
4) Arnhem 1942.
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pretatie geeft van de materie, bezien in het licht der feitelijke ontwikkeling.
De aandacht door de buitenlandse economische literatuur aan onze beoefening der economische wetenschap besteed, is met enkele uitzonderingen niet anders dan naar verhouding gering te noemen. 1)
Er zijn natuurlijk de recensies van enkele in ons land verschenen werken
in de buitenlandse (vnl. Duitse) vaktijdschriften. Van onze handboeken
zijn in het buitenland bekend en gebruikt : het oudere van PIERSON in
een Engelse vertaling en dat van C. A. VERRIJN STUART in een Duitse
vertaling. 2) BORDEWI JK schreef in opdracht van het Carnegie Endowment
for International Peace, zijn The costs of the war (1928). Grote bekendheid
verwierf zich TINBERGEN, buitengewoon hoogleraar in de statistiek en
wiskundige economie te Rotterdam, mede door zijn voortreffelijk en
baanbrekend werk aan de Economische Afdeling van de Volkenbond te
Gereve. VAN DER VALK van het Economisch Instituut te Rotterdam,
later hoogleraar te Utrecht, kreeg belangrijk internationaal contact door
zijn fellowship van de Rockefeller Foundation. Prof. G. M. VERRIJN
STUART hield als afgevaardigde van het Economisch Instituut een voordracht over de economische studie in Nederland voor het Institut scientifique de recherches economiques et sociales te Parijs. 3) Enkele publicaties
'van het Economisch Instituut zijn, evenals te voren die van GREIDANUS4 ),
in de Engelse taal verschenen. Van erkend internationaal belang zijn ten
slotte de economisch-historische onderzoekingen van Prof. N. W. POSTHUMUS (economische faculteit Amsterdam) 5 ).
Algemene theoretisch-economische studies, die in het buitenland de
aandacht getrokken hebben, zijn er hier — voorzover ons bekend —slechts
weinige. Van de recente literatuur valt onder deze categorie b.v. te vermelden het werk van J. G. KOOPMANS, thans hoogleraar te Rotterdam,
over „neutraal geld" 6). In de grote Festgabe fur Lujo Brentano, Die Wirtschaftswissenschaft each dem Kriege, Bd. II, Der Stand der Forschung (1925),
wordt van Holland, in tegenstelling met vrijwel alle overige landen, in
het geheel geen gewag gemaakt. C. A. VERRIJN STUART, in zijn meervermeld overzicht van 1927 over de economische wetenschap in Nederland,
1 Hetzelfde geldt voor ons economisch onderwijs. In het verzamelwerk L'enseignement economique en
France et a P etranger, Paris 1937, wordt Nederland overgeslagen.
' 2) Grundlagen der Volkswirtschaft, Jena 1923. SURANYI-UNGER in zijn bekend overzicht over de ontwikkeling der economische wetenschap in de drie voornaamste spraakgebieden der wereld (Economics in the
twentieth century, N.Y./Ldn..193i) vermeldt voor Holland slechts deze beide werken; WAGENFUHR, Der
Systemgedanke in der Nationalokonomie, Jena 1933, enkel het laatstgenoemde.
3) Cinq conferences sur la mithode dans les recherches economiques, Paris 1938.
4) The value of money, 1932.
5) Vgl. diens Recueil de documents internationaux relatifr a l'histoire economique de 1814 a 1924. POSTHUMUS
)

is voorts o.m. directeur van het Intemationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
6) Zum Problem des neutralen Geldes. Beitrage zur Geldtheorie, Wien 1933.
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noemt zelf daarin voornamelijk slechts enkele dissertaties, op het einde
der 19e eeuw in ons land verschenen over de grensnutwaardeleer, de bestrijding van het marxisme door PIERSON, TREUB, EIGEMAN en AN BLOM,
alsmede studies over het geldwezen van FRIJDA, G. M. VERRIJN STUART,
VISSERING, Mej. vAN DORP en hemzelf. Deze lijst is thans voor aanvulling
vatbaar. Maar het algemene beeld is niet gewijzigd. Luttele economische
geschriften van vaderlandse bodem vonden als „export-artikel" in den
vreemde met ere bun weg. Wel werd (en wordt) de medewerking van
Nederlandse economen in internationale organisaties op prijs gesteld.
Wij moeten dus wel de Nederlandse economisch-theoretische productie
in hoofdzaak uit „autarchisch" oogpunt bezien. Nu is in de aanhef gesteld:
er bestaat geen Nederlandse economische wetenschap als zodanig. In haar
algemeenheid schijnt ons deze uitspraak juist. Maar bij nadere beschouwing blijkt toch enige aanvulling van node. Immers toont begrijpelijkerwijs de beoefening der economische wetenschap te onzent gaandeweg wel
een specifieke voorkeur voor die onderwerpen, welke met de problematiek van ons nationaal-economisch leven nauw verband houden. Misschien
laat de economische wetenschap zich hier te lande juist op deze speciale
terreinen wel van haar beste kant zien. Wij doelen inzonderheid op de
economische beschrijving van onze handel, nijverheid, landbouw en
scheepvaart. Bekendheid verwierven geschriften en publicaties oval):
verkeerswezen (F. DE VRIES), landhuishoudkunde (DIEPENHORST, I. B.
COHEN, W. C. MEES R. A.Z11, MINDERHOUD, SNELLER, BORDEWIJK), gelden bankwezen (VERRIJN STUART Sr en Jr, W. C. MEES E.A.zn, LIEFTINCK),
handel en onderneming (N. J. POLAK, COBBENHAGEN), financien en belastingleer (vAN GuN, VAN BLOM, BoRDEwipc), publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (VERAART), arbeid (CORT VAN DER LINDEN, DIEPENHORST,
LEVENBACH), statistiek (C. A. VERRIJN STUART, TINBERGEN, BAKKER,
J. H. VAN ZANTEN2), bedrijfshuishoudkunde (TH. LIMPERG, N. J. POLAK,
KLEEREKOPER).
Drieerlei onderdeel van economische wetenschapsbeoefening in Nederland verdient afzonderlijke vermelding. In de eerste plaats de toenemende
studie der koloniale economie (KIELSTRA, J. H. BOEKE, GONGGRUP, VAN
GELDEREN3 ). In de tweede plaats de studie der economische geschiedenis
1) Wij veroorloven ons hier, daar dit overzicht geen bibliografisch karakter draagt, een willekeurige
greep.
2) Ook deze begaafde statisticus, lector aan de economische faculteit te Amsterdam, kwam na deportatie om het leven.
3) Deze voor de toekomst nog veel belovende economische specialist ontviel der wetenschap als een
der eerste slachtoffers van de bezetting.
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van Nederland (POSTHUMUS, SNELLER, VAN DILLEN). In de derde plaats de
studie der economische geographie, o.m. uitmondend tot locale en regionale streekplannen (TER VEEN, BOERMAN).
Dit drietal onderdelen der economische wetenschap wordt in zeker opzicht door een band verenigd. Prof. SNELLER zeide hiervan eens kernachtig het volgende1) : „Tot de vaste groep der economische wetenschappen behoren ook de economische aardrijkskunde en de economische geschiedenis. Beide hebben dit gemeen, dat zij de economische werkelijkheid
zien in haar betrekkelijkheid en verbijzondering, de ene in de ruimte, de
andere in de tijd. Tegenover een economische opvatting, die het gevaar
liep van te vervallen in de zelfgenoegzaamheid der algemene wetmatigheid,
vormen zij, evenals de koloniale economie, een heilzaam correctief".
Wanneer wij nu de vraag stellen, of, en zo ja : in hoever, de theoretische
economie hier te lande in haar ontwikkeling metterdaad uit deze lessen
van tijdruimtelijke economische relativiteit heilzame lering heeft getrokken, zijn wij langs deze omweg weer bij het hoofdthema uitgekomen.
Eerst nog een voorafgaande vraag en wel deze : was er inderdaad ontwikkeling in de theoretische economie te onzent, nadat deze — gelijk
bovengeschetst — door PIERSON en C. A. VERRIJN STUART C.S. aan de opvattingen van MENGER en VON BoHM BAWERK onverbrekelijk was vastgekoppeld ? Naar onze opvatting behoort deze laatste vraag stellig
bevestigend te worden beantwoord. Dit behoeft nauwelijks te verwonderen, aangezien ook de Oostenrijkse grensnutwaardeleer zelve en
met haar de theorie der prijs-, loon- en rente-vorming ter plaatse werd gemoderniseerd.
Het valt achteraf moeilijk te zeggen, of deze vernieuwing der theorie
geheel vanzelf, d.w.z. van binnen uit, zou zijn ontstaan. Het lijkt wel
zeker, dat twee stromingen van buitenaf krachtig daarop hebben ingewerkt. In de eerste plaats de diep ingrijpende economische structuur-wijzigingen en -verschnivingen, welke het tussenoorlogse tijdperk allerwege
kenmerkten. In de tweede plaats — en daarmede nauw verband houdend
— even diepgaande veranderingen in de sociale verhoudingen en maatschappij-beschouwingen. Tengevolge van een en ander heeft de sociaaleconomische overheidstaak zich alom in sterke mate uitgebreid, extensief
en intensief. Een verdere accentverschuiving in het economisch leven
heeft plaats gevonden tussen vrijheid en binding, tussen particulier initiatief en collectieve planning.
Hoe heeft nu de economische theorie in het algemeen op deze ver in1 ) Herdenkingsrede 1938,1oc. cit., p. 97. Vgl. ook zijn inaugurele oratie te Leiden: De economische geschiedenis in hare betrekking tot economie en geschiedenis, Amsterdam 1939.
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snijdende wijzigingen van het economisch bestel en van de sociale orde
gereageerd ? Hier moet in het kader der verstrekte opdracht worden volstaan met een uiterst beknopte, ook voor niet-economen begrijpelijk blijvende, uiteenzetting. De z.g. zuivere economie, waaronder in dit verband
wordt verstaan de gesloten systematiek overheersend tot in de dertiger
jaren, abstraheert van tijd en plaats en pretendeert de enig juiste en tegelijk
ook volledige verklaring te geven van het wezen der economische gebeurtenissen en betrekkingen, waar en wanneer ook ter wereld. In principe
moeten in deze opvatting, welke het economisch leven door causaalisolerende analyse in constant-wetmatige vorm wil vatten en verklaren,
alle historisch-relatieve variaties en verschuivingen, zomede alle niet zuivereconomische, in casu dus b.v. sociale en sociaal-ethische factoren, als
meta-economisch of exogeen buiten het eigenlijke veld der economischtheoretische studie blijven.
Deze oplossing is, zo goed voor de leek als voor tal van economische
onderzoekers, hoogst onbevredigend. Niet omdat de theorie abstraherend
en isolerend te werk gaat : dat immers doet elke theorie. De vraag is slechts :
in welke mate en op welke wijze ? D.w.z. geeft de theorie juist door haar
abstractie en isolatie het wezen der dingen, of is zij van de werkelijkheid
vervreemd, ja staat zij zelfs vijandig tegenover deze ? Tijdens de jaren
voorafgaande aan de tweede wereldoorlog, en mede onder de invloed
van de gememoreerde verschuivingen en verstoringen, is de laatste indruk
in vele kringen gedurig versterkt. Ook meer en meer in eigen kring.
In tweeerlei hoofdrichting is door de theorie zelve een uitweg gezocht,
teneinde het verloren contact met de realiteit te herstellen. De eerste brengt
de bedoelde historisch-relatieve verschijnselen, resp. afwijkingen, onder in
economische deel-theorieen, min of meer losstaand van, soms zelfs in strijd
met de algemene theorie. De tweede streeft naar een compromis, waarbij
de algemene theorie gehandhaafd en toch met de sociaal-economische
evolutie genoegzaam rekening gehouden kan worden. Beide oplossingen
zijn ook door de economische wetenschap in Nederland van elders overgenomen en afwisselend beproefd. Wij willen ze in de beide volgende
paragrafen kortelijk bezien : immers, daarin ligt opgesloten het markante
van de situatie om en nabij 194o, alsook het uitgangspunt ener belangrijke
nieuwe ontwikkelingslijn naar de toekomst.
§ 4. ECONOMISCHE DEEL-THEORIEEN.

De pure economie heeft gepoogd de door haar voor het economisch
handelen der individuele subjecten vastgestelde wetmatigheden te gieten
in de vorm van een systematische theorie, los van de historische en locale
ontwikkeling, los van het wisselend groepsverband en zijn uiteenlopende
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geestesgesteldheid in de samenleving. Wil men tijd en ruimte wederom inschakelen, de theorie als het ware dynamiseren, dan zullen meer relatiefadaequate theorieen kunnen ontstaan. Dan moet men derhalve of de
eerste theorie geheel laten vallen of althans van haar exclusieve geldigheid
ontdoen, zodat verschillende theorieen onafhankelijk naast elkander komen te staan. Alle pogingen tot ineenvlechting der statische en dynamische elementen schijnen bij voorbaat logisch uitgesloten, doch zij hebben
met haar doorbreking van het knellende oude kader de weg tot vernieuwing geopend. Algemeen aanvaarde dynamische leersystemen zijn echter
nog evenmin tot stand gekomen. De grootste vooruitgang is bereikt bij
bepaalde onderdelen van de economische theorie.
Zo zijn dan b.v. afzonderlijke conjunctuurtheorieen opgesteld, die geen
deel uitmaken van de algemene theorie en derhalve een min of meer zelfstandig bestaan voeren. Ook te onzent heeft zich sedert de vorige wereldoorlog een uitgebreide conjunctuurstudie ontwikkeld. In dit verband zijn te
noemen diverse onderzoekingen van TINBERGEN, G. M. VERRUN STUART,
VAN DER VALK, KREUKNIET, W. L.VALK e.a. Het Nederlandsch Economisch
Instituut en het Centraal Bureau voor de Statistiek werken nauw samen
voor de publicatie van speciale conjunctuuroverzichten voor Nederland.
Deze studie der economische dynamica heeft tegelijk geleid tot een herleving en uitbreiding van quantitatief-mathematische methoden van beoefening der economische wetenschap. Ook deze nieuwe tak van economisch onderzoek, veelal als econometrie aangeduid, wordt thans in toenemende mate beoefend. Naast TINBERGEN hebben zich hierbij o.a. naam
verworven : DALMULDER, KLEEREKOPER, DERKSEN, TJ. KOOPMANS en
J. J. POLAK. Met algemene problemen der economische .dynamica heeft
zich nog bezig gehouden HENNIPMAN (thans hoogleraar aan de economische faculteit te Amsterdam).
In dezelfde min of meer onafhankelijke verhouding tot de statistische
theorie als diverse conjunctuur- en crisis-theorieen, kunnen tot deze staan
andere bewegings- en ontwikkelingstheorieen op het gebied van concurrentie, onderneming, geld- en valutawezen, rentevorming, besparing en
investering, loonhoogte, werkgelegenheid, consumptie enz. Dat op den
duur — hoe veelbelovend een aantal van deze speciale theorieen op zich
zelf beschouwd ook in menig opzicht mogen zijn — een dergelijke tweeslachtige situatie van algemeen theoretisch oogpunt uit niet houdbaar is,
behoeft geen nader betoog.
§ 5. EVOLUTIE DER ALGEMENE TI4EORIE.

De Oostenrijkse School zelve heeft niet stilgezeten om te beproeven de
systeemgedachte der zuivere economie in gemoderniseerde vorm te be-
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houden. Voortbouwend op MENGER en VON BOHAI BAWERK hebben
vooral SCHUMPETER en STRIGL de theorie in deze zin gerenoveerd. In zeer
simplistische worm voorgesteld is de hoofdgedachte deze, dat alle de statische theorie storende elementen, dus alles wat is variabel, irrationeel,
sociaal, historisch-relatief, individueel-kwalitatief, kortom alles wat niet
past in het schema der causaal-constante economische wet, wordt samengebundeld en alsdan geschoven naar de data der theorie. Gelijk algebraische formules steeds dezelfde blijven, terwijl bij hun aanwending of
toepassing telkens van andere cijfergegevens kan worden uitgegaan, zodat
telkens ook andere cijferuitkomsten resulteren, zo ook kunnen de economische data tengevolge der historische evolutie van het sociaal-economisch gebeuren voortdurend gewijzigd worden, terwijl toch de economische wetten, welke daarop betrekking hebben, ongewijzigd van kracht
blijven.
Men voelt wel, waar hier de adder onder het gras schuilt. Immers, de
algebraische formules kunnen inderdaad in hun invariantie toepassing
vinden bij vele opgaven, die de werkelijkheid stelt. Maar het is juist de
veelomstreden vraag of vaste economische wetten adaequaat zijn en
blijven ten opzichte van de vloeiende economische realiteit! Naar het
schijnt gaapt daartussen een wijde en wellicht onoverbrugbare kloof, al is
gepoogd deze tegenstelling door een minder stringente opvatting van het
wetsbegrip to verzachten.
Van deze grote antinomie nu, tussen logos en leven, tussen denk- en
zijnsgeldigheid, tussen conceptie en perceptie of hoe men deze ook met
meer of minder recht moge benamen, gaat de moderne Duitse econoom
WALTER EUCKEN uit in een nieuwe poging tot synthese. In zijn reconstructie der economische theorie verenigt hij in hoofdzaak twee nieuwere
stromingen: de ene afkomstig van de jongere historische school in Duitsland, de andere van Angelsaksische origine.
In verschillende werken hadden vooral SOMBART en SPIETHOFF erop
gewezen, dat de statische theorie wellicht van toepassing kon zijn ter verklaring van een statische maatschappij, als b.v. in de Middeleeuwen zou
voorkomen, maar dat andere maatschappij-vormen (resp. een andere
geest, gezindheid, techniek, organisatie) elk ook een eigen, bijbehorende
theorie behoefden. Anderzijds was door CHAMBERLIN en JOAN ROBINSON,
later o.m. ook door STACKELBERG, uiteengezet, dat de marktvorm der volmaakt vrije mededinging, welke de grondslag vormde van de heersende
waarde- en prijs-leer, niet of niet meer overeenkwam met de bestaande
economische realiteit. De laatste toch wordt heden ten dage gekenmerkt
door tal van overgangsvormen van „onvolmaakte", min of meer monopoloide concurrentie, terwijl het volmaakte monopolie der centrale planhuis-
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houding van Staatswege vrijwel de antipode vormt van het grensgeval
der perfecte concurrentie.
Bij EUCKEN nu smelten deze ideeen te zamen. De economische orde of
stijl wordt bij hem vervangen door de economische marktvorm volgens
de nieuwere theorie der „monopolistic competition". De algemene theorie
wordt vervolgens met de dynamische realiteit in verbinding gebracht
door een ingenieuze covariatie al naar de organisatie der marktvormen
(incl. regeling van het geldstelsel), waarop zij betrekking heeft. De theorie
is als het ware een voorraadkast van denk-instrumenten (n.l. ideaaltypen,
opgesteld na nauwkeurige ontleding van de structurele elementen van
alle voorkomende economische systernen en organisaties) : treft men in
de realiteit een volgens marktvorm en geldwezen bepaald economisch
systeemtype aan, dan is de corresponderende ideaal-typische theorie gereed en toepasselijk.
In ons land heeft deze gedachtengang zeer de aandacht getrokken bij
de leidende economisten. C. A. VERRUN STUART bestrijdt hem alreeds in
zijn uitgangspunt van „de grote antinornie" 1), F. DE VRIES wijdt hieraan
een uitvoerige critische, tegelijk ontvankelijke en waarderende, beschouwing2); vAN DER VALK stemt, behoudens enkele reserves, van harte in 3).
Terecht merkt o.i. DE VRIES in zijn uiteenzetting op 4), dat, ondanks de
gewekte verwachtingen van het tegendeel, door EUCKEN worden behandeld „de grondslagen van de bestaande economie, niet die van een nieuwe,
nog op te bouwen, wetenschap". Het eindresultaat van EUCKEN'S studie is
„in wezen conservatief". De algemene geldigheid der statische theorie wordt
verdedigd. Het is zijn bedoeling deze juist steviger te funderen door haar te
koppelen aan de structuur-analyse der economische orde, resp. marktorganisatie. Deze structuur-analyse zou de opstelling van een ideaal-typisch apparaat mogelijk maken, toepasselijk op de economische orde van elk land en
elke tijd. Deze orde verschaft de data voor het economisch proces, dat zich
daarin voltrekt en volgens de principes der bestaande theorie verklaarbaar
is en blijft. Hier raakt de voorstelling aan die, hierboven geschetst, van
STRIGL c.s. en geldt daartegen mutatis mutandis hetzelfde hoofdbezwaar.
Overigens was de drang tot vernieuwing der theorie, door het leggen
van een sterker accent op de differentiatie der organisatie-vormen van het
economisch leven, geenszins nieuw. Drie richtingen streefden langs totaal
verschillende weg en met veelal radicaler resultaat naar dit doel; het
')De wetenschap der volksbuisboudkunde en de grondslagen der volkshuisbouding, Haarlem 1943 5, passim.
2) De grondslagen der economie, De Economist 1942, p. I e.v., p. ioi e.v.
3) Intreerede Utrecht, De beoefening der economische wetenschap, Haarlem 1942.
4) Loc. cit., p. 12o jo. 123.
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marxisme (resp. revisionisme), het universalisme (SPANN) en het institutionalisme (Amerika). In het algemeen werden deze pogingen door de
economische wetenschap in Nederland afgewezen of genegeerd. De zuivere theorie stond hier als elders op het standpunt, dat de vrije verkeershuishouding de economisch meest doelmatige, zowel als sociaal meest
rechtvaardige, organisatie-vorm opleverde.
Elk ingrijpen in de vrije prijsvorming heette wetenschappelijk onverantwoord, kwam in strijd met de wetten van de daarrnede geidentificeerde
prijsvorming als zodanig. Men trok bovendien een scherpe scheiding tussen theoretische onderzoekers en sociale hervormers, tussen economie en
politiek. De laatste hoorde in de zuivere wetenschap niet thuis : dit was
geen kunde, maar kunst. Economische politiek was dus bij voorbaat veroordeeld als anti-economisch (het kin niet), evenzo aanbeveling van een
bepaalde economische politiek als on-wetenschappelijk (het mag niet).
Men scheen lange tijd niet in to zien, dat het vasthouden aan de vrije concurrentie als axiomatisch uitgangspunt der theorie ook, en volgens de
negatief-apodictische strekking zelfs bij uitstek, was : economische politiek, van conservatief-liberale kleur. De theorie was z.g. a politiek, inderdaad apologetiek.
De sociaal-economische evolutie, de nood der tijden, de opkomst van
het fascisme en in ons land zeker ook de invloed van katholieke denkbeelden omtrent rechtvaardige maatschappelijke verhoudingen (Nijmegen,
Tilburg), zo goed als van modern-christelijke beschouwingen, tenslotte
de, zij het schuchtere pogingen tot vernieuwing der economische theorie
zelve, drongen ook hier allengs in andere richting. Terwijl de Rotterdamse
decaan F. DE VRIES evenzeer jarenlang de ongestoorde functionering van
ruilverkeer en prijsvorming gesteld had als criterium van het economisch
optimum, ging hij in 1935 openlijk en met de moed zijner wetenschappelijke overtuiging overstag. 1) Het relatief karakter der prijsvorming wordt
door hem aanvaard : in deze omstandigheden zal betrekkelijk vrije prijsvorming, in gene een bepaalde wijze en mate van geleide prijsvorming
het meest doelmatig zijn.
Jongeren zijn bijgesprongen. Zo LIEFTINCK2 ), VAN DER VALK 3). Sommige oud-leerlingen van DE VRIES gaan nog aanmerkelijk vender in deze
-

1) Vgl. zijn Diesrede van 1935: Regeling of Vr/jheid, Jaarboek Ned. Verg. voor H.O. 1934/5, en voorts
het artikel in E.S.B. van 2 Jan. 1941: Jaren van overgang.
2) Vgl. het rapport van de Commissie (onder voorzitterschap van LIEFrINCK) inzake ordening van
het bedrijfsleven, uitgebracht aan de C.H.U., Den Haag 1937. Voorts zijn artikel: Richtlknen voor Economische Politiek, E. S.B. 3o Juni 193 7.
3) Vgl. bovengeciteerde intreerede. Hierin wordt het accent verlegd van de theoretische naar de toegepaste economie, waaronder ook de economische politiek ressorteert. Loc. cit. p. 3o e.v.
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richtine. Afzonderlijk moge worden genoemd de dissertatie van P.
KurN2), thans buitengewoon hoogleraar aan de economische faculteit te
Amsterdam. Voorts, diverse onderling sterk uiteenlopende, geschriften
van COBBENHAGEN3), VAN GELDEREN4), VERAART5), e.t.q.°). Deze geschriften, gering nog in aantal, dateren vrijwel alle uit de laatste decade voor
de oorlog en mogen worden beschouwd als syrnptomatisch voor de richting, volgens welke zich een belangrijk deel van het vooruitstrevend economisch denken in Nederland, voor de Duitse overweldiging, begon te
bewegen.
Wil dat nu zeggen, dat de economische politiek en met name de gehele
problematiek der ordening principieel zijn toegelaten tot het domein der
economische theorie ? Deze conclusie ware o.i. voorbarig. De economische theoreticus, optredend als economisch politicus, doet dit naar zijn
beweren veelal slechts als „particulier", geenszins ex officio, nog minder
ex cathedra. De traditie immers wil, gelijk boven reeds aangestipt, dat in
vragen van politiek — dus ook van sociale of economische politiek, in
casu van ordeningspolitiek — niet kan worden beslist volgens wetenschappelijk inzicht, dock, in laatste instantie, uitsluitend volgens persoonlijke wereldbeschouwing. Tal van klinkende antithesen zijn tot dit Joel
geconstrueerd : die van „Sein" en „Sollen", van economie en ethiek, van
„science" en ,,art", van „wissen" en „werten" behoren tot de meest gangbare. Deze onderwerpen, zo pleegt men te zeggen, liggen resp. in de geheel verschillende vlakken van feiten en waarden, van indicatief en imperatief. Hier gaat het om ervaringsoordelen, daar om waarde-oordelen — deze
zijn objectief, gene subjectief.
Bij de beoefening van de economische wetenschap in Nederland bestaat in dit opzicht geen tegenstelling tussen Academie en Universiteit.
Wel echter tussen het neutrale en het confessionele hoger onderwijs. Ook
tussen de voorstanders der pure en die van een meet sociale economie.
Het gaat er om, of de economische wetenschap, ook ten aanzien van de
economische politiek, slechts heeft te geven een causale verklaring van het
economisch gebeuren, van dat wat is (positief), dan wel ook tot taak heeft
aan te geven, hoe de welvaart kan worden bevorderd, dus dat wat behoort
te z#n (normatief), een tegenstelling, in Amerika ook wel bestempeld als
1) Vgl. de vroeger geciteerde bundel Economische opstellen.
2) Ordening als maatschappelijk versc4nsel, Haarlem 1938.
3) Duurraam economisch herstel alleen mogelkk door ordening in productie en handel,

Utrecht 1934, en diverse

artikelen in Economie 1936, 1937 en 1938.
4) Automatisme en planmatigheid in de wereldhuishouding, Amsterdam 1937.
5) De realistische school in de economie, Diesrede, Delft 1940.
6) Vgl. nog Ordening, een serie voordrachten voor het Delftsch Hoogeschoolfonds, Delft 1935.
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die tussen „price economics" en „welfare economics". In het laatste geval
moeten, alvorens de passende middelen ter verwezenlijking worden vastgesteld, reeds de doeleinden van het welvaartsstreven zijn bepaald en
waarde-hierarchisch ingedeeld.
Prof. DIEPENHORST van de V.U. te Amsterdam heeft zich van de beginne
of uitgesproken voor een normatieve doelstelling der economische wetenschap als welvaartsleer 1 ). Bij wijze van uitzondering op de regel is dezelfde
opvatting merkwaardig genoeg jaren achtereen gehuldigd door de economen van de juridische faculteit der G.U. te Amsterdam: te weten door
QuAcK2), TREUB3) en vAN EMBDEN. Wellicht heeft daartoe medegewerkt,
dat hun illustere voorganger PIERSON in de tweede druk van zijn Leerboek
tot deze opvatting was overgegaan. Dit is vrijwel het enige punt, waar
C. A. VERRIJN STUART tegen de zozeer vereerde leermeester fulmineert.
In 1926 heeft Prof. RAAYMAKERS in zijn diesrede voor de R.K. Universiteit te Nijmegen nogmaals een vurig pleidooi gehouden voor de beoefening der economie als normatieve wetenschap 4). Onmiddellijk zijn tegen
dit in uitwerking niet zo heel gelukkig betoog scherp in het geweer gekomen, eerst F. DE VRIES5), dan A. A. VAN RHIJN (de tegenwoordige
secretaris-generaal van Sociale Zaken°), later ook nog BoRDEwIpc. 7). In
zijn inaugurele rede te Leiden heeft WESTSTRATE zich ten overvloede nog
eens beslist tegen de bedoelde opvatting gekeerd 8).
Het is duidelijk, dat deze leer der z.g. waarde-vrije wetenschapsbeoefefling zich hier als elders niet slechts verzet tegen de vermenging der zuivere
theorie met religieus-ethische gezichtspunten en gewetensvragen, doch
ook, ja bovenal, tegen die met sociaal-reformatorische opvattingen van
diverse pluimage. Wetenschap moet naar deze opvatting zijn vrucht van
een strikt onpersoonlijk en zuiver verstandelijk zoeken naar universele
waarheid, onbevooroordeeld en wereldbeschouwingsvrij, wel te scheiden
dus van gevoelsmatig gebonden, naar individuele levensovertuiging noodwendig gevarieerde idealen en ideeen over mens en maatschappij 9).
1) Voorlezingen, Dl. II.
2) Vgl. diens Herinneringen, Amsterdam 1913, en zijn intreerede als buitengewoon hoogleraar te Amsterdam in 1885: Sociale Politiek.
3) Vgl. diens intreerede : De ontwikkeling der Staatshuishoudkunde tot sociale economie, A'dam 1896, en
diverse opstellen daarna verschenen in Vragen des TOs.
4) Economie en ethiek, Jaarboek der R.K.U. 1925/6, Nijmegen.
5) Economie en ethiek, De Economist, 1926, p 579 c.v.
9 Theoretische economie en sociale politiek, De Economist, 1926, p. 737 e.v., 817 C.V.
7) Rectorale rede, Grenstragen van economie en ethiek, Groningen 1934.
8) Welvaart en Economie, Rotterdam 1939.
9) Wie dieper op deze materie wil ingaan, zij verwezen naar het proefschrift van schrijver dezes:
Kennen en keuren in de sociale wetenschappen, Leiden, 1948.

De Nederlandse Economische Hogeschool to Rotterdam,
ingewijd 8 November 191 6 (Zie pag. 89)
8 G.N. II
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In werkelijkheid verbergt de zuivere theorie onder de dekmantel der
waardevrijheid juist het, soms onbewuste, streven naar een rnonopolie
voor haar politiek en ethiek, voor haar wensen en waarden, met uitsluiting
van alle pogen tot hervorming en herwaardering. Ook het mandsme heeft
zijn toekomstillusies gehuld — zij het in doorzichtiger vor'm — in het
wetenschappelijk gewaad ener natuurwetrnatige, streng bepaalde ontwikkeling. Het scheen velen eenvoudig de onderliggende waardering en
doelstelling te „ontmaskeren" — veel moeilijker is dit prod& ten aanzien
van de zuivere economie. De tegenstelling, die zich heeft gevormd, ook hier
te lande, van z.g. burgerlijke en socialistische economie, is niet een van
waarde-vrije versus waarderende economie. Het is in diepste wezen een
botsing van twee wereldbeschouwelijk ingestelde economieen, beide met
meer of minder succes strevend naar wetenschappelijke rationalisatieachteraf der meta-economische, sociaal-philosofische fundamenten.
F. VAN DER GOES en R. KUYPER waren achtereenvolgens privaatdocent
in de socialistische economie aan de G.U. te Amsterdam. Zij hebben de
ongelijke strijd niet volgehouden. Het viel reeds PIERSON niet moeilijk de
socialistische economie dodelijk op haar zwakkeplek te treffen9. MARX
had er zich toe bepaald de komst der nieuwe maatschappij te voorspellen,
doch zich expresselijk onthouden van een gedetailleerde beschrijving van
het economisch mechanisme daarvan : te veel hadde zijn stelsel dan van de
vroegere utopische fantasieen weggekregen. Nergens is het socialisme
sedertdien erin geslaagd 2) de door haar beoogde en ten dele verwezenlijkte
sociaal-economische reconstructie ook theoretisch hecht te funderen.
Noch wist het de grondslagen der burgerlijke economie door andere (en.
betere !) te vervangen. Ook hier niet. Veel had wellicht in dat opzicht verwacht mogen worden van de door een ongeluk op jeugdige leeftijd weggerukte socialistische econoom G. MoRREAu 3). Andere gezaghebbende
socialistische auteurs, gelijk b.v. G. VAN DEN BERGH (thans hoogleraar
Staatsrecht), J. VAN DEN TEMPEL Bzn. en F. WIBAUT hebben, over diverse
speciale onderwerpen zich uitend, in deze lacune niet voorzien.
Vermelding verdient wel nog in dit verband, al is dit meer practisch dan
theoretisch gericht, het befaamde Plan van de Arbeid, uitgegeven door
het N.V.V. en de S.D.A.P., naderhand toegelicht door de vermoedelijke
hoofdontwerper Ir H. Vos, destijds directeur van het wetenschappelijk
1) Het waardeprobleem in een socialistische maatschapp/, De Economist,
1902. Deze beschouwing, nog
steeds zeer belangwekkend, is wederom opgenomen in de bundel Collectivist economic planning, ed. VON
HAYEK, Londen 193 8.
2) Wij moeten de mogelijkheid openlaten voor een ons niet bekende uitzondering in de recente
Russische literatuur.
3) Vgl. de posthuum gepubliceerde artikelenserie : De economische structuur ener socialistische volkshuishouding, De Economist, Juni t/m Sept. 1931.
8*. Geestelijk Nederland II
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bureau der S.D.A.P., na de bevrijding opgetreden als Minister van Handel
en Nijverheid. Verderstrekkend doel — behalve het voorstellen van ordenende crisis-maatregelen — was tevens wel degelijk, als bij de buitenlandse plannen van de arbeid, om door geleidelijke socialisatie op den duur
te geraken tot een inrichting der maatschappij op socialistische basis. De
officiele economische wetenschap heeft zich met een grondige analyse daarvan nog te weinig beziggehouden.
Zo hebben we dan wel de voornaamste onderdelen en vertakkingen der
economische wetenschap in Nederland aan het einde der voor-oorlogse
periode de revue laten passeren. De specifiek nationale economie (handel,
nijverheid, landbouw, verkeer en vervoer, arbeid, financien en belastingwezen etc.), de bedrijfsleer, de trits koloniale, geografische en historische
economie, de economische dynamica (conjunctuurtheorie, geld- en credietleer, etc.), de statistiek en de econornetrie, de sociale, confessionele en socialistische economie, de sociaa.1-econornische politiek (ordening, plan-huishouding) en niet in het minst de moderne zuiver-economische theorie. Naar de
schijn ongerept door dit alles, wat om haar bruist en leeft, verheft dezelaatste
zich, ook te onzent, nog steeds als een rots in de economische branding.
Naar de schijn ! Immers als wij de balans opmaken, mogen wij niet verzuimen enkele symptomen, die in tegengestelde richting wijzen, te signaleren. Nog in 1916 kon VAN BLOM zich, zonder tegenspraak, de volgende
uitlating veroorlovenl) : „ wijziging van inzicht in de grondbeginselen der economische wetenschap kan, voor zover ik zie, van geen dier
vraagstukken (sc. uit de vorige wereldoorlog ontstaan), van hoe verre
strekking voor de menselijke welvaart zij mogen zijn, worden verwacht."
Een kwart-eeuw later denken velen hierover toch wel anders. Tijdens deze
oorlog zeide VAN DER VALK2 ) : „
men dacht, dat er een economisch
systeem was ontwikkeld, dat voor alle tijden vaststond. Integendeel, bezinning op fundamentele beginselen heeft op het ogenblik meer reden
dan ooit." Van zodanige diepgaande bezinning getuigt het proefschrift
van HENNIPMAN uit diezelfde periode, na de oorlog in uitgebreider vorm
uitgegeven onder de titel Economisch motief en economisch principe. Van
recente datum is ook de uitspraak van F. DE VRIEs3) : „Vanuit de arbeid
aan de meer concrete problemen worden ook de grondslagen der theorie
steeds weer herzien."
DE VRIES heeft hiermede zekerlijk ook gedoeld op het dognia der volmaakt vrije concurrentie, dat noch als axioma der theorie, noch als norm
1) Intreerede, loc. cit., p. 3.
2) Intreerede, loc. cit., p. 6.
3) Feiten en theorie, opgenomen in de bundel Economisch onderzoekingswerk, Schiedam 1943, p. 3.
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van economische politiek meer algemeen wordt aanvaard. Tot diepgaande
reconstructie heeft zulks evenwel nog niet geleid. De zuivere economie
heeft zich gehaast ook de „monopolistische concurrentie" binnen haar
leader theoretisch te verwerken. Ook zijn andere wetenschappelijke criteria van economische politiek — behalve wellicht op het stuk ener conjunctuur-politiek ter verzekering van „full employment" — niet voor het
vroegere in de plaats getreden. DE VRIES verwierp b.v. in een omstandig
betoog nog met nadruk het sociale waardebegripl) als norm van economische politiek, resp. ethiek.
Verschillende van zijn Rotterdamse oud-leerlingen gaan evenwel ook
in dit opzicht aanmerkelijk verder 2). Tilburg geeft eenzelfde ontwikkelingsproces te zien. Uit de Amsterdamse school van FRI JDA is een zeer
opmerkelijke dissertatie voortgekomen van F. KEESING 3), waarin het centrale leerstuk der zuivere economie, de evenwichtsgedachte, stoutmoedig
overboord wordt gegooid. Een nieuwe constructie weet hij echter nog niet
te geven. Het destructieve gedeelte heeft, vooral uit Groningen bij monde
van KREUKNIET, tot vrij scherpe re- en dupliek aanleiding gegeven. In
Groningen zijn eveneens verschillende geschriften gepubliceerd door
E. FRANK4), waarin wordt beproefd de economische theorie op geheel
nieuw fundament op te bouwen. Enige weerklank heeft dit, voor zover ons
bekend, nog niet gevonden. In een Leidse dissertatie heeft P. C. VAN TRAA
een meer wijsgerige behandeling willen geven van de theoretische economie5), waarin o.m. scherpe critiek op de heersende grensnutwaardeleer wordt
geuit. B. VAN DEN TEMPEL Jzn., privaat-docent in de bestuurseconomie
te Amsterdam, bepaalt zich in een modern leerboek 6) tot een critisch
overzicht der bestaande theorieen, wisselend al naar de premissen, waarop
deze rusten. Nieuwe fundamenten worden hierin, evenmin als in het voorgaande werk, niet gelegd. Maar het standpunt van een absolute en exclusieve
theorie is daarin verlaten. Aldus wordt vrij baan gemaakt voor de keuze
tussen verschillende mogelijke uitgangspunten en doelstellingen. Dit relativerend inzicht is wel onmisbaar voor alle theoretische refundering en reconstructie, doch slechts de eerste stap op een lange en moeilijke weg. Maar daarmede zijn wij reeds in het gebied der toekomstverwachtingen overgestapt.
In een prognose laten mogelijkheid en wenselijkheid zich niet scherp
1) Vgl. zijn gelijknamige bijdrage in de bundel Economische opstellen, aangeboden aan C. A. VERRIJN
e.v.
2) Vgl. onder meer de artikelen van COBBENHAGEN, PAARDEKOOPER, BROUWERS, VALK en VAN DER
KOOY in de bundel Economische opstellen voor. F. DE VRIES, 10C. Cit.
3) Het evenwicbtsbegrip in de economische literatuur, Purmerend 1939.
4) Geld en Waarde, Groningen 1937; Vraagstukken der tbeoretiscbe economie, z din, Groningen 1939.
STUART, 1931, p. 296

5) Tbeoretiscbe economie, Leiden 1939.
I) Hoofellinen der tbeoretiscbe economie, Zwolle 1940.
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scheiden. Schrijver dezes ziet drie hoofdlijnen van ontwikkeling te onzent
der economie in ruimere zin. De eerste betreft de sociaal-economische
politiek, de tweede de algemene economische theorie en de derde het economische onderwijs. Enkele opmerkingen omtrent elk daarvan rnogen dit
overzicht besluiten.
§ 6. DE ONTWIKICELING DER TOEGEPASTE ECONOMIE.

Geleidelijk begint men zich thans te realiseren welk een ontzaglijke
catastrophe, ook uit financieel-economisch oogpunt, ons land heeft getroffen. Inderdaad is het veel gebruikte beeld van de failliete boedel, ons
door Duits wanbeheer en stelselmatige plundering nagelaten, nauwelijks
toereikend om de beklemmende overgang van ons eertijds in doorsnee
Zo welvarend en koopkrachtig yolk tot een volslagen pauperisme te kenschetsen. Inderdaad is onze internationale positie in het geld- en goederenverkeer fundamenteel ten detrimente der betalingsbalans verkeerd en lijkt
het dubieus of deze zich binnen afzienbare tijd weer tot de vooroorlogse
stand zal kunnen herstellen.
Toch moet men zich hoeden voor al te pessimistische voorspellingen,
gelijk verrassende historische voorbeelden van nationaal herstel-vermogen
wel hebben geleerd. Overigens kan alleen een vergelijking tussen de positie van Nederland in 1940 en 1945 geen zuivere conclusies opleveren.
Trof de ramp ons in de stijgende of dalende lijn, waren er b.v. voor de
oorlog reeds symptomen van verval en van relatieve achteruitgang, 66k
op economisch gebied? Dan, wij staan in de na-oorlogse wederopbouw
niet op onszelf. Hoe en net welke structuurwijzigingen zal de wereldhuishouding zich na de omzetting tot vredeseconomie ontwikkelen? Hoe in
het bijzonder ons achterland? Hoe zal de verhouding zijn met de overzeese
gebiedsdelen van het Koninkrijk?
Bij al deze onzekerheid heeft de ironie van het lot een ding met zekerheid bewerkt, n.l. dat ons land de sociale politiek, die het voorheen kon,
naar niet of niet voldoende wilde voeren, thans wel wil en ondanks onvermogen ook zal moeten voeren.
Het zwaartepunt verplaatst zich, ook in ander opzicht, van de burgerij
naar de Overheid. Het Staatsapparaat zwelt aan en geraakt niettemin overbelast. Een tweede, naar de tijdsomstandigheden contradictoire, verschuiving treedt in als speling van het lot : een krachtig stijgend aandeel der
publieke uitgaven moet worden bestemd voor de bestuurders bij naar
verhouding gedaalde particuliere inkomsten van grote groepen der bestuurden. In de nieuwe sociale waarde-hierarchie is de ambtenaar in aanzien gerezen. Meer en meet wordt in zijn handen de verantwoordelijkheid
voor onze economische toekomst gelegd.
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Men kan deze internationaal waarneembare ontwikkeling naar een
„managerial society" toejuichen of betreuren, men kan voor of tegen een
meer planmatig gecoordineerd overheidsbeleid zijn, vooralsnog is met
deze realiteit rekening te houden. Het is derhalve dringend noodzakelijk,
dat ons theoretisch kunnen, inzonderheid op het gebied der toegepaste
economie, met deze maatschappelijke trend gelijke tred houdt. Medewerking en van de leiders der economische wetenschap en van grote aantallen economisch geschoolde krachten zal voor het welslagen van dit
streven van beslissend belang kunnen zijn. Eventuele gebreken in de
economische theorie en in het economisch onderwijs zullen daarbij sterker
in het licht treden, met kwader gevolgen zich voelbaar maken dan v66rdien.1 )
§ 7. DE ONTWIKKELING DER ALGEMENE THEORIE.

In het voorgaande is gepoogd in hoofdzaak te volstaan met een beschrijving van de economische wetenschap in Nederland, zoals zij reilt en zeilt.
Vervuld van respect voor hetgeen, bij aanmerkelijke achterstand, in betrekkelijk korte tijd in velerlei richting is tot stand gebracht, hebben wij een
critisch oordeel opgeschort. Kunnen wij ons voor de toekomst tevreden
blijven stellen met het vooroorlogse tempo en met de toenmalige tendens
van haar ontwikkeling?
Het tempo was snel, maar het is helaas, in de gegeven omstandigheden,
nog bij lange na niet snel genoeg. In normale tijd zouden wij tevreden
kunnen zijn de economische wetenschap zonder overhaasting en, met de
zelfgenoegzame bezadigdheid, eigen aan wetenschappelijke arbeid sub
specie aeternitatis verricht, geleidelijk te zien voortschrijden. De wetenschap daarentegen, in dienst gesteld der oorlogsvoering, zoals met betrekking tot het gebruik der atomaire energie, is met reuzenschreden vooruitgesneld, heeft wonderen verricht. Mag men van de beoefenaren der
sociale wetenschap, en dus in de allereerste plaats van de economische
wetenschap, thans niet dezelfde inspanning verwachten, om tot de maatschappelijke vooruitgang bij te dragen ? Is het nog voldoende, dat zij de
snelle ontwikkeling der economische realiteit tracht bij te houden of mag,
neen moet, men thans vergen, dat zij ook, voor zover mogelijk, deze voorziet en beheerst? Dat zij geeft leiding en steun om de huidige ontreddering
te doen verkeren in herstel van evenwicht en welvaart? 2)
1) Hier zij buiten beschouwing gelaten de te ver voerende vraag, of en in hoeverre de wijze van beoefening der economische wetenschap in de Z oe eeuw mee-schuldig geacht moet worden aan de beide
wereldrampen, die elkander in het afgelopen tijdsbestek zijn opgevolgd.
2) Beslist ontkennend werden deze vragen nog in 1934 beantwoord door VAN BLOM, die zijn geciteerde rede Economie en Samenleving besloot met de woorden: „kat ons den tijd 1"
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Het voortbestaan der wetenschap als zodanig schijnt evenwel hierbij in
het geding te komen. Men zegt, dat gekozen moet worden tussen „wetenschap voor de wetenschap" en „wetenschap voor het leven". De laatste
zou eigenlijk, zodra men de poorten opent voor de eudaimonistisch-normatieve, dus subjectief-arbitraire waardering der welvaartsproblematiek,
geen aanspraak meer naogen maken op het etiket van echte, d.i. objectieve
en universele wetenschap. Wij geloven niet, dat de tegenstelling zo scherp
mag worden getrokken. De opvattingen omtrent het wezen van wetenschappelijke kennis en omtrent de aan de beaefening van wetenschap te
stellen criteria zijn met de loop der tijden aan wijziging onderhevig. Ook
aan een bepaalde interpretatie van het ideaal „wetenschap voor de wetenschap" ligt veelal mede een door het historisch milieu bepaalde wijsgerigwereldbeschouwelijke overtuiging ten grondslag. De kern van deze voorstelling was en is ongetwijfeld nog zeer waardevol, een met het leven antithetische overspanning daarvan kan evenwel groot onheil stichten, towel
voor de wetenschap als voor de samenleving.
Het hangt er in deze voornamelijk van af, hoe eng of ruim het begrip
wetenschap wordt genomen. Voorts of dit begrip voor de sociale wetenschappen, met haar rechtstreekse betrekkingen tot het menselijk-maatschappelijk leven en streven, nauwkeurig moet overeenstemmen met dat
van sommige natuurwetenschappen, en anderzijds weer moet afwijken van
een derde soort wetenschap. Het is de leek niet duidelijk te maken, waarom b.v. de wetenschappelijke geneeskunde zich tot onbetwiste taak kan
stellen de instandhouding en bevordering van het lichamelijk en geestelijk
welzijn der mensen, terwijl daarentegen de volkshuishoudkunde haar
wetenschappelijk cachet moet (niet : kan) verliezen, zodra zij er naar streeft
te zijn als weleer : volkswelvaartsleer. Evenmin is het voor de niet-ingewijde begrijpelijk, waarom van de natuurwetenschappen wel en van de
sociale wetenschappen nimmer een brug naar de toegepaste wetenschap
zou kunnen voeren.
Werkt tot een dergelijk standpunt niet mee de vooropgezette idee, of
beter misschien : het postulaat, dat het abstract-rationele schema der vigerende economische theorie als wezenlijk moet gelden voor alle doelmatig
economisch handelen, waar en wanner ook, zodat afwijkende economische systeem-gedachten, die mogelijk in nauwer betrekking staan tot de
realiteit, voor de theorie slechts kunnen zijn van incidenteel, niet van essentieel belang? In feite geeft zodanige economische theorie dan toch 661c
een normatieve „levensleer", zij het een als absoluut en permanent gedachte. De relativerende herinschakeling van tijd en ruimte ware derhalve
in dat opzicht een graduele, niet een principiele wijziging.
Het behoeft niet rechtstreeks tot het einde van het objectieve waarheids-
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streven, tot een bodemloos solipsisme, tot een degradatie der economische
wetenschap te voeren, wanneer de laatste zich, als gevolg van serieuze
critisch-analytische studie, ook openstelt voor andere waarderingen clan
die van dit rationele mechanisme. Wanneer zij er naar streeft in haar verklaring ook het samengesteld en veelsoortig economisch gebeuren van
deze eeuw te betrekken, vergelijkend inzicht te verschaffen in de structuur
en functionering van de uiteenlopende economische organisatie-vormen,
in het afgelopen tijdsbestek ingevoerd en nog steeds zich verder ontwikkelend. Wanneer zij tenslotte door haar onderzoek van die ontwikkeling en
met name van de sociaal-economische doeleinden, zelve bijdraagt tot een
wetenschappelijk gefundeerde welvaartspolitiek.
De economische wetenschap immers is, als zovele andere wetenschappen, ontstaan uit de practische levensnoden des tijds, hun kiemen strooiend
op de vruchtbare bodem van de algemeen menselijke kennisdrift en weetlust. Het valt niet in te zien, waarom het onderzoek naar de feilen, welke de
huidige economische situatie aankleven, en naar de mogelijkheden deze te
ondervangen — waardoor in een uiterst dringende behoefte der samenleving op de meest „rationele" wijze zou worden voorzien — niet tegelijk
opnieuw en indirect 66k de wetenschappelijke vooruitgang krachtig zou
stimuleren. Eerder valt te vrezen, dat een doorsnijden van de band met
de levende realiteit op den duur ook tot wetenschappelijke afsterving
doemt.
Maar zelfs van een theoretische verwerking der economische ontwikkeling van de laatste decennia is momenteel nog te weinig sprake. Welk
inzicht hebben wij verworven uit de ontwikkeling der sociale waardesystemen en door vergelijking der economische politiek in verschillende
landen ? Hoever gnat onze theoretische kennis van het experiment-BLuM,
van het regime-ScHAcHT, van de New Deal, van het Russische vijfjarenplan, van het Italiaanse corporatisme, van de Portugese restauratie onder
SALAZAR? Hoe verhouden zich tot elkander de stelsels van neo-liberalisme
en neo-socialisme, van vrije en gebonden huishouding of haar mengvormen ? Wat weten wij van de practijk der economische planning in de
Westerse landen en van haar theoretische onderbouw? Hoever is kortom
de synthese van zuivere en toegepaste wetenschap gevorderd? De tijd
dringt. Hierboven hebben wij te onzent nog eerst het „begin ener beweging" kunnen aanduiden. De belangstelling is, in bepaalde kringen,
ontwaakt, nog niet in rijpe kennis omgezet.
Integendeel, de algemene theoretische tendens van het universitaire
onderwijs in Nederland bewoog zich, naar wij constateerden, totdusver
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doorgaans in andere richting.9 De bestaande grondslagen der zuivere
economie werden daarbij in hoofdzaak gehandhaafd, ja zelfs, naar men
hoopte, verstevigd. Op deze grondslagen kan evenwel een wetenschap
der economische politiek niet worden gebouwd. Zelfs dan niet, wanneer
de vrije concurrentie als uitsluitende doelmatigheidsnorm wordt losgelaten. Immers de doeleinden van zodanige politiek blijven als normen of
waarden streng gebannen van het terrein der wetenschap. Ook blijft de
economische wetenschap zich, in deze opvatting, streng isoleren tegen
contact met alles wat niet is zuiver-economisch: d.i. met sociologie, historie, ethiek, philosofie, psychologie enz. Maar alle bezinning op de grondslagen, alle nadenken over de synthese van economische doelmatigheid en
sociale rechtvaardigheid voert juist onvermijdelijk op dit grensgebied.
Tengevolge van deze streng gelsoleerde positie is ook de nieuwe ontwikkeling in andere takken van wetenschap, zomede in de algemene
wetenschapsleer en in de wijsbegeerte, aan de economische wetenschap
grotendeels voorbijgegaan. Het is merkwaardig te zien, hoe de laatste zich
veelal nog steeds vastklampt aan een zeer eng bepaald wetenschapsmodel,
ontleend aan de klassieke physica en verre van adaequaat voor alle
economische materie, terwijl dit model door de natuurwetenschap
zelve sedert lang is gemoderniseerd, resp. door andere modellen gecompleteerd.
Zodoende blijft aan de economische wetenschap veelal nog verborgen,
dat de statische theorie nimmer tot meer dan deel-waarheid kan leiden.
Dat deze theorie voor een bepaald economisch systeem van waarde kan
zijn, voor een ander daarentegen niet, althans niet uitsluitend. Dat zij
slechts weergeeft een partieel aspect, geenszins de totale structuur van alle
economisch gebeuren. Dat haar neo-klassieke constructie voor de tegenwoordige gecompliceerde verhoudingen is te eenzijdig logisch-mechanisch, te schematisch, te simplistisch. Dat haar fundering niet is van absolute, doch slechts van relatieve geldigheid en dat een andere fundering —
a.h.w. een niet-euclidische axiomatiek — ter verklaring van een bepaalde
economische situatie niet slechts mogelijk is, doch ook wetenschappelijk
de voorkeur kan verdienen.
Ten opzichte van het gesloten systeem der zuivere economie rijpt het
bevrijdend inzicht, dat economische wetten, geldig onafhankelijk van tijd
en plaats, slechts zijn een papieren denkproduct, gebouwd op fictieve
premissen volgens een bepaalde denktechniek, ter verkrijging van een
resultaat, beantwoordend aan een vooropgezet wetenschapsideaal. Terwijl
in werkelijkheid de economische regels mee worden bepaald en gewijzigd
1 ) Als uitzondering op de regel kan wel gelden VERAART te Delft, in zijn opvattingen verwant aan die
der R.K. Hogeschool te Tilburg.
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door de verschuivende machtsverhoudingen van het stelsel, waarbinnen
het economisch proces zich voltrekt. Consequente doordenking van deze
opvatting, waaraan natuurlijk veel meer vastzit dan hier kan worden besproken, voert tot de conclusie, dat de theorie met behulp van gedurige
revisie barer premissen, al naar het verloop der werkelijkheid, en met
gebruik van andere meer geeigende en soepele denk-instrumenten, alle
kracht heeft te wijden aan de opstelling van met het economisch leven meeevoluerende, adequate constructies. Vervolgens aan de kernvragen : tot
hoever ligt het in de menselijke macht het sociaal-economisch gebeuren
welbewust te regelen en in welke vorm of tot welk doel is dit ingrijpen
naar tij druimtelij ke omstandigheden wens elij k ?
Dat nu zijn juist de vragen, die bij de na-oorlogse reconstructie van
Nederland tot elke prijs, zo spoedig mogelijk, niet alleen door trial and
error, maar bovenal ook met behulp der theorie, moeten worden opgelost.
Wij =lien moeten geraken tot een verruimde wetenschap der sociaalpolitieke economie en der sociaal-economische politiek.
Dit betekent geenszins — het zij met nadruk gezegd — dat de heersende
theorie tot dit doel niet van waarde zou zijn. In de eerste plaats, al moge de
geldigheid van haar huidige leerstelsel in historisch perspectief bezien
uiteraard een betrekkelijke zijn, levert zij een belangrijk en steeds vervolmaakt kennis-apparaat, waarvan het gebruik inleidt en opvoedt tot economisch denken, een taalvoertuig voor de Internationale wisseling van gedachten. Voorts zijn juist in de afgelopen decennia bepaalde gewichtige
onderdelen der theorie vernieuwd (vgl. par. 4). Met name juist die gedeelten, welke de toegepaste welvaaxtspolitiek kunnen bevruchten. Te denken
valt 0.m. aan de conjunctuur-theorieen en aan de nieuwe, overwegend
monetaire „General Theory" van J. M. KEYNES. Zij zijn voortgekomen
uit bezinning op nijpende economische problemen der volkshuishoudingen. Zij beogen depressie en werkloosheid te verklaren en tegelijk deze in
de toekomst te voorkomen of althans verzachten door een beheersing der
economische elementen. Voor de te voeren conjunctuur- en werkgelegenheidspolitiek van overheidswege bieden zij reeds onmisbare steun.
Het theoretisch kennisinstrument is hier welbewust zo geslepen, dat het
bruikbaar is voor toepassing in en toetsing aan de realiteit. Een brug van
zuivere naar toegepaste theorie kan hier worden geslagen, of beter, beide
vloeien ineen. Vooral onder de jongere generatie te onzent vindt deze ontwikkeling erkenning en navolging. Men mag met gerechtvaardigd vertrouwen verwachten, dat Nederlandse economen — na het inhaler' van de
tijdens de bezetting wederom. ontstane achterstand — in deze richting
verder met succes werkzaam zullen zijn en in de noodzakelijke uitbouw een
waardevol aandeel zullen hebben.
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§ 8. DE ONTWIKKELING VAN HET ECONOMISCH ONDERWI JS.

De critiek op de inrichting van het economisch onderwijs is, ook in
eigen kring, vrij algemeen. Zowel wat betreft het M.O., 1) als, vooral ook,
het H.0.2). Deze critiek richt zich in het bijzonder tegen het economisch
onderwijs, volgens de wet op het H.O., gegeven aan de juridische faculteiten, dus tegen de economie als juristenvak.
Naar men weet ontvangen alleen de aankomende juridische studenten
onderwijs in de beginselen van de staathuishoudkunde (volgens voorschrift
ook van de statistiek). Na het candidaatsexamen valt de economie geheel
weg, tenzij deze als bijvak wordt gekozen voor het doctoraal-examen, hetgeen uitzondering is. Tot 1921 stonden de staathuishoudkunde en de statistiek ook op het program der verplichte vakken voor het afzonderlijk doctoraal-examen in de Staatswetenschappen. Na de afschaffing van dit laatste is
de situatie dus zo, dat het merendeel der juristen, n.l. voor zover niet afkomstig van de H.B.S. met 5 -jarige cursus, eerst in de aanvang der studie
zeer vluchtig met de economische wetenschap kennismaakt, om er daarna
terstond en meest voorgoed weer afscheid van te nemen. Hieronder ook
een belangrijk percentage, dat later in overheidsdienst voor een economisch belangrijke bestuurstaak komt te staan.
Verschillende oplossingen zijn ter verbetering mogelijk en bepleit. 3)
Persoonlijk gevoelen wij het meest voor een regeling in dier voege, dat de
juridische candidandi onderricht ontvangen in de beginselen der maatschappijleer, alsmede in de geschiedenis der economische leerstellingen en
en sociale hervormingsplannen. Als bovenbouw ware b.v. de studie voor
het doctoraal-examen te splitsen, niet zoals nu in twee, maar in vier richtingen : de privaat-rechtelijke, de strafrechtelijke, de publiekrechtelijke en
de sociaal-rechtelijke. Voor de eerste drie richtingen zou de economie
moeten gelden als verplicht bijvak; voor de vierde als hoofdvak. De statistiek voor de laatste drie richtingen als bijvak; hiervoor ware een afzonderlijk docent aan te wijzen.
De vestiging van een economische leerstoel bij de faculteiten der letteren en wijsbegeerte achten wij geenszins overbodig. Weliswaar is onder
1) Vg1. Rapport van de Studiecommissie, ingesteld door de Verg. tot behartiging van het onderwijs in de
Staatswetenschappen (voorzitter Prof. C. W. DE VRIES), z.j.
2) Vgl. Rapport van de Commissie inzake het onderwijs in de economic aan onze universiteiten (voorzitter Prof. VAN BLOM), ingesteld door de Verg. voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek, 1923.
3) Volgens een wetsvoorstel van 1938 kan door de verenigde faculteiten der rechtsgeleerdheid en der
economische wetenschappen nog een afzonderlijk „bestuursexamen" worden ingesteld. Dit omvat
voor meesters in de rechten o.m. staathuishoudkunde, bedrijfshuishoudkunde en statistiek als verplichte
vakken. Deze verlenging van de studie met minstens twee jaar, die bovendien elke effectus civilis mist,
kan slechts het karakter dragen van een noodoplossing en uitzonderingsregeling (n 1. alleen voor de
G.U. te A'dam). Zo ook was de reactie der studenten, die van deze gelegenheid tot dusver nauwelijks
gebruik maakten.
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de geschiedenis-examens thans ook de economische geschiedenis begrepen,
doch de economie zelve brengt het hier niet verder dan tot keuzevak. Hoe
echter kan men voldoende begrip verkrijgen van de economische geschiedenis zonder enig begrip van de economie, alsmede van de geschiedenis
der economische en sociale doctrines ?
Voorts hoort o.i. in dit verband zeker aandacht te worden geschonken
aan de sociale, resp. sociaal-economische, philosofie, als afzonderlijke tak
van wijsbegeerte. In dat opzicht is ongetwijfeld Tilburg, onder de invloed
der katholieke wereld- en maatschappijbeschouwing, ver vooruit. De meer
encyclopaedische verbondenheid der economische studie met die der
sociologie, ethica en philosofie komt aldaar in alle drie stadia van propaedeutisch, candidaats- en doctoraal-examen duidelijk tot uiting. Rotterdam
is thans door de instelling van een propaedeutisch examen gevolgd. Indien
het economisch hoger onderwijs straks op meer uniforme basis dan tot
dusver wordt geregeld, moge de eenheid in deze richting tot stand komen. 1)
In het algemeen verdient het economisch hoger onderwijs, overeenkomstig een gelukkig reeds aanwezige tendentie, verdere uitbreiding. In hoge
mate is het wenselijk, dat de economische hoogleraar gelegenheid krijgt
en vindt, enerzijds voor eigen theoretische verdieping en zelfstandig onderzoek, anderzijds voortdurend in contact te blijven met de practische werkelijkheid, die hij theoretisch moet verklaren. Evenzeer als voor de medische
hoogleraar op zijn terrein, is het voor de economische hoogleraar als regel
van hoge waarde persoonlijk de pols te voelen van het economisch leven
en dit van nabij te observeren, teneinde, indien zijn aanleg in die richting
gaat, een goede diagnose te kunnen stellen en naar vermogen mede te
werken aan de toepassing, waar nodig in 's lands belang, van een juiste
therapie. Teneinde tot al zulks ook zijn studenten, waaronder de komende
landsbestuurders en de leidende functionarissen van het bedrijfsleven, te
kunnen inwijden en opleiden.
1 ) Onafhankelijk daarvan moet worden gezien de in 1947 tot stand gekomen zevende faculteit der
sociale en politieke wetenschappen aan de G.U. te Amsterdam.
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§ I. DE GRONDLEGGER DER SOCIOGRAFIE.

Een overzicht van deze wetenschap dient te beginnen met een eerbiedige
hulde aan de markante figuur van Prof. Mr Dr S. R. STEINMETZ (I 86.21940). De sociale wetenschappen zijn hem veel verschuldigd, hun geschiedenis zal zijn naam steeds met eer en dankbaarheid noemen. Sinds
1907 was STEINMETZ, die toen reeds als ethnoloog een wereldnaam bezat
en ook op sociologisch en aangrenzend gebied ontginningswerk had verricht, te Amsterdam hoogleraar in de „politische aardrijkskunde, volkenkunde en de land- en volkenkunde van de Oostindische Archipel".
Uit zijn verzet tegen de heersende anthropo-geografische en cultuurgeografische opvattingen werd de sociografie geboren. Hij verwierp de
geografische beperking bij de studie der volken, eiste als uitgangspunt het
object zelf: de sociale verschijnselen. Zo kwam hij, in 1913, als sociaalwetenschappelijk geschoold man, tot het stellen van de „sociografie" als
geografie van de mens, met als taak : „de vergelijkende studie der hogere
volken en hun onderdelen in hun verscheidenheid", door een zo objectief
mogelijke beschrijving en een verklaring der sociale verschijnselen, die
recht doet wedervaren aan alle factoren welke in het sociale leven een rol
spelen, dus zonder enige geografische bevangenheid.
Hij was de geestelijke vader van de veranderde inrichting der geografische studie, die het Academisch Statuut in 1921 bracht, en bleef tot 1933
de bezielende leider van deze studie.
Een tweede centrum voor de opleiding van geografen werd Utrecht.
Al was het onderwij s, naar de vakkenindeling, er op dezelfde wijze ingericht,
men huldigde daar een andere opvatting over de aard der sociale geografie
en tot 1940 bleef een tegenstelling bestaan tussen de Utrechtse „cultuurgeografie" en de Amsterdamse „sociografie", die soms scherpe vormen aannam. Ook overigens heeft de „Amsterdamse School" weinig instemming bij de geografen van de nude stempel kunnen vinden. Hun verwijt, dat deze sociografie geen geografie meer is, werd van Amsterdamse
zijde wet teruggewezen, maar of de argumenten, van deze zijde aange-
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voerd, steekhoudend genoeg waren, is te betwijfelen. Het behoort echter
niet tot mijn taak, in dit bestek nader op deze conflicten in te gaan, hoewel
een uitvoeriger geschiedenis der Nederlandse sociografie hieraan ongetwijfeld aandacht behoort te besteden.
Talrijke studenten, leraren en onderwijzers zijn te Amsterdam opgeleid
tot sociaal-geograaf of, zoals zij zich liever noemden : sociograaf. STEINMETZ' buitengewone gaven en zuiver karakter verschaften hem een groot
geestelijk overwicht op zijn leerlingen; bij velen van hen ontstond een
persoonlijke vriendschap jegens de leermeester, die soms verering werd.
Zijn aanstekelijke geestdrift voor de wetenschap stimuleerde hen tot eigen
werkzaamheid. Zonder kennis van STEINMETZ' persoon en van zijn verhouding tot zijn leerlingen is een overzicht der Nederlandse sociografie
onvolledig.
§ 2. PUBLICATIES.
STEINMETZ zelf heeft niet veel sociografisch werk geleverd. Hij bleef in
de eerste plaats ethnoloog. 1k noem hier zijn Nationaliteiten in Europa (dl.
I, 192o) en het boekje Die Niederlande (193o). Zijn leerlingen brachten zijn
denkbeelden ten uitvoer. Hun dissertaties boden regionals beschrijvingen,1) studies van volksgroepen, 2 ) van maatschappelijke verschijnselen3)
en andere onderwerpen 4).
Al mochten de opvattingen van Amsterdam en Utrecht ten aanzien van
de doelstellingen der sociale geografie scherp tegenover elkaar staan, in de
practijk naderde het werk van de leerlingen der beide centra elkaar vaak
weer dan men op grond der theoretische uiteenzettingen zou verwachten.
Utrechtse dissertaties breidden mede de sociale kennis van ons land uit,
1) H. N. TER VEEN, De Haarlemmermeer als kolonisatiegebied, 1925 ; A. BLONK, Fabrieken en menschen. Een
sociografie van Enschede, 1 929 ; H. G. W. VAN DER WIELEN, Een Friesche landbouwkolonie (Opsterland),
193o; D. REGELING, De stad der tegenstellin,gen (Wageningen), 1933, A. A. A. VERBRAECK, Het Westland,
193 3 ; L. T. D. A. VENEMA, De Hooge Veluwe, 1933; E. VAN HINTE, Socials en economische geografie van
Harlingen, 1936; E. W. HOFSTEE, Het Oldambt, dl. 1, 1937; H. J. VAN ECK, Boeren en fabrieksarbeiders
(Ede), 1938; C. PLOMP, Urk, 1940; H. A. SCHONHAGE, De Brabantsche Biesbosch en zkn bewoners, 1940;
G. B. W. HUIZINGA, Medemblik, 1940.
2) J. VAN HINTE, Nederlanders in Amerika, 1928; A. N. J. DEN HOLLANDER, De landgke arme blanken
in bet Zuiden der Vereenigde Staten, 1933; B. G. L. M. TOSSERAM, Het melkwinningsgebied van Amsterdam,
1936; H. HEERTJE, De diamantbewerkers van Amsterdam, 1936; J. A. N. NILLESEN, De sociale toestand der
Joden in Rusland onder de Tsaren en Sowjets, 1939; V. R. A. D. HUBERTS, De Amsterdamsche venters, 1940.
3) L. P. VAN DER DOES, Christian Science als sociaal versch/nsel, 1932; T. VAN DER ZEE, De Friesche
boerencaperaties in Naar maatschappelik verband, 1933 ; J. P. KRUYT, De onkerkelkkheid in Nederland, 1933
F. VAN HEEK, Westersche techniek en maatschappelA levee in China, 1935; W. SLEUMER, Het economiscb onder:Pis, maatschappelkk beschouwd, 1938 ; E. BOEKMAN, Overheid en Kunst in Nederland, 1939.
4) H. Roos, Japan in den Grooten Oceaan, 1929; W. E. NOORDMAN, Turk/e, de economische geest voor en na
de omwenteling, 1933 ; N. J. D. VERSLUYS, Journalistiek en wetenschap, 1936.
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vooral wat betreft het economische leven en de bevolkingsstructuur. Een
enkele maal was een Utrechts proefschrift in opzet en uitvoering van het
werk der A-msterdammers niet te onderscheiden.1) Naast deze dissertaties
verschenen nog enige sociografische studies, 2) ten deele in tijdschriften.
Van de periodieken dient bier in de eerste plaats genoemd het driemaandelijkse Mensch en Maatschapp#, dat in 192,5 zijn loopbaan begon.Het
werd uitstekend geredigeerd en mag gelden als een symptoom der opgeleefde belangstelling voor de sociale wetenschappen in ons land. Het 7Welschrift van bet Kon. Ned. AardqkskundigGenootschap toonde ook de invloed,
die van Amsterdam uitging.
Ook buiten de „Amsterdamse School" werd sociografisch werk verricht, zij het vaak niet onder deze naam 3), terwijl hier buiten beschouwing
blijft het vele, gepubliceerd op zuiver statistisch, demografisch, eugenetisch, criminologisch en ander terrein, dat de sociografie wel tot het hare
pleegt te rekenen, maar waarvan zij de bewerking gewoonlijk aan specialisten overlaat.
De voorkeur der sociografen voor de territoriaal gebonden groep —
misschien een erfenis der oude geografie — leidde tot een zekere verwaarlozing van stedelijke volksdelen. 4) Tot een „urban sociology", in de Verenigde Staten reeds zo rijk aan resultaten, kwam het in Nederland niet,
hoe een dankbare taak voor deze richting ook scheen weggelegd.
Het onderzoek der inlandse maatschappijen in onze rijksdelen over zee
geschiedde door de ethografie en ethnologie. Een bespreking van haar
werk valt buiten de taak, den schrijver gesteld. Het Westerse bevolkingsdeel in de overzeese gebiedsdelen heeft de sociografie wel zeer verwaarloosd.5) Wel hielden voornamelijk economen, hygienisten en geografen
1) B.v. A. C. DE VOOYS, De trek van de plattelandsbevolking in Nederland, 1933.
2) Zonder naar volledigheid te willen streven, zij hier o.a. vermeld, dat H. N. TER VEEN sprak over
De industrialisatie van Japan, artikelen schreef over Brielle, Lybie, de IVieringermeer en Sociale zorg, J. VAN
HINTE over De Nederlandsche volksplanters op Amager, SJ. HOFSTRA over De nieuwere religieuze bewegingen
in ons land; E. BOEKMAN publiceerde over De Nederlandsche Joden, A. C. DE VOOYS over De geboortedaling
in N.-Brabant, H. RIEMENS over De Fransche immigratie, J. VAN EMBDEN over Aalsmeer, H. A. SCHoNHAGE over Helenaveen, W. BRAND over Eindhoven, P. KuIN over Marken, J. DE HooG over One binnenscheepvaart, F. VAN HEEK over Enschede, alsmede over Problemen in de Wieringermeer, L. P. VAN DER DOES
over Het ongeloof; J. P. KRUYT hield zich bezig met de Zaanstreek, De Belgische boeren en arbeiders, Het
Nederlandsche volkskarakter en — tezamen met A. BLONK - met De vrke-tfrdsbesteding van den Nederlandschen arbeider. A. N. J. DEN HOLLANDER publiceerde een aantal studies over het land, waarop hij rich
specialiseerde, de Verenigde Staten, en verrichtte onderzoekingen in Hongarije.
3) Voorbeelden: De publicaties van het „Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw", G. KNUVELDER over het Zuiden van ons land, S. GARGAS over De numerieke verhouding der geslachten in Nederland en Het probleem der minderheid, G. H. MEES over Britsch-Indische klassen en kasten,
FR. LEYDEN over De verkiezingsgeografie van Amsterdam, M. LITTEN over die van Nederland.
4) Te noemen zijn echter, naast de reeds geciteerde proefschriften van V. R. A. D. HUBERTS en H.
HEERTJE : F. VAN HEEK, Cbineesche immigranten in ons land, H. DuicHuis, De Amsterdamscbe Jordaan, en
HEERTJE,

Het Amsterdamsche ateliermeisje.

5) Over de Indo verscheen het boek van J. TH. KoKs, in 1931.
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zich in de jaren dertig, een tijd van grote werkloosheid, veel bezig met
het probleem der kolonisatie door blanken in de tropen, zoals ook bleek
op het Internationale Geografische Congres, in 1938 te Amsterdam gehouden.1 )
Het zou voorts gemakkelijk zijn, ook in Nederland nog een aantal gebieden van sociaal leven te noemen die vrijwel of geheel braak bleven
liggen en voor welker ontginning ook weinig aanmoediging van regeringswege of van andere zij de viel op te merken, vergeleken bij de steun
die de natuurwetenschappenwel vaak ten deel vielen.Voor breed opgezette
onderzoekingen kunnen de sociale wetenschappen financide steun niet
ontberen I
Buiten onze grenzen had de Nederlandse sociografie niet veel invloed,
grotendeels wel doordat zij haar resultaten in de Nederlandse taal publiceerde. Zij genoot erkenning door enige Duitse sociologen (ToNNIEs,
HEBERLE, VON WiEsE) die haar als „empirische Soziologie" een plaats
wilden inruimen — zij het niet zonder meer in de Amsterdamse opvatting
— en voorts werkte zij in op de economische geografie in Duitsland
en de Verenigde Staten. In het eerste land is te wijzen op het baanbrekend werk van de Berlijnse hoogleraar A. RUHL (t 1935), een vriend
van STEINMETZ, in het tweede op dat van Prof. E. W. ZIMMERMANN
(University of North Carolina), wiens boek World Resources and Industries,
a functional appraisal (i e ed. 1933), op vele Amerikaanse universiteiten
in gebruik, geschreven werd in samenwerking met A. N. J. DEN
HOLLANDER.
Wat het onderwijs in de sociografie in Nederland tot 194o betreft : in
1933 volgde H. N. TER VEEN in Amsterdam STEINMETZ op. Een leerling
van STEINMETZ, W. E. HOFSTEE, werd in 1938 als privaat-docent in de
sociografie verbonden aan het Sociologisch Instituut te Groningen, terwij1
een leerling van TER VEEN, A. OLDENDORFF, in 1939 werd toegelaten als
privaat-docent aan de R.K. Handelshogeschool te Tilburg. 2)
§ 3. BALANS DER „AMSTERDAMSE SCHOOL".

Wat moet nu, bij het opmaken der balans per 194o, het oordeel zijn over
de vele boeken en artikelen der Amsterdamse sociografen, waarvan de
meeste kennelijk met zoveel geestdrift en ijver werden samengesteld?
Laat ons op de voorgrond stellen, dat door deze studies onze kennis vooral
1) De Amsterdamse dissertatie van J. WINSEMIUS ging over Nieuw-Guinee als kolonisatiegebied voor
Europeanen on van Indo-Europeanen (1936), de Utrechtse van E. F. VERKADE-CARTIER VAN DISSEL behandelde De moge4kbeid van landbouwkolonisatie poor blanken in Suriname (1937).
2) Benoemingen na 194o werden, als vallend buiten het hier behandelde tijdvak, niet vermeld.

PROF. MR DR S. R. STEINMETZ
1862-1940

Hoogleraar te Amsterdam

(Zie pag. 112)

PROF. MR W. A. BONGER 1876-1940

Hoogleraar te Amsterdam

(Zie pag. 133)
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van Nederland zeer is toegenomen. Een respectabele massa sociale feiten
over ons yolk is nu, vooral territoriaal gerangschikt, voor ons toegankelijk geworden, ons inzicht in ettelijke maatschappelijke verschijnselen van
groot belang is aanzienlijk toegenomen.
De Nederlandse sociografie heeft, gezien ook haar korte ontwikkelingsperiode en 'gering aantal beoefenaars, opvallend veel gepresteerd.
Men kan echter de ogen niet sluiten voor het feit dat in de genoemde
reeks naast uitnemende studies ook enkele geschriften voorkomen, als
dissertaties aanvaard, die toch niet wetenschappelijk meer te noemen zijn.
Zij verheffen zich niet boven journalistiek peil en blijven er wat de lees-.
baarheid betreft, onder. Een wetenschap heeft het recht te worden beoordeeld naar het werk van haar beste beoefenaars, haar meest voldragen
resultaten, maar toch : tonen de gesignaleerde studies niet eenzelfde interne
zwakheid als die, waaraan sociografische streekbeschrijvingen van ook bekwamer werkers in beginsel eveneens lijden?
Wat de proefschriften betreft: de wetenschappelijke onervarenheid van
alle, de jeugd van vele dezer auteurs doen, naast de m.i. verkeerd ingerichte opleiding (waarover straks), de afwezigheid — in den regel — begrijpen van dieper sociologisch en psychologisch peilen, de interpretatie
van het geregistreerde. Een verduidelijking der verschijnselen in hun
samenhang, de sociologische doorgronding, mist men te vaak. Hoeveel
subtieler, wijzer, verder ontledend dan verschillende dezer „Amsterdamse"
studies van geschoolde sociografen, waren de sociografische verhandelingen van de arts BARENTsEN9, die niet bleef staan bij de optekening van
het uiterlijk der groepsverschijnselen, maar dieper schouwde ! Het zal wel
altijd zo blijven dat op sociaalwetenschappelijk terrein de persoon van de
onderzoeker van nog meer belang is dan op het gebied der exacte wetenschappen, en het dient erkend dat bij deze laatste belangrijke prestaties
op jeugdiger leeftijd mogelijk zijn, maar wat de sociografie betreft, komen
hier nog enige overwegingen bij die de aard van het vak zelf raken.
De Amsterdamse sociografie, dus men mag zeggen : de Nederlandse, beschouwt als haar object „de concrete sociale werkelijkheid in de ruimste
zin des woords", wil deze in haar volheid beschrijven en vrijelijk; zonder
enig a priori, verklaren. Maar een nooit eindigende feitenvergaring op
sociaal gebied, de samenstelling van een regionale sociale almanak, kan
Been wetenschappelijk doel zijn. Het gaat om het begrip. Het feit op zichzelf, zo elementair belangrijk het mag zijn, brengt nimmer zijn zin en interpretatie zelf mee. Moet de sociograaf dan toch, terwille van een mogelijke,
1 ) P. A. BARENTSEN, Het Oxide Kempenland (1935); Gezinsleven in bet Oosten van N.-Brabant
(„M. en M.",
1926); Gezinsleven in Kennemerland („M. en M.", 1928).
9. Geestelijke Nederland II
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door hem alsnog niet aangegeven relevantie, dit alles vermelden? STEINMETZ liet later zijn mening varen dat de sociografie de ethografie der
hogere volken diende te zijn, en de Amsterdamse opvatting werd nu wel
dat het in 't oog houden van „algemene gezichtspunten", een beperking
tot „het sociale in mime zin" en het „zoeken naar samenhangen en verklaringen" de sociograaf voor encyclopaedistische arbeid zou behoeden,
maar mag dit een bevredigende afpaling heten?
Dat de reeks van Amsterdamse regionale sociografiedni) een zekere uniformiteit toont, vindt wellicht eer zijn verklaring in navolging van voorgangers, leiding en toezicht der promotors, eenzelfde onderwijs, dan in een
hechte methodologische fundering. Een wezenlijke vooruitgang door verbetering der methoden, verfijning der techniek, voortgaan waar een voorganger ophield, toonde het vak niet zeer, een opvallende discontinuiteit
kenmerkte de beoefening ervan.
Het natuurwetenschappelijk denken heeft de Nederlandse sociografie in
haar ontwikkelingsjaren parten gespeeld. Men kan nu eenmaal een sociaal
object niet benaderen met de geestelijke instelling van de natuuronderzoeker, die „buiten" de verschijnselen zelve blijft. VOOr de sociale onderzoeker met de beschrijving begint, dient hij geleerd te heben de menselijke
inhoud van zijn object te onderkennen, moet hij weten wat hij beschrijven
moet uit het verwarde, uiterst gecompliceerde en oneindig gevarieerde
beeld, dat het sociale leven hem onmiddellijk biedt. Hij moet het gebracht
hebben tot een begrippensysteem, een methode, die „het sociale" uit de
werkelijkheid weet te halen, zodat hij leert waarnemen wat wetenschappelijk van betekenis is. Hiertoe en zeker voor het vinden der samenhangen,
is een sociologisch geschoolde blik nodig. Aan de theoretische wetenschap dient de sociograaf zijn begrippen te ontlenen, bij haar dient hij te
rade te gaan bij de keuze der objecten en de probleemstelling; zij kan hem
ook helpen tot een waste terminologie te geraken, waaraan hij veel behoefte heeft en die niet tot een vakjargon behoeft te ontaarden. Zij moet
zijn blik richten, scherpen en verfijnen, zijn belangstelling stimuleren, hem
het symptomatische in de verschijnselen doen zien. Met afwijzing van
filosofische speculaties en bespiegelingen waarvoor in ons land voorlopig weinig gevaar schijnt te bestaan kan men erkennen, dat sociologische voorbereiding meer en dieper inzicht kan schenken, kan attenderen
op veel, dat in de beschouwde periode in de sociografische studies nogal
eens ontbrak. Het wil mij voorkomen dat de z.g. synthetische sociografie,
die een alzijdige beschrijving van een groep wil leveren, in deze periode
1 ) Het woord „sociogram" moest men voor zulke regionale beschrijvingen toch liever niet meer gebruiken ! Het suggereert een volledigheid, finaliteit, een natuurlijkheid van opzet en een logische innerlijke samenhang, die Been enkel dezer „sociogrammen" heeft, en die zij ook niet kunnen hebben.
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in Nederland het zwakste was, in ieder geval voorzover zij territoriaal gebonden groepen tot haar object koos.
§ 4. EIS DER SPECIALISATIE.

Een veel gehoord bezwaar tegen de sociografie was bier, dat zij letterlijk
alle maatschappelijke verschijnselen tot haar gebied rekende. De Amsterdammers wezen dit verwijt af, door te wijzen op de enge samenhang en de
onderlinge wisselwerking van alle sociale verschijnselen. Nu kan men dit,
toegeven en in de practijk heeft men de schuttingen ook niet zo hoog op
te trekken, maar theoretische overwegingen towel als de ervaring der
wetenschapsbeoefening dwingen tot het inzicht dat wetenschappelijke
behandeling specialisatie der onderzoekers eist. Welke sociograaf zal zich
in staat voelen tot een competent oordeel over de vestigingsfactoren der
grote bedrijven, over misdaad, landbouw, leidersverering, onderwijs en
volksgezondheid, in de door hem onderzochte streek? Zal hij, kan hij over
de hiervoor nodige economische, juridische, criminologische, landbouwkundige, sociaal-psychologische, paedagogische en medische kennis beschikken ? Ook een veelweter op al deze gebieden kan in een zo opgevatte
sociografie toch niet anders presteren dan vervlakkend werk?
De sociografen zelf zagen dit ook wel in, erkenden dat onder hen specialisatie nodig was, met behoud, zeer terecht, van de algemene sociografische voorbereiding.
Trouwens, ook niet-sociografen kunnen sociografisch werken. In de
tweede helft deter periode verschenen hier enkele sociaal-psychiatrische en
criminologische studies die zich onderscheidden door haar monografisch
karakter : zij beperkten zich tot een bepaalde streek of stadswijk en gingen
sociografisch te werk. Toch is het duidelijk dat dergelijk onderzoek alleen dan door sociografen kan geschieden, wanneer zij op psychiatrisch,
c.cl. criminologisch gebied volkomen deskundig zijn, wat voorlopig wel
zal betekenen dat zij zulk werk beter aan psychiaters en criminologen overlaten.
§ 5. SOCIOGRAFIE IN ENGERE ZIN.

In deze periode brak niemand een Tans voor een theoretisch standpunt
waartoe men m.i. zou kunnen geraken : is het zo onmogelijk, dat binnen
de „algemene sociografie" een „sociografie in engere zin" zich constitueert, die zich beperkt tot wat nog geen andere descriptieve sociale wetenschap tot haar terrein rekent, tot een, hoofdzakelijk analytische, beschrijving der verschijnselen die relevant zijn in sociologisch engere zin, de
maatschappelijke verschijnselen als rodanig? Beperking tot „het sociale"
in engere zin zou althans voor een zó opgevatte sociografie wellicht ee n
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duidelijke en logische oplossing brengen voor de verhouding tussen sociografie en sociologie, die in deze gehele periode eigenlijk niemand helder
voor de geest stond. Een dergelijke sociografie, die binnen de „algemene"
kan bestaan, zal zo, als beschrijvende, individualiserende, haar onderzoekingen dikwijls regionaal begrenzende wetenschap, zich beperkend tot
het sociologisch kenobject, de grondslag kunnen vormen voor de sociologie als theoretische, generaliserende wetenschap.
Specialisatie wat de personen der onderzoekers betreft; bij hen een sociologisch meet geoefende en verfijnde blik; zo mogelijk ook de ontwikkeling van een sociografie die zich beperkt als boven aangegeven — die drie
lijken mij tezamen de sociografie te zullen behoeden voor het gevaar, te
verzanden in een steriel encyclopaedisme en zo het lot te ondergaan van de
oude schoolgeografie waaruit zij zich emancipeerde. De Nederlandse sociografie heeft door origineel aanpakken en grote werkzaamheid getracht
haar goed recht te bewijzen. Zij heeft bezielend en verfrissend gewerkt, de
wetenschappelijke belangstelling voor het sociale leven, die in Nederland
Bering was, krachtig gestimuleerd; maar haar werk tot 1940 toont m.i.,
met alle waardering ervoor, tevens dat het vak en de beoefening ervan
hun uiteindelijke vorm nog niet hadden bereikt — overigens een heel natuurlijke gang van zaken bij een jonge wetenschap.
§ 6. DE OPLEIDING.

Wat betreft de geringe invloed van sociologisch denken op de sociografie : natuurlijk werd het sociografisch werk in de practijk, min of meet onbewust, wel geleid door een begripsvorming zonder welke men nu eenmaal niet wetenschappelijk werken kan, maar dit doet er niets aan af: een
onvoldoende sociologische scholing kenmerkte in deze periode de Nederlandse sociografie. Voor de studenten hierin was sociologie een verplicht
vak voor het doctoraal examen. Zij volgden een college van BONGER over
de geschiedenis der sociologische scholen dat, voortreffelijk op zich zelf,
hun de nodige voorbereiding zeker niet gaf. De onderwijzers en leraren,
wie het afleggen van academische examens gemakkelijk werd gemaakt,
kregen naar mijn weten in het geheel geen sociologisch onderwijs.
op de vorming der sociografen valt trouwens nog wel meet critiek te
oefenen. De bedoeling in 192 1 was : geografen te vormen, en het merendeel der afgestudeerden werd ook leraar in de aardrijkskunde. In het kader
van deze opleiding was de physische geografie als verplicht vak voor het
candidaatsexamen geheel natuurlijk. De studenten besteedden bier veel
tijd aan. Maar al hield de Amsterdamse school de fictie vol, dat zij geografie
was, in werkelijkheid zou de sociograaf bij zijn latere wetenschappelijke
arbeid aan een grondiger sociaalwetenschappelijke vooropleiding heel wat
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meer gehad hebben. Om van andere sociale disciplinen niet to spreken,
zouden Brie jaar studie van de hoofdzaken der sociologie — en de practijk
der Amerikaanse universiteiten toont, dat dit moeilijke vak ook aan jongerejaarsstudenten met vrucht kan worden gedoceerd — in plaats van
meteorologie, kristallografie, oceanografie, geomorphologie of welke andere physische vakken ook, ongetwijfeld in 194o een ander beeld der
sociografie in Nederland hebben getoond.
Het geografisch verleden der sociografie en het bekende conflict beroepsopleiding versus wetenschappelijke vorming, leidden tot een studie-inrichting die voor het wetenschappelijk doel bepaald niet de beste was.
Vergelijking met de wijze, waarop b.v. de University of Chicago de opleiding harer sociologen en sociografen heeft ingericht, stemde in de hier
beschouwde periode wel tot nadenken ! Het is eer verwonderlijk, dat de
Amsterdamse sociografen ondanks hun inadequate scholing nog zo vaak
voortreffelijk werk hebben gepresteerd!
§ 7. ONDERZOEK VAN „EEN PROBLEEM".

Het is opmerkelijk, dat de sociografie zich, vooral onder invloed van TER
VEEN, in toenemende mate en met erkend succes richtte op een gebied van
werkzaamheid, waarvoor zij, ook in de tot dusver gehuldigde opvatting,
bij uitstek geschikt is : dat van het speciale, op ingrijpen gerichte onderzoek, voorafgegaan door de „survey", de feiten vergarende „opneming"
van het gebied waar dit onderzoek zal plaats vinden. Het verkrijgen van
in de practijk bruikbare kennis, van sociaal nuttig inzicht, is bij dit
„research"-werk doel. Men heeft hier geen wetenschapsbeoefening als
zodanig, maar toegepaste wetenschap, gericht op een door de levenspractijk gesteld probleem, waarbij het doel buiten de wetenschap ligt. Bij zo'n
onderzoek kan men zich niet beperken tot een wetenschappelijk zuiver
gesteld kenobject, maar is met recht de gehele feitelijke sociale werkelijkheid object geworden, waarbij het probleem in kwestie de belangstelling
richt en begrenst. Wenselijk blijft uiteraard ook hierbij, dat de sociografisch
opgeleide werkerzich specialiseert, zodat hij in samenwerking met collega's,
deskundig op ander gebied, het best mogelijke zal kunnen presteren.
Zulk doelonderzoek is wetenschappelijk belangrijk. Het is geen toeval,
dat de beste sociografische studies, in verschillende landen verricht voor
de sociografie in Nederland onder deze naam ten doop was gehouden,
vrijwel alle dit gemeen hadden, dat zij op een probleem gericht waren.
Wat het werk betreft van latere Nederlandse sociografen, kan men ook opmerken dat de wetenschappelijk meest bevredigende studies zich bezig
hielden hetzij met een bepaald probleem, hetzij met een volksgroep of een
verschijnsel net een sterk problematisch karakter.
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Prof. TER VEEN begon in 1936 onder de auspicien der door zijn initiatief
tot stand gekomen „Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders" met zijn studenten een dergelijk doelonderzoek in de Wieringermeer, waarvan enige belangwekkende publicaties
het resultaat waren. Ook overigens was de sociografische werkgemeenschap der Amsterdamse studenten, onder TER VEEN'S stimulerende leiding,
actief. De Utrechtse geografen bewezen door hun regionale „welvaartsonderzoekingen" hun geschiktheid voor het maken van „surveys" en het
verrichten van „research". Op dit gebied kwamen Utrecht en Amsterdam
ook tot samenwerking, terwijl hun opvattingen op strikt wetenschappelijk
terrein uiteen bleven lopen.
De stedebouwkundigen (HUDIG, DE CASSERES, VAN LOHUIZEN) kwamen in dit tijdvak ook in ons land tot het inzicht, dat hun taak voor alles
een sociale is en erkenden de betekenis van sociale geografie, sociografie
en sociologie hiervoor, in het bijzonder wat betreft het noodzakelijke
vooronderzoek. Op dit gebied is de betekenis der hier besproken wetenschappen voor de maatschappelijke practijk in ons land het eerst erkend.
Een soortgelijke erkenning kan men zien in het tot stand komen der
„Stichting Sociologisch Instituut" aan de Rijksuniversiteit te Groningen,
in 1938, in het leven geroepen door mannen zowel uit de practijk als uit
de wetenschap en bedoeld als een schakel tussen de Academie en het openbare leven in' de noordelijke provincies. Steeds meer sociale organen toonden te beseffen, dat zij voor hun maatregelen een door wetenschappelijk
werk geleverde fundering behoeven en riepen de hulp in van sociale onderzoekers. Deze ontwikkeling was verheugend, zowel voor wie de
sociale wetenschappen in ons land ter harte ging als voor degenen, die de
steeds grotere noodzaak begrepen van een rationeel sociaal ingrijpen.
§ 8. CONTACT MET HET BUITENLAND.

Het contact met de beoefening van het vak in het buitenland liet te wensen. Een m.i. niet gerechtvaardigde geringschatting en ook wel onkunde
heersten ten aanzien van de Amerikaanse sociografie. De verwijten, door
Amsterdam aan het werk der Amerikanen gericht, waren m.i. onjuist.
Zij kwamen ten dele voort uit onbekendheid met wat verricht was en werd
in het land waar zowel de sociografie als de sociologie een hoge vlucht genomen hadden, hingen anderdeels wel samen met een niet algemeen aanwezig inzicht in de behoeften van het eigen vak. 1k zou het werk der Amerikanen zeker niet in alle opzichten ten voorbeeld willen stellen, maar toch,
men ontzegt zich niet straffeloos, zeker niet als jong vak, een zo volledig mogelijk contact met de internationale wetenschapsbeoefening.
Wel nam men, onder TER VEEN, veel over van de techniek der Engelse
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en Amerikaanse „surveys" en het door de Angelsaksers geperfectionneerde
„research", maar van veel waarin men in de Ver. Staten reeds ver gevorderd was, zowel wat betreft de begripsvorming en de probleemstelling als
methode en techniek van onderzoek, hield men zich hier afzijdig. Belangrijke boeken, in Amerika tot de standaardliteratuur bij het universitaire
onderwijs behorend, kon men in geen Nederlandse bibliotheek vinden,
de leidende Amerikaanse vaktijdschriften waren lang niet alle te raadplegen, Nederlandse tijdschriften bespraken Amerikaanse publicaties
slechts incidenteel, voltooiing of voortzetting der studie aan Amerikaanse
universiteiten kwam haast niet voor, het contact met Amerikaanse hoogleraren in deze vakken was vrijwel nihil.
§ 9. HET OPSPOREN VAN WETTEN.

De sociografie in ons land wil niet alleen beschrijven, zij stelt zich ook
tot taak : „de oorzakelijke verklaring van het beschrevene en van de gevonden regelmatigheden, alias wetten". Hier tees bij critici der sociografie
een nieuw bezwaar : zijn er in de sociale materie wetten en kan men bij
deze verschijnselen de causaliteit als onderstelling, om niet te spreken van
beginsel, handhaven?
Men komt thans in de wetenschap in het algemeen wel terug van de
oorzakelijkheid in oude zin en ook de sociale wetenschappen hebben het
inzicht bereikt, dat op haar gebied de diagnose van oorzaak en gevolg niet
zo simpel is, misschien niet wezenlijk mogelijk. Inderdaad, de aard der
problemen schrijft in deze een grote ingetogenheid voor. Een uiteindelijke, absolute „verklaring" zullen wij op dit gebied nooit bereiken, zelfs
niet bij ogenschijnlijk simpele verschijnselen. Reeds het „begrijpen" van
een enkel sociaal feit gaat volgens een ander geestelijk proces dan dat van
een natuurverschijnsel. Men komt niet verder dan een zeker inzicht in de
onderlinge samenhang en afhankelijkheid van een aantal elementen, mogelijk factoren, in een verschijnselencomplex, die ieder voor zich weer in een
ander, het eerst beschouwde oversnijdend complex verweven zitten. Groter
ervaring brengt ook hier resignatie.
Deze zienswijze moet men niet op de spits drijven; de practijk van het
onderzoek ,houdt er al dadelijk minder rekening mee, moet zich in geen
geval laten ontmoedigen door een opvatting die gedeeltelijk ook wel een
gevolg was van het baanbreken ener nieuwe levensbeschouwing, maar
meer wijsgerige bezinning op dit punt had de sociografie niet ontsierd.
Haar wetenschappelijkheid staat of valt niet alleen met „inductieve bewijsvoering", „kritische zin", „objectiviteit", „opsporing van wetten", „causale verklaring" — idealen, zoo vaak door de „Steinmetzianen" onderstreept, maar door hen m.i. niet voldoende op hun mogelijkheid onder-
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zocht. Zij waren de erfenis van een te optimistische jeugdperiode, toen de
sociale wetenschappen althans in ons land nog sterk onder de invloed van
het natuurwetenschappelijk denken stonden.
Men kon zich afvragen, of in de sociografie niet het inzicht veld zou winnen, dat een functionele benadering, strevend naar een inzicht verschaffende analyse die de structurele samenhangen althans zoveel mogelijk bloot
legt, een deel der functionele betrekkingen toont, die tussen de verschijnselen bestaan, haar wetenschappelijke taak niet zuiverder stelt. De
sociografie, ik wees er herhaaldelijk op, is een jonge wetenschap en het
vele dat zij reeds, met zoveel élan, presteerde, rechtvaardigde in 1940 de
verwachting dat haar ontwikkeling door zou gaan.
§ 1o. DE PLAATS DER SOCIOLOGIE.

Gedurende de gehele tussenoorlogse periode bereikte men ook in ons
land geen eenstemmigheid over de vraag, welke plaats de sociologie inneemt in het systeem der wetenschappen, welke haar grenzen zijn. Men
kan zeggen, dat in 1940 de meningen hierover minder uiteen lagen dan
twintig jaar daarvoor, maar voor de overzichtsschrijver blijft deze onzekerheid een bezwaar. De hem ter beschikking gestelde ruimte laat niet toe,
dat hij meer geeft dan een korte vermelding van enige opvattingen, die
hierover in ons land naar voren kwamen. Buiten bespreking blijven in
ieder geval reeds lang zelfstandige sociale wetenschappen als ethnologie
en criminologie. De sociale psychologie biedt een moeilijkheid : de geschiedenis der sociologie laat zien, dat velen dit vak beoefenden met behulp van, sours als sociale psychologie. De grens is moeilijk te trekken:
men kan MCDOUGALL buiten de sociologie plaatsen, maar Ross, GINSBERG,
VIERKANDT? Toch meen ik hier de sociale psychologie als grenswetenschap buiten bespreking te moeten laten, hoe vaak zij en de sociologie
elkaar ook oversnijden. Hetzelfde zou ik willen doen met de sociale filosofie. De werken van CLARA WICHMANN b.v., in deze periode nog veel
gelezen, zijn de sociologische belangstelling in ons land ten goede gekomen
maar behoren toch niet tot de sociologie.
De gang der sociologie is in Nederland niet gemakkelijk geweest. Dit
was elders meest evenmin het geval, maar toen men daar haar goed recht
reeds erkend had, wilde men er bij ons nog niet van weten. STEINMETZ
was hier haar voorvechter en aan zijn strijdlust, moed en volharding was
het te danken, dat zij een — bescheiden — plaats in ons universitaire onderwijs verwierf: het nieuwe Academisch Statuut (192.1) nam haar op als
verplicht bijvak voor het doctoraal examen in de sociale geografie en als
keuzevak voor dat in het Nederlands Recht. Later werd de mogelijkheid
geopend, een afzonderlijk doctoraal examen in de sociologie of te leggen,
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na een candidaatsexamen in de juridische faculteit, in de geschiedenis of
in de sociale geografie.
Als eerste Nederlandse hoogleraar in de sociologie (en criminologie)
aanvaardde Mr W. A. BONGER (1876-1940) in 1922 zijn ambt aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. Voor de sociaal-geografische studenten te Utrecht gaf Prof. KOHLBRUGGE tot 1927 college in de sociologie;
Dr W. R. HEERE, gepromoveerd op het proefschrift Frederic le Play en z#n
volgelingen (1926), nam zijn taak over. In Utrecht was R. KgYPER van
1931-4934 bijzonder hoogleraar in de Marxistische sociologie, vanwege de
Socialistische Vereniging tot Bevordering van de Studie der Maatschappelijke Vraagstukken, daarna (1937-194o) Dr J. VAN GELDEREN (t I 94o).
Aan de Rechtshogeschool te Batavia was de sociologie (achtereenvolgens gedoceerd door SCHRIEKE en HOLLEMAN) tot 1934 een verplicht leervak voor het tweede deel van het candidaatsexamen, terwijl het doctoraal
examen tot 1934 een sociologisch-economische richting kende met sociologie als hoofdvak.
Iedere geschiedenis der sociologie in ons land dient aan STEINMETZ en
grote plaats in te ruimen, waarop hun werk hun recht geeft.
de nestor deter wetenschap in Nederland, was ook in de ogen
van beroemde Duitse en Amerikaanse vakgeleerden een der grootste sociologen van zijn tijd.Na herziening van vroegere opvattingen was de sociologie voor hem tenslotte de wetenschap van het menselijk groepsleven,
„der feiten van het menselijk samenleven als zodanig, dus van zijn vormen, leven, ontwikkeling en verval". Als het grote gevaar voor dit jonge
yak beschouwde hij de neiging, in het bijzonder bij onze oostelijke buren,
tot speculatie en deductie, het „zich verkneuteren in definities en het opbouwen van systemen van onontdekte waarheden"; nimmer wend hij
het moede hiertegen de eis te stellen dat de sociologie van verkondiging
tot positief onderzoek diende over te gaan, Naar wijsgerige ballast overboord moest zetten, zich de natuurwetenschap ten voorbeeld stellen en
zich inductief op de empirie behoorde te baseren.
STEINMETZ' denkbeelden hebben in Nederland aan veel misverstand
bloot gestaan; zijn sociologisch hoofdwerk Soriologie des Krieges (1929), de
tweede druk van het in 1907 verschenen Philosophie des Krieges, deed veel
stof opwaaien. Het vond in ons land geen gunstige pers en STEINMETZ
heeft in deze wetenschappelijk het pleit niet kunnen winnen, maar hem
blijft de grote verdienste de oorlog systematisch als sociaal verschijnsel
te hebben gezien en dit sociologisch als probleem met een ontzaglijke
kennis, vrucht van een benijdenswaardige belezenheid, te hebben gesteld
en bewerkt.
BONGER de
STEINMETZ,
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Handworterbuch der Soziologie (1931) werkte hij als
enige Nederlander mee (art. „Krieg", „Mode", „Selbsthilfe"). Voorts
schreef hij over het coelibaat, de nationaliteit, het sociale voorspellen, het
rassenvraagstuk (S. R. STEINMETZ e.a. De rassen der menschheid, 1938) en
voor de V.U.B. Inleiding tot de Sociologie (1931), een meer stimulerend dan
systematisch introducerend boekje.
College in de sociologie gaf STEINMETZ na zijn benoeming te Amsterdam niet, sociologen heeft hij niet gevormd.
Aan VIERKANDT'S

Prof. Mr W. A. BONGER, in het gehele tijdvak tot 194o de enige gewone
hoogleraar in de sociologie in ons land, was een strijdvaardig Marxist,
maar zijn brede, veelzijdige kennis, grote waarheidsliefde en werkelijkheidszin voorkwamen eenzijdigheid. Zijn wetenschappelijk werk droeg
een sterk persoonlijk stempel en mede hierdoor vonden met name zijn
criminologische publicaties ook buiten onze grenzen lezers, vooral in
Engeland en de Ver. Staten.
Hij beschouwde de sociologie als „de wetenschap der menselijke samenleving" en verzette zich tegen alle pogingen, haar een ander werkterrein aan te wijzen dan AUGUSTE COMTE reeds deed, door hem als haar
grondlegger erkend en geeerd.
BONGER'S publicaties betreffen de sociaal-pathologische verschijnselen,
het bevolkingsvraagstuk, de problemen van moraal, oorlog en democratie.
Hij kende, beter dan wie ook in ons land, de geschiedenis der sociologie
en was misschien de enige die de werken der vele voorlopers en in het
algemeen . van hen die de ontwikkeling der sociologie positief of negatief
beinvloedden, inderdaad alle gelezen had. Hij gaf over deze stof een voortreffelijk college. Op velerlei wijzen trachtte hij de sociologie in Nederland
meer ingang te doen vinden : zo behoorde hij, evenals STEINMETZ, tot de
oprichters van Mensch en Maatschapiq, in welks redactie hij tot zijn overlijden zitting had. Evenals STEINMETZ zette hij zich schrap tegen het
streven, „sociologie en philosophie dooreen te haspelen".
§ I I.

MAATSCHAPPELIJKE INVLOEDEN OP DE SOCIOLOGIE.

Men mag de sociologische beschouwingswijze ook op de sociologie

toepassen en vragen : welke maatschappelijke invloeden beheersten haar
gang in ons land ? Enige hoofdmomenten hier aanstippend, kan men er op
wijzen, dat de politieke constellatie bij ons er gunstig voor was. Nergens
ter wereld genoten de sociale wetenschappen groter geestelijke vrijheid;
van enige politieke, kerkelijke of sociale dwang was geen sprake.
Het algemene karakter van dit tijdperk was eveneens de sociologie gunstig. Deze periode van oorlogslikwidatie en hernieuwde oorlogsdreiging
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toonde geweldige sociale verschuivingen, kende een economische ontwrichting die veel optimisme de domper opzette, het vooruitgangsgeloof
deed wankelen, het vertrouwen in de macht van de rationeel vorsende
geest schokte. Zij bracht een sneller tempo, groter omvang, meer bewustheid der maatschappelijke veranderingen; vormde een overgang van een
individualistische tijd naar een van groter sociale gebondenheid, terwijl
tevens het tot dien aanvaarde ideaal van de mens dreigde vervangen to
worden door dat van de massa. Nationalisme en anti-semitisme woekerden; politiek radicalisme lokte in dit van spanningen doortrokken, met
dreigingen geladen tussenspel van wereldomvattende conflicten. De mechanisering der productie schreed voort; de werkloosheid scheen een
onoplosbaar vraagstuk; het kleinbedrijf, de boeren voelden zich bekneld;
de roep naar regeling van het bedrijfsleven door de Staat, algemene organisatie der maatschappij, werd steeds luider en algemener. Niets sprak of
ging meer vanzelf, in deze doorlopende crisis der zekerheden werd alles
tot probleem en drong zich op voor onderzoek. De stroom van het maatschappelijk leven toonde alom ondiepten, kolken, cataracten, stuwingen,
tegenstromingen. Een richtend en bindend cultuurideaal ontbrak. Veel
sloeg los in geest en gemoed, men ging twijfelen aan waarden, beleefde
een verval der morele normen, een algemene oordeelsverzwakking, een
herorientering der geesten en een streven naar nieuwe levensvormen.
Sociale onrust en verbijstering waren honderd jaar geleden hoofdoorzaken
geweest van het ontstaan der sociologie, thans vormden zij opnieuw een
krachtige impuls.
De publicaties in ons land tonen, waarop de belangstelling zich richtte.
Veel werd gesproken en geschreven over de democratie, over de oorlog,
het middenstandsvraagstuk, maatschappijstructuur, werkloosheid en revolutie, over rassenvraagstukken, massawaan, anti-semitisme, ongeloof,
sexuele ethiek, de positie der vrouw, bevolkingsgroei, gezinsproblemen,
eugenese, fascisme en nationaal-socialisme; volkskarakters, ordening.
§ 12.

INTERNATIONALE INVLOED.

Een andere invloed was die der internationale omgeving. De sociologie
was bij ons laat ontstaan, omstreeks 1920 slechts door enkelen bier vertegenwoordigd ; vanzelf richtten zij, die er belang in stelden, zich tot de
denkers in de landen waar het yak tot hoger ontwikkeling was gekomen.
In het Duitsland der Weimar-republiek bloeide de sociologie als in geen
ander land, de Ver. Staten uitgezonderd. Bij de nauwe betrekkingen, die
ons geestesleven, sinds het midden der i 9e eeuw ongeveer, met Duitsland
onderhield, was de overheersende invloed der Duitse (en Oostenrijkse)
sociologie bier niet verwonderlijk.

136

GEESTELIJK NEDERLAND

Dat reeds in het begin van dit tijdvak in ons land belangstelling bestond
voor de „Religionssoziologie" (MAx WEBER, SOMBART, TROELTSCH), is
te begrijpen. Theologen, economen, juristen en historici lazen deze Duitsers veel, meer dan ToNNIES en VIERKANDT. Over MAX WEBER'S theorie
ten aanzien van de samenhang tussen Protestantisme en Kapitalisme is
ook bij ons veel te doen geweest. Zijn machtige geest beinvloedde bier ook
overigens de studie van velen.
VON WIESE'S Beriehungslehre, een zelfstandige voortzetting van SimmEL's
formele sociologie, werd hier in de jaren twintig dadelijk bekend. Zijn
natuurwetenschappelijk-causaal denken, originele methode en of keen
van „Ideologies and philosophische Verstiegenheiten" maken mede begrijpelijk, dat STEINMETZ het werk van deze empirist zeer waardeerde.
BONGER voelde minder voor VON WIESE'S vormenonderzoek, achtte het
in wezen meer sociale psychologie. Toen de Wereldbibliotheek een boek
wilde uitgeven dat de toenmalige stand der sociologie weergaf, trachtte
zijn redactielid P. ENDT dit te schrijven. Zijn Sosiologie (1931) geeft bijna
uitsluitend de speciale opvatting weer van VON WIESE en diens aanhangers,
biedt daardoor een veel te eenzijdige voorstelling van het vak en is ook
overigens ver van onberispelijk.
Het encyclopaedische werk van F. OPPENHEIMER, tussen 1922 en '35 in
acht omvangrijke delen verschenen, ontving hier minder aandacht, al
trachtte A. SPANJER deze liberaal-socialistische denkbeelden hier ingang te
doen vin en.
Voor de socialistische beoefenaars der sociale wetenschappen bleef
uiteraard in dit gehele tijdperk de Marxistische sociologie de hoeksteen
van hun denken, terwij1 zij, al dan niet in wetenschappelijk juiste vorm,
het gedachtenleven van tallozen ten zeerste bleef beinvloeden. Aan de
Duitse sociologie van het denken en weten (JERUSALEM, SCHELER, MANNHEIM), waarmee de maatschappij-wetenschap in zekere zin een top en een
sluitstuk bereikte, schonk men hier in velerlei kring de aandacht die er
aan toekomt. Zij verschafte ook Nederlandse denkers inzicht in de gebondenheid aan het eigen sociaal a priori, de beperkte geldigheid van onze
oordelen.
De cultuursociologie, met haar differentiaties ook overwegend een
Duitse schepping, beinvloedde eveneens in niet geringe mate, vooral in
het tweede der beide hier beschouwde decennia, de sociologisch geinteresseerden, die in het vroegere positivisme geen bevrediging meer vonden.
De „universalisten" als SPANN, FREYER en anderen, die de sociologische
stof in hun Hegeliaanse denkvormen wilden brengen, vonden hier een
minder goed onthaal. Vrij algemeen toonde men zich afkerig van hun neoromantische, metafysische speculaties, achtte deze voor de sociologie
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onvruchtbaar en toonde zich ook niet bekoord door de conclusies waartoe
zij op politiek gebied kwamen : hun verwerping van het democratisch gelijkheidsideaal en de geestelijke aanvaarding van de nieuwe constellatie in
Duitsland.
De komst van vele Duitse emigranten, waaronder vooraanstaande beoefenaars van sociale wetenschappen, in ons land, versterkte bier na 1933
de invloed van het Duitse geestesleven. Duitse sociologen en sociaalpsychologen publiceerden hier. Zo verscheen een der belangrijkste boeken
in de sociologische wereldliteratuur : K. MANNHEIN, Menscb and Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus (1935), in Leiden, evenals ALFRED WEBER'S
Kulturgeschicbte als KultursRiologie (1935). Enigen vonden een plaats in ons
universitair onderwijs : H. SINZHEIMER werd in 1935 bijzonder hoogleraar
in de rechtssociologie te Amsterdam en Leiden, H. PLESSNER in 1936 privaat-docent en in 1939 bijzonder hoogleraar in de filosofische anthropologie en sociologie te Groningen, K. BASCHWITZ en C. A. MENNICKE
doceerden te Amsterdam als privaat-docent sociale psychologie en paedagogie.
Ook geleerden, minder direct met de sociologie verbonden, stimuleerden door hun komst uit het land waar de sociologie het modevak geweest
was, hier de belangstelling er voor. Van E. GRUNFELD, een econoom, verscheen b.v. posthuum te Amsterdam Die Peripheren (1939), een oorspronkelijke bijdrage, voor de sociologie waardevoller dan veel geschrijf over
de speculaties van anderen. Onder de vreemdelingen in Nederland dient
ook de Roemeen E. DIACONIDE genoemd, die te Amsterdam promoveerde op Etude critique sur la sociologic di Herbert Spencer (1938).
In de Ver. Staten had de sociologie een hoge ontwikkeling bereikt; zij
werd alleen daar niet meer hoofdzakelijk per „handboek" geschreven en
door enkelingen beoefend en was althans volgens deze criteria de kinderschoenen ontwassen. De te geringe belangstelling van Nederlandse Zijde
voor het ginds gepresteerde, signaleerde ik reeds. De Amerikaanse sociologie werd hier minder miskend dan de Amerikaanse sociografie, maar toch
is onze sterk overheersende orientatie op Duitsland in deze jaren opvallend.
Van de Nederlandse sociologen schonk J. J. VON SCHMID, sinds 1933
privaat-docent in de sociologie te Leiden, aan de Amerikaanse literatuur
nog de meeste aandacht, wat wel samenhing met zijn opvatting dat eerst
de sociale psychologie de sociologie in de Zadel kan helpen, en in de Angelsaksische landen ging de sociologiebeoefening overwegend langs paden,
door de collectieve psychologie gewezen. VON SCHMID vertaalde ook
ELLWOOD, The psychology of human society ( 1 93 5) in het Nederlands (1939).
De afwij kende ontstaanswijze en doelstelling der Amerikaanse sociologie,
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haar geheel andere blikveld, verklaren wel ten dele de opvallende onverschilligheid hier te lande jegens de Amerikaanse beoefenaars van het yak.
Het wil mij voorkomen, dat deze afzijdigheid een weinig afnam na 1933,
toen de bloei der sociologie in Duitsland met een slag ophield.
De opvattingen, die in de Franse sociologie der zoe eeuw domineren,
de „sociocratie" van DURKHEIM en LEVY BRUHL en de „prelogica" der
primitieve mentaliteit zoals door deze laatste verdedigd, vonden in Nederland grote belangstelling en zowel bijval — o.a. onder de Leidse ethnologen en onder theologen (b.v. G. VAN DER LEEUW, C. J. BLEEKER) - als
verwerping, van de zijde der Amsterdamse ethnologen in de eerste plaats
(STEINMETZ, J. J. FAHRENFORT, Sj. HOFSTRA). De Franse sociologie
raakte na de eerste wereldoorlog in een nationaal isolement bevangen
en beInvloedde overigens zomin hier als elders de ontwikkeling van
het yak. Eerst tegen het einde deter jaren wendde men sours wel weer
de blik naar de sociale wetenschappen in Frankrijk, die daar, binnen het eigen
kader, toch een grote en gedifferentieerde werkzaamheid ontplooiden.
§ 13. NEDERLANDSE SOCIOLOGEN EN HUN GESCHRIFTEN.
De sociologie recruteerde haar beoefenaars en interessenten in Nederland uit verschillende vakken en beroepen. De filosofische propaedeuse
betekende hier minder dan in Duitsland, de psychologische minder dan in
Frankrijk, Engeland en Amerika. Het waren hier vooral juristen, economen, historici, ethnologen, sociografen, in mindere mate medici en psychologen, die er zich toe voelden aangetrokken. Hun aantal groeide, maar
het bleef een kleine kring.
Enigszins belangrijke sociologische publicaties bleven schaars. De sociologie is nu eenmaal een moeilijke wetenschap, die aan ernstige beoefenaars
hoge eisen stelt van feitelijke kennis en algemene geestelijke ontwikkeling,
eisen, in menig opzicht anders en zwaarder dan die der andere wetenschappen. Het leveren van oorspronkelijk theoretisch werk is op dit gebied
slechts weinigen gegeven. Een bijzondere figuur was de arts P. A. BARENTSEN (t 1939), die een geboren socioloog was. Zijn organicistische leer
was het resultaat van intieme sociale kennis, oorspronkelijk en consequent
denken; hij wist haar dieper, origineler en wetenschappelijker te funderen
en uit te werken dan zijn voorgangers in de 1 9 e eeuw, wier werk hij niet kende
toen hij tot zijn conclusies kwam. Maar hij sloeg wegen in, die reeds lang
met recht verlaten waren, waardering mocht zijn opvatting van het biologisch karakter der samenleving niet verwerven, belangstelling nauwelijks.')
) Vgl. behalve zijn reeds geciteerde geschriften (in het bijzonder Het Oude Kempenland) ook: Biologie
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Sociologische publicaties toonden in Nederland meer beschouwingen
over het vak dan beoefening ervan, knoopten aan bij het werk van anderen,
buitenlanders, waren meer introducerend, comthentarierend, polemiserend
dan scheppend. Een systematische en historische uiteenzetting schreef
VON SCHMID: Ho6fdl#nen der sociologie (1937). J. BIERENS DE HAAN, uitgaande van ToNNIES' bekende onderscheiding die ook in Nederland steeds
meer erkenning en gebruik vond, schreef een weldoordachte, klaar gefundeerde inleiding : Gemeenschap en maatschap lq. Een analyse van sociale verboudingen (1939). Het boek is echter meer een beschouwende synthese dan
een analytisch onderzoek. P. J. BOUMAN schreef een kort overzicht voor
Scientia (dl. II 1937), voorts Sociologie, begrippen en problemen (194o). Dit
goede en veel gelezen boek, bedoeld als algemene inleiding, beperkt zich
in hoofdzaak tot de Duitse non-positivisten, van ToNNIES tot de cultuurs ociologie .
De beoefening der sociologie droeg bij ons een zo incidenteel karakter,
dat men eigenlijk ieder dient te vermelden, wiens werk geheel of gedeeltelijk op dit terrein kwam. De samenstelling van zo'n catalogus is hier uiteraard de bedoeling niet en zo dwingt het schrijven van dit beknopte overzicht, dat als ieder overzicht de werkelijkheid toch al geweld moet aandoen, gedeeltelijk tot het doen van een keuze, uiteraard subjectief en open
voor kritiek.
Sociologische monografieen verschenen er niet veel. Van F. BERNSTEIN
tag in Berlijn het licht Der Antisemitismus als Gruppenerscheinung (1926),
een knappe sociologie van de Jodenhaat, m.i. een der origineelste en meest
waardevolle bijdragen tot dit probleem. H. SAMKALDEN'S voortreffelijke
Publiekq meening, pers en staat (1932), produkt van een eigen wegen volgende, sociologisch georienteerde geest, was als Leidse dissertatie zeker een
opvallend boek; zijn latere studie Rechtseenheid en groepsnorm („M. en M.",
1934) ging van de psycho-analyse uit. G. CRONJE, een Zuid-Afrikaander,
promoveerde bij BONGER op Egskeiding en huwel#ks- en gesinsontbinding
(1933). BONGER zelf gaf een gedeeltelijk sociologische verhandeling over
De problemen der democratic (1934), een onderwerp waarover J. BIERENS DE
HAAN in hetzelfde jaar een beschouwing schreef, De democratie op bet keerpunt. S J. HOFSTRA lief in De sociale aspecten van kennis en wetenschap (1937)
met vrucht zijn gedachten gaan over vraagstukken, waarover men zich,
naar hij in deze orienterende schets aan de hand van heterogeen materiaal
bewees, elders met meer ernst rekenschap gaf dan hier, W. BANNING
trachtte de cultuursociologische methode te volgen in zijn Hedendaagsche
sociale be2vegingen (1938) en P. KUIN Wilde zich in zijn proefschrift Ordening
als maatschappel#k verschcluel (1938) meer op het sociologische dan het
economische richten, hoewel toch zijn verdienstelijk en actueel boek aan
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de econoom m.i. sneer biedt dan aan de socioloog. In het volgend jaar verscheen van E. vAN CLEEF Sociale en economische ordening, eveneens met sociologische kennis, van religieus standpunt geschreven. J. JANSSENS' Klasse
en stand (193 8) is een sociologische monografie van een Katholiek auteur,
die geen feitelijk onderzoek biedt, maar toch, met enig voorbehoud, een
aanwinst mag heten voor de literatuur over dit onderwerp.
Van B. LANDHEER verscheen in 1929 Der Gesellschafts- and Staatsbegriff
Platons, hij verbleef en publiceerde ook daarna meest in het buitenland;
H. J. LECHTAPE bood een Mode der sociale verandering („M. en M.", 1934),
G. KALFF Jr. streefde er naar De collectief-cultureele gevolgen van bet clericale
coelibaat na te gaan („M. en M.", 1934), A. STERNHEIM, die directeur werd
van de „Section Suisse de 1'Institut des Recherches Sociales", schreef
Sociologische beschouwingen over bet gqinsverband („M. en M.", 1935), PLESSNER
koos tot onderwerp zijner inaugurale rede (1939) De huidige verbouding
tusschen oorlog en vrede, J. RomEIN sprak over De menschelike waardigheid
(1938), C. MENNICKE over Tempoverandering in bet maatschappel#k leven
(1939), A. LYSEN toonde in verschillende publicaties zich bezig te houden
met grondproblemen der sociologie en interesseerde zich voor Patriarchale
samenlevingsvormen, (M. en M. ", 1938), G. W. KASTEIN schreef over De
sociologie van bet denken („M. en M.", 1938) en onderwierp de toenemende
„psychologisering" van de methode der economie en sociologie aan kritiek („M. en
M.", 1939), terwijl VON SCHMID zich in woord en geschrift voortdurend
deed kennen als een der ijverigste Nederlandse sociologen, die ook het
meest de band met de filosofie vasthield, en A. N. J. DEN HOLLANDER de
belangstelling trachtte te vergroten voor de beoefening der sociologie in
de Ver. Staten.
Beoefenaars van speciale sociale wetenschappen begonnen ook hier zich
bezig te houden met de sociologie van hun vakgebieden. VON SCHMID
kwam in zijn proefschrift Staatsrecbtwetenschap en sociologie (1926) op voor
de sociologische methode in de beoefening der staatsrechtwetenschap en
met J. VALKHOFF, die nadrukkelijk de maatschappelijke inbedding der
rechtsnormen en wetten tot zijn studieobject maakte, bleef hij een der
weinige Nederlandse rechtssociologen. Van de hand van SINZHEIMER
verscheen De taak der rechtssociologie (1935). Van de juristen, die al vroeg
in deze periode tot de sociologie kwamen, noem ik H. R. HOETINK, wiens
inaugurale rede te Batavia, in 1929, Over bet verstaan van vreemd recht,
toont hoe gerechtvaardigd deze belangstelling van de jurist is.
Onder hen, die zich uitten over de verhouding van economie en sociologie, zijn te noemen U. BERNER, A. SPANJER, J. BIERENS DE HAAN, P.
KUIN.

GEE STELI JK NEDERLAND

141

Van dilettantenzijde zagen vele geschriften het licht over allerlei kwesties en problemen, die niet tot de sociologische literatuur zijn te rekenen;
hetzelfde geldt voor enige boeken, wier titels anders zouden doen verwachten, b.v. J. H. F. KOHLBRUGGE, Practische sociologie (1925), dat beter
„Opmerkingen, aanwijzingen en critiek over maatschappelijk werk" had
geheten, en de van Katholieke kant verschenen leerboeken voor seminaristen als dat van Z. H. Mgr. J. D. AENGENENT, Leerboek der sociologie (le
druk 1909, 7e druk, bewerkt door Prof. P. J. M. HESKES, 193 I) en van
W. M. J. KOENRAADT en MAX VAN POLL Handboek der maatschapM.unde
(1938). Hoewel de schrijvers op de hoogte blijken te zijn van de stand der
sociologie, bieden deze werken op de grondslag der Pauselijke encyclieken
meer een behandeling van „het sociale vraagstuk", overwegend economisch gericht, en een toetsing der „-ismen" dezer periode aan de opvattingen der Katholieke kerk. Ze zijn echter, evenals de Katholieke Sociale
Studien uit Leiden, de organisatie der R.-K. Handelshogeschool te Tilburg
als „Hogeschool voor economische en sociale wetenschappen" en het
daar verschijnende maandschrift Economic, een bewij s dat de Nederlandse
Katholieken ook in hun onderwijs meer begrip voor de sociale werkelijkheid toonden dan de Protestanten. Zij zagen blijkbaar in hun afwijzende
houding ten aanzien van de ontwikkelingstendenzen der westerse maatschappij in sociologische studie geen ondermijning van het geloof, maar
een middel tot verdediging ervan.
Het Protestantisme schonk bij ons de sociologie al heel weinig aandacht,
al kwam van deze zijde, uit de kring der religieus-socialisten — die ook
overigens blijk gaven van belangstelling voor sociografie en sociologie —
de meest verheugende uiting van sociologische interesse uit het kamp der
theologen : BANNING'S uitstekende inleiding en terreinverkenning Theologic en sociologic (1936), terwijl misschien ook het proefschrift van W. R. M.
NOORDHOFF, Het godsdienstiggemeenschapsleven in bet Nederlandsch Vrkinnig
Protestantisme (1933) genoemd dient.

§ x4. STRIJD DER MENINGEN.
In de eerste helft van dit tijdvak draagt de sociologie hier te lande een
sterk positivistisch stempel. STEINMETZ' denken wortelde in dat der eeuwswisseling, hij bezat een grote eerbied voor de resultaten der natuurwetenschappen, een materialistische metafysica verloochende zich in zijn werk
niet, zogoed als een evolutionistische denkwijze nogal eens doorschemerde. Mede door zijn invloed toont het sociologisch denken bij ons een verschuiving, in zekere zin tegengesteld aan die elders : geen streven zich van
filosofische vragen los te maken en zich in toenemende mate empirisch te
funderen, maar een groeiend inzicht, dat een uitsluitend empirische, ana10. Geestdijk Nederland II
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lytisch-causale aanpak het wezen van de kenobjecten der sociale wetenschappen geweld aandoet. STEINMETZ bekommerde zich weinig om de
meningen in dezen van RICKERT en anderen, sinds de eerste jaren deter
eeuw toch bekend genoeg. Bij ons wees o.a. de historicus M. DE JONG in
zijn Openbare Les Organies collectivisme (i 923) op het ontoereikende der
causaliteit als het enige synthetische begrip op dit terrein, maar in de kring
onzer sociologen komt een afwijzing der positivistische orientatie eerst in
de tweede helft der periode. De een ging hierin verder dan de ander,
BOUMAN wel het verst in zijn verwerping der psychologisch-individualistische school. De in STEINMETZ' lijn denkenden bleven zich tegen deze aanvallen verdedigen en over de vraag of de sociologie gerechtigd is naar het
oorzakelijke en wetmatige te zoeken, of dat zij zich tot een „begrijpende
beschrijving" heeft te beperken, bleven de meningen gedeeld, al kon zich
wel een ieder tenslotte ook bij ons verenigen met de mening, dat men de
sociologie niet als een natuur-, doch als een cultuurwetenschap dient te
beoefenen, dat zij als geesteswetenschap haar object, de samenleving, door
een haar eigen begripsvorming moet trachten te benaderen.
Vooral buiten de meer positivistische kring ziet men voorts in de jaren
dertig de mening aanhangers winnen dat al valt het streven der sociologie,
zich van alle wijsgerige speculaties verre te houden, toe te juichen, enige
steun der filosofie als normwetenschap nodig zal blijken. Eenheid der
sociologie bereikte men ook ten onzent niet, al toonden de verschillende
beoefenaars in dit opzicht toenemend een zekere overeenstemmitig. De
gecompliceerde aard der samenleving zal wel steeds verscheidenheid in
het denken erover ten gevolge hebben.
§ 15. HET ONDERWIJS.

Te betreuren viel het geringe contact met ethnologic, ethnografie en
sociografie in ons land. Gedeeltelijk gaf ik hierover mijn meening reeds ;
wat samenwerking met ethnologie en ethnografie betreft, bewijst de
„Anthropology" der Angelsaksen hoe nuttig dit voor de socioloog kan
zijn. De studie-inrichting der sociaal-geografen bood in dit opzicht toch
voortreffelij ke mogelijkheden !
De organisatie van het onderwijs, niet alleen voor de sociologie, eigenlijk voor alle sociale wetenschappen, liet bij ons overigens veel te wensen.
Een toenemende overtuiging van het belang dezer wetenschappen in verband met de maatschappelijke tendenzen bracht hierin geen verbetering.
In 1936 vestigde de scheidende rector magnificus der Utrechtse universiteit, Prof. BOLKESTEIN, hierop nog eens de aandacht en brak een lans voor
de inrichting ener „Faculteit van Maatschappijkunde", waarbinnen een
geordende studie te ontwerpen zou zijn, beloond met een effectus civilis in
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de eigenlijke zin. Inderdaad zou een dergelijke hervorming zich jegens het
Nederlandse yolk en de wetenschap grote verdienste verwerven. Men kon
in ons land slechts het initiatief der Katholieken in Tilburg waarderen en
vender met afgunst denken aan de voorbeeldige samenwerking tussen
alle sociale wetenschappen in Amerikaanse universiteiten als die te Chicago
en de Columbia. Dit is m.i. een der belangrijkste verschillen tussen de
beoefening der sociologie in de Ver. Staten en in Europa. In de Unie belet
geen strenge scheiding tussen de faculteiten, zoals ook wij die kennen, de
organisatie van „departments" waarin men alle zorg besteedt aan doelmatig
„teamwork" der disciplinen. Belangrijk is tevens, dat in de Oude Wereld
de sociologie als een laatkomertje kwam, toen de andere sociale wetenschappen reeds ver ontwikkeld waren, terwijl in de Unie de sociologie
groeide tegelijk met de andere sociale vakken en ook nooit voor haar
positie hoefde te strijden. Ook hierdoor is de onderlinge samenwerking
ginds groter. De verschillende inrichting van het universitaire onderwijs
verklaart ook, waarom onderzoekingen, die van een Universiteit uitgaan,
in de U.S.A. zo talrijk, bij ons vrijwel onmogelijk zijn.
De verschillende wijze van aanvulling van het docentencorps doet mede
de schaarste aan sociologen van professie in Nederland begrijpen : om
practische redenen zullen maar weinigen zich geheel aan de beoefening
van deze wetenschap kunnen wijden.
In Nederland bleef de sociologie als leervak ontbreken in de opleiding
van velen, historici, ethnologen, juristen, economen, theologen, indologen, medici, paedagogen, die door hun latere wetenschappelijke of
practische taken er grote baat bij zouden hebben gevonden, nog afgezien
van de vraag, of een algemeen inleidend college in de sociologie, in de
U.S.A. voor de studenten in vele vakken verplicht, ook ten onzent geen
overweging verdient.
§ 16. INVLOED OP ANDEREN.

De betekenis die de sociologic in een land bezit, hangt niet alleen of
van haar eigen prestaties; ook van haar invloed op andere wetenschappen.
In dit opzicht viel hier een belangrijke winst te boeken. Vooraanstaande
beoefenaars van sociale wetenschappen erkenden tenslotte het goed recht
der sociologic, in het begin dezer jaren nog zo vaak bespot. De geschriften
van verschillende historici bewijzen het veld winnen van de „sociologische
geest". BOLKESTEIN toonde zijn waardering der sociologic mede door de
wijze waarop hij zijn problemen uit de Klassieke Oudheid stelde en onderzocht, ROMEIN wijdde in zijn werk veel aandacht aan de sociale kant der
geschiedenis en hield zich ook actief bezig met meer speciale vraagstukken
als „het volkskarakter", P. J. BOUMAN bood een proeve van cultuursocio-
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logische geschiedschrijving. VAN GELDER bewees reeds heel in het begin
van dit tijdvak de Duitse sociologie te volgen en niemand die op sociologisch gebied werkzaam is, kan zich veroorloven HuizINGA ongelezen te
laten. Het Leidse proefschrift van de Indoloog J. C. VAN LEUR, Eenige beschouwingen betreffende den ouden Ariatischen handel (1934), bevat een historisch-sociologische beschouwing over de toepassing en toepasselijkheid
van onze Westerse denkvormen op de studie van de Aziatische geschiedenis en samenleving. Het verdient meer belangstelling dan het ontving.
De opening, in 1937, van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, te Amsterdam, is in dit verband vermeldenswaard, ook al
doordat hiermede de groei begon van een belangrijke nieuwe boekerij,
want de literatuur die de Nederlandse socioloog of sociograaf uit bibliotheken beschikbaar staat, is ver van voldoende. Meer overleg tussen de
boekerijen wat hun aankopen betreft, zou hierin al dadelijk veel verbetering
kunnen brengen.
Op verheugende wijze kwam in 1936 de sterk toegenomen waardering
der sociologie tot uiting in de stichting, op BONGER'S initiatief, der „Nederlandse Sociologische Vereeniging". Deze bedoelde, naar het voorbeeld
der „Deutsche Gesellschaft fur Soziologie", de beoefenaars der verschillende sociale wetenschappen met elkaar in contact te brengen. De ledenlij st toont de belangstelling van velen (in 194o ongeveer 14o) voor de
sociologische beschouwingswijze, maar tevens, hoe weinigen in ons land
uitsluitend socioloog waren. Een aantal sprekers hielden in de volgende
jaren voordrachten, waarop gedachtenwisselingen volgden. In April
1940 verscheen in de Mededeelingen der vereniging de eerste halfjaarlijkse
bibliografie der sociologie en aanverwante wetenschappen, die inderdaad
in een behoefte voorzag maar helaas niet kon worden voortgezet. De oorlog maakte in 1942 een einde aan het verenigingsleven.
Het „ontwikkelde publiek" kwam wat minder onwennig te staan jegens
de sociologie. Zelfs werd belangstelling ervoor enigszins mode, waarbij
het echter bleef bij een vage sympathie; van een werkelijk begrijpen van
de aard van het yak was weinig sprake. De sociale materie is een ideaal gebied voor geliefhebber. De leek aanvaardt de resultaten der geesteswetenschappen niet gaarne, niet algemeen en niet zonder tegenstribbelen. Enige
sociale ervaring heeft iedereen, ieder ziet in deze graag wat hij zien wil,
vervalst het beeld der dingen graag naief. Een moeilijke propaedeuse is
— meent men — niet nodig en naast de heilige eerbied voor de „exacte"
wetenschappen staat een grote vrijmoedigheid jegens de sociale. Het
tijdskarakter vergrootte deze toewending. HUIZINGA'S In de Schadu2ven van
Morgen haalde snel een verkoop van tienduizenden exemplaren. Naast te
verantwoorden boeken als ORTEGA Y GASSET'S Opstand der horden las
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„men" gaarne andere, door sociologisch niet-geschoolden geschreven,
van literair karakter, kunstzinnig aanvoelend, maar in wezen beslist onsociologisch, al handelen zij over hetzelfde object als de sociologie. Eenzijdige belichting van bepaalde aspecten van het tijdsbeeld der westerse
maatschappij leidde tot ondergangsstemmingen en -voorspellingen en
blijkbaar vermeiden zich ook ten onzent velen gaarne in de geschriften
deter cultuurpessimisten. SPENGLER en KLAGES bereikten een grote
lezerskring. Zij boden verleidelijke en suggestieve lectuur aan een in
twijfel bevangen generatie, maar brachten de sociologie niet vooruit,
integendeel.
Van een algemene verbreiding en doordringing buiten de wetenschap
van wat wel genoemd is „de sociologische optiek", kon men bij ons niet
spreken. Het valt moeilijk, hierover een algemeen oordeel te vormen en
men kan moeilijk mar geven dan zijn eigen oordeel, maar onze romanliteratuur toonde het zomin als officiele publicaties, uitingen van politici
en redactionele artikelen der bladen, de lectuur en gesprekken van studenten of gedachtenwisselingen in andere kringen er blijk van gaven. In
de Verenigde Staten valt juist deze objectiverende, sociologische zienswijze, die distantie weet te scheppen en te bewaren tot probLemen waarin
men zelf steekt en ook overigens tot veel van wat hier met affecten beladen blijft, ook buiten de sfeer der eigenlijke wetenschap de Europese
bezoeker op. ook in ons land gold enigszins, zij het wel wat minder dan
elders in Europa, dat sociologische theorieen meestal slechts gezag verwerpen door wat er onwetenschappelijk aan is : een politieke kant of tegemoetkoming aan tijdsstromingen, waarop zij gewoonlijk weer uit overeenkornstige gezichtspunten warden bestreden en verworpen.
Aan het einde van zijn terugblik gekomen, blijft bij de schrijver verwondering, dat met alle erkenning van het veld winnen der sociologie in
ons land tot 1940, een wetenschap die tot nu toch meer dan een eeuw oud
is, in Nederland slechts een zo geringe ontplooiing bereikte. In internationaal verband beschouwd, hebben wij in de sociologie geen belangrijke
rol gespeeld.
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§ I. HEIJMANS' PERSPECTIEF DER ZIELKUNDE.

Wie zich een beeld tracht te vormen van de psychologie gedurende de
jaren tussen de beide wereldoorlogen, wordt getroffen door de vele uiteenlopende richtingen en de grote activiteit op dit veld van onderzoek. De
toenemende belangstelling in de laatste kwart eeuw voor wijsgerige en
anthropologische vragen raakte ook de zielkunde.
Was er op de kentering van de 19e naar de zoe eeuw nog sprake van een
rustige, zelfverzekerde voortgang in de bearbeiding der psychologische
problemen, dat alles is thans veranderd. De zeer uiteenlopende methoden,
waarvan de zielkunde zich bedient, wijzen op de crisisachtige spanning,
waarin het psychologische onderzoek van heden zich bevindt. Het is zelfs
de vraag, of bij de voortga'ande ontwikkeling in de bearbeiding van die
levensverschijnselen, die als vanzelfsprekend tot het psychische worden
gerekend, wel gewerkt wordt over dezelfde feiten en met dezelfde categorieen.1) Van „eine in sich geschlossene" Psychologie is althans geen
sprake. Een halve eeuw geleden, in de negentiger jaren, was die er wel.
Toen kon men ook spreken over het perspectief der zielkunde, gelijk
HEYMANS deed, ruim dertig jaar geleden, in zijn vermaarde rectorate cede
De toekomstige eeuw der Psychologie. Men kan de betekenis van zulk een gebeuren niet licht te hoog schatten. HEYMANS was een der grootsten onder
de psychologen van zijn tijd. Als nazaat van de onderzoekers uit de negentiger jaren was hij overtuigd van de grote vooruitgang der zielkunde en
het geluk, dat zij de mensen zou brengen. Met de harmonie van zijn klassieke geest en de onbewogenheid van het monisme, dat zijn geloof was,
wekte hij deze gedachte uit in al zijn werk.
Hij begint met te wijzen op de vooruitgang der natuurwetenschappen,
waardoor de mens allerlei gaven en voorrechten deelachtig werden. Stoomwerktuigen, narcose en antisepsis, aniline-kleurstoffen en kunstmest — alle
voor ons geslacht verouderde gegevens, welke door veel grotere ontdek1) Zie: Over de Metbodiek der Psychologie. — Ned. Tijdschr. v. Psychologie, Jrg. 1, blz. 4o.
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kingen zijn achterhaald — worden door hem met oprecht enthousiasme
genoemd. Maar — zo voegt hij eraan toe — de mens werd niet gelukkig.
Wij bleven vreemd staan tegenover ons zelf, de ander en de grond der
dingen. De vooruitgang der natuurwetenschappen mocht hier niet baten.
Daarentegen zou een ruimer begrijpend inzicht in het psychisch gebeuren
alle problemen doen verdwijnen, waardoor naast de natuurwetenschappen
de psychologie tot een zegen voor het menselijk leven zou worden. De
psychologie zou ons leven elkander te begrijpen.
Gedachtig aan het „tout savoir, c'est tout comprendre et tout comprendre, c'est tout pardonner" verwachtte HEYMANS principiele conflicten te
kunnen voorkomen door vermeerderd inzicht in de bewustzijns-inhouden,
die als voorhanden dingen of als hanteerbare objecten een bepaalde behandeling vereisten. Wel geeft hij toe, dat de zielkunde nog niet zover is. Het
gelukt nog niet. Foutieve aanleg, eigen belang en antisociale neigingen
staan in de weg. Echter zullen deze krachten door het streven van het
individu, de voorrang van de beteren bij de voortplanting en door overerving van verkregen psychische eigenschappen verdwijnen, zodat eenmaal de tijd zal aanbreken, waarin alle mensen „wijs zijn" en „wel doen"
en de aarde inderdaad een paradijs zal. zijn.
Ook bij de laatste — in feite philosophische — vraag, nl. die omtrent de
verhouding tot de grond der dingen, zal volgens HEYMANS de psychologie
helpen. Wat wij begeren in het diepste van onze ziel is vrede met de wereld,
vrede net de „algeest". De zielkunde zal er toe medewerken, dat het bewustzijn van de verhouding tot deze grond der dingen een macht ten
goede wordt. Oat was het optimisme van de psychologie der negentiger
jaren. Het is de tragiek van het wetenschappelijke werk van HEYMANS, dat
hij, de grootste psycholoog die Nederland heeft gehad, aan het einde van
zijn leven door de verwijdering der volkeren na de eerste wereldoorlog
zijn hoop zag verijdeld. zijn ideaal was de consequente doorvoering van
zijn zielkunde. En deze zielkunde sloot aan bij de methodiek uit die jaren.
Dat was in de tijd van de enorme opbloei der natuurwetenschappen; de
studie van de zintuiglijk waarneembare processes maakte schitterende
vorderingen; gelukte het, om een gebied van verschijnselen objectief te
makers in die zin, dat het toegankelijk werd voor het aanschouwen en
waarnemen met de ons gegeven zintuigen, dan was het te beheersen. Zo
trachtte men ook het psychische zelf, de relaties, waarin de menselijke persoonlijkheid leeft en zich beweegt, de producten van de menselijke geest
met deze aan de natuurwetenschap ontleende onderzoekingsmethode te
benaderen en in mathematische formules neer te leggen. In grote laboratoria met een zeer gevoelig instrumentarium en vernuftig bedachte proefopstellingen werd en wordt nog met succes op deze wijze gewerkt.
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§ 2. PSYCHOLOGIE ALS ERVARINGSWETENSCHAP.

HEYMANS' psychologie en die zijner voorgangers was een ervaringswetenschap. Uitgaande van het monisme — ook in de ervaring — was de
beschrijving van het waargenomene als objectief gegeven het uitgangspunt van alle weten. Het psychische (een herinnering, een gewaarwording
of een associatie) was een voorhanden ding, gelijk andere objecten. Hoe
fascinerend zulk een monisme der ervaring ook moge zijn, zij is in strijd
met de werkelijkheid. Hier strandt de psychologie der negentiger jaren,
omdat ze aan de ervaring zelve tekort doet. Alle „zijn" is ons door ervaring bekend, mar die ene ervaring valt uiteen in verschillende soorten.
Zonder opzettelijke reflexie leeft de mens in het besef van onderscheid
tussen de natuur en hem zelf. 1 ) Wel-is-waar ziet hij in een animistische
houding in de natuur allerlei menselijke trekken, wordt de natuur bezield
gedacht, worden de dingen gepersonifieerd, gelijk wij dat ook nog bij het
kind van heden kunnen waarnemen. Maar die neiging tot personifieren
verdwijnt bij het voortschrijden der ontwikkeling. De wetenschap heeft
uit de natuur achtereenvolgens de specifiek menselijke trekken verwijderd.
Dat was goed. De anthropomorphismen moesten verdwijnen en plaats
maken voor een inductieve opbouw der natuurwetenschappen. In de natuur is geen opzet, is geen willekeur. Zelfs geen oorzaak en gevolg, welke
te vergelijken zouden zijn met de werking van onze wil. Feitelijk kent d .c
physica alleen een regelmaat van betrekkingen.
Zo ontstond een wetenschappelijk beeld van de natuur door een voortdurende zuivering van het oorspronkelijke, dat als anthropomorph werd
verworpen. Dit beeld voldeed aan het bekende wetenschapsideaal van
SIR WILLIAM THOMSON: „Kennis" wordt wetenschap, als ze zich door
cijfers laat voorstellen. Werd een gebied van verschijnselen objectief gemaakt en toegankelijk voor het aanschouwen met de ons gegeven zintuigen, dan was beschrijving mogelijk, dan was er gelegenheid tot tellen en
meten en kon de physica Naar triomphen behalen.
Men trachtte op deze wijze ook het psychische zelf, de relaties, waarin
de menselijke persoonleeft en zich beweegt, in getal en maat uit te drukken.
De Wet van FECHNER-WEBER scheen de bevestiging van wat men had
verwacht : het psychische stond tot het physische in een mathematisch verband. Het experiment bracht aan het Licht, dat bij gelijknamige gewaarwordingen van verschillende intensiteit het relatieve onderscheidsminimum
constant is. Het psychische werd beheerst door een mathematische formule.
Deze zielkunde werd enige jaren geleden fel becritiseerd door Dr
P. H. F. MEYERING in zijn in 1943 uitgegeven werk Schijnpsychologie. Hij
1

) Zie Pos in : IFklrbegeerie, IVetenscbap, Mensebbescbouwing.
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toont aan, dat de methodiek en doelstelling, gelijk die in de zielkunde van
HEYMANS tot uitdrukking kwamen, zich tot aan de tweede wereldoorlog
hebben gehandhaafd. Hoewel MEYERING in de weergave van hetgeen door
de volgelingen van HEYMANS wordt geleerd, niet erg gelukkig is, heeft hij
toch in zoverre gelijk, dat inderdaad in ons land deze psychologie gedurende de beide wereldoorlogen in minstens twee laboratoria met succes
werd beoefend. BRUGMANS in Groningen en VAN DER WAALS in Amsterdam hebben elk op hun wijze aan de psychologie van HEYMANS voortgewerkt. De critiek, welke MEYERING hierop uitoefent, moge in sommig opzicht juist zijn, ze miskent echter de grote wetenschappelijke waarde van
deze werkwijze en de philosophische achtergrond van deze denkvorm. Te
spreken van schijnpsychologie getuigt van een tekort aan waarderisig voor
wat de grootmeester der Nederlandse psychologie voor dit veld van onderzoek heeft betekend.
Alle nieuwe richtingen en stromingen, welke tijdens en na de eerste
wereldoorlog zijn ontstaan, moeten we met de zielkunde van HEYMANS
confronteren.
Het lijkt te chauvinistisch steeds van onze eigen voorganger te spreken.
Zo is het echter niet bedoeld. HEYMANS heeft inderdaad deze wijze van
psychologisch denken in ons land tot een wetenschappelijke discipline verheven. Maar hij had vele voorgangers en tijdgenoten, die alien gesimponeerd waren door de natuurwetenschappelijke werkwijze. Daar was het
nu eenmaal mogelijk de verschijnselen te brengen onder mathematische
formules. Er was maar een zekerheid : de mathematische. De natuurwetenschappelijke methode van waarneming en het experiment had een bepaalde
denkvorm geaccentueerd en mannen als WUNDT, STUMPF, EBBINGHAUS en
ten dele ook BRENTANO, die ernst maakterr met een autochthone psychologie (los van de philosophie), konden zich van deze denk- en werkvorm
niet losmaken. Volgens deze automatische beschouwingswijze van het
zieleleven ligt het oorspronkelijke gehalte van het psychische in kleuren,
tonen, gewaarwording van smaak en reuk.
Zo dreigde het mechanistisch beginsel door te dringen in de psychologische wetenschap. Men wilde een elementen-psychologie, een atomistische beschouwingswijze van het zieleleven. De bewustzijnsinhouden
waren de atomen , psychologie was de leer van het „komen en gaan" van
deze elementen. Men zocht een systeem, een theorie, zo mogelijk een formule, waarmee die bewustzijnsinhouden geordend konden worden. De
wet van FECHNER-WEBER de constante van het relatieve onderscheidsminimum was de eerste triumph ! Het mechanistisch beginsel vierde
hoogtij in de psychologie. Geheel doordringen kon ze haar evenwel niet.
Reeds voor de eerste wereldoorlog waren er vooraanstaande psychologen,
:
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die wel de methodiek, niet de axiomatiek van het atomisme aanvaardden.
STUMPF erkent het in zijn Erscheinungen and psychische Funktionen, dat toegegeven moet worden, dat de analyse van het onmiddellijk in het bewustzijn
gegevene onvolledig blijft, wanneer men zich beperkt tot de aanvankelijk als
elementen opgetelde verschijnselen : gewaarwordingen en voorstellingen.
dat het daarbij komende van andere
. Toegegeven zij — aldus STUMPF
orde, van een andere kwaliteit is en dat dat juist de kern van het psychische leven uitmaakt, terwijl de verschijnselen met al hun verbindingen
slechts de schaal vormen. En niet alleen bij STUMPF, ook bij anderen openbaarde zich het streven, het zieleleven iets van zijn volheid, zijn dynamiek,
zijn innerlijke zinsamenhang te doen behouden of terug te geven, voor
zover deze door de transformatie in een mozaIek van voorstellingen en
associaties was verloren gegaan. In dit Licht moeten we zien de apperceptie-theorie van WUNDT, het functionalisme van STUMPF en de denkpsychologie van KULPE.
-

Maar consequent wend de naturalistische methodiek in de psychologie
door HEYMANS doorgevoerd. Dank zij zijn geniale geest en ongeevenaarde
doorzetting gelukte het hem vender te komen dan de zintuigpsychologie,
was het hem mogelijk ook complexe verschijnselen en karakterstructuren
aan een analytisch onderzoek te onderwerpen. Ondanks de voor het psychische leven gebrekkige methode is HEYMANS er in geslaagd, het psychologisch onderzoek tot een grote hoogte op te voeren. Nadien bleek spoedig
de begrensdheid van deze methodiek. Na hem hebben de vele onderzoekingen in zijn geest weinig meer bijgedragen tot een dieper inzicht in de
innerlijke levenservaringen. Daartoe waren een ander uitgangspunt en
een andere werkwijze nodig. Dat was toegewezen aan onze tijd. Indien
HEYMANS thans nog leefde en in aanraking kwam met STRAUSS' Vom Sinn
der Sinne, of BINSWANGER'S Ideenflucht of Le temps vicu van MINKOWSKI,
het zou hem gaan als wanneer BEETHOVEN Bolero van RAVEL of een concert
van HINDEMITH hoorde.
HEYMANS was een klassieke figuur; alles was bij hem in evenwichtige
rust. Stijlvol ging hij consequent zijn weg. Waardig en voornaam poogde
hij 's levens problemen te beheersen, zij het ook methodisch onvoldoende
toegerust. Sindsdien kwam de revolte. Wel-is-waar niet in eens, aanvankelijk etappegewijs, maar daarna in snel tempo.
§ 3. DE PSYCHOANALYSE.

Twee momenten zijn voor de ontwikkeling van de psychologie na de
eerste wereldoorlog van grote betekenis geweest : de psychoanalyse en de
phaenomenologie. Maar qua methode kwam er geen verandering. De
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psychoanalyse had deze voorsprong op de zgn. officiele en in laboratoria beoefende zielkunde, dat ze niet bleef staan bij het voorhandene, maar haar
lens ook richtte op wat daarachter ligt. En als zodanig was zij een welkome
aanvulling voor de gangbare richting in het begin dezer eeuw. Het was
met name JELGERSMA, die in Leiden de psychoanalyse toegang verleende
tot bet academisch centrum. Door HEYMANS en WIERSMA werd dit luide
toegejuicht. Want de methodiek van de psychoanalyse was naturalistisch,
haar opbouw vol van physicalismen. Maar zo kon zij met behoud van het
mechanistisch beginsel de bloedarme psychologie helpen. Mede door haar
kon de richting van HEYMANS zich langer staande houden.
De invloed van deze aanvankelijk als therapie bedoelde psychologie
was niet alleen in Leiden heel groot, maar ook in Amsterdam en tot op
zekere hoogte in Utrecht. Dat wil niet zeggen, dat alien leerlingen werden
van FREUD. De club van analytische dogmatici is in Den Haag en Amsterdam van betrekkelijk beperkte omvang. Maar daarnaast zijn er velen, die,
hetzij onder invloed van ADLER, hetzij onder invloed van JUNG of MAEDER,
toch de dieptepsychologische invloeden uit Wenen en Zurich ondergingen en dienovereenkomstig aan hun denken richting gaven. Naast
CARP en RUMKE moeten hier met name VAN DER HOOP en WESTERMAN
HOLSTIJN genoemd worden. Men moet over de invloed van deze psychotherapeuten niet gering denken. De psychologie van FREUD en zijn leerlingen is opgegroeid uit de afgrond, welke de natuurwetenschappelijke
psychologie scheidde van de intuitieve psychologie der dichters en
philosophen. De betekenis van de psycho-analytische psychologie ten
onzent ligt daarin, dat die gebieden in het psychische, die vroeger niet
stelselmatig werden bestudeerd, aan een natuurwetenschappelijke beschouwing werden onderworpen. Maar ze gaat verder. Mannen als BUCK
en BUYTENDIJK, GRUNBAUM en RAvAsz hebben het daarbij niet gelaten.
Hoofdzaak was bun, dat thans ook het zgn. „hogere" geestesleven object
van studie werd.
Daarbij bleek het echter niet noodzakelijk zich aan een levenshouding
en denkattitude te onderwerpen, gelijk in GRUNBAUM'S Herrschen and
Lieben is uiteengezet. Om duidelijk in te zien, wat dit alles betekent, doet
men goed zich nogmaals de stand van zaken in te denken condom de psychologie van HEYMANS.
DRIESCH wijst er niet onaardig op, dat feitelijk geen ernstig denkend
philosooph-psycholoog met zijn psychologische beschouwingen tevreden
was. Tot de eerste wereldoorlog waren er — zo zegt hij — twee soorten
van psychologie; de ene was, wat men noemde „wetenschappelijk" en van
een zgn. „algemene geldigheid"; de andere maakte zich iedere onderzoeker,
om zo te zeggen, voor zijn eigen privaat gebruik.
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De officiele en wetenschappelijke psychologie bestond uit de psychophysica en de associatieleer. Deze psychologie vormde zo ongeveer de gehele inhoud van de leerboeken. De overige hoofdstukken, die zich met de
zgn. „hogere psychische functies" bezighielden, waren niet alleen zo armzalig, dat bijna, niemand zich daarom bekommerde, maar waren dikwijls
ook geheel in strijd met dat, wat in het hoofdgedeelte was beschreven.
Deze toestand kon de psychologen niet bevredigen. „Eben deshalb machten sie sich ihre eigene Psychologie fur den Hausgebrauch". Want wat hun
wetenschappelijk psychologische arbeid betreft, bleven ze in hun methodiek geheel in overeenstemming met de associatiepsychologie. STUMPF
mag spreken van een omhulsel, hij heeft het grootste deel van zijn levenswerk gegeven aan het onderzoek van die „Schale des Seelenlebens".
En nu komt in deze tijd de Weense school. Zij blijft niet staan bij associatie-psychologie en zintuig-psychologie, maar richt zich op complexe
verschijnselen als agressie, liefde, schuldgevoelens, ressentiment, e.d.
Bovendien bouwt ze niet alleen een samenhangend systeem van libidoquanta voor deze verschijnselen, maar onderzoekt ook, wat daarin schijn
en wezen is, gaat na wat de achtergrond der dingen is. Zij was de in elk
opzicht gewenste aanvulling van de armzalige psychologie der negentiende eeuw. Na 191 o is de Weense school door de meerderheid der beroepspsychologen aanvaard. Dat betekende echter nog niet een wezenlijke verandering in het psychologisch denken. Juist dit streven om ook
de meer complexe verschijnselen als intelligentie, karakter, e.d. in het
onderzoek op te nemen, deden uitzien naar nieuwe methoden, zoals die
door het „behaviourisme" en de biographische onderzoekingsmethode ons
geboden worden.
In de laboratoria van REvAsz, WATERINK en VAN DER HORST werd
aldus het veld van onderzoek uitgebreid en in studie genomen. Toch betekent dit nog geen definitieve breuk met het verleden. De kentering, die
zich bier in aanduiding openbaart, werd echter geleidelijk uit geheel andere
bronnen gevoed en leidde tot een principieel andere psychologie dan die
van HEYMANS en WIERSMA.
Het waren met name de onderzoekingen van JASPERS, SPRANGER,
SCHELER en STORCH, die een nieuwe probleemstelling brachten en een
nieuwe methodiek.
In ons land werd de betekenis hiervan het eerst ingezien door L. BoyMAN, die spoedig hierin werd gevolgd door GRUNBAUM en RUMKE.
Aan enkele voorbeelden wil ik trachten te verduidelijken, hoe daarbij
gewerkt werd en tegelijk wijzen op het verschil in vraagstelling en methodiek bij deze werkwijze en de oudere aan de natuurwetenschap georienteerde methode.
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§ 4. DE KARAKTEROLOGIE.

Een van de belangrijkste hoofdstukken uit de speciele psychologie is de
karakterologie, welke zich bezighoudt met de individuele persoonlijkheid,
haar opbouw en de opstelling van bepaalde typen. Vele onderzoekers
houden zich hiermee bezig : men tracht enkele grondeigenschappen op te
sporen en stelt door kruising der onderscheidene kenmerken enkele
groepen op, waarin elke eigenschap in een bepaald percentage voorkomt.
Door quantitatieve wijzigingen kan men uit de ene groep in de andere
overgaan. Alle typen zijn ten opzichte van elkaar quantificeerbaar. En
inderdaad moet erkend, dat de differentiele psychologie door zelfwaarneming en biographie door enquete-onderzoek en experiment wel zoveel
aan het licht heeft gebracht, dat in de psychische structuur van de mens
naast de onderscheidenheid der individuen vele verhoudingen en eigenschappen vergelijkbaar zijn. In waarnerningsvermogen, bewustzijnsomyang, gevoelssterkte, reactiesnelheid en nog zoveel meet openbaren zich
verschillen, die voor meting toegankelijk zijn en waardoor afgrenzing
van verschillende typen mogelijk is. KANT en HERBART, CARUS en
WUNDT hebben elk voor zich door kruising van twee paren tegengestelde eigenschappen vier groepen opgesteld, die ze met de oude naxnen
cholerisch, sanguinisch, melancholisch en phlegmatisch aanduidden. In
ons land is wel het meest bekend de temperamententypiek van HEYMANS
en WIERSMA, welke, uitgaande van drie grondeigenschappen, de activiteit, emotionaliteit en secundaire functie, verkregen wordt door de drie
paren van tegengestelde eigenschappen in elke mogelijke combinatie te
verbinden.
Heel anders nu is de karakterologie van KLAGES. Hij wijst erop, dat een
andere vorm van onderzoek nodig is en dat men op bovengenoemde wijze
niet uitkomt boven een enge kring van vragen. Wat het meest persoonlijke, het eigen-individuele is, wordt op deze wijze niet gevonden. Bevangen in het wonderlijk geloof, dat de enkele eigenschappen de elementen
van de psychische structuur zijn, meende men, dat het vraagstuk van de
karakterkunde was opgelost. Maar het is er KLAGES en de nieuwere psychologie niet otn te doen, relatieve verhoudingen te krijgen en zodoende verklaarbare constructies, doch om de beschrijving van het qualitatief onderscheidene. We vinden bij KLAGES dan ook niet een eenvoudig systeem,
maar een moeizame poging, om door zuivere definiering en gedetailleerde
beschrijving een blik te krijgen in het individuele zelf, zoals het is opgebouwd en reageert op zijn omgeving.
Zo zien we dus in plaats van het verklaren der karakterverschillen door
variatie in de onderscheiden grootheden, het beschrijven van de individuele eigenaardigheid in haar qualitatieve onderscheidenheid.
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In plaats van het meet- en telbare, van het werken met quantiteiten,
komt in de nieuwere psychologie de accentuering van de qualiteit.
Een ander voorbeeld: bekend is, vooral in de patho-psychologie, het
verschijnsel, dat iemand zijn gedachten niet onder woorden kan brengen.
Bij bepaalde patienten komt dit als zeer bekend phaenonleen voor : de
aphasie. Deze mensen weten wel, wat ze willen zeggen, maar kunnen de
woorden niet vinden. Men had grote neiging, om voor dit eigenaardige
verschijnsel een apart plekje in de hersenen verantwoordelijk te stellen.
En even ruimtelijk, als men zich dit somatisch dacht, stelde men zich ook
de psychische functies naast elkander geordend voor. En zo zou het
dus kunnen gebeuren, dat toevallig dit spraakvermogen in bovengenoemde zin was verloren gegaan. Al het overige zou intact zijn, maar er
was een „defect in de psyche", als ik het zo mag noemen, een psyche zonder het vermogen om zijn woorden in gedachten uit te drukken.
Van geheel andere kant is dit vraagstuk van de aphasie door GRUNBAUM e.a. aangevat. Zij toonden aan, dat bij lijders aan aphasie over de
hele lijn van het psychische leven een zekere „minderwaardigheid" aanwezig was en speciaal het denken was minder gearticuleerd. Het grove,
amorphe, „kortademige" denken was behouden, terwiji het meer gedetailleerde,preciese denken zelfs in zijn meest eenvoudige vorm sterk gestoord
was. En immers ditzelfde verschijnsel kunnen we ook bij onszelf waarnemen, wanneer we oververmoeid zijn. Niet alleen, dat het ons dan moeilijk valt om altijd even vlug onze woorden te vinden, maar ook is het dan
lastig precies en gearticuleerd bezig te zijn, terwijl we toch nog goed in
amorphe gestalten kunnen denken.
Zo blijkt ook uit dit onderzoek, dat we leven in een periode, waarin de
psychologische grondbeschouwingen zich geheel wijzigen. Men tracht
zich te bevrijden van de atomistische zienswijze in de psychologie. In
plaats van een mechanistische opvatting, waarin het psychische in delen
uiteenvalt en elk deel afzonderlijk kan verloren gaan, krijgen we steeds
meer een personalistische, die de mens ziet als een eenheid en in eerste
instantie de totaliteit bestudeert. Men is niet meer tevreden met enkele
psychische eigenaardigheden en correlaties, het verlies of behoud van een
enkele detzilfunctie, maar wil kennis krijgen van het menselijke individu
van de „Gesamtpersonlichkeit", welke niet als de som van enkele enkelvoudige elementen kan worden verstaan, maar in zijn ongerepte eenheid
meer is dan die som en bij defecten voor alles de totaliteit tracht te bewaren.
Nog een voorbeeld : Veronderstel, iemand wil lets weten over de
waarde van het gevoel in het religieuze leven. Dan vindt hij in de psychologie, dat er gesproken wordt van gewaarwordingen, voorstellingen, ge-
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voelens, oordelen, strevingen. En met behulp der experimentele psychologie is men in de kennis van die voorstellingen, gevoelens, etc. heel ver
gekomen. De regels, volgens welke ze komen en gaan, zich onderling verbinden, elkaar versterken, daarover is veel te zeggen. Hoe begrippen, ook
religieuze begrippen, aan die regels gebonden zijn, hoe gevoelens, ook religieuze, hun begeleidverschijnselen hebben, het zou alles bestudeerd kunnen worden. Maar een ding zouden we zeker missen en dat is het, waarop juist de nieuwere psychologie de nadruk legt, nl. de vraag : hoe deze
phaenomenen door het ik beleefd worden.
De oudere psychologie onderscheidt in het gevoel twee polaire elementen, lust en onlust; maar de nieuwere psychologie beschouwt het gevoelsleven zuiver phaenomenologisch, differentieert en beschrijft de subjectieve doorleving, zoals die zich in een meer periphere laag van onze psychische existentie afspeelt, of in de diepere centrale lagen van het ik aanwezig is. Op deze wijze dringt men zonder twijfel ook dieper door in de
betekenis van het gevoel voor het religieuze leven. Zo onderscheidt
SCHELER de gevoelens in vier goed te karakteriseren gevoelslagen, nl.:
I. zintuiglijke gevoelens of gewaarwordingsgevoelens : het voelen van
een koude aanraking, een pijnprikkel;
2. de vitale gevoelens als het gevoel van frisheid, matheid, kracht;
3. de zuiver psychische gevoelens, zoals verdriet, blijdschap, vreugde;
4. de geestelijke gevoelens, die spontaan ontspringen uit de diepste kern
van onze persoonlijkheid en ons gehele zijn in bezit nemen, of in 't geheel
niet beleefd worden : zaligheid, vertwijfeling.
Tegenover de psychologie met haar begrippen als gewaarwordingen,
voorstellingen en gevoelens als het eenvoudig gegevene gelijk psychische
atomen, die in hun opbouw het gehele psychische leven vormen, staat dus
de nieuwere psychologie met haar beschrijvingen, die zich erop richten,
te differentieren naar de wijze, waarop het psychische door het ik doorleefd
wordt. Tegenover het „ik-indifferente" hebben we bier het op het „ikbetrokkene" — tegenover het objectieve een meer subjectieve descriptie.
Tenslotte nog een laatste voorbeeld, om ons duidelijk te maken, hoe
in deze nieuwere richting in de psychologie wordt gewerkt en wat het
doel is.
In ons eerste voorbeeld wezen we op de temperamententypiek van HEYMANS en WIERSMA, die acht temperamenten onderscheidt. Maar bovendien
hebben de genoemde onderzoekers voor verschillende van deze typen gewezen op de ziektebeelden, die er ontstaan, wanneer de onderlinge verhoudingen worden scheef getrokken; een overmatige secundaire functie en
sterke emotionaliteit zullen bij Bemis aan activiteit gemakkelijk patholo-
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gische toestanden veroorzaken. Het kan zijn, dat de reaming bij personen
van dit type (het ,,sentimentele") sterk op de voorgrond treedt, ze kunnen
niet meer door hun werk heenkomen, gaan zich dom vinden, kunnen een
betoog niet meer volgen en dit alles door de samenwerking van ontbrekende activiteit en een overheersende secundaire functie, waardoor bepaalde
onlustvolle voorstellingen voortdurend blijven op de achtergrond van
het bewustzijn en alle energie in beslag nemen. Hierdoor ontstaat een sterk
overwegen van onlustaandoeningen, terwijl ook weer de grote emotionaliteit met de sterke secundaire functie praedisponeert om onlustgevoelens
vast te houden. Van kindsaf zijn ze tobbend en somber en geleidelijk
kunnen ze vastraken, of ook een plots hen treffend ongeval kan 't leven
vastzetten en ze komen als melancholielijder met renaming en depressie in
de kliniek. Op dezelfde wijze hebben de genoemde onderzoekers verband
gelegd tussen het „nerveuze" type en de hysterie, bet „sanguinische" en
de rnanie. Zo bestaat er dus het streven de overgang tussen ziek en
gezond vloeiend te zien, de pathologische beelden geleidelijk uit het
normale te doen ontstaan en ze uit de verschillende karakteraanleg te
verklaren.
Ook hier dus weer bet reeds genoemde onderscheid, dat men zoekt
naar quantificering van bet psychische leven, terwijl de nieuwere psychologie, naast deze verklaring, wijst op het phaenomenologisch en niet
quantificeerbaar onderscheid tussen ziek en gezond. Het is een ons alien
in de onmiddellijke beleving bekend qualitatief onderscheid, dat even zeker
blijft bestaan als de gewaarwordingen rood en groen, ook al weten we,
dat het rood door quantitatieve veranderingen van het aantal aethertrillingen kan overgaan in groen. Vinden we dus in deze conceptie van de
karakterogene oorsprong van sommige psychosen nog eens terug bet verklaren door quantitatieve verschuivingen, er is nog een ander element,
waarop we willen wijzen, nl. dat deze psychologie van een bepaald ziektebeeld wel de verklaring van de mogelijke samenhang geeft met het normale, maar dat daarom de zieke mens zelf nog niet altijd in al zijn bizarre
en wonderlijke levensuitingen wordt verstaan. En waar de nieuwere
psychologie zich juist richt op het individu, de gehele persoonlijkheid,
daar streeft ze er naar het psychische leven van zichzelf en de medemens
niet, of althans niet in de eerste plaats, te verklaren, maar allereerst te verstaan in zijn begrijpelijke verbanden. Door in te leven, door invloeden wit
ze het psychische tot aanschouwing brengen.
§ 5. PHAENOMENOLOGIE.

Richt zich dus de nieuwere psychologie van het quantitatieve naar het
qualitatieve, van de elementaire functies tot de totale persoonlijkheid, van
I s.
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het objectieve en „Ich-indifferente" naar het subjectieve en „Ich-bezogene"
ze wil ook — en dit is zeer kenmerkend voor haar hele methodiek — allereerst verstaan en stelt dit boven het verklaren. Haar doel is het kennen en
verstaan van de hele menselijke persoonlijkheid; ze wil dringen in de
diepte van het menselijk voelen, streven en denken : het is de diepte-psychologie, die het psychische „zelf" wil vatten en begrijpen. Haar methode
is de „invoeling", dat is het aanschouwen van het psychische leven zelf, bet
is bet zien van de ziel, van het „psychische" van binnen uit, het schouwen
van de stroom van het psychisch gebeuren net een inwendig oog.
Ze maakt daarbij gebruik van die eigenaardige dispositie van de menselijke geest, die zich uit in wat we aanschouwen, invoeling of verbeelding
noemen.
Aanschouwen, dat is die acte van ons bewustzijn, waarin de objecten
zich als reele gestalten aan ons voordoen, het is een aanschouwelijk zich
voor de geest brengen van het psychisch rale in en om ons.
Invoelen, dat is een indalen, een zich verzinken, in wat een ander doorleeft : het is niet een zich kunnen indenken in iemands toestand, een zich
kunnen voorstellen, wat een ander wedervaart, In= het is dieper, het is
meer persoonlijk, bet is een gaan staan in de plaats van de ander, een inleven in hetgeen hij doorleeft, begrijpen van de verbanden, waarin de
doorleving optrad, verstaan van de menselijke persoonlijkheid, zoals die
in zijn eigen individuele qualiteit zich aan ons openbaart.
Of deze invoeling een oorspronkelijke gave is, dan wel tot andere disposities van de menselijke geest kan worden herleid, laten we thans onbesproken, rnaar het is dit eigenaardig vermogen, dat ieder in meerdere of
mindere mate bezit, waarvan de nieuwere psychologie gebruik maakt als
een eigen methode tot verkrijging van kennis omtrent het psychische leven.
Als methodologisch begrip is het door TH. LOPS het eerst gebruikt. Hetzij
men nu in het dagelijks leven, hetzij de psycholoog in zijn speciale studie
door invoeling zijn mensenkennis verrijkt, steeds gaan we daarbij stilzwijgend uit van dezelfde veronderstellingen, nl. allereerst, dat het psychische leven bij onze naaste in zijn verloop en verbanden gelijksoortig is
met het onze, en in de tweede plaats, dat er is een wetmatige samenhang
tussen bepaalde lichamelijke toestanden, de rnirniek, de motoriek, de lichaamshouding en de daarbij behorende psychische toestanden en processen.
Al lijkt deze methode dus heel eenvoudig en ook al onderscheidt ze
zich tot nu toe in niets van wat ieder dagelijks in zijn omgeving in rneerdere of mindere mate doet, de daardoor verkregen kennis mag nog niet
direct psychologie genoemd worden. De ouders, als ze hun kinderen opvoeden, de onderwijzers op school, de predikant op catechisatie, de verpleegster aan het ziekbed, moeten iets verstaan. van het leven van hen,
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met wie ze te doen hebben. Voor een wetenschappelijke beoefening van
het zieleleven is echter sneer nodig. Allereexst is het niet voldoende, iets
van zijn eigen of eens anders doorleving te hebben verstaan, maar we
moeten het helder en duidelijk zien. Vage gevoelens, het begriploze wegzinken in eigen of anderer zieleleven, de resonantie in onze ziel als een
van zelf verkregen echo, zijn voor een betrouwbare kennis waardeloos.
En niet alleen, dat we towel ons eigen leven als ook het leven van anderen door introspectie en invoeling ons aanschouwelijk en duidelijk voor
de geest moeten brengen, maar daarbij moet ook komen het vermogen
orn dit doorvoelde en geschouwde juist te beschrijven. Onformuleerbaar
en onm.edeedeelbaar invoelen, dat zuiver beleven blijft, heeft voor de wetenschap geen waarde. Het invoelend beleven blijven we vanwege de menselijke begaafdheid, die zich daarin openbaart, hoog schatten, maar zolang
het geschouwde niet is vastgelegd als bewuste kennis, heeft ze voor de
psychologie geen betekenis. Het door de verbeelding of door de invoeling
aanschouwde moet worden uitgedrukt, uitgebeeld en worden tot mededeelbaar, discuteerbaar weten.
Hiertoe is scholing nodig. Evenals het in de matuurwetenschappen, b.v.
in de astronomie of microscopie, enorme oefening vraagt om juist te zien,
wat gezien moet worden en tot zuivere descriptie te brengen, wat het
licharn.elijke oog aanschouwt, zo ook vraagt het in de nieuwere psychologie veel voorbereiding en oefening om psychische toestanden goed te
beschrijven. Want daarbij komt nog, dat het niet alleen nodig is de ingevoelde belevingen objectief te beschrijven, maar, zoals reeds eerder werd
opgemerkt, om ook de plaats van deze beleving in de gehele persoonlijkheid tot uitdrukking te brengen, m.a.w. niet alleen het „wat", maar ook
het „hoe" van de beleving. Immers, iedere beleving is „een-zich-bewustzijn-van-iets". Dat „lets" heeft, behalve zijn inhoud, nog de wijze waarop
en de graad waarin het bewust is. In elke juiste beschrijving van een psychisch phaenorneen dient dus ook uitgedrukt te worden de wijze, waarop
het ik op het voorwerp, de bewustzijnsinhoud, de doorleving is gericht.
Dit zo zuiver mogelijk te doen, is het doel van de nieuwere psychologie.
Ze wil ons die phaenomenen door zo duidelijk mogelijke begrenzing tekenen en doen verstaan. Daarbij tracht ze in geen enkel opzicht de oneindigheid en veelvormigheid der psychische phaenomenen te beperken, maar
laat ons elke doorleving in haar eigen qualitatieve geaardheid zien. De
wetenschap, die zich hierxnee bezighoudt, noernen we de phaenomenologie
en wordt in ons land beoefend door RUMICE en VAN DER HORST.
Deze phaenomenologie is dus een specifiek mensel#ke psychologie. Noch
voor dierpsychologie, noch voor philosophische speculaties is hier plaats.
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In hoeverre haar methode wetenschappelijk verantwoord is, blijve hier
buiten bespreking9. Ze heeft zich een plaats veroverd op het terrein van
zielkundig onderzoek en heeft in de hedendaagse psychologie een leidende
rol verkregen.
Dat betekent echter niet, dat de oude zielkunde van het toneel is verdwenen. Zij handhaaft zich met ere in menig laboratoriumonderzoek en
heeft met name in het „Behaviourisme" een plaats van betekenis gekregen.
Maar haar waardering voor de nieuwere richting, voor alles, wat niet natuurwetenschappelijk is georienteerd, is gering. Voor de „subjectieve"
psychologie, gelijk ze de phaenomenologie pleegt to noemen, heeft ze
geen goed woord. „We hebben geen poezie nodig, maar proza", aldus
BECHTEREW in 1922. „Het subjectieve moet tot in zijn laatste wortels worden uitgeroeid". De „behaviourist" is physioloog, reflexoloog. Hij beschrijft, registreert, filmt, analyseert gedragingen. Handelingen van de
mens zijn voor de „behaviourist" bewegingen, waarin zich uitdrukt het
geheel van de complexe reflexen, de samenwerking van het zenuwapparaat met de milieufactoren. De grote waarde van deze onderzoekingen ligt
in het inzicht in de psychophysisch indifferente processen. De „behaviourist" gaat na, hoe het driftleven zich in de motoriek openbaart, hoe hersenmechanismen en intelligentie verbonden zijn.
Maar alle innerlijke ervaring is voor hem van geen betekenis. Alles,
wat zweemt naar anthropomorphisering, wordt genegeerd. Ook het „behaviouristisch" onderzoek is gekenmerkt door de reeds vroeger genoemde
reductie, een uitschakelen van elementen, waardoor het organisme als
mechanisme zal kunnen worden begrepen.
Ook de „behaviourist" is optimist, evenals HEYMANS en zijn tijdgenoten
dat waren. Ze zijn alleen minder haastig. Ze verwachten de „paradijstoestand" niet spoedig. LASHLEY zelf -wijst elk ongeduld, elke overhaastige
voortgang van de hand. Hij beseft, dat „de geest van LAPLACE" nog ver
weg is.
Het is zonder twijfel geen toeval, dat zowel de psycho-analyse als het
„behaviourisme" meer in Amerika dan op ons continent werden beoefend.
Beide toch liggen ze in het verlengde van de zelfde richting. Het feit, dat
de belangstelling voor deze wijze van onderzoek zich voor het overgrote
deel in Amerika had gehandhaafd, wees op een geest, welke op een bepaalde ervaringsvorm is ingesteld, nl. meer op het concrete, het voorhandene, op al datgene, hetwelk reeds gestalte heeft gekregen en tot het verledene behoort. Voor de phaenomenologie in de zin van HUSSERL had
1) Zie : VAN DER HORST Grenzen en mog4kheden der moderne psychologie. —
Jrg. 1, blz. 97.
:
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Amerika nog weinig belangstelling. In ons land daarentegen stond naast
de natuurwetenschappelijke psychologie de phaenomenologie. Hoewel
een indeling en systematiek met het karakter van deze nieuwe wetenschap
in strijd is, maakt men toch, om zich de veelvormigheid van het psychische
planmatig bewust en overzichtelijk te maken, gebruik van een onderscheiding in drie groepen, welke onderscheiding echter phaenomenologisch en dus in het wezen der verschijnselen zelf gegeven is.
Zo onderscheidt men
I. die toestanden, welke we kennen uit het eigen beleven, b.v. de waarneming, de wilshandeling, een toornaffect, het gevoel van te zijn bedrogen ,
2. die, welke een quantitatieve wijziging of een dooreenmenging van
het zelf beleefde zijn, bijv. de droefheid over het verlies van zijn ouders
kan ook worden verstaan door hen, die nog hun ouders bezitten;
3. die verschijnselen, welke ontoegankelijk zijn voor het begrijpend
verstaan, b.v. wanneer iemand bij volkotnen oridntatie en zonder in een
ingezonken bewustzijnstoestand te zijn, hallucineert of beInvloedingsideeen heeft.
De beide eerste groepen behoren nauw bij elkaar, zijn alleen door phaenomenologische overgangen gescheiden. Allen kennen we deze phaenomenen en een ieder kan uit eigen ervaring nagaan, welke de waarde van
deze psychologie is boven de objectieve zielkunde. Bij een uitsluitend
analytisch onderzoek toch zou de waarneming uit gewaarwordingselementen, tijdruimtelijke factoren en de intentionale act zijn op te bouwen.
Maar de phaenomenologie wijst erop, dat een voorstelling dezelfde elementen bevat, terwiji we toch door introspectie weten, dat het heel verschillende phaenomenen zijn, dat de waarneming een onreduceerbare
psychische qualiteit bevat, die specifiek is voor de waarneming en niet tot
de voorstelling behoort.
Kunnen we zo door nauwkeurige descriptie de psychische phaenomenen statisch verstaan en heeft men ook in de patho-psychologie deze
methode reeds gebezigd om bepaalde doorlevingen juist te leven kennen,
naast deze phaenomenologie onderscheiden we het verstaan in genetische
yin, d.i. het begrijpen van psychische verbanden, het doorzien en vatten
van relaties tussen geestelijke inhouden. Immers, in bet leven van ieder
mens is samenhang, zijn de doorlevingen met elkaar verbonden. ons
geestesleven is een continue stroom, ook al is voor de beschrijving van een
toestand vaak nodig, dat we een gedeelte uitlichten en afzonderlijk tekenen. Maar aan deze descriptie gaat vooraf het besef van de eenheid van ons
geestesleven. De droeve stemming, die we doorleven na het sterven van
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een onzer vrienden of verwanten, of ook de onrustige houding, als ik
weet tegenover mijn naaste niet geheel eerlijk te hebben gehandeld, in
beide gevallen hangt het een met het ander saam, komt het een uit het
andere voort — zonder enige voorafgaande overweging verstaan we
direct het verband : het is ons in de beleving zelf gegeven; we zien, we
aanschouwen, hoe de ene psychische doorleving uit de andere voortkornt.
Men doet goed, zich duidelijk rekenschap te geven van wat hierbij
wordt bedoeld, want het gevaar is groot, dat dit genetisch verstaan in te
ruime zin wordt genomen. Heb ik bijvoorbeeld als bewustzijnsinhoud:
„alle rivieren stromen naar zee" en „de Rijn is een rivier" en kom ik daarna
tot de conclusie : „de Rijn stroomt naar zee", dan staat deze inhoud wel
in enig verband tot de voorafgaande, maar dat verband is logisch. Of, om
een ander voorbeeld te noemen : ben ik op weg naar de trein, die ik nog
juist per frets kan halen, en springt mijn band, dan heb ik ogenblikkelijk
na elkaar twee doorlevingen : „Mijn band is gesprongen" en „nu kom ik
te laat bij de trein". Deze doorlevingen staan zonder twijfel met elkaar in
nauw verband. Maar ook dit is het niet, wat ik bedoel met het genetisch
verstaan. De bewustzijnsinhouden in het hiergenoemde voorbeeld hangen
causaal met elkaar samen, worden bepaald door tijdruimtelijke verhoudingen en worden anders, indien deze verhoudingen gewijzigd worden.
De verbanden, die we in de nieuwere psychologie trachten te verstaan,
zijn geen rationele en geen causale relaties, maar brengen ons in het psychisch leven zelf. We trachten te kennen door in te voelen de doorlevingen in
hun onderlinge verhoudingen en verbanden. We geven ons eraan over, doorleven het psychische zelf, zoals het zich aan ons geestelijk oog vertoont.
Daar is niet vooruit te zeggen, hoe uit het een het ander voortvloeit,
daar is steeds wisseling, de beweeglijkheid van het psychische zelf. Als
iemand beledigd wordt en ik zie hem van woede opspringen en uitvaren
tegen de belediger, dan kan ik dat heel goed verstaan, maar ook begrijpen
we het, als de beledigde door rustig redeneren zijn tegenstander het ongemotiveerde van zijn woorden en het beledigende van zijn zeggen tracht
aan te tonen ; en ook verstaan we het, als hij verontwaardigd zonder spreken opstaat en de kamer verlaat. Steeds zijn het begrijpelijke verbanden,
kunnen we de samenhang verstaan door dat eigenaardig invoelend vermogen, dat ieder in meerdere of mindere mate bezit en waarvan de psychologie in haar nieuwere richting gebruik maakt als een eigen methode.
Hebben we zó het statisch en genetisch verstaan leren kennen als een
eigen methode in de psychologie, dan zij bier om tnogelijke verwarring te
voorkomen met nadruk opgemerkt, dat we bier dus alleen spreken over
verstaan in psychologische zin, d.i. het zoeken te weten het „wat" en het
„hoe" van het menselijk beleven, en dat we dit woord dus niet gebruiken
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in de philosophische betekenis, waar het duidt op een schouwen van het
verband tussen phaenomeen en wezen. Evenals we de werking van een
machine verstaan uit het doel, waarvoor ze is gebouwd, en evenals we het
wezen van een deel kunnen verstaan uit het geheel, zo kunnen we ons van
elk verschijnsel afvragen : „wat is daarvan de zin ?" en trachten door te
dringen tot de diepe grond der dingen. Zulk een diepte zien, zulk een
„Wesenschau", die tenslotte eindigt in dat verstaan, dat alle zin der dingen vervat, zal zich natuurlijk ook richten op de phaenomenen in de
wereld van het psychische, maar dat is niet bet verstaan, hetwelk we
hier bedoelen. Het psychologisch verstaan richt zich op het kennen van
het psychisch leven zelf en niet op de philosophische fundering daarvan.
Primair geldt hier, wat ons van de mens bekend is krachtens innerlijke
ervaring. Zo wordt de psychologie een anthropologische wetenschap,
Waaruit alle physicalismen verdwenen waren.
Was deze richting ten dele een reactie op de mechanistische rnethodiek,
ze was toch niet de enige poging, orn aan de atornistische denkwijze te
ontkomen. De „Gestalt"-psychologie deed op haar wijze hetzelfde, zij
het ook, dat dit minder tot een revolte aanleiding gaf. Bovendien was de
accentverschuiving in de derde decade van deze eeuw reeds voorbereid
door de denkpsychologen uit de school van KULPE.
Het zou ons te ver voeren, de ontwikkeling van deze beide stromingen
voor de hedendaagse psychologie uitvoerig te schetsen. We wijzen slechts
op een paar karakteristieke momenten in deze richtingen. Het was met
name een leerling van KULPE - de in 1932 gestorven psycholoog GRUNBAUM - die in ons land een eigen weg ging en zich hoofdzakelijk richtte
op de z.g. hogere processen: het willen en het denken. Hij toonde aan, dat
de verschijnselen van het denken niet zonder meer tot associaties te herleiden zij n. GRUNBAUM ontwikkelde in zijn Abstraktion der Gleichheit de
specifieke natuur van het relatiebesef. Hij liet zien, dat zich bij het aanbieden van gelijke figuren drie mogelijkheden voordoen en wel, dat de gelijkheid eerst geconstateerd wordt en daarna de afzonderlijk-gelijke figuren,
of dat de gelijke figuren wel worden gezien en de gelijkheid niet wordt geconstateerd, of dat de gelijkheid wel wordt waargenomen, maar niet de
fundamenten, waarop deze berust. Bij de waarneming als zodanig moet
dus altijd nog iets komen, ni. het bewustzijn der voorhanden gelijkenis als
een bijzonder proces.
MICHOTTE en RANZI hebben aangetoond, dat aan dit relatiebewustzijn een
bij zondere reproductieve kracht toekornt in die zin, dat de reproductie van een
voorstelling door een andere voorstelling gaat langs dit relatiebewustzijn.
De ontwikkeling van de denkpsychologie heeft het mogelijk gemaakt,
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dat de nieuwe richting (phaenomenologie) als methode van onderzoek
haar intrede in de psychologie heeft gedaan.
Maar nu zij bier dadelijk aan toegevoegd, dat ook de phaenomenologie
op haar beurt eenzijdig is. Hadden mannen als HEYMANS geworsteld met
de vraag, of de zielkunde ongestraft de innerlijke ervaring buiten haar gezichtskring kon houden en zien we nog in onze tijd in het „behaviourisme"
een wanhopige poging om de mens buiten de introspectie om te kennen —
de phaenomenoloog is op zijn beurt eveneens eenzijdig, waar hij het experiment en de zintuiglijke waarneming pleegt te verwaarlozen. In Nederland
werd de zielkunde voor 194o vrij algemeen beoefend als een zowel op uitwendige als inwendige waarneming gefundeerde wetenschap. Er werd
experimenteel-psychologisch, „behaviouristisch" en phaenornenologisch
gewerkt, terwijl in de laboratoria met name van MvAsz en VAN DER
WAALS de structuur-gedachte uit de „Gestalt"-psychologie meermalen
leiding gaf bij de interpretatie der waarneming.
De ontwikkeling van deze structuurpsychologie (EHRENFELS, BENUSSI,
KoHLER) laat ik rusten. Voor onze studie is het voldoende erop te wijzen,
dat het begrip structuur doelt op een psychische eenheid, die niet kan worden samengesteld uit delen en die qualiteiten bezit, welke niet overeenkomen met de qualiteiten der delen. Bijkornstig is in dit verband, dat het
physiologisch correlaat der psychische processen niet de resultante is uit
een groot aantal prikkelingstoestanden van afzonderlijke cellen, maar een
karakteristiek totaalproces met innerlijke wetmatigheid en als zodanig niet
analyseerbaar. Het is de gedachte, die een eeuw te voren reeds door
GOETHE in zijn „licht en geest"-theorie was uitgedrukt : „jener im Physischen, dieser im Sittlichen herrschend sired die hochsten, denkbaren,
unteilbaren Energien".
Denkpsychologie, phaenomenologie en „Gestalt"-psychologie volgen
een gemeenschappelijke weg in het naar voren brengen van het specifiek
psychische en het aanvaarden van de onhoudbaarheid ener uitsluitend
mechanistische analyse. Toch hebben deze richtingen met mannen als
HEYMANS, met FREUD en de „Behaviouristen" gemeen, dat de enige bron
voor de zielkunde bestaat in de beschrijving van het waargenomene,
d.w.z. descriptie en classificatie.
Aangenornen, dat dit juist is voor de psychologie in het algemeen, zo
rijst toch de vraag, of het ook geldt voor de mens, die ik ontmoet — voor
de mens in getneenschap.
De mens, ik zelf, zoals ik denk, schrijf of spreek, ben niet alleen een
voorhanden ding, maar een „zelf", een „existentie", d.w.z. datgene, wat
nooit object wordt; waarover men niet kan spreken zonder het tot object
te maken en waarover men dan dus niet spreekt.
,
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Het was onder invloed van HEIDEGGER, dat in deze periode nog een
nadere psychologische bezinning op het mens-zijn wijziging bracht in de
wetenschappelijke bearbeiding van het zielkundig leven.
§ 6. EXISTENTIE-ANALYSE.

Bij alle tot nu toe besproken psychologisch onderzoek interpreteren
wij ons zelf en de ander als het voorhandene, als een voor ons onderzoek
gereed gemaakt gebeuren. Dit mag juist zijn bij het opsporen van algemene
regels, ook juist voor het dierpsychologisch onderzoek, maar bij de beoefening van de zielkunde als een specifiek anthropologische wetenschap is
dit onjuist. De mens is in wezen geen voorhanden ding. 1k geef toe, dat
onder een bepaald aspect ook de mens kan worden geobjectiveerd tot een
ding, een „iets", waaraan men eigenschappen toeschrijft, die op zichzelf
weer object van studie kunnen zijn. Het denken, de waarneming, het
spreken zijn dan aanwezige dingen naast elkaar. Maar dat is niet de mens,
zoals hij is. Blijven we bij de mens, zoals hij is, dan kunnen we de mens
trachten te verstaan als een „zelf", maar ook als een „ik", of anders uitgedrukt : als actuele of potentiele existentie. De „substantie" van de mens is
dan existentie. Existentie is, wat wel-is-waar nooit object wordt en als
zodanig niet te beheersen is, hetwelk daarom nog niet ongenaakbaar is :
maar wij kunnen naast denken over het geobjectiveerde ook denkend ons
zelf verhelderen.
In de wetenschap, die zich daarmede bezighoudt, is geen plaats voor het
logisch bewijs, daar is alleen sprake van evidentie van aanwijzingen.
De analyse van de existentie spoort structuren (existentialen) op, wier
samenhang uitgedrukt wordt door het begrip existentialiteit. Zo wijst de
ontologie op de eigenaardige bestaansvormen, de wijzen van in-de-wereldzijn. We kennen allereerst de zorg, het zorgend zijn, hetwelk als existentiaal uitdrukt, dat de mens in de wereld is en dat zijn bestaan zorgend-bezig
zijn is. Voorts spreken we van het bij-de-wereld-zijn, het beschouwend bepalen van de voorhanden dingen, een existentiaal, waarin het kennen besloten ligt. Tenslotte spreken we over het met-elkander-zijn, het met-anderen-zijn, waaronder men zelf is. Deze ontologie verschaft ons waardevolle
gegevens omtrent het wezen van de mens, zijn afh.ankelijkheid en vrijheid,
zijn gebondenheid en verantwoordelijkheid, maar is ook van grote betekenis voor de psychopathologie en toegepaste psychologie. De vele
vragen omtrent het „Leib-Seele"-probleem, over de eenheid van denken
en doen, over schuld als grondstructuur van het handelen, het angstphaenomeen en de kinderlijke attitude, suggestie en hypnose, het menselijk
contact en het invoelend verstaan van de ander, al deze vragen komen in
een nieuw licht te staan onder invloed der ontologische onderzoekingen.
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JAsPERsi) en de gehele door hem geinaugureerde school ging uit van
een voorhanden bewustzijn met voorhanden bewustzijnsinhouden. HEIDEGGER laat de mens bestaan, zoals hij is. Ook JASPERS beschrijft de yetschijnselen als zodanig, maar geeft ze aanvankelijk in geobjectiveerde
vorm en tracht dan een antwoord te geyen; bij voorbeeld : wat is een
waan ? HEIDEGGER daarentegen zou vragen : hoe is de structuur van de
wereld, bij welke wijze van mens-zijn gebeurt het, dat een mens zich met
de wereld verstaat, in wat wij waan noemen ?
Deze existentiele anthropologie gaat terug op de leermeester van
HEIDEGGER, 111. HUSSERL, en verder terug op BRENTANO en DILTHEY. Zip
voert de psychologie radicaal uit de impasse, waarin ze zich in de eerste
decennial van deze eeuw beyond. Op psychopathologisch terrein is deze
wijze van onderzoek met vrucht aangewend door de Zwitserse pathopsycholoog LUDWIG BINSWANGER. De existentiee communicatie, het „zu
zweien sein", het „in de wereld zijn" of „de vreugde van het net elkander
zijn" vormen de gebieden, welke met vrucht zijn onderzocht. In ons land
waren het vO6r de oorlog PLESSNER, DE LEEUW, HUGENHOLTZ en VAN
DER HORST, die zich op dit gebied bewogen. De verdere ontwikkeling van
deze richting valt ten onzent in de oorlogsjaren en dus buiten het bestek
van deze studie.
Was de phaenomenologie van JASPERS een methodische wending, de
invloed van HEIDEGGER brengt de psychologie terug ria2r het inzicht van
de klassieke tijd : „de grenzen der ziel 2) zult gij niet vinden, al gaat gij alle
wegen — zo diep is haar bestel". Tevens wordt de zielkunde in deze richting verheven tot een anthropologische wetenschap.
JASPERS van 1917 wil „objectief" staan tegenover het psychisch gebeuren, zij het ook, dat zijn methode die der „invoeling" is. Maar in de wending van 1927 is zulks onmogelijk: het „bij de wereld zijn" is geen onbewogen aanstaren van het voorhandene. JASPERS wilde aanvankelijk belevingsinhouden, welke bestanddelen zijn in de bewustzijnsstroom van
het empirische ik : „alles nicht wirklich im Bewusztsein Gegebene ist nicht
vorhanden". HEIDEGGER bedoelt niet het gehypostaseerde ik, maar het ik
als mogelijke existentie, welks onbegrensde mogelijkheden niet to bepa en zijn.
§ 7. CONCLUSIE.

Zo wend dus vOor de laatste oorlog het zieleleven belicht en wordt het
ook heden nog bestudeerd onder een mechanistisch, psychologisch en
anthropologisch aspect. Dit gaat niet zonder spanning tussen de verschil1) Althans JASPERS van 1916, niet de latere JASPERS in zijn Philosophic van 1932.
2) Woord van HERACLITUS, geciteerd bij Pos, 1.c.
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lende onderzoekers, nog minder zonder innerlijke spanning bij de zoeker
op dit veld van weten. De psycholoog kan het experiment in zijn niechanistische aanwending niet missen. „Behaviouristische" onderzoekingen zijn
onmisbaar voor het verstaan van instinct-gedragingen, geconditionneerde
reffexen, automatismen, e.d. Maar de psychologie kan evenmin de innerlijke ervaring buiten haar gezichtskring houden. Dan wordt het zieleleven
gelijkgeschakeld met de natuur. Bij het streven de mens buiten de introspectie om te kennen, dreigt een foutief monisme met een physicalistische
reductie van de psychologische ervaringen. Zou de psycholoog echter
willen blijven aan het pure oppervlak der belevingen, ook dat zou een
reductie betekenen tot schade van de rijkdom van het halfbewuste zieleleven. Want psychologische studie streeft niet naar reductie, doch naar
verdieping : „existentielle Erhellung" (JASPERS, i 93 z).
Verklaren, verstaan en verhelderen waren de verschillende wijzen,
waarop de mens te benaderen valt. Deze methoden streden en strijden nog
on de voorrang in de zielkunde. Er is niets meer gebleven van het .rustig
voortgaande werken aan de problemen uit het begin dezer eeuw. Er is
een streven en dringen in vele richtingen.
Het is als het dynamische in de moderne muziek. Alle krachten worden
tot het uiterste gespannen en pogen uit te drukken alles, wat leeft en gestalte vraagt. Zo is er na een halve eeuw psychologie geen rustig toekomstbeeld, geen ons bijblijvend ideaal gelijk in HEYMANS' dagen. Ge kunt de
zielkunde tussen de wereldoorlogen niet in een groep vasthouden en haar
toekomst uitstippelen, evenmin als ge een melodie van HINDEMITH als
een geheel vasthouden en reproduceren kunt. Daar is steeds beweging,
steeds wording. Het beeld van de psychologie voor 1940 was dat van de
Westeuropese mens, gelijk hij zelf was geworpen in een cultuurhistorische crisis.
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§ T.

HET WEZEN DER GENEESKUNDE.

Het levende vVeZen kan zich slechts als zodanig in stand houden dank
zij zijn reactiviteit; dank zij zijn vermogen zich binnen zekere grenZen
aan te passen aan een verandering der omstandigheden, en aldus de toestand van dynamisch evenwicht, welke het leven kenmerkt, te hervinden
op een nieuw niveau, indien het op het oorspronkelijke niveau wend verstoord. Iedere verstorende invloed is dus zelf oorzaak van het in werking
treden van regelingsmechanismen, welke het effect ervan trachten te niet
te doen.
Deze, misschien wel de meest wonderlijke, eigenschap van het levende
ligt ten grondslag aan wat reeds bij de klassieken als vis medicatrix naturae
bekend stond : het door ziekte of ongeval getroffen levende wezen bezit
tot op zekere hoogte het vermogen, zichzelf te genezen.
Een wond geneest, doordat ten gevolge van de wondvorming zelve en
het sterven van weefsel in het verwonde gebied, het sluimerend vermogen
der cellen tot proliferatie weer wordt opgewekt; besmetting met ziektekiemen geeft veelal aanleiding tot productie van antilichamen, door middel waarvan het lichaam zich tegen de infectie te weer stelt.
Terwijl men hierbij nog aan bijzonder fijne chemische en physischchemische regulaties kan denken, wordt dit reeds moeilijker in het geval
van de koe, die op kalkarme grond „instinctief" beenderen zoekt en opvreet, in dat van de hond, die door het eten van gras braken opwekt;
indien hij een dieetfout heeft begaan, en die zijn wond lekt, om niet te
spreken van de aap, die met grote handigheid splinters en doornen uit
zijn huid trekt. Men is althans in bet laatste geval, zoals bij zovele „handelingen" van wat wij hogere dieren noemen, onwillekeurig, doch daarom
misschien nog niet terecht, geneigd aan de tussenkomst van een, zij het
nog duister en tastend, bewustzijn te denken.
In de jeugd der mensheid zullen ook onze, in groepen levende, voorouders een verwond of ontstoken deel rust hebben gegund, hun wonden
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hebben gereinigd enz.; en Zij zullen waarschijnlijk ook elkander wederkerig hulp hebben geboden.
Het verwerken van persoonlijke ervaring, het menselijk vermogen tot
abstractie en generalisatie, tot het trekken van een conclusie op grond van
analogie, een voorshands nog troebel inzicht in de samenhang van oorzaak
en gevolg, zullen er toe hebben bijgedragen, dat zich de eerste beginselen
van de geneeskunst ontwikkelden, d.w.z. de beginselen van het vermogen,
door bewust ingrijpen de werking van de vis medicatrix naturae te ondersteunen of in de juiste baan te leiden.
Voor verwondingen e.d. kon meestal een natuurlijke oorzaak worden
aangewezen, en hier zal allereerst van een doelmatige, rationele behandeling sprake geweest kunnen zijn. Bij interne afwijkingen was dit echter
niet het geval; de prirnitieve rnens, die althans wilde begrijpen, die de
drang had, ook hier een oorzaak te vinden, schreef het ontstaan ervan toe
aan de daemonen waarmede hij, in de angst die een der eerste gevolgen was
van het dagend menselijk bewustzijn, de wereld om zich bevolkte. Terwij1
dus de chirurgie van de aanvang of min of meer rationeel was, had de inwendige geneeskunst in de aanvang een magisch karakter, en de toyerpriester was tegelijk geneesheer. Enerzijcis had het magisch karakter der
primitieve geneeskunst als gevolg, dat naar een natuurlijke oorzaak niet
meer gezocht werd, en werkte het dus remmend op de ontwikkeling van
rationele behandelingswijzen; anderzijds was juist door het feit, dat de
arts tevens priester — of liever, de priester tevens arts — was, zijn persoonlijk overwicht op de zieke zeer groot.
Zeer langzaam ontwikkelde zich op deze wijze een geneeskunst, die een
mengsel was van empirie en magie. Pas veel later kwamen de eerste beginselen eener geneeskunde, gebaseerd op min of meer nauwkeurige kennis
van bouw en verrichtingen van het menselijk lichaarn. In de bloeitijd der
antieke beschaving had ook deze geneeskunde een hoge graad van ontwikkeling bereikt; na de val van het Romeinse rijk echter verviel men
weder in een gechristianiseerde vorm van magisch-empirische geneeskunst.
§ 2.

ONTWIKKELING DER MODERNE GENEESKUNDE.

Onze moderne westerse geneeskunde vindt haar oorsprong in de Renaissance. Drang tot persoonlijk onderzoek, afwijzen van het geloof op gezag,
een rationalistische instelling met betrekking tot het natuurgebeuren,
waren de factoren, welke de voorwaarden schiepen, waaronder zich een
geneeskunde als onderdeel der natuurwetenschap zou ontwikkelen. Eens
voor al werd duidelijk, dat kennis van de bouw (en hiertoe hoort ook de
chemische samenstelling) van het lichaam voorwaarde is voor het inzicht
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in zijn verrichtingen en dat dit laatste wederom onontbeerlijk is voor
begrip van zijn ziekelijke afwijkingen. De kennis van de bouw van het
lichaam, de anatomic, kon reeds vroeg een hoog niveau bereiken, voorzover het althans de macroscopisch waarneembare bijzonderheden betrof;
de leer der levensverrichtingen, de physiologie, daarentegen kon zich eerst
ten voile ontwikkelen, nadat natuur- en scheikunde een zekere hoogte hadden bereikt ; de histologie, door BICHAT zo juist als „anatomie generale"
aangeduid, en de microscopische anatomic konden tussen de beide genoemde
vakken in vele gevallen een brug slaan. De microscopie was bet ook, welke
in de negentiende eeuw de ontwikkeling van de leer der levende, voor het
blote oog onzichtbare ziekteverwekkers — en aldus o.a. de asepsis in de
chirurgie — mogelijk maakte, en de oorspronkelijk weer empirische immuniteitsleer (men denke aan de koepokenting) op een stevige grondslag
stelde. De sterke ontwikkeling der chemie in de negentiende eeuw schiep
de voorwaarde voor de chemotherapie, zowel als voor de ontwikkeling van
de leer der vitaminen en die der hormone; welke in de eerste vier decennia
van de twintigste eeuw zulk een hoge vlucht zouden nemen.
Zo zien wij dus dat in de tegenwoordige tijd onze geneeskunst, hoewel
ongetwijfeld nog ten dele empirisch, het magisch karakter vrijwel geheel
heeft verloren, en grotendeels berust op een rationalistisch-natuurwetenschappelij ke geneeskunde.
Van het priesterlijk karakter van de arts is vrijwel niets meer over. Enerzijds is de geschetste ontwikkeling van het grootste belang geweest voor
het ontstaan van een waarlijk wetenschappelijke geneeskunst, anderzijds
is het zeer to betreuren, dat het psychische overwicht, dat de primitieve
priester-arts over de zieke bezat, en dat van zo groot belang is voor het
effect der behandeling, grotendeels is verdwenen, zoals overigens in het
algemeen nog, in het kader van een typisch-laat-negentiende-eeuwse
geesteshouding, aan de zo sterke invloed van de psyche op het genezingsproces nauwelijks aandacht wordt besteed.
De physica zelve komt echter terug van het negentiende eeuwse materialistische en eng-deterministische standpunt, en men mag verwachten dat
in een niet ver verwijderde toekomst zulks ook met de geneeskundige
wetenschap het geval zal zijn.
§ 3. DE MEDISCHE WETENSCHAP IN ONS LAND.

Karakter en niveau der medische wetenschap in ons land worden bepaald door de aard van ons volkskarakter en door de mogelijkheden tot
ontwikkeling dier wetenschap, welke laatste op haar beurt afhankelijk zijn
van het algemeen culturele niveau en de mogelijkheid tot uitwisseling van
denkbeelden en ervaringen met andere volken.
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De Nederlander is van nature een min of meer nuchtere, niet zeer fantasierijke rationalist, meer geneigd tot nauwkeurige waarneming, vaak
met behulp van veel geduld vereisende technieken, dan tot brillante synthese. De beschrijvende wetenschappen hebben hier steeds uitstekende
vertegenwoordigers gevonden. Figuren als LEEUWENHOEK met zijn nimmer aflatende wetenschappelijke nieuwsgierigheid, zijn nuchterheid en
zijn zuivere dialectiek, SWAMMERDAM, de man der bewonderenswaardige
ontledingen van klein gedierte, zijn typische Nederlanders, evenals de
achttiende eeuwse anatomen met hun prachtige praeparaten en hun
quasi-macabere grappenmakerijen.
De synthese, het stoutmoedig generaliseren, het onderkennen van de
grote lijn is echter — de, overigens niet zeer Zeldzame, uitzonderingen
daargelaten — niet onze sterkste zijde. Men kan dus zeggen dat ons yolkskarakter ons min of meet voorbestemde om uitnemende, nauwkeurige,
critische, doch wellicht niet zeer brillante geneeskundigen te leveren.
Aan zijn ligging als betrekkelijk kleine zelfstandige eenheid tussen drie
grote cultuurgebieden en aan het feit, dat Nederland's opkomst grotendeels berustte op internationaal verkeer, dankt ons land veel. Juist doordat
onze taal geen wereldtaal werd, waren wij gedwongen ons de talen onzer
Buren eigen te maken en konden wij aldus in hun eigen taal kennis nemen
van wat de volkeren om ons tot stand brachten. Hierdoor was, nadat het
Latijn als wetenschappelijke voertaal had afgedaan, bij ons het gevaar van
een min of meer bekrompen wetenschappelijk nationalisme geringer
dan in de grote ons omringende landen. De traditionele gewetensvrijheid,
welke wij grotendeels aan de persoonlijke invloed van Willem. van Oranje
danken, maakte ons land tot een wijkplaats voor hen, die in eigen land
werden vervolgd — vaak weer tot groot voordeel van ons zelf.
Voeg hierbij onze, in vergelij king tot die der omringende landen vrijwel
steeds hoge, oeconomische welvaart en men ziet dat de voorwaarden
voor een rijke ontwikkeling der wetenschap in het algemeen, en dus ook
der geneeskundige wetenschap, alleszins gunstig waren.
Neemt men echter dit alles in overweging, dan moet men toegeven dat,
hoewel de Nederlanders in de loop der eeuwen zeker het hunne hebben bijgedragen tot de ontwikkeling onzer wetenschap, en er ook in de laatste
tijd ongetwijfeld uitstekend werk werd geleverd, er toch nog iets te wensen blijft.
Zeker staat bij ons de geneeskunde op wat men gelieft te noemen internationaal niveau; een land als het onze behoort echter niet tevreden ermede
te zijn dat zijn praestaties op internationaal niveau staan, het behoort het
Internationale niveau mede te bepalen, zoals wij, om een enkel voorbeeld
te noemen, voor wat betreft de natuurwetenschappen in het laatst van de
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Verbleef van 1886 tot i898 in NederlandsIndie, waar hij in 1888 Directeur werd van
het nieuw opgerichte laboratorium voor
Pathologie te Batavia; van 1898-1928 hoogleraar in hygiene en gerechtelij ke geneeskunde
te Utrecht.
Hij legde — tezamen met zijn medewerker
Grijns — de grondslag voor de leer der vitaminen : Eij kman vond, dat de beri-beri veroorzaakt werd door het eten van gepolijste
rijst — waarvan dus het zilvervliesje was verwijderd — en dat een beri-beri-achtige aandoening bij kippen kon worden verwekt, door
deze met geslepen rijst te voeren.
Nobelprijs voor geneeskunde en physiologie 1929.

GERRIT GRI JNS 1865-1944

Grijns vertrok in 1893 naar NederlandsIndie, waar hij met Eijkman samenwerkte aan
het beri-beri vraagstuk.
Van 1921 tot 1935 hoogleraar in de physiologie der dieren te Wageningen.
Grijns was de eerste, die uit de door Eijkman en hemzelf gevonden feiten betreffende
de oorzaak van de beri-beri de juiste conclusie
trok, dat in het zilvervliesje van de rijst de
stof aanwezig is, die voor de normale stofwisseling in het zenuwweefsel noodzakelijk is.

WILLEM EINTHOVEN 1860-1927
Hoogleraar in de Physiologie te Leiden
1885-1927.
Ontwierp de snaargalvanometer (1 904),
waardoor de clinische electrocardiographie (het
onderzoek van de electrische verschijnselen
bij de hartswerking) mogelijk werd, en legde
hiermede de grondslag voor de moderne
cardiologie. Nobelprijs voor geneeskunde en
physiologie 1927.

RUDOLF MAGNUS I 873-1927
Hoogleraar in de pharmacologie te Utrecht
1908-1927.
Magnus stichtte het eerste pharmacologische
instituut in Nederland. Hij verrichtte — met
een aantal medewerkers, waarvan verscheidene later zelfstandig uitnemende onderzoekingen verrichtten — baanbrekende onderzoekingen over de physiologie van het centrale zenuwstelsel en het evenwichtsorgaan.
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vorige eeuw en in het begin van deze ongetwijfeld deden. Wij zijn tenslotte misschien geen groot, doch ook zeker geen klein land; ons inwonertal is bijvoorbeeld niet veel minder dan dat van Denemarken, Noorwegen
en Zwitserland samen, en onze prestaties behoren mede te worden afgemeten aan de gunstige ontwikkelingsrnogelijitheid, welke bier van oudsher
voor vrij natuurwetenschappelijk onderzoek bestond.
§ 4. DE OPLEIDING TOT ARTS.

Het gemiddelde peil van de medicus wordt voornamelijk bepaald door
dat zijner opleiding. De opleiding der geneeskundigen in ons land is steeds
grondig en breed geweest. Zij geleek vrij veel op die in Duitsland, waar
ook eerst een stevige theoretische basis werd gelegd, en pas daarna het
klinisch onderwijs begon. Enerzijds is dit zeker een voordeel; anderzijds
ziet de student in zijn leertijd te weinig zieken, en bezit de Nederlandse
arts althans in het begin van zijn loopbaan niet voldoende de klinische
blik, het vermogen om min of meer intultief uit de totaliteit der op zichzelf vaak imponderabele „petits signes" der Franse clinici tot de aard der
ziekte te besluiten.
Dit nadeel is in de laatste decennia steeds zwaarder gaan wegen, als gevolg van het feit, dat er zeer veel nieuwe onderzoekingsmethoden in gebruik zijn gekomen, die vaak vrij sterk ontwikkelde technieken vereisen,
en niet de zieke als zodanig, doch zijn bloed, zijn uitscheidingen, zijn hersenvocht e.d. tot onderwerp hebben. De bespreking en beoefening dezer
methoden nemen een vrij groot deel van de studietijd in beslag ; de totale
duur der studie is echter niet verlengd. Tengevolge hiervan en van het feit,
dat het aantal studenten sterk is toegenomen, kwam het onderwijs aan het
ziekbed zowel als het persoonlijk contact tussen hoogleraar en student,
min of meer in het gedrang ; de student leert wel ziekten, doch geen zieken
te behandelen !
Het gevolg hiervan is, dat de tegenwoordige arts ongetwijfeld meer
weet, mar in vele opzichten ook minder k,an, dan zijn voorgangers. Het
gaat hem, nadat hij zijn artsexamen heeft afgelegd, als de automobilist, die
zijn rijproef met goed gevolg heeft doorstaan en dus nu moet beginnen
autorijden te leren .. .
Om een enkel voorbeeld te noemen : het maken van een Rontgenfoto is
van groot belang, o.a. voor de diagnostiek der beenbreuken en ontwrichtingen en voor de controle op hun behandeling; men behoort echter een
beenbreuk ook nauwkeurig te kunnen diagnostiseren zonder een foto. De
oude artsen konden dit zeker beter dan de tegenwoordige.
Nu is het in ons land, met zijn uitstekende wegen en vervoermiddelen,
zijn vele goed ingerichte ziekenhuizen, zijn groot aantal specialisten, niet
12.
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zo noodzakelijk, dat de algemene arts allerlei diagnostische en therapeutische ingrepen zelf kan verrichten (en alleen hierdoor is het te verklaren
dat een cursus operatieve chirurgie, zo dringend nodig als voorbereiding
tot de „petite chirurgie" in de practijk, zonder meer van het studie-program kon verdwijnen); indien hij echter onder moeilijke omstandigheden
of in dun bevolkte gebieden zou komen te werken, zou spoedig blijken,
dat het niet voldoende is, theoretisch goed onderlegd te zijn.
Ook in ons eigen land is echter het werk, althans van de algemene arts,
vooral in de grote steden, voor hem zelf onbevredigend; hij heeft steeds
de specialist, het ziekenhuis, achter zich en de patient wil het al spoedig
„hogerop" zoeken; er rest de algemene arts geen prikkel, vaak ook geen
mogelijkheid, zichzelf te blijven ontwikkelen.
Aan dit alles is zeker niet alleen de opleiding schuld. Toch is de roep om
wijziging der medische studie vrij algemeen.
Dat de tegenwoordige opleiding op enkele punten te veel zou geven,
wordt door sommigen wel beweerd; de meeste voorstellen tot hervorming
komen echter neer op een uitbreiding van het program, en dus op verlenging van de studieduur. Voorstellen om de propaedeusis te doen vervallen,
zijn van tijd tot tijd gedaan. De toekomstige arts behoeft echter, behalve
een zekere bekendheid met natuurwetenschappelijke denk- en werkmethoden, een behoorlijke kennis van organische en physische chemie, en van
sommige gebieden der physica ; het zou wel nuttig zijn, indien het desbetreffende onderwijs werd gegeven door docenten, die zich met de medische hoogleraren over de keuze der te behandelen stof zouden verstaan.
Zoologie en vergelijkende anatomie kunnen zeker niet geheel worden
gemist; alleen de plantkunde zou zonder bezwaar aanmerkelijk kunnen
worden beknot. In ruil daarvoor zou een algemeen philosophische propaedeusis van groot nut kunnen zijn.
Aan de prae-clinische vakken kan al evenmin veel worden getornd. Al
is het zeker, dat een groot deel van de zeer uitvoerige anatomische kennis,
welke voor het candidaatsexamen wordt vereist, na dat examen prompt
wordt vergeten, en dat men een goed internist kan zijn, zonder zich van
de anatomie der ledematen nog veel te herinneren, toch is het niet wel
doenlijk de eisen veel lager te stellen, terwijl juist het moderne anatomische
onderwij s (oppervlakte-anatomie,Rontgen-anatomie,functionele anatomie)
voor de toekomstige medicus van groot belang is. De microscopische anatomie is, behalve om zichzelfs wille, nodig als basis voor de pathologische
anatomie. Kennis van de normale physiologie is onontbeerlijk als grondslag voor die der verrichtingen van het zieke lichaam.
Van de vakken voor het candidaatsexamen kan dus niet veel af; en dat
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er van die er na niet alleen niets af kan, maar dat er bij moet, wordt algemeen ingezien.
Zo is een college normale psychologie dringend noodzakelijk; zo zou als
pendant van dat in de pathologischeanatomie een college in de pathologische
physiologie dienen te worden gegeven, enz. En zo zou bovenal het klinisch
onderwijs nog moeten worden uitgebreid: een uitbreiding,welke voornamelijk zou dienen neer te komen op het meer doers verrichten van poliklinisch
werk door de oudere-jaars studenten, waardoor zij zich, voorzover zij haar
niet reeds van nature bezitten, de klinische intuitie, toch al niet het sterkste punt der Nederlandse artsen, zoveel mogelijk kunnen eigen maken.
Het meemaken van een stage in de algemene practijk zou nuttig zijn, als
de toekomstige geneesheer daar niet ook vele verkeerde dingen zou leren.
Indien men dus tegen de tegenwoordige opleiding bezwaren wil maken,
kan men enerzijds zeggen, dat de faculteit te veel vakhogeschool is geworden, en anderzijds dat zij wel geneeskundigen — doch geen arisen aflevert,
dat ze wel de geneesk,unde, doch niet de geneeskunst leert.
Het is met deze twee als met Zeevaartkunde en zeevaartkunst; er zijn er,
die geboren zeeman zijn, en als van zelf juist handelen in iedere onverwachte situatie; er zijn er, die door lange ervaring en practische oefening
en bovenal door lang verantwoordelijkheid te dragen, het ideaal van de
perfecte zeeman benaderen; en er zijn er, die, al kennen zij alle boeken uit
hun hoofd, het nooit leren. Zo staat het ook met de artsen. Er zijn er, die
arts zijn _par droit de naissance, wie de klinische intuitie is aangeboren, en die
het voor het welslagen van iedere behandelingswijze noodzakelijke psychische overwicht. op de zieke als een natuurlijke gave bezitten ; er zijn
er ook, bij wie dit in veel mindere mate of nauwelijks het geval is.
De universiteit pleegt op dit punt geen selectie en leert de minder natuurlijk voor het medisch beroep begaafden niet om, behalve geneeskundige, ook arts te worden.
Ziet men echter van deze bezwaren, die waarlijk niet alleen tot ons land
beperkt zijn, af, dan mag men zeggen dat het medisch onderricht hier te
lande op een hoog peil staat, al blijven er, zoals boven wend uiteengezet,
nog wel onvervulde wensen over. 1)
1 ) Soms wordt als bezwaar gevoeld, dat op medische examens parate kennis van een groot feitenmateriaal op verschillende gebieden van de candidaten wordt gevergd, en dat niet de mogelijkheid bestaat, door het afieggen van tentamens in een deel der leervakken, de stof van het eigenlijke examen te
beperken. Dit bezwaar is ongegrond. Of iemand een goed of een slecht medicus is, hangt er grotendeels
van af, hoe groot het aantal associaties is, dat een situatie, waarvoor hij onvoorbereid komt te staan, in
hem wekt. Indien men aan een bepaalde mogelijkheid als oorzaak van het ziektebeeld denkt, kan men
haar ook tot zekerheid maken of uitsluiten. Het is dus voor de toekomstige arts nuttig, zich spoedig te
trainen in het steeds paraat hebben van een groot en gevarieerd feitenmateriaal.
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§ 5. NEDERLANDS STUDIEMATERIAAL.

De leerboeken, waaruit de toekomstige arts zijn kennis put, hebben een
grote invloed op zijn latere wijze van denken en handelen. Nog enkele
tientallen jaren geleden bestonden er slechts weinige Nederlandse medische .
lerboknwasdtuevrijlghopbutenadswrkgwezen. Dit was niet zonder meer een nadeel; het lezen van boeken in
vreemde talen bracht de studenten in nader geestelijk contact met de landen hunner oorsprong, en kon aldus de blik verruimen. In de practijk
kwam het er echter op neer, dat voornamelijk Duitse boeken werden gebruikt, zodat van de kansen om te lezen van de systematische degelijkheid
der Duitsers, de brillante intuitie der Fransen, de soms geniale eenvoud der
Engelsen, slechts de eerste, voor ons de minst nodige, wend aangegrepen.
In de laatste twintig jaar is dit volkomen veranderd. Er heeft zich een
ware schrijfwoede in ons land ontwikkeld, en er bestaat thans een uitvoerige Nederlandse literatuur. Niet weinige dezer, vaak vrij persoonlijke,
boeken zijn zonder voorbehoud uitstekend, en kunnen iedere vergelijking
met glans doorstaan. Tezamen leggen zij een welsprekend getuigenis of
van de kennis en de vlijt hunner auteurs, al mist men soms ongaarne datgene, wat een boek tot een waarlijk groot boek stempelt en de inhoud
doet leven : de grote synthetische visie. Maar die is nu eenmaal niet Nederlands !
§ 6. SPECIALISATIE.

De grote uitbreiding der stof en de ontwikkeling van ver uitgewerkte,
vaak veel oefening vereisende technieken op vrijwel ieder gebied der geneeskunde, hebben een ver doorgevoerde specialisatie binnen de grenzen
der klinische geneeskunde teweeggebracht. Kon twee honderd jaar geleden een persoon nog hoogleraar in de botanie, de chemie en de inwendige
geneeskunde zijn, en kon voor honderd jaar nog een arts het gehele gebied der geneeskunde overzien, thans is dit niet meer mogelijk. Er zijn
specialisten voor vrijwel ieder orgaan of orgaan-systeem; de internisten
zijn al weer ondergedeeld in longartsen, hart- en vaatartsen, artsen voor
bloed- en stofwisselingsziekten, maag-, darmartsen; er zijn chirurgen, die
zich speciaal op de chirurgie der borstorganen, op die van het zenuwstelsel toeleggen, enz.
Ook de opleiding der specialisten is in ons land zeer grondig; men kan
slechts als specialist worden ingeschreven en heeft slechts het recht zich
specialist te noemen, nadat men ten minste drie jaar, voor sommige vakken
langer, als assistent is werkzaam geweest in een daartoe aangewezen
kliniek.
Het aantal specialisten is, vergeleken met dat der algemene artsen, in
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de laatste tientallen van jaren, vooral in de grote centra, sterk vermeerderd.
Aan de ver doorgevoerde specialisatie is een groot gevaar verbonden, dat
raak gekarakteriseerd wordt door de Engelse zegswijze, volgens welke,
naarmate de specialisering voortschrijdt, de specialist „gets to know more
and more about less and less". Dit gevaar, zich uitend in de fout niet het
orgaan te zien als deel van de zieke, doch de zieke slechts als drager van het
orgaan of orgaanstelsel dat men tot zijn bijzonder studieterrein heeft gemaakt, bedreigt vooral hen die, onmiddellijk na het afleggen van hun
artsexamen, bun gespecialiseerde studie beginnen.
Het ware te wensen dat van iedere toekomstige specialist allereerst
werd gedist dat hij, alvorens met zijn speciale studie te beginnen, ten
minste een half jaar algemene practijkervaring opdeed. Dit zou ook het
wederzijds begrip tussen huisarts en specialist zeker ten goede komen.
§ 7. VERDERE STUDIE IN DE PRACTI JK.

Het peil waarop de artsen en specialisten, welke door de Nederlandse
universiteiten en klinieken worden afgeleverd, staan, is dus hoog. Het
niveau, waarop de practizerende geneesheren tenslotte belanden, is echter
grotendeels afhankelijk van de ornstandigheden, waaronder zij werken,
en van de mogelijkheden, welke zij hebben om op de hoogte van hun tijd
te blijven. De invloed van het uitoefenen der medische practijk op dit
peil is slechts ten dele gunstig.
Een groot clinicus, SIR THOMAS LEWIS, heeft ergens gezegd : „In his
daily work a practising physician has little or no control over the questions
presented to his mind . . . The mind is jerked forcibly from one question
to another . . . The practice of medicine from its very nature is destructive
to consecutive thought; its continued practice weakens the very power to
think consecutively and therefore clearly . . ."
Dit geldt minder voor de specialist dan voor de algemene arts, die onder relatief ongunstige omstandigheden, met betrekkelijk primitieve hulpmiddelen, in korte tijd zijn beslissingen moet nemen en die, vooral in de
steden, dreigt te belanden op het peil van iemand, die alleen de eenvoudigste afwijkingen Zell' behandelt en de moeilijker gevallen slechts naar de
specialist behoeft te verwijzen.
Zoals reeds eerder -werd opgemerkt, is het werk van de algemene arts
dan ook dikwijis weinig verheffend, en zonder twijfel gaan de besten onder hen, die zich niet specialiseren, naar het platteland, waar zij een ruimer
arbeidsveld vinden en dikwijls uitnemend werk doen.
Het is voor de practizerende arts dringend nodig, dat hij kennis neemt
van het nieuwe, dat zich bijna dagelijks op zijn terrein voordoet, en door
regelmatige gedachtenwisseling met zijn collegae zijn geest blijft scherpen.
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Het voornaamste middel van contact tussen de practizerende artsen en
de centra van onderzoek enerzijds en tussen de in de practijk staande
geneeskundigen onderling anderzijds, is het vaktijdschrift en de bijdragen
in zulk een tijdschrift zijn een getrouwe afspiegeling van wat er in het land
wordt verricht.
Wij bezitten in het Nederlands Tjilschrift voor Geneeskunde een periodiek,
dat zeker hoger staat en meer biedt dan de meerderheid der buitenlandse
algemeen-rnedische tijdschriften; en ondanks ons kleine taalgebied hebben
wij nog enkele specialistische periodieken en tijdschriften op het gebied
der theoretische vakken. Een eigen plaats wordt ingenomen door de Geneeskundige bladen, waarin bijdragen, die min of meer het karakter hebben
van korte, soms theoretische, soms practische monografieen, een plaats
vin en.
Wat de theoretische en een deel der specialistische tijdschriften betreft,
is het de gewoonte, dat de bijdragen in een der „grote" talen worden geschreven, evenals dit b.v. in de Scandinavische landen het geval is. Dit is
inderdaad zeer nuttig, omdat het de schrijver de mogelijkheid openlaat —
en dus eigenlijk de verplichting oplegt — om in een Nederlands tijdschrift
zijn mededelingen wereldkundig te maken en aldus de buitenlandse anderzoekers te tonen, wat in Nederland verricht wend.
Helaas zijn er nog vele Nederlanders, die er de voorkeur aan geven hun
meest waardevolle bijdragen in buitenlandse tijdschriften te publiceren, ook
indien er een Nederlands tijdschrift op het gebied in quaestie bestaat, en
aldus schade doen aan het aanzien van het Nederlandse periodiek met alle
gevolgen van dien. Het enige middel hiertegen is een strenge selectie van
het aangeboden materiaal door de redacties onzer tijdschriften ;tengevolge
hiervan zal wellicht hun omvang tijdelijk verminderen, dock het tijdschrift
in quaestie zal hier en in het buitenland de naam krijgen, uitsluitend lezenswaardige en aan hoge eisen voldoende bijdragen te bevatten.
De mogelijkheid tot onderling contact wordt geboden door de werkvergaderingen der geneeskundige kringen, van instituten als het Clinisch
Genootschap te Rotterdam en van de verschillende specialistenverenigingen, van de afdelingen van het Genootschap ter Bevordering van Natuur-,
Genees- en Heelkunde, enz.
Het contact van de practizerende artsen met de wetenschappelijke centra
en de grote klinieken wordt, zoals uit het bovenstaande blijkt, in de eerste
plaats door de vaktijdschriften tot stand gebracht.
De practizerende geneesheer is hier dus vrijwel geheel passief.'Dit laatste
geldt ook ivoor de in sornmige steden georganiseerde z.g. artsencursussen,
welke in het algemeen bestaan uit reeksen van voordrachten door hoog-
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leraren en specialisten, zonder actieve deelneming van de cursisten Zell-.
Het zou voor het opfrissen en uitbreiden hunner theoretische en practische kennis, en het zelf — aanvankelijk onder leiding —leren toepassen
van nieuwe onderzoek- en behandelingsmethoden, voor de practizerende
artsen van groot nut zijn, indien hier cursussen werden georganiseerd gelijkend op de „Seminarkurse" in Zwitserland en de „Cours Complementaires" in Frankrijk, waar in de academische vacanties de wetensch2 ppelijke staven der klinieken en laboratoria de artsen de gelegenheid bieden
zelf practisch aan het werk dezer instituten deel te nemen.
Het is echter opa meerdere redenen moeilijk, het deelnemen aan dergelijke cursussen verplicht te stellen, en indien men dit niet doet, zijn het
alleen de besten — dus zij die het het minst behoeven — welke er aan zouden deelnemen.
Wetenschappelijke arbeid der practizerende artsen zou meer dan tot dusverre het geval was, kunnen worden gestimuleerd door het uitschrijven
van prijsvragen, waarbij de keuze der onderwerpen mede zou moeten worden bepaald door de aard der hulpbronnen, welke de practicus in het algemeen ten dienste staan. Velen zouden gaarne de gelegenheid tot zelfstandig onderzoek aangrijpen, dock hebben moeite met het vinden van een
onderwerp. Er is echter nog genoeg belangrijk werk, dat, zonder al te veel
gespecialiseerde kennis te vereisen, en met niet al te grote moeite, kan worden verricht, en het zou zeer nuttig zijn, indien ook de algemene artsen
het gevoel zouden krijgen, te kunnen bijdragen tot de vooruitgang hunner
wetenschap.
§ 8. NEDERLANDSE PRESTATIES.

Gaan wij thans na, wat op het gebied der geneeskundige wetenschappen
in de laatste decennia werd verricht, 1 ) dan zien wij dat de typische Nederlandse aard zich in het karakter der wetenschappelijke mededelingen niet
verloochent, en dat, in het algemeen, degelijk, zij het misschien niet
direct groot, werk geleverd wordt.
De anatomie is een yak, dat de Nederlander van oudsher goed ligt. Zuiver anatomisch valt er echter niet zeer veel werk te verrichten, en wij zien
dan ook, dat de anatomen hun onderwerpen, behalve als steeds in de vergelijkende anatomie, zoeken in de physische anthropologie en paleontologic, en in de problemen der experimentele embryologic en van de groei
in het algemeen.
1) Van het noemen van nog levende en hier te lande werkende Nederlanders is opzettelijk afgezien ;
voor zover het practizerende klinici betreft, zou zulk een vermelding m.i. onethisch zijn, en het leek mij
gewenst, met betrekking tot de verschillende categorieen eenzelfde gedragslijn te volgen.
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Tegelijkertijd werden anatomie en het anatomisch onderricht vernieuwd,
doordat meer aandacht werd geschonken aan oppervlakte-anatomie,
Rontgen-anatomie, en vooral ook aan datgene, wat als functionele anatomie wordt aangeduid en ook voor de toekomstige arts, niet-anatoom,
van zo groot belang is. De anatomie en vergelijkende anatomie van het
centrale zenuwstelsel nemen in ons land een bijzonder belangrijke plaats
in; in het Centraal Instituut voor Hersenonderzoek kwamen veel buitenlanders werken.
Ook de histologic houdt zich bij voorkeur net het zenuwstelsel bezig. De
in Utrecht ontwikkelde subtiele impregnatiemethoden der zenuweindigingen behoren eigenlijk al niet meet tot het werk der laatste jaren. In
Leiden hebben de pogingen om binnen het centrale zenuwstelsel in maat
en getal uitdrukbare regelmatigheden te vinden, tot verscheidene onderzoekingen aanleiding gegeven.
De methode der weefselculturen leverde belangrijke resultaten in de
universiteitslaboratoria te Leiden en te Groningen (doorstromingscultuur!). Ze vindt ook in het Kankerinstituut te Amsterdam toepassing.
Het histoiogisch laboratorium te Amsterdam vindt zijn werkterrein
vooral op het gebied der submicroscopische structuren en dat van de
chemie en physicochemie der weefsels.
Merkwaardig is dat van de in oorsprong Nederlandse micromanipulatietechniek zo weinig gebruik wordt gemaakt.
Al met al mogen wij over de stand der morphologie in Nederland tevreden zijn. Enigszins anders staat het met de physiologic. Deze is, in tegenstelling tot de anatomie, niet een „Nederlands" vak, al heeft ons land tenminste een zeer groot physioloog (DoNDERs) en verscheidene uitnemende
onderzoekers op physiologisch terrein voortgebracht. Indien wij echter,
om een voorbeeld te noernen, de Belgische of Zwitserse physiologische
productie der laatste vijf-en-twintig jaar vergelijken met de Nederlandse,
dan valt zulk een vergelijking niet in ons voordeel uit, en aan de grote
physiologische ontdekkingen van de laatste tijd hebben wij niet veel
deel gehad. Hoezeer een enkel persoon peil en karakter van zijn wetenschap in het land zijner inwoning voor lange tijd kan bepalen, blijkt uit
het voorbeeld van Belgie; er loopt een rechte lijn van de eerste „circulation croisee"-proeven van LEON FRIDARICQ tot het vooral ook technisch
fraaie werk van HEYMANS en zijn medewerkers. Er bestaat echter op het
ogenblik geen eigenlijke Nederlandse physiologische school.
Nadat in de eerste twintig a vijf-en-twintig jaar onzer eeuw op verschillende gebieden (physiologie van het centrale zenuwstelsel, snaargalvanometrie, physiologie van het evenwichtsorgaan enz.) fraai werk was ge-
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leverd, is het in Nederland, althans in de physische physiologie, wat stil
geworden, al ontbreken de gedegen onderzoekingen niet.
De physiologie van het centrale zenuwstelsel (Amsterdam, Leiden) en
het grensgebied tussen physiologie en psychologie (Groningen) leverden
de onderwerpen voor veel proefondervindelijk werk.
In Utrecht werden vele, technisch zeer fraaie, methoden van onderzoek
op verschillend gebied, speciaal ook op dat der stofwisselingsmeting, ontwikkeld, vooral in Groningen en Amsterdam werd, deels uitstekend, electrophysiologisch werk geproduceerd.
In het Amsterdamse phonetisch laboratorium is een grote hoeveelheid
materiaal op het gebied der experimentele phonetiek en op aangrenzend
gebied bijeengebracht.
De physiologische chemie van de eerste decennia der twintigste eeuw is
grotendeels gewijd aan de vitaminen, fermenten en hormonen.
De leer der deficientieziekten is van Nederlandse oorsprong, en de isolering van de voornaamste component van het B-complex was het werk
van Nederlandse onderzoekers.
Werk op dit terrein en op het nauw verwante gebied der weefselfermenten wordt in het Amsterdamse laboratorium met kracht voortgezet. In
Groningen werd, in aansluiting vooral aan onderzoekingen uit de Engelse
school, fraai werk geleverd over de physiologie en physiologische chemie
van het bloed, in het bijzonder ook over zijn ademhalingsfunctie. In
Rotterdam werd zeer belangrijk werk geleverd over de vetzuurstofwisseling. Onderzoek op het gebied der hormonen vindt men vooral in het Amsterdams pharmacologisch laboratorium en in het nauw ermede samenhangende Leidse. Men ziet hier de gunstige resultaten van een met vaste
hand geleid „teamwork".
De hulpbronnen der universiteitslaboratoria zijn in het algemeen betrekkelijk gering, en hun staf is niet zeer groot. De resources van grote
„commerciele" laboratoria (Philips, B.P.M.) zijn zeer veel groter, doch
veel van wat wordt gevonden, kan niet, of eerst na lange tijd, als het al
weer verouderd is, worden gepubliceerd.
Vele grote pharmacologische fabrieken bezitten laboratoria, welke beter
geoutilleerd zijn en over meer wetenschappelijk personeel beschikken dan
die der universiteiten, en deze laatste worden dikwijls in een onderzoek
vanwege een commerciele onderneming ingeschakeld. Dit kan op zichzelf
geen bezwaar zijn, mits de leider van het laboratorium in quaestie een
hoog verantwoordelijkheidsgevoel en volkomen wetenschappelijke eerlijkheid bezit, en mits de industrie hem vrij laat om, zij het op haar gebied,
te experimenteren zoals hij wil, en de resultaten wereldkundig te maken.
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De pathologische anatomie is een descriptief vak, waarvan de grote lijnen
reeds sinds langen tijd zijn vastgelegd. Anders staat het met de pathologische physiologic en de experimentele pathologie. Hier valt nog zeer veel werk
te verrichten. Voor het experimentele kankeronderzoek bezitten wij de
laboratoria van het Antonie van Leeuwenhoek- ,huis, waar zowel op het
gebied van de biologie van het kankerweefsel, als op dat van de erfgang
der tumoren fraai werk werd gedaan.
Goed experimenteel-pathologisch werk wordt ook verricht in het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde (Leiden).
De bacteriologie en de serologic, welke niet slechts in de Universitaire laboratoria, doch ook in het Utrechtse Centraal-Instituut en de afdeling Tropische Hygiene van het Indisch Instituut worden beoefend, tellen in ons
land uitstekende vertegenwoordigers. Toch moet men zeggen dat, terwijl
wij in BEI JERINCK een zeer groot microbioloog bezaten, de zuivere medische bacteriologie niet zeer veel nieuws dankt aan Nederlandse onderzoekers. Hetzelfde geldt voor de immunologie. 1 ). Ten dele is dit waarschijnlijk wel een gevolg van het feit, dat de hygienische toestand hier te
lande, en de algemene gezondheidstoestand ,van het Nederlandse yolk,
naar verhouding steeds gunstig waren; dit blijkt ook uit het feit, dat wij
sinds de tijd van PASTEUR en KocH nimmer door zeer grote epidemieen
' zijn geteisterd.
In tegenstelling tot de theoretische vakken kan op het gebied der klinische specialismen, niet slechts in de grote wetenschappelijke centra, doch
in alle goede ziekenhuizen origineel werk worden geleverd. Onze ziekenhuizen zijn uitstekend en hetzelfde geldt voor de vakkennis onzer specialisten, die in het algemeen hun werk volkomen beheersen. Toch ziet men,
dat ook op het gebied der klinische genees- en heelkunde, in de laatste tientallen van jaren, niet zeer veel principieel nieuwe, originele onderzoek- en
behandelingsmethoden in Nederland ontstaan zijn.
Hier ziet men weer, dat de goede Nederlandse eigenschap, voorzichtig
te zijn, niet onbesuisd te werk te gaan, soms dreigt te ontaarden in een
angst, niet slechts voor het gaan over ijs van een of twee nachten, maar
voor het zich wagen op ijs, waar nog geen ander over heeft gelopen. Men
kan ervan overtuigd zijn, dat in de Nederlandse ziekenhuizen minder
ongelukken gebeuren dan in de meeste buitenlandse, dat gaarne alle
elders ingevoerde methodes worden getoetst, en dikwijls verfijnd en verbeterd, en dat hun resultaten net critische zin worden beoordeeld. Oat
1) Het belangrijke werk van OTTEN op het gebied der pestvaccinatie is niet hier te lande, doch in
Nederlands-Indic verricht en komt dus hier niet ter sprake.
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is prachtig, doch het is net niet helemaal voldoende om ons land een
eerste plaats te doen blijven innemen !
Het is nauwelijks nodig de afzonderlijke klinische vakken uitvoerig te
bespreken. Interne geneeskunde, kindergeneeskunde, neurologic en psychiatrie zijn
uitstekend ontwikkeld. De neurologie is reeds lang een zelfstandig vak
geworden, dat nergens meer als onderdeel der interne geneeskunde wordt
gedoceerd : de Nederlandse klinische neurologie is, zoals nauwelijks verwondering kan wekken, weer grotendeels anatomisch ingesteld.
Voor wat betreft de chirurgie wordt, ook op het gebied der orthopaedische chirurgie en op de nieuwe terreinen der chirurgie van de borstorganen en der neurochirurgie, goed werk geleverd. Hetzelfde geldt voor
de „chirurgische" specialismen als oogheelhunde, neus-, keel- en oorheelkunde, chirurgische urologie.
De dermatologie is nog grotendeels een empirisch yak; van belang is,
dat thans ook hier te lande de allergische oorzaak van vele huidaandoeningen naar waarde wordt geschat.
Wat tenslotte de verloskunde betreft, hier blijkt al weer dat het er in vele
gevallen minder toe doet, welke methode men toepast, dan of men de gekozen methode beheerst; met in bijzonderheden verschillende indicatiestellingen en behandelingswijzen, en met behoud van het juist op dit terrein gunstige Nederlandse conservatisme, worden zeer goede resultaten
verkregen.
§ 9. CONCLUSIE.

Vatten wij ons oordeel over de stand der geneeskundige wetenschap in
ons land samen, dan vinden wij dat er veel is, waarvoor wij dankbaar kunnen
zijn. Indien er iets ontbreekt, is het het élan van de inventieve rusteloze
geest, welke de grote medicus van de goede of zeer goede medicus onderscheidt. Voor een deel is hieraan ons algemeen karakter schuld, deels ook
zijn de omstandigheden daaraan debet. Het is nu eenmaal waar, dat, doordat de algemene gezondheidstoestand hier te lande zo gunstig is, als gevolg van goede hygienische maatregelen en het hoge welvaartspeil, wij
gevaar lopen te vervallen in een gezapige tevredenheid. En ontevredenheid, in de eerste plaats met zichzelf, is de eerste voorwaarde voor vooruitgang.
Er is nog een omstandigheid, die rnaakt, dat van het vaak veelbelovend
materiaal, dat door onze faculteiten wordt afgeleverd, slechts een betrekkelijk gering deel ook later goed, origineel werk blijft produceren. Het
uitoefenen der practijk, en dit geldt voor de specialistische zowel als voor
de algemene, is slechts ten dele bevorderlijk voor het behoud van de inquisitieve geest, welke de originele onderzoeker kenmerkt.
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Van wetenschappelijk research-werk kan men echter in het algemeen
niet leven, en vele, in aanleg brillante, personen zijn ondergegaan in de
sleur van het dagelijks bedrijf. Hij, die wetenschappelijk wil werken,
moet niet haken naar uiterlijk succes, en niet naar geld; aan veelbelovende
jonge onderzoekers moet echter de gelegenheid worden geboden, althans
rond te komen en een gezin te stichten. Dit geldt look in het bijzonder voor
de theoretische vakken, waar in het algemeen slechts zij, die het tot hoogleraar hebben gebracht, voor hun kinderen een behoorlijke opleiding kunnen bekostigen. Hier zien wij de bezwaren van het feit, dat ons land een
betrekkelijk klein gebied is, een feit dat in andere zin van zoveel voordeel
bleek. In een land met veel universiteiten kan men er vrij zeker van zijn,
dat een begaafd onderzoeker tenslotte de plaats krijgt, die hem toekomt;
hier gebeurt het maar al te vaak, dat hij eerst te jong, en bij de volgende
gelegenheid te oud is, om benoemd te worden .. .
Aan deze bezwaren zou althans ten dele kunnen worden tegemoetgekomen door het scheppen van functies, ongeveer overeenkomend met
die der associate professors en assistant professors in Amerika. Deze nemen van
hun chef, de leider van de kliniek of het laboratoriutn, een deel van de
onderwijstaak over : zij geven een algemeen propaedeutisch college, en
doen aldus onderwijservaring op. De chef zelf kan dan speciale onderwerpen, zo veel mogelijk op het terrein van zijn eigen onderzoekingen, behandelen en aldus zijn toehoorders in het bijzonder inleiden in de denk- en
werkwijzen binnen zijn leervak. Hij kan hen aldus stimuleren tot eigen
onderzoek en op die wijze, meer dan tot dusverre, een school van jonge
onderzoekers kweken. De uit een dergelijke regeling voortkomende vermindering der overbelasting van de hoogleraar met min of meer onbenullige onderwijsbesognes zou hem voor zijn onderzoekwerk meer tijd laten,
en aldus een eind helpen maken aan de zeer ongewenste, thans heersende
toestand, dat de wetenschappelijke productie van de hoogleraar, nadat hij
eenmaal als zodanig benoemd is, in het algemeen de neiging vertoont snel
te verminderen.
Deze bijdrage is geschreven na een tijd, waarin wij pas de voorrechten
zijn gaan waarderen, die wij &at-v(56r als vanzelfsprekend aanvaardden :
de mogelijkheid te werken onder gunstige omstandigheden en gebruik
makend van ruime hulpmiddelen, de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek, de uitwisseling van gedachten met collega's in het buitenland, de
mogelijkheid tot vorming van een eigen objectief oordeel. Wij begrijpen
thans iets van de omstandigheden, waaronder in vele landen de wetenschappelijke onderzoekers en de practizerenden steeds hebben moeten
werken. Materieel zijn wij zeker armer uit deze oorlogsjaren gekomen.
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Laat ons echter hopen, dat wij thans niet zullen vergeten, hoezeer al
het blote feit van te mogen werken in eigen land, mar eigen inzicht en
met gebruikmaking van wat ook in andere landen wordt tot stand gebracht, voor ons de verplichting medebrengt al onze krachten te geven,
niet slechts om goed, nauwkeurig en gewetensvol te werken, doch ook
om onze wetenschap mede vooruit te blijven brengen 1
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§ I. DE VOORNAAMSTE ASPECTEN DER BIOLOGIE.

Wanneer wij ons voornemen een beeld te geven van de biologie in Nederland omstreeks 194o, dat wil dus zeggen op het moment, dat de Duitse
legerhorden bier binnenrukten en daarmede feitelijk een beschavingsperiode afsloten, staan wij voor een uitermate omvangrijke taak. Het is
niet dan na enige aarzeling, dat ik mij bereid verklaarde, deze taak op mij
te nemen. Immers, gedurende de decennia, die direct achter ons liggen,
is de wetenschap van het leven uitgegroeid tot een zo omvangrijk gebied,
dat het welhaast ondoenlijk schijnt de stand van zaken op het moment en
in het zeer nabije verleden ook slechts enigermate te schetsen. Wanneer ik
dan toch hier een poging wil wagen om tot dit doel te geraken, kan dit
niet anders dan bij een zeer gebrekkig pogen blijven, waarbij ik mij er
zeer wel van bewust ben op geen enkel terrein aanspraak op volledigheid
te kunnen maken.
Uitstippelen van grote lijnen . . . Wij moeten pogen de zeer uiteenlopende aspecten der moderne biologie tot hun recht te doen komen in
uiterst beknopt bestek. De moderne biologie, die tegenwoordig door duizend-en-een draden met het maatschappelijk en economisch leven is verweven, wint bovendien in theoretisch opzicht steeds meer aan betekenis
binnen het kader van een mede op natuurwetenschappelijke gronden gefundeerde wereld- en levensbeschouwing.
Doch er is nog een andere reden, waarom ik aanvankelijk ietwat aarzelend gestaan heb tegenover het schetsen van de stand van taken binnen
het domein der biologie — in Nederland. Immers, wanneer er een gebied
is, waarbij grenzen tussen landen niets zijn dan onbetekenende lijntjes
op een kaart, dan is het dat der natuurwetenschappen. En dat klemt zo
zeer, dat men feitelijk van een Nederlandse biologie niet spreken kan.
Hoogstens zouden wij hier en daar iets naar voren kunnen brengen, dat
specifiek genoemd kan worden voor deze „lage landen bij de zee" of voor
het prachtige tropische eilandenrijk, dat door banden van historie en traditie zo nauw met de geschiedenis van , ons zeevarend yolk is verweven.
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Welke zijn de voornaamste aspecten der biologie ? Het is algerneen bekend, dat de wetenschap van het leven verdeeld kan worden in plantkunde of botanie en dierkunde of zoologie. De plantkunde valt weer uiteen
in de algemene plantkunde en de bijzondere plantkunde of plantensystematiek. Terwijl de algemene plantkunde zich bezighoudt net de z.g. algemene morphologie of vormleer en met de physiologie, de leer der levensverrichtingen, streeft de systematiek er naar de overstelpende veelvuldigheid der plantensoorten van elkaar te onderkennen en in een wetenschappelijk gefundeerd systeem te rangschikken. Ook binnen de zoologie kunnen wij onderscheid maken tussen zoomorphologie, die o.a. de anatomie,
de histologie en de embryologie omvat, en de dierphysiologie, een nog betrekkelijk jonge loot van het zo uitgebreide gebied der dierkunde. Voorts
hebben wij te doen met de systematiek der dieren, de indeling van het
dierenrijk in typen, klassen, orden, etc. En dan zijn er nog verscheidene
aanverwante gebieden, zoals de zoogeografie, de leer van de verspreiding
der verschillende diersoorten op aarde.
Natuurlijk zijn er nog verscheidene takken der biologie, die in het bovenstaande niet zijn genoemd. Verschillende daarvan hebben grote betekenis
gekregen voor de praktijk van de landbouw. In dit verband wijzen wij op
de erfelijkheidsleer of genetica ; op de leer der plantenveredeling en op
de studie der plantenziekten, de z.g. phytopathologie. Nauw bij de dierphysiologie sluit zich aan de psychologie der dieren, een wetenschap, die
hier te lande o.a. door mensen als BIERENS DE HAAN en PORTIELJE met veel
enthousiasme wordt beoefend. En ten slotte kunnen wij tegenwoordig
ook al van een theoretische biologie spreken, een veld van studie dat wijde
perspectieven opent voor wereld- en levensbeschouwing.
wij willen thans beginnen de toestand der biologie in ons land ornstreeks 1940 te schetsen en wel allereerst op het terrein der bijzondere
plantkunde of plantensystematiek.
§ z. PLANTENSYSTEMATIEK.

In ons land en met name te Utrecht wordt hard gewerkt aan het tot
stand komen van een flora van Suriname, tot 1948 onder leiding van
Prof. Dr A. A. PULLE. Het is voor de leek niet gemakkelijk zich een indruk
te vormen van de schier overstelpende hoeveelheid werk, die daaraan verbonden is. De rijkdom aan gewassen en de veelvuldigheid der plantensoorten is in de tropen zo overweldigend, dat jaren en jaren van moeizame wetenschappelijke arbeid nodig zijn om hier orde te scheppen. De
flora van Suriname, zoals deze in Utrecht wordt bewerkt, vindt reeds zeer
veel waardering in het buitenland en wordt als de beste flora van het
Noordelijke Zuid-Amerikaanse gebied beschouwd. Onder de belangrijkste
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medewerkers aan deze zeer veel omvattende arbeid moeten behalve
Professor PULLE genoemd worden: Prof. Dr C. E. B. BREMEKAMP, Mej.
Dr G. J. H. AMSHOFF, Dr. F. P. JONKER, Dr J. LANjouw en wijlen
Dr H. UITTIEN.
Het werk aan de flora van Suriname is uit wetenschappelijk oogpunt
uitermate belangrijk. Immers, ons inzicht in de vormenrijkdom en variabiliteit der tropische gewassen wordt daardoor aanmerkelijk verrijkt. En
het behoeft geen betoog, dat ten gevolge daarvan onze kennis van het
systeem der planten ten zeerste wordt verdiept. Doch ook in economisch
opzicht is al deze arbeid van grote betekenis. Het gaat hier tenslotte tevens
om een inventarisering van de geweldige rijkdom aan tropische houtsoorten. En ongetwijfeld =lien deze houtsoorten in de economische ontwikkeling van het land eerlang een grote rol gaan spelen.
Voor niet ingewijden is het wellicht interessant iets te vernemen over
de wijze, waarop bij het inzamelen en conserveren van het materiaal wordt
te werk gegaan. Bij het verzamelen in het veld en in het tropisch oerwoud
met medewerking van bosnegers en Indianen worden van de bomen bloeiende en vruchtdragende takken genomen, terwijl kruidachtige planten in
hun geheel worden geconserveerd. Elk verzameld exemplaar wordt voorzien van een hangetiquet, dat behalve een nummer ook de naam van de
verzamelaar draagt. Het verzamelnummer komt overeen met een pagina
in het verzamelboek, waarop verscheidene bijzonderheden vermeld worden, zoals datum, vindplaats, hoogte boven zeeniveau, grondsoort, habitus
van de plant, kleur van bloem en vrucht. Tevens moet, indien mogelijk,
de inlandse naam worden opgetekend en het gebruik, dat door inheemsen
van de plant gemaakt wordt. Is de plant nuttig als inheems medicijn, voor
het vervaardigen van allerlei gebruiksvoorwerpen, levert zij vis- of pijlvergiften? — dit alles moet in het aantekenboek van de verzamelaar worden vermeld.
Vroeger wend het verzamelde materiaal in persen boven vuren of in een
oventje gedroogd. Dit had echter het nadeel, dat de aldus behandelde
planten moeilijk vrij van schimmel waren te houden. Tegenwoordig gaat
men daarom liever te werk volgens de z.g. Schweinfurth-methode. Daarbij
worden de planten eerst tussen grauw papier in persen gedroogd en vervolgens in blikken of zinken bussen stijf op elkaar gepakt. Daarna wordt
in deze bussen zo veel alcohol van 96 % gegoten, dat papier en planten er
goed van doortrokken zijn. Dan worden de blikken dicht gesoldeerd.
Wanneer het materiaal in Nederland is aangekomen, wordt het gedurende
een dag in een gasoven gedroogd.
Kort na 1900 werden de planten verzameld bij geografische exploratietochten van Suriname. Tussen 1910 en 1925 werden door het toenmalige
I 3. Geestelijk Nederland II
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bureau van het boswezen in Suriname uitgebreide verzamelingen gemaakt.
Vooral geschiedde dit in de z.g. bosreservaten, waarvan er vijf in verschillende delen van Suriname waren opgericht. Aan dit werk zijn de
namen verbonden van Prof. Dr G. STAHEL, directeur van het landbouwproefstation in Paramaribo, en van de houtvester J. W. GONGGRI JP.
Voorts werden belangrijke verzamelingen gemaakt door Prof. PULLE en
Dr LANjouw, die respectievelijk in 192o en 1933 Suriname bereisden.
Beide reizen geschiedden met financiele steun van het Van Eeden-fonds.
Ook door RomBours, die als medicus de Nederlands-Braziliaanse grensexpedities vergezelde, werden van dit nog nooit geexploreerde gebied belangrijke verzamelingen meegebracht.
Vooral sinds Prof. LAM in 1933 directeur werd van het Rijksherbarium
te Leiden, werd daar druk gewerkt aan de flora van de Maleise archipel.
Reeds zijn daar van een aantal plantenfamilies bewerkingen gereed gekomen, welke in het tijdschrift van het Rijksherbarium Blumea werden gepubliceerd. Onder de belangrijkste medewerkers van Prof. Dr. H. J.
LAM moeten Dr J. J. SMITH, Dr S. J. VAN OOSTSTROOM en Mej. Dr J. Th.
KOSTER worden genoemd. Voorts verrichtte de conservator dezer instelling Dr J. TH. HENRARD reeds jarenlang belangrijk monografisch werk
over enige geslachten van de familie der Gramineeen (Grassen).
Door Prof. LAM werden tevens interessante beschouwingen ontwikkeld
over de phylogenie of stamgeschiedenis der planten. Speciaal werd daarbij
de aandacht gevestigd op de ontwikkelingslijnen van bepaalde rnorphologische kenmerken. Is dus de werkwijze van LAM phylogenetisch, d.w.z.
op evolutionistische leest geschoeid, de meeste andere Nederlandse systematici gaan meer vergelijkend morphologisch te werk. Van deze werkwijze is de z.g. typologische een variatie. Bij deze typologie gaat het om
het onderscheiden van typen, van bouw- en grondplannen. Feitelijk werd
voor die typologie de basis gelegd door GOETHE, terwijl de leer in recente
tijd door ADOLF MEYER in modern gewaad werd gestoken. Dat wij een
ogenblik bij deze meer theoretische beschouwingen stilstaan, vindt zijn
oorzaak in het feit, dat hierop nader de aandacht werd gevestigd door de
in 1943 overleden Groningse hoogleraar Dr B. H. DANSER. Behalve monografisch werk over de plantenfamilies der Polygonaceeen en Loranthaceeen
vooral van de Maleise Archipel, verschenen van DANSER ook enige publicaties over de scherpere omlijning van de verschillende eenheden der
plantensystematiek, zoals soorten, varieteiten etc.
Had het tot nu toe besproken werk uitsluitend betrekking op de systematiek der bedektzadige planten of Angiospermae, ook over de lagere
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planten werd tussen 1925 en 1940 belangrijk werk door Nederlanders verricht. In dit verband dient genoemd te worden het werk van Dr F. VERDOORN over levermossen, van Dr M. A. DONK over de Nederlandse Basidiomyceten en van Dr W. J. LUTJEHARMS, tegenwoordig hoogleraar te
Bloemfontein, die naast systematisch mycologisch werk ook belangrijke
studies heeft geleverd over de geschiedenis der mycologie (leer der schimmels of fungi).
En eindelijk moeten bier nog drie belangrijke Nederlanders worden
vermeld, die gewerkt hebben op het gebied de rwieren, nl. Dr J. HEIMANS
te Amsterdam, Dr J. S. ZANEVELD en Mejuffrouw Dr KOSTER.
Voor wij dit overzicht over de plantensystematiek besluiten, willen wij
nog een ogenblik stilstaan bij de rol, die door Nederlanders gespeeld werd
bij internationale samenwerking op het terrein der plantkunde in 't algemeen en dat der systematiek in het bijzonder. Zeer belangrijk is bier het
werk van Dr VERDOORN, die een internationaal tijdschrift Annales Bryologici redigeert en uitgeeft en in 1935 begon met de uitgave van zijn Chronica
Botanica, een uniek tijdschrift, dat jaarlijks een overzicht geeft van alles,
wat er op botanisch gebied in de wereld gebeurt.
Door Prof. Dr M. J. SIRKS uit Groningen werd intensief medegewerkt
aan internationale organisaties op botanisch gebied. Tot 1935 was hij secretaris der botanische sectie van de „Union Internationale des Sciences Biologiques", in welke functie hij door Dr VERDOORN werd opgevolgd. Aan
het in 1935 in Amsterdam gehouden zesde Internationaal Botanisch Congres werd door duizend botanici uit schier alle landen der wereld deelgenomen.
§ 3. VERWANTE WETENSCHAPPEN.

Thans komen wij tot een korte bespreking van met de plantensystematiek verwante wetenschappen. Op het gebied der itlantengeografie werd
een eerste begin gemaakt met het onderzoek der Surinaamse savanne
(LANjouw), terwijl er juist bij het uitbreken van de oorlog grote plannen
bestonden voor vender onderzoek der Surinaamse vegetatie.
De plantensociologie houdt zich bezig met de samenleving der planten,
met de z.g. plantengezelschappen of associaties. Deze jonge wetenschap
heeft sinds 1927 een aantal enthousiaste jongere biologen tot zich getrokken. Druk bezocht zijn de dagen voor biosociologie en het veenonderzoek, georganiseerd onder auspicien van de „Nederlandsche Botanische
Vereeniging". Deze wetenschap is van groot belang voor de praktijk, voor
bosbouw, sarnenstelling van graslanden, begroeiing van pas ingedijkte
gebieden, etc. Zo worden plantensociologische onderzoekingen verricht
langs de Fries-Groningse kust, in de Wieringermeer en in de Noord-Oost-
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polder. De eerste onderzoekingen in ons land werden gedaan door Dr D.
M. DE VRIES en Dr A. SCHEYGROND in de Krimpenerwaard. VAN DIEREN
deed onderzoekingen over de duinen van Terschelling. En tussen 193o en
194o werden door Dr Ir W. FEEKES, Ir J. VLIEGER, Ir G. SISSINGH, Dr Ir
W. H. DIEMONT en Dr Ir E. MEYER DREES, alien leerlingen van de Landbouwhogeschool te Wageningen, belangrijke bijdragen geleverd voor de
plantensociologie van Nederland. Evenals Dr V. WESTHOFF en J. MELTZER
brachten zij enige tijd door in Montpellier om aldaar de door Prof. Dr J.
BRAUN-BLANQUET gevolgde methode nader te bestuderen.
Sinds 1927 zijn hier te lande uitgebreide onderzoekingen gedaan naar
de historie der Nederlandse bossen in vroegere perioden der aardgeschiedenis. Dit geschiedde op grond van het voorkomen van pollenkorrels in
de veenlagen en daarom spreekt men van pollenanalyse. Het eerste werk
werd geleverd door Mej. Dr B. POLAK te Amsterdam; het belangrijkste
onderzoek echter door Mr Dr F. FLoRscHUTz en zijn Utrechtse leerlingen
Dr F. P. JONKER en Dr E. C. WASSINK.
Bij dit werk wordt met behulp van boringen een zoveel rnogelijk aaneensluitende reeks boormonsters verzameld. Een klein stukje veen wordt
met 1 o % KOH-oplossing gekookt, waardoor alleen de stuifmeelkorrels
met hun resistente wanden overblijven. Na nog enkele bewerkingen worden deze pollenkorrels onder de microscoop bekeken en het percentage
der verschillende soorten vastgesteld. Men kan nu aan deze stuifmeelkorrels nauwkeurig nagaan of zij b.v. afkomstig zijn van de den (Pinus),
de Berk (Betula), de hazelaar (Corylus), de els (Alnus), de wilg (Salix),
enz. Van kruidachtige gewassen is over 't algemeen minder goed te bepalen tot welke snort de pollenkorrels behoren.
Tevens werden door FLORSCHOTZ palaeobotanische onderzoekingen
gedaan, waar bij diverse boringen en het aanleggen van grote sluiswerken
oudere aardlagen aan den dag traden. Dit was o.a. het geval bij Wijk-bijDuurstede, I Jmuiden, bij het graven van het Twente-Rijnkanaal en bij het
aanleggen van de Maastunnel te Rotterdam. Dergelijke onderzoekingen
bleken tevens van groot belang voor het dateren van archaeologische
vondsten.
De leer van de verspreiding der Nederlandse planten, de z.g. floristiek,
wordt in ons land vooral door plantkundigen beoefend, die geen botanicus
zijn van professie. Onder hen moeten vooral Dr Ir A. W. KLOOS, Dr P.
JANSEN, W. H. WACHTER en Ir J. L. vAN SOEST worden genoemd, terwijl
nog verschillende onderzoekers kleinere bijdragen op dit gebied leverden.
Materiaal werd door hen alien bijeengebracht voor het in kaart brengen
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van de verspreidingsgebieden der Nederlandse planten. Door het „Instituut voor Vegetatie-Onderzoek van Nederland", waarvan de leraar J. G.
SLOFF ongetwijfeld de ziel is, werden reeds verscheidene plantenkaartjes
gepubliceerd.
Tot slot willen wij hier nog vermelden het werk van de op grond van
illegale activiteit in 1944 door de Duitsers gefusilleerde Dr H. UITTIEN.
Behalve belangrijk systematisch werk leverde hij tussen 1930 en 1940 vele
interessante bijdragen over de z.g. plantlore (folkloristische bijzonderheden over planten). Aardige bijdragen werden door hem gepubliceerd
over herkomst en volksnamen en over folkloristische gebruiken, waarbij
planten een rol spelen. Ook hield, hij zich bezig met de geschiedenis der
botanie en meer speciaal met die der z.g. kruidboeken.
§ 4. PLANTENPHYSIOLOGIE.

Thans willen wij een poging wagen onze lezers een indruk te geven
van hetgeen er op het terrein der plantenphysiologie in Nederland tussen
beide grote oorlogen werd gepresteerd. Beginnen wij met het botanisch
laboratorium te Utrecht, van i 896 tot 1934 onder de voortreffelijke leiding
van Prof. Dr F. A. F. C. WENT. Zijn reis naar Java voor het „Buitenzorgfonds" en de tijd, gedurende welke hij directeur was van het suikerproefstation West-Java, hebben gemaakt, dat WENT'S belangstelling voortdurend sterk op de tropen gericht bleef. Hij was er van overtuigd, dat er
voor physiologen en phytopathologen een grote taak in Indio was weggelegd en zijn gehele onderwijs gaf daar voortdurend de bewijzen van. Het
vele uiterst belangrijke werk, dat in de loop der jaren in WENT'S laboratorium is verricht, groepeert zich feitelijk rond twee leidende gedachten:
le de theorie van Prof. Dr F. F. BLACKMAN en de invloed van de temperatuur op physiologische processen;
ze de ideeen van Prof. Dr A. H. BLAAUW (1909) over de aard der phototropische reactie, welke zich lijnrecht kanten tegen de opvattingen van
PFEFFER.

De theorie van BLACKMAN, het z.g. beginsel der beperkende factoren,
eist enige nadere explicatie. Het is bekend, dat bij de z.g. koolstofassimilatie uit kooldioxyde en water onder invloed van het licht druivensuiker en
zuurstof worden gemaakt. Dit assimilatieproces is nu voornamelijk afhankelijk van drie factoren : kooldioxydgehalte van de lucht, licht en temperatuur. De theorie van BLACKMAN zegt, dat die factor, welke in te geringe mate aanwezig is, het gehele proces remt en het daardoor regelt. Wij
moeten ons de photosynthese voorstellen als een ketenproces en wel zodanig, dat elk der drie schakels voornamelijk door een der drie factoren
wordt beheerst. Door Prof. Dr T. H. vAN DEN HO NERT (192.8) en door
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Dr F. VAN DER PAAUW (1932) werden in het Utrechtse laboratorium zeer
nauwkeurige experimenten uitgevoerd om de theorie van BLACKMAN
nader te toetsen. Door Dr E. C. WASSINK, D. VERMEULEN, G. H. REMAN
en E. Kurz werden omstreeks 1940 belangrijke onderzoekingen verricht
over het verband tussen photosynthese en het fluorescentie-verschijnsel
van chlorophyl.
De invloed van de temperatuur op physiologische processen werd in
1923 voor de ademhaling van kiemende zaden bestudeerd door Dr D. S.
FERNANDES. Een belangrijk bezwaar was hier, dat de gewenste temperatuur niet snel genoeg tot de zaden doordringt. Daarom werden deze onderzoekingen in 1928 opnieuw opgevat door Dr S. R. DE BOER met het
schimmelweefsel van Phycomyces nitens. Zowel de productie van kooldioxyde als de absorptie van zuurstof werden nauwkeurig bepaald. Uit de
experimenten bleek, dat tot ongeveer 30° C de ademhaling van de temperatuur rechtlijnig afhankelijk is. Boven deze temperatuur begint de snelheid
van het proces weer of te nemen en wel des te sneller naar mate de hogere
temperatuur langer heeft ingewerkt. Door WASSINK (1934) werden de
onderzoekingen van DE BOER voortgezet en uitgebreid. Zo ontdekte hij,
dat boven 15° C de invloed van de temperatuur op de ademhaling afhankelijk is van de ouderdom van het schimmelweefsel.
Ook werd in het laboratorium van WENT de invloed van de temperatuur
op de protoplasmastroming bestudeerd. Dr M. HILLS RIS CAMBERS (1926)
ontdekte bij het kranswier Nitella, dat dit verschijnsel tot 3 5 ° C van de
temperatuur rechtlijnig afhankelijk is. Men meende, dat deze invloed van
de temperatuur uit verandering van de viscositeit van het protoplasma
moest worden verklaard. Dr H. P. BOTTELIER (1934) kwam bij zijn experimenten met Avena-coleoptielen, d.z. de kokervormige omhulsels der
jonge haverplantjes, tot een andere conclusie. Beneden een bepaalde temperatuur zou een chemisch proces de snelheid der protoplasmastroming beheersen. Boven die temperatuur zou de stroming afhankelijk zijn van de
diffusie van zuurstof naar het inwendige van de cel. Zuurstof is immers
voor het optreden der protoplasmastroming strikt noodzakelijk !
Over de invloed van de temperatuur op de permeabiliteit of doorlatendheid van het protoplasma werden bij de rode biet (Beta vulgaris) experimenten uitgevoerd door Dr D. DE VISSER SMITS (1925) en H. RAMAER
(1926). Het ging hier om het al of niet naar buiten treden van de rode kleurstof van het celvocht.

.

Thans de lange reeks experimenten, die uitgingen van het hoogst belangrijke werk van BLAAUW (1909). Wie iets weet omtrent de bewegingen van
planten naar aanleiding van uitwendige prikkels, kept de begrippen photo-
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tropie (bewegingen onder invloed van eenzijdig licht) en geotropie (bewegingen veroorzaakt door de zwaartekrachtprikkel). BLAAUW vond, dat
om een juist voor het blote oog zichtbare kromming te verkrijgen het
product van lichtintensiteit en belichtingstijd constant moet zijn (Productregel. Wet van BLAAUW en FRoSCHEL, 1909). Mevrouw Dr C. J. RUTTENPEKELHARING bewees, dat deze zelfde betrekking ook geldt voor de geotropische reactie.
Bij de phototropische proeven wordt de lichtintensiteit uitgedrukt in
meter-kaarsen. Onder een meter-kaars (M.K.) verstaat men de lichtsterkte
van de standaard-eenheid van een kaars op een afstand van een meter.
Wordt gedurende twintig seconden gewerkt met een intensiteit van io
M.K., dan wordt een lichthoeveelheid (energie) toegediend van zo x io
= 200 M.K.S. (meter-kaars-seconden). Prof. Dr W. H. ARISZ (1914)
stelde nu vast, dat er een betrekking bestaat tussen de lichthoeveelheid in
M.K.S. en de grootte van de kromming. Binnen bepaalde grenzen bleek
een rechtlijnige afhankelijkheid te bestaan. De port& van al deze onderzoekingen is gelegen in het feit, dat er radicaal gebroken werd met de nude
opvattingen van PFEFFER volgens welke er van een verband tussen de
grootte van prikkel en reactie geen sprake zou zijn.
In 1913 onderzocht BLAAUW de invloed van alzijdige belichting op de
lengtegroei. Daardoor kwam hij tot de theorie, dat de phototropische
kromming zou kunnen worden verklaard uit verschil in groeisnelheid aan
de belichte en aan de onbelichte zijde (twee photogroei-reacties aan beide
zijden van het coleoptiel).
Er volgen dan onderzoekingen over de invloed van het licht en van de
zwaartekracht op de lengtegroei (Prof. Dr. V. J. KONINGSBERGER 1922,
Dr Ir C. VAN DILLEWIJN 1927, Dr H. E. DOLK 1930). Bij al deze experimenten werd gebruik gemaakt van de schitterende zelfregistrerende groeimeter (auxanometer) van KONINGSBERGER.
Een belangrijke mijlpaal in het onderzoek der groeiverschijnselen betekende het feit, dat het F. W. WENT in 1927 gelukte uit de toppen van
haverplantjes groeistof of auxine te isoleren. Trouwens, reeds eerder was
het door onderzoekingen van A. PAAL waarschijnlijk geworden, dat er
in het uiterste topje van de plant een stof gevormd wordt, die versnellend
werkt op de lengtegroei. Deze groeistof bleek voor de desbetreffende plant
niet specifiek te zijn. Door topjes van haverplantjes op dunne platen van
agar-agar te zetten, slaagde WENT er in deze groeistof te isoleren. De groeistof drong dan door diffusie uit de topjes in de agar-agar. In 1934 werd
door Prof. Dr KoGL en zijn medewerkers de chemische natuur van auxine
duidelijk gemaakt.
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Er volgen dan onderzoekingen over het verband tussen phototropie en
auxine (Dr J. van OVERBEEK, Dr H. G. DU BUY); over de betrekking tussen
geotropie en auxine (Domc, M. J. DIJKMAN, J. W. PFALTZER) en over het
transport van auxine in de plant (Dr H. G. VAN DER WEY). Hoofdzaak
hierbij is, dat door de licht- of zwaartekrachtprikkel een ongelijke verdeling van de groeistof over beide zijden van de stengel tot stand komt. Zeer
belangrijk is ook het onderzoek van Dr A. N. J. HEYN (1931) over de
invloed van auxine op de plasticiteit van de celwand. Volgens dit onderzoek zou het primaire effect van groeistof daarin bestaan, dat de plastische
rekking van de celwand er door wordt verhoogd. Door de osmotische
werking van het celvocht wordt de cel dan uitgerekt. Auxine zou bovendien de afzetting van celwandstof bevorderen, waardoor deze rekking
zou worden gefixeerd (SoDrNG 193i).
Door HEYN werden nog onderzoekingen met rontgenstralen uitgevoerd
over de structuur van de celwand.
Sinds 1934 berust de leiding van het internationaal bekende laboratorium te Utrecht bij Prof. Dr V. J. KONINGSBERGER.
In Groningen heeft het onderwijs in de botanie zeer veel te darken aan
Prof. J. W. MOLL, die er van i89o-1917 doceerde. Hij streefde naar goede
apparatuur voor physiologische experimenter. MOLL werd in 1917 opgevolgd door zijn leerling J. C. SCHOUTE. Toen werd er een tweede leerstoel
voor plantkunde gesticht, waarmede eerst MOLL zelf en daarna tot 1924
Dr TH. WEEVERS belast werd. In 1931 werd SCHOUTE als directeur opgevolgd door W. H. ARISZ, die reeds van 1926 of colleges had gegeven in de
plantenphysiologie.
In het laboratorium te Groningen werden o.a. onderzoekingen verricht
over de calorimetrie van autotrophe bacterien, waarbij de microcompensatiecalorimeter, beschreven door Dr L. ALGERA, goede diensten bewees.
Door Dr J. OOSTERHUIS werden proeven gedaan over het opnemen en het
transport van voedsel door de tentakels van het vleesetende plantje Drosera Capensis (de Kaapse zonnedauw).
Te Amsterdam werd ED. VERSCHAFFELT in 1923 als hoogleraar opgevolgd door Dr TH. WEEVERS. be onderzoekingen bewogen zich daar in
de eerste plaats op het gebied der chemische physiologie en rneer speciaal
dat der stikstof-stofwisseling. De invloed van verschillende factoren op
de eiwitstofwisseling werd bestudeerd door Dr C. A. GOUWENTAK bij
Helianthus annuus. Doch daarnaast werd de betrekking tussen de eiwitstofwisseling en de z.g. secundaire plantaardige producten bestudeerd
(WEEVERS, Dr J. N. STEKELENBURG). Uit het werk van WEEVERS blijkt,
dat de chemisch goed bekende alcaloiden alien Tangs min of meer gecom-
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pliceerde wijze biochernisch uit afbraakproducten der eiwitstofwisseling
kunnen zijn ontstaan. En des te nauwer de samenhang van het alcaloid
met die afbraakproducten, in des te meet systematische eenheden of taxa het
wordt aangetroffen. WEEVERS accentueert sterk het feit, dat het chemisme
in de toekomst in de systematiek een belangrijke rol moet gaan spelen.
Over het ontstaan en de functie der verschillende koolhydraten werden
onderzoekingen gedaan door Dr M. C. KEULEMANS. Prof. Dr A. W. H.
VAN HERB en Dr N. P. BADENHUIZEN onderzochten de oxydatieprocessen,
die zich afspelen in de bloeischede van de stinkende droogbloeier (Sauromatum).
Op het terrein der voedingsphysiologie zijn proeven te noemen van
HARREVELD-LAKO over watercultures met klei-suspensies en van M. C.
VAN EYK over de invloed van keukenzout op de ontwikkeling en samenstelling der zoutplanten of halophyten.
Door WEEVERS en zijn medewerkers werden onderzoekingen gepubliceerd over het transport van organische stollen in de plant. Het gaat daarbij
over het oude probleem van het saptransport door de bast. Tenslotte bewees bij het onderzoek onatrent de verdamping door de huidtnondjes de
automatische porometer van Dr. M. PINKHOF goede diensten.
Het laboratorium voor microbiologie te Delft werd in 1895 gesticht
ten behoeve van het uiterst belangrijke werk van Prof. Dr M. W. BEYERINCK. In 1921 werd deze laatste opgevolgd door Dr Ir A. J. KLUYVER.
In dit laboratorium worden speciaal chemische reacties onder invloed van
micro-organismen bestudeerd. Van het zeer veel omvattende werk der
laatste jaren noemen wij onderzoekingen van J. B. VAN DER LEK over de
butylalcoholgisting (193o); van B. ELEMA over de oxydatie-reductiepotentiaal in bacteriencultures (1932); van Dr F. M. MULLER over de stofwisseling der purperbacterien in organische media (dissertatie Utrecht
1933)• N. M. STELLING-DEKKER en Mej. Dr J. LODDER leverden monographieen over de gistsoorten. Over de reductie van sulfaat door bacterien
handelde een studie van J. K. BAARS (1930). Verder noemen wij een onderzoek van T. Y. KINGMA BOLT JES over de bacterien, die ammoniak respectievelijk tot nitrieten en nitraten oxyderen (nitrificerende bacterien). P. A.
ROELOFSEN promoveerde te Utrecht over de photosynthese bij purperbacterien (Thiorhodaceae 1935). Door Mej. Dr T. HOF werd gewerkt over
het bacterieleven in sterke pekel (promotie bij Prof. Dr L. G. M. BAAS
BECKING 1935).

Door Dr G. GIESBERGER werd het bacteriegeslacht Spirillum bestudeerd,
evenals de adem.haling bij verschillende soorten van dit geslacht. Over
ademhaling en lichtuitzending bij luminiscerende bacterien werd een
. 4..
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studie gepubliceerd door K. L. VAN SCHOUWENBURG (1938). L. H. C.
PERQUIN werkte over de oxydatieve dissimilatie bij de schimmel Aspergillus niger.
Hoe belangrijk het werk van KLUYVER en zijn medewerkers ook zijn
moge, wij kunnen er hier zeer tot onze spijt niet nader op ingaan, daar
het zich voor een enigermate bevattelijke behandeling in een algemeen
werk niet leent.
Thans nog iets over het werk, dat verricht werd in het laboratorium
voor plantenphysiologisch onderzoek te Wageningen. In dit laboratorium,
in 1918 gesticht, werd aanvankelijk de tijd van blad- en bloemvorming in
de knoppen van verschillende cultuurgewassen bestudeerd. In 1921 kwam
een nieuw laboratorium gereed, voorzien van kamers, waarin de temperatuur tussen -zo en +45° C constant kan worden gehouden. Door het toepassen van lage temperaturen in een bepaalde periode der ontwikkeling werd
een nieuwe methode gevonden om bolgewassen snel in bloei te krijgen.
Soortgelijk werk wordt verricht in het laboratorium voor de bollencultuur
te Lisse.
De directeur van het laboratorium te Wageningen Prof. Dr A. H.
BLAAUW zette er zijn onderzoekingen voort met de schimmel Phycomyces
nitens over de invloed van uitwendige omstandigheden op de groei. Tevens
wordt in dit laboratorium gewerkt over de invloed van radium- en röntgenstralen.
De erfelijkheidsleer of genetica wordt te Wageningen gedoceerd sedert
1921. Het laboratorium, waarvan Prof. Dr J. A. HONING directeur is,
dateert van 1929. Aan dit laboratorium worden kruisingsexperimenten
uitgevoerd met Antirrhinum, Canna, Nicotiana, Oenothera en Pisum.
Aan het „Instituut voor Plantenveredeling" (directeur Prof. Dr Ir J. C.
DORST, medewerkers Dr A. E. H. R. BOONSTRA en Dr Ir S. I. WELLENSIEK) worden belangrijke onderzoekingen verricht omtrent selectie en
veredeling van landbouwgewassen.
Voor wij ons overzicht over de plantkunde beeindigen, willen wij nog
een ogenblik stilstaan bij het Phytopathologisch laboratorium „Willie
Commelin Scholten" te Baarn en het aldaar eveneens gevestigde „Centraal
bureau voor schimmelcultures". Enkele bijzonderheden omtrent de historie van het laboratorium willen wij hier vermelden. Het werd in 1894 gesticht door de familie COMMELIN-SCHOLTEN. In 1906 werd Dr JOHANNA
WESTERDIJK directrice. In 1917 werd WESTERDIJK professor in Utrecht.
Een zeer gelukkige omstandigheid deed zich voor, toen in 1920 de familie
van de bekende tabaksexpert AUGUST JANSSEN het „Cantonspark" te
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Baarn ten geschenke gaf aan de Utrechtse Universiteit. Daar dit park tevens gereserveerd moest worden voor onderzoekingen op het gebied van
plantenziekten, verhuisde het laboratorium „Willie Commelin Scholten"
in 1920 van Amsterdam naar Baarn. Vooral sedert JOHANNA WESTERDIJK
in 1930 tevens hoogleraar werd te Amsterdam, trekt het laboratorium te
Baarn vele studenten, zowel uit Utrecht, Amsterdam als Leiden. Er worden
onderzoekingen verricht zowel over parasitaire als physiologische plantenziekten. Hiervan kunnen genoemd worden het onderzoek over de iepenziekte, over wortelrot van grassen en andere planten, over de bacteriele
ziekte van de wilg, over kanker en over de deficientie-ziekten ten gevolge
van borium-gebrek. Proeven over de antagonistische verhoudingen tussen
schimmels onderling staan thans mede in het brandpunt der belangstelling.
Een ogenblik willen wij hier stilstaan bij de iepenziekte. In 1922 verscheen een mededeling van Mejuffrouw Dr SCHWARZ, waarin deze tot de
conclusie kwam, dat de ziekte verwekt werd door de schimmel Graphiurn
ulmi. Het gaat hier om een schimmel, die leeft in de houtvaten van de iep
en daardoor het watertransport doet stagneren. Bijzonder verdienstelijk
voor het onderzoek van de iepenziekte maakte zich de in 1936 overleden
Mejuffrouw Dr C. J. BUISMAN.
In het laboratorium te Baarn is tevens gehuisvest het „Centraal bureau
voor schimmelcultures", dat de grootste collectie schimmels bezit ter
wereld. Dit bureau werd in 1905 gesticht op instigatie van de „Association internationale des Botanistes". In 1918 kreeg het bureau regeringssubsidie. In 1929 kon het laboratorium te Baarn met behulp van een gift
van ODO VAN VLOTEN speciaal ten behoeve van een betere huisvesting
van het „Centraal Bureau" worden uitgebreid. In 193 5 bezat het „Bureau"
een collectie van meer dan 5000 soorten schimmels.
Hoe aanlokkelijk het ook zijn moge hier een uitvoerige bespreking te
laten volgen van het schitterende wetenschappelijke werk, dat door de
proefstations in Indie ten behoeve van de tropische landbouw verricht
werd, toch moeten wij daar in verband met de plaatsruimte zeer tot onze

spijt van afzien. Tegen het einde der vorige eeuw was het de serehziekte
van het suikerriet, die de grote stoot gaf tot de oprichting der suikerproefstations, respectievelijk in Semarang, Tegal en Pasoeroean. Thans bestaat
alleen nog het proefstation voor de Java-Suikerindustrie te Pasoeroean.
De weg naar de bestrijding der serehziekte liep in hoofdzaak over de
resistentie-selectie. Het vele moeizame werk van PRof. Dr J. JESWIET en
Mej. Dr WILBRINK werd tenslotte in 1921 bekroond met de beroemde
rietvarieteit 2878 P.O. J. (Proefstation Oost- Java).
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Zoals reeds gezegd, het is binnen ons bestek niet wel rnogelijk op het
wetenschappelijk werk in de tropen nader in te gaan. Wij zouden hier
kunnen wijzen op „'s Lands Plantentuin" te Buitenzorg, in 1817 gesticht
en sindsdien uitgegroeid tot een der meest sublieme instellingen van tropisch natuuronderzoek; op het „Algemeen Proefstation voor den Land-.
bouw" te Buitenzorg ; op het „Deli-Proefstation" te Medan, het „Proefstation voor Vorstenlandsche Tabak" te Klaten, het „Algemeen Proefstation der algemeene Vereeniging van rubberondernemingen op Sumatra, A.V.R.O.S." te Medan en op nog verscheidene soortgelijke instellingen. Door al het moeizaam wetenschappelijk werk werd de landbouw
in Nederlands-Indic opgevoerd tot een peil als in geen enkel ander tropisch
gebiedsdeel ter wereld. In zijn voile omvang geldt hier het prachtig devies
van het Indisch Instituut „Het daghet in den Oosten".
§ 5. ZOOLOGIE.

Thans de dierkunde of zoologie. Ook deze is in de laatste - decennia uitgegroeid tot een zeer belangrijke natuurwetenschap, welke sterk uiteenlopende terreinen omvat. Denken wij slechts aan de systematiek, de anatomie of ontleedkunde, de histologie of weefselleer, de hydrobiologie, de
dierphysiologie en de dierpsychologie. Wij willen met de systematiek beginnen.
Te Leiden werden aan het „Rijksmuseum van Natuurlijke Historie"
omstreeks 194o onderzoekingen verricht over de Walvisachtigen of
Cetacea. Bijzonder verdienstelijk heeft zich op dit gebied gemaakt de bekende Nederlandse cetoloog uit Rotterdam Dr A. B. VAN DEINSE. Er
werd gewerkt over het voorkomen van Walvisachtigen in Nederlandse
wateren. Verder werd te Leiden studie gemaakt over roofdieren en knaagdieren en over de systematiek der vogels van Nederland en Indic (speciaal
Nieuw-Guinea). Interessante castratieproeven werden verricht in verband
met de ontwikkeling van het verenpak der kemphaantjes. Met behulp
van ringproeven werden nadere gegevens verzameld omtrent de bijzonderheden van de vogeltrek. Ook werden de vissen van de Indische Archipel
en van Japan aan een systematisch onderzoek onderworpen. Op het gebied der insecten stonden o.a. de groepen der Hemiptera (Halfvleugeligen
of wantsen), Coleoptera of kevers, Saltatoria of sprinkhanen in het centrum
der belangstelling. Voorts werden ook de Mollusca of weekdieren bestudeerd en het materiaal der Siboga- en Snellius-expedities verder bewerkt.
Fossiele zoogdieren, reptielen en weekdieren uit de collectie-DuBois werden nader bestudeerd.
Aan het „Zoologisch Museum" te Amsterdam (directeur Prof. Dr L. F.
DE BEAUFORT) werden onderzoekingen verricht over de systematiek van
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de vissen van Ned.-Indio, van West-Indic en van de Zuiderzee. Tevens
werden aan dit laboratorium de weekdieren en de Nederlandse, Indische
en Westindische Echinodermata of stekelhuidigen aan een onderzoek
onderworpen. De stekelhuidigen vormen een interessante groep van ongewervelde dieren, waartoe o.a. de zeester en de zeekomkommer behoren.
In bewerking zijn thans stekelhuidigen, die verzameld zijn in Afrika, en
Asteriden of zeesterren der Siboga-expeditie. Tevens worden de recente
Nederlandse weekdieren bestudeerd, evenals recente en fossiele weekdieren van India. Ook werd studie gemaakt van de vlinderfauna van Amsterdam en werden fossiele Echinodermata uit Limburg bestudeerd. Op
het gebied van de historie der biologie verschenen studies over LINNAEUS
en SEBA.
Aan het „Zoologisch Laboratorium te Amsterdam" (directeur Prof.
J. E. W. IHLE) werd de ontwikkeling van zwemblaas, alvleesklier, galgangen, nier en gonaden der vissen aan een onderzoek onderworpen.
Morphologisch-systematisch werd de groep der Tienpotige kreeften of
Decapoden, waartoe o.a. de krabben en de rivierkreeft behoren, nader
onderzocht.
Op het terrein der hydrobiologie werden onderzoekingen verricht over
de fauna der stadsgrachten in verband met het zoet worden van de Zuiderzee. Ook het plankton van Kinselmeer en stadsgrachten werd aan een onderzoek onderworpen. Op het terrein der bestrijding van schadelijke
insecten werden o.a. de uienvlieg, de koolvlieg en de preimot bestudeerd.
Oecologische onderzoekingen van bepaalde insecten in duinterreinen der
Amsterdamse waterleiding zijn aan de gang.
Te Leiden werden aan het „Zoologisch laboratorium" van Prof. Dr C. J.
VAN DER KLAAUW onderzoekingen verricht over levenswijze en zintuigphysiologie van parasitaire insecten. Ook werden er vergelijkend anatomische onderzoekingen gedaan over het bloedvatenstelsel der Amphibian. Voorts moeten later proeven over het gedrag en de aangeboren
handelingsschemata bij vogels, vissen en insecten worden genoemd. Belangwekkend zijn tevens onderzoekingen over het vraagstuk of vogels tot
kleurwaarneming in staat zijn. De veldstudies over het gedrag van vogels
en insecten werden voortgezet.
Aan het „Laboratorium voor Algemene Zoologie" (directeur Prof.
CHR. P. RAVEN) te Utrecht werden onderzoekingen verricht over de
regeneratieproblemen der Plathelminthen of Platwormen. Deze proeven
bewegen zich op het terrein der z.g. causale morphologie. Doel is een causale verklaring te geven van de ontogenetische ontwikkeling van ei tot
volwassen dier.
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Over de ontwikkeling van de legbuis bij het bittervoorntje werden
histologische onderzoekingen gedaan. Zoals bekend gebruikt dit visje de
legboor om haar eitjes bliksemsnel in de mantelholte van de zoetwatermossel te deponeren.
De ontwikkeling van de manlijke geslachtsorganen van de aal werd met
behulp van gonadotrope stoffen onderzocht. Op het gebied der parasitologie werden onderzoekingen verricht over luisvliegen en parasitaire
kreeften. De fauna van Curacao, Aruba, Bonaire en van de eilanden rond
Venezuela werd systematisch en zoogeografisch onderzocht.
Op het terrein der causale morphologie wordt het onderzoek voortgezet over de ontwikkelingsmechanica van eieren van de slak Limnaea
stagnalis. Op het terrein der klieren met inwendige afscheiding wordt
bouw en functie van het z.g. corpus luteum bij gewervelde dieren, zomede
de hormoonproductie tijdens de zwangerschap bestudeerd. Tenslotte
moeten hier nog genoemd worden : oecologische onderzoekingen over
de graankalander (een klein kevertje, dat in graankorrels leeft) en onderzoekingen over de dierenwereld van de bosbodem. Ook dienen onderzoekingen over de verspreiding van mieren en van landslakken hier nader
te worden vermeld.
Aan het „Laboratorium voor Experimenteele Histologie" te Utrecht
werd onderzocht op welke wijze specifieke stoffen in klieren worden gevormd. Alvleesklier en speekselklieren van zoogdieren en de darmcellen
van de spoelworm (Ascaris) werden aan een nadere studie onderworpen.
Ook werd de rol van vitamine C voor de vorming van specifieke stoffen
in de klieren bestudeerd. Voorts werd studie gemaakt van de rol, die verschillende delen van de cel spelen bij de wederopbouw van celproducten.
De ontwikkelingsprocessen van weefsels en organen bij poppen van vliegen werden microscopisch onderzocht.
Op alle details van het werk aan het laboratOrium te Utrecht kunnen
wij hier onmogelijk ingaan. Wij zouden hier nog alleen willen vermelden
een studie omtrent het verband tussen de hormoonafscheiding der geslachtsklieren en het optreden der secundaire , geslachtskenmerken bij
kemphaan en kalkoen.
Meer op het terrein der toegepaste dierkunde werken het „Comite ter
Bestudeering en Bestrijding van Insectenplagen in Bosschen", het „Laboratorium voor Entomologie" (Wageningen) en het „Rijksinstituut voor
Visserij onderzoek".
Bij het onderzoek omtrent insectenplagen in bossen werd o.a. de invloed van de plantengroei op het voorkomen der mieren bestudeerd.
Voorts stonden de dennenscheerder, de dennebladwesp en de bastaard-
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satijnvlinder in het middelpunt der belangstelling. Zoals bekend overwinteren de rupsjes deter laatste vlinder in een nest van aan elkaar gesponnen
bladeren. Deze rupsjes kunnen aan vruchtbomen grote schade aanrichten.
Onderzoekingen over de levensgemeenschap van de bodem der bossen
zijn aan de gang. In deze studie worden vooral mieren en muizen betrokken.
Aan het laboratorium voor entomologie of insectenkunde te Wageningen (directeur Prof. Dr W. K. J. ROEPKE) werden o.a. onderzoekingen
gedaan over het verband tussen bladluizen en virusziekten. Voorts wetden verschillende Middeneuropese spintsoorten bestudeerd, terwijl ook
de systematiek van Ned.-Indische insecten en speciaal vlinders in het
middelpunt der belangstelling staat.
Aan het „Rijksinstituut voor Visserijonderzoek", waarvan Dr B. HAVINGA directeur is, werden o.a. onderzoekingen gedaan over de ontwikkeling van de visstand in het I Jsselmeer.. Voorts werd het gedrag van de
naar binnen trekkende jonge glasaaltjes aan een onderzoek onderworpen.
Door P. KORRINGA (1941) werden proeven en waarnemingen gedaan over
het pelagische leven en het zich vastzetten van jonge oesters.
Van het „Zoologisch Station der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging" te Den Helder, dat in '876 werd opgericht, is Dr j . VERWEY directeur. Wij noemen o.a. onderzoekingen over de ontwikkelingsstadia en de
oecologie van de krab Carcinides maenas. Door D. KREGER werd de levenswijze bestudeerd van de kokkel of hartschelp (Cardium edule L.) op
de zandplaten tegenover het station te Den Helder. Ook werd de verspreiding van de mossel (Mytilus edulis) over de zandplaten van Den
Helder door D. J. KUENEN bestudeerd. J. VERWEY onderzocht de periodiciteit in het optreden en de actieve en passieve bewegingen van kwallen.
De conclusies waren o.a. gebaseerd op waarnemingen van H. VAN DER
MAADEN.

Van de onderzoekingen aan het station noemen wij vender een studie
over de invloed van licht, stroomsnelheid, temperatuur en zoutgehalte op
de orientatie en trekdrift van de jonge palingen en over de trek van zeedieren en vogels. Ook willen wij nog vermelden een onderzoek over de
voortplanting van de inktvis (Sepia oflicinalis), een studie over parasitaire
Copepoden (lagere kreeften) en een onderzoek omtrent de gevoeligheid
van zeepokken voor vergiften door F. M. MULLER. De conclusie van dit
laatste onderzoek was, dat men in een buisleiding voor zeewater de ontwikkeling van zeepokken door een wekelijkse behandeling met een oplossing van 1 o mg kopersulfaat per liter kon voorkomen.
Interessant zijn ook de onderzoekingen, verricht aan het „Vogeltrek-
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station Texel" (directeur Dr W. H. vAN DOBBEN). Bestudeerd werd de
orientatie van trekkende vogels en de periodiciteit van het trekverschijnsel.
Voorts noemen wij een studie over de oecologie van meeuwen en over de
econonaische betekenis van de aalscholver. Ook werd de jaarlijkse sterfte
van zangvogels in vergelijking met de sterfte onder hun vijanden in studie
genomen.
Uit de bonte reeks onderzoekingen, die in de jaargangen 1940 en 1941
van het „Archives Neerlandaises de Zoologie" werden gepubliceerd,
noemen wij hier nog : een studie van H. C. REDEKE en A. DEN DULK over de
Ostracoda (soort kleine kreeftjes) van Nederland; een werk van A. J. VAN
DAM over krabben van de Java-zee; P. WAGENAAR HUMMELINCK schreef
over land- en zoetwaterweekdieren van de kleinere eilanden van Venezuela. FLORRIE HEUBEL werkte in het „Laboratorium voor Dierpsychologie"
van Artis over het zintuigleven en de intelligentie van de palmroller.
J. C. M. DE JONG onderzocht de ontwikkeling van de zwemblaas bij
Coregonus Wartmanni (een vis verwant aan de zalm). Wij noemen hier
verder een studie van G. BARENDRECHT over het darmkanaal van de koolvlieg; van Prof. Dr CHR. P. RAVEN en L. H. BRETSCHNEIDER over het
resultaat van centrifugaalkracht op het ei van Limnaea stagnalis ; een studie
van G. STIASNY over koralen, door WAGENAAR HUMMELINCK meegebracht
uit Venezuela.
§ 6. DIERPHYSIOLOGIE.

Wenden wij ons thans tot de dierphysiologie. Wij willen hier voornamelijk
spreken over het werk verricht in het „Laboratorium voor Vergelijkende
Physiologie" te Utrecht en het „Zoologisch Laboratorium" te Groningen.
Te Utrecht aanvaardde Dr H. J. JORDAN in 1915 zijn ambt van buitengewoon hoogleraar, terwijl hij in 1919 gewoon hoogleraar werd. Op 1
April 1943 werd hij door de Duitsers ontslagen en op zz September 1943
overleed hij plotseling als balling in Wageningen. Toen JORDAN zijn ambt
in Utrecht aanvaardde, was het vak, dat hij ging doceren, voor Nederland
feitelijk geheel nieuw. JORDAN heeft een vergelijkende physiologie zelf
geheel opgebouwd. De vraagstukken, die in het Utrechtse laboratorium
bewerkt werden, groeperen zich rond : phagocytose en intraplasmatische
vertering ; aard en functie van de bloedkleurstoffen bij ongewervelde dieren ; ademhaling bij dieren, waarbij de gasspanning in de longblaasjes of
alveolen niet constant is ; spieren en zenuwstelsel bij dieren, die op holle
organen gelijken.
Omstreeks 1940 werden te Utrecht onderzoekingen gedaan over het
spierzenuwstelsel bij slakken (Gastropoda) en holtedieren (Coelenterata).
Het ging daarbij voornamelijk over het handhaven van de verkortings-
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toestand, over de 2.g. tonus der gladde spieren. De visco-elastische eigenschappen deter spieren werden vergeleken met de toestand van ongevulcaniseerde rubber, terwijl de regulatie der spiertonus door de ganglia of
Zenuwknopen nader werd onderzocht. Ook werd de stofwisseling tijdens
contractie en tonus bestudeerd. Tevens bewoog zich het onderzoek op
het terrein van gedaante en snelheid der zenuwimpulsen, terwijl de z.g.
alles-of-niets-wet en de wet van decrement aan een diepere studie werden
onderworpen.
Het antagonisme tussen openings- en sluitspieren bij de schaar van
kreeften vormde een ander gebied van experimenteel onderzoek. De zintuigphysiologie bij bloedzuigende dieren en apen werd bestudeerd, evenals de ademhaling bij de kreeft (Astacus), de regenworm (Lumbricus) en de
spoelworm (Ascares).
Ook op het terrein der spijsvertering werden interessante onderzoekingen uitgevoerd en wel speciaal over verterende enzymen en hun localisatie.
Wij noemen hier een onderzoek van A. M. W. MENNENGA (1 93 8 ), die met
behulp van de z.g. glaselectrode in staat was de zuurgraad van de meest
mar buiten gelegen laag van de maaginhoud te bepalen. Bij de snoek bleek
de pH 2,4 — 2,7 te zijn (bij kat, rat, kikvors en ringslang zelfs nog iets
lager). Door dit onderzoek bleek, dat juist in dit buitenste laagje zich de
eiwitvertering kon voltrekken. Voorts moet gewezen worden op de belangrijke onderzoekingen over de spijsvertering van VONK.
Zwangerschaps- en geslachtshormonen werden bestudeerd bij vissen
en amphibian, terwijl ook de oecologie der wantsen en de stofwisseling
van bijen aan een nader onderzoek werden onderworpen.
De directeur van het laboratorium te Groningen Prof. Dr E. H. HAZELHOFF (op 3o Sept. 1945 overleden) was een leerling van JORDAN. In dit
laboratorium werden onderzoekingen verricht over de vergelijkende
physiologie der ademhalingsbewegingen en over de ademhalingsregeling
bij vogels, reptielen, amphibian en vissen. Het ging hier o.a. over de
zuurstofutilisatie bij waterdieren, d.i. het vermogen om de zuurstof aan
het water te onttrekken. Bij deze onderzoekingen speelde de methode-vAN
DAM een belangrijke rol, omdat men daarmede het zuurstofgehalte van
I cm3 water nauwkeurig kan bepalen. Uit de proeven bleek, dat er bij
vissen tussen de kieuwlarnellen of plaatjes geen enkele wijde opening aanwezig is, zodat de in- en expiratieruimte slechts door uitermate nauwe
openingen van elkander zijn gescheiden.
Van de onderzoekingen te Groningen noemen wij nog zintuigphysiologisch onderzoek bij vissen en proeven over sociale regulatieverschijnselen bij bijen.
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§ 7. DIERPSYCHOLOGIE.

Tot slot nog iets over de dierpsychologie.Van het „Laboratorium voor
Dierpsychologie" (Artis-Amsterdam) is Dr J. A. BIERENS DE HAAN
directeur. Er werden onderzoekingen uitgevoerd over de intelligentie van
hogere dieren, zoals apen, halfapen, wasbeertjes, neusberen, muizen, kangoeroes en vogels.
Ook werden onderzoekingen uitgevoerd, welke meer van theoretische
aard waren. Naast het laboratoriumonderzoek werden in Artis zelf interessante proeven gedaan over het instinctleven van vogels en anthropoide
apen door A. F. J. PORTIELJE.
Door BIERENS DE HAAN werd o.a. het gedrag van witte muizen in een
labyrinth bestudeerd. Interessant zijn ook zijn resultaten over sociale
instincten bij apen.
Tenslotte dient hier nog vermeld, dat Prof. JORDAN zich behalve op
experimenteel physiologisch gebied ook bewoog op het terrein der theoretische biologie. Wij verwijzen in dit verband naar zijn boek De causale verklaring van bet leven en naar verschillende belangwekkende artikelen o.a.
in het tijdschrift Synthese. Wie zich op het terrein der theoretische biologie
orienteren wil, leze ook de openbare les van Dr N. TINBERGEN Elk vogelje
zingt zoals bet gebekt is.

Ons overzicht over de situatie der biologie omstreeks 1940 kon niet
anders dan uiterst beknopt blijven. Tenslotte dank ik allen, die mij bij
het verstrekken van gegevens behulpzaam waren, nl. Dr J. LANjouw en
Dr H. J. VONK te Utrecht, Prof. Dr A. J. KLUYVER te Delft en Dr H.
ENGEL te Amsterdam, terwijl ik ook aan de „Werkgemeenschap van wetenschappelijke organisaties in Nederland" veel dank ben verschuldigd.
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§ I. GEOLOGIE EN DOCHTERWETENSCHAPPEN.

In dit opstel willen wij ons niet beperken tot de geologie in engere zin,
maar alle takken van onderzoek, die de aarde tot studie-object hebben, de
revue laten passeren. Terwijl aanvankelijk de geologie als onderwerp van
studie de gehele aarde en haar geschiedenis had, zijn in de loop der jaren
een aantal terreinen van dit omvangrijke veld van onderzoek losgemaakt
— speciaal grensgebieden met andere wetenschappen — en hebben zich
hierop onafhankelijke wetenschappen ontwikkeld.
De bodemkunde, tussen de geologie en de botanie gelegen, bestudeert
de oppervlakkige lagen, speciaal in verband met de teelt van gewassen.
De geodesie, een vak met een astronomische inslag, houdt zich bezig met
de meting van de vorm der garde als geheel en van haar onderdelen.
De geophysica past physische methoden van onderzoek toe en zoekt
daarmee speciaal die gedeelten van de aarde nader te leren kennen, die voor
directe waarneming ontoegankelijk zijn. 0.a. behoren de studie der aardbevingen, de z.g. seismologie, van het aardmagnetisme en van de zwaartekracht
tot het domein van de geophysica. De meteorologie en oceanografie hebben
nooit deel uitgemaakt van de geologie, maar zijn in feite wel onderwerpen
uit de geophysica, of — zo men wil — physische geografie. Het zijn dan
ook vakken met een sterk natuurkundige geaardheid.
De geomorfologie tenslotte tracht de uitwendige vormen van de aarde,
dus het landschap, nader te leren kennen en het ontstaan te verklaren. Zij
ligt op het grensgebied naar de geografie. Meestal wordt zij als onderdeel
van de geografie beschouwd.
In hoeverre men de mineralogie en kristallografie, de ertskunde, de gesteentekunde en de palaeontologie nog tot de geologie wil rekenen, is een kwestie
van smaak. Historisch beschouwd zijn het zeker geologische vakken,
o mdat ze in de nauwste symbiose zijn opgegroeid en ook nog steeds door
de geoloog gebruikt worden. Maar de kristallografie b.v. is tegenwoordig
feitelijk uitgegroeid tot de natuurkunde van de vaste toestand. De palaeontologie, de kenn is der uitgestorven dieren en planten, is langzamerhand
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veel sterker op de biologische wetenschappen georienteerd dan oorspronkelijk het geval was.
Al deze onderdelen worden tegenwoordig vrijwel geheel door specialisten op die gebieden bestudeerd en zijn dus min of meer onafhankelijke
terreinen van onderzoek geworden. Het spreekt wel vanzelf, dat er een
nauwe samenwerking tussen deze dochterwetenschappen onderling en
met de geologie zelve bestaat, of althans behoorde te bestaan, en dat vele
onderzoekers een ruimere blik hebben dan door uitsluitende concentratie
op een enkel onderdeel zou gekweekt worden. Toch kan niet worden ontkend, dat de wetenschappen, die de aarde tot studieobject hebben, in sterke
mate aan het algemene euvel van het specialisme lijden en dat het hoe langer hoe meer noodzakelijk wordt zich in zijn belangstelling en terrein van
onderzoek te beperken, wil men geen kans lopen af te zakken tot dilettantisme of eeuwig een student blijven, die alleen bij machte is de nieuw verschijnende literatuur bij te houden, maar die vrijwel geen tijd heeft, over
een of ander onderwerp zelf nieuw werk te verrichten.
§ 2. GESCHIEDENIS DER GEOLOGIE IN ONS LAND.

Uit het voorafgaande blijkt reeds welk een vlucht de geologische wetenschappen genomen hebben. Toch geldt het hier een betrekkelijk jonge tak
van onderzoek, die pas in de tweede helft van de i 8e eeuw tot ontwikkeling is gekomen. In ons land, dat weinig tot geologisch onderzoek uitlokt,
bleef de belangstelling zeer lang — behoudens een enkele gunstige uitzondering — tot een uiterst laag peil beperkt en stelde men zich tevreden met het verzamelen van fossielen en mineralen. Zelfs in Indie, een
waar geologen-paradijs, dat bovendien een rijke schat van kostbare
delfstoffen herbergt, werd alleen nu en dan wat aan geologisch onderzoek
gedaan.
De instelling van professoraten in de geologie, te Groningen, Leiden
en -Utrecht omstreeks de tachtiger jaren, en later te Amsterdam, bracht
reeds een zekere verbetering. Toch bleef het aantal alumni, dat geologie
als hoofdvak had gekozen, of zich tot geoloog ontwikkelde na hun studie
in een ander vak, ook gedurende de eerste decennia van deze eeuw tot enkelingen beperkt. Een klein aantal Nederlanders heeft ook aan buitenlandse
universiteiten een geologische opleiding genoten.
Intussen leverde Delft een groot aantal mijningenieurs af en onder
dezen waren er verscheidene; die zich een uitstekende naam op het gebied
van de geologie, speciaal de geologische verkenning in Indie, hebben verworven.
De grote ommekeer kwam echter pas omstreeks i 920. De nieuwe regeling van de toegang tot de universiteit, die nu ook H.B.S.-leerlingen toe-
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liet, en de vermindering der oorspronkelijk exorbitante eisen, die voor
het candidaatsexamen in de geologie werden gesteld, hebben niet nagelaten de weg naar dit studievak te effenen. In deze periode vielen ook de
benoeming van twee jonge en energieke docenten te Utrecht en Leiden
en het verschijnen van het voortreffelijke leerboek van ESCHER, de
eerste Nederlandse inleiding tot de geologie, die een veel ruimere kennismaking met het vak in brede kringen in ons land bewerkte.
Van deze tijd of zien wij een geregelde en steeds wassende stroom van
studenten in de geologie naar de universiteiten van Leiden en Utrecht
trekken. Als omstreeks de dertiger jaren ook te Amsterdam een reorganisatie van het onderwijs zijn beslag krijgt, is een derde, druk bezocht centrum van universitaire opleiding ontstaan.
Hiernaast had reeds enige jaren eerder aan de Technische Hogeschool
de benoeming van enige eminente docenten in de geologie plaats gevonden, zodat de a.s. mijningenieurs in veel sterkere mate belangstelling voor
de geologische zijde van hun studie zijn gaan ontwikkelen. Vele Delftenaren hebben dan ook hun studie geheel op de geologie gericht en hebben
zich volledig tot geoloog ontwikkeld.
Met deze sterke ontplooiing van de belangstelling in de geologische
wetenschappen is vanzelfsprekend een grote uitbreiding van het onderwij sapparaat hand in hand gegaan. Hoewel even vanzelfsprekend de ontwikkeling de belanghebbenden te langzaam ging, moet toch erkend worden,
dat de overheid een open oog getoond heeft voor het belang van de opleiding van onze geologen en voor de noden van het geologisch onderwijs.
De achterstand vergeleken bij buitenlandse universiteiten was in de aanyang beschamend. Met het betrekken van ruime tot grootse instituten,
de aanstelling van meer docenten en lager personeel aan iedere universiteit en het verlenen van ruimere credieten, werd aan de meest nijpende behoeften voorlopig voldaan. Ofschoon er nog vele en dringende wensen op
vervulling wachtten, kan men alles bij elkaar genomen gerust vaststellen,
dat in het laatste decennium voor de oorlog de verzorging van het geologisch onderricht en de uitrusting voor wetenschappelijk onderzoek bij
andere Europese landen niet meer achter stond, eer een voorsprong
vertoonde.
Slechts een uitzondering moet genoemd worden, namelijk de Groningse Universiteit, waar het professoraat werd opgeheven en het fraaie
instituut grotendeels voor andere doeleinden werd opgeeist. Hoewel ook
daar weer spoedig een opgaande lijn kon worden waargenomen, kan
toch niet van een volwaardige vertegenwoordiging van het yak gesproken
worden.
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§ 3. DE MAATSCHAPPI J EN DE GEOLOGIE.

Men zal zich allicht afvragen hoe de maatschappij het eerst zo lang zonder afgestudeerde geologen heeft kunnen stellen en daarna als met toyerslag in staat bleek een dozijn geologen of meer per jaar op te nemen. De
ontwikkeling is echter enigszins anders gegaan. Reeds voor 1920 was er
vraag naar goed onderlegde geologen voor enkele betrekkingen in Nederland en vooral voor het werk in de kolonien. Daaraan wend voldaan deels
door mijningenieurs, deels door Nederlanders die hun opleiding in het
buitenland hadden genoten, en tenslotte door het aanstellen van buitenlandse krachten.
Maar de behoefte aan geologen voor veldwerk en laboratoriumonderzoek — speciaal het bewerken van fossielen — is in de laatste twee decennia
voor de oorlog hand over hand toegenomen. Even snel als de universiteiten de jonge geologen konden afleveren, zo snel werden zij door de
maatschappij, vooral de petroleumondernemingen, opgenomen. Ja, het
kwam af en toe voor, dat jongelui reeds voor het beeindigen van hun studie
een betrekking aangeboden kregen. Verreweg het grootste aantal der academisch gevormde geologen heeft als oliegeoloog een werkkring gevonden. Voor de geologisch georienteerde mijningenieurs is de keuze steeds
iets ruimer gebleven.
Ook voor geologen deden zich af en toe andere mogelijkheden voor.
Zo heeft het Gouvernement in Indie in de jaren tussen 1920 en '3o een
aantal jonge geologen aangesteld om de geologische opname van Sumatra,
Java en Borneo te bevorderen. Helaas heeft de malaise aan de grootscheeps opgezette plannen spoedig een einde gemaakt en is de geologische
kartering weer gestaakt moeten worden.
Ook bij het onderwijs en bij enkele ondernemingen op ander gebied dan
de aardolie hebben enkelingen een werkkring gevonden. Omgekeerd
echter hebben ook niet-geologen af en toe een geologische baan weggekaapt, bijvoorbeeld biologen of natuurkundigen en scheikundigen, die
zich op geologisch terrein hebben gespecialiseerd.
Zoals gezegd, waren het de aardolie-ondernemingen, die de grote
aanwas van geologisch gevormden opnamen. Hieraan is het te danken
geweest, dat ondanks de benarde economische omstandigheden gedurende
de jaren van malaise er geen werkloosheid van enige betekenis onder jonge
geologen is ontstaan.
Toch pakten zich steeds donkerder wolken aan de gezichtseinder samen. Terwijl aan de ene kant een zekere verzadiging van de petroleumindustrie zich ontwikkelde of althans begon af te tekenen, bleef het aantal nieuwaankomende studenten angstwekkend snel stijgen. In de laatste
jaren voor de oorlog kwamen in Nederland twintig tot dertig jongelui van
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de middelbare scholen in Nederland en Indic zich als student in de geologie
aanmelden, terwijl de afzet zich zowat om de tien bleef bewegen. Daarbij
bedenke men, dat jaarlijks een even groot aantal de studie voor mijningenieur aanving en van dezen vond een niet gering percentage eveneens een
werkkring in de olieprospectie. Ware het niet, dat de studie van beide
groepen een zestal jaren in beslag neemt en een grote toeloOp zich dus pas
ruim een lustrum later op de arbeidsmarkt werpt, dan zou reeds Lang voor
1940 de arbeidsmarkt voor Nederlandse geologen zijn overvoerd. Juist
toen dit begon te dreigen zijn de mobilisatie en de oorlog echter tussenbeiden gekomen. Om de deportatie van geologen tegen te gaan en de jonge
werkkrachten niet te laten leeglopen, hebben de Limburgse mijnen en
enige andere instanties een veertigtal pas afgestudeerden aan het bewerken
gezet van een aantal wetenschappelijke problemen over de Nederlandse
geologie, die anders zouden zijn blijven liggen.
Of het zonder deze bijzondere omstandigheden gelukt zou zijn, al deze
krachten toch geplaatst te krijgen, is moeilijk uit te maken. Waar dit met
hermetisch gesloten grenzen mogelijk is gebleken, zou men wellicht menen,
dat het onder de veel gunstiger omstandigheden van voor de oorlog ook
gelukt zou moeten zijn. Men vergete echter niet, dat van permanente en
volwaardige betrekkingen bier geen sprake is geweest en dat gedurende
de oorlog menigeen blij was met emplooi, waarvoor hij enige jaren tevoren
zijn neus zou hebben opgehaald.
§ 4. DE OPLEIDING.

Het is bier wellicht de plaats met klem te betogen, dat de opleiding van
geologen, zoals die zich bezig was tussen 193o en 1940 te ontwikkelen,
volgens het oordeel van verscheidene — misschien wel de meeste — docenten lijnrecht op een hopeloze overproductie aanstevende. Een geoloog
is nu eenmaal weinig geschikt voor andere bezigheden in de maatschappij
dan juist zijn eigen nauwomschreven yak. Hij bezit geen lesbevoegdheden,
die hem de keuze van een leraarsbetrekking mogelijk maken, en zijn opleiding staat ver of van vrijwel alle andere werkzaamheden in de burgermaatschappij. Dat maakt de werkloosheid voor een geoloog tot een extra
dreigend gevaar; erger dan voor de ingenieur, die meer „pijlen op zijn
boog" heeft.
Hoe stond het nu met de opleiding tot de dochter- en zusterwetenschappen der geologic ? De bodemkunde vormde te Wageningen aan de
Landbouwkundige Hogeschool een belangrijk studievak. Zowel de
landbouwscheikunde als de veldbodemkunde of agrogeologie werden
door vele aanstaande landbouwkundige ingenieurs bestudeerd. Een zelfstandig studievak vormt bij ons te lande de bodemkunde echter niet. Ook
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bier weer vinden wij de combinatie van een nieuwe docent met een versterkte belangstelling onder de studerenden voor deze richting van vorming. Overigens hebben de meeste bodemkundigen oorspronkelijk een
geheel andere opleiding genoten, zoals scheikunde en biologie. Het terrein van onderzoek van de bodemkunde brengt dan ook met zich mede,
dat de methoden van onderzoek en een groot gedeelte van de vragen van
scheikundige of biologische aard zijn. Met de groei van deze jonge wetenschap zal het echter wel een steeds groter bezwaar voor een buitenstaander
gaan vormen, als hij pas later omzwaait naar dit vak, dat hij zich in het
voortdurend groeiende feitenmateriaal en vooral in de eigen denkwijze
van het vak eerst heeft in te werden.
De opleiding in de geophysica, zowel sensu stricto als in de meteorologie,
oceanografie en seismologie, heeft zich beperkt tot onderwijs als onderdeel van andere studierichtingen. De posten in deze vakken zijn dun gezaaid en vrijwel niemand kan zich de luxe veroorloven een studierichting
te kiezen, waarin later voor het verkrijgen van een betrekking zo weinig
kansen bestaan. Over het algemeen werden daarom de enkele vacaturen
gevuld door natuurkundigen, die speciale belangstelling in die richting
hadden. Met de groeiende behoefte, alweer van de petroleummaatschappijen, aan geophysici begon zich echter ook een neiging te ontwikkelen
reeds gedurende de studie, vooral voor mijnbouwkunde in Delft, zich van
tevoren voor dit vak te bekwamen en de geophysische methoden voor het
opsporen van delfstoffen te leren toepassen.
De opleiding tot geomorfoloog werd mogelijk na de instelling van een
leerstoel te Utrecht in het begin dezer eeuw. Over het algemeen heeft men
zich ertoe bepaald geograaf te worden met geomorfologie als een der bestudeerde vakken. De toekomstmogelijkheden voor een geomorfoloog
zijn namelijk zeer beperkt. Zowel enige geologen als geografen hebben
echter van de studie der terreinvormen hun hoofdtaak gemaakt gedurende
hun studie en daarna.Veel later is ook te Amsterdam het doceren van geomorfologie ter hand genomen.
§ 5. HET WETENSCHAPPELI JKE WERK.

Thans willen wij overgaan tot het wetenschappelijke werk, dat in Nederland en overzeese gewesten in en op ons terrein is verricht, en beperken
ons daarbij tot de laatste jaren voor de oorlog.
Veel van de tijd en de energie der docenten aan de inrichtingen van hoger
onderwijs wordt gevorderd door het onderricht. Een student in de geologie
moet namelijk veel excursies maken en enige seizoenen zelfstandig karteringswerk verrichten, wil zijn studie hem tot een practisch bruikbare
geoloog vormen. En het ligt voor de hand, dat wie reeds een half jaar of
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(finder : Golfbak in het Laboratorium voor Experimentele Geologie te Leiden
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meer in het veld gewerkt heeft en onderwijl de resultaten heeft uitgewerkt,
in verreweg de meeste gevallen ook de relatief kleine stap verder zal gaan
en een volledig proefschrift zal samenstellen. Hierdoor is het aantal afgestudeerden, dat meteen promoveert, onder de geologen hoger dan in elk
ander vak. De docenten zijn door deze bijzondere omstandigheden dus
relatief zwaarder belast met de omvangrijke taak van het controleren van
veldwerk en het verzorgen der proefschriften dan de meeste hunner
collega's.
Om de betekenis van het werk duidelijk te kunnen maken, dat aan wetenschappelijke laboratoria en aan universiteiten en hogescholen is verricht,
zou een aanzienlijke kennis van de geologie bij de lezer verondersteld
moeten worden. Wij moeten daarom volstaan met enkele meer sprekende
voorbeelden te noemen, zonder daarmee het verzwegene als van minder
betekenis voor de wetenschap te willen bestempelen. Zo moeten expedities naar Oost- en West-India genoemd worden, benevens karteringen en
geomorfologische studien in Italia, Spanje, Belgie, Joego-Slavie en elders,
waarnaast vele publicaties betreffende de geologie en bodem van Nederland verschenen. Verder verscheen velerlei op het gebied der beschrijving
van fossielen, gesteenten, alsmede over experimenteel geologisch onderzoek en zagen tal van theoretische of compilatorische werken van kleinere
of grotere omvang het licht.
Door de veel ruimere belangstelling bij het grote' publiek en dank zij de
activiteit van enkele museumdirecteuren, is in de laatste jaren zeer veel
materiaal van fossiele zoogdieren in Nederland verzameld. Ook op het
gebied der zwerfstenen is vooral door amateurs veel kostbaar materiaal
bij eengebracht.
Buiten het engere verband der hoger onderwijs-instellingen noemen wij
op het gebied der geophysica : het zwaartekrachts-onderzoek van VENING
MEINESZ aan boord van duikboten der Koninklijke Marine, te beginnen
met 1923, en verder de SNELLIus-Expeditie, een diepzee-onderzoek in
het Molukkengebied in 1929-'3o, waarbij wederom de Marine voor het
nautische gedethe in de bres sprong.
De staf van het Kon. Nederlands Meteorologisch Instituut te de Bilt,
waaraan ook een aardbevingsstation en een magnetisch observatorium
verbonden zijn, werd grotendeels in beslag genomen door de zeer uitgebreide, lopende werkzaamheden, die de weersvoorspelling, de aardbevingsregistratie, enz. met zich mee brengen. Toch zagen enkele leden
kans daarnaast ook meer theoretische studien te verrichten.
Hetzelfde geldt voor het Bodemkundig Instituut, het Rijkslandbouwproefstation en het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek, alle te
I
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Groningen, en de Landbouwkundige Afdeling der Noord-Oost-Polderdirectie.
Verder moeten wij nog noemen de Geologische Stichting. Aan het begin onzer eeuw werd de Rijksopsporing van Delfstoffen ingesteld, waaruit later het Geologisch Bureau voor het Mijngebied en de Geologische
Dienst voortkwamen. Deze werden in 1936 weer samengevoegd tot de
Geologische Stichting. De Limburgse tak heeft zich een internationale
naam verworven vooral op het gebied van de fossiele planten. Twee druk
bezochte, internationale congresses betreffende de z.g. stratigrafie van
het Carboon, dus omtrent de fossielen en laagopeenvolging in de steenkoolterreinen, werden te Heerlen gehouden. De dikke delen met verslagen
getuigen van de grote belangstelling over de gehele wereld getoond voor
dit Nederlandse initiatief.
De Afdeling Geologische Kaart, gevestigd te Haarlem, was belast met
de kartering van Nederland. Dit omvangrijk oeuvre was grotendeels volbracht in 1940, terwijl de publicatie der bladen van de kaart op de schaal
I : 50.000 ook reeds ver gevorderd was. De geologie van Nederland moge
niet zo gecompliceerd zijn, of zó veelzijdige problemen bieden als van
bergachtige streken, de werkzaamheden brengen toch hun eigen moeilijkheden en belangwekkende resultaten mee. De geologische kaart van Nederland, zoals die groeiende was, kan een vergelijking met buitenlands
werk zonder bezwaar doorstaan.
Hier moge verder nog herinnerd worden aan het internationale geografische congres, dat in i 93 8 te Amsterdam werd gehouden. Hierbij vormden
de geophysica en geomorfologie belangrijke onderdelen. Ook hier weer
een zeer vlotte en bijzonder keurig verzorgde publicatie van de resultaten
in een dikke rij boekdelen en alle lof van buitenlandse zijde voor de organisatie en de wetenschappelijke bijdragen van Nederlandse zijde.
Terwijl in West-Indie bet geologische werk beperkt bleef tot enkele
expedities en incidentele verkenningen, beschikte Oost-Indie reeds lang
over een Dienst van de Mijnbouw. Deze dienst had naast een zuiver technisch-economische taak ook tal van exploratiewerkzaamheden te verzorgen
omtrent nuttige delfstoffen, irrigatie, wegenbouw enz. Daarnaast was
echter ook een zuiver wetenschappelijke kartering van de Grote SoendaEilanden ter hand genomen en verscheidene kaartbladen met bijbehorende
beschrijving zagen het licht, terwij1 in verband daarmee ook veel fossielen
verzameld en bewerkt werden. De enorme collecties fossiele zoogdieren
van Java, waaronder ook vrij veel betreffende fossiele mensenrassen,
mogen ook wel apart genoemd worden.
Wat betreft de structurele geschiedenis — de plooiingen, verschuivin-
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gen, niveauveranderingen, enz. — stond geen gebied ter aarde meet in de
algemene belangstelling dan Oost-Indie, zodat het ook niet meet dan
onze morele plicht was aan de oplossing hiervan actief deel te nemen.
Door drastische bezuinigingsmaatregelen werd het voortvarend aangevangen werk weer lamgelegd. Deze besnoeiing — het moet helaas worden
bekend — is veel ingrijpender en langduriger geweest dan verantwoord
was. Van een opgaande lijn, laat staan een herstel van de oude luister, is
geen sprake geweest.
Als bijzondere werkzaamheid dient nog de Vulkaanbewakingsdienst te
worden genoemd, die de gevaarlijkste vulkanen als Krakatau, Merapi,
Kloet, enz. onder voortdurende controle hield met een waarschuwingssysteem om in werking te treden als onheil dreigde. Voorts werden door de
stafleden vele belangrijke vulkaanstudien verricht.
Het onderzoek van aardbevingen in Indie was door de installatie van
verscheidene aardbevingsmeters, verdeeld over vier stations, langzamerhand op een behoorlijk peil gebracht. De uitgebreidheid van het gebied en
de grote seismische activiteit van de bodem — een tiende van alle aardbevingen komt in Indonesia voor — zou echter een nog veel intensievere
bestudering der aardbevingsverschijnselen zeker gewettigd hebben.
Ook de bodemkunde werd in Indie met succes beoefend. Behalve vier
proefstations voor verschillende cultures, die o.a. agrogeologie bedreven,
was er ook een bodemkundig instituut te Buitenzorg, waar uit de praktijk
opkomende en meet algemene en theoretische onderwerpen ter hand werden genomen.
§ 6. CONCLUSIE.

Uit dit beknopte overzicht moge blijken, dat de activiteit in Nederland
omstreeks 194o op het gebied van de studie der aarde uit alle gezichtspunten, groot was en dat ons land wat betreft de productie van jonge geologen in verhouding tot zijn omvang welhaast vooraan stond. Hoewel de
grote staten ook voor verschillende onderdelen, ruimere en beter geoutilleerde instituten bezaten, kon de verzorging van de geologische wetenschappen in ons land zich gerust meten met die in andere landen. Deze
gunstige positie was zeker vrijwel geheel te danken aan onze overzeese
gebiedsdelen, die niet alleen de belangstelling in vragen betreffende de
aarde gaande maakten — hoe velen der jonge generatie van geologen hadden hun jeugd niet in de Oost doorgebracht — maar vooral ook de stroom
van alumni der instellingen van hoger onderwijs tot zich trokken en aldus
onderwijs en wetenschap stimuleerden. In 1929 is op Java het vierde
Pacific Science Congress gehouden, waarbij de geologische wetenschappen s.l. in het centrum van de belangstelling stonden. De grote drommen
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buitenlandse geleerden, die bij die gelegenheid India hebben bezocht,
waren vol lof over het hoge peil van wetenschappelijk onderzoek aldaar.
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§ x. NEVELVLEKKEN VAN GENIALITEIT.

De natuurwetenschappen (en daarin de chemie) hebben in Nederland
een grote bloeitijd gehad in het laatst der negentiende en het begin der
twintigste eeuw. De toestand der chemie in ons land omstreeks 1940 is
niet te begrijpen indien men zich geen rekenschap geeft van het in zekere
zin heroische tijdperk, dat er aan voorafging, waaruit zij zich ontwikkeld
heeft en waardoor zij bepaald is.
Een algemene opmerking moge voorafgaan. Het is een raadsel, waarom
een land een vrijwel plotseling ontstaande opbloei in een bepaalde cultuurtak beleeft, die zich slechts gedurende enkele geslachten op bijzondere
hoogte handhaaft. Men denke aan de vijftiende en zestiende eeuw in Italie
op het gebied der schilder- en bouwkunst, aan de schilderkunst in de Lage
Landen in de zestiende en zeventiende eeuw, aan de natuurwetenschappen
in Frankrijk in het einde der achttiende tot aan de tweede helft der negentiende en in Duitsland in bet einde der negentiende eeuw. In Nederland

behoren

VAN DER WAALS, LORENTZ, KAMERLINGH ONNES, VAN 'T HOFF,
HUGO DE VRIES en KAPTEYN tot dezelfde generatie, die door DONDERS

wordt voorafgegaan en door EINTHOVEN en EYKMAN wordt gevolgd.
Vanwaar deze nevelvlekken van genialiteit? Het is een raadsel.
§ 2.

DE SYSTEMATISCHE ORGANISCHE CHEMIE.

Men kan de chemie op velerlei wijze onderverdelen, maar voor wat bier
volgt is het voldoende, althans voorlopig, twee hoofdrichtingen te onderscheiden : de systematische chemie, die zich rekenschap geeft van de stoffelijke
verandering, welke de materie kan vertonen, en de ittysische chemie, die zich
bezighoudt met de veranderingen op energetisch, electrisch en kinetisch
gebied, welke deze veranderingen vergezellen.
De systematische chemie is in de moderne tijd hoofdzakelijk organische
chemie, de chemie der koolstofverbindingen, waarvan de enorme verscheidenheid en hun enorme belangrijkheid voor het levende organisme
de belangstelling der scheikundigen doorgaans in beslag neemt.
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De ontwikkeling der organische chemie in Nederland begint bij de
hoogleraar A. P. N. FRANCHIMONT, die in 1874 zijn ambt te Leiden aanvaardt. Men kan natuurlijk wel aan GERRIT JAN MULDER en anderen
denken, maar de moderne organische chemie begint hier bij FRANCHIMONT
en zijn leerlingen en de leerlingen zijner leerlingen dragen het wetenschappelijk leven op organisch chemisch gebied in Nederland.
In de dertiger jaren deter eeuw, waaraan in dit boek bovenal de aandacht gewijd wordt, hebben de oudere leerlingen van FRANCHIMONT zich
alreeds uit bet actieve wetenschappelijke leven teruggetrokken. Het waren
bovenal A. F. HOLLEMAN, die te Groningen en te Amsterdam de organische
chemie gedoceerd had, en P. VAN ROMBURGH, die na een verblijf als chemicus aan 's Lands Plantentuin te Buitenzorg van 1903 of de organische
chemie te Utrecht onderwezen had.
Aileen een der jongste leerlingen van FRANCHIMONT is (ook heden nog)
in het actieve wetenschappelijke leven, het is de Groningse hoogleraar
H. J. BACKER.
Deze heeft tal van fraaie onderzoekingen verricht over organische
zwavelverbindingen. Daarnaast zijn o.a. ook de gebieden van de organometaalverbindingen en van de spiranen door hem bewerkt. Grote belangstelling heeft deze onderzoeker steeds getoond voor de moleculen met
sterk gedrongen bouw, door hem „gevulde moleculen" genoemd, welker
physische eigenschappen tengevolge van dit constitutionele kenmerk
eigenaardigheden vertonen. Ook stereochemische problemen en de kristalbeschrijving hadden BACKER'S aandacht.
Te Amsterdam (Gem. Universiteit) beoefende een leerling van HOLLEMAN, J. P. WIBAUT, de organische chemie. Zijn belangstelling is allereerst
gericht in dezelfde richting als die van zijn leermeester en voorganger, de
substitutie in de benzeenkern. Behalve aan het benzeen wijdde deze zijn
aandacht vooral aan het pyridine; onze kennis van de chemie van het
pyridine is dientengevolge aanmerkelijk verbreed en verdiept. Van theoretisch belang was vooral de vondst van de z.g. verandering van het substitutietype bij hoge temperatuur. Van het door WIBAUT op andere gebieden
verrichte werk zij hier slechts dat over de samenhang van physische eigenschappen en structuur van eenvoudige, vooral aliphatische, koolwaterstoffen vermeld.
Voorts zijn er drie leerlingen van Prof. 13 oESECKEN actief werkzaam,
S. C. J. OLIVIER te Wageningen, P. E. VERKADE, eerst te Rotterdam en
later te Delft en J. COOPS aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. BoESECKEN
zelf, die een leerling van HOLLEMAN was geweest, was reeds in 1938 als
hoogleraar te Delft afgetreden.
OLIVIER was een der eersten, die bij het doordringen van electronische
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beschouwingswijzen in de organische chemie hieraan door quantitatieve
onderzoekingen steun verleunde. Zijn werk over de hydrolysesnelheid van
gesubstitueerde benzylchloriden en benzoylchloriden heeft grote waardering gevonden en vormde indertijd de grondslag voor vele discussies.
Ook voor ons inzicht in de aard en bet verloop van substituties in de benzeenkern heeft dit werk betekenis gehad.
Op bet gebied van de betrekkingen tussen physische eigenschappen en
structuur van organische verbindingen is ook door VERKADE gewerkt.
Diens onderzoekingen in deze richting hebben vooral betrekking op verbrandingswarmten — hij was daardoor in staat een aandeel te nemen in de
internationale regeling van het probleem der thermochemische standaardstoffen — en op z.g alterneringsverschijnselen in homologe reeksen. Later.
wijdde hij zich aan biochemisch werk; dit leidde tot de ontdekking van
een tot dusverre onbekende wijze van afbraak van vetzuren (vet) in het
levende organisme. Van VERKADE'S werk op andere gebieden mogen hier
zijn methoden voor de synthese van glyceriden van volkomen vaststaande
structuur worden genoemd; een basis voor het verder onderzoek van de in
de natuur voorkomende vetten en olien werd hierdoor geschapen.
Het thermochemische werk van VERKADE was grotendeels in samenwerking met zijn assistent Coors verricht. Toen deze hoogleraar aan de
Vrije Universiteit werd, zette hij dit werk met grote precisie voort.
J. J. BLANKSMA - die een leerling was van de jong gestorven leerling
van FRANCHIMONT, C. A. LOBRY DE BRUYN - was hoogleraar in de organische chemie te Leiden van 1914 tot 1946. Ook hij behoort tot de beoefenaars der systematische organische chemie; hij bestudeerde met vele leerlingen de constitutie-bepaling van organische verbindingen, vervanging
van substituenten, waarbij ook aan de kinetiek der reacties aandacht werd
gewijd.
§ 3. DE BIOCHEMISCHE RICHTING.

Naast dit systematische werk leeft er in Nederland nog een geheel andere
tak der organische chemie. Reeds VAN ROMBURGH had door zijn Indische
loopbaan het onderzoek der stollen uit de levende natuur aangepakt en de
Utrechtse Universiteit heeft deze veelbelovende richting niet willen prijsgeven. Zij beriep als zijn opvolger L. RUZICKA, de man van de reukstoffen
en van de geslachtshormonen, voor welke onderzoekingen hij later de
Nobelprijs gekregen heeft. Nadat hij naar Zurich vertrokken was, werd de
biochemische richting door F. KoGL voortgezet.
Hij stelde allereerst de structuur vast van de groeistof, die in het botanisch laboratorium van Prof. WENT botanisch gedefinieerd was, de auxine;
de groeistoffen in het algemeen werden chemisch ontsluierd. Daarna kwam
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de biotine aan de beurt en kort voor de oorlog kwamen de eerste onderzoekingen over de aetiologie van de kanker voor den dag. De diepgaande
betekenis van dit werk zal eerst in de toekomst blijken.
§ 4. DE PHYSISCHE CHEMIE.

Op het gebied der physische chemie heeft Nederland een bijzondere
traditie. VAN 'T HOFF is een der grondleggers en met BAKHUIS ROOZEBOOM
behoort hij tot het bovengenoemde herolsche tijdperk. Zij waren beiden
hoogleraar te Amsterdam, hun invloed op de latere beoefening hier te lande
is overigens enorm verschillend geweest. De geniale v.AN 'T HOFF heeft
maar een leerling van betekenis nagelaten, de Utrechtse hoogleraar ERNST
COHEN, die tot 1939 zijn onderzoekingen op electrochemisch gebied, op
dat der chemie onder hoge druk en vooral op dat der allotropie met groot
succes heeft uitgevoerd. In de oorlog vond hij een tragische dood in
Auschwitz.
Hoewel BAKHUIS ROOZEBOOM slechts acht jaren hoogleraar geweest is
(waaraan een lectoraat in Leiden voorafgegaan was), zijn het bovenal zijn
leerlingen en de leerlingen zijner leerlingen geweest, die de physische
chemie in de twintigste eeuw hier te lande beoefend hebben.
F. A. H. SCHREINEMAKERS was nog een Leidse leerling en bezette de
leerstoel aldaar van 1901 tot 1934. Hij bouwde het phasentheoretische werk
van zijn leermeester experimenteel en theoretisch uit voor systemen van
drie en meer componenten. Hij 2ette ROOZEBOOM'S hoofdwerk Die heterogene Gleichgewichte vorn Standpunkte der Phasenlehre voor die hogere systemen
voort en is er de wereldvermaarde autoriteit over geworden. In de tweede
periode van zijn leven richtte de diabetes, waaraan hij leed, zijn aandacht
op het vraagstuk van de permeabiliteit der membranen en de osmotische
druk. Een grote reeks van theoretisch welgefundeerde en experimenteel
interessante onderzoekingen kwam daaruit te voorschijn. Hun betekenis is
ongetwijfeld nog onvoldoende in de wereldliteratuur gewaardeerd.
Van RoozEBoom's Amsterdamse leerlingen noemen wij A. H. W. ATEN,
E. H. BUCHNER, H. R. KRUYT, W. REINDERS, F. E. C. SCHEFFER en
A. SMITS.
ATEN heeft aanvankelijk phasentheoretisch werk gedaan, maar heeft
zich daarna hoofdzakelijk met electrochemische problemen bezig gehouden;
hij was hoogleraar in dat vak en in de analytische chemie te Amsterdam.
Ook hij heeft aan de voortzetting van ROOZEBOOM'S standaardwerk deel
gen omen.
Dit laatste geldt ook voor BUCHNER, die echter spoedig zijn hoofdbelangstelling in kolloidchemische richting richtte. Het is vooral de z.g.
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lyotropie, die hem en zijn leerlingen bezighoudt, de invloed der ionen op
velerlei kolloidchemische verschijnselen en waarvoor hij merkwaardige
kwantitatieve regelmatigheden vindt.
Ook KRUYT stapt al vroeg van het phasentheoretische naar het kolloidchemische terrein over. Zijn werk en dat zijner leerlingen tracht de beperkte stabiliteit der kolloiden te begrijpen, wat hem op het gebied der
electrokinetische processen brengt. Na het wezen der hydrophobe en der
hydrophiele kolloiden bestudeerd te hebben, wijdt hij zich in de dertiger
jaren geheel aan de studie van het ideale hydrophobe systeem, het zilverjodide, dat zo diepgaand mogelijk kwantitatief geanalyseerd wordt.
W. REINDERS en F. E. C. SCHEFFER hebben de physische chemie te Delft
aan de Technische Hogeschool beoefend, waar zij de fundamentele
research hebben hooggehouden. Naast phasentheoretisch werk publiceerde
REINDERS belangrijk werk op kolloidchemisch en fotografisch, SCHEFFER
op kinetisch gebied.
SMITS heeft als opvolger van BAKHUIS RoozEBooM vrijwel uitsluitend
phasentheoretisch gewerkt. Een speciale opvatting van het allotropieverschijnsel loopt als draad door het Amsterdamse werk uit de jaren tot
aan de oorlog.
De Groningse hoogleraar F. M. JAEGER is een geheel zelfstandige figuur
geweest (hij overleed in 1944). Kristallografisch geschoold had de chemie
van de vaste toestand zijn hoofdbelangstelling. Physisch-chemische metingen bij hoge temperaturen en onderzoeking over optische activiteit stonden in het middelpunt zijner belangstelling. Zijn tnerkwaardig boek
Lectures on the Principles of Symmetry zal nog lang een lezenswaardig werk
blij ven.
Voorts geven drie leerlingen van KRUYT als hoogleraar leiding aan
academisch werk.
H. G. BUNGENBERG DE JONG breidt, in 1926 hoogleraar in de medische
chemie te Leiden geworden, zijn te Utrecht begonnen werk over hydrophiele kolloiden uit. Zijn werk over coacervatie leidt tot algemene theorieen over complexe systemen en fraai onderzoek wordt verricht aan modelsystemen en zulke uit de levende natuur.
H. J. C. TENDELOO past als hoogleraar te Wageningen de physische
chemie in' t algemeen en de kolloid-chemie in 't bijzonder toe op landbouwvraagstukken met speciale aandacht voor ionenuitwisseling in de bodem
en electrische bepalingsmethoden, die daarmede verband houden.
A. E. VAN ARKEL is de opvolger van SCHREINEMAKERS, maar zijn werk
sluit zich noch aan dat van zijn leermeester noch aan dat van zijn voorganger aan. In de tijd, dat hij aan het Philips' laboratorium verbonden was,
i6*. Geestelijk Nederland II
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heeft hij met J. H. DE BOER sarn.engewerkt over de theorie van KOSSEL
over de chemische binding als electrostatisch verschijnsel en het latere
werk in het Leidse laboratorium wordt door datzelfde vraagstuk beheerst.
Twee oud-alumni der Technische Hogeschool, die daar wetenschappela werk leidden, moeten nog genoemd worden. H. J. WATERMAN, de
opvolger van HOGEWERFF, beoefent de chemische technologie en publiceert belangrijk werk op aardoliegebied zowel als op dat der verzeepbare
°lien. C. J. VAN NIEUWENBURG, oorspronkelijk keramicus, zette de belangrijke Nederlandse traditie op het gebied der analytische chemie (TER
MEULEN, SCHOORL, KOLTHOFF) voort en werkte op het zo belangrijke
gebied der micromethoden.
Het Philipslaboratorium te Eindhoven is in de natuurwetenschap niet
minder belangrijk dan een universiteits- of hogeschool-instituut. Wij
noemden reeds J. H. DE BOER, wiens uitnemende onderzoekingen zich afspiegelen in zijn boek Electron emission and adsorption phenomena zowel als in
het boek, dat hij met vAN ARKEL publiceerde over de chemische binding.
W. BURGERS, thans de opvolger van REINDERS in Delft, deed er fraaie metallografische en rontgenspectrografische onderzoekingen , E. J. W. VERWEY publiceerde mooi werk op kolloidchemisch en kristallochemisch
gebied.
Enige jongere geleerden en bun werk moeten nog genoemd worden.
J. M. BuvoET, oorspronkelijk te Amsterdam, maar juist voor de oorlog
als opvolger van COHEN naar Utrecht verhuisd, leidt het kristallochemisch
onderzoek met riintgenografische methodiek in Nederland. Hij continueert
daarmede een vaderlandse traditie, die met F. M. JAEGER begonnen is.
Hij staat daarin niet alleen, maar belangrijke leerlingen, J. A. A. KETELAAR
(thans hoogleraar te Amsterdam), Mej. C. H. MAC GILLAVRY (thans lector
te Amsterdam) en E. H. WIEBENGA (thans hoogleraar te Groningen),
werken in dezelfde richting.
Niet onvermeld mag blijven het werk van W. P. JORISSEN, van 1908 tot
1940 lector te Leiden, die met vele leerlingen gasexplosieverschijnselen
heeft bestudeerd en een Internationale autoriteit op dat gebied geworden
is. Als redacteur van Chemisch Weekblad en Recueil des Travaux Chimiques
des Pay Bas heeft hij grote verdiensten gehad voor de chemische literatuur
in Nederland.
Buiten de grote centra aan universiteiten en hogescholen zijn er een
aantal chemici, die belangrijk hebben bijgedragen tot de beoefening der
chemie in Nederland. Vermeld mogen worden A. W. K. DE JONG, die de
organische chemie van natuurstoffen onderzocht, P. H. HERMANS, wiens
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werk op het gebied van de cellulose en zijn derivaten ligt. R. HOUWINK,
die belangrijk werk gedaan heeft op het gebied der kunstharsen.
Het werk dezer laatste onderzoekers begint al het gebied der toegepaste
scheikunde te naderen, hetwelk hier onbesproken zal blijven. Op het gebied der toepassing van de scheikunde in landbouw, veeteelt, zuivel, in de
chemische technologie en de physiologie is met ernst en succes hier in
Nederland gewerkt, maar het zou te ver voeren daar hier op in te gaan.
§ 5. DE GESCHIEDENIS DER SCHEIKUNDE.

Een met de scheikunde verband houdend gebied moge nog vermeld
worden, dat van de geschiedenis van het vak. Het zijn vooral E. COHEN
en JORISSEN geweest, die de geschiedenis van feitelijke ontdekkingen en de
biografieen van Nederlandse chemici bestudeerd hebben. BLANKSMA heeft
tal van dissertaties op hetzelfde gebied uitgelokt. Ook JAEGER heeft zich
op dit terrein bewogen, maar bij hem komt naast de geschiedenis van
feiten en mensen alreeds die der opvattingen naar voren. Twee dissertaties
bij KRUYT in Utrecht hebben zich geheel op het terrein der begripsgeschiedenis bewogen : R. HOOYKAAS (thans hoogleraar aan de Vrije Universiteit)
over de wijsgerig-historische ontwikkeling van het begrip „element" en
A. G. M. vAN MELSEN (thans hoogleraar te Nijmegen) over het wijsgerig
verleden der atoomtheorie.
Vatten wij het voorafgaande samen, dan mogen wij dankbaar constateren, dat de scheikunde in Nederland beoefend is op een wijze, waardoor
ons land in de wetenschappelijke wereld een hoog gewaardeerde plaats
inneemt.
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NATUURKUNDE
door

DR C. J. GORTER
Hoogleraar in de Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden

*

§ I. DE „GROTE VIER" EN HUN OPVOLGERS.

Het natuurkundig onderzoek in Nederland in het eind van de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw werd beheerst door een viertal grote figuren : LORENTZ en KAMERLINGH ONNES te Leiden, VAN DER
WAALS en ZEEMAN te Amsterdam. In die tijd van merkwaardige opbloei
op zo menig geestelijk gebied had het werk van deze vier mannen — alle
vier Nobel-prijswinnaars — ons land tot een eersterangs-centrum op
natuurkundig gebied gemaakt. VAN DER WAALS en LORENTZ waren de
grote theoretische leermeesters, vooral de laatste oefende nationaal en
internationaal nog op hoge leeftijd grote invloed uit. KAMERLINGH ONNES
was de grote organisator ; hij maakte het Leidse laboratorium tot een der
grootste en best-ingerichte laboratoria ter wereld. Een van zijn organisatorische kunstgrepen : de combinatie van het laboratorium met een grote
instrumentmakers-vakschool, was towel voor het wetenschappelijk werk
als voor de ontwikkeling der instrumentmakerskunst in ons land van uitstekende betekenis. ZEEMAN was de scherpzinnige experimentator; zijn
grote ontdekking, het Zeeman-effect, deed hij in zijn jeugd te Leiden;
door zijn grote bescheidenheid en zijn geringe belangstelling voor organisatie bleef — bij alle beroemdheid — zijn invloed buiten Amsterdam klein
in vergelijking met die der Brie andere coryphaeen.
Omstreeks 192o-1925 liep de rol der „grote vier" ten einde en ging de
leiding over op een groep jongere physici, die vooral door LORENTZ en
KAMERLINGH ONNES geschoold waren, en die wisten te profiteren van de
toenmalige conjunctuur door niet alleen het Leidse laboratorium uit te
breiden, maar ook door de instituten te Utrecht, Groningen en Amsterdam
zodanig te equiperen, dat zij tot volwaardige centra voor wetenschappelijk
onderzoek werden. Geen van hen bereikte de beroemdheid der „grote
vier"; toch scheelde het niet erg veel, en door hun werk werd Nederland's
positie als bijna-grote mogendheid (na Engeland, Frankrijk, Duitsland,
Rusland en Amerika, maar minstens gelijkwaardig met elk ander land) op
het g ebied der natuurkunde bevestigd. Geen van hen kreeg een Nobel-
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prijs, maar ook dat schijnt soms weinig gescheeld te hebben. DEBI JE, die
slechts korte tijd hoogleraar te Utrecht was, en verder in Duitsland en
Zwitserland werkzaam was, kreeg overigens — al was hij physicus — een
Nobelprijs voor de scheikunde.
LORENTZ' leerstoel te Leiden werd eerst ingenomen door de Oostenrijker EHRENFEST en later door KRAMERS. EHRENFEST was als scheppend

geleerde zeker niet LORENTZ' gelijke, maar hij was een zeldzaam diep en
scherpzinnig criticus en weergaloos docent; vele vooraanstaande natuurkundigen in binnen- en buitenland vereren hem dan ook als hun leermeester.
Het Leidse laboratorium — al ras omgedoopt in Kamerlingh OnnesLaboratorium — bleef onder DE HAAS en KEESOM gewijd aan onderzoekingen bij lage en zeer lage temperaturen. Op dit gebied kunnen vermeld
worden : de uitbreiding der kennis over het reeds door KAMERLINGH
ONNES ontdekte verschijnsel der electrische supergeleiding, de bereiking
van ongekend lage temperaturen met een — door DEBIJE en GIAUQUE bedachte — magnetische methode en de ontdekking van een nieuwe phase
van vloeibaar helium (helium II) met eigenschappen, die niet minder
abnormaal zijn dan die der supergeleidende metalen. Het Kamerlingh
Onnes-Laboratorium slaagde er in het algemeen in de eerste plaats ter
wereld op het gebied van lage temperaturen te behouden.
Onder OitNSTEIN breidde het Utrechtse laboratorium zich enorm uit.
Op het gebied der intensiteitsmetingen van licht ontwikkelde het zich tot
het leidende laboratorium ter wereld. De werkzaamheid in Utrecht op het
gebied der toepassingen van de natuurkunde zal nog nader genoemd
worden.
Onder leiding van CLAY (die eerst ook nog aan de Technische Hogeschool te Bandoeng gewerkt had) en MICHELS legde men zich te Amsterdam, naast de door ZEEMAN geintroduceerde spectroscopie, toe op de
studie der cosmische stralen en op onderzoekingen bij zeer hoge drukken.
In een kleiner, maar voortreffelijk georganiseerd, laboratorium te Groningen voerde COSTER baanbrekende onderzoekingen uit over Röntgenspectra.
§ 2.

DE TECHNISCHE NATUURKUNDE.

In deze periode kwam in Nederland ook de technische natuurkunde tot
ontwikkeling. Onder HOLST'S leiding werd het natuurkundig laboratorium
der Philips Gloeilampenfabrieken te Eindhoven geweldig uitgebreid en
er werden steeds meer problemen binnen de kring van dit laboratorium
getrokken, zodat bier thans welhaast enige honderden physici en chemici
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werken, en het verreweg het grootste en best ingerichte laboratorium van
het land is geworden. Het Philips-concern heeft de neiging om zich tot
een veelzijdig complex van uiterst moderne industrieen uit te breiden en de
steun van de in zulk een laboratorium verrichte gevarieerde onderzoekingen en daarbij gedane vindingen is daarvoor onontbeerlijk. Enkele andere
industrieen (B.P.M.) en Overheids-bedrijven (K.E.M.A., Staatsmijnen) zijn
ook begonnen met het inrichten van flinke laboratoria voor technisch
natuurkundig onderzoek.
Aan de onderwijsinrichtingen was ORNSTEIN de eerste, die bewust op
technische toepassing gerichte onderzoekingen liet uitvoeren en studenten
opleidde voor technisch-physisch werk. In 193o werd echter te Delft een
opleiding voor natuurkundige ingenieurs geschapen. Een groot aantal
leerkrachten en een royaal laboratorium kwamen daarvoor ter beschikking en het duurde ook niet lang of Delft leverde, naast electrotechnische,
werktuigkundige, chemische e.a. ingenieurs, ook natuurkundige Ingenieurs af.
Er zijn redenen aan te voeren om deze laatstgenoemde ontwikkeling te
betreuren.
In het buitenland zijn dikwijls aan een universiteit technische faculteiten
verbonden. Dit heeft het grote voordeel, dat de universitaire studenten
en docenten door de aanraking met anders georienteerde intellecten hun
gezichtskring zullen verruimen. De winst zal wellicht het grootst zijn voor
de technici, die een tegenwicht ontmoeten tegen hun neiging zich eenzijdig
op het materi8e en toegepaste te orienteren. Doch bij de steeds groter
wordende invloed der techniek op de moderne maatschappij is het zeker
een voordeel voor de universiteit, indien de dragers van het technische deel
onzer beschaving niet buiten de deur blijven staan. De natuurkunde pro-fiteert in het bijzonder bij combinatie van universiteit en technische hogeschool, omdat zij daardoor in het geheel een centrale plaats krijgt. Van verschillende zijden heeft men dan ook reeds dikwerf betreurd, dat de technische school destijds niet met een der oude Rijksuniversiteiten — Leiden
of Utrecht — is verenigd, maar een aparte plaats in Delft heeft gekregen.
De keuze is destijds gevallen en, al moge men deze achteraf gezien onjuist
achten, zij is toch onherroepelijk.
Hetzelfde geldt o.i. min of meer voor de stichting der opleiding van
natuurkundige ingenieurs te Delft. Het ware zeker mogelijk geweest de
technische natuurkunde aan een of enige universiteiten onder te brengen.
De „wetenschappelijke" natuurkundigen der universiteiten zouden er
hoogstens door opgefrist kunnen worden als zij ook eens voor technischphysische problemen gesteld werden, die uit het bedrijfsleven opkomen.
Indien dergelijke problemen zouden dreigen de zuiver wetenschappelijke
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vraagstellingen te overwoekeren, zouden aparte krachten moeten worden
aangesteld voor elk der beide richtingen, die toch in nauw contact zouden
blijven en elkaar zouden bevruchten. De technisch-physische studenten
zouden van dichterbij met zuiver wetenschappelijk werk kennis maken en
zij zouden van de ruimer culturele atmosfeer der universiteit profiteren.
Last but not least zou de natuurkunde weer centraler in de universiteit
komen te staan en zou de actieve belangstelling van het bedrijfsleven ook
meer op de universiteit gericht worden.
Er zijn natuurlijk ook goede argumenten voor de gekozen oplossing te
voeren : het is bijvoorbeeld niet te ontkennen dat, behalve ORNSTEIN, de
leidende universitaire physici destijds weinig belangstelling voor de verlangens der industrie aan de dag legden, en een zeer sterk a posteriori
argument is wel dat naar de Delftse natuurkundige ingenieurs grote vraag
bleek te bestaan. Ook bier is de keuze wel onherroepelijk en men kan constateren, dat DORGELO en zijn collega's er in geslaagd zijn een opleiding in
te richten, die aan vele eisen der industrie voldoet en waaraan bovendien
een waardevol instituut gekoppeld is (de physisch-technische dienst), waar
door afgestudeerden physisch-technische problemen, vooral ook die, welke
door kleinere industrieen worden gesteld, onderzocht kunnen worden.
Vrijwel alle Nederlandse natuurkundigen zijn in een bloeiende (in 1922
opgerichte) vereniging, de Nederlandse Natuurkundige Vereniging, verenigd. Het wetenschappelijk werk wordt in het door FOKKER opgerichte
en geredigeerde internationale tijdschrift „Physica" gepubliceerd.
In het bovenstaande kwam reeds tot uiting, dat het experimentele onderzoek in een laboratorium veelal in hoofdzaak op een bepaalde groep
van problemen is gericht. Een dergelijke specialisering is noodzakelijk om
vooraan te komen, althans wat betreft zulk een groep van problemen.
Hieraan is zeker het gevaar verbonden, dat de docenten eenzijdig kunnen
worden en dat ook de opleiding der studenten niet algemeen genoeg is, en
verder, dat men de slaaf zou kunnen worden van een vroeger eenmaal ingeslagen richting. Het is dan ook nodig dat de groep van problemen ruim
wordt gekozen en dat men steeds op de mogelijkheid van de verlegging
van accenten en het inslaan van veelbelovende zijwegen verdacht blijft.
Naast de genoemde gebieden van onderzoek zijn er ook, die in verschillende instituten bestudeerd worden, bijvoorbeeld de gasontladingen in
Eindhoven, Utrecht en Delft en de gaswetten in Leiden en Amsterdam.
§ 3. QUANTUM-THEORIE EN QUANTUM-MECHANICA.

Welke zijn nu in het tijdvak 1920-1940 de meest centrale gebieden der
natuurkunde geweest, de gebieden dus waar de meest fundamentele vooruitgang werd geboekt?
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In de twintiger jaren is dit het gebied het quantumtheorie geweest, die
zich daarbij tot de quantummechanica van DE BROGLIE, HEISENBERG,
SCHRoDINGER en DIRAC heeft ontwikkeld. Deze ontwikkeling droeg een
in hoofdzaak theoretisch karakter, al .stonden de beschouwingen natuurlijk dikwijls in wisselwerking met experimenten. De algemene geestelijke
betekenis dezer ontwikkeling is zeker zo belangrijk als die van EINSTEIN'S
relativiteitstheorie, welke eerder in deze eeuw ontstond. Zij wordt het best
gekarakteriseerd door de mogelijkheid een en hetzelfde proces op verschillende, elkaar schijnbaar uitsluitende (complementaire), wijzen te
bezien en door de inkrimping van het begrip der gedetermineerdheid van
de toekomst door de invoering van HEISENBERG'S onzekerheids-relatie.
Het is bier niet de plaats deze ontwikkeling te beschrijven, zij moet echter
met nadruk en eerbied worden genoemd, daar haar invloed op de zusterwetenschappen (wijsbegeerte, biologie, psychologie, enz.) zeker nog niet
is uitgewerkt en daar binnen het raam der natuurkunde zelf hierdoor fundamentele problemen aithans een voorlopige — zij het dan ook niet voor
een ieder bevredigende — oplossing hebben gevonden.
Vermeld zij, dat bij deze ontwikkeling Nederlandse en in Nederland
werkende theoretici als EHRENFEST, UHLENBECK, GOUDSMIT, KRONIG en
vooral KRAMERS een eervol aandeel hadden.
§ 4. KERNPHYSICA.

De dertiger jaren vormden een tijdperk voor stormachtige ontwikkeling op het gebied der kernphysica. De ontwikkeling droeg in hoofdzaak
een experimenteel karakter en ging uit van de laboratoria in Cambridge en
Parijs, waar door RUTHERFORD, CURIE e.a. in het begin van de eeuw de
raadselen der radio-activiteit werden opgehelderd. Bij de radio-actieve
verschijnselen vertonen echter de kernen der atomen spontane omzettingen, terwijl bij de moderne kernphysica juist het ingrijpen van buiten in
die kernen bepalend is. Men heeft hierbij vooral te maken met een enorme
uitbreiding van onze feitenkennis omtrent het gedrag der kernen, die nog
zeer weinig gesystematiseerd is.
Als gezegd, ging deze ontwikkeling uit van de grote radio-activiteitslaboratoria in Cambridge, Parijs en Berlijn, doch dank zij uit Europa overgekomen geleerden en zeer ruime hulpmiddelen wisten ook de Amerikanen
zich op dit gebied spoedig te doen gelden. Nederland was in een ongunstiger positie, en speelde hierbij slechts een kleine rol. Sizoo richtte aan de Vrij e
Universiteit te Amsterdam een radio-activiteitslaboratorium in en daar, alsmede tegen het eind der periode te Groningen en te Eindhoven, werd zeer
verdienstelijk kernphysisch werk verricht. Maar de grote ontdekkingen
(en de Nobel-prijzen) vielen in Frankrijk, Engeland; Amerika en Duitsland.
1 7. Geestelijk Nederland II
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§ 5. CONCLUSIE.

Tot een conslusie komende, meen ik te moeten verwachten, dat de
stormachtige ontwikkeling der kernphysica in de toekomst zal aanhouden.
Ook in Nederland zal men de kernphysische uitrusting der laboratoria zeer
moeten uitbreiden als men op dit fundamentele gebied niet geheel achter
wil geraken. Dit zal van de Overheid grote uitgaven verlangen zonder dat
men mag verwachten, dat Nederland daardoor opeens tot de leidende volken op dit gebied zal behoren.
Anderzijds is er geen reden om de gebieden van onderzoek, waarin wij
tot nog toe uitblonken, te laten braak liggen. Vooral op het gebied der
zeer lage temperaturen mogen nog fundamentele ontdekkingen verwacht
worden. En er mag nog wel eens de nadruk op gelegd worden, dat Nederland, in zijn voortreffelijk algemeen peil van natuurkundig onderwijs en
onderzoek een groot kapitaal bezit, waarvan de materiele exploitatie op
vele gebieden voor ons land zeker van uitnemende economische betekenis
zal kunnen worden.
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§ T.

INLEIDING.

Klein is een atoom; nog kleiner zijn kern. Toch is deze kern de zetel van
ontzaglijke krachten en spanningen, die aan het atoom zijn structuur en
eigenlijke wezen verlenen. Tot ver buiten het atoom doen zij zich gevoelen
in de werkingen die het atoom op andere atomen en atoomcomplexen uitoefent, alsmede in de radio-actieve stralingen die van de kern uitgaan.
Het zijn deze krachten die het atoom bij al zijn kleinheid toch in zekere zin
alom-tegenwoordigheid verschaffen.
Kleine naties lijken opmerkelijk veel op atomen. Ook hun structuur en
wezen worden bepaald door een kleine kern : die der cultuurdragers. Onder
deze cultuurdragers vormen de wetenschappelijke onderzoekers een nog
weer kleinere, maar uiterst belangrijke ondergroep. De krachten der wetenschap drukken een stempel op heel het geestelijk wezen van een yolk.
Omgekeerd spiegelt de volksaard zich duidelijk of in de vormen waarin de
wetenschap in een gegeven land beoefend wordt — ook al is de wetenschap van huis uit cosmopoliet.
De volgende bladzijden bedoelen de wijze, waarop de Nederlandse
sterrenkundigen uit de periode tussen ongeveer 1918 en 194o hun stempel
op de wetenschap drukten, in enkele losse lijnen te tekenen. Meer dan de
vluchtige schets van een sneltekenaar kan in de beperkte plaatsruimte, die
ons ter beschikking staat, niet gegeven worden. Dit is ook niet nodig, want
zelfs in een dergelijke schets kan het wezen tot uiting komen. Om dit
wezen is het ons in het volgende te doen.
§ 2.

STERRENKUNDE EN DE NEDERLANDSE VOLKSAARD.

In Nederland treft men geen enkele grote sterrenwacht aan. Zelfs het
meest belangrijke observatorium, de oude grijze sterrenwacht van Leiden
waar onder KAISER, de beide vAN DE SANDE BAKHUYSEN'S, DE SITTER,
HERTZSPRUNG en OORT uiterst belangrijk observatiewerk verricht wend
en nog wordt, behoort, beoordeeld naar de grootte der kijkers en de rijkdom van het instrumentarium, thuis onder de kleine sterrenwachten.
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Een der redenen voor het ontbreken van een grote sterrenwacht vomit
misschien het klimaat van Nederland, dat met de vele grijze regendagen
en bewolkte luchten niet gunstig is voor regelmatige astronomische waarnemingen. Maar de hoofdreden moet vermoedelijk toch eerder gezocht
worden in een kortzichtige zuinigheid van de Nederlander waar bet gaat
om uitgaven voor de zuivere wetenschap zonder uitzicht op direct praktisch nut.
Een buitenstaander zou misschien kunnen vermoeden dat de Nederlandse nuchterheid de belangstelling voor de astronomie in de weg staat.
Daarin zou hij zich echter volkomen vergissen — de feiten wijzen het uit.
Grote belangstelling voor de sterrenkunde blijkt reeds uit het bestaan
van een bloeiende vereniging van amateurs, de Nederlandse Vereniging
voor Weer- en Sterrenkunde, die 22 plaatselijke afdelingen heeft, vele
honderden leden telt en een goed verzorgd orgaan, Hemel en Dampkring,
uitgeeft.
Ook komt liefde voor de sterrenkunde uit in een groot aantal privesterrenwachten, ingericht door amateurs, waarin vaak zeer goede kijkers
opgesteld zijn, waaronder spiegels die eigenhandig geslepen zijn door hun
bezitters. Dezen zetten daarmede op waardige wijze de eeuwenoude traditie voort van CHRISTIAAN HUYGENS, SPINOZA, LIPPERSHEY en de overige
beroemde Nederlandse brillenslijpers uit de zeventiende eeuw.
Onder deze amateursterrenwachten mag in dit verband het Philipsobservatorium te Eindhoven met name genoemd worden. Niet alleen dat
dit het grootste en best geoutilleerde is, maar het is toegerust met een
spiegeltelescoop waarvan de spiegel bestaat uit een glasschijf gelast op
een chroomijzeren ondergrond volgens een door de Philips Fabrieken ontwikkeld procede, dat nog grote mogelijkheden voor de toekomst belooft.
Ten slotte pleit voor de belangstelling, die de sterrenkunde bij de
Nederlander geniet, het feit dat het Zeiss-planetarium te 's-Gravenhage, geleid door de astronoom Dr J. J. RAIMOND, dagelijks zo velen tot zich trekt.
Waarlijk, tezamen met de physica is sterrenkunde de wetenschap op
welker gebied Nederland en de Nederlandse mannen van wetenschap de
schoonste lauweren geoogst hebben door wereldvermaarde onderzoekingen. En bovendien is de sterrenkunde bij het gehele yolk „populair" in
de goede zin des woords.
Hoe komt het, dat deze feiten zo in tegenspraak zijn met wat onze hypothetische „buitenstaander" meende te rnoeten verwachten?
De reden is wel deze, dat de buitenstaander niet zo dadelijk doorziet dat
de nuchterheid van de Nederlander als het ware een soort van natuurlijke
bescherming vormt van een zeer gevoelig innerlijk, dat wijd openstaat
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voor de grootse majesteit der natuur. En waar openbaart deze majesteit
zich indrukwekkender dan in het wonder van de sterrenhemel?
In dit verband verdienen de volgende woorden van DE SITTER, de grote
astronoom en dichterlijke mens, aan de vergetelheid ontrukt te worden.
Zij illustreren zo duidelijk het bijkans mystiek verlangen naar inzicht in
het wezen der natuur en de heilige eerbied voor het wonder van de schepping, die gewoonlijk diep verborgen blijven achter de Nederlandse
nuchterheid. Op de vraag of de gemeenzaamheid, die ontstaat door de bestudering van de sterrenhemel, het schouwspel dat het heir der sterren
biedt, niet van een deel van zijn luister berooft, antwoordde DE SITTER,
zinspelend op een passage in „de Bramenzoeker" :
„whet is inbeelding van de onwetende, als hij denkt dat door het
weten het wonder verloren zou gaan . . . Duizeling bevangt ook mijn
hart als ik de sterrenhemel beschouw, maar het is een duizeling van een
andere orde; zij verhoudt zich tot die van een artistieke bewonderaar .. .
als de voile, bewuste liefde van een vrouw en moeder tot het dwepend verlangen van een bakvis. Zeker, wij trachten de afstanden tussen de sterren
in getallen te vangen . . . Doch die getallen zijn niet ons einddoel. Het getal, beter gezegd : de wiskunde, die meest volmaakte schepping van de
menselijke geest, is ons het middel waardoor wij hopen ons hoe langer hoe
meer te bevrijden van de beperkingen ons door menselijke onvolmaaktheid en materiele gebondenheid opgelegd, de trap waarlangs wij hopen te
klimmen tot steeds zuiverder, steeds vrijer en onbevangener aanschouwing
van het, voor altijd onbereikbare, wonder."
§ 3. DE BELANGRI JKSTE FIGUREN DER NEDERLANDSE STERRENKUNDE EN HUN WERK.
JACOBUS CORNELIUS KAPTEYN (1851-1922) mag zonder overdrijving onmiddellijk naast WILLIAM HERSCHEL genoemd worden in de geschiedenis
der sterrenkunde. Toen KAPTEYN in Groningen benoemd werd tot hoogleraar in de sterrenkunde, vond hij daar geen observatorium. Bij gebrek
aan de mogelijkheid om zelf waarnemingen te doen, trad hij toen in vetbinding met de Engelse astronoom DAVID GILL te Kaapstad. Deze was
juist gereed gekomen met de fotografische opnamen voor de gehele hemel,
voor zover te Kaapstad zichtbaar, maar had te veel ander werk om handen
om de juiste plaats van iedere ster aan de hemel daarop te kunnen uitmeten.
KAPTEYN nam toen op zich het kostbare materiaal, dat GILL bijeen gebracht had, in zijn „astronomisch laboratorium" uit te meten en te bewerken. Dit was een taak die ruim twaalf jaar in beslag nam. In 1900 was zij
voltooid. Het resultaat van de samenwerking van GILL en KAPTEYN was
de Cape Photographic Durchmusterung.
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Na het voltooien van zijn grootse taak begon KAPTEYN zijn serie onderzoekingen over de structuur van het heelal, die van zo ongeevenaarde betekenis voor de gehele stellaire sterrenkunde geworden is.
Voor zijn doel was de kennis van de afstanden der sterren, technisch
uitgedrukt : van hun „parallaxis", onmisbaar. Toen KAPTEYN zijn onderzoekingen begon, waren er echter nog slechts zeer weinig parallaxen bekend. Met behulp van door hem uitgedachte statistische methoden wist
KAPTEYN uit het rijke materiaal, dat hij door het uitmeten van de platen
van GILL bijeengebracht had, de gemiddelde parallaxen van grote groepen
sterren te bepalen. Hij moest daartoe ook de snelheden, waarmee de
sterren door de ruimte vliegen, de zogenaamde eigenbewegingen der
sterren, kennen. In verband hiermee staan zijn eerste onderzoekingen over
de snelheid van de zon.
Bij de bestudering van de eigenbewegingen der sterren, gecorrigeerd
voor de zonsbeweging, deed KAPTEYN zijn eerste grote en opzienbarende
ontdekking : die van de beide sterstromen (1904). Het bleek namelijk dat
de sterren zich niet kris-kras door elkaar bewegen, maar dat er duidelijk
twee richtingen van verkeer, twee „stromen", te onderkennen zijn.
Het bleek hem echter steeds duidelijker, dat verdere onderzoekingen
behoefte hadden aan een uitgebreider materiaal. Als gevolg hiervan ontwierp hij het „plan of selected areas" (1905), waaraan tal van sterrenwachten, over de gehele wereld verspreid, hebben samengewerkt.
Al deze en tal van andere onderzoekingen hadden ten doel te komen
tot een duidelijk beeld van de bouw van het sterrenstelsel. Inderdaad
slaagde KAPTEYN er in de sterrenverdeling binnen een ruimte met een
middellijn van enige duizenden lichtjaren rondom de zon te bepalen
(KAPTEYN'S „mengingswet" en „dichtheidswet"). In de beroemde Groningen Publications vinden wij de gewonnen resultaten van het onderzoek
neergelegd. In 1920 werd dit onderzoek afgesloten voor zover het betreft
het „locale sterrenstelsel".
Het werk van KAPTEYN kan niet hoog genoeg aangeslagen worden.
Het trok dan ook in binnen- en buitenland zeer de aandacht en werkte
stimulerend op de gehele stellaire sterrenkunde. KAPTEYN werd een Internationale figuur. Toen een zijner collega's eens van KAPTEYN zei dat hij
was : „one of the most important personalities in the whole history of
astronomy", sprak hij de algemene overtuiging van alle tijdgenoten uit.
Na KAPTEYN, en in een adem met hem, moet genoemd worden zijn leerling, WILLEM DE SITTER (1872-1934).
Zijn betekenis was tweeledig; als organisator, maar ook als theoretisch
astronoom, heeft DE SITTER belangrijk werk verricht.
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Voor de Nederlandse sterrenkunde was van fundamenteel belang zijn
reorganisatie van de Leidse sterrenwacht. Deze reorganisatie toch plaatste
de genoemde instelling „in the very frontrank at the side of a few similar
institutions that have behind them the resources of countries far greater
than little Holland", zoals Dr SCHLESINGER, de directeur van de grote
Yale Sterrenwacht, het uitdrukte op het wereldcongres van de Internationale Sterrenkundige Unie te Leiden.
Het organiserend talent van DE SITTER bleek ook uit de overeenkomst,
die op zijn initiatief gesloten werd tussen de Unie Sterrenwag te Johannesburg (waar DE SITTER een tweetal jaren onder GILL werkzaam was) en de
Leidse Sterrenwacht. Bij deze overeenkomst werd bepaald, dat Leidse
astronomen het recht kregen gebruik te maken van het instrumentarium
van de Unie Sterrenwag in het gunstige klimaat van Johannesburg, terwijl
omgekeerd Zuidafrikaanse astronomen in Leiden komen werken. Mede
als gevolg van deze overeenkomst, is Johannesburg aangewezen als de
plaats waar de grote kijker opgesteld werd, waarvoor door de Rockefeller
Foundation gelden beschikbaar gesteld zijn ten einde de Leidse waarnemingen over de zuidelijke hemel te kunnen uitbreiden.
Als derde organisatorische daad van DE SITTER valt te vermelden
de oprichting van het Bulletin of the Astronomical Institutes of the Netherlands, beter bekend als de B.A.N., het vaktijdschrift dat naast de
Groningen Publications, de Recherches Astronomiques van Utrecht, de Leidse
Annalen en de Amsterdamse Publications in een behoefte bleek te voorzien
Het onderwerp dat DE SITTER zijn gehele leven niet losgelaten heeft,
was de beweging van de satellieten van Jupiter in wiskundige formules
vast te leggen. Reeds in de jaren 1897-'99 was hij werkzaam aan dit probleem. In 1901 promoveerde hij op het onderwerp : Discussion of heliometer observations of Jupiter's satellites made by SIR DAVID GILL and W. H.
FINLAY, en nog in een van zijn laatste publicatiesgupiter'sgalikan satellites),
die hem de gouden medaille van de Royal Astronomical Society deed verwerven, kwam hij op dit onderwerp terug.
Van wereldbetekenis waren zijn onderzoekingen over de relativiteitstheorie in verband met het gedrag van de ver verwijderde spiraalnevels.
Hij werkte de consequenties uit, die deze theorie had voor de bouw van
het heelal, en ontwierp in verband met de snelheden, die zeer ver verwijderde spiraalnevels bleken te hebben, een model, dat tegenwoordig alom
bekend staat als het „heelal van DE SITTER". Het is een grensgeval van zijn
„uitdijend heelal", waaraan hij ook een aantal beschouwingen en publicaties gewijd heeft. Hij behandelt daarin de opvatting, dat het heelal met
alle sterren en sterrenstelsels erin zich voortdurend uitzet.

248

GEE STELI JK NEDERLAND

Tot de oudere astronomen met wereldnaam behoort voorts ANTOINE
PANNEKOEK. Ook hij was gelijk KAPTEYN een astronoom zonder sterrenwacht. In stede hiervan heeft hij zijn „Astronomisch Instituut" to Amsterdam geschapen, waar zeer waardevol werk verricht wordt door het uitmeten en fotometreren van elders opgenomen platen.
Het werk van PANNEKOEK omspant vele gebieden. In de eerste plaats
mag wel zijn onderzoek van de detailstructuur van de melkweg genoemd
worden, waarvan de resultaten vastgelegd zijn in een aantal lijvige publicaties. Verder bleken zijn onderzoekingen over donkere nevels van het
grootste gewicht. Maar daarnaast moeten nog genoemd worden zijn fotometrische studies over de spectra van veranderlijke sterren en verder tal
van theoretische verhandelingen over astrophysische onderwerpen als de
structuur van sterrenatmosferen e.d., die bier niet nader toegelicht kunnen
worden, maar die hem een welverdiende wereldreputatie bezorgd hebben.
Het werk van M. MINNAERT is voornamelijk astrophysisch. MINNAERT
zet hiermede de traditie voort van zijn leermeester W. H. JuLms, die, uitgaande van onderzoekingen over anomale dispersie en verstrooiing, kwam
tot een zeer eigen zonnetheorie, die weliswaar heden verlaten is, maar toch
indertijd zeer de aandacht getrokken heeft.
Benoemd tot directeur van de Utrechtse sterrenwacht, heeft MINNAERT
dit instituut herschapen in een inrichting voor astrophysische en heliophysische waarnemingen, die — zij het op bescheidener schaal — herinnert
aan het beste wat op dit gebied in Amerika aan de Mount Wilson-Sterrenwacht bereikt wordt. Reeds wend in Utrecht — mede dank zij de voorbeeldige samenwerking die bestaat tussen de sterrenwacht en het physisch
laboratorium — uitmuntend werk verricht, getuige de grote atlas die de
resultaten samenvat van de intensiteitsmetingen der Fraunhoferlijnen in
het zonnespectrum, welke voorkomen in de atlas van ROWLAND.
Naast zijn meer experimentele onderzoekingen, heeft MINNAERT bovendien een groot aantal belangrijke onderzoekingen op theoretisch astrophysisch terrein op zijn, naam staan.
J. H. OORT, de tegenwoordige directeur van de Leidse sterrenwacht,
bleef, in tegenstelling tot PANNEKOEK en MINNAERT, de stellaire sterrekunde trouw. Hij verwierf vooral vermaardheid door zijn ontdekking
van het „Dort-effect", waaruit hij besloot tot de rotatie van het melkwegstelsel, en door de verklaring die daaruit voortspruit van de sterstromen
van KAPTEYN.
Ofschoon geen Nederlander van geboorte, heeft E. HERTZSPRUNG eerst
als adjunct-directeur en, na de dood van DE SITTER, als directeur van de
Leidse sterrenwacht, de Nederlandse sterrenkunde zeer aan zich verplichte
door de bezieling die van hem uitging op de jongere Leidse astronomen,
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voor wie hij een voorbeeld van enthousiasme was, en die onder zijn leiding
geschoold werden in een waarnerningspraktijk van uitzonderlijke volmaaktheid, waarvan hij, evenals zijn grote landgenoot, TYCHO BRAHE, het
geheim bezat.
Van het wetenschappelijk werk van HERTZSPRUNG noemen wij in het
bijzonder zijn onderzoekingen over het verband, dat tussen de lichtkracht
van een ster en zijn spectrum (dus zijn temperatuur) bleek te bestaan en
dat in het naar hem en RUSSELL genoemde Hertzsprung-Russell-diagram
wend vastgelegd. Voorts heeft hij belangrijk werk op het gebied van veranderlijke sterren gedaan, dat alleen reeds voldoende zou zijn om hem een
wereldnaam te verschaffen.
In het voorgaande noemden wij de baanbrekers der sterrenkunde in ons
land. Rondom hen gegroepeerd vinden wij een groot aantal werkers, die,
elk op het eigen gebied, belangrijk werk van internationale betekenis verricht hebben.
In Groningen handhaaft prof. Dr P. J. VAN RHIJN, die als opvolger van
KAPTEYN diens werk voortzet en uitbreidt, ten voile de roem en internationale faam van het Kapteyn-laboratorium.
Prof. Dr A. A. NYLAND (1868-1936), de voorganger van MINNAERT te
Utrecht, verwierf grote vermaardheid door zijn onvermoeide waarnetning
der veranderlijke sterren (vele honderdduizenden observaties die voor een
deel nog op nadere bewerking wachten!).
Prof. Dr H. ZANDSTRA, PANNEKOEK'S opvolger aan de Amsterdamse
Universiteit, vestigde vooral de aandacht op zich door origineel en suggestief theoretisch werk over planetaire nevels en novae.
Dr PH. OOSTERHOF is specialist op het gebied van veranderlijke sterren
en sterrenhopen, al verscheen er ook belangrijk werk van hem op ander
gebied.
Dr J. STEIN S. J., tegenwoordig directeur van de Vaticaanse sterrenwacht te Castel Gandolfo, maakte vooral naam door het grote handboek
over veranderlijke sterren dat hij in samenwerking met HAGEN schreef en
waarvan het tweede deel, handelend over de verschillende theorieen,
geheel van zijn hand is. Verder verdienen zijn studies over de aantallen
dubbelsterren in de Vaticaanse zones van de Carte Photographique du Ciel en
de twee daarop betrekking hebbende dubbelster-catalogi, die hij samenstelde, bijzondere vermelding.
Van Dr J. AN DER BILT, die in zijn functie van Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde zoveel gedaan heeft
om de sterrenkunde in Nederland bekend en geliefd te maken bij het grote
publiek der amateurs, niet het minst door het schrijven van goede populairI8*. Geestelijk Nederland II
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wetenschappelijke boeken en artikelen op het gebied der astronomie, noemen wij zijn studies over de veranderlijke sterren R. V. Tauri en U Geminorum. Ook moet zijn functie van Secretaris van de Nederlandse Eclipscommissie vermeld worden. Ads zodanig had hij namelijk een werkzaam
aandeel in het voorbereiden van de verschillende eclipsexpedities, die in
de loop der jaren georganiseerd werden en waaraan tal van Nederlandse
astronomen hun medewerking gaven.
wij zouden nog lang kunnen doorgaan met deze opsomming. Er zijn
nog tal van Nederlandse astronomen uit de periode tussen i 918 en i 94o die
vermeld zouden kunnen worden. Met name ook onder de jongeren treffen
wij een avant-garde aan, wier prestaties de beste verwachtingen voor de
toekomst der sterrenkunde in ons land wettigen. Maar het is ons bier niet
te doen om vele namen te noemen. Het gezegde moge volstaan om duidelijk te maken hoezeer in ons land de sterrenkunde een levende en bloeiende
wetenschap is, die haar loten naar alle zijden drijft.
§ 4. NEDERLANDSE ASTRONOMEN IN HET BUITENLAND.

De tot dusver genoemde sterrenkundigen zijn en waren — behalve later
Dr STEIN allen in Nederland werkzaam. Ons overzicht zou echter zeer
onvolledig zijn en een volkomen verkeerde indruk wekken, wanneer wij
niet nog een enkel woord wijdden aan de Nederlandse sterrenkundigen,
die een werkkring gevonden hebben in het buitenland en daar de naam
van ons vaderland hoog houden.
Zonder enige aanspraak op volledigheid te maken, doen wij een losse
greep uit hen, die op dit moment een leidende functie in het buitenland
bekleden.
In Johannesburg treffen wij Dr W. H. VAN DEN Bos aan, die bekend is
door zijn vele ontdekkingen op het gebied der dubbelsterren, als directeur
van de Unie-Sterrenwag. Dr D. BROUWER, die belangrijke onderzoekingen
over zeer uiteenlopende astronomische onderwerpen op zijn naam heeft
staan, is directeur van de Yale-sterrenwacht. Dr J. SCHILT is sedert 193i
directeur van de Rutherfurd-sterrenwacht in New York en gewoon hoogleraar aan de Columbia Universiteit aldaar. Dr W. J. LUYTEN, wiens werk
over de eigenbewegingen van sterren algemene erkenning vond, is thans
directeur van de sterrenwacht van de Universiteit van Minnesota, nadat hij
aanvankelijk aan de Lick-sterrenwacht en later aan de Harvard-sterrenwacht verbonden is geweest. Dr P. VAN DE KAMP, die zich eveneens verdienstelijk heeft gemaakt door onderzoekingen op het gebied van de eigenbewegingen, bekleedt dezelfde positie aan de Sproul-sterrenwacht van het
Quaker College te Swarthmore.
Verder ontmoeten wij Dr G. P. KUIPER, wiens onderzoekingen over
-
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het Russell-diagram en over witte dwergen afzonderlijke vermelding verdienen, als directeur van de Yerkes-sterrenwacht en van het Mc DonaldObservatorium in Texas. Als opvolger van STRUVE is hij met BOWEN
(Mt. Wilson) en SHAPLEY (Harvard) een der belangrijkste astronomen der
Verenigde Staten.
Dr B. J. BOK is gewoon hoogleraar aan de Harvard-sterrenwacht.
Als een der veteranen in het buitenland noemen wij nog Dr A. VAN
MAANEN, die in 1945 gestorven is en sneer dan dertig jaren medewerker
was aan de Mount Wilson-sterrenwacht. Op zijn naam staan in het bijzonder onderzoekingen over parallaxen en eigenbewegingen van sterren.
§ S. DE BOSSCHA-STERRENWACHT TE LEMBANG.

In het jaar 1920 werd, vooral op het initiatief van de heer K. A. R.
de Nederlandsch-Indische Sterrenkundige Vereeniging opgericht, speciaal met het doel om to komen tot stichting van een sterrenwacht. Dit doel werd inderdaad verwezenlijkt. Op de zuidelijke helling
van de Goenoeng Tangkoeban Prahoe verrees de naar de heer BOSSCHA
genoemde sterrenwacht met als hoofdinstrument een dubbele Zeissrefractor van 6o cm opening en 1 o.5 meter brandpuntsafstand. Deze instelling kwam geheel door particulier initiatief tot stand, terwijl ook de
fondsen door particulieren, grotendeels door de beer BOSSCHA, werden bijeengebracht.
Daar er nog steeds slechts een relatief klein aantal sterrenwachten op
het zuidelijk halfrond gevestigd is, mag verwacht worden dat ook deze
Nederlandse instelling in de toekomst nog veel van zich zal laten horen —
wanneer zij althans geen onherstelbare schade geleden heeft door het
oorlogsgeweld, iets waar wij op het moment dat wij dit schrijven nog geen
oordeel over hebben.
De leiding van deze sterrenwacht was toevertrouwd aan Dr Ir J. E. G.
VOCTTE. Reeds deed deze enkele delen verschijnen van de „Annalen van
de Bosscha-sterrenwacht", die getuigen van de werkkracht van hem en
zijn assistenten. Bij het uitbreken van de oorlog zou Dr VOUTE juist repatrieren en opgevolgd worden door Dr A. DE SITTER, de noon van prof.
W. DE SITTER. Helaas echter, de jonge DE SITTER iS gedurende de bezettingsjaren in Indio bezweken in een der kampen. Een veelbelovende
kracht, die reeds werk van betekenis op zijn naam had staan, is met hem
heengegaan.
BOSSCHA,

§ 6. CONCLUSIE.

Vatten wij alles samen, dan komen wij tot de conclusie dat de sterrenkunde in Nederland gedurende de periode van 1918 tot 1940 in alle op-
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zichten een tijdperk van grote bloei heeft doorgemaakt. towel in theoretische als in praktische onderzoekingen stonden Nederlandse astronomen
in ons land, maar ook daar buiten, in voorste rijen.
Gezien het grote aantal jongeren dat in deze periode geschoold is en
door liefde tot de sterrenkunde bezield wordt, mag men hopen en verwachten dat zij ook in de toekomst veel waardevols voor de ontwikkeling
van de astronomie zullen weten bij to dragen.

LITERATUUR
Voor literatuur moeten wij verwijzen naar publicaties in de vaktijdschriften. Naast . de reeds genoemde publicaties der sterrenwachten en de
B.A.N., zijn dit voornamelijk de Monthly Notices of the Royal Astron. Society
en het Astrophysical Journal.
Bevattelijke overzichten van hun werk gaven vele der genoemde astronomen in het tijdschrift Hemel en Dampkring, waarin men ook meer of
minder uitvoerige necrologieen kan vinden van KAPTEYN, DE SITTER,
NYLAND en JULIUS, alsmede het belangwekkende artikel van prof. OoRT
over „Jonge Nederlandse astronomen op belangrijke posten in het buitenland". Een pas verschenen „Register" op de laatste 25 jaargangen kan
belangstellenden tot groot nut zijn.
Ten slotte zij nog gewezen op de uitvoerige verslagen van de „Sterrekundige Colloquia" van de Nederlandse Astronomen-Club. Deze worden
gepubliceerd in het Nederlandsch Tijdschrift voor Natuurkunde, en zijn
als afzonderlijke overdrukken verkrijgbaar.
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§ I. NEDERLANDSE AANVAL OP LOGICISTEN EN FORMALISTEN.

De mathesis is het festijn van het symbool. Het domme potlood, zelfs
als het door een wiskundige gehanteerd wordt, laat op a = b en b = c
gemakkelijk volgen a = c, maar de ingewijde weet, dat hij in die overgang sours wijsheid toepast, eerst na jarenlang ingespannen denken verworven, want hij heeft aan den lijve ondervonden, dat het gelijkteken een
begrip kan aanduiden, waarvan het be-wijs der transitieve eigenschap met
enorme moeilijkheden gepaard gaat. Aan mij de hopeloze taak in een kort
bestek de binnen onze grenzen uitgevoerde symbolendans aan een groot
(ik had eerst geschreven ondeskundig) publiek te vertonen. Had de redactie het dwaze denkbeeld gehad mij tienmaal zoveel ruimte toe te staan, dan
had ik een behoorlijk overzicht kunnen schrijven, dat iedereen zou hebben
overgeslagen.
Hij, die een minutieus portret zoekt van het mathematisch gezelschap
in ons land rond 194o, grijpe elders'). Ili zal trachten een schilderij te maken. Natuurlijk wordt het geen Nachtwacht, al zullen vele geschilderde
personages er zich over beklagen te zeer in het duister te zijn gehouden.
Technische bijzonderheden zal ik zoveel mogelijk vermijden. En nu ter
take, zoals de wiskundige zegt, als hij de hoofdzaak heeft verrneld.
Een kleine eeuw geleden wend in de mathesis overal rustig met grensovergangen gejongleerd. De eerste dissident was KRONECKER (I 8 23I 891). Wel wist hij, dat hem niet de jaren en de kracht gegeven zouden zijn
om de klassieke analyse te vernietigen, „maar eenmaal zal er," zo voorspelde hij, „een opvolger komen, die beeindigen zal, wat ik begonnen
ben." De wiskundigen trokken zich van die voorspelling niet veel aan en
werkten door op oude beproefde wijze, zij het dan dat een man als POINCARE en Franse „empiristen" zoals BOREL, ongerust, op de algemeen
erkende grondslagen kritiek oefenden, waartoe te meer aanleiding bestond,
1) Natuurwetenschappelk k onderzoek in Nederland,
1942, N.V. Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij,
Amsterdam. Dr H. D. KLOOSTERMAN is de rapporteur van het uitstekende laatste hoofdstuk (hoofdstuk
16, p. 234-255), gewijd aan de wiskunde.
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omdat in de verzamelingsleer contradicties optraden. Totdat in 1907 in
Amsterdam een dissertatie verscheen, een van de merkwaardigste ooit
geschreven wiskundige proefschriften, van de zes-en-twintigjarige L. E.
J. BROUWER, waarin deze een felle aanval deed op de logistische en forma.listische opvatting der wiskunde. Het volgende jaar schoof hij zijn stellingen nog verder naar voren door een artikeltje van slechts zes bladzijden
in her TOschrift voor 1,Fisbegeerte over de onbetrouwbaarheid der logische
principes. De strijd was ontbrand, want de tegenpartij, numeriek overmachtig, kwam in het geweer onder leiding van de veteraan D. HILBERT
in Gottingen.
Het ging in die oorlog fel en hartstochtelijk toe. Zinspelend op KRONECK.ER en steunend op autoriteitsgezag, riep de aanvoerder der traditionele partij : „Brouwer is geen revolutie, maar de herhaling van een onbetekenende putsch met oude methoden, die indertijd, hoewel met meer
kracht ondernomen, toch volslagen mislukt is. Heden is de staat volledig
bewapend door het werk van FREGE, DEDEKIND en CANTOR".
Om zijn ongerust geworden volgelingen cooed in te spreken en hen
om zich te verzamelen, verklaarde de gezaghebbende veldheer, dat hij voor
een rechtvaardige zaak streed : hij zou bewijzen, dat in de klassieke wiskunde geen tegenspraak kan optreden, waaruit duidelijk zou blijken hoe
onschuldig zij is.
„Ja, zo onschuldig als een misdadiger, die niet door het gerecht veroordeeld is," hoonde de jonge rebel.
Wij zijn nu een generatie verder. De oude aanvoerder, tot het laatst toe
in het harnas gebleven, is van het slagveld weggedragen en de jeugdige
BROUWER is inmiddels bejaard geworden. HILBERT vergiste zich, toen hij
zei, dat BROUWER slechts een putsch was : BROUWER is een omwenteling.
Maar de overtuiging, dat binnen een kwart eeuw onder de mokerslagen
van BROUWER het gehele staatsbestel van de klassieke analyse ineen zou
storten en dat de mathematici dan alleen de nieuwe orde, de intuitionistische, zouden aanhangen, is evenmin juist gebleken. Het overgrote deel
der wiskundigen woont en werkt nog altijd in het klassieke gebouw, zonder zich te bekommeren om de sombere waarschuwing (1918) van H.
WEYL „De stevige rots, waarop het huis van de analyse in de zin van het
formalisme is gebouwd, blijkt bij nader onderzoek denkbeeldig te zijn :
voor een groot gedeelte is het huis op zand gebouwd."
:

Wat is nu de revolutie ? Na de weelderige bloei der wiskunde in de i 8e
eeuw, was in het daarop volgende honderdtal jaren een scherpe kritische
bezinning ingetreden, waarin op diepe fundamenten een imponerend gebouw werd opgericht, dat in 1900 door vrijwel iedere deskundige als defi-
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nitief en onaantastbaar wend beschouwd. Volgens de traditionele opvatting staat de volledige oneindige rij der natuurlijke getallen in onze geest
kant en klaar in het gelid; de definitie van een bepaald getal is slechts het
bevel, gegeven aan een lid dier rij om een pas naar voren te doen, maar
dat lid stond al van te voren gereed met al zijn eigenschappen en hebbelijkheden.
BROUWER daarentegen erkent het bestaan van natuurlijke getallen
slechts, voorzover zij door het subjectieve verstand, stuk voor stuk, zijn
geconstrueerd door voortdurende toevoeging van de eenheid. Bij hem is
de getallenrij dan ook nooit af.
De uitspraak, dat een getal een eigenschap bezit, betekent voor hem,
dat hij over een constructief bewijs van die eigenschap beschikt. Om enigszins een denkbeeld te geven van de gevolgen, die deze beschouwingswijze
voor de wiskunde heeft, construeer ik een getal a door onder elkaar te
zetten de decimale ontwikkeling van het getal a en de decimale ontwikkeling van a:
a --,---- 3,1415926535 .. .

a=

o,0000000000 .. .

met de volgende afspraak : Komen in de decimale ontwikkeling van a
ergens tien of meer cijfers 1 onmiddellijk achter elkaar voor, dan neem ik
al die cijfers onveranderd over; alle andere cijfers in de decimale ontwikkeling van a kies ik gelijk aan nul.
Dit getal bestaat ook voor BROUWER, omdat hij — en dat is voor hem
het criterium — over een voorschrift beschikt dat hem iri staat stelt om
net zoveel decimalen als hij zelf wenst, in een eindig aantal stappen te
berekenen. Zo weten we b.v., dat de eerste 500 cijfers achter de komma
zeker alle nul zijn. De traditionele wiskundige zegt nu: „er zijn slechts
twee mogelijkheden, a is nul of niet nul; tertium non datur." „Nee," zegt
BROUWER, „als ik beweer dat a nul of niet nul is, dan geef ik daarmee te
kennen, dat ik over een methode beschik, welke mij in een eindig aantal
stappen Ofwel een plaats in de decimale ontwikkeling van a aanwijst, waar
minstens tien cijfers 1 onmiddellijk op elkaar volgen, Ofwel uit de veronderstelling, dat ik zulk een plaats zou kunnen aanwijzen, een contradictie afleidt."
De bewering: tussen 9 99 en 999 + 9 ligt geen enkel of minstens een
ondeelbaar getal, wordt wel door de volgelingen van BROUWER, intuitionisten genaamd, aanvaard. Weliswaar weten we niet, en zal de mensheid
misschien ook nooit weten, welke van deze twee gevallen zich voordoet,
maar we beschikken, aangezien het bier een eindige verzameling betreft,
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over een methode, die in een eindig aantal stappen de beslissing kan brengen. De schijnbare evidentie van het „tertium non datur" op de oneindige
getallenrij verklaart het intultionisme door een ongeoorloofde overdracht
van een denkgewoonte van het eindige op het oneindige. Die uitbreiding
is volgens de intuitionisten voor iedere oneindige verzameling niet zonder
meer geoorloofd, waarmee dus meteen bij oneindige verzamelingen de
indirecte bewijsmethode als algemeen geldig principe is verworpen.
BROUWER (1908) erkent niet het beginsel van het uitgesloten derde, maar
wel dat van de contradictie, hetgeen inhoudt, dat iets niet tegelijk juist
en onjuist kan zijn. HEYTING (193o) behandelde de formele logica der
intuitionistische wiskunde in aansluiting bij de formele systemen van
WHITEHEAD-RUSSEL en van HILBERT. Hij stelt voor de formele logica van
het intuitionisme een stelsel onderling onafhankelijke axioma's op. Verder
heeft hij in hetzelfde jaar de theorie van het natuurlijke getal en de verzamelingsdefinitie van BROUWER geformaliseerd. Men mag volgens de
auteur aan deze onderzoekingen wel een analytische en verhelderende,
echter geen grondleggende betekenis toekennen.
In de eerste plaats richt zich de intuitionistische kritiek tegen de nietconstructieve existentiebewijzen, b.v. van de stelling, dat een continue
functie in een gesloten interval ergens haar grootste waarde aanneemt,
welke stelling door de intuitionist niet wordt aanvaard.
Nader onderzoek leert, dat de intuitionistische opvatting een ingrijpende
herziening van vrijwel de gehele wiskunde eist. De sombere Cassandravoorspellingen van HILBERT en zijn leerlingen, dat kostbare schatten,
door talloze geslachten naarstig bijeenvergaderd, op roekeloze wijze
teloor zouden gaan, zonder dat er iets voor in de plaats zou kornen, zijn
niet vervuld, want deze herbouw heeft zich niet tot afbraak beperkt.
Men kan Brie gevallen onderscheiden:
I. Sommige theorieen verdwijnen geheel, omdat er geen intuitionistische zin aan hun grondbegrippen gegeven kan worden. Hiertoe behoort
de theorie der hogere getalklassen van CANTOR.
2. Andere theorieen splitsen zich in parallel lopende theorieen, onderling verschillend door de sterkere of zwakkere formulering der grondbegrippen. Zo kan het begrip der machtigheid van een verzameling op verschillende wijzen geformuleerd worden (BROUWER, 1925-'26). Een ander
voorbeeld is de theorie der oneindige reeksen, waar men de convergentie
positief of negatief kan deftnieren. (BRouwER; uitwerking van M. J.
BELINFANTE, I 929).
3. Er zijn ook speciaal intuitionistische theorieen, waarvan de inhoud
van klassiek standpunt uit meestal triviaal is.
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In elk van de tot nog toe door de intuitionisten behandelde delen der
wiskunde treft men deze Brie gevallen in wisselende verhouding aan.
Als voorbereiding voor de reele analyse had BROUWER reeds in 1918
belangrijke delen van de theorie der puntverzamelingen bewerkt. Na een
uitvoerig onderzoek over de afgeleiden van verschillende (ook trans-finiete) orde komt de inhoudstheorie ter sprake. Deze inhoudstheorie
komt het meest overeen met die van LEBESGUE ; daar de laatste zeer weinig
constructief van opzet is, eiste de intultionistische herbouw bier een grote
originele prestatie. Ook met de theorie der reele functies heeft BROUWER
een begin gemaakt (1923 en 1928). Belangrijk is de stelling, dat iedere in
een afgesloten interval overal bepaalde functie daar gelijkmatig continu is.
Helaas zijn zijn publicaties over de maattheorie en de theorie der reele
functies zeer schetsmatig en bestrijken zij slechts een deel van het gebied.
De opstelling van een samenhangende theorie der reek functies is een van
de belangrijkste taken, waarvoor de intultionistische wiskunde op het
ogenblik staat.
De axiomatiek der projectieve meetkunde is door HEYTING bewerkt
(1925 en 1927).
Afzonderlijke problemen uit de topologie heeft BROUWER op intultionistische wijze behandeld: De stelling van JORDAN over de gesloten vlakke
kromme (1925), de stelling van HEINE-BOREL (1926), het dimensiebegrip
(1926).
De intultionistische wiskunde onderscheidt zich door de zeer grote
subtiliteit van Naar begrippen en redeneringen. Vooral HEYTING (1931,
19362 39) heeft getracht, ze meer toegankelijk to maken. De enorme taak
van de herbouw der wiskunde kon door BROUWER en enkele leerlingen,
waaronder vooral HEYTING en BELINFANTE moeten worden genoemd,
slechts voor een klein gedeelte worden verricht.
BROUWER begon met een uitvoerig onderzoek over de verzamelingsleer.
Deze onderzoekingen zijn zeer algemeen en abstract van opzet en daardoor
als inleiding tot het intultionisme ongeschikt.
Nadat BROUWER op de moeilijkheden van het getalbegrip had gewezen
en enkele fundamentele problemen had opgelost (1920), stelde HEYTING
(1936239) een uitvoerige theorie van het reele getal op. Later (1941) gaf
hij de definities voor de grondbegrippen der algebra en ontwikkelde hij
enkele theorieen uit dit gebied : de leer der determinanten en lineaire vergelijkingen; de eliminatie-theorie en de leer der ontbinding in factoren.
De afwijkingen van de klassieke algebra zijn vrij groot.
Het ligt voor de hand, dat de stelling over het bestaan der wortels van
een algebralsche vergelijking met complexe coefficienten spoedig de aandacht trok. BROUWER gaf met zijn leerling DE LOOR (1924) een intultionis-
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tisch correct bewijs (ongeveer gelijktijdig verscheen dat van WEYL); in
zijn Amsterdamse dissertatie (1925) onderwierp DE Loon de bekende bewijzen aan kritiek. In 1946 geeft J. G. VAN DER CORPUT een geheel ander
bewij s.
Op het gebied van de analyse moeten allereerst de uitvoerige onderzoekingen van BELINFANTE (helaas omgekomen in een Duits concentratiekamp) over oneindige reeksen en complexe functietheorie genoemd worden. Een zeer abstract opgezette intultionistische grondlegging van de
topologie gaf FREUDENTHAL (1926).
Als interessante bijdrage tot de analyse moet nog het artikel van VAN
DANTZIG over PEANO'S existentiestelling in de theorie der differentiaalvergelijkingen worden genoemd.
TUSSEN MATHESIS EN WIJSBEGEERTE.
Een verbindingsschakel tussen de mathesis en de wijsbegeerte wordt
gevormd door E. W. BETH, die een objectieve en subjectieve fundering
van de wiskunde onderscheidt, waarvan de eerste wordt opgespoord door
de methoden van de moderne logica, de tweede langs signifische en introspectieve weg. Hij schreef: Rede en aanschouwing in de wiskunde (Diss.
Utrecht, Groningen 1935); Inleiding tot de lqsbegeerte der wiskunde, Antwerpen; Summulae logicales (Groningen 1942); Geschiedenis der Logica
(Den Haag 1944) ; De 24sbegeerte der wiskunde van Parmenides tot Bokano
(Antwerpen 1944.).
In de laatste tijd hebben GRISS (1944) en VAN DANTZIG (1941, 1946)
veelbelovende pogingen gedaan om de negatie geheel uit de wiskunde to
barmen. Een definitief oordeel over de mogelijkheden van deze affirmatieve wiskunde is op het ogenblik nog niet mogelijk. Voor een groot deel
van de analyse blijken „negatie" en „disjunctie" onnodig to zijn; al worden de stellingen formeel omslachtiger. In de plaats van het gewone grensbegrip komen grensovergangen, waarbij aan de convergentiesnelheid bepaalde voorwaarden worden opgelegd. De meeste stellingen kunnen
affirmatief geformuleerd en bewezen worden, als maar iets meer dan het
gebruikelijke minimum wordt verondersteld. De affirmatieve wiskunde
sluit nauw aan bij de wijze, waarop de wiskunde in de ervaringswetenschappen wordt gebruikt, voor wier beschrijving men met een eindig aantal gevallen kan volstaan.
§ 2.

Een merkwaardige persoonlijkheid onder de Nederlandse wiskundigen is de veelzijdige, thans ongeveer 8o-jarige G. MANNOURY, die als onderwijzer les gaf aan kleine dorpskinderen en tegelijkertijd als privaatdocent leerlingen bezat zoals L. E. J. BROUWER. Bij de meeste mathematici
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is de productiviteit net hun vijftigste jaar practisch afgelopen; bij MANNOURY daarentegen valt het belangrijkste gedeelte van zijn wetenschappelijke werk juist in de laatste 3o jaar.
In 1917 begon zijn werkzaamheid met de Signifische kring, waartoe ook
behoorden FREDERIK VAN EEDEN, JAC . ISRAEL DE HAAN, L. E. J. BROUWER en Pater VAN GINNEKEN S. j . De significi onderzoeken de taal als
menselijk verstandhoudingsverschijnsel, in het bijzonder in haar beide
extreme vormen van mathematisch-formalistische en dichterlijk-mystieke
taal. MANNOURY bestudeert speciaal het wezen en de draagwijdte van de
wiskundige denkvorm Van zijn in die periode gepubliceerde werken vermeld ik slechts het veelal in schertsende vorm geschreven Mathesis en
Mystiek (1924). Voor de wiskunde belangrijk is o.a. de onderscheiding
van verschillende begrippen. Zo onderscheidt hij keuze- en uitsluitingsnegaties. Een voorbeeld van een keuzenegatie is het begrip „niet-even".
Een uitsluitingsnegatie, zoals het oneindigheidsbegrip, heeft volgens hem
alleen emotionele betekenis.
In 1936 begint de tot nu toe laatste phase van zijn wetenschappelijke
productiviteit, waarin het onderzoek van de massapsychologie op de voorgrond treedt. In deze periode worden de aspecten der vroegere stadia volledig tot een geheel versmolten (relativisme, significa, wiskundige denkvorm, enz.). In Nu en Morgen (signifische varia ; gedeeltelijk gepubliceerd,
1939) wordt deze synthese reeds aangekondigd, maar de uitwerking heeft
pas plaats in zijn Handboek der analytische Signifika; van de Brie delen van
dit handboek zijn er reeds twee voltooid en in 1948 gepubliceerd. De
Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam heeft openlijk uiting gegeven
aan haar waardering voor zijn werk door Prof. G. MANNOURY op 16 Sept.
1946 het eredoctoraat in de wiskunde aan te bieden.
Sterk beinvloed door hem is D. VAN DANTZIG, die in 1927 de maatschappelijke waarde van het wiskunde-onderwijs onderzocht, waarbij hij
het standpunt verdedigt, dat deze minder op logisch dan op signifisch gebied ligt. Op grond van zijn analyse van de empirische („physische") en
formele („mathematische") elementen in het mechanica-onderwijs komt
hij in de strijd tussen mathematica en physica over dit onderwijs tot bemiddelingsvoorstellen, waarvan nooit iemand zich iets heeft aangetrokken.
Bij zijn onderzoek over de grondslagen van de physica kiest VAN DANTZIG
als uitgangspunt de gedachte, dat het afstandsbegrip alleen macroscopisch
betekenis heeft; het heeft geen zin te spreken van de afstanden binnen een
electron. Dit leidt tot het streven zo groot mogelijke delen van de natuurkunde onafhankelijk van het afstandsbegrip te formuleren.
In een voordracht te Cambridge en in zijn intreerede te Delft, beide in
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1938 gehouden, geeft hij een vluchtige schets van de mogelijkheid de
physica van de kluisters van ruimte en tijd te bevrijden door invoering
van de flitsenhypothese. Door nl. de continulteit in de tijd prijs te geven,
komt men tot een model van het physische gebeuren, bestaande uit een
eindig aantal afzonderlijke gebeurtenissen, flitsen genaamd. De mathematische formulering van de kenmerken, waarvan deze flitsen de dragers
zouden moeten zijn, en waaruit dan afstand en dergelijke zouden moeten
volgen, is nog steeds niet gelukt.
§ 3. ONTWIKKELING DER TOPOLOGIE.

De klassieke term voor meetkunde, geometrie, betekent aardmeting,
maar bij EUCLIDES was de aarde er al uit, en thans is bijna overal ook het
meten er uit verwijderd. De starre figuren der klassieke meetkunde hebben
een nieuwe beweeglijkheid gekregen. Kon het EUCLIDES dikwijls niet
schelen, of de cirkel, die hij bestudeerde, hier of ginds in het vlak lag
(soms wel, natuurlijk, b.v. als hij een cirkel door drie gegeven punten
moest leggen), — voor de projectiefmeetkundige is een cirkel, een ellips,
een hyperbool en een parabool hetzelfde ding, omdat hij zich alleen interesseert voor de eigenschappen, die deze krommen gemeen hebben. De
Momus-meetkundige scheert rechten en cirkels over een kam. Maar nog
steeds ging het over de oude, zij het dan minder starre, figuren der meetkunde. Het bleef aan onze eeuw voorbehouden de meetkunde van de
laatste kluisters van starheid te bevrijden, hetgeen geschiedde door de ontwikkeling van een nieuwe tak, de topologie.
De topoloog maakt van het recht gebruik meetkundige figuren willekeurig te vervormen, op voorwaarde dat hij ze niet scheurt, want hij wil
de eigenschappen opsporen, die bij dergelijke deformaties onveranderd
blijven. Hij mag een cirkel naar hartelust wringen en kronkelen, als die
cirkel maar een gesloten kromme blijft. Een aardappel is voor hem precies
hetzelfde als een bol, maar een binnenband is volgens hem heel wat anders.
Een gesloten kromme op een aardappeloppervlak verdeelt dat oppervlak
in twee gescheiden delen, maar dat behoeft bij de binnenband niet het
geval te zijn (knip de band maar door !). Aan dergelijke schijnbaar triviale,
maar in werkelijkheid diepliggende stellingen, zoals bijvoorbeeld, dat een
gesloten oppervlak de ruimte in precies twee delen splitst, heeft L. E. J.
BROUWER een vijf-en-dertig jaar geleden zijn genie met succes beproefd,
en sindsdien zijn telkens weer andere wiskundigen op deze kwesties teruggekomen, ten onzent o.a. E. R. VAN KAMPEN en H. FREUDENTHAL.
De aanschouwing is in de topologie niet steeds een betrouwbare gids.
Tot grote verbazing der vakgenoten demonstreerde BROUWER een verzameling, die het vlak in drie delen verdeelt en gemeenschappelijke grens
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van die drie delen is. Dergelijke verzamelingen, thans dagelijks brood voor
de topoloog, zijn in ons vaderland onderzocht door D. vAN DANTZIG,
H. FREUDENTHAL, A. VAN HEEMERT en J. DE GROOT.
Over het algemeen echter houdt de topoloog meer van het aanschouwelijk evidente, maar vergeet daarbij a.u.b. niet, dat in de wiskunde het
schijnbaar evidente soms het lastigste is 1
Een der grofste eigenschappen van figuren is hun dimensie, d.w.z.
hebben ze een korrelachtige structuur (nul-dimensionaal) of een draadachtige (een-dimensionaal), of een bladachtige (twee-dimensionaal), enz.?
Nu komt de vraag : als ik een figuur zonder scheuren vervorm, kan dan de
dimensie veranderen? Pas L. E. J. BROUWER heeft een methode uitgevonden om kwesties van dit genre te behandelen en sindsdien heeft de
dimensie-theorie een grote vlucht genomen, te beginnen een twintig jaar
geleden, toen wiskundigen uit verschillende landen zoals ALEXANDROFF,
H. HOPF, W. HUREWICZ, MENGER, URYSOHN, VIETORIS en W. WILSON
door hun contact met L. E. J. BROUWER, deels ook door een verblijf hier
te lande, in staat werden gesteld, BROUWER'S ideeen vender te ontwikkelen.
Later is bij ons de dimensietheorie ook door H. FREUDENTHAL en J. DE
kt. .
GROOT verrij
Het belangrijkste hulpmiddel van BROUWER is de deformatie van afbeeldingen van het ene oppervlak op het andere. In dit verband bewees hij
o.a. dat het — aanschouwelijk geformuleerd — onmogelijk is een rubberomhulsel van een houten bol (althans zonder scheuren) zó te vervormen,
dat punten van die houten bol bloot komen te liggen. Ten onzent zijn
dergelijke onderzoekingen hervat door W. HUREWICZ en H. FREUDENTHAL, die ook afbeeldingen van bollen van verschillende dimensies in deze
geest behandelden.
Een meer abstracte richting in de topologie beperkt zich niet tot verzamelingen in de gewone ruimte, maar houdt zich bezig met stelsels van
niet nader omschreven dingen, voor welke een zeker begrip, dat der
„nabijheid", ingevoerd wordt. Dergelijke stelsels, topologische ruimten
genoemd, bezitten eigenschappen, die verdienen onderzocht te worden,
zoals de mogelijkheid van splitsing in losstaande delen, de dimensie, het
aantal oneindigheden, de voortzetting van afbeeldingen tot meer omvattende ruimten, de voortbrenging van ruimten uit elkaar, enz. Met deze
problemen hebben H. FREUDENTHAL en J. DE GROOT zich herhaaldelijk
bezig gehouden.
§ 4. TOPOLOGISCHE ALGEBRA.

Eenzelfde streven naar abstractie, voortspruitend uit de behoefte, be-
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grippen, stellingen en ' bewijzen van logisch overbodige begrippen te bevrijden, vinden wij in deze eeuw ook in de algebra. De algebralcus werkt
niet meer uitsluitend of overwegend met de bestaanbare of complexe getallen, maar met abstracte stelsels van niet nader omschreven dingen,
waarvoor zekere spelregels, bewerkingen genaamd, worden voorgeschreven. Een der belangrijkste van deze begrippen is het begrip „groep",
een stelsel van dingen, waartussen een enkele bewerking (vermenigvuldiging genaamd) gedefinieerd is, die aan bepaalde voorwaarden voldoet.
B.v. vormen alle draaiingen van een bol om het middelpunt een groep ;
het product van twee draaiingen is de draaiing, die men verkrijgt door
eerst de ene, daarna de andere draaiing uit te voeren.
Onze wiskundigen hebben een zeer groot aandeel gehad in de versmelting van abstracte algebra en topologie, ten gevolge waarvan een nieuw
gebied ontstaan is, door vAN DANTZIG „topologische algebra" gedoopt en
waarop ook FREUDENTHAL en DE GROOT zich hebben bewogen. In dit gebied komt naast de aan de algebra ontleende bewerkingen ook nog het
in de topologie thuishorende begrip van „nabijheid" voor.
We zeggen b.v. dat twee rationale getallen (d.w.z. gewone breuken)
dicht bij elkaar liggen, als hun verschil klein is. Dit begrip blijft bij de bewerkingen ongerept, waarmede het volgende bedoeld wordt : ligt a in de
nabijheid van b en ligt c in de nabijheid van d, dan ligt a + c dicht bij
b + d en dan is ac vlak bij bd gelegen (het zou al heel treurig zijn, als dat
niet zo was).
De verzameling der rationale getallen bezit leemten, topologische
lacunes genaamd, die gevormd worden door de irrationale getallen. Vult
men die lacunes op, dan krijgt men de verzameling der bestaanbare getallen. Dat is allemaal doodeenvoudig, maar in deze eeuw is men erachter
gekomen, dat het gewone begrip „nabijheid" in het gebied van de rationale getallen niet het enig mogelijke en ook niet steeds het meest doelmatige is. Soms is het nuttig twee rationale getallen als buren te beschouwen, als hun verschil geschreven kan worden als een onvereenvoudigbare
breuk, waarvan de teller door een hoge macht van z deelbaar is. Volgens
deze afspraak liggen i en 1 027 vlak bij elkaar, omdat de teller van hun
3

verschil 1024 door de tiende macht van 2 deelbaar is. Ook dit begrip
„nabijheid" blijft bij de algebraische bewerkingen ongerept.
L ggen we dit begrip ten grondslag aan onze beschouwingen, dan blijkt
de verzameling der rationale getallen wederom topologische lacunes te
bezitten en vullen we die op, dan ontstaat er iets, wat we noemen de verzameling der 2-adische getallen, die geheel andere eigenschappen bezit
dan de verzameling der bestaanbare getallen. Vervangen we in het boven-
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staande 2 door een willekeurig ondeelbaar getal p, dan krijgen we de padische getallen.
Dit opvullen van de lacunes bij topologisch algebraische stelsels is
stelselmatig geschied door D. VAN DANTZIG, die van dit gebied een brug
sloeg naar de bijna-periodieke functies. Superponeert men periodieke verschijnselen, dan komt men over het algemeen tot verschijnselen, die zich
op gezette tijden bijna herhalen, zoals de verschijnselen van eb en vloed
en de zons- en maansverduisteringen. Beschouwt men bij dergelijke verschijnselen tijdstippen, waarop het verschijnsel zich 4na herhaalt, als
buren van elkaar, dan komt men tot nieuwe topologische groepen, die
door D. VAN DANTZIG ontdekt werden, maar zeer verwant zijn aan de
hierboven besproken wonderbaarlijke verzamelingen van BROUWER.
Aan een stelselmatig onderzoek zijn dergelijke groepen door H. FREUDENTHAL onderworpen en ook A. VAN HEEMERT heeft er zich mee bezig
gehouden.
De eerste belangrijke resultaten over topologische groepen zijn reeds
door L. E. J. BROUWER verkregen. Speciale problemen zijn hier door
B. L. VAN DER WAERDEN, D. VAN DANTZIG en H. FREUDENTHAL behandeld.
L. E. J. BROUWER, H. FREUDENTHAL en E. R. VAN KAMPEN zijn ook aan de
opsomming van alle topologische groepen begonnen. Een door H. FREUDENTHAL verkregen resultaat van meer aanschouwelijk karakter luidt:
Een topologische groep, die aan enige zeer algemene voorwaarden voldoet, bezit ten hoogste twee oneindigheden, b.v. de rechte heeft er twee
en het platte vlak slechts een. Dit is geen drukfout ! Ter toelichting diene
dat men zich het platte vlak ontstaan kan denken door uitdijing van een
cirkelschijf, waarvan de rand uit slechts een stuk bestaat, terwijl de rechte
ontstaat door uitrekking van een lijnstuk, waarvan de grens uit twee gescheiden stukken bestaat, n.l. de eindpunten. Zeer eigenaardig is, dat deze
stelling ook voor discrete groepen geldt, behalve dat het aantal oneindigheden dan ook oneindig groot kan zijn.
§ 5. TOPOLOGIE EN MEETKUNDE VAN HET AANTAL.

De topologie is veelvuldig toegepast. Ten onzent is vooral aan de toepassing op de meetkunde van het aantal aandacht geschonken, welke
methode zich in de vorige en ook nog in deze eeuw over een grote populariteit heeft verheugd. Door verrassende toverkunstjes, die vaak aan
alles behalve aan strenge wiskunde deden denken, slaagde men er in, de
lastigste vragen naar het aantal oplossingen van een meetkundig probleem
te beantwoorden.
Een zeer elementair voorbeeld : om te weten te komen, hoeveel rechten
vier willekeurig gegeven rechten snijden, verplaatst men de vier gegeven
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rechten zó, dat ze elkaar twee aan twee snijden. In dit speciale geval vindt
men twee rechten, die voldoen, en beweert dan, dat dat in het algemene
geval net zo is. En het merkwaardige is, dat men dan nog gelijk heeft ook!
Dit behoud van het aantal bij specialiseringen heeft verschillende wiskundigen, o.a. de Amerikaanse topoloog LEFSCHETZ, doen denken aan
het behoud van topologische eigenschappen bij deformaties, en inderdaad
zijn hieruit de eerste pogingen voortgekomen om de meetkunde van het
aantal met topologische middelen exact te maken. Om deze toepassing
van de topologie hebben B. L. VAN DER WAERDEN, J. C. H. GERRETSEN
en H. FREUDENTHAL Zich verdienstelijk gemaakt.
Zo komen we vanzelf op vAN DER WAERDEN.
§ 6. DE ALGEBRAISCHE MEETKUNDE.

In het middelpunt van het uitgestrekte gebied, waarmede deze nog
slechts 43-jarige mathematicus zich heeft bezig gehouden, staat de algebraische meetkunde.
In de oudere algebralsche meetkunde, zoals die vooral door de Italiaanse school met ongelooffijke virtuositeit en zuidelijke lichtvaardigheid
bedreven werd, komen aldoor uitdrukkingen voor, zoals „in het algemeen"
of „neem een algemeen punt van een bepaald oppervlak". De noordelijke
wiskundigen, norser en strenger, door CAUCHY en WEIERSTRASS tot onverbiddelijke kritiek opgevoed, fronsen de wenkbrauwen en eisen, dat in
elk afzonderlijk geval nauwkeurig wordt aangegeven, voor welke punten
een bepaalde eigenschap wel, en voor welke zij niet geldt. Wat zou een
jurist zeggen van een wet, die voorschrijft, dat een kwitantie in het algemeen gezegeld moet zijn? Ook in de meetkunde leidt de formulering van
nauwkeurige voorwaarden vaak tot onvruchtbare casuistiek. Tot een werkelijk vruchtbare fraaie theorie komt men pas door deze casuistiek te ontwijken en consequent met het begrip „algemeen punt" te werken. Maar
dan heeft men ook de plicht precies te zeggen, wat een algemeen punt is
en hoe men uit de eigenschappen van algemene punten die van bijzondere
punten kan afleiden.
Welnu, deze nauwkeurige begripsbepaling heeft VAN DER WAERDEN
gegeven. Ze komt hierop neer, dat alle eigenschappen van een algemeen
punt, lijn of vlak, of wat dan ook, die door algebralsche vergelijkingen
worden uitgedrukt, ook voor alle bijzondere punten van de beschouwde
varieteit moeten gelden. Men drukt het ook wel uit door te zeggen, dat de
bijzondere punten door „relatiegetrouwe specialisatie" uit de algemene
punten ontstaan.
Door deze opvatting werd het mogelijk, de vruchtbare begrippen der
moderne algebra op de algebralsche meetkunde toe te passen , het alge-
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braische dimensiebegrip streng te definieren, het multipliciteitsbegrip te
preciseren en de meetkunde van het aantal op hechte grondslag op te
bouwen. Om een voorbeeld te geven : wanneer drie oplossingen van een
algemeen probleem bij relatiegetrouwe specialisatie in een oplossing van
een speciaal probleem overgaan, dan heeft deze oplossing de multipliciteit
3. Op grond van deze multipliciteitsdefinitie kon VAN DER WAERDEN het
„beginsel van het behoud van het aantal" streng bewijzen. De algebraische
multipliciteitsdefinitie bleek met de topologische in overeenstemming
te zijn.
Er kan geen sprake van zijn, dat ik van de talrijke verhandelingen, hoe
belangrijk ook, van deze wiskundige op het gebied van de algebra, meetkunde, getallenleer, topologie, continue groepen, kansrekening, natuurkunde en geschiedenis een overzicht geef. Bij wijze van voorbeeld wil ik
uit de taart enkele rozijnen pikken.
Op jeugdige leeftijd gaf VAN DER WAERDEN een bewijs van het door
BAUDET als vermoeden uitgesproken dozenprobleem: Als men alle natuurlijke getallen opbergt in een eindig aantal dozen, dan bevat minstens een
dier dozen een rekenkundige reeks, bestaande uit een millioen termen.
Hierin mag millioen door een willekeurig ander natuurlijk getal worden
vervangen.
Stel u voor, dat u een gifdosis toedient aan tien muizen : er sterft er een.
Aan de dubbele dosis sterven er vijf van de tien, aan de viervoudige dosis
alle tien. Nu neem ik een gelijksoortig gif, volgens een ander prod& vetvaardigd. Aan de kleinste dosis gaan nu vier van de tien muizen te gronde
en aan de dubbele dosis negen van de tien. Welk gif werkt sterker? Het
tweede, zal men zeggen. Ja, maar in welke verhouding en in welke mate
hangt het resultaat van het toeval af? Welke betrouwbaarheid hebben
sterkte-verhoudingen, die gevonden worden met behulp van proeven, toegepast op een zo klein aantal dieren ? Op deze en al dergelijke vragen vindt
men het antwoord in een reeks artikelen van vAN DER WAERDEN. Medici
en biologen werken met zijn formules, towel binnen onze grenzen als
daar buiten.
Wanneer leefde HAMMURAPI? Hoe kwamen de oude Egyptenaren aan
de formule 2/17 . 1 /12 + 1/5 I + 1 /68 ? Hoe konden de Babyloniers
maansverduisteringen voorspellen en THALES VAN MILETE zelfs een zonsverduistering ? Hoe berekenden de latere Babyloniers de bewegingen van.
Jupiter, Mars en Saturnus ? Hebben de paradoxen van ZENO iets met wiskunde te maken? Stond in het stelsel van HERAKLEIDES VAN PONTOS de
aarde stil, of de zon of geen van beide ? Met deze en dergelijke vragen,
waarop ik aan het eind van dit overzicht nog even terugkom, heeft VAN
DER WAERDEN zich in de laatste jaren intensief beziggehouden.
19. Geestelijk Nederland U
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Hoe groot de betekenis van zijn ontdekkingen voor de wetenschap ook
moge zijn, nog belangrijker misschien voor de ontwikkeling der zuivere
en toegepaste wiskunde zijn de uitnemende, door alle deskundigen over
de gehele wereld gelezen en voortdurend geraadpleegde boeken, waarin
hij niet alleen zijn eigen onderzoekingen, maar ook die van andere moderne
wiskundigen duidelijk en beknopt formuleert op een wijze, waaruit blijkt,
hoe meesterlijk hij de door hem behandelde takken van wetenschap beheerst. Het meest bekend is zijn, in twee delen geschreven Moderne
Algebra, dat in Amerika herdrukt en ook in het Russisch vertaald is.
De radicale vernieuwing van de algebra, door EMMY NOETHER en haar
school geinaugureerd, heeft in dat boek zijn neerslag gevonden.
Zijn leerling F. J. TERPSTRA onderzocht de vraag, of positieve dubbelkwadratische vormen als sommen van kwadraten te schrijven zijn; daarbij
paste hij de ideaaltheorie toe.
§ 7. DE ANALYTISCHE GETALLENLEER.

De wiskunde van deze tijd zal in de geschiedenis bekend blijven door de
grondslagenstrijd, het streven naar abstractie in de algebra en meetkunde
en ook door de moderne ontwikkeling van de analytische getallenleer.
Het is een verheugend feit, dat elk dezer drie takken ook in ons land
bloeit.
De analytische getallenleer, waarvan E. LANDAU, G. H. HARDY en J. E.
LITTLEWOOD rond 1910 de grondleggers waren, berust op een eigenaardig
verschijnsel. Als we b.v. willen weten, welke natuurlijke getallen te schrijven zijn als som van 25 zesde machten, stellen we tegenwoordig, door de
ervaring geleerd, het probleem een klein beetje anders : we vragen ons n.l.
af, op hoeveel verschillende manieren een gegeven natuurlijk getal n als som
van 2. 5 zesde machten geschreven kan worden. Dat schijnbaar veel moeilijker
probleem is in werkelijkheid gemakkelijker, omdat de grote natuurlijke
getallen een niet bij de kleine getallen optredende regelmatigheid bezitten,
die ons met behulp van de analyse in staat stelt om van grote waarden van
n het gevraagde aantal zeer nauwkeurig te bepalen. Dit aantal blijkt voor
grote n zeer aanzienlijke waarden aan te nemen, zodat elk natuurlijk getal
boven een zekere grens te schrijven is als som van 25 zesde machten.
In Nederland heeft zich in de laatste tientallen jaren een uitgebreide
groep mathematici gevormd, die zich met deze en verwante problemen
bezighoudt en die in hoofdzaak Groningen tot uitgangspunt heeft, weshalve ik haar gemakshalve de Groningse kring zal noemen, ook al behoren
S. C. VAN VEEN en H. D. KLOOSTERMAN, onder wiens leiding uitmuntende
proefschriften geschreven zijn door zijn leerlingen, zoals : BRONKHORST,
N. G. DE BRUI JN, M. M. FULD, W. TH. L. VAN GELDROP, H. STREEFKERK,
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en de helaas zeer jong overleden B. M. REESTMAN, locaal
gerekend niet tot de Groningse Universiteit.
Behalve uit deze bestaat de kring uit J. BANNING, L. N. H. BUNT, J.
BUTER, J. BIJL, J. G. VAN DER CORPUT, H. P. DOPPER, J. F. FERWERDA,
J. KOKSMA, J. F. KOKSMA (die zelf weer als leerlingen heeft A. DREWES,
L. KUIPERS, D. LOCK, P. MULLENDER en H. TURKSTRA), B. MEULENBELD,
C. S. MEIJER, L. W. NIELAND, J. PISOT, J. PoPKEN, D. SCHEPEL, D.
SCHEPEL Kzn, TH. G. D. STOELINGA en J. TEGHEM.
Afgezien van enkele uitstapjes op algebraisch gebied, zoals over determinanten in 193o en 1946 en over de fundamentele stelling van de algebra
in 1946, blijft deze groep binnen de analyse en de getallenleer, maar bestrijkt daar een uitgebreid terrein. Op de uiterste vleugel staat D. SCHEPEL,
die in zijn Groningse zuiver rekenkundige dissertatie (i 93 2) de gehele oplossingen van x2 — ay2 = ± 1 beschouwt.
Te beginnen met de Leidse dissertatie (1919) van 'VAN DER CORPUT heeft
de groep grote aandacht geschonken aan de roosterpunten; dat zijn punten
in het platte vlak of de ruimte, wier coordinaten geheel zijn. Als voorbeeld
kunnen we nemen de hoekpunten van de velden van een schaakbord.
Daarbij treedt als eerste probleem op het aantal roosterpunten, gelegen
binnen een gegeven figuur of behorende tot een gegeven lichaam, te bepalen. Bij benadering is dit aantal gelijk aan de grootte van de figuur. Het
hoofdprobleem is echter een bovengrens aan te geven voor de afwijking.
Hoewel de formulering geheel meetkundig is, behoort deze tak van wetenschap, zowel wat haar methoden als wat haar problemen betreft, tot de
analytische getallenleer; zo doet ze ons b.v. het middel aan de hand om de
gemiddelde waarde van het aantal delers der natuurlijke getallen beneden
een gegeven grens met zeer grote benadering te bepalen (delerprobleem).
Reeds voor 1922 werden deze problemen op tal van verschillende manieH. L. OUSSOREN

ren aangepakt, sours geheel meetkundig, soms met behulp van analyse,
soms weer arithmetisch, maar telkens leverden deze methoden, hoe verschillend ook, dezelfde scherpte van approximatie. LANDAU sprak reeds

van „praestabilisierte Harmonie", totdat in het genoemde jaar VAN DER
CORPUT die harmonie verstoorde en chaos te voorschijn riep door een
essentieel betere benadering te bereiken. (Verscharferung der Abscheitzung
beim Teilerproblem, I922). Hoe algemeen deze methode is, blijkt uit het
felt, dat ze VAN DER CORPUT en J. F. KOKSMA in 193o in staat stelde voor

de orde van grootte van de bekende zetafunctie van RIEMANN, die in
nauw verband staat met de verdeling der ondeelbare getallen, in de kritieke strook een bovengrens te geven.
In het bijzonder moet bier vermeld worden het resultaat van onze betreurde, door de Duitsers vermoorde L. W. NIELAND. Het aantal rooster-
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punten gelegen binnen een cirkel met zeer grote straal R, is bij benadering
gelijk aan het oppervlak a R2 van de cirkel. GAUSS reeds heeft laten zien,
dat de afwijking kleiner is dan een constante, vermenigvuldigd met VR .
Met de methoden, gebruikelijk in de periode, onmiddellijk aan 1922 voorafgaande, werd bewezen, dat die afwijking kleiner is dan een constante,
vermenigvuldigd met Itil.', en geen van deze methoden slaagde erin de
exponent i door een kleinere te vervangen. Maar in 1928 bewees NIELAND,
dat de genoemde afwijking zelfs kleiner is dan een constante, vermenigvuldigd met R27/82. Hiermede was bij dit probleem de chaos geschapen
omdat deze exponent, met dezelfde hulpmiddelen, door een nog iets kleiner getal vervangen kan worden en dit getal dan weer door een kleiner,
enz., maar de redeneringen worden zo ingewikkeld en onoverzichtelijk en
zo weinig interessant, dat de mathematici zich — verm.oedelijk tijdelijk —
van dit gebied hebben afgewend, wachtend op iemand die deze problemen
op geheel andere wijze met machtiger hulpmiddelen zal aangrijpen.
NIELAND was bezig met toepassingen van functionaalbetrekkingen op
de getallenleer, toen hij door de Duitsers uit Putten werd weggevoerd.
Enkele dagen na de bevrijding overleed hij in Duitsland.
H. D. KLOOSTERMAN beheerst een groot gedeelte van de wiskunde, doch
het meest karakteristieke van zijn werk ligt op het gebied van de additieve
getallenleer. Al direct in zijn Leidse proefschrift (i 924) stelt hij zich de
vraag welke natuurlijke getallen te splitsen zijn in een som van kwadraten
en op hoeveel manieren een zodanige splitsing mogelijk is. Bij zijn onderzoekingen op dit gebied is hij ertoe gekomen bepaalde sommen in te
voeren, die later naar hem zijn genoemd.
Veel later, n.l. in 1942, pakt hij een probleem aan, analoog aan dat van
zijn proefschrift, maar veel moeilijker, n.l. of het mogelijk is een gegeven
natuurlijk getal m te schrijven als een som van s natuurlijke getallen, zodanig, dat de som der kwadraten diet getallen een gegeven waarde bezit;
hierin stelt s een gegeven natuurlijk getal voor. Na bovenstaande tirade
zal de lezer wel begrepen hebben dat hij het probleem schijnbaar moeilijker
maakt door zich tot taak te stellen het aantal verschillende manieren te bepalen, waarin een gegeven natuurlijk getal m op bovengenoemde wijze kan
worden gesplitst. In het algemeen vindt hij een approximatieve waarde voor
dit aantal, maar — en dat is voor hem hier de hoofdzaak —voor s = 3, 5
en 7 vindt hij een exact antwoord. Wat hij voor s = 3, 5 en 7 deed, deed
P. BRONKHORST voor s = 6 en 8 in zijn Groningse dissertatie (1943); N.G.
DE BRUIJN heeft het geval s = 3 in 1943 elementair en heel kort behandeld.
Terwiji. KLOOSTERMAN in zijn dissertatie de splitsing van kwadraten on.derzocht, bekeek H. STREEFKERK in zijn proefschrift (1943) een iets alge-
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mener problem, waarbij hij zich de vraag stelt, wanneer de toegepaste
methode een exact dan wel slechts een approximatief antwoord oplevert.
a betreur het, dat ik de onderzoekingen van KLOOSTERMAN, alsmede
die van zijn leerling N. G. DE BRUIJN over thetareeksen, machtreeksen en
modulaire vormen hier niet kan behandelen, omdat die te technisch van
aard zijn.
In het grensgebied tussen meetkunde en getallenleer, getallenmeetkunde
genaamd, hebben o.a. J. F. KOKSMA, B. MEULENBELD, P. MULLENDER,
J. G. VAN DER CORPUT, G. SCHAAXE, TH. G. 0. STOELINGA, L. N. H.
BUNT, J. BUTER, D. SCHEPEL en C. VISSER nieuwe vondsten geboekt. C.
VISSER bereikte een zeer algemeen resultaat door niet de roosterpunten,
maar een willekeurige massaverdeling in te voeren.
Stel, ik wijs op een lijnstuk een bepaald punt aan, een seconde later een
tweede punt, weer een seconde later een derde punt, en zo ga ik door tot
in de eeuwigheid. Kan ik het nu zo inrichten, dat elk paar even lange deelintervallen van het beschouwde lijnstuk steeds ongeveer even veel aangewezen punten bevat? Nauwkeuriger gezegd, kan ik het gedaan krijgen,
dat de afwijking tussen de aantallen der aangewezen punten kleiner is dan
honderdduizendmilliard (of een ander groot getal, zo u dit wenst)? Als
dat het geval is, noemt VAN DER CORPUT de aangewezen punten rechtvaardig verdeeld op het lijnstuk, maar hij sprak het sombere vermoeden uit,
dat er geen rechtvaardige verdelingen bestaan. Tien jaar later, nil. in 1945,
slaagde mevrouw T. vAN AARDENNE-EHRENFEST er op vernuftige wijze
in dit vermoeden te bewijzen.
§ 8. DIOPHANTISCHE APPROXIMATIES.

Zoals in het bovenstaande reeds naar voren getreden is, houdt de Groningse groep zich in het bijzonder bezig met benaderingen en ongelijkheden. Geen wonder dan ook, dat ze grote belangstelling koestert voor de
vraag, hoe een irrationaal getal door rationale getallen kan worden benaderd en voor het uit die vraag uitgegroeide gebied van de diophantische
approximaties. Elk bestaanbaar getal a is gelijk aan een geheel getal, vermeerderd met een niet negatieve rest, die kleiner dan i is ; die rest heet de
rest van a modulo 1. In vele gevallen is die rest volslagen onbelangrijk :
als ik een rekening van tienduizenden guldens moet betalen, interesseer ik
me niet voor de centen. Maar soms ligt de zaak anders. Wil ik de stand bepalen van een punt, dat een kring doorloopt,
_ en weet ik, dat het, na een
zekere beginstand, de baan precies i000 V2 maal doorlopen heeft, dan komt
het alleen op de rest modulo i aan. Een groot gedeelte van de theorie der
diophantische benaderingen is dan ook gewijd aan het onderzoek van de
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resten modulo 1, in verband waarmede H. WEYL een methode ontdekt
heeft, welke hij die van de gelijkverdeling modulo 1 noemt : een rij getallen
heet gelijkverdeeld modulo 1, als hun resten modulo 1 op het segment
tussen o en I gelijkmatig verdeeld liggen.
Met behulp van die methode vindt VAN DER CORPUT in 1931 tal van
nieuwe resultaten, waarbij hij bepaalde sommen invoert, welke later naar
hem genoemd zijn. Zo vindt hij b.v. dat de produkten x2y 3 A/x, waarin
x eny natuurlijke getallen voorstellen, gelijk verdeeld modulo 1 zijn. Hieruit volgt o.a. dat er oneindig veel tripels natuurlijke getallen x,y en z bestaan, waarvoor de ongelijkheid
o

< x2 y3 Vx —z<

I
1000

geldt, en dat het aantal zodanige tripels met de eigenschap, dat x eny beide
kleiner dan 1 ol" zijn, met zeer grote benadering gelijk is aan
1 ,2000

I000 = 10 1997
Deze methode is met groot succes toegepast door J. F. KOKSMA in zijn
Groningse proefschrift (193o). Ook A. DREWES heeft zich daarmede bezig
gehouden.
De Russische geleerde I. M. VINOGRADOFF heeft in de ontwikkeling der
wiskunde een grote invloed gehad, o.a. door de methode, waarmede hij
het vermoeden van GOLDBACH „bijna" bewijst. Uitgaande van een zeer
pover rekenmateriaal sprak laatstgenoemde in 1742 het vermoeden uit,
dat ieder even natuurlijk getal de som is van twee ondeelbare getallen. Of
dit waar is, weten we nag niet, maar wel heeft VINOGRADOFF in 1937 op
zeer vernuftige wijze bewezen, dat elk oneven getal boven een zekere grens
te schrijven is als som van drie ondeelbare getallen. Zijn methode is door
VAN DER CORPUT en TEGHEM vereenvoudigd en gegeneraliseerd, waarbij
onder meer het ook door anderen tegelijkertijd opgemerkte feit te voorschijn kwam, dat „vrijwel elk" positief getal de som van twee ondeelbare
getallen is (wat niet wegneemt, dat er toch nog oneindig veel uitzonderingen kunnen zijn). Van de vele op dit gebied gevonden resultaten vermeld
ik slechts, dat „vrijwel elk" natuurlijk getal k te schrijven is als som van
een ondeelbaar getal en een tiende macht, waarbij we de exponent 1 o door
een willekeurig ander natuurlijk getal mogen vervangen.
Van geheel andere card en geheel wars van iedere berekening is de theorie, gebaseerd op de door VAN DER CORPUT in 1932 ingevoerde en ook
weer in 1946 behandelde rhythmische functies. Dat zijn functies, wier
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resten modulo t, ondanks essenti8e verschillen, toch sterk doen denken
aan bijna-periodieke functies. Deze methode stelt hem in staat irrationale
getallen zeer scherp te benaderen door rationale getallen, die aan bepaalde
voorwaarden voldoen. Stel ik b.v. de vraag of het mogelijk is A/z zeer
scherp te benaderen door een breuk .-/-1x en tegelijkertijd het grondgetal e
van de natuurlijke logarithmen door een breuk .. .iz. waarvan de noemer
de negende macht van de noemer van de eerste breuk is, dan vermag op
het ogenblik alleen de methode der rhytmische functies antwoord op deze
vraag te geven. Inderdaad bestaan twee zodanige breuken en wel zo
dat de afwijking bij Arz kleiner dan een rnillioenste van .71, en bij e kleiner,
dan een millioenste van l.. is ; Merin mag een millioenste zelfs door een
willekeurig positief getal vervangen worden.
ITO& 1937 was de theorie der diophantische approximaties over bijna
alle wiskundige tijdschriften verspreid en dientengevolge slecht toegankelijk. J. F. KOKSMA heeft aan die toestand in dat jaar een einde gemaakt
door zijn refererend werk : Diopbantische Approximationen (1 5 7 blz.), waarin een negenhonderdtal boeken en artikelen verwerkt zijn, een uitstekend
boek, dat nu, ruins tien jaar na zijn verschijnen, een tweede deel nodig
heeft ten gevolge van de plaats grijpende ontwikkeling, die het zelf mee
opgeroepen heeft.
J. F. KOKSMA heeft uitvoerig onderzocht op welke wijze een irrationaal
getal, over welks kettingbreukontwikkeling het een en ander bekend is,
door rationale getallen kan worden benaderd. Tevens heeft hij op dit gebied tal van zogenaamde metrische stellingen afgeleid, waarin bet begrip
„bijna" voorkomt, genomen in de zin van LEBESGUE, hetgeen betekent,
dat de uitzonderingen een verzameling van de maat nul vormen. Ter illustratie het volgende :
zijn g(t ), g(2), . . . verschillende natuurlijke getallen en is b een willekeurig bestaanbaar getal, dan heeft „bijna" ieder getal a de eigenschap,
dat er oneindig veel paren natuurlijke getallen x en y bestaan, waarvoor
de ongelijkheid
log
o < a g (x) — b ---y < ovf-`

geldt.
Om de niet-ingewijde lezer enigszins een denkbeeld te geven van de
port& van deze stelling, vervang ik iedere letter en, elk leesteken in de
Dias door een getal van twee cijfers, bijvoorbeeld alpha door oi, enz. Op
die manier gaat het epos van HOMERUS over in een enkel groot getal, dat
ik het Iliasgetal zal noemen. Bovenstaande stelling van KOKSMA, toege-
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past met g (x) = lox, leert ons dat het Iliasgetal voorkomt in de decimale
ontwikkeling van bijna ieder getal, d.w.z. uit de decimale ontwikkeling
van bijna ieder getal a kan men, als men op een geschikte plaats begint, de
gehele Ilias achter elkaar aflezen. De stelling van KOKSMA leert ons trouwens nog meer. Ze geeft ons de plaats aan waar we moeten beginnen, als
dit geval in de decimale ontwikkeling van a niet reeds eerder is opgetreden.
In plaats van de Ilias kunnen we natuurlijk ook de Camera Obscura nemen
en zelfs dit overzicht van de Nederlandse wiskunde.
In 1945 heeft J. F. KOKSMA nog algemenere ongelijkheden onderzocht,
waarbij hij een algemeen criterium heeft afgeleid, dat hem in staat stelt bij
tal van ongelijkheden, welke een willekeurig getal a bevatten, uit te maken,
of het aantal gehele oplossingen eindig of oneindig is, althans voor „bijna"
ieder getal a.
Hierboven spraken we reeds over p-adische getallen. Twee leerlingen
van J. F. KOKSMA, nl. H. TURKSTRA en D. LOCK, hebben voor deze getallen een maattheorie opgesteld. Bij deze onderzoekingen sluiten aan die
van A. F. MONNA en J. POPKEN.
§ 9. TRANSCENDENTE GETALLEN.

Nu naderen we het merkwaardige gebied der transcendentieproblemen.
Een getal heet algebraisch, als het voldoet aan een algebraische vergelijking met gehele coefficienten; zo niet dan heet het transcendent. J. F.
KOKSMA, H. TURKSTRA en D. LOCK hebben de classificatie van transcendente getallen bestudeerd.
Zoals we weten heeft LINDEMANN in 1882 bewezen, dat het bekende
getal or transcendent is en dus niet met passer en lineaal geconstrueerd kan
worden. Dat is een niet daverend slot van de eeuwenoude strijd over de
kwadratuur van de cirkel. Maar als een mathematicus een probleem oplost,
maakt hij er een nieuw bij : een benaderende constructie van or met passer
en lineaal bestaat natuurlijk wel. LINDEMANN heeft nu eenmaal bewezen,
dat die constructie nooit precies kan zijn, dus dat er een afwijking is,
maar is het nu mogelijk om bij een gegeven constructie precies vast te
stellen, hoe groot die afwijking minstens is ? Dit blijkt nu inderdaad steeds
het geval te zijn, zoals door onze landgenoot POPKEN in 1929 is
aangetoond.
Een kleine dertig jaar eerder had E. BOREL een analoog onderzoek ingesteld voor het grondtal e van de natuurlijke logarithmen. Het door hem
verkregen resultaat is in 1v28 door J. POPKEN (tegelijk met, doch onafhankelijk van SIEGEL) aanmerkelijk verscherpt. Hierbij moet worden opgemerkt dat het bereikte resultaat betreffende e zeer scherp is en practisch niet
te verbeteren valt, maar dat daarentegen de uitspraak betreffende iv, zelfs
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na de later door MAHLER aangegeven verscherping, hoogstwaarschijnlijk
nog aanmerkelijk verbeterd kan worden.
Nu ik toch met het getal a bezig ben, wil ik nog opmerken, dat het kortste bewijs (I 940) van de irrationaliteit van dat getal afkomstig is van
POPKEN, die zich ook met andere irrationaliteiten heeft bezig gehouden.
Dikwijls wordt gevraagd van een rij gegeven getallen ao, a„ . . . het
rekenkundig karakter te bepalen. Soms willen we weten, of al die getallen
algebraisch zijn. Bij andere gelegenheden weer wordt verondersteld, dat
elk der gegeven getallen een rationale waarde bezit en geschreven is als een
onvereenvoudigbare breuk, terwijl dan de vraag gesteld wordt, hoe groot
elke ondeelbare factor in iedere noemer hoogstens is. Aan dergelijke vragen is een gedeelte van de Groningse dissertatie (1935) van J. POPKEN gewijd. Hij beschouwt nl. de machtreeks, waarvan de gegeven getallen
ao, a„ . . . de coefficienten zijn, en het merkwaardige nu is, dat hij uit het
gedrag van de functie, die door die machtreeks wordt voorgesteld, in vele
gevallen bet rekenkundig karakter der coefficienten kan aflezen, b.v. als
die functie elementair is, of aan een differentiaalvergelijking van een bepaald type voldoet. Op die manier be-wijst hij, zij het dan ook onder een
zekere niet essentiele restrictie, een lang te voren door TCHEBYSCHEFF uitgesproken vermoeden, dat tot dan toe noch bewezen, noch weerlegd was.
Heel eenvoudig is de opzet van de onderzoekingen van vAN DER
CORPUT over determinanten (193o), maar het is verrassend, zoveel merkwaardige determinanten hij met die simpele hulpmiddelen kan berekenen.
U weet, dat de sinus en de cosinus voldoen aan de betrekking
-

cos (x y) = cos x cosy --1- sin x sin,
voldoen. Wel, zult u zeggen, dat is zo en daarmee uit. Nee, zei J. C. H.
GERRETSEN in 1939, daarmee is het niet uit, want ik kan laten zien, dat de
sinus en cosinus de enige functies zijn, die aan deze betrekking voldoen, tenminste, als ik nog een kleinigheid extra geef. Anders gezegd : Hij heeft
aangetoond, dat de twee genoemde functies tegelijkertijd door die ene
betrekking gekarakteriseerd zijn.
Deze opmerking heeft VAN DER CORPUT in 1940 geleid tot een — nog
niet afgesloten — uitvoerig onderzoek van functies (door hem samengevat onder de benaming „A remarkable family"), die door dergelijke
functionaalbetrekkingen worden gekarakteriseerd.
Reeds veel eerder, nl. in 1928, leidde dezelfde auteur een zeer algemene,
maar ook zeer ingewikkelde approximatieve functionaalbetrekking af, die
door MEULENBELD in zijn Groningse dissertatie (1936) is toegepast op de
hierbovengenoemde zetafunctie van RIEMANN.
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ASYMPTOTISCHE ONTWIKKELINGEN.

Als een witte biljartbal met een zwart stipje erop, over een biljart rolt,
is de gemiddelde hoogte van het zwarte stipje ongeveer even groot als die
van het middelpunt van de bal. Willen we die middelbare hoogte nauwkeurig berekenen, dan moeten we meer weten. Stel ik zie, als ik de kamer
binnenkom, de bal over het laken rollen, tegen een band botsen en weer
terugrollen en ik verlaat de kamer voor een nieuwe botsing heeft plaats
gehad. Het zwarte puntje heeft daarbij waarschijnlijk een zeer gecompliceerde baan beschreven, maar gelukkig is het niet nodig die nauwkeurig
vast te leggen voor de berekening van de gevraagde middelbare hoogte.
Bij deze beweging treden drie punten op, die VAN DER CORPUT beslissend
heeft genoemd, nl. het beginpunt, het eindpunt en het punt van de botsing.
Hij heeft deze naam gekozen, omdat men met zeer grote benadering de
gevraagde middelbare hoogte kan bepalen, als men het gedrag van het
zwarte stipje in deze punten kept; het gedrag in de overige punten doet er
vrijwel niets toe. Aldus is hij er toe gekomen de methode van de beslissende punten te ontwikkelen (1934-1938), die hem in staat stelt tal van
enkelvoudige en meervoudige integralen met grote nauwkeurigheid te
berekenen.
Toepassingen hiervan vindt men vooral in de proefschriften van J. BIJL
(1937) en H. P. DOPPER (1942).
Het Groningse proefschrift (1933) van C. S. MEIJER is gewijd aan bekende
functies uit de complexe functietheorie, die ook voor de natuurwetenschappen van groot belang zijn. Van die functies zijn reeksontwikkelingen
bekend. Breken we zulk een ontwikkeling ergens af, dan stellen de overblijvende terrnen ons in staat om de gezochte functie uit te rekenen, natuurlijk niet precies, doch met grote benadering. Oat was bekend, d.w.z.
we wisten, dat de afwijking „klein" is. Maar „klein" is een vaag begrip.
Treedt de fout op in de zesde, of in de twintigste decimaal achter de komma?Dat wisten we niet, zodat de tabellen, die op de ontwikkelingen steunden, geen van alle absoluut betrouwbaar waren. Al die functies zijn geschreven als integralen in het complexe vlak en door de integratieweg op
geschikte wijze om te buigen en te vervormen, slaagde C. S. MEIJER erin,
precies aan te geven, in decimalen nauwkeurig, hoe groot de fout hoogstens is. Veel zijner resultaten zijn zo accuraat, dat ze zeker niet te verscherpen zijn. In zijn latere onderzoekingen voert hij een algemene functie
in, die al deze functies als bijzondere gevallen ornvat en waarvan hij de algemene theorie ontwikkelt, met het resultaat, dat hij op deze wijze al die andere functies met een slag beheerst.
Het werk van S. C. VAN VEEN getuigt van uitgebreide belezenheid en
grote productieve virtuositeit op verschillende uiteenlopende gebieden,
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nl. de geschiedenis der wiskunde, getallenleer, analyse, algebra, meetkunde, waarschijnlijkheidsrekening, mechanica en astronomie. In zijn
Leidse proefschrift (1927) behandelt hij de lacunes, voorkomende in de
middelbare beweging van de astroiden. Van groot belang zijn de door hem
gevonden snel convergente reeksontwikkelingen voor elliptische integralen, waarbij hij slechts een paar termen nodig heeft om een benadering
te verkrijgen, die in een ongelooflijk aantal decimalen nauwkeurig is.
Zijn asymptotische ontwikkeling van de veeltermen van HERMITE
(193o) stellen hem in staat de nulpunten van die veeltermen met grote benadering te bepalen. De ligging van het grootste diet nulpunten is zeer
nauwkeurig, zowel door 0. BOTTEMA (193o en 1931) als door F. ZERNIKE
(1931), vastgelegd.
N. G. W. H. BEEGER schreef over getallenleer, o.a. ondeelbare getallen en
getallen van BERNOULLI.
In de Groningse kring is aan differentiaalvergelijkingen betrekkelijk
weinig gedaan. Maar toch zijn daar over dit onderwerp twee proefschriften
verschenen, die de moeite waard zijn. Vooreerst dat van J. KOKSMA (niet
te verwarren met zijn oudere broer J. F. KoKsmA). De tweede dissertatie
is te danken aan PERRON, die in 1913 geconstateerd heeft, dat in de theorie
der differentiaalvergelijkingen, soms zelfs in doodeenvoudige gevallen,
vaak tal van krommen, die aan de differentiaalvergelijking voldoen, door
een merkwaardige omissie over het hoofd werden gezien. Hij stelde aan
de wiskundigen de eis te onderzoeken, wanneer dergelijke zo nonchalant
behandelde krommen optraden en hoe die er uit zien. Het is onbegrijpelijk,
maar het duurde meer dan twintig jaar, eer uit het mathematische gezelschap iemand opdook, die aan dat verlangen gehoor gaf. Die man was H.
FERWERDA (1934).

Met FERWERDA nemen we afscheid van de Groningse kring en gaan wij
over tot J. WOLFF, wiens overlijden voor de wiskunde in Nederland een
groot verlies betekent.
§ ix. DE BETEKENIS VAN J. WOLFF.

Als meetkundige begonnen, heeft hij zich tot analyst van formaat ontwikkeld, zodat hij veelzijdig was als slechts weinigen. Opvallend is de uitgesproken Franse inslag, die zijn werk karakteriseert. Al zijn artikelen,
kort en elegant, zijn gekenmerkt door een beknopte schrijftrant, die echter
nooit onvolledigheid betekent. Zo wist hij in zijn mooie boekje over de
reeksen van FOURIER ongelooflijk veel samen te persen, terwijl hij toch
elk detail bewees. Hij verstond de kunst lange en ingewikkelde, onoverzichtelijke bewijzen te vervangen door een korte en simpele redenering,
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waarin de eigenlijke kern van de stelling duidelijk naar voren kwam. Fiji
publiceerde veel, op allerhande gebied, in het bijzonder over verzamelingen, bestaanbare functies en functies van een complexe veranderlijke.
Het best leert men de betekenis van deze wiskundige kennen, als men in
een modern overzicht van bijvoorbeeld de complexe functietheorie, opmerkt, hoe vaak zijn naam daarin met lof vermeld wordt en welke ontdekkingen we aan hem danken, maar helaas zijn zijn onderzoekingen van
zo technische aard, dat ze zich slecht lenen tot een uitvoerig verslag voor
niet-mathematisch geschoolde lezers. Ik zal me daarom tot enkele grepen
moeten beperken.
Hij heeft de volgende verrassende ontdekking gedaan : De meetkundige
plaats van de punten van het platte vlak, die gelijke afstand hebben tot
twee samenhangende verzamelingen, is een kromme, en wel een kromme,
die vrijwel overal een raaklijn bezit. Deze eigenschap heeft hij ook toegepast om opnieuw de topologische stelling te bewijzen, dat elke gesloten
kromme het vlak in twee gescheiden delen splitst.
Men zegt, dat een functie f geitereerd wordt, als men, van een zeker
punt : uitgaande, het punt z i, = f(z) construeert, dan het punt z, = f(z i ),
en vervolgens het punt z3 = f(z2) enz. WOLFF heeft een groot aantal
artikels aan iteratie gewijd, waarbij hij o.a. bewees : Is f(z) binnen de eenheidscirkel analytisch, en overal absoluut kleiner dan 1, dan naderen, waar
we het punt : binnen de eenheidscirkel ook kiezen, de punten z, z i, z„ enz.
tot een vast punt. Natuurlijk zondert hij bier het triviale geval uit, dat f
een lineaire functie is, want in dat geval komt de merkwaardige stelling
van WOLFF niet uit.
In de theorie van de conforme afbeelding is een bepaald begrip zeer belangrijk, nl. dat van de angulaire afgeleide. Dat begrip heeft WOLFF in
1926 ingevoerd bij het bewijs van een bepaalde stelling. Opmerkelijk is,
dat een jaar of wat later CARATHEODORY en ook LANDAU-VALIRON, onkundig van het resultaat van WOLFF, de stelling opnieuw bewezen, waardoor
zij een grote bekendheid verkreeg. Niet alleen WOLFF zeif, maar ook zijn
leerling C. VISSER publiceerde onderzoekingen over de angulaire afgeleide.
WOLFF heeft tot het laatst toe doorgewerkt, tot zelfs in het concentratiekamp toe, waar van de zwaar beproefde man de gereproduceerde portrettekening door een medegevangene werd gemaakt. Met zijn gehele familie,
op een dochter na, is hij door de Duitsers vermoord. Hij overleed te
Bergen-Belsen in 1944.
§ 12. INTEGRAAL- EN DIFFERENTIAALVERGELIJKINGEN.

Ook de onderzoekingen van J. RIDDER, A. C. ZAANEN en A. F. MONNA
zijn te technisch, dan dat ik ze hier uitvoerig kan behandelen. Te beginnen
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met zijn proefschrift (1921) heeft eerstgenoemde over tal van verschillende
onderwerpen, in het bijzonder over dat van de moderne integraalbegrippen, veel goed werk verricht. Nog onlangs, nl. in 1946, heeft hij nieuwe
functies ingevoerd, die de belangrijke harmonische functies als bijzonder
geval omvatten en wier theorie, zoals uit zijn onderzoek blijkt, grote
analogie vertoont met die der harmonische functies.
De belangstelling van ZAANEN gaat vooral in de laatste tijd uit naar de
integraalvergelijkingen, waarover binnenkort een boek van hem zal verschijnen. MONNA ten slotte publiceerde o.a. over differentiaalvergelijkingen, abstracte ruimten en, zoals reeds vermeld, overp-adische getallen.
Al trekken de meeste beoefenaren van de zuivere wiskunde in Nederland zich weinig aan van vragen, gesteld door de practijk, toch bracht
een stelsel differentiaalvergelijkingen, voorkomende in het rapport der
Zuiderzeecommissie, H. BREMEKAMP ertoe de methode der successiev approximaties toe te passen. Bij een bepaalde integraalvergelijking ging hij na
in hoeverre de oplossing door de vergelijking ondubbelzinnig bepaald is.
In 1945 1946 beschouwde hij de oplossingen van de partiele differentiaalvergelijking Aku = o, in 2 of 3 onafhankelijke veranderlijken, waarin k een natuurlijk getal en A de differentiaaloperator van LAPLACE voorstelt. Hij heeft een nuttig leerboek over partiele differentiaalvergelijkingen
geschreven.
-

§ 13.

MEETKUNDE.

Hier verlaten we de analyse en gaan we over tot de meetkunde. De met
de „synthetische" methodes beoefende projectieve meetkunde, waarvan
de bloeitijd sinds lang voorbij is, heeft in ons land veel belangstelling ondervonden. Het is vooral de tot op hoge leeftijd productief gebleven JAN
DE VRIES geweest (overleden 1940), die een groot aantal verhandelingen
aan haar heeft gewijd, aanvankelijk vooral aan de theorie der configuraties,
later aan meetkundige afbeeldingen en aan de toepassing van de meetkunde van het aantal, waarbij in het bijzonder zijn belangstelling voor de cubische ruimtekromme bleek en voor verzamelingen van dergelijke krommen (1934). Stelt men zich op het door hem ingenomen standpunt, waarbij
de beginselen van de primitieve meetkunde van het aantal zonder critiek
worden aanvaard, dan kan men niet anders dan met bewondering staan
tegenover deze scherpzinnige, van volledige beheersing der methode blijk
gevende en ook door heldere betoogtrant aantrekkelijke onderzoekingen.
De gebruikte afbeeldingen zijn doorzichtig en voldoen in het algemeen
aan de eis, die men geneigd is te stellen, nl. deze, dat het beeld eenvoudiger
is en beter hanteerbaar dan het origineel.
In dezelfde tijd als zijn onderzoekingen over congruenties van cubische
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ruimtekrommen publiceerde J. DE VRIES nog artikelen over bijzondere
monolden en over een afbeelding van een zekere kegelsnedencongruentie
op het puntveld.
Ook voor HENDRIK DE VRIES (hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam 1906-1937) is de projectieve meetkunde het voornaamste terrein
van wetenschappelijke werkzaamheid en ook hij is na zijn aftreden als
hoogleraar werkzaam gebleven. Zijn streven is er echter minder op gericht om door publicatie van oorspronkelijke artikelen de wetenschap
actief te bevorderen, dan wel om gedreven door een geestdriftige liefde
voor de meetkunde, anderen de ogen te openen voor de schoonheid van
het onderwerp en de jeugd in te leiden in het voor haar nieuwe gebied.
Hoezeer hij hierin is geslaagd, blijkt uit het belangrijke meetkundige werk
van zijn leerlingen G. SCHAAKE, B. L. VAN DER WAERDEN, L. J. SMID, en
U. H. VAN WIJK.
Zijn bewondering voor de projectieve meetkunde heeft H. DE VRIES
mede overgedragen op haar grondleggers ; hij is een uitstekend kenner van
de oorspronkelijke werken van Momus, van JACOB STEINER en van
PLUCKER en andere grote figuren uit de 19e eeuw. Geleid door zijn
didactische aanleg en belangstelling voor de historie, heeft hij zijn kennis
voornamelijk neergelegd in opstellen van geschiedkundige aard en in een
groot aantal leerboeken, waarvan ik hier slechts vermeld : Leerboek der
beschr#vende meetkunde (2 delen) ; De vierde dimensie (2e druk 1925) en Inleiding tot de meetkunde van bet aantal (1936).
De werken van HK. DE VRIES zijn alle geschreven in een voor hem
karakteristieke stijl, waarbij welbewust en met kennelijk genoegen uitweidingen en afdwalingen worden geplaatst, die getuigen van de gemoedelijkheid en de humor van de auteur.
Van groot belang voor de ontwikkeling, die de meetkunde van het
aantal later in het werk van VAN DER WAERDEN heeft genomen, was het
proefschrift van de zeer betreurde, in 1945 overleden, Groningse hoogleraar G. SCHAAKE. In het laatste gedeelte van dat proefschrift wordt n1.
de uiterst vruchtbare en originele methode van de „ontaarde projectieve
transformaties" ontwikkeld.
Om hiervan enigszins een indruk te geven, beschouwen wij een perspectieftekening, die door centrale projectie van een ruimtelijk voorwerp
wordt gewonnen. In deze tekening is de diepte-afmeting nul geworden.
Men kan echter ook de diepte-afmeting alleen mar sterk verkorten : men
krijgt dan een relief. Zo ziet men, dat een perspectiefafbeelding kan worden
opgevat als grensgeval van een projectieve transformatie, die een dimensie
sterk verkort. Ook kan men de diepte-afmeting integendeel tot in het on-
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eindige vergroten door alle voorwerpen zover uit te rekken tot zijvlakken
en ribben alle door het oogpunt gaan. Door deze ontaarde pro jectieve
transformaties worden meetkundige figuren sterk vereenvoudigd : krommen lossen zich op in rechte lijnen, oppervlakken in platte vlakken. Door
nu de wet van het behoud van het aantal toe te passen, kan men het onderzoek van de aantallen der krommen, oppervlakken, stelsels van lijnelementen enz. terugbrengen tot dat van veel eenvoudiger figuren en stelsels. Op
deze wijze verkreeg SCHAAKE b.v. een zeer eenvoudig bewijs van de „stelling van BEZOUT", die zegt, dat het aantal snijpunten van een kromme en
een oppervlak het product van hun graden is. VAN DER WAERDEN generaliseerde dit bewijs voor een willekeurig aantal afmetingen. De methode van
SCHAAKE kan ook op stelsels lijnelementen, stelsels kegelsneden, kortom op
vrijwel alle „karakteristieken-problemen" in de zin van SCHUBERT worden
toegepast.
De titel van het proefschrift van SCHAAKE luidde Afbeelding van figuren
op de punten van een lineaire ruimte. U denkt zeker bij het woord „afbeelding"
aan een tekening of een figuurtje in een wiskundeboek, maar dan hebt u
het mis. Wat men in het dagelijkse leven een afbeelding noemt, behoort
enigszins te lijken op het afgebeelde voorwerp, maar wiskundigen zijn
rare mensen : ze beelden b.v. cirkels op punten af. Wat men in de meetkunde een afbeelding noemt, is niets anders dan een toevoeging, die volgens een bepaalde regel aan zekere objecten andere objecten toevoegt,
welke eenvoudiger te behandelen zijn. Afbeeldingen in deze zin zijn een
van de machtigste hulpmiddelen van de meetkunde. Een stelsel van oneindig veel cirkels is zeer moeilijk voor te stellen, maar als men die cirkels
op punten „afbeeldt", dan vormen die punten tezamen een kromme of
een oppervlak, dat veel gemakkelijker is voor te stellen en te behandelen.
Met deze methode hebben JAN DE VRIES, SCHAAKE, VAN KOL, GROSHEIDE
en anderen allerlei stelsels onderzocht.
Ook J. C. H. GERRETSEN heeft zich in zijn Groningse proefschrift De
topologische grondslagen der meetkunde van bet aantal (193 5 ) beziggehouden met
de fundering van de meetkunde van het aantal. Hij gaf een te voren ontbrekende uitvoerige uiteenzetting over de wijze, waarop de grondslagen
van dat deel der geometrie met behulp van de topologie kunnen worden
gelegd. Vele in het proefschrift van SCHAAKE afgeleide resultaten worden
nu streng bewezen en daarnaast worden problemen opgelost, waarvoor de
algebraische hulpmiddelen nog steeds ontoereikend zijn. In hetzelfde
proefschrift vereenvoudigt hij de theorie der doorsneden.
De opvolger te Utrecht van JAN DE VRIES is J. A. BARRAU. De methode
waarmee deze de problemen der meetkunde oplost, is bij voorkeur de
analytische. Ook BARRAU voelt zich, blijkens verschillende publicaties,
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aangetrokken tot de gedachte om door het afbeelden van figuren hun
eigenschappen op het spoor te komen of ons inzicht te verhelderen, maar
bij hem komt de afbeelding niet tot stand door middel van constructieve
procedes, maar langs de weg van het coordinatenbegrip. Een beknopte,
maar heldere samenvatting van deze denkwijze vindt men in de redevoering Figuren en hare coordinaten, waarmee hij zijn lessen te Utrecht
opende. Het grote werk van BARRAU is zijn voortreffelijke Analytische
Meetkunde (dl I, ze druk 1933; dl II 1927), een boek, dat door zijn consequent en zuiver doorgevoerde beginselen, waarbij de meetkunde als coordinatenmeetkunde wordt opgevat, feitelijk uniek is, dat daarnaast tal van
interessante aspecten (zoals de minutieus besproken classificaties van figuren en transformaties) doet zien. Verder treft men er nog menig weldoordacht detail. In het tweede deel, dat de ruimten van meer dan twee afmetingen behandelt, moest de schrijver zich uiteraard beperken en uit de
keuze blijkt zijn voorkeur voor de lijnenmeetkunde enerzijds en de
niet-Euclidische ruimten anderzijds. Deze voorkeur is ook welbekend
uit andere publicaties en uit de door hem gegeven colleges. De nietwiskundige, die met deze geestige auteur kennis wil maken, savourere
zijn Groningse rectoraatsrede (1926) over De onbemindheid der wiskunde.
Aan de Universiteit van Leiden wordt sinds 1916 de meetkunde gedoceerd door W. VAN DER WOUDE. Onder zijn bezielende leiding is in de
loop der jaren een groot aantal proefschriften tot stand gekomen, waarbij,
evenals in het werk van hemzelf, vraagstukken uit verschillende hoofdstukken der geometrie aan de orde worden gesteld. Daarbij trokken vooral
de aandacht verschillende onderzoekingen betreffende moderne differentiaalmeetkunde, waarbij ik noem de dissertaties van KOUWENHOVEN, BOL,
VAN GRUTING, DRONKERS, VAN DoP, HAANTJES en HAZEBROEK. In de
beide laatste is een hulpmiddel toegepast, dat VAN DER WOUDE zelf steeds
gaarne gebruikte, nl. een beweeglijk assenstelsel, bij J. HAANTJES beweeglijk in affiene, bij HAZEBROEK in de projectieve ruimte.
Van het eigen werk van vAN DER WOUDE in het hier beschouwde tijdvak
vermeld ik eerst een drietal artikelen over de beweging van een vast
stelsel met twee vrijheidsgraden (193o-1931). Twee artikelen zijn gewijd
aan de stelling van NOETHER, grondstelling van de theorie der vlakke
krommen, in het tweede, verschenen in de Mathematische Annalen, wordt
deze stelling met de eenvoudigste hulpmiddelen bewezen. In een voordracht op het congres te Leuven (1939) besprak VAN DER WOUDE de toepassing van deze stellingen.
L. J. SMID schreef over axiomatiek (1935), cirkelmeetkunde (1928) en
levensverzekeringswiskunde, Mr J. VAN I JZEREN over de axiomatiek der
moderne vlakke meetkunde (1941).
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bewees J. C. H. GERRETSEN een vermoeden van HILBERT, nl.
dat de hyperbolische geometrie kan worden opgebouwd zonder dat het
nodig is een continulteitsveronderstelling in te voeren, die verder gaat dan
die, welke reeds in het parallellenaxioma van HILBERT ligt opgesloten.
Tevens slaagde hij erin de trigonometrische en hyperbolische functies op
deze grondslag te formuleren en bewees hij, dat twee cirkels twee punten
gemeen hebben, als twee punten van de ene cirkel aan weerszijden van de
andere liggen, welke laatste opmerking van belang is voor de constructies
in de niet-Euclidische meetkunde. In Noorduyn's Wetenschappelijke Reeks
verscheen van hem een uitstekend boekje over niet-Euclidische meetkunde.
De zeer productieve en veelzijdige mathematicus 0. BOTTEMA publiceerde in 1938 een uitvoerig werk De elementaire meetkunde van bet platte
vlak, waarin hij de affiene en metrische meetkunde ontwikkelde, uitgaande
van moderne axiomatische beginselen, en ook veel aandacht besteedde
aan de constructiepostulaten. Verder publiceerde hij een groot aantal
artikelen over uiteenlopende, merendeels geometrische onderwerpen.
De verdeling van een hoek in drie gelijke delen is met passer en lineaal
onmogelijk, maar wel met sommige andere hulpmiddelen, zoals de „paslineaal". Hierover schreven S. C. vAN VEEN, J. VAN UzEREN en 0. BOTTEMA. Als de trisectoren van de drie hoeken van een driehoek twee aan
twee met elkaar worden gesneden, ontstaat volgens MORLEY in het midden
een gelijkzijdige driehoek. Over deze fascinerende stelling en de daarmee
in verband staande hypocycloide van STEINER is gepubliceerd door W.
VAN DER WOUDE, J. VAN UZEREN, F. SCHUH, J. WICHERS, N. G. DE
BRUIN, C. L. VAN BUUREN en J. BANNING. Binnenkort zal een boek van
S. C. VAN VEEN over passermeetkunde verschijnen.
De invariantentheorie is in Nederland voornamelijk door R. WEITZENBoCK en zijn leerlingen vertegenwoordigd, van welke wij slechts noemen
W. J. Bos, A. J. DROST S. J., MAX EUWE, G. F. C. GRISS, G. H. A. GROSHEIDE en B. G. MOLENAAR. EUWE schreef niet alleen over invariantentheorie, maar paste in 1929 de theorie der verzamelingen toe op het spel,
waarin hij zes jaar later wereldkampioen zou worden. Thans wordt de invariantentheorie in Nederland beoefend door E. M. BRUINS, die zich als
polyglot ook bezighoudt met de geschiedenis van de aan de Grieken voorafgaande wiskunde.
In

1942

In het begin wezen we er reeds op, dat de meetkunde sinds een eeuw is
vervangen door meetkunden. Vult men het platte vlak van EUCLIDES aan
door een oneindig verre rechte, dan ontstaat meetkundig iets nieuws. Doet
men dat echter met een oneindig ver punt, dan ontstaat weer iets anders.
Dat noemen we meetkunde „in het groot". Maar daarnaast is er meet20. Geestelijk Nederland II
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kunde „in het klein" en zelfs „in het oneindig klein". Dat zijn niet enkel
modekwesties, want ook de natuurkunde stelt Naar eisen. In de wereld van.
NEWTON werken de lichamen door hun aantrekkende krachten ogenblikkelijk op elkaar in, maar reeds de electro-dynamica van MAXWELL keerde
terug tot het beeld van een „veld", d.w.z. van werkingen, die zich door het
kleine en het oneindig kleine voortplanten. In deze zin zijn GAUSS en
RiEmANN in de vorige eeuw begonnen de meetkunde aan te pakken.
In deze eeuw is men zich begonnen of te vragen, wat een bewoner van
een krom oppervlak zal verstaan onder de evenwijdige verplaatsing van
een richting. We bedoelen bier niet de bewoner van de aardoppervlakte, die
zich van een kompas bedient, want voor het functionneren van dit kompas
moet hij een magnetische pool hebben, waar de naald naar toe wijst en die
magnetische pool is ver weg, terwiji wij van de bewoner eisen, dat hij bij
zijn meetkunde alleen gebruik maakt van zijn allernaaste omgeving. Die
listige of onnozele bewoner, al naar u het neemt, gaat als volgt te werk : Hij
veronderstelt, dat het oppervlak, waarop hij zich beweegt, op elk ogenblik vlak is. Van buiten bekeken ziet het er zo uit: de mens verbeeldt zich
dat hij het platte raakvlak van zijn krom oppervlak bewoont en in zijn onnozele verbeelding sleept hij dat raakvlak overal met zich mee. Op die
manier verplaatst hij dan zijn richting evenwijdig. Dat nu is de beroemde
evenwijdige verschuiving uit de differentiaalmeetkunde, waaraan o.m.
de naam van de Italiaan LEVI-CIVITA verbonden is. Laat b.v. het individu
een bol bewonen en daar wandelen langs een kleine cirkel. De raakvlakken,
die hij met zich meesleept, omhullen samen een kegel. Die kegel kunnen
we afwikkelen op een plat vlak. Verplaatst men langs het afgewikkelde
beeld van de weg een richting en brengt men dan het geheel terug op de
bol, dan merkt men op, dat de aldoor maar evenwijdig aan zichzelf verschoven richting na het doorlopen van de gesloten weg een beetje veranderd is. Die verandering is groter, naarmate de bol sterker gekromd is.
Uit deze afwijking definieert de meetkundige dan ook de kromming van
willekeurige oppervlakken. Natuurlijk doet hij hetzelfde met willekeurige
ruimten, want bij twee afmetingen blijft hij nooit staan.
Wat we bier uitgelegd hebben, zijn voor de moderne geometer heel gewone dingen. Maar een dertig jaar geleden was dat nog niet zo en dat
hierin verandering is gekomen, is voor een zeer groot deel te danken aan de
activiteit van J. A. SCHOUTEN. Een leek, die zijn boeken of artikelen even
inkijkt, slaat de schrik om het hart, als hij al die letters en symbolen ziet,
maar de deskundige zal hem dan vertellen, dat juist dank zij J. A. SCHOUTEN en zijn leerlingen de gehele differentiaalmeetkunde met zo weinig tekens en letters zo elegant, en zo beknopt, kan worden opgeschreven. Zijn
boeken en verhandelingen vertonen voor het merendeel de eigenaardig-
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heid, dat er twee auteursnamen boven staan en steeds weer andere. Het
begon met D. J. 'STRUM, thans in Amerika, toen kwamen E. R. vAN
KAMPEN en D. vAN DANTZIG, later J. HAANTJES, GOLAB en ten slotte W.
VAN DER KULK, en tussendoor heeft zijn naam ook samen met die van andere geleerden, zoals R. CARTAN en H. DORGELO boven wiskundige verhandelingen gestaan. Dat komt, omdat de productie, waardoor SCHOUTEN'S naarn en de moderne differentiaalmeetkunde overal ter wereld populair is geworden, uitgaat boven het vermogen van een enkel mens. Dit
collectieve verband met tal van wiskundigen, die allemaal door zelfstandig
werk op dit en andere gebieden hebben uitgeblonken, doet iets vermoeden
over het rnenselijke in de centrale kracht en over de aantrekkelijkheid van
de problemen, die daar aan de orde waren.
Die zijn niet beperkt gebleven tot de parallelverschuiving of zoals de
geometer zegt, tot de affiene meetkunde. Een opsomming laten we hier
achterwege. Naar het zich laat aanzien, is er tot nu toe aan die invloed
van differentiaalmeetkundigen geen einde gekomen. Dit is niet alleen voor
de wiskunde gelukkig, maar ook voor de moderne theoretische natuurkunde, in het bijzonder voor de algemene relativiteitstheorie.
S 4. MATHEMATISCHE STATISTIEK.

In het bekende Handbuch der Physik schreef F. ZERNIKE een uitmuntend,
74 bladzijden tellend hoofdstuk over waarschijnlijkheidsrekening en
mathematische statistiek.
Of biljartspelers in de praktijk voldoende rekening houden met de door
0. BOTTEMA en S. C. vAN VEEN berekende kansen in dit edele spel, is mij
niet bekend.
In het laatste decennium is zowel de belangstelling voor de mathematische statistiek, als haar toepassing op tal van gebieden, hier te lande sterk
toegenomen. In 1935 publiceerde M. J. vAN UVEN, die onder biologen
belangstelling voor de wiskunde moist te wekken, een samenvatting Mathematical treatment of the results of agricultural and other experiments
van een
reeks mathematisch-statistische methodes, deel uitmakende van de aan de
Landbouwhogeschool te Wageningen gedoceerde stof; deze methodes
hebben in talrijke publicaties op landbouwkundig gebied toepassing gevonden.
J. TINBERGEN heeft veel gepubliceerd over toepassingen van de wiskunde op de economie. De belangstellende lezer vindt een eenvoudige inleiding tot deze theorie in zijn boekje Econometric (155 blz. ; 1941), verschenen in Noorduyn's Wetenschappelijke Reeks. J. B. D. DERKSEN
schreef voornamelijk over correlatie-rekening.
Het in 1936 verschenen proefschrift van T. KOOPMANS Linear regression
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analysis of economic time series verenigt de twee voornaamste op dit gebied
betrekking hebbende mathematisch-statistische theorieen tot een enkele
theorie.

§ 15. TOEGEPASTE WISKUNDE.
Een van de vele toepassingsgebieden van de wiskunde is de toegepaste
mechanica, waarin de spanningstoestanden onderzocht worden, die optreden in een aan een krachtenstelsel onderworpen lichaam. Dit leervak is
onder de instellingen van hoger onderwijs hier te lande alleen vertegenwoordigd aan de Technische Hogeschool te Delft. Het heeft zich door de
ongekend hoge eisen, die de techniek is gaan stellen, in de laatste dertig
jaren buitengewoon sterk ontwikkeld en vooral in het buitenland een
groot aantal beoefenaren der toegepaste wiskunde tot zich getrokken.
Sedert 1924 vinden om de vier jaar internationale congressen voor technische mechanica plaats, waarvan het initiatief is uitgegaan van de Delftse
hoogleraren BIEZENO en BURGERS.
De publicaties, die op het gebied der toegepaste mechanica in Nederland zijn verschenen, zijn voornamelijk van de hand van C. B. BIEZENO en
zijn leerlingen, waaronder J. J. KocH, A. V. D. NEVI, K. J. SCHULZ, W.
T. KOLTER en A. vAN WIJNGAARDEN.
In samenwerking met R. GRAMMEL schreef BIEZENO het standaardwerk
Technische Dynamik, dat de waarde en de betekenis van de toegepaste wiskunde voor de toegepaste mechanica in een duidelijk daglicht stelt.
Het streven van de hier genoemde groep werkers is er op gericht voor
de vraagstukken, welke voor de techniek van belang zijn, zodanige oplossingen aan te geven dat ze met een practisch op te brengen hoeveelheid
rekenwerk werkelijk zijn uit te voeren, zodat aan de numerieke berekeningsmethoden veel aandacht wordt besteed.
Een ander centrum van wetenschappelijk onderzoek op hetzelfde gebied
wordt gevormd door het Nationaal Luchtvaartlaboratorium, dat zich
echter uiteraard specialiseert op de met de luchtvaart samenhangende
vraagstukken.
Belangrijke toepassingen op het gebied van de hydrodynamica en van
de aerodynamica werden gegeven door J. M. BURGERS en diens leerlingen.
Voor de verzekeringswiskunde verwijs ik naar het overzicht in De verzekeringsbode (1941) van M. VAN HAAFTEN, de eerste hoogleraar in Nederland op dit gebied, tevens schrijver over de geschiedenis van dat yak.
Zoals o.a. uit de bij Philips gehouden onderzoekingen van B. vAN DER
POL, M. J. 0. STRUTT, J. F. SCHOUTEN, W. NIJENHUIS, F. L. STUMPERS, H.
BREMMER e.a. blijkt, neemt de betekenis van de wiskunde als hulpweten-
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schap toe. Gedurende de laatste tientallen jaren is in verband met het grote
technische belang voor het opwekken van trillingen met behulp van radiobuizen veel aandacht besteed aan de eigenschappen van de oplossingen
van een bepaalde niet-lineaire differentiaal-vergelijking, waaraan o.a. voldaan wordt door een nieuw type van trillingen, door vAN DER POL relaxatietrillingen genoemd. Direct nadat deze trillingen, die later een zeer belangrijke rol zouden spelen in de ontwikkeling van de televisie en in de
meettechniek, mathematisch waren gevonden, werd het normale rhythme
van de hartslag en vele anomalieen daarvan herkend als een bijzonder
geval van deze trillingen. Het viel VAN DER PoL dan ook niet moeilijk om
in samenwerking met J. vAN DER MARK een electrisch model van de hartslag te construeren, waarin verschillende afwijkingen van het normale
hartrhythme konden worden gevonden, die later door de medische practijk
werden bevestigd.
Elke electro-ingenieur kent het tovermiddel van de operatorenrekening
van HEAVISIDE, waarmede de gecompliceerdste in- en uitschakelverschijnselen hocus-pocus tot doodeenvoudige sommetjes worden teruggebracht.
Maar met de strenge mathematische fundering was het bij HEAVISIDE
droevig gesteld. Daarvoor is het machtige hulpmiddel nodig van de
Lap/ace-transformatie, die van een grillig verlopende reele functie een
fatsoenlijke en handelbare analytische functie maakt. VAN DER POL en
zijn leerling H. B. J. FLORIN hebben daarvan talrijke toepassingen gegeven,
niet alleen op de electrotechniek, maar ook op de getallenleer. Zo vindt
VAN DER POL bijvoorbeeld een heuristisch bewijs van de stelling betreffende
de verdeling der ondeelbare getallen in de rij der natuurlijke getallen.
Ten slotte werd nog met het oog op de voortplantingseigenschappen
van radiogolven over een vlak of sferisch veronderstelde aarde veel aandacht geschonken aan de eigenschappen van de oplossingen van een bepaalde golfvergelijking. Daarbij werd in samenwerking met H. BREMMER
uitvoerig de defractie van electromagnetische golven om een bol bestudeerd,
waarbij en passant een nieuwe theorie van de regenboog te voorschijn
kwam. Ook hier trad de wiskunde wederom als profetes op, want enkele
door haar voorspelde eigenschappen werden later experimenteel bevestigd.
M. J. 0. STRUM bestudeerde differentiaal- en integraalvergelijkingen
en toepassingen daarvan op de techniek. Als voorbeeld noem ik het dempingsprobleem en verder zijn mathematische theorie van trillende membranen, die hij heeft toegepast om de eigen trillingen van het membraan
van een luidspreker te bepalen.
S 16. HISTORISCH-WISKUNDIG ONDERZOEK.

Ons land is tot in de i 8e eeuw het centrum geweest van philologer in
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de klassieke en Oosterse talen. Wat heeft dat met wiskunde te maken? Wel,
als de Arabist GoLius niet, uit Arabische bronnen puttend, aan DESCARTES
het probleem van PAPPUS had opgegeven, dan had DESCARTES misschien
nooit zijn meetkunde geschreven. De goede Nederlandse traditie, in de
studie der oudheid nieuwe wiskundige impulsen te zoeken, is in deze tijd
voortgezet door E. J. DI JKSTERHUIS, die de lezer door tal van artikelen in
De Gids bekend zal zijn. Zijn werk over EUCLIDES geniet om zijn degelijkheid en de grote klassieke eruditie, waarmee het geschreven is, een Internationale bekendheid, zoals men die niet van een Nederlands boek zou verwachten. Er bestaat geen twijfel, of zijn boeken over ARCHIMEDES en
STEVIN zal een zelfde lot beschoren zijn.
Hierboven is reeds opgemerkt, hoe dezelfde persoonlijke kwaliteiten,
waarvan B. L. VAN DER WAERDEN in zijn wiskundige publicaties blijk geeft,
ook zijn historisch werk kenmerken. Zijn successen op dit gebied berusten
op de ogenschijnlijk doodeenvoudige kunst, elke zin nauwkeurig te lezen
en van al het geschrevene nauwkeurig na te gaan, of het klopt, ook als
daar veel rekenwerk voor nodig is. Zodoende heeft hij het geheim van de
breuken van de Egyptenaar AHMES ontraadseld; hij heeft Babylonische
sterrenbeelden gelocaliseerd, in de elementen van EUCLIDES de afzonderlijke
historische draden uit elkaar geplozen en precies vastgesteld, wat de
Pythagoreers over getallen en muziek wisten en wat PLATO over sterren
wist. Over een jaar of wat zal de lezer dat alles in een groot samenvattend
werk kunnen nalezen.
Aan de nieuwe tijd is vAN DERWAERDEN nog niet toe, maar met dit tijdperk
heeft H. J. E. BETH, lid van verdienste van het Wiskundig Genootschap,
zich sinds lang bezig gehouden. Hij schreef een werk over de geschiedenis
van de niet-Euclidische meetkunde, een boek over Kinematica en een werk
over de Principia van Newton, het beste, dat ter wereld bestaat, waarin op
de zeer omstreden vraag, waarom NEWTON zijn planetentheorie zo lang
voor zich hield, een geheel nieuw licht wordt geworpen. Het is eigenaardig, dat over deze grootste van alle natuurkundigen heel weinig serieus
historisch onderzoek is verricht en des te hoger moeten wij de prestaties
van H. J. E. BETH schatten, die zich heeft weten te emanciperen van de
kletspraatjes-literatuur en in zijn fundamenteel werk recht heeft laten
wedervaren aan NEWTON en aan de wetenschappelijke geschiedschrijving.
§ 17. PUBLICATIES.

In de laatste decennia zijn tal van mathematische leerboeken in Nederland verschenen en herdrukt. Behalve de hierboven reeds vermelde,
noem ik nog die van H. B. A. BOCKWINKEL, C. H. VAN Os, J. G. RUTGERS,
F. Scrum, H. J. vAN VEEN, HK. DE VRIES en P. WI JDENES . Van de zeer
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productieve SCHUH leggen vooral zijn. Wonderlijke problemen getuigenis of
van zijn wonderlijke scherpzinnigheid.
In Nederland verschijnen een groot aantal mathematische tijdschriften.
De wiskunde-artikelen, die aan de Kon. Nederlandsche Akademie van
Wetenschappen worden aangeboden— en dat zijn er in de laatste tijd heel
wat — worden niet alleen in . de Proceedings, maar ook in een afzonderlijk
orgaan : Indagationes Mathematicae gepubliceerd. Het internationale tijdschrift Compositio Mathematica neemt artikelen, zowel van binnen- als buitenlandse geleerden op. Het Nieuw Archief voor Viskunde is het officiele
orgaan van het Nederlandse Wiskundig Genootschap, dat ook Wiskundige
opgaven publiceert, door zijn eigen leden gesteld en opgelost. Euclides is
gewijd aan de didactiek der wiskunde. Mathematica-B en Christiaan Huygens zijn in 1946, te samen met het Vlaamse Wis- en NatuurkundigTithcbrift,
samengesmolten tot een enkel tijdschrift Simon Stevin.
S

18.

HET MATHEMATISCH CENTRUM.

1k heb mijn doel niet bereikt, als ik niet in het voorgaande een indruk
gegeven heb van de bloei, waarin de zuivere wiskunde in ons land zich
thans verheugt. Om die bloei te bestendigen en tevens de ontwikkeling
van de toegepaste wiskunde te bevorderen, is in 1946 te Amsterdam „Het
Mathematisch Centrum" opgericht, dat beoogt een samenwerking tussen
alle Nederlandse wiskundigen tot stand te brengen en door middel van
een met moderne machines uitgeruste rekenafdeling numerieke berekeningen uit te voeren, opdat, rneer dan voorheen het geval was, wiskundige problemen, door wetenschap, maatschappij en techniek gesteld,
zullen worden onderzocht en zo mogelijk tot oplossing gebracht.
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Prof. Mr E. M. Meyers
Prof. Mr C. van Vollenhoven (Archief De Arbeiderspers)
De Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam
Prof. Mr N. G. Pierson (tekening H. J. Haverman)
Prof. Mr H. P. G. Quack (tekening H. J. Haverman)
Prof. Mr Dr S. R. Steinmetz
Prof. Mr W. A. Bonger
Prof. Dr G. Heymans
Prof. Dr A. A. Griinbaum
Prof. Dr Chr. Eijkman
Prof. Dr G. Grijns
Prof. Dr W. Einthoven
Prof. Dr R. Magnus
Prof. Dr H. J. Jordan
Prof. Dr F. A. F. C. Went
Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie te Leiden
Golfbak in het Lab. voor Experimentele Geologie te Leiden
Opstelling van geophysische instrumenten in Limburg
Excursie van geologische studenten der Rijksuniversiteit te Leiden
Prof. Dr H. W. Bakhuis Roozeboom
Prof. Dr J. H. van 't Hoff
Prof. Dr F. A. H. Schreinemakers
Prof. Dr Ernst Cohen
Prof. Dr H. Kamerlingh Onnes (Tekening H. H. Kamerlingh Onnes)
Prof. Dr L. S. Ornstein (Tekening J. H. Isings)
Het Kamerlingh Onnes-Laboratorium te Leiden
Prof. Dr P. Zeeman, Prof. Dr A. Einstein en Prof. Dr P. Ehrenfest
Prof. Dr J. C. Kapteyn
De Leidse Sterrenwacht
Instrumenten voor onderzoek van sterrenspectra
Prof. Dr J. Wolff (tekening M. Winkel)
Prof. dr L. E. J. Brouwer
Prof. dr G. Mannoury
Prof. Dr J. A. Schouten

9
9
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27
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45
46

46
63
63
64
64
105
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106
i23
123
157
157
1 75
175
176
176
zoi
zoi
219
219
220
220
229
229
230
230
2 39
2 39
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240
i 249
249
250
267
268
268
268

(Indien niet anders is vermeld,01 de foto's beschikbaar gesteld uit familiebezit of uit de archieven
der betrokken laboratoria.)

