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INHOUD 

V.A.IV  DEEL  XLVII, 

Bladz. 

Naamlijst   der  leden   van   de  Koninklijke  Natuurkundige  Vereeniging 

in  Nederlandsch-Indië  op  1  Januari  1887          1, 

Meteorologische   waarnemingen  in  Nederlandsch-Indië;  Octoner  lot  en 
met  Decemher  1886        15. 

Voorzienigheid  en  Natuurwet,  eene  hernieuwde  bespreking  der  oude 

vraag:  «Werkt  de  natuur  volgens  doeleinden?"  Voordracht, 
gehouden  in  de  Directie-vergaderingen  der  Koninklijke  Natuur- 

kundige Vereeniging  van  9  Maart  en  14  April  1887 ,  door  G.  J. 
P.  J.  Bolland. 

Eerste  gedeelte .   38 . 

Tweede  gedeelte   92. 

Vulkanische  verschijnselen  en  aardbevingen  in  den  0.  ï.  Archipel 

waargenomen  gedurende  de  maanden  Juli — December  van  het 
jaar  1886,  verzameld  door  Dr.  S.  Figee  en  Dr.  H.  Onnen  ,  Leden 

der  aardbevingscommissie      .     .    145. 

A.  Vulkanische  verschijnselen   145, 

B.  Aardbevingen   148. 

Het  algemeen  analytisch  herbarium  van  den  heer  Buijsman  te  Middelburg.    168 . 

Brief  van  den  Heer  Buijsman  aan  de  Directie  der  Koninklijke 

Natuurkundige  Vereeniging   168, 

Prospectus   ,   170, 

De  vulkaan  Kaba  (Res,  Palembang  Afd.  Tebing-Tinggi)   172. 

Meteorologische  waarnemingen  in  Nederlandsch-Indië   175. 

Die  Evertebraten  aus  der  Samralung  des  Königlichen  Naturwissenschait- 
lichen  Vereins  in  Niederlandisch  Indien  in  Batavia,  zugleich  eine 

Skizze  der  Fauna  des  Java-Meeres,  mit  Beschreibung  der  neuen 
Arten  von  Dr.  G.  Ph.  Sluiter,  Korrespondierendem  Mitgliede 

der  Königlichen  Akademie  der  Wissenschaften  in  Amsterdam, 

{Mit  2  Taf,)    .    ,   181. 
Die  Echinodermen. 

I.    Holothurioidea      184, 



vi.  inhoud. 

Bladz. 

A.    Aspidochirotae  [Brdt.]. 

a.    Hololuria  [L.]    185. 

h.    Stichopus  [Brdt.]    195. 

c.    Mülleria  [Jaeger]    199' 
B.  Dendrochirotae  [Brdt.J. 

a.  Cucumaria  [Blainville]  .    .    200. 

b.  Echinocucümis  [Sars]    201. 

c.  Ocnus  [Forbes]    203. 

d.  Colochirus  [Troschel]    204. 

e.  Thyone  [Semper]    207. 

f.  Orcula  [Troschel]    208. 

g.  riiyllophorus  [Grube]    209. 

C.  Molpadidae  [J.  Müll.]. 

a.  Haplodactyla  [Grube]    209. 

b.  Eupyrgus    211. 

D.  Synaptidae. 

a.  Anapta  [Semper]    211. 

b.  Trochoderroa  [Theel]    211. 

c.  Myriotroclius  [Steenstrup]    212. 

d.  Chirodola  [Eschscholtz]    212. 

c.    Synapta  [Eschscholz]    213. 

Verslag   over   de   GouverneaienL-kina-onderneraing   in   de  Preanger- 

Regenlj^chappen  over  het  jaar  1886,  door  R.  van  Romunde,  Directeur 

der  Gouvernements-Iuna- Onderneming    221. 

l.    Weerrgesioldheid    221. 

II.  Vermenigvuldging    222. 

III.  On;ginniag  en  Onderhoud    226. 

IV.  Oogst  van  Kina    230. 

V.  Persone-^l.    Geldmiddelen    234. 

VI.  Toestand  en  vooruitzichten  .    .    .    ,    236. 

VII.    Kennis  der  op  Java  gekweekte  kina-soorten    .    ,    .  238. 

VIII.    Scheikundige  o.iderzoekingen    239. 

Bijlage  A    242. 

Bijlage  B,         •    244. 

Bijlage  B'    250. 

Bijlage  C    256. 

Goenoeng-Moerija  door  S.   H.  Koorders,  Ambtenaar  bij  het  Bosch- 

wezen.    {Met  ecnc  oplaat)   *    260. 

I.  Litteratuur    260. 

II.  Bouw   262. 

III.  Plantengroei   272. 
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IV.  Oudheden          272. 

V.  Profielen  en  Sclietsen      .    275. 

Versterking  van  telefoonstroomen  door  een  inductieklos  met  ijzerkern , 

door  Dr.  H.  Onnen   ^'^• 

Een  gesprek  over  het  ontstaan  der  gezich'swaarnemingen.    ....    278.
 

Schijn  en  Wezen,  algemeene  beschouwingen  over  de  begrippen  Stof 

en  Kracht,  door  G.  J.  P.  J.  Bolland,  Leeraar  voor  Eng.  en 

Hoogd.  taal  en  letterk.  aan  de  afd,  H.  B.  S.  met  vijfjarigen 

cursus  van  het  Gymna'iiwn  Willem  UI  te  Batavia   ....    283 . 

Vulkanische  verschijnselen  en  aardbevingen  in  den  0.  I.  Archipel 

waargenomen  gedurende  de  maanden  Januari— Juni  van  het  jaar 

1887,  verzameld  door  Dr.  S.  Figee  en  Dr.  H.  Onnen,  Leden  der 

aardbevingscommlssie. 

A.  Vulkanische  Verschijnselen   ^28. 

B.  Aardbevingen   ^•^-'• 

Over   eenige   nieuwe   en   minder  bekende  gevallen  van  aanpassing  en 

samenleving  van   sommige  dieren   en   planten   van   Java's  kust. 

Voordracht   gehouden  in  de  Bestuurs-vergadering  van  13  Januari 

1887,  door  Dr.  C.  Ph.  Sluiter  ....    *   553. 

Notulen  van  de  vergaderingen  der  Koninklijke  Natuurkundige  Ver- 

eeniging  in  Nederlandsch-Indië ,  gedurende  het  jaar  1887. 

Vergadering  der  Directie ,  gehouden  op  13  Januari  1887 .     .    565 . 

Voordracht  van  Dr.  Sluiter  [zie  blz.  553]. 

Vergadering  der  Directie,  gehouden  op  17  Februari  1887    ,    568. 

Request   aan   Z.   E.   den  Gouverneur-Generaal  [subsidie 

voor  het  aquarium]   :    569. 

Vergadeüng  der  Dircciie,  gehouden  op  9  Mua'-t  1887.    .    .    573. 
Voordracht  van  den  Heer  Polland:     Voorzienigheid  en 

Natuurwet,  V  gedeelte  [zie  blz.  38]. 

Mededeeling  van  Mr.  Piepers  over  mimicry   574. 

Vergadering  der  Directie,  gehouden  op  14  April  1887.    .    .    575. 

Voordracht  van  den  Heer  Bolland:     Voorzienigheid  en 

Natuurwet,  2^  gedeelte  [zie  blz.  92]. 

Mededeeling  van  den  Heer  Janssen  van  Raay  over  het 

dunner  worden  der  ijzeren  palen  eener  brug  in  de 

Residentie  Menado   576. 

Vergadering  der  Directie,  gehouden  op  12  Mei  1887   .    .    .    578. 

Algemeene  Vergadering,  gehouden  op  23  Juni  1887   .    .    .    581. 

Voordracht  van  Prof.  Pekelharing  over:  'Debeteekenis 

van  Bacteriën  voor  de  gezondheid  van  den  mensch."    581 . 
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Mededeeling  van  den  Heer  Vorderman  over  het  aantasten 
van  kapokboomen.   die  als  telegraaf  palen  gebezigd 
worden,   door  een  specht,  waargenomen  door  den 
Heer  Pasteur    ^og 

Vergadering  der  Directie,  gehouden  op  14  Juli  1887  .    .    .    586. 
Mededeeling  van   Dr.  van  der  Stok  over  het  photogra- 

pheeren  van  kleuren   537 
Mededeeling  vsn  Dr.  van  der  Stok  over  de  grondeenheden 

van  het  C.  G.  S.-stelsel   588. 
Vergadering  der  Directie,  gehouden  op  11  Augustus  1887  .    590 ! 
Vergad-Wng  der  Directie,  gehouden  op  8  September  1887    .    592. 

M<  dedeeling  van  Dr.  Sluiter  over  een  koker  van  Serpula.    593 . 
Vergadering  der  Directie,  gehouden  op  13  October  1887.    .    594. 

M.dedeeling  van  Dr.  Figee  over  eene  waarneming  van 
bijmanen  door  den  Heer  van  der  Vinne  te  Blüar .    595. 

Vergadering  der  Directie,  gehouden  op  10  November  1887  .    596. 
Voordracht  van  Pr.  Sluiter  over:    De  nieuwere  ideeën 

omtrent  het  mechanisme  der  overerving  en  ver- 
anderlijkheid hij  levende  wezens   596. 

Mededeeling  van  den  Heer  ten  Brummeler  over  waarne- 
mingen van  aardstroomen  ter  Westkust  van  Sumatra.    602 . 

Vergadering  der  Directie,  gehouden  op  8  December  1887.    .    603.* Voordracht  van  den  Heer  Bolland  over:     ̂ De  wereld- 
beschouwing der  toekomst"   603 

Boekwerken  ter  tafel  gebracht  in  de  Vergaderingen  van  de  Directie  der 
Koninklijke  Natuurkundige  Vereeniging  gedurende  het  jaar  1887. 1-XV 
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NAAMLIJST  DER  LEDEN 
VAN     DE 

KONINKLIJKE  NATUURKUNDIGE  VEREENIGING 

I> 

NEDERL  ANDSCH-INDIE , 

op  1  Januari  1887. 

Dagteekeiiing^  van  oprichtin£^  19  «Tiili  1§30. 

Oprichters. 

Dr.  P.  Bleeker,  f  1878;  J.  H.  Croockewil  Hz.,  f  1880;  C 

(Ie  Groot;  P.  J.  Maier,  f  1878;  1».  Baron  Melvil  van  Carnbee, 
t  1856;  C.  M.  Schwaner,  f  1851:  H.  D.  A.  Smits,  f  1855; 

Dr.  C.  Swaving,  f  1881. 

Beschermheer. 

Zi]ne  Majesteit  de  Koning  der  Nederlanden. 

Honorair  Beschermheer. 

Mr.  A.  .[.  Duijmaer  van  Twist. 



Besturende  Leden. 

Datum  van  benoeming 

1  Dr.  L.  W.  G.  (Ie  Roo, 27  December  1862. 

2  H.  L.  Janssen  van  Raalj , 23  December  1871. 

3  Dr.  C.  Gutteling, 17  Januari       1874. 

4  Dr.  H.  Gretier, 16  September  1876. 
5  A.  G.  Vorderman, 20  April           1878. 
6  Dr.  H.  Onnen, 19  September     » 
7  Dr.  P.  J.  van  der  Stok, 

19     « 
8  Dr.  C.  Ph.  Sluiter, U  Mei              1879. 

9  Mr.  M.  C.  Piepers, 16  September  1880. 
10  G.  W.  ten  Brummeler, 20  December  1883. 

11  H.  J.  Hardeman , 17  Juli             1884. 

12  Dr.  S.  Figee, 20  November      >> 
13  Dr.  R.  D.  M.  Verbeek, 18  December      « 

14  Dr.  J.  P.  Kloos, 8  Juli             1886. 

Honoraire  Leden. 

1  J.  B.  Ritter  von  WuUerstorff  ürbair.  21  Mei  1858. 

2  A.  W.  P.  Weitzel,  24  Februari  1859. 

3  M.  Th.  Reicbe,  28  Maart  1863. 

4  C.  de  Groot,                                               8  Juli  1865. 

5  Mr.  L.  A.  J.W.  Baron  Sloetv.d.Beele,  14  April  1866. 

6  W.  F.  Versteeg,  18  Mei 
7  A.  J.  C.  Edeling,  29  Januari  1870. 
8  Mr.  J.  Loudon,  18  Mei  1872. 

9  F.  'sJacob,  29  Juli  1881. 
10  H.  L.  Janssen  van  Raaij ,  20  April  1882. 

11  P.  van  Dijk,  16  April  1885. 
12  Dr.  C.  L.  V.  d.  Burg,  18  Februari  1886, 



CORRESPONDEERENDE    LeDEN    IN    NeDERLAND. 

(Maximum  aantal  30). 

1  Dr.  C.  H.  D.  Buijs  Ballot,  utrecht, 
2  Dr.  F.  C.  Donders,  Utrecht, 

3  Dr.  L.  Ali  Cohen,  Groningen, 
4  Dr.  A.  W.  M.  van  Hasselt,  Utrecht, 

5  Dr.  C.  A.  J.  A.  Oudemans,  Amsterdam, 

6  Dr.  A.  C.  Oudemans, 

7  Dr.  F.  VV.  R.  Suringar,  Leiden, 
8  Dr.  J.  Bosscha  Jr.,  Delft, 

9  Dr.  N.  W.  P.  Rauwenhoff,  Utrecht, 

10  D.  H.  G.  V.  d.  Sande  Bakhuijsen, 
Leiden , 

11  Dr.  P.  J.  Veth,  Leiden, 

12  Dr.  P.  de  Boer,  Groningen, 

13  Dr,  L  W.  Gunning,  Amsterdam, 
14  Dr.  J.  A.  C.  Oudemans,  Utrecht, 

15  Dr.  C.  Ritsema,  Leiden, 
16  Dr,  D.  Bierens  de  Haan,  Leiden, 

17  P.  van  der  Burg,  Nijmegen, 
18  Dr.  H.  C.  Dibbits,  Utrecht, 

19  Dr.  Th.  W.  Engelman,  Utrecht, 

20  Dr.  Th.  Mac  Gillavry,  Leiden. 
21  Dr.  Th.  Place,  Amsterdam, 

22  Dr.  E.  van  Rijckevorsel ,  Rotterdam , 
23  G.  Westerman,  Amsterdam, 

24  P.  C.  T.  Snellen,  Rotterdam, 

25  F.  M.  van  der  Wulp,  's  Gravenhage, 
26  Dr.  Huhrecht,  Utrecht, 

27  Dr.  H.  Wefers  Bettink,  Utrecht, 

28  Dr.  P.  P.  C.  Hoek,  Leiden, 

29  F.  W.  van  Eeden ,.  Haarlem , 

Datum  van  benoeming. 

17  Februari 1853. 
16 

1854. 

28       « 
1855. 

28 1856. 

15  Juni 
1858, 

16  November 1867. 

21  December 1872. 

21 n 

21        « » 

21       » » 

21 

)> 
20       « 1873. 

21  Maart 1874. 

17  September 1875. 
17 » 

20  Mei 1880. 

20       .> 

)) 
20       « 

» 

20       « 
» 

20 » 

20       » » 

20 » 

20       » 

)) 

17 1883. 

17        « 
» 

20  November 1884. 

9  September 
1886. 

9 

)) 

9        n » 



CORRESPONDEEREINDE    LeDEN    I!S    HET    BuiTENtAND, 

(Maximum  aantal  50). 

DaUim  van  benoeming. 

1  P.  J.  van  Beneden ,  Leuven , 

2  A.  A,  Daméril;  Parijs, 

5  I.  Hyrtl,  Weenen, 
4  A.  Mousson,  Zürich, 

5  J.  Steenstrup ,  Kopenhagen , 
6  J.  K.  llasskarl,  Kleef, 

7  W.  von  Haidinger,  Weenen, 

8  J.  Moleschott,  Turijn, 
9  0.  Strüve,  Pulkowa, 

10  O.  Beccari,  Turijn, 

11  D.  J.  Whitney,  San  Francïsco, 
12  F.  von  Muller,  Melbourne, 

13  N.  de  Miclucho-Maclay, 
14  A.  Bussel  Wallace,  London , 

15  A,  Ie  Jolis,  Cherbourg, 

16  A.  B.  Meijer,  Dresden, 
17  G.  J.  Allman,  London, 

18  G.  Daubrée,  Parijs, 

19  H.  HelmhoUz,  Berlijn, 
20  J.  C.  Houzeau,  Brussel, 

21  Th.  H.  Huxley,  Londen, 
22  L.  Pasteur,  Parijs, 

25  Spencer  Fulterlon  Baird,  Washington, 
24  Tommaso  Salvadori,  Turijn, 
25  ür.  Otto  Finsch,  Bremen, 

26  Dr.  John  Milne,  Tokio,  Japan, 
27  Cav.  Prof.  Micheie  Stefano  de  Bossi,  Bome, 

28  Dr.  J.  H.  Kloos,  Stuttgart, 

29  Dr,  Wilhelm  Blasius,  Brunswijk, 

28  Februari 1856. 
28 » 

28 » 

28       >> 
» 

28 
» 

28 1857 

10  November 1859 

24  Septembei 1864 
28  Januari 1865 

15  Juni 1872 

21  December )) 

21 
» 

16  Augustus 1875 

20  December 

)) 
16 

1867 

18  Mei 1878 

20       >> 

1880 
20 

» 

20 » 20 
» 

20 
» 

20 
)) 

17  Februari 1881 

28  Mei 1882. 

19  Juli 1885 

20  November 1884. 
20 

)) 

9  September  1886. 



Gewone  Leden  in  Nederlandsch  Indië. 

Datum  van  benoeming. 

1  J,  F.  den  Dekker, 11  Juni 1857. 

'2  G.  A.  van  Delden, 25  December 1858. 

5  K.  F.  Holle, 50  Maart 1859. 

4  Radh.  Adipali  Proto  Noto  Amiprodjo, 16  Januari 1861. 

5  Dr.  L.  W.  G,  de  Roo, 22  Februari 1862. 

6  W.  H.  van  Waesberge, 14  October 1865. 

7  Mr.  M.  C.  Piepers, 28  April 1866. 

8  J.  Heringa, 15  December » 

9  A.  H.  Hisgen, 16  Maart. 1867. 

10  E.    Polak, 21  November 1868, 

11  Dr.  C.  Gutteling, 19  September 1870. 

n  Dr.  J.  P.  Kloos, 19       >> 
» 

15  J.  C,  Klimmer, 18  Mei 1872. 

14  Th.  L.  K.  von  Kotsch, 15  Juni )) 

1 5  Dr.  H.  Neubronner  van  der  Tuuk , 19  April 1875. 

16  Mr.  N.  P.  van  den  Berg, 19  Juli » 

17  G.  W.  ten  Briinimeler, 16  Augustus )) 

18  A.  G.  Vorderman  , 
16       » 

» 

19  C.  F.  Micbielsen, 20  Septembei 
» 

^0  A.  Mijer  Pz., 18  April 1874. 
21  R.  Fennema, 19  Juni » 

^n  I.  A.  Hooze, 19 

)) 

25  Dr.  F.  H.  Bauer , 
19 

» 

24  I.  A.  Hamburg, 10  Juli » 

25  H.  J.  C.  Bonemeijer, 27  Februari 1875. 

26  W.  F.  Vogelsang, 21  Mei )) 



27  A.  J.  Spaan, 
28  I.  L.  L.  van  Leeuwen, 

29  W.  de  Boer, 

30  G.  M.  W.  Zuur, 

51  J.  N.  Zelisse, 
32  W.  Veer, 

33  K.  L.  van  Schouwenburg 
34  I.  Schalij, 

35  Mr.  L.  J.  Selleger, 
36  A.  Seubert, 

37  P.  W.  van  Spall, 
38  W.  J.  M.  Linden, 

39  Dr.  J.  G.  E.  Machik, 

40  J.  Milder, 

41  P.  Landberg  Jr., 

42  P,  Houtzager  Jz. , 
43  E.  Douwes  Dekker, 
44  0.  Durler, 

45  Jhr.  C.  G.  L  Barnaarl, 

46  J.  M.  van  Berckel , 
47  J.  M.  Bloemhard , 

48  A.  de  Bruijn,  Mz., 
49  H.  L  G.  van  der  Burch, 
50  W.  S.  Cramer, 
51  D.  J.  Grol, 

52  E.  Th.  van  Delden, 

53  Mr.  J.  J.  C.  Enschedé, 

54  J.  P.  Ermeling, 
55  S.  Everts, 

56  S.  L.  H.  Hartog, 

57  W.  H.  Heijtman , 
58  E.  J.  Kerkhoven, 

59  Mr.  B.  A.  Kerkhoven, 
60  Mr.  H.  Klein, 

Datum  van  benoeming. 

15  October      1875. 

17  December      » 
18  Februari  1876. 

17  Maart 

17»       » 
17 

17 

17   »       » 
17 

17 
17 

17 

17 17 

17   « 
17»       » 

17   »       » 

17   « 
1 7   «       » 
21  April 

21 

21    »        » 

2 1    »       » 

2 1    »        » 
21 

2 1    »        » 

21»        » 

21    »        » 
21 

21 

21 

21    » 
21 

21 



Datum  van  benoeming 

61  D.  C.  J.  Kool, 21 

April 

1876 

62  Mr.  C.  Maniiel, 21 

)) 

» 

63  E.  G.  H.  Mossoii, 21 .) 

)) 

64  P.  A.  Palm, 
21 

» » 

65  Th.  S.  Reijiieke, 
21 

)) » 

66  John  S.  Sarkies, 21 » » 

67  J.  H.  P.  Saijers, 21 » » 

68  J.  W.  Th.  van  Schaick , 21 
» 

)) 

69  F.  R.  Scherius, 21 

1) 

» 

70  H.  H.  A.  Vechlmaii, 21 
» » 

71  T.  Walter, 21 w » 

72  J.  J.   de  Weijer, 21 n » 

75  D.   de  Wit, 21 » » 

74  E.   de  Wolfl', 
21 » » 

75  A.   Schneider, 
19 

Mei 

)> 

76  G.   P.   A.   Renaiid, 
19 

» » 

77  A.   Graaf  van  Limhurg  Stirum, 19 » » 

78  Mr.  T.   H.   der  Kinderen, 
19 

» » 

79  A.   Holle, 
19 » » 

80  C.    H.  de  Rraconnier, 

19 
» » 

81  A.   Feikema, 
19 

» » 

82  J.   W.   C.   Rüpert, 7 Juli » 

83  C.   A.   Niessen, 7 » » 

84  Dr.   H.   Cretier, 7 )) 

)) 

85  P.  P.  du  Cloux, 7 n » 

86  A.  A.  Rruijn, 7 » » 

87  J.  A.  Kliiijl, 28  October » 

88  A.  M.  J.  Bolsius, 16  December » 

89  J.  W.  Dersjan t, 
17 

Maart 1877 

90  F.  N.  Knoch, 
17 » » 

91   H.  T.  P.  Obertop, 
17 » » 

92  E.  Heijning  Jr., 
17 » » 

93  A.  K.  J.  Kaffer, 21 
April 

» 

94  Dr.  J.  P.  van  der  Slok, 
\Q 

Juni » 



95  J.  C.  Ribbers, 

96  R.  Edwards  van  Muijen, 
97  F.  J.  Visser, 

Datum  van  benoeming 

28  JuH              1877. 

19  Januari       1878. 19 

98  H.  C.  Soeters, 
19 

» » 

99  N.  A.  Ruijl, 

100  H.  van  Meerten, 

101  A.  H.  G.  Fokker, 

19 

16  Februari 

16       » 

» 

» 

102  A.  Massink, 
16 

» 

)) 

103  J.  F.  W.  Wessels, 

16 
» » 

104  L.  J.  Santman, 
16 

)) 
)) 

105  L.  H.  Kramer, 

106  G.  C.  Twijsel, 

107  Dr.  K.  H.  Mertens, 

20  April 

20       . 
18  Mei 

» 

» 

» 

108  J.  de  Booij, 

109  Dr.  H.  Onnen, 

20  Juni 

20  Juli 

» 

» 

110  Dr.  C.  Ph.  Sluiter, 

111  J.  Stormer, 

17 
17 

April 

1879, 

» 

112  H.  der  Kinderen, 
17 Juli 

)) 

113  F.  G.  C.  Degent, 

114  Dr.    W.   Dominicus, 

18 
18 Maart 

» 

1880. 

» 

115  C.   Deijkerhoff, 

116  J.   A.    Schröder, 

18 

18 » » 

» 

117  P.   A.   Daum, 
18 

» » 

118  J.   Dinger, 

119  A.    Walter. 

18 

18 » » 

» 

120  L.   Klaas, 

18 

» » 

121  A.  van  Schermbeek, 

18 

» » 

122  A.   Visser, 
18 

n )) 

123  L.   de  Scheemaker, 
18 

» 

)) 

124  J.   B.   Mack, 

18 
» » 

125  J.   H.  D.  van  der  Palm, 
18 

» » 

126  W.   Godefroy, 

127  J.   L.   Moquette, 

128  J.   C.   von  Hertling, 

15 
15 
20 April 

April Mei 

» 

» 

» 



Datum  van  benoeming'. 
1880. 129  G.   A.   Schouten, 20  Mei 

150  D.    Lucassen ,  voor  de  Vereenigiiig 

der  ïegalsche  Suikerfabriekanleii ,  17  Juni 
151  P.   Tak, 15  Juli 

152  J.   W.   Zuur, 15 
155  W.  E.  M.  S.  Aeruout, 19  Augustus 

154  W.  J.  Geertsema, 
19 

155  G.  A.  Bergmans, 19 

156  F.  Raat, 19       » 
157  J.  van  der  Laan, 

19       .) 
158  A.  E.  van  Riel, 

19 

159  J.  D.  Romswinckel , 16  September 
140  Dr.  P.  A.  Platteeuw, 21  October 

141  Dr.  R.  D.   M.  Verbeek, 16  December 

142  J.  C.  Tamson, 16       » 
145  Dr.  M  Treub, 

16      '« 

144  J.   E.   Gribling, 16       » 
145  E     D.    Wernecke, 17  Februari 

146  R.   W.   F.  Koopmans, 
17 

147  F.   Foringer, 17        » 

148  L.   W.   Maijer, 

17 

149  W.   F.   Fels, 
17 

150  M.   ten  Gate, 
17 

151  A.    Bocliart. 
17 

152  J.   J.   H.   Woestboff, 
17 

155  J.    Th     Hofland, 17  Maart 

154  J.   C.   A.    Scharfl', 17       » 
155  G.   Muilemeister, 

17 

156  W.   G.   F.   Vermaasen, 17        » 

157  M.   A.   F.  Goossens, 
17 

158  H.   W.   Pistorius, 17  •     >> 
159  G.    Schreutelkamp , 17        » 

160  G.   Oostergetel, 
17 

161  J.   W.    van  Loon, 
17 

1881 
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Daliim  van  benoeming. 

162  V.    VVelleiislein , 

163  D.   Pluim  Meiilz, 
164  L.   L.   Coklenhoff, 

165  A.   Mulder, 

166  W.   Georges, 

167  C.  Baumgarteii , 
168  J.   W.    Hofman, 

169  J.   K.   E.   Tiiebart, 

17.0  C.   J.   de  Waal  Malefijt. 
171  H.    K.   Mijer, 

172  F.   C.   E.   Meijer, 

173  C.   H.   C.   Bijvanck, 
174  H.   C.   de  Vletter, 

175  Mr.   A.   A     L.   C.   Kleiju, 
176  H.  J.   M.   Baumami, 

177  T.  Ottolander, 

178  H.   E.   Prins, 

179  H.   J.   G.   Ferzenaar, 

180  Dr.   W.   Burck, 
181  J.   Groothoff, 

182  A.   J.   C.   Hazenberg, 

183  D.  J.   Guijkens, 
184  Anl.   C     Marcks, 
185  J.   Kreemer. 

186  J.  Julius, 

187  A.   Douw  van  der  Krab, 

188  A.  Scbmilz, 
189  M.   Caesar  Voute, 

190  J.    H.    A.   IJssel  der  Schepper 
191  S.    F.   Boers, 
192  H.  A.  G.  von  Dentsch , 

193  F.  H.  Eijdman, 

194  Mr.  C.  S.  Buijs  Ballot, 
195  P.  Herbing. 

21  April 1881 

21 
» 

21        » 
» 

21 
» 

19  Mei 

)) 

16  Juni » 

16       « 
» 

21   Juli » 
21 

» 

15  September » 

20  October >; 

20       » 
» 

15  December 

)) 

16  Februari 1882 
16 

» 
16 

)) 

16 

)) 

16 
» 

16       >> 

)) 

16  Maart » 

16       » 
B 

16 

') 

16 
» 

16 
» 

16 » 
16 

» 

16       >> 

1) 

20  April 

)) 

20       » 
» 

18  Mei » 

20  Juli » 20 

•> 

21   September » 

21 » 
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Daluin  van  jjenoeming 

196  P.  van  Leersiim, 19  October 1882 

197  P.  Leendertz, 16  November » 

198  A.  J.  Verweij, 19  April 1885 

199  A.  Mellink, 17  Mei » 

200  J.    D.    Donker  Duijvis, 21   Juni » 

201  S    Jacol)s  Azn  , 19  Juli 

)) 

202  Dr.  W.  Pauw, 20  December » 

205  W.  J.  L.  van  Dissel, 21   Februari 1884 

204  H.  W.  Backhaiis. 25  April » 

205  C.  F.  Juliiis, 25       « 
» 

206  W.  P.  Groeneveldt , 15  Mei 

)) 

207  E.  H.   Heijning, 19  Juni » 

208  H.  J.   Hardeman, 17  Juli » 

209  D.  A.  Hooijer, 
17 » 

210  H.  Faber, 
17       >> 

)) 

211  J    A.  Schiiurnian,  Th.  Zn., 17       « 
» 

212  Mr.  W.  de  Gelder, 
17 » 

215  Jhr.  Mr.  H.  L.  Wichers, 
17        >> 

» 

214  P.  J.  A.  Spaan, 17       » 
» 

215  A.  van  der  Gon  Netsclier, 18  September 
» 

216  C.  F.  E.  Pretorius, 
18 

» 

217  Dr.  S.  Figee, 

18 

» 

218  Dr.  B.  C.  Stort, 16  Octoiier » 

219  P.  C.  van  Motnian  , 
16 » 

220  B.  J.  Stof  berg, 18  December » 

221  D.  F.  van  Braam  Morris, 15  Januari 1885. 

222  G.  V.  de  Graal', 

15 » 

225  C.  J.  van  Schelle, 19  Maart » 

224  S.  H.  Koor  der  s. 16  April » 

225  A.  L.  van  Hasselt, 
16 » 

226  Dr.  Th.  van  Buuren, ii  Mei » 

227  L.  E.  van  Teijn  , 18  Juni » 

228  M.  M.  Simons, 20  Augustus 

)) 

229  P.  von  Strachwitz, 17  September » 



1*2 230  W.  J.  Hubers  van  Assenraad 

251  H.  C.  van  Ruijven, 
232  A.   de  Jager, 
233  H.   J     Wolff, 

234  G.  H.   Haasken, 

235  J.   A.   H.   Jooslen, 

256  M.   J.   van  Bosse, 

237  J.   W.    Uetgers, 
238  Paul  Richter, 

259  J.    S-    van  Drooge, 
240  G.   L.    Hofland, 

241  J.   C.    Th.   Schelfer, 

242  Dr.    F.    Soltwedel, 

243  Mej.   Charlotte  Jacobs, 
244  G.   L.   Verver, 

245  Dr.   J.   Haver  Droeze, 

246  Dr.  J.   J.   van  Renesse, 

247  J.   H.   Reuter, 

248  W.   J.   C.   Groos, 

249  A.   D.   J.   Groenemeijer , 
250  J.   A.   R.   Erkelens, 

251  G.   B.   Lowe, 

252  W.   H.   Dittlof  Tjassens, 
253  J.   W.   F.   J.   van  Eecke, 

254  E.   Giesbergen, 
255  J.   A     Wilkens, 

256  Alexander  E.   Lindo, 

257  Willem  Kessler  , 

258  George  Fischer, 
259  V.   A.    van  der  Made, 

260  A.    Knoote, 
261  Albert  Mohr, 

262  F.   Gransberg, 
265  C.   J.    Cornelis, 

Datum  van  benoeming. 

17  December   1885. 
17 

17 
17 

17 

21  Januari       1886. 

21 

2 1  »  » 
18  Februari        » 
18  Maart 

22  April 

22 

22       »  » 

10  Juni  » 10 

10 10 

10 

9  September      » 
9 

9       » 9 

9 

November      » 
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^i64  G. J     P.   J.    BollaiuU 
265  G. D .   Birnie , 
266  Dr .   J.   F.   Bon, 
267  A. C .    Schepper , 
268  G. L.   Mens  Fiers  Smeding, 
269  E. van  de  Roemer, 
270  G. A.    Scherer, 
271  J. J.  de  Graaf, 
272  N. L .    Holwerda , 
275  M. Th.   J.   A.   Keus, 
274  G. A.   Malga, 
275  A. C.   0.   Meine, 
276  J. H .   Tiehnan , 
277   Th .   C.   van  HunI , 

Datum  van  benoeming. 

11  November    1886. 

9  December       » 

9 

9        »  » 

9        »  » 
9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9        »    . 
9 
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zzo 

"      N 

zzo NNO 
zzo 

NO 
zzo NW 

zzo 
NNW 

zzo NNO 
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5 1 6 7 i 8 1 
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Soerabaia. 
Sembilangan 

Madoera.           i 
Soemenep. 

Bandjerraasin. 
Bima.  g 

5 

3    ■
 3 v/m. n/ra. n/m. v/m. n/m. n/m. v/m. n/m. n/m. 

v/m. 
n/m. 

1 

n/m.  j 

a 9"    1 

2" 

6" 

9" 

2" 

6" 

9" 

2"    1 

6" 

9" 

2" 

6" 

:« 

1 zo 0 0 z 

! 
1 

N NO ozo 0 z 0 z „ 1 

2 zo 

0      ' 

0 zw N NO z zo z 
zo zo 

— 

5 zo 0 0 zw N 
NO 

z z z 0 0 
— ■ 

4 zo 0 0 zw N NO z z 

zzw 

ONO 
z 

zo 

5 — 0 0 zw N NO z z 

zzw 

0 

zo 
— 

6 zo 0 0 zw zo NO z zzw z NO N zo 
7 NW 0 0 zw N NO z z z 0 w zw 
8 NW 0 0 zw N NO z 0 0 NNO 

zo 
zo 

9 NW 0 0 zw zo NO z ozo 
zo 

NW 
zw zzw 

10 NW 0 0 zw N 0 N 
NO ONO 

ZZO 
ZZO 

zo .   1 
11 NO 0 0 0 NO NO N NO NO NO ozo 

zo 

1  ' 

1^ NO 0 0 zw N NO ZO OZO 0 0 zzw zo « 
13 N 0 0 zw 

NO 
NO w z z 

NNO
  ' 

NO 

zo 

^ 

14 NO N 0 zw N NW w z 
NW 

ZZW 

zo zo 
1 

15 ZO N 0 0 N NO zo ozo ozo Z 
zw 

z 

•  3i 

16 N 0 0 zw N 
NO 

0 0 0 zw 

z. 

z ^ 

17 N NO 0 zw N 
NO w zo 0 ONO z z 

1. 

18 N 0 0 zw 0 NO 
zw 

0 0 
NO 

ozo 
zw 

C>i 

19 ZO 0 0 zw N NO NW zo 1  «ozo 
NO 

z N 1 
20 NNO 0 0 zw N N zw 

ozo 

1  ozo 

NO w N 

5^ 

21 N NNO 0 zw N 
NO 

zw 0 ozo NO 
zw 

z 

1, 

''1^ 0 0 zw N 
ZO 

zw NW 
z ONO — — ' 

23 — N — zw N 
NO 

NW 
w z N 

— ■ 
N 

24 — ZO 0 z NW NO z zo 
i 

NO 0 C 

25 ZO NNO — 
zw N 

NO — z 
zw 

NO 

zw 

ZO 

1 

26 — NO — zw NO NO z z zw NO 

zw 

— 

27 NW NO • — zw N 
NO 

z zw zw 0 z — 

.; 

28 ZO N 0 0 N NO z 
zo 

0 
NNO 

0 

zo 

29 ZO 0 0 NW N 
NO !    z 

zo 
zo 

ONO zo — 

30 ZO NO 0 zw N 
NO 

i  z 

zo 
zo N ZZO 

ozo 31 ZO NO 0 zw 
1 

N 
NO 

!   zo 

i 
zo 

zo NO 
w 

zo 



^21 

NKTOBER  1886. 

'f- 9 

'    1 
23"! 

24"              1 
25 

r 
22 

'  é 

Bonthain. 

Tontoli. 

Koepang. Amboina. 
  __   .   :  i 

Saparoea. 

(Res. 

Ambon) 

v/ni. n/m. n/m. v/m. 
n/m. 

n/m. 
v/m. 

12" 

n/m. 

a 

9" 

2" 

6" 

9" 

2" 

6" 

8" 

6" 

1 zo zo NO 

1 

NW 

1 

zzw  j 
1 zw    1 

     1 
zw 

2 NO NO — zw 
NW 

zo — z z 

3 NO NO 
— NO 

NW zzo 
— 0 0 

4 0      1      0 
— 

ONO 
NW 

zw 
— 

zw 
0 

6 
0         zw NW 

N 
NW NW 

— 

zw    1 

— 

0 zw — NO 
NW wzw 

— 
zw 

z 

7 zw z — 
NO NW ONO zw 0 — 

8 0 0 0 N W ozo — 0 

zo 
9 0 0 0 ONO 

ONO 

NO z z 
zw 

10 0 0 — 
NO NW wzw 

— 0 zw 

=i 

11 NO 
0      1 zo N 

NW WZW NW 
— w 

« 12 0 0 0 n.w. NW zw w 
zw 

13 zo zo zo N NNW WNW 
w w 

5 
14 
13 
16 

z 
z 
z 

z 
z 
z 

zw 
zw 

B   'S 

«ai     §e 
NNO 
N 

N 

NW 

NW 

WNW 

W 

WNW 
Z 

— 

0 

0 

w 

0 

17 
18 

0 

0 

0 
zo 

NNO 

zo fl NW 

NW 

N 

NW 

z 

ZZW 
w 

w 
w ~^ 

.1 

19 
^0 

zo 
zw 

zo 
zw zw 

1^ N 

N 
NW 
W 

ZZO 
ZO zw 

I    w 

0 

21 zo NO NNO N 
NW WNW 

— w 1 
22 z zo 

NNO 1 NNO WNW OZO zw 
— 

1  " 

23 0 z zw 
1 
1 ONO NW 

z — 0 

)        24 — zo zw 
] 

NW WNW wzw i 
w w 

25 z zw 
NNO 

1 
t Z            NW zw 1 0 — 

26 zzo zo NNO 
1 ZW 

NW wzw 

1        0 

— — 

27 NO zo 0 

i   ̂ 

0 ozo 
— 

i    w 

w 

28 zo zo 1    zo 1 

i  ̂ 

0 

1    ozo 

— ■ 
z 

!   0 

29 zo 0 zo NO 
NW 

zw — 

zw 
^ 

30 0 

j    zo 
zo 1 

1 ONO NW    I    NNW 
— w 

zw 

31 zo i     zo 0 1 
1 

NNO NW     1     NW ' zw 
0 

1 
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REGENWAAUNEMINGEN  OCTOBER 1886. 

|7     1 "5    1    9    1   10  1  11  1   12  1  15  1  14  1    ï        2 
5    16        4    1    8|=. 

1 

'è 1 

1 

1 
1 

o 
Cm 

-^ 

c o o 

'S. 

e    . d 
c 

c2 

s 

1 

II 
1 
2 
7) 
4 
1) 

6 
7 
8 
0 

10 
11 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
50 
:>! 

45 
104 

1 
20 

99 
5 

6 
10 

1 
8 

2 
7 

21 

2 
20 
21 
25 
5 
2 
6 
1 

60 

465 

59 

56 
21 

2 
15 

55 

52 
36 
3 

11 
15 

34 

52 

325 

11 

2 
27 

8 

70 
9 
1 
5 

55 
4 

49 

45 

52 15 

25 
6 

27 
10 

50 
39 

464 

22 

4 

24 

86 

12 

148 

1 

13 

34 

86 

8 

146 

6 

72 

103 

5 

26 

111 

z 

— 

— 

140 

6 

88 

94 

1 
21 

26 

1 
9 
6 

15 
14 
1 
4 

11 
23 
27 
1 55 

11 66 
4 

77 
375 

~
2
 

55 

E 
12 

6 
12 

64 2 

155 

18 

2 
5 

25 12 26 

10 

2 
4 

108 

5 

1 
3 

1 

55 
2 
1 
6 

7 
8 

15 
5 
8 

2 
1 

114 

9 

1 

8 
15 

15 17 

56 
0 

1 
5 18 15 

65 12 16 
25 

14 
29 

21 
517 

11 

0 

^"    8 

~    9 

2  f 

~
^
:
 

Tol 

46 

18   , 

tl 

u    , 

21  ; 

18    , 
17 56  i 

20 
2 

2  ; 

22  • 

296 



•^5 

WINDRICHTING  NOVEMBER  1886. 

10 1 11 20 1 12 

i    2 

Poeloe  Bras. Oleh-leh. Poeloe  Bodjo. 
1 Padang. 

v/m. n/m. n/m. v/m. n/m. 
n/m. 

v/m. 
n/m. 

n/m. v/m. n/m. 
n/m. 

i  ö 

9" 

2" 

6' 

9" 

2"
 

6" 

9" 

2" 

6"
 

9" 

2"
 

6" 

:  1 zw wzw wzw zw zw zw WNW NW 
NW 

0 
zw 

NO 

2 wzw wzw wzw z w zw 
NNO ONO N 0 w 

ZO 

o w wzw zw zo NW z N 

NO 

NW NO z 
ZO 

;    4 wzw wzw zw 0 N zw ONO ONO NNW 0 NW NO 
.'> zzw wzw zzw zo w z NO ozo NNW 

NO ZZW 
zw 

;  6 wzw wzw zw N w zzw NO 
0 

ONO 
NO 

zw 0 

7 zzw z z w zw z 
NO 

0 0 0 Z 0 

8 zzw zo ozo zo NW 
zw 

N ONO 
NNO 

0 zzw 

■'■ 

9 ozo ^ 0 zo N 0 0 N 
NW NO NW 

zo 

10 ozo 0 0 zo NO 
0 

zw 
zzo 0 

NO 
z 0 

4l 0 0 NO 0 NNO   . zzw z w w 0 
zzw 

0 

12 NO NO NO 0 0 zzw WNW w w 
NO zw 

NO 15 zzw wzw wzw zw zw zw 
NNW 

w NW 
zw 

zzw NO 

14 wzw wzw zzw zw 
zw 

zw z 0 zo 0 zw 
NO 15 

w^ 

zzw zzw zzw zw zw z wzw z 0 w 

zo 

16 zzw zzw zzw zzw zw zw z 0 WNW 0 z 

zw 

17 zzw zzw zzw zw zw zw NW w WNW NO w NW 

18 zzw zzw zzw zzw zzw zw NO 
0 NO 0 

zo NO 

19 zzw zzw zzw 0 zzw z 0 w 
zw NO 

w 
zo 

m zzw z z 0 zzw zw 
N     . 

0 NW 
NO 

z 0 

21 zo zo zo 0 
zo z NNO NNW NNW 0 w 

zw 

22 ONO ONO NO 0 
NO NO 

N 
NW 

NW NO zw zw 

23 0 0 0 zo NO 
NO 

WNW w w 0 
zw 

zw 
:24 0 0 0 0 

NO ONO 
w wzw w 

NO 

NW 
zw 

|25 0 0 ozo 

ij 

NO 

NO 

0 w wzw 0 z NO 

26 0 0 ozo zo NO zo 
w w wzw 

NO  : 

zw 
zw 

!27 0 0 ozo 0 
zo 

w 0 w WNW NO 

ZZW 

0 

28 0 0 ozo <) 0 0 w w WNW 0 
zw 

zo 
29 () 0 ozo 0 

zo NO 
N w N NO 

NW 
zo 

50 0 0 ozo 0 0 0 N N N 
NO NW 

zzw 
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WINDRICHTING 

13 14 

15 

Poeloe  Pandanj Benkoelen. 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

v/m. 

9" 

ii/m. 

2" 

n/m. 

6" 

Bengkalis. 

V/m. 

9" 

n/m. 

2" 

6" 

Muntok 

zo NW NW 

NW 0 w 
]N0 NO NW 

0 0 0 

NW 0 z 
0 0 w 
0 0 N 

0 w w 
0 ZW NW 

0 0 0 

zo ZW Z 

NO N NW 

ZW NW NW 

NW N N 

NO N W 

0 N N 

N NW NW 

NO W W 

ONO NW NW 

NO NW NW 

NO NW NW 
NO NW NW 

N NW NW 
0 ZZW ZW 

z ZW w 
0 ZZW ZW 

0 W w 
0 ZW w 
w 0 w 
NO 

^" 

N 

O 

w 
o 
o 
o 

NW 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
W 

NO 

O 

w 
o 
o 
o 
NO 

O 

o 
o 
o 
N 

w 
w 
w 
o 
NO 

WZW 

wzw 
ZZW 

wzw 
WNW 

WNW 
ZZW 

WZW 

WZW 

wzw 
zzo 

WNW 

NNW 
ZZW 

wzw 
zzo 

wzw 
ZNW 

z 
WZW 

WNW 

WZW 

WZW 

wzw 

WNW 
WNW 

NNW 

WNW 

WNW 

NW 

NNO 

ozo 
ozo 

ONO 
ozo 

NNO 

OZO 
zzo 

NNW 

ONO 

NNO 
zzo 

OZO 

zzo 

OZO 

ZZO 

ozo 
ozo 
zzo 
ZW 

NNO 

ZZO 

NNO 

NNO 
NO 

N 

N 

NNW 

ZO ZO 

NW 

ZW 
ZW 

ZW 

Z 

z 
z 
w 
w 
w 
w 
w zo 

zo 
ZW 

Z 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
N 

w 
w 
w 
w 
w 

w 
w 
w 
w 
w 
z 
z 
z 
ZW 
ZW 

w 
ZW 
ZW 

ZW 
ZW 

ZW 

ZW 

ZW 

w 
ZW 

ZW 
ZW 

z 
Z 

z      j ZW    1 

ZW    I 
ZW     j 

ZW ZW    i 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

AV w 
N 

Z 

ZO 

zo 
ZW 

N 

o 
N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

v/m. 

9" 

ZW 

WZW 

Z 

ZW 

w 
ZW 
ZW 

w 
ZW 

ZW 
NW 

ZW 
ZW 

N 
ZW 

ZW 

N NO 

NO Z 

NW 

NW 
ZZW 

w 
ZW 

NW 

NW 
ZW 

W 

NW 

n/m. 

z 
WZW 

z ZW 

w 
z 
ZW 

w ZW 

ZW 

w 
w 
N 

N 

w 
NW 

N 

W 

Z 

N 
NW 

N NW 

NW 

NW 

NW 
NW 

N 
NW 

NW 

nni. 

6" 

NO 

ZO 

N 

NW 

ZZW 

ZO 

O 

N 

NNO 

NW 

i\ 

N 

N 

'\ 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

WNW 

N 

N 

N 

N 

NW 

N 

N        3' 
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^(VOVEMBBR  1886. 

16 
1                 17 

1          2  -   -
 

1                  5 

).  5 

^br—   

Tantljong-   Paiidaii. 
(Billiton). 

Vlakke  hoek. Java's  P  punt. 
Eiland 

Noordvvachter. 

v/ni,       j2" 

6' 

n/m. 

6" 

v/m.        j9„        n/m. 

9"           "          4» 
v/m. 

9" 

12" 

n/ra. 

4" 

v/m.       j2" 

9" 

n/m. 

4"
 

0 zzo 
zzo zzw 
ozo zo 
z zzw 
zw 

zw^ 
wzw wzw 

z zw 
N ?i..i!i;. 

zw wzw 
zw zzw 
zw zw 
z zzw 

zzw zw 
z z 
z z 

zzw 

zw^ 
zzw zw 
zo w.w. 
z zzw 
0 zzw 
z zw 

7l.IV. zzo 
z wzw 

wzw zw 
zzw zzw 
wzw w 
w.ttJ. WNW 

zw zw 
?i.w;. wzw 
NW WNW 

zzo 
z 
zo 

zzw 

z 
z 

zw 
zw 

wzw 
zw 
zw 
zzw 

zzw 

z 
zzw 
zw 

z 
ozo 
zw 
o 
z 
w 
zzo 

z 
NW 

n.w, 
wzw 
w 
z 

w 

NW 
w 
N 

N 

w 
w 
N 

zw 
NW 

w 
z 
z 

zw 

z 
z 
z 
z 
N 

w 
z 
z 
z 
w 

zw 
w 
zw 
zw 
zw 
NW 

w zw zw zw 
zw 

2W w w 
zo 

zo 

ozo 
zo 

w NW 
zo 

zo ozo zo 

N NW ozo ozo zo 
w 

w W 
zw zw 

zw 
N 

w W wzw 
zo 

zo w 
w NW z z 

zzw^ 

w 
zo z 

zo 
zo 

zo 

z 
zw z zo zo ozo w 
w w zo 

zo zo zw 

w zw zw 
zw n.w. 

zw 
zw w 

zo zo 
zw 

zw 

z zw zw zw 
zw zw 

zw z zw 
zw 

zw 
w 

z z 

zw^ 

zw zw 
zw 

z z zw zw 
zw 

zw^ 

z z zw zw zw 
zw 

z z zw zw 
zw 

z 
z z zw zw 

zw 
z 

zw z zo z z z 
zw z zzw zzw zzw w 
zw zw zzw zzw 

zw zw 

zw zzw zzw zzw zzw zw zw 
zw w w — 

NW 

zw zw — zw zw 
zw 

w w 
NW 

NW 

zw zw 

zw^ 

zw w w w z 
zw zw 

NW  - 

W^NW 

w w 
zw zw 

0 NW 
NW 

zw 
NW w NW w w 

zw 

zw 
zo 
zo 

w 
w 
w 

w^ 

z 
w zw 

zw zw 
zw 

w^ 

zw
 

zw
 

zw
 

o 
z 
z 
w zw 

zw 
NW zw 

z 
z 

wzw 
w 
w 
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WINDRICHTINi 

18 4 1 19 
i 

^6 
1 5 

Eiland 

Edam. 

Batavia 
Observatorium. Tjilatjap. Semarang. 1 Soerabaia.        1 

s 
3 v/m.  1  n/m. 

n/m. 

G" 

v/m. 

5" 

12"      n/"ï- 

6" 

v/m. 

8" 

12" 

n/m. 

4" 

v/m. 

9" 

n/m.  j  n/m. 
2"     1    6" 

1 zw NO Z W wzw wzw zzo zw ZZW 
ZO 

NO 

0    1 

2 
>^ 

0 0 w wzw wzw zzo zo NW 

ZO 

NO 0 

3 wzw NNO ZZW w wzw wzw zzo 
NNW NW 

NNO 

0    1 

4 NW NNO wzw w w w zzo zo NNW NO 0 

5 ZZW N zw wzw wzw wzw zzo NNW WNW NW 0 0 

6 zzvv ONO w wzw wzw wzw zzo NNW 
ZZO NW 

0    ' 

7 wzw NNO NNO w w w zzo NNW WNW NW 0 0 

8 zo NNO NW w zw zw zzo NW WNW 
NW NW 

0 

9 w wzw — • w zw zw 
zzo 

zw 
ZZW NW NW 

0 

10 w NNO WZW wzw wzw 
wzw 

zzo NNW ZZW 
NW 0 0 

11 05 WNW ZW 
NW w w w zzo NNO WNW 

— 
NW NNO 

12 § w ZZW WNW w w w zzo NNO WNW 

.   

NW 

15 zw WNW W w w w zzo ZO 
NNW — NW 

14 zw ZW WNW w w w zzo 
zo 

WNW 
ZO 

15 1 NW WNW ZW w w w zzo ZO 
WNW 

NW 
ZO 

— 

16 

S^ 

w NNO W w wzw wzw 
zzo NO WNW 

zo 
0 

17 g ^ 
F 

WNW NNW ZZW w wzw wzw 
zzo NO NW ZO 

0 0 

18 0 NNO NNO wzw zw zw zzo NNO NNW 
zo 

N 0 

19 § ozo NNO N w wzw zw zzo 
NO 

NNW NW 0 0 

20 S zw NNO NNW wzw zw 
zw 

zzo NO 
NNW NW N 0 

21 P NNW NNO ZZW wzw wzw wzw zzo 
NO 

NO 0 0 

22 cS zw NNO ZW wzw wzw wzw zzo NO NW 
0 0 

23 w N ZO w NW NW 

zo 
NO 

NW 0 0 

24 ZZW NNO ZZW w WNW WNW 

1    zo 

NO NW — 

0  "1 

25 ozo 0 ZZW WNW WNW WNW 

1    zo 

NO 

NW 
OZO NNO — 

26 ozo ONO w WNW WNW 
zo NO 

NW — NNO 
NO 

27 NO NNW WNW NW NW w zo NO 
NW NNO 

0 0 

28 w W W w WNW WNW zo NO NW NNO 0 0 

29 w ONO N w w w 
zo 

NO 
NW 

NNW 0 0 

50 wzw NNO W w w w 
zo 

NO 
NW 

0 0 0 



fjf(  NOVEMBER  1886. 

*i7 

^21 

Sembilan^au 
Madoera. 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

11/111. 

6" 

Soemenep. 

v/m. 

9" 

n/m. 

9" 

n/in. 

6" 

Bandjermasiii. 

v/in. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

Bi  ma. 

Bonlhain. 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/ni. 

6" 

1 

5 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
:22 

NO 

ZW 

z 

ZW 

ZW 

ZW 

ZW 

ZW 

ZW 

ZW 

NO 

NO 

ZW 

ZW 

ZW 

ZW 

ZW 

ZW 

ZW 

ZW 

ZW 

ZW 

ZW 

N 

O 

O 

ZW 

ZW 

o 

o 

NO NO Z zo 0 

N NO Z ozo 0 

N NO w 
zo 

0 

NO ZW A\ 
zo 

0 

N N w 

7^ 

z 
N NW NW 

'L 

z 
N NO Z z z 
N NO W z z 
N ZW W NW w 
N NO W z 0 

N ZO W z zo 

NW NW W z z 
ZW 

ZO 
W ZW z 

ZW 
ZW W z z 

ZO ZO ZW z z 
N wzw z z w 
NO NO W z w 
N 

NO 
0 z w 

N NO z z NW 

N NO z w w 
ZW zo w w z 
N N w z ZW 

z N w ZW w 
N N w ZW w 
N N w z w 
NO NO w z w 
N NO w w w 
N NO 0 ZW w 
0 0 w w w 
0 0 w w w 

NO 

NO 
NO 

O 

NNW 

N 

N 

NW 

N 

NNW 

NW 

NNO 

W 

WNW 

W 

W 

NNW 
ZW 

ZW 
NNO 

N 
NO 

N 

WZW 
NNO   I 

NW 

O      I 

NO-  ! 

NO     ' 

N 
NNW 

ZW 

ZZW 

NW 

WZW 

ZZW 

NW 
N 

NW 
NW 

NO 

NW 
ZW 

ZW 

w 

ZW 

ZW 

ZW 
ZW 
ZW 

w 

ZW 

WZW 
NO 

ONO ZW 

zo 

ZW 

0 zzo 
ZW 

N 

NW 
NW . 
WNW ^ 

^ ZO 

5È 

N ^ 
ZZW O ZW 

^ 
NW ^ 
W ^ 

Qi 

NW g ^ NW 
§ 

— è NO 

i ^ 
ZW ^ 

zzo 

w 
NO 

0 0 

0 

zo 

NO NO ZO 

z 
z 

ZW 
z 

0 0 

— w 
— NW 

z w 
z 0 zo 

0 

ZW 
NNO 

w 0 

z 
zo 

z 
ZW 

w ZZW 

z ZZW 

z 
zo 

z z 
z ZW 

z 
ZW 

z z 
zo 

NW z 
ZW 

z ZZW 

z zzo 
ZW 

z 
zo z 
0 w 

NO NNO 

W 

NNO ZW 

NNO 

NW 

W 

NW 

W 

NNO 

NO NNO 

ZW 

W 

NNW 

NW 
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WINDRICHTING  NOVEMBER  1886. 

25                1               24       . 1                25 1               22 

Tontoli. Koepang. Amboina. Saparoea (Res.  Ambon).      1 
2 3 

1 v/m. 

8" 

v/m.   !    n/m. 

9"          2" n/m. 

6" 

1 

v/m.  1     j2" 8"     1 

n/m. 

6" 

v/m. 

6> 

12' 

n/m. 

6» 

1 n.tv. 
NO NW ONO _ NW NW __ z ZW 

2 IKW. NO NW ONO n.w. n.w. n.w. ZW ZW 

3 n.w. NO NW 0 n.w. n.w. 0 
ZW 

NO 

NO 

4 n.w. NO NNW NO 
n.w. 

n.w. 
NO 

— NO 

5 n.tv. NO NW ZW n.w. NW 
0 

1     — 
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  1 

6 n.iv. ONO N 0 n.w. 

ZO 

0 — 0 

W    j 

7 n.w. 0 N 
zo 

71. tv. n.w. 
n-.iv. 

— 0 0 

8 n.w. ONO OZO 
zo n.tv. ZO 

0 — 
zo 

5?" 

9 w 0 0 zo NO 
ZO 

0 — z 
10 w NNO NW 

ZW 

n,w. 
0 n.w. 

1        0 

0 

11 w N W NO n.w. 
zo 

0 — 
zo NW 

12 w N N ZO n.w. 0 0 — N 

15 w ^ 
SS 

N NNW wzw n.w. 

NO 
NO 

— 0 — 

14 
15 

w 1 o N 

ONO 

NNW 
ONO 

ZW 

zo 

n.w. 

n.w. 

n.iv. 
NO 

n.w. 

0 

0 

ZW 

NW 

0 

16 w ? ^ ONO NNW zzo n.w. NO N — 0 

17 
18 

w 
w 

e ö 
ö 
g NO 

NO 
NW NW 

NW 
ZW 

n.w. 

0 

0 

NO 

0 

0 

0 

z 

ZW 

19 w 

.^ 
^ 

.<ai 

NO NW 
N n.w. NO 

0 — ZW NW 

20 w < 
NNO NW 

zo n.w. 
NO NO 

— 
NW 

— 

21 w NO NW 
zzw n.iv. n.w. n.w. — 0 0 

22 w ONO NW zzo n.w. 
NO 

NO — 

ZW 

NO 25 w ONO 
wzw 

NO n.iv. NO 0 NO 
ZW 

24 w NO NW 
ZZW n.w. NW 

NW — Z 

NO 

25 w NO NW wzw n.w. 
NW 

NW — 

NO 26 w NO 
NW 

ZO n.w. 
NO 0 

ZW 
Z 

27 w ONO 
NW 

n.w. n.w. n.w. n.tv. 

NO 

N 

28 w NO NW wzw n.w. n.w. n.w. 0 

NO 

29 w ONO NW w n.iv. n.w. 

NO ZW ZW 

50 w 
NO 

NW zzw 

1 

n.w. 
n.iv. 0 0 

ZW 
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10 1 11 1 20 
1                12 

Poeloe  Bra^. Oleh-leli , Poeloe  Bocljo. 

Padang. 

-^ v/m . n/m . i  n/m. v/m . 
n/m . n/m . 

v/m. n/m . n/m . v/m. 

n,m .      n/m . 
Q 

9" 

2" 
i     6" 

9" 

2" 

6" 

9" 

2" 

6" 

9" 

2"          6" 

1 0 ONO 
NO zo 

0 0 N N N 0 zzw 
NO    1 

2 ONO ONO 
ONO ONO ONO zo NW 

NW 
WNW 

ZO 

NW 

zo 

3 ONO 
ONO 

ONO NO 
NO zo NW 

NW 
NW NO 

NW 
zo 

4 0 
OZO 

0 NO 
NO 

zo NW 
NW 

NW 
0 zzw 

NO 5 ZO z zzw NO NO 

NO 
NW NW N 0 z 

zo 

6 Z Z zo ZO ZW z NNO NO 
1        N 

NO 

zzw 0 

7 Z zo ozo 
NO 

ZO 
0 NNO NNO NNO 0 

NW 
NO 

8 0 ZO ozo ZO NO zw NW W NW 0 zo 
zo 

9 zw w wzw 
ZO 

Z 
ZW W w W NO 

NW 
zo 

10 ozo 0 0 ZO 0 
zw 

NW W W 0 zzw 0 

11 0 0 0 ZO ZW 

ZW 
NW w W 0 

zo 

NW 12 0 NO 
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0 
NO 

NO W w W 

NO 
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15 0 NO NO NNW 
NW ZW W z 

NW 
0 zo NW 

14 0 NO NO ZO 
NO NO NW w 

NW 

NO zzw 0 

15 0 NO NO ZO 0 0 
NW 

N 
NW NO zzo NW 

16 w 0 0 
ZO 

0 0 NW N N 0 z 0 

17 0 0 0 ZO NO 
0 

NW 
W N 0 zo NW 

18 0 NO NO 0 
NO NO NW 

W W ZO z 
NO 19 0 0 0 

zo 
0 0 N NW NW 0 z 0 
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0 

NW 
W W 
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Z NNW Z 0 z ZO 
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NO 

NO 
W W W 

NO 

z 0 
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0 w W 

w    1 

0 z 

zo 

24 NO NO NO NO 0 
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W 
NW NO 

zzo 0 

25 0 NO NO NO 
0 

NO 
W NW W 0 
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0 

26 0 NO NO 0 
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W W z 0 
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0 
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NO      j 

0 
NO 
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NO 

NO W W 
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zo NO 
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\v 
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i 

0 

'' 
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15 14 
15 

1 1 

4-J 

Poelöe 
Panda  ng. 

Benkoelei] . Bengkalis. Muntok. 

V  m . n'm. 
n/m . v/m. n/m. n/m. v/m . n/m. 

n/m . 
v/m . n/m. 

n/m. 

a 

9" 

2" 

6" 

9" 

2" 

6" 

9" 

2" 

6" 

9" 

2" 

6" 

! 

1 

i 

NW NW N NW 
WNW N N 

ZW 
N w NW 
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2 W N N 0 NW N Z Z N 
NW 
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5 0 NW NW NW NW N N z N W NW N 

4 ONO 0 0 NW NW NW N z N N W N 

5 NO NW NO NW W NO N 
n.iv. 
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NW NNW 

6 N NW NW 0 NW W N N N N NW 
NW 

7 NO NW NW 0 W 
NO 

W W N W W N 

8 0 NW NW 0 WNW N N 
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NW 

N 

9 NW NW NW w NW N Z W W 
NW 

NW NW 

10 N NW NW w W NNW 
NW 

0 W 
NW 
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11 NO NW NW 0 NW NNO W w w 
NW 

NW N 

12 NO NW NW 0 NW 
NNW NW NW 

NW 

NW 
NW N 

15 NO NW NW N NW 
.    N 

NW NW 
NW 

NW 
N N 

14 N NW NW 0 WZW NO 
ZW 

N N 
NW 

NW 

NNO 15 N NW NW 0 W NNW W N N 
NW 

NW NW 

16 NO NW NW w W W N 
NW 

NW NW 
NW 

N 

17 0 N NW w W WZW N 

NW 

N N N N 
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n.w. 
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NW NW N 
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NW 
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n z ZW Z 0 WZW ONO 
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N 

n 0 N NW 0 ZZW OZO N N 
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ZO 
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Noordwachter. 

v/ni. 

G" 12" 
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9" 
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12" 

n/m. 

4' 
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NW w w w N 
NW 

NW 

ZW 
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NW WNW ^ ZO zo W W W NW NW 
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W ZW W ZW ZW 

ZW 

4 n.tv. W ZW ZW \\ w W W 
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ZW 
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NW 
NW w w w W W w w W 

6 w 
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W W w w w w \\ w W N 

7 NNW NW WNW NW w w w w W 
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ZW ZW 

8 z ZW W 

NW^ 

w w w w 
NW 

w NW 
NW 9 WNW NW WNW W 

w^ 

NW N 
NW 

NW w w W 

10 NW ZW W N N N w 
NW 

NW 
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ZW 
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11 WNW NW W NW NW NW w W W 

w^ 

ZW 
NW 

12 — n.w. WZW 
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NW NW w W w w WNW 
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15 w WNW WZW N NW NW w W w NW NW W 
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ZW ZW ZW 
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NW 

NW 

N N N 

16 71.W. W NW N N N 
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NW 
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17 WNW WNW W N N N 
NW 

NW 
NW 

NW W w 
18 WNW WNW NW N N N 

NW 
NW 

NW 
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NW 

NW 

NW NW 
NW 

20 NW      ; W WNW 

NW^ 

NW N 
NW NW 

NW 

NW 
W 

ZW 

21 NW WNW WNW NW NW 
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W W ZW NW 
NW 

W 

22 n.iv. n.w. WZW N W 
NW 

ZW ZW 
Z 

ZW ZW ZW 

25 NW WNW NW W W W Z Z Z z 
ZW 

^s 

24 NNW W WNW W W W — ZZW ZW NO 

NO 

25 WNW W WZW w W W z 0 ZO 
NW 

NW 

NW 

26 NW NW W NO z Z 0 0 Z 
WNW 

NW^ 

N 

27 W NW NW Z Z Z 0 0 
ZO 

NW WNW 
ZW 

28 NNW WNW W NW NW NW W 
zo 

w 
WNW NW 

NW 

29 WNW NW NW N N 
NW NW N N W W NW 

50 W ZW WZW N N N W NO N W NW 
NW 

51 W W WNW W W W NW NW 
NW NW 

NW 
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Eiland 

Edam. 

Batavia 
Observatorium. Tjilatjap. 

! 
Semaran 

D' 

( Soerabaia. 

n, 
v/m.  1  n/m. 

n/m. v/m. 

10"      W'»- 

v/m. 

12" 

n/m. 
v/m. 

n/m. 

1  n/m. 

a 
9"    1     2" 

1    6" 

5" 

6' 

8" 

4" 

9" 

2" 

!    6" 
1    1 
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i WNW 
NNO 

i     ̂̂  

! 

W WZW WZW 
! 

NO 

NW WNW 0 

1      0 

o "2 ! 0 NO 
;    NNO ;    w WZW WZW 

NO 

NW 
WNW 

zo 

i     <) 

0 

5 1 
1 zzvv N 

,      ZO 

w WZW WZW NO NW 
WNW 0 0 o 

4 w NNO WNW WZW WZW 
WZW 

NO NW 
WNW N 

NW 

o 

5 w WNW !  w WZW WZW WZW 
NO NW WNW 

ZW 

N o 

6 . w N NNW WZW WZW WZW 
NO 

NW 
WNW NW NW 

— . 

7 wzw WNW W w w w NO NW WNW 
NW NNW 

— 

8 NV/ NNW NW 
NW WNW WNW 

NO 

NW 

WNW^ 

W 

NNO 

9 WNW WNW W NNW NNW NNW 
NO NW WNW 

NW 

N 

10 

^' 

W WNW WZW N NW 

NW NO 
NW 

WNW NW NW 

11 

1 
WNW W W NW NW 

NW NO 
NW WNW 

ZO 
NW 

0 

12 W w WZW NW NW 
NW 

NO 

NW 
WNW NW o 

13 W w W W W W NO NW 
WNW — NW 

0 

14 O WNW NW WNW ZW ZW ZW 
NO 

WNW WNW NW 

NW 

— . 

15 §. WNW N ZW w W W NO 
NW WNW 

NW NW NW 

16 
.^ 

WNW 

WNW^ 

WZW WZW 
WZW 

WZW| 

NO 
NW WNW 

NW 
NW NW 

17 E WZW 

NW^ 

NW WZW WZW 

WZW; ZW WNW WNW 
NW 

NW 

NW 

18 ? WNW NNW NNW WZW WZW 

WZW, 

NW WNW 
WNW NW NW NW 

19 

'S 

NW NNW W WZW 

W^ZW 
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NW 
WNW 

NW 
NW 

NW 
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20 WZW WNW W N WNW 

WNW, 

NW WNW NW 
NW 

NW 
NW 

21 WNW NW WNW 
NW 

WNW 

WNW| 

NW 
WNW 

NW NW 
NW 

NW 

22 N N          ZZO N WNW 

WNW, 
ZO 

NW 
WNW NW 

NW 
NW 

25 Z NNO N WNW 
WNW WNW 

ZO 

NW WNW 
— NW W 

24 NNW N NNW WNW WNW 

WNW  i 
ZO 

WNW 
NW 

W W w 
25 NNW NNW WNW WNW 

WNW  j 

ZW 
WNW 

NW 

w 
\\ 

W 

26 WNW N        —    ! WZW 
WZW 

WZW| 

ZO 
NO 

NW 
w W W 

27 NNW 

NW    j       
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NW 

w W W 

28 WNW 
NNW  1      N 
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ZW 

ZW 

ZO WNW 
NW 

w W W 
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ZO 

WNW 

NW 

w W — 

50 zzo ONO       ONO W WZW WZW 
ZW 

WNW 

NW 

w W w 
51 NO 

1 
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i 

N NW NW 
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WNW 
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v'm.       11 /m. 
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6"      1 
v/m.    i    u/ii). 

9"     j     2" 

n/m.  i 

6"    ' 
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1 0 z NO 
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zw 
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NO OZO WZW NO 0 z w 
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NW z zw w 

wzvv w W 
NO 

ZW ZZW z N — 

6 wzw w NW NO WZW 
NW — 0 w 
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ZW 

ONO zzo 
ZW z w w 

8 wzw wzw NW ONO w 
NW 
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NW 

N 
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NW 

ZW 
zw z 
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-J 
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~ö 

z 
ZW 
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s^ 
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1^2 zw NW ZW NW zzw 
NW 
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Tonloli. Koepaiii 

v/iii. 

8" 

v/m. 

9" 

n/ni. 

9" 

n/m. 

6" 

Amboiiia. 

v/m. 

8" 

12' 

n/m. 

6» 

Saparoea 

(Res.  Ambon). 

1 
i     w 
2      w 
5      w 
4      w 
5  1     NW 
6       NW 
7     ivw 
8      w 
9      w 

iO       NW 
1       NW 

12      w 
13  ZW 
14  w 
[^      w 

[6!    w 
[7     zw 
18     zw 

o O 

[9     zw 

•"^ 

iO     zw ^ < 

il       NW 
i2      NW 
Jo      w 
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WNW n.w. 
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WNW n.w. 
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NO 
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NO 
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WNW n.w. 

W 
NW 

WNW n.tv. 
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NO 
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NW 
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De  Meteorologische  waarnemingen  in  1886  zijn  gedaan, 
VOOR    DE    WINDRICHTING  ; 

Residentie 
of 

Gouvernement 

Üoor  ot  onder  toezicht van 

de  navolgende  Heeren: 

1 
2 
3 
4 
5 
fi 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Jl) 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Muntok  .  .  .  . 

Java  's  eerste  punt. Eil.  Noordwachter 
Batavia  ... 
Soeraba ja  (Uitkijk) 
Sembilangan 
Soemenep  . 
Bandjermasin 
Bontiiain  . 
Poeloe  Bras 
Oleh-leh.  . 
Padang  .  . 
Poeloe  Pandjang 

Benkoelen  .' Bengkalis  . 
Tandjonp:  Pandan 
Vlakke  hoek 
Eiland  Edam 

Tjilatjap.  . 
Poeloe  Bodjo 
Bima .  .  . 
Saparoca 
Tontoli  .  . 
Koepang.  . 
Amboina 
Semarang   . 

Banka  en  Onderh.  , 
Bantam  .  .  .  .  . 

Lampongsche  district. 
Batavia   

Soerabaja     .     .     .     . 
Madoera   
Madoera   
Z  enO.  atd.  v.Bornco. 
Celebes  en  Onderh  . 
Atjeh  en  Onderh.  . 
JAtjeh  en  Onderh.  . 
Padangsche  Benedenl. 
Hatavia   
Benkoelen  .  .  .  . 

Sumatra  's  Oostkust  . lUlliton   

I  Benkoelen    .     .     .     . Batavia   

'Panjoemas  .  .  .  . 
Padangsche  Tenedenl. 
Celebes  en  Onderh,    . 
Amboina   
Celebes  en  Onderh.    . 
Timor   
Amboina   
Semaransf    .    .    .    . 

J.  W.  Nix,  Havenmeester. 
den  Lichtopzichter. 
den  Lichtopzichter. 
Dr   J.  P.  van  deb  Stok. 
P.  H.  VAN  DER  Wedden,  Havenmeester. 
J.  VAN  Mens,  Lichtopzichter. 
G.  I).  Sangster,  Havenmeester. 
den  lungeerenden  Havenmeester. 
G.  C.  üE  ViLLENEUVE,  Assistcnt-Resident. 
H.  E.  W.  VAN  SoELEN,  Lichtopzichtcr. 
H.  TER  Poorten,  Havenmeester. 
den  lungeerenden  Havenmeester. 
E.  Schoor,  Lichtopzichter. 
H.  VAN  Dorp,  Havenmeester. 
L.  VAN  Hutten,  Havenmeester. 
V.  VAN  der  Mey,  fungeerend  Havenmeester, 
den  Lichtopzichter. 
den  licht  opzichte 
F.  H.  ter  Poorten,  Havenmeester. 
C.  F.  Kempees,  Lichtopzichter. 
C.  L.  Udo  de  Haes  en  A.  C.  i>e  Heer. 
K.  H.  F.  Roos,  Havenmeester. 
den  Havenmeester. 
A.  J.  Dróher,  Havenmeester, 

C.  E.  E.  Nispel,  Havenmei'ster. 
den  lichtopzichter  van  het  havenkanaal. 

VOOR  DEN  regenval: 

1 
2 

4 
5 
6 
7 

o 
10 

Gambang    Waloh. 
Bowerno     .    .    . 
Soekahoemi 
Banlaran     . 
Padangan 
Haijangan 
Tjiogreg. 
Widodarcti 
Madjoe   . 
Madja 

Kedoe.  .  . 
Rembang.  . 
Preanger  Re^ 
Kediri.  .  . 
Rembang.  . 
Rembang.  . 
Batavia  .  . 
Besoeki  .  . 
Padangsche  Bovenl 
Cheribon.     .     .     . 

E.  Rose,  Administrateur. 
Radhen  Ngaby  K.0ES0EN0,  Wedono. 
Dr.  L.  E.  VAN  Teun,  Geneesheer. 
F.'  W.  Morren,  Administiateur. 
Mas  Rekso  Prawiro,  Wedono. 
J.  E.  van  Clfef,  Ingenieur. 
(i.  P.  M.  VAN  Weel,  Administrateur 
C.  Gortman.s,  Administrateur. 
OiTO  HoFFMANN,  jagcr. 
van  Haeften  ,  controleur. 



VOORZIENI&HEIB    EN   NATUURWET, 

EENE  HERNIEUWDE  BESPREKING  DER  OUDE  VRAAG  : 

„WERKT  DE  NATUUR  VOLGENS  DOELEINDEN?" 

Voordracht,   gehouden   in   de   Directie-vergaderingen  dek 
Koninklijke   Natuurkundige   Vereeniging    van 

9  Maart  en  14  April  1887. 

door 

G,  J,  P.   «r.  Bolland. 

1. 

Mijne  Heer  en! 

hl  zijne  voordracht  over  de  «Zeven  Wereldraadsels,"  ge- 
houden te  Berlijn  op  den  8^"  JuH  1880,  noemt  de  hekende 

hoogleeraar  Emil  du  Bois-Reymond  als  vierde  zwarigheid  »de 

naar  het  schijnt  beoogde  doelmatigheid  van  de  inrichting  der 

Natuur.  De  wetten  der  organische  vorming,"  zegt  deze  ver- 
dienstelijke geleerde,  «kunnen  niet  planmatig  werken,  indien 

»niet  de  Natuur  in  den  beginne  doelmatig  geschapen  is;  wetten 

nechter,  die  zoo  werken,  zijn  met  de  mechanische  naluurbe- 

«schouwing  onvereenigbaar.  Maar",  zoo  gaat  hij  voort,  «dezj; 

» moeilijkheid  is  niet  onvoorwaardelijk  transcendent  (oi'  onover- 
»komelijk).  De  heer  Darwin  heelt  in  de  natuurlijke  teeltkeus 

»eene  mogelijkheid  getoond  haar  te  boven  te  komen,  en  de  innerlijke 

«planmatigheid  der  organische  schepping,  alsmede  hare  acconi- 
'>modatie  aan  de  anorganische  voorwaarden,  te  verklaren  door 

»ecne  aaneenschakeling  van  omstandigheden  ,  welke  op  de  wijze 

»van  een  mechanisme  met  natuurlijke  noodzakelijkheid  werken." 



59 

Van  onvoorwaardelijk  vertrouwen  intusschen  op  Darwin's  leer 
(Ier  naUiiirlijke  teeltkeus  is  bij  du  Bois-Heymo.nd  geen  sprake; 

hij  gewaagt  van  «de  gewaarwording  van  iemand,  die  anders 

reddeloos  zoude  verzinken,  en  zich  vastklemt  aan  cene  plank, 

die  hem  maar  oven  boven  water  houdt." 
Uit  de  aangehaalde  woorden  blijkt  vooreerst  zooveel,  dat 

mannen  van  het  geestelijk  peil  van  een  pu  Bois-Reymond  me- 

nigmaal in  staat  zijn ,  nog  problemen  te  zien ,  waar  vele  ge- 
leerden van  lageren  rang  wanen  Ie  doen  te  hebben  met  een 

al'gedaan  vooroordeel.  Het  is  uit  dien  hooide ,  dat  ik  deze  aan 
het  teleologisch  vraagstuk  gewijde  bespreking  opzettelijk  aan- 

vang met  de  bovenstaande  woorden  van  een  geëerd  natuur- 

kenner; zij  mogen  dienen,  om  er  den  mechanistisch  gezinden 

hoorder  bij  voorbaat  op  te  wijzen  ,  dat  men  zich  zelfs  in  den  jare 

1887  niet  belachelijk  maakt,  wanneer  men  nog  eens  op  nieuw 

in  allen  ernst  het  alternatiel'  overweegt:  Voorzienigheid  of 

blinde  noodzakelijkheid'^ 
Bij  alle  betrekkelijke  ruimie  van  philosophischen  blik,  die 

wij  bij  prof.  du  Bois-Reymond  in  dit  bijzonder  geval,  zoowel 
als  over  het  geheel ,  te  erkennen  hebben ,  blijkt  ook  hij  toch 

in  de  aangehaalde  woorden  bij  slot  van  rekening  nog  bevan- 

gen in  een  dubbel  vooroordeel,  dat  allengs  voor  den  naturalist 

typisch  geworden  is,  —  eene  tweede  reden  om  zijne  woorden 

bij  deze  gelegenheid  tot  punt  van  uitgang  te  kiezen.  Het  be- 
doelde dubbele  vooroordeel  bestaat  in  de  meen  ing ,  dat  de 

teleologie  ol'  voorzienigheidsleer  en  het  mechanisch  natura- 
lisme der  weienschap  twee  beschouwingswijzen  zijn ,  die 

elkander  uitsluiten,  alsmede  de  daaruit  voortvloeiende  onder- 

slelling,  dat  de  wetenschap  er  belang  bij  heelt,  het  gelooi 

aan  eene  vooral"  gewilde  natuurontwikkeling  uit  onze  wereld- 
beschouwing te  verwijderen.  Het  komt  mij  voor,  dat  ik 

een  niet  onnut  werk  zal  verricht  hebben ,  wanneer  ik  er  in 

slaag,  bij  mijne  hoorders  tol  het  ontstaan  ol" de  bevestiging  van 
een  ander  gevoelen  dienaangaande  aanleiding  te  geven,  en  het 

mij  gelukt  te  betoogen ,  dat  het  gelool"  aan  eene  algemeene  lei- 
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ding  in  hel  wereldproces  zelfs  zijnen  graad  van  wetenschap- 
pelijke waarschijnlijkheid  hezit.  Gegrond  is  mijn  betoog  op  de 

bewijsvoeringen  van  den  grooten,  menigmaal  zeer  pervers  op- 
gevallen en  uilgelegden,  Berlijner  denker  Eduard  von  Hartmann 

en  diens  geestverwanten ,  en  het  maakt  geene  aanspraak  op 

iets  meer  dan  den  naam  van  uittreksel  ot'  overzicht. 
De  vraag,  waartoe  wij  toch  eigenlijk  leven,  waarvoor  toch 

al  dat  gezwoeg  en  getob,  dat  minnen  en  moorden  in  mensch- 
heid  en  natuur  moet  dienen ,  wordt  ongetwijfeld  door  een  iege- 

lijk onzer  meer  dan  eens  in  het  leven  opgeworpen.  Velen 
houden  zich  overtuigd ,  dat  een  levensdoel  buiten  en  verder  dan 

dat  leven  zelf  niet  bestaat ;  anderen  bedoelen  blijkbaar  hetzelfde 

wanneer  ze  zeggen  dat  al  het  bestaande  zijn  doel  in  zich  zelf 

vindt.  Menigeen  ook  lucht  zijnen  weerzin  in  het  algemeen  te- 

gen alle  voorzienigheids-  of  doelmatigheidsleer  op  zich  zelve,  en 

loochent  alle  doelbeooging  en  planmatigheid  in  de  Natuur  kort- 
weg, wijl  hij  geen  einddoel  vermag  te  bespeuren.  Het  laatste 

is  eene  al  zeer  vernuftige  wijze,  het  planmatigheidsprobleeni 

op  te  lossen;  zij  bestaat  eigenlijk  hierin,  dat  men  genoemd 

probleem  de  deur  uitwerpt.  Men  gaat  dan  de  wereld  door ,  de 

oogen  krampachtig  gesloten  voor  het  allerwege  zich  opdringende 
feit  der  planmatigheid.  De  materialist ,  volgens  wien  de  blinde 
natuurkrachten  wel  beschouwd  het  doelmatige  vinden  gelijk 

eene  blinde  kip  een  korrel  graan,  kan  zich,  waar  hel  de  fei- 
telijk bestaande  planmatigheid  der  Natuur  betreft ,  in  den  grond 

der  zaak  op  niets  dan  het  onwetenschappelijk  verklaringsbe- 
ginsel des  toevals  beroepen,  eene  uitvlucht  echter,  die  niets 

meer  verklaart,  zoodra  het  te  doen  is  om  eene  opklimmende 

reeks  van  planmatige  veranderingen.  (*) 
Te  erkennen  valt  hel  voorzeker,  dat  er  eene  zekere  aanlei- 

ding beslaat  voor  de  afwijzende  houding ,  die  zoovele»  tegen- 
over alle  voorzienigheidsgeloof  aannemen.  Er  is  inderdaad 

veel  in  de  Natuur,  dat  wij  van  ons  menschelijk  standpunt  met 

(,)    Vgl.  M.  Veueliarier,  «der  Allgeist  [18741,'  hlz.  90. 
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de  onderstelling  eener  volstrekt  redelijke  orde  van  zaken  niét 

overeen  kunnen  brengen.  Albert  Lange  (1828 — 75),  zelf  een 

geleerd  en  bekwaam ,  schoon  menigmaal  ietwat  scheef  en  een- 
zijdig denkend ,  philosophisch  schrijver ,  geeft  op  zijne  wijze 

aan  het  bewustzijn  van  het  bestaan  eener  onlogische  zijde  in 

het  natuurproces  eene  mededeelenswaardige  uitdrukking,  die  ik 

hier  wil  aanhalen.  Het  citaat  is  te  vinden  in  zijne  welbekende 

Geschiedenis  van  het  Materialisme,  blz.  2^46 — 247,  2^  uitgaaf. 

«Indien  een  mensch,"  zoo  zegt  hij,  » om  een  haas  Ie  schieten 
«millioenen  geweerloopen  op  eene  groote  heide  in  alle  mogelijke 

«richtingen  afvuurde;  wanneer  hij,  om  in  een  gesloten  vertrek 

»te  komen,  zich  op  goed  geluk  af  tienduizend  sleutels  kochten 

')ze  alle  probeerde:  indien  hij  ,  om  een  huis  te  hebben ,  eene  stad 

«bouwde  en  dan  de  overtolHge  huizen  aan  wind  en  weder  overliet; 

))Z00  zoude  wel  niemand  iets  dergelijks  doelmatig  noemen ,  en  nog 

))veel  minder  zoude  men  eene  hoogere  wijsheid ,  verborgen  gron- 

»den  en  een  alles  te  boven  gaand  verstand  achter  deze  handel- 

» wijze  vermoeden.  Hij  nu,  die  in  de  nieuwere  natuurweten- 
«schappen  kennis  wil  nemen  van  de  wetten  der  instandhouding 

»en  voortplanting  der  soorten,  wier  doel  wij  niet  vermogen  in 

»te  zien ,  zooals  bijvoorbeeld  de  ingevvandswormen  ,  die  zal  alom 

«eene  verbazende  verspilling  van  levenskiemen  bespeuren.  Van 

»het  stuifmeel  der  planten  tot  den  bevruchten  zaadkorrel,  van 

>'den  zaadkorrel  tot  de  kiemende  plant,  van  deze  lot  de  vol- 
» wassen  plant,  die  weder  zaad  draagt,  zien  wij  steeds  een 

«mechanisme  wederkeeren,  dat  langs  den  weg  van  duizend- 
«voudige  voortbrenging  tot  onmiddellijken  ondergang,  en  van 

"toevallige  samenkomst  der  gunstige  voorwaarden,  het  leven 

«zoover  in  stand  houdt  als  wij  het  in  het  beslaande  in  stand 

«gehouden  j:;ien.  De  ondergang  der  levenskiemen,  het  misluk- 

«ken  van  het  begonnene  is  de  regel;  de  «natuurlijke  ontwik- 

» keling"  is  een  bijzonder  geval  onder  duizenden;  hel  is  de 
«uitzondering,  en  deze  uitzondcriuff  wordt  voortgebracht  door 

"dezelfde  Natuur,  wier  doelmatig  zelfbehoud  de  teleoloog  korl- 

«zichtig    bewondert.      »Wij    zien   het  aanschijn  der  Natuur," 
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\zegt  Darwin,  » stralende  van  vrooUjkheid :  wij  zien  menigmaal 

/"Overvloed  van  voedsel,  maar  wij  zien  niet,  ol' vergeten  het, 
y>'»dat  de  vogels,  die  rondom  ons  zoo  zorgeloos  zingen ,  meestal 

/  »»van  insecten  ol*  zaden  leven,  en  zoo  aanhoudend  leven  ver- 

» «delgen;  of  wel  wij  vergeten,  hoe  sterk  deze  zangers,  ol' 
»» hunne  eieren,  of  hunne  jongen,  door  roofvogels  en  andere 

»» dieren  worden  verdelgd:  wij  houden  het  niet  voor  oogen  dat 

»«het  voedsel,  hetwelk  thans  in  overvloed  voorhanden  is,  o\) 

» «andere  tijden  van  elk  wederkeerend  jaar  onthreekt."  De  wed- 
» strijd  om  een  plekje  gronds,  geluk  of  ongeluk  in  de  vervolging 

«en  verdelging  van  vreemd  leven,  bepaalt  de  verbreiding  der 

«plant-  en  diersoorten.  Millioenen  zaaddiertjes ,  eieren,  jonge 

«schepselen,  zweven  tusschcn  leven  en  dood,  opdat  enkele 

«wezens  zich  ontvouwen.  De  menschelijke  rede  kent  geen 

«ander  ideaal  dan  de  grootst  mogelijke  ontplooiing  en  volmaking 

«des  levens  dat  eenmaal  begonnen  is,  verbonden  met  de  beper- 

«king  van  geboorte  en  dood.  Der  Natuui'  zijn  welige  teling  en 
«smartelijke  ondergang  slechts  twee  tegenovergesteld  werkende 

«krachten,  die  hun  evenwicht  zoeken.  Immers,  de  volkshuis- 

«houdkunde  zelve  heeft  voor  de  « beschaafde"  wereld  de  treurige 
«wet  onthuld,  dat  ellende  en  gebrek  aan  voedsel  de  groole 

«regulatoren  van  den  aanwas  der  bevolking  zijn.  Ja  zelfs  ()[> 

«geestelijk  gebied  schijnt  het  de  methode  der  Natuur  te  wezen , 

«dat  zij  duizend  begaafde  en  omhoog  strevende  geesten  hiat 

«kwijnen  en  in  vertwijfehng  stort,  om  een  enkel  genie  te  vor- 

«men,  dat  dan  zijne  ontluiking  aan  de  gunst  der  omstandighe- 
»den  te  danken  heeft.  Het  medelijden,  de  schoonste  bloem  der 

«aardsche  organismen,  breekt  zich  slechts  op  enkele  punten 
«baan,  en  is  zelfs  voor  het  leven  der  menschheid  veeleer  een 

«ideaal  dan  een  der  gewone  drijfveeren." 
De  bedoeling  van  Laagk  is  hier  in  de  eerste  (ilaals,  h;  \vijz(3n 

op  het  verschil  tusschen  de  manier  waarop  de  Natuur  cji  die 

vvaaro[>  de  [>ersoonlijke  mensch  een  doel  nastreeft.  «l)clKmd(!l- 

«wijzr.  eens  mensch(Mi,"  zegt  hij  in  de  aanmerkingen,  «die  op  de 

«wijze  der  Naluui'  ie  werk  ging,  zoude  men  uiterst  o/Mloelmatig 
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» moeten  noemen;  daarmede  is  bewezen ,  dat  de  handelwijze  der 

«Natuur  (om  kortheidshalve  deze  beeldspraak  te  bezigen)  in  allen 

»gevalle  van  die  des  menschen  principieel  verschill ."  Nu ,  dat  er 
onderscheid  moet  bestaan  tussclien  eene  eventueele  doelbeoo- 

ging  in  het  algemeene  natuurverloop  en  den  bijzonderen  vorm 

waarin  zij  als  hersenfunctie  den  persoonlijken  mensch  discur- 
sief tot  bewustzijn  komt,  zal  wel  door  weinige  eenigszins 

doordenkende  lieden  worden  betwijfeld ;  ik  voor  mij  echter 

kan  wel  beschouwd  uit  het  medegedeelde  citaat  geen  bewijs 

tegen  de  teleologie  op  zich  zelve  afleiden.  Er  volgt  mijns 

erachtens  alleen  uit:  1°.  dat  het  der  Natuur  niet  om  het 

geluk  van  het  individu,  maar  alleen  om  de  algemeene  resul- 

tante van  het  ontwikkelingsverloop  te  doen  kan  wezen,  (•)  — 
eene  voor  de  vraag  naar  persoonlijke  eudaemonie  ontmoedi- 

gende, gevolgtrekking,  maar  die  volkomen  strookt  niet  de  on- 
vermijdelijke grondhypothese  van  eenheid  der  (metaphysische) 

substantie ;  en  ̂ °.  dat  aan  het  natuurproces  behalve  een  zuiver 
redelijke,  ook  een  redelooze  factor  immanent  moet  zijn. 

Daar  doelbeooging  uit  der  aard  het  bestaan  vooronderstelt  van 

iets  dat  niet  moest  zijn,  of  althans  niet  zóó  moest  zijn  als  het 

is ,  ligt  ook  deze  gevolgtrekking  voor  den  teleoloog  eigenlijk  in 

de  rede;  en  is  het  voor  het  overige  waarschijnlijk  te  maken  dat 

een  synthetische,  constructieve,  factor  in  de  Natuur  dient 

erkend  en  er  uit  de  onderHnge  kwelling  en  verdelging  dei* 
levende  wezens  eene  voorbeschikte  opstijging  in  de  organische 

wereld  te  voorschijn  treedt,  dan  kan  uit  de  erkenning  van 

het  bestaan  van  iets  onredelijks  in  de  planmatige  ontwikkeUng 

alleen  voortvloeien ,  dat  eene  wetenschappelijke  opvatting  van 

het  voorzienigheidsbegrii)  moet  gegrond  worden  0|)  eene  tweeheid , 

een  dualisme,  in  hel  wereldproces  van  logischen  en  alogischen 

factor.  Hel  fiualifeiLsbe(pnsel  zoude  dan  niets  ander s  kunnen,  zipt  dan 

hel  redelijk  regulatie  f,  loeijepasl  op  den  redeloozen  heslaansgrond. 

Op    kernachtige   wijze   wordt    aan    eene   dusdanige    verbinding 

Paulus  aan  de  ilomemeii,  Vilt,  22. 
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van  optimisme  en  pessimisme  iiildrnkking  gegeven  door  Carl 

Peters,  een  geestverwant  van  Eduard  von  Hartmann.  In  zijn 

geschrift,  getiteld  ̂ ^  Willensivelt  mul  Wellwille  (Leipzig  1885)" 
heet  hel:  »UiL  de  lichte  laaie  van  den  brandstapel  der  indivi- 

nlueele  eudaemonie  stijgt  als  een  phoenix  het  kosmisch  optimisme 

»omhoog."  Doch  hooren  wij  thans  een  anderen  schrijver ,  den 
talentvoUen  Dr.  Carl  du  Prel. 

»Eene  teleologisch  opklimmende  reeks  van  »aanpassings"- 
»gevallen,  of  van  gevallen  van  verhoogde  accommodatie,  ligt 

nluidelijk  voor  oogen  in  de  levensontwikkeling,  alsook  in  hare 

» voortzetting,  de  geschiedenis  der  menschelijke  beschaving,  in 

«dewelke  de  aanhoudend  verhoogde  exploitatie  der  natuur- 

«krachten  zóózeei'  op  «aanpassing"  uitloopt,  dat  voor  ons  de 
«hulpmiddelen  der  techniek  in  de  plaats  treden  van  nieuwe 

«organen,  terwijl  de  vooruitgang  der  theoretische  wetenschap- 

spen accommodatie  onzer  voorstellingen  aan  de  werkelijkheid 

«beteekent.  Dat  niettemin  deze  geheele  reeks  van  verschijn- 

«selen  alleen  een  zeker  noodzakelijk  slreefvermogcn  in  de  Natuur 

«bewijst,  maar  daarom  nog  niet  hare  doelmatigheid,  dat 

«blijkt  het  beste,  wanneer  wij  het  zonnestelsel  beschouwen 

«van  het  standpunt  zijner  bewoonbaarheid.  Men  vindt  dan 

«velerlei  aanknoopingspunten  voor  de  kritiek  van  de  zijde  des 

«pessimisten.  Want  wanneer  de  opstijgende  levensreeks  streef- 

« vermogen  verraadt  —  wanneer  het  dus  der  Natuur  om  verhoo- 

«ging  des  levens  en  des  bewustzijns  te  doen  is  —  hoe  hoogst 
«ondoelmatig  schijnt  het  dan,  dat  van  het  ontal  der  gesternten 

«slechts  eenige  der  planeten  als  bewoonbaar  kunnen  worden  be- 

«schouwd,  en  dat  nog  bovendien  op  deze  weinigen  eene  reus- 

«achtige  wanverhouding  bestaat  tusschen  de  astronomische  en 

»de  biologische  tijdruimten!  Als  deelen  van  hel  mechanisme 

«komen  de  planeten  lijdens  den  geheelen  duur  huns  bestaans  in 

«aanmerking,  terwijl  de  biologische  verschijnselen  slechts  cene 

i»korlc  spanne  van  dezen  tijd 'in  beslag  nemen,  eerst  na  hel 

» begin  van  korstvorming  kunnen  aanvangen,  en  tot  een  einde 

«moeten  komen  wanneer  hel  hart  des  stelsels ,  de  zon ,  zal  heb- 
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»ben  opgehouden  te  kloppen  en  warmte  en  licht  uit  te  zenden. 

))Want  niet  alleen  alle  levensverschijnselen  op  aarde,  maar  in 

»het  algemeen  iedere,  zij  het  ook  slechts  mechanische  beweging 

«op  dezelve,  laat  zich  terugbrengen  tot  zonnewarmte  als  laatste 

"Oorzaak.  Zelfs  ebbe  en  vloed,  teweeggebracht  als  zij  worden 

»door  de  aantrekking  der  maan,  moeten  toch  ophouden ,  wan- 

»neer  eens  na  bekoeling  der  zon  onze  oceanen  in  starre  ijs- 

» massa's  zullen  veranderd  zijn. 
>)  Streefvermogen  en  doelbeooging  zijn  alzoo  nog  geene  iden- 

«tische  begrippen;  zij  kunnen  wel,  maar  moeten  niet ,  ie  7 anaen 

«vallen.  Dat  zij  nu,  zij  het  ook  niet  in  begrip,  dan  toch  in 

«werkelijkheid  in  onzen  Kosmos  te  zamen  vallen ,  is  voorzeker 

«zeer  waarschijnlijk."  (*)  Enz. 
Ongetwijfeld  zijn  overwegingen ,  als  de  hier  medegedeelde  van 

Dr.  Carl  du  Pr  el  ,  wel  geschikt  om  onze  verwachtingen  be- 
scheiden te  stemmen  met  betrekking  tot  de  mate  van  het 

inzicht  dat  wij  kunnen  hopen  te  erlangen  in  het  eventueele  doel 

en  den  samenhang  van  het  wereld  verloop  in  het  algemeen. 

Wij  kunnen ,  om  kort  te  gaan ,  niet  weten  op  welke  wijze  de 

ontwikkeling  op  onzen  aardbol  in  verband  staat  met  eene  uni- 
verseele  finaliteit  in  de  geheele  Natuur,  en  hoe  de  uitkomsten 

onzer  aardsche  evolutie  ten  goede  kunnen  komen  aan  eene 

kosmische  evolutie  in  het  algemeen.  Doch  onze  bijziendheid  op 

dit  punt  mag  ons  niet  verblinden  voor  datgene  wat  vlak  voor  onze 

voeten  ligt.  Het  aardsche  proces ,  met  zijne  biologische  en  intellec- 
tueele  ontwikkeling  in  leven  en  bewustzijn,  in  verstand,  kunst  en 

zedeleer,  is  buiten  kijf  teleologisch.  De  materialisten,  tegenwoordig 

overal  en  nergens,  loochenen  dat,  en  doen  hier  tegenover  gelden  , 

dat  immers  het  geheele  natuurproces ,  hier  op  aarde  zoowel  als 

overal  elders ,  volgens  mechanische  wetten  verloopt ,  die  bereids 

ten  deele  doorgrond  zijn.  Maar  wanneer  ik  iemand  over  de 

straat  zie  gaan  door  middel  van  eene  geheel  mechanische  reeks 

van  bewegingen  zijner  spieren  en  gewrichten ,  dan  is  daarmede 

(1)  Dr.  Carl  du  Prel,  Entwicklungsgeschichte  des  Weltalls.  Entwurf 
einer  Philosophie  der  Astronomie.    Leipzig.  1882.    Blz.  150  vlg. 



46 

locli  voorwaar  niel  bewezen,  dat  hij  zich  doelloos  ])eweegl. 

Meelianisme  en  lliialiloil  sluilen  elkaiuler  geenszins  uil :  de  naliiui'- 

wellen  kunnen  zeer  wel  hel  middel  zijn,  waardcüór  hel  naluur- 

proces  jdanniatig  verloop!.  Brachten  de  malerialislen  hunne 

])edenkelljke  logica  in  de  praktijk  over,  dan  mochten  ze  niet  eens 

op  hun  horloge  zien;  want  de  gang  daarvan  is  huilen  kijf  geheel 

mechanisch,  en  als  dat  eeneheoogde  doelmatigheid  uitsloot,  dan 

konde  ons  het  uurwerk  aangaande  den  lijd  geene  vooraf  be- 

raamde inlichting  verschalïen.  De  vraag  door  welke  oorzaak 

iets  gebeurt  en  de  quaestie  mei  welk  doel  het  geschiedt,  zijn 

van  geheel  verschillenden  aard;  daarom  bewijsl  het  vinden  eener 

mechanische  oorzaak  in  het  geheel  niets  voor  of  tegen  eene  goed 

opgevatte  teleologie. 

Véél  is  er  in  den  stand  van  het  onderhavig  probleem  ver- 
anderd, sedert  het  verschijnen,  in  1869,  der  Philosophie  van 

hel  Onbewuste.  Te  midden  van  het  dorre  hout  eener  plal 

materialistisch  gezinde  geleerdenwereld ,  die  haren  weerzin  en 

verachting  voor  alle  metaphysica  openlijk  ten  toon  spreidde  en 

in  de  barhariseerende  kracht-en-stolleer  van  een  Büchiner  ,  dien 

wijsgeer  voor  geestelijke  opperlieden,  de  hoogste  en  definitieve  w^ijs- 
heid  waande  gevonden  te  hebben ,  sloeg  het  thans  op  menig  punl 

reeds  weder  verouderd  jongelingswerk  van  Eduard  von  Hartmann 

een  vonk,  die  buiten  kijf  het  zijne  heeft  bijgedragen  tot  het 

doen  opvlammen  van  den  wetenschappelijk-speculatieven  gloed , 

waardoor  de  Himalaya-toppen  van  de  natuurwetenschap  onzer 

dagen  zich  meer  en  meer  gaan  onderscheiden,  en  waarin  al- 
thans de  hotte  leer  der  eigenlijk  gezegde  stofjesmannen  voor 

goed  schijnt  ten  onder  te  zullen  gaan.  Het  is  thans  feitelijk 

zoover  gekomen ,  dat  de  groole  natuurkundigen ,  voorloopig  nog 

op  eene  hun  eigenaardige,  rudimentaire,  wijze,  op  het  drukst 

zich  bezig  houden  met  hetgeen  ze  nog  slechts  25  jaar  geleden 

voor  enkel  dwaasheid  verklaarden:  met  philosopheeren  namelijk. 

Wel  is  waar  geschiedt  dit  bij  hen  occasioneel ,  terwijl  hel  door 

mannen  als  Lotze  ,  Steudel  en  Hartmann  methodisch  en  stelsel- 

matig gedaan  wordt,  ziedaar  het  geheele  verschi'.    Ook  de  laatste 
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slaat  met  zijne  constructieve  l)emoeiingen  geheel  op  den  bodeni 

(Ier  natiiurwetenscliap.  Hij  beeft  liet  uilgesproken  i\oe\,specu- 

laiicvc  Tiitkomslen  te  verwerven  volgens  indiiclief-natimrweteu- 

sc/iappclijkc  methode,  en  komt  daarbij  tot  eene  beslist  teleolo- 

gische wereldbeschouwing.  Uitgaande  van  een  breeden  empi- 
rischen  grondslag  klimt  hij  allengs  op  tot  hoogere  en  algemeenere 

begrippen.  In  eene  reeks  van  verschijnselen  toont  hij  het  ])e- 
staan  aan  van  ons  onbewust  blijvende,  blijkbaar  op  intuitief- 
doelmatige  wijze  werkende,  wilsuitingen  en  voorstellingen ;  zoo 

bij  de  willekeurige  beweging,  in  het  instinct,  in  de  reflex- 
bewegingen. Hij  maakt  ons  opmerkzaam  op  dit  onbewuste  in 

het  natuurlijk  herstellingsvermogen,  in  de  geslachlsliefde,  in 

hel  gevoel,  in  het  scheppen  des  kunstenaars,  in  de  taal,  het 

denken ,  enzoovoorl.  Op  elk  gebied  vindt  Hartmand  een  die- 
peren achtergrond  der  verschijnselen,  een  agens  dat  volgens 

doeleinden  werkt ,  maar  ons  niet  rechtstreeks  tot  bewustzijn 

komt.  Dit  onbewuste  agens  is  de  onmiddellijke  oorzaak  van  alle 

processen  in  een  organisch  en  bewust  individ,u ,  welke  eene 

geestelijke  en  toch  niet  bewuste  oorzaak  onderstellen.  Het  is 

onbewust  ook  op  zich  zelf  genomen,  d,  w.  z.  aanschouwt  en 

uit  zich  op  zuiver  intuitieve,  niet  refïecteerende  en  men- 

schelijke  wijze:  het  individueel  bewustzijn  met  zijn  dis- 
cursief, niet  intuitief  karakter,  is  slechts  een  voorbijgaand  en 

secondair  verschijnsel,  dat  op  den  moederbodem  van  den  alge- 
meenen  bestaansgrond  een  kortstondig  leven  geniet.  Het  on- 

bewuste agens  is  hetzelfde  in  alle  individuen ,  ja  de  substantie 

zelve  aller  verschijnselen.  Die  substantie  is  eenig.  (^)  De 
eenheidshypothese  dringt  zich  op  bij  de  overweging  van  het 

phaenomenaal  en  vluchtig  karakter  van  alle  waarneembare  indi- 
vidualiteit, bij  de  vraag  hoe  de  werkelijkheid  in  eene  veelheid 

van  individueele  bewustzijnssferen  als  gedachte  kan  gerepro- 
duceerd worden,   en   bij   de   gedachte   aan  alle  wisselwerking 

TTicvra  sv  Trafftv,      Paulus,  I  Kor  XII,  6. 
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in  het  algemeen.  Eene  wezenlijke  scheiding  iusschen  de  din- 
gen dienl  geheel  te  worden  opgegeven;  in  eene  substantieele 

wezensgemeenschap  van  alle  zaken  is  de  mogelijkheid  te  zoeken 
voor  het  feit,  dat  de  toestanden  van  het  eene  oorzaken  van 

veranderingen  in  het  andere  zijn.  Alleen  waanneer  de  afzondei*- 
lijke  dingen  niet  zelfstandig  in  het  ledige  zweven  ,  door  hetwelk 

geene  betrekking  of  verwantschap  kan  heenreiken:  alleen  wan- 
neer ze  alle ,  terwijl  ze  eindige  afzonderlijkheden  zijn ,  toch 

tegelijk  ook  uilingsvormen  zijn  eener  eenige  en  oneindige  snh- 

stantie ,  die  ze  alle  omvat ,  —  is  datgene  mogelijk  wat  wij  ge- 
woon zijn  wisselwerking  te  noemen.  Ruimte  en  tijd  laten 

zich  slechts  opvatten  als  verhoudingen  ol'  toestanden ,  niet  als 
dingen  of  eigenschappen  van  dingen.  Zij  bestaan  niet  als  ge- 

reed liggende  vormen  vóór  de  later  er  in  geplaatste  werkelijk- 
heid, maar  zijn  beide  slechts  in  de  uitingswijzen  of  dingen 

en  in  de  feiten ,  als  de  vormen  waaronder  de  wisselwerkingen, 

zich  voordoen  in  de  opvatting  der  in  gemeenschap  verkeerende 

elementen.  De  band ,  die  organisme  en  bewustzijn  tot  eene 

samenhangende ,  schoon  voorbijgaande .  organisch-psychische 
eenheid  verbindt  —  de  levende  en  onpeilbare  bron  waaruit  de 
wordingswetten  van  alle  materieel  en  bewust  geestelijk  leven 

opwellen  —  het  wezen  dat  zich  openbaart  in  beide  zijden  dei* 
verschijnselen,  de  objectieve  of  materieele  zoowel  als  de  sub- 

jectieve of  bewust-geestelijke :  —  het  is  een  Onbewuste  Algeest, 
in  zijne  dubbele  natuur  van  energischen  Wil  en  logische,  ook 

doelbeoogende  Idee.  In  den  grond  der  zaak  bestaat  er  alleen 

jn  phaenomenalen  zin  eene  veelheid  van  individuen ,  en  is  de 

intuïtief  zich  uitende  Algeest  het  individu  xaT  k^oyy^ ,  zon- 

der ondergeschikte  of  nevengeschikte  zelfstandigheden.  De 

doelmatigheid,  die  zich  in  de  organische  wereld  zoo  duidelijk 

openbaart,  is  dus  in  den  strengsten  zin  des  woords  immanent, 

niet  transcendent  of  van  buiten  aangebracht.     (*) 

(1)    Spinoza:     'Deus  est  omnium  rorum  causa  iramaneiis.  non  vero  Iraiuv^ 

ens.i" —- Ethica  I,  propos.  18. 
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Hartmaniv's  wereldbeschouwing  is  monistisch  en  teleologisch- 
evohitionistisch.  Eenheidsleer  en  Ontwikkeling  zijn  zakelijk 

en  geschiedkundig  de  eerste  en  oudste  hoeksteenen  der  wijs- 
begeerte. Het  monisme  leert  de  metaphysische  eenheid  aller 

verschijnselen  met  de  éëne ,  eeuwige  en  ondoorgrondelijke  Sub- 

stantie. Het  ontwikkelingsbeginsel,  toegepast  op  de  eenheids- 

leer, zegt,  dat  de  substantie,  die  zich  in  de  wereld  en  tot  de 

wereld  ontwikkelt,  mei  andere  woorden  het  object  of  het 

zakelijke  der  ontwikkeling,  met  het  subject  of  de  ideale  zijde 

ervan  samenvalt;  het  leert,  om  kort  te  gaan,  een  reaal-idea- 
lisnie  of  objectief  ideahsme.  Eene  ontwikkeling  bestaat  in  den 

allengs  plaats  hebbenden  overgang  uit  den  potentieelen  in  den 

actueelen  toestand,  in  de  verwerkelijking  van  den  aanleg  door 

den  drang  dien  te  realiseeren.  Op  voorbeeld  van  Schopenhauer 

noemt  Hahtmann  dien  drang  Wil,  de  voorwaarde  voor  de  ver- 

werkelijking van  alle  ontwikkeling ,  het  eene  ons  kenbaar  wor- 

dend attribuut  van  het  Wereldwezen  of  Absolute.  De  gees- 

telijke inhoud  der  wereld  wijst  echter  op  nog  eene  andere 

functie  van  het  Absolute, — de  Idee,  waarin  de  aanleg  van 
den  in  de  wereld  vervatten  en  zich  tot  individueel  bewust- 

zijn ontwikkelenden  Geest  gelegen  is. 

Vijandig  tegenover  de  modern-teleologische  wereldbeschou- 

wing van  een  Eduard  von  Hartmann  en  andere  philosophen 

stond  aldra  en  staat  nog  altijd  eene  groote  menigte  van  natuur- 

geleerden. Haeckel  is  in  der  lijd  zoover  gegaan,  dat  hij  het 

mechanisme  eener  locomotief,  wier  verrichtingen  de  wilde  als 

onmiddellijke  werking  eens  machtigen  geestes  aangaapt,  als 
een  voorbeeld  beschouwde  van  de  waarheid,  dat  men  een  zöö 

ingewikkeld  toestel  als  de  locomotief  of  het  menschelijk  oog 

slechts  in  zijne  zuiver  mechanische  natuur  behoeft  te  begrijpen, 

om  van  teleologische  inbeeldingen  terug  te  komen.  De  rede- 

neering lijkt  mij  ietwat  gedachteloos  en  kortzichtig,  daar  het 

voorbeeld  het  stricte  tegendeel  bewijst.  Het  bewijst  namelijk , 

dat  alleen  datgene  een  mechanisme  verdient  te  heeten ,  waarin 

de  doelmatigheid  woont  in  den  zelfden  zin  als  in  de  locomotief, 
4 
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wier  bestaan  tle  wilde  geheel  Ie  recht  als  een  hlijk  aanmerkt 

van  een  hoven  het  zijne  verheven  verstand ,  en  wier  geheim- 

zinnige wordingsgrond  en  treffende  doelmatigheid  er  niets  min- 
der verbazingwekkend  door  wordt,  dat  men  inzicht  in  het 

mechanisme  als  zoodanig  erlangd  heeft.  O41  zulke  gronden 

kunnen  wij  niet  anders  dan  gelijk  houden ,  wanneer  wij  in 

het  veel  verbazingwekkender  groote  mechanisme  des  Heelals 

de  uiting  bewonderen  eener  intelligentie .  die  verre  boven  de 

onze  staal,  en  onze  bewondering  wordt  er  niet  door  vermin- 

derd maar  verhoogd,  wanneer  het  ons  gelukt  met  ons  discur-. 
sief  verstand  van  lieverlede  meer  in  den  samenhang  van  het 

wereldmechanisme  door  te  dringen.  Op  dit  punt  gevoelen  wij 
ons  verder  van  een  mechanistisch  naturahst  als  Haeckel,  dan 

van  het  ongekunsteld  voorzienigheidsgeloof  der  oude  Chris- 
tenen.    (}) 

Ongetwijfeld  zijn  stoommachines  en  telegraphen  natuurlijke 

dingen,  en  even  zeker  hebben  zij  de  geestelijke  ontwikkeling 
der  menschheid  in  sterke  mate  bevorderd.  De  voorstanders 

eener  bUnd-mechanische  wereldopvatting  moeten  daaruit  de 
gevolgtrekking  afleiden,  dat  de  geestelijke  ontwikkeUng  der 

menschheid  eigenlijk  slechts  eene  bhnd-noodzakelijke  voort- 
schrijding der  mechanische  techniek  is,  daar  zij  blijkbaar 

slechts  door  oorzakelijke  bemiddeUng  der  laatste  wordt  te- 
weeggebracht. Daarbij  zoude  het  volgende  echter  vergeten 

zijn.  Ten  eerste  sluit  de  ontwikkehng  van  het  geestesle- 
ven der  menschheid  toch  weder  eene  zelfstandige  reactie 

in  van  den  ondergrond  der  bewuste  gedachten ,  op  wel- 
ken   immers    de    technische    vooruitgang    alleen    kan   werken 

[1]  Lactanlius:  «Nerno  est  tam  riidis,  tam  feris  moribus.  qui  non, 
oculos  suos  in  coelum  tollens,  tametsi  nesciat  cuius  dei  providentia  regalur 

hoc  omne  quod  cernitur,  aliquam  tarnen  csse  intelligal  ex  ipsa  rerum 

magnitudine,  motu,  dispositione ,  constantia,  ulilitate,  pulcritudine,  teni- 
peratione;  nee  posse  fieri  quin  id,  quod  mirabili  ratione  constat,  consilio 

raaiore  aliquo  sit  instructum."    Inst.  Div.  ï.  2.— 
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als  aanleiding  of  gelegenheidsoorzaak.  Ten  tweede  is  het  de 

menschelijke  geest,  die  zich  deze  van  huiten  komende  prik- 
kels] geschapen  heeft,  door  dat  hij  zijne  intuïtie  in  uitvindingen 

openbaarde,  of  hij  toevallige  ontdekkingen  de  waarde  daarvan 

begreep  en  de  *s trekking  ervan  voorzag.  Ofschoon  op  zich 

zelve  zuiver  mechanische  toestellen,  zijn  locomotief  en  telegraaf 

geestelijke  en  uit  spontane  conceptie  voortgekomen  veroveringen 

der  menschheid,  en  zij  berusten  op  dezelfde  constructieve 

intuïtie  die  aan  de  geheele  organische  wereld  zelve  ten  grond- 
slag ligt.  De  uit  zulke  uitvindingen  voortvloeiende  verhooging 

van  het  peil  des  bewust  zijns  is  er  niet  minder  eene  vrucht 

om  van  de  spontane  ontwikkehng  des  geestes  zelf,  dat  deze 

door  den  vooruitgang  der  techniek  langs  natuurlijken  weg 

wordt  mogelijk  gemaakt.  De  natuurlijke  bemiddeling  sluit  de 

spontane  werking  des  geestes,  als  reactieve  medewerking  bij 

het  tot  stand  komen  van  het  resultaat,  geenszins  uit,  noch 

ook  verkort  zij  de  teleologische  beteekenis  van  dit  laatste,  --- 

ziedaar  twee  waarheden ,  die  wel  naarstig  mogen  worden  inge- 
prent, en  die  door  de  mechanistische  wijze  van  natuuropvatting 

maar  al  te  Hebt  op  den  achtergrond  treden. 

Van  waar  echter  de  zoo  veelvuldig  voorkomende  afkeer  der 

natuurkenners  van  alle  teleologische  wereldbeschouwing?  Hij 

berust  op  begripsverwarring,  ziedaar  de  zaak,  en  vloeit  voort 

uit  de  zucht  tot  bestrijding  van  iets  dat  wetenschappelijk  ge- 
sproken lang  dood  en  begraven  is.  Volgens  de  godsdienstige 

voorstellingen  van  vroeger  tijden  stond  God  dualistisch  tegen- 
over de  door  hem  in  het  aanzijn  geroepen  wereld,  in  wier 

samenstel  hij  bij  gelegenheid  naar  willekeur  ingreep,  onder 

momentane  opheffing  van  den  gewonen  gang  van  zaken.  Te- 

genover eene  zoodanige  onderstelhng  van  transcendente  inmen- 

ging en  verbreking  van  den  oorzakelijken  samenhang  der  feiten 
is  de  wetenschap  in  haar  recht  geweest ,  toen  zij  de  onverbreekbaar- 

heid der  natuurwetten  op  den  voorgrond  stelde.  Men  behoort 

echter  de  teleologie  niet  te  bestrijden  in  den  kinderlijken  vorm 

dien   zij   lang   te  boven  is,  en  bedenke  dat  de  hedendaagsche 
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plülosophie    eeiie    immanenle,  niet    eene    Iranscendcnte   voorl>e- 
schikking  in  het  natuurproces  predikt. 

Maar  er  is  nog  eene  andere  oorzaak,  die  den  naturalist 

gewoonlijk,  als  hij  instinct,  aan  alle  teleologie  vijandig  doet  zijn. 

Natuurwetenschappelijke,  praktisch  toepasseli[ke  en  hruikhare 
kennis  kan  namelijk  alleen  aposteriorisch ,  dat  is  door  het 

teruggaan  van  de  werking  tot  de  oorzaken ,  worden  opgedaan ,  en 
liet  dient  beslist  erkend,  dat  elke  inmenging  van  teleologische 

verklaringswijzen  in  de  natuurwetenschap  als  zoodanig  een  prin- 
cipieele  misslag  is.  De  wetenschap  zoekt  naar  het  prius  van 

een  feit ,  verklaart  het  uit  zijne  oorzaken ,  en  alle  heroep  op 
eene  heoogde  doelmatigheid  eener  werking  zoude  voor  den 

physischen  specialist  gelijk  staan  met  eene  hankroetverklaring 

zijner  wetenschap.  In  het  enkel  met  de  materieele  zijde  der 

verschijnselen  zich  hezig  houdende  deel  der  natuurwetenschap- 

pen moet  het  doel,  als  geestelijke  oorzaak,  onverhiddelijk  uit- 

gesloten hlijven ,  —  niet  oniüat  het  er  niet  in  zit ,  maar  omdat 
het  in  deze  wijze  van  natuurheschouwing  niet  te  huis  hehoort , 

daar  de  natuurwetenschap  den  samenhang  der  feiten  alleen 

aposteriorisch  en  analytisch,  door  teruggaan  van  werking  tot 
oorzaken ,  onderzoeken  en  vaststellen  kan.  Het  maakt  echter 

een  groot  verschil,  of  men  de  leus:  «alle  teleologie  moet  van 

de  wetenschap  worden  uitgesloten!"  voor  eene  deugdelijke 
methodologische  maxime  verklaart ,  dan  wel  de  onhoudhaarheid  van 

alle  teleologie  op  zich  zelve  verkondigt.  De  natuuronder- 
zoeker heeft  volkomen  gelijk ,  wanneer  hij  verklaart  dat  hij , 

qua  natuuronderzoeker,  eene  teleologische  wijze  van  opvatting 
niet  accepteeren  kan ;  daaruit  vloeit  echter  volstrekt  niet  voort , 

dat  men  haar  in  het  geheel  niet  accepteeren  moet.  Men  ver- 
warre niet  eene  methodologische  maxime,  een  richtsnoer  van 

onderzoek,  met  eene  positieve  wereldopvatting,  en  houde  het 

geloof  aan  eene  Voorzienigheid  niet  voor  veroordeeld,  alleen 
omdat  de  naturalist  er  in  zijne  hoedanigheid  niets  mede  weet 

aan  te  vangen.  De  onhestaanhaarheid  der  teleologie  met  het 
mechanistisch  naturalisme  der  wetenschap  bestaat  alleen  in  de 



oo 

verbeelding  van  den  eenzijdig  gevormden  physiciis,  die  het 

bewustzijn  van  den  noodzakelijk  aposteriorischen  aard  zijner 

taak  overspant  tot  de  loochening  eener  keerzijde  of  voorbeschik- 

king op  zich  zelve.  De  omstandigheid ,  dat  een  eenmaal  ge- 
worden uurwerk  van  het  standpunt  der  physici  en  mechanici 

alleen  analytisch,  door  het  blootleggen  van  het  mechanisme 

als  zoodanig,  kan  worden  verklaard,  bewijst  toch  niet  dat  in 

dat  uurwerk  geene  vooraf  beraamde  conceptie  verwerkelijkt  is. 

Mechanisme  en  teleologie  zijn  geene  tegenstrijdigheden ;  zij 

zouden  het  alleen  dan  zijn ,  indien  er  geen  doelmatig  ingericht 

mechanisme  koude  bestaan ,  —  eene  bewering  die  der  eeuw  der 
machines  wel  het  allerminst  zoude  betamen. 

Hel  begrip  mechanisme  is  zoo  weinig  in  strijd  met  dat  der 
ünaliteit ,  dat  het  wel  beschouwd  zonder  de  vooronderstelling  der 

laatste  niet  eens  mogelijk  is,  of  logisch  denkbaar  kan  worden 

gemaakt.  Eene  zaak  kan  eerst  dan  mechanisme  heeten ,  wan- 
neer zich  in  hare  inrichting  en  samenstelling  de  intelhgenlie 

kond  doet ,  die  haar  zoo  en  niet  anders  gevormd  heeft.  Hierbij 

blijft  het  zelfs  onverschillig ,  of  men  zich  de  finaliteit  in  trans- 

eenden  ten  (Christelijken)  dan  wel  in  immanenten  (philosophi- 

schen)  zin  denkt,  of  men  m.  a.  w.  theïstisch  dan  wel  panthe- 
ïstisch gezind  is.  Omgekeerd  is  echter  ook  iedere  doelmatige 

werkzaamheid  blijkbaar  aan  een  materiaal  gebonden,  waaraan 

en  waarin  zij  zich  uit ,  en  dat  haar  als  middel  dient  tot  verwerke- 
lijking van  het  doel.  De  teleologie  vooronderstelt  evenzeer 

een  mechanisme,  als  het  mechanisme  de  teleologie  onderstelt; 

beide  onderstellen  elkander  wederkeerig. 

Reeds  volgens  Leibniz  (1646-1716)  hebben  teleologen  en 
mechanisten  in  het  stellend  gedeelte  hunner  beweringen  beide 

gelijk ,  want  het  mechanisme  werkt  zonder  uitzondering ,  maar 

het  verwerkelijkt  een  doel.  Het  wijsgeerig  leergebouw  van 

dezen  groolen  denker  rustte  op  de  fundamenteele  stelhng, 

dat  de  theologisch-teleologische  en  de  physisch-mechanische  we- 
reldopvatting elkander  niet  uitsluiten  ,  maar  doorgaande  met  elk- 

ander te  vereenigen  zijn  als  de  keerzijden,  om   zoo  te  zeggen? 
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van  een  gedenkpenning.  De  afzonderlijke  feiten  in  de  Natuur 

kunnen  en  moeten  volgens  Leibniz  mechanisch  worden  ver- 

klaard, zonder  dat  wij  daarom  toch  het  bestaan  van  doelein- 
den behooren  te  loochenen,  welke  de  Voorzienigheid  door  het 

mechanisme  der  Natuur  weet  te  verwerkelijken.  De  beginselen 

der  physica  en  mechanica  hangen  volgens  dezen  grooten  ma- 
thematicus weder  van  de  leiding  eener  opperste  intelligentie  af, 

en  kunnen  alleen  uit  het  anterieur  bestaan  eener  zoodanige 

intelligentie  verklaard  worden. 

Het  lijdt  geen  twijfel:  de  teleologie  is  de  onontbeerlijke  keer- 
zijde eener  mechanische  natuuropvatting,  en  zoo  deze  naar 

behooren  wordt  opgevat,  daar  bereids  in  besloten.  Het  zal  in 

den  loop  onzer  overwegingen  blijken,  dat  wij  den  waren  zin 

der  tegenwoordig  door  de  Darwinisten  gebruikte  begrippen 

slechts  behoeven  bloot  te  leggen,  om  de  theoretische  noodza- 
kelijkheid eener  aanvulling  der  causaliteit  door  de  finaliteit  te 

betoogen.  (*)  Voorloopig  blijve  men  bedenken ,  dat,  zoo  goed  als 
de  gang  van  een  uurwerk  naar  mathematisch-mechanische  wet- 

ten kan  worden  verklaard  en  toch  met  eene  beoogde  doelma- 

tigheid verloopt,  hetzelfde  met  den  gang  van  het  groote  uur- 
werk des  Heelals  het  geval  althans  kan  zijn.  Evenals  echter 

de  finaliteit  in  het  mechanisme  der  denkfunctiën  niet  uit  het 

bewustzijn  stamt,  bestaat  er  voor  het  overige  geene  aanleiding 
om  eene  eventueele  finahteit  in  de  Natuur  in  ruimeren  zin  uit 

een  reflecteerend  en  discursief  bewustzijn  af  te  leiden. 

Ik  hoop  door  mijne  beknopte  aanduidingen  bereids  zooveel  te 

hebben  verkregen,  dat  hij,  die  de  voorafgegane  argumentatie 

overweegt,  althans  niet  meer  van  meening  zal  wezen,  dat  het 

geloof  aan  eene  Voorzienigheid  in  strijd  is  met  den  oorzakc- 
lijken  samenhang  der  natuurfeiten.  Het  is  duidelijk ,  dat,  wan- 

neer gezegd   wrordt  dat  iemand  zich  ten  doel  heeft  gesteld  te- 

(^)  Vgl.  Ed.  V.  IIartmann,  «Wahrheit  und  hTluni  im  Darwhiismus ," 
Berlijn  1875;  «das  llnbewussle  vom  SlaMdpunkt  der  Physiologie  und  De- 

scendenz theorie,"  2"^  uitg.,  Berlijn  1877. 
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huis  te  komen,  daarmede  voor  dien  persoon  volstrekt  geene 

overbodigheid  is  uitgesproken  om  zich  van  toepasselijke  mid- 
delen  te  bedienen;  en  is  hij  eenmaal  te  huis,  dan  kan  eene 

» wetenschappelijke"  verklaring  zijner  verplaatsing  alleen  ge- 
vonden worden  door  de  achterwaartsche,  dat  is  causale,  op- 

sporing van  den  samenhang  der  bewegingen  die  hij  ter  berei- 
king van  zijn  doel  gemaakt  heeft,  zonder  dat  daardoor  het  te- 

leologisch karakter  van  het  feit  wordt  opgeheven.  Kortom: 

de  oorzakelijke  verklaring  der  verschijnselen  wordt  door  den 

modernen  teleoloog  niet  als  verkeerd  gebrandmerkt:  dit  zoude 

cene  dwaasheid  zijn ;  hij  beschouwt  ze  alleen  als  eenzijdig  waar 

het  te  doen  is  om  de  constructie  eener  wereldbeschouwing, 

daar  zij  altijd  een  causaliter  niet  te  verklaren  rest  overlaat. 

Eene  onderstelde  volledige  mathematisch-mechanische  formule 
voor  het  verloop  van  het  geheele  na  tuur  proces ,  zoude  in  laatsten 

aanleg  de  logiciteit  zelve  van  die  formule  en  dat  verloop  als 

hoogste  en  laatste  vraagteeken  overlaten.  Hartmann,  met  wiens 

wereldbeschouwing  ik  mij  voorloopig  in  de  hoofdzaken  vereenig, 

bestrijdt  daarenboven  de  waarschijnlijkheid  der  meening,  dat 

de  physiologische  processen  in  de  organische  wereld  uitsluitend 
resulteeren  uit  de  mechanische  combinatiën  der  elementaire 

krachten  als  zoodanig,  hetgeen  echter,  zooals  hij  terecht  zegt, 

niets  wegneemt  van  de  waarheid,  dat  de  physiologische  wijzi- 

gingen aan  de  materie  plaats  hebben,  en  dus  onder  omstan- 

digheden kunnen  worden  nagegaan.  Het  ideaal  van  den  nalu- 

ralist  als  zoodanig  blijft  altoos  de  volledige  mechanisch-causale 
verklaring  van  alle  veranderingen  in  de  Natuur. 

De  vijandige  houding  van  zoovele  natuurkenners  tegen  de 

teleologie  ook  der  moderne  wijsbegeerte,  is  slechts  eene  bij- 
zondere uiting  hunner  antipathie  tegen  alle  metaphysica  inliet 

algemeen.  Het  is  eene  vrij  algemeen  verbreide  meening,  dat 

zelfs  de  meest  behoedzame  overwegingen  betreffende  het  boven- 

zinnelijke, betreffende  de  groote  X,  die  zich  achter  den  voor- 
hang der  verschijnselen  verbergt ,  geen  wetenschappelijk  recht 

van  bestaan  hebben,  en  het  is  eerst   in  den   jongsten  tijd  dat 
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den  naturalisten  de  oogen  opengaan  voor  de  onmisbaarheid  van 

metapliysische  praemissen  in  alle  wetenschap ,  voor  het  feit  dat 

zij  zelve  met  hunne  theorieën  tot  over  de  ooren  in  de  me- 
taphysica  steken,  en,  bij  het  licht  der  kritiek  bezien ,  zich  daar 
niet  eens  buiten  kunnen  houden.  De  geheele  wereld  der  feiten 

is  zonder  uitzondering  mechanisch  en  metaphysisch  tegelijk: 

mechanisch-physisch  naar  de  objectieve  zijde  der  verschijnselen , 
metaphysisch  naar  de  zijde  der  geheimzinnige  X,  welke  van  die 
verschijnselen  het  substraat  is.  Geene  verandering  heeft  er 

plaats ,  al  was  het  slechts  de  val  van  een  steen ,  die  geen  me- 

taphysisch raadsel  in  zich  bevat ;  aan  geen  touw  kan  men  trek- 
ken ,  zonder  dat  men  zich  heeft  af  te  vragen ,  welke  geheim- 

zinnige band  toch  wel  deszelfs  samenstellende  eenheden  op  zoo 

volslagen  onzichtbare  wijze  bijeen  houdt.  Er  geschiedt  geene 

atoombeweging,  geene  verandering  in  de  chemische  samenstel- 
ling der  elementen,  die  niet  volgens  natuurwetten  en  door  na- 

tuurkrachten plaats  heeft ,  —  doch  atoom  en  kracht  en  natuur- 

wet zijn  zelve  metaphysische  begrippen.  (*)  De  wereld  is  door 
en  door  mechanisch:  dit  te  loochenen  is  de  fout  geweest  van 

philosophen  in  de  vroegere  stadiën  van  ontwikkeling  der  phi- 

losophische  bespiegeling ;  van  de  andere  zijde  genomen  is  de  ge- 
heele Natuur  door  en  door  metaphysisch:  dit  te  loochenen  is 

de  fout  van  sommige  huidige  naturahsten. 

Men  weet  waarlijk  niet  of  men  glimlachen  dan  wel  zich  be- 
droeven moet  over  de  kortzichtigheid  en  eenzijdigheid,  die  bij 

zoovele  natuurwetenschappelijke  speciaHsten  te  voorschijn  treedt. 

Eene  Voorzienigheid,  heet  het,  kan  men  niet  accepteeren,  daar 

men  die  in  de  Natuur  nog  nergens  ontmoet  heeft,  en  men  be- 

denkt niet,  dat  men  volgens  die  logica  zelfs  het  bestaan  der  sub- 
stantie van  den  eersten  den  besten  steen  zoude  moeten  loochenen , 

(*)  Men  beoordeele  volgens  liel  hier  gezegde  de  volgende  snuggere  op- 
merking van  L.  BlIcii.\er:  »De  atomen  der  ouden  waren  pliilosophisclie 

kalegorieën  ol'  verzinsels;  die  der  modernen  zijn  onldckkingen  [sic!]  der  na- 

luurwetenscliap  [Nalur  und  Geist,  blz.  102]." 
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daar  die  even  onverbiddelijk  buiten  onze  waarneming  blijft.  (*) 
Wordt  het  een  of  ander  feit  tot  zijne  oorzaken  teruggebracht , 

dan  geldt  dat  terstond  als  een  bewijs  dat  alle  metaphysische 

teleologie  verworpen ,  en  alles  in  tegenstelling  tot  haar  me- 
chanisch-cheuiisch  verklaard  moet  worden.  Stoot  men  vroegere 
zienswijzen  omtrent  eene  bepaalde  feitenreeks  omver,  dan 

verkondigt  men  luide,  dat  het  voorzienigheidsbegrip  weten- 
schappelijk vernietigd  is.  In  plaats  dat  men  de  ontwikkeling, 

die  er  in  de  moderne  philosophie  op  het  punt  van  het  finali- 

teitsprobleem,  zoowel  als  in  andere  opzichten,  heeft  plaats  ge- 
had ,  gulhartig  erkent  en  waardeert ,  —  in  stede  van  het  streven 

tot  overwinning  van  eenzijdigheden  en  moeilijkheden  waarmede 

de  philosophische  wereldverklaring ,  zoowel  als  de  afzonderlijke 

wetenschappen  te  worstelen  heeft,  te  waardeeren  en  te  be- 
vorderen, zooals  het  lederen  vriend  der  waarheid  betaamt,  zijn 

empiristen  en  stofjesmannen  er  voortdurend  op  uit,  tegen 

elke  meer  idealistische  natuuropvatting  het  grofste  misverstand 

in  omloop  te  houden,  en  het  te  doen  voorkomen  alsof  in  de 

dood-verklaring  der  Natuur  de  eenige  ware  wetenschappelijk- 
heid bestaat. 

De  materiahst  beroept  zich  op  de  eenheid  en  onverbreekbaar- 

heid der  natuurwetten,  om  daaruit  de  gevolgtrekking  te  ma- 
ken, dat  de  teleologie  onzin  is  en  met  die  wetten  strijdt.  In 

tijden ,  toen  de  natuurwetenschappen  nog  in  de  kinderschoenen 

liepen,  is  inderdaad  het  begrip  «Voorzienigheid"  gedeeltelijk 
in  dezen  zin  opgevat,  maar  heden  ten  dage  is  dat  niet  meer 

het  geval.  Het  komt  geen  philosoof  in  den  zin,  te  beweren, 

dat  bijv.  de  teleologie  bestaande  leemten  aanvult  in  den  oorza- 

kelijken   samenhang   der  feiten,  of  dien  zelfs  als  zoodanig  op- 

(*)  »Ne  mireris  si  Deum  non  vides:  vento  et  flatibus  omnia  impelluntur, 

vibrantur ,  agitantur  et  sub  oculis  tarnen  non  venit  ventus  et  lïatus.  —  Deum 
oculis  carnalibus  vis  videre,  cum  ipsam  animam  tuam,  qua  vivificaris  et  loqueris 

nee  adspicere  possis  nee  tenere?"  Minucii  Felicis  Octavius,  cap.  32. —  »Nec 
aeternuni  esse  potest  quod  venit  sub  adspectuni,  nee  quod  est  aetcrnum 

oculis  mortalibus  potest  comprebendi."    Lactantii  Epitome,  cap.  26. 
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heft.  De  bewering,  dat  de  vorming  en  instandhouding  der 

organismen  alleen  teleologisch  te  verklaren  is,  sluit  geenerlei 

inhreuk  in  op  de  kategorie  der  oorzaak,  maar  heteekent  bloo- 
lelijk,  dat  daarhij  de  eeuwig  werkende,  onvcrhreekhare  en  on- 
omslootelijke  natuursvetten  in  de  richting  werken  van  een 
doel:  het  organisme. 

Wanneer  de  materialist  zegt  dat  in  de  Natuur  geen  doel 

werkt ,  maar  deze  onder  de  uitsluitende  heerschappij  van  wet- 
ten staat,  die  het  karakter  der  noodzakelijkheid  dragen,  dan 

is  dat  eene  eenzijdigheid:  constante  oogmerken ,  constante  mid- 

delen. Van  een  naturahstisch  standpunt  is  het  voorzeker  on- 
hestrijdbaar ,  dat  het  regent,  niet  opdat  de  aarde  vruchtbaar 

worde,  maar  omdat  de  tot  droppels  verdichte  waterdainp  ten 

gevolge  hunner  zwaarte  naar  heneden  vallen  moet;  datdewa- 
lerdamp  in  de  hoogte  stijgt ,  niet  opdat  het  regenen  moge ,  maar 

omdat  hij  door  zijne  spanning  niet  anders  kan.  Waarom  echter 

de  bij  deze  feiten  betrokken  wetten  der  zwaarte,  verdichting  en 

spanning  juist  zoodanig  zijn,  dat  zij  eene  organische  Na- 
tuur, eene  wereld  van  denkende,  voelende  en  doelbeoogende 

wezens  mogelijk  maken,  daarop  heeft  de  materialist  geen 

schijn  van  antwoord.  De  teleoloog  verklaart  de  planmatigheid 

en  het  streefver mogen  in  de  organische  wereld  uit  eene  over- 

eenkomstige logische  hoedanigheid  der  Substantie.  »Non  po- 

test  quod  ratione  constat  sine  ratione  coepisse"  (Lactantius). 
»Nullo  pacto  fieri  potest  aliquid  rationabiUter  ah  aliquo, 
nisi  in  facientis  ratione  praecedat  aliquod  rei  faciendae  quasi 

cxemphim  sivc  forma  vel  similitudo  aut  regula"  (Anselmi  Mo- 
nologium). 

Het  streven  der  natuurwetenschap  is  achtenswaardig  en  hare 

uitkomsten  zijn  kostbaar.  Men  wane  echter  niet,  met  eene 

niterlijk-mechanische  vaststelling  van  den  samenhang  der  ver- 
schijnselen alle  mogelijkheden  der  verklaring  te  hebben  uitgeput, 

en  zij  niet  blind  voor  de  omstandigheid,  dat  in  beginsel  elke 

physische  wereldverklaring  een  eenzijdig  karakter  draagt. 
Wel    verre  dat  natuurwetenschappelijke  formules  alles  zouden 



verklaren ,  verklaren  zij  in  den  grond  der  zaak  niets»  Het  zal 
te  allen  tijde  een  ijdele  wenscli  van  den  naturalist  blijven,  de 

bewuste  gewaarwording ,  die  de  binnenzijde  van  alle  organische 

ontwikkeling  uitmaakt,  uit  mechanische  configuraties  der  ato- 
men te  verklaren;  uit  eene  substantie  wier  wezen  opgaat  in 

bepalingen  van  Ruimte,  Tijd  en  Oorzaak,  zal  geene  analysis 
ooit  ofte  immer  andere  verschijnselen  kunnen  afleiden,  dan 

ook  weder  bepalingen  van  Ruimte,  Tijd  en  Oorzaak,  daar  al 

het  afgeleide  en  samengestelde  uit  niets  dan  combinaties  der 

samenstellende  eenheden  bestaan  kan.  »Het  is  eene  eenvoudige 

logische  gevolgtrekking",  zegt  Prof,  Zöllner  in  zijne  Wissen- 
schaftliche  Ahhandlungen  (I  521),  »dat  ieder  lichaam,  het- 

welk als  een  aggregaat  van  stoff'elijke  atomen  met  de  boven 
genoemde  eigenschappen  ondersteld  en  gedacht  wordt,  ook 

geene  andere  eigenschappen  kan  toonen  dan  dezulke,  die  qua- 
litatief  dezelfde  zijn  als  die,  welke  aan  zijne  elementen  zijn 

toegekend,  d.  w.  z.  in  het  onderhavige  geval  geene  andere 

dan  mechanische,  van  alle  gewaarwording,  bewustzijn  en 

streefvermogen  ontbloote  bewegingen.  Want  door  bijeenvoeging 

van  gelijksoortige  grootheden  kan  steeds  slechts  eene  grootheid 

verkregen  worden,  die  van  de  bijeengevoegde  bestanddeelen 

quantitatief ,  niet  qualitatief  verschilt."  Het  is  volkomen  onbe- 
grijpelijk, zooals  bijv.  ook  du  Bois-Reymoivd  uitdrukkelijk  er- 

kent (\) ,  dat  het  voor  een  aantal  kool-,  water-,  zuur-  en  stik- 
stofatomen niet  onverschillig  zoude  wezen  hoe  zij  liggen  en 

zich  bewegen.  Op  geenerlei  wijze  is  het  in  te  zien,  hoe  uit 

hunne  samenwerking  bewustheid,  synthetische  denkfunctie, 

doelbeooging  zoude  kunnen  ontstaan,  en  het  behoeft  niet  eens 

betoog,  dat  hoogere  geestesprocessen  in  het  algemeen  en  be- 
wuste doelbeooging  in  het  bijzonder  uit  de  mechanica  der 

hersenatomen  als  zoodanig  niet  te  verstaan  zijn.  Gegeven 

een  synthetische  factor  in  ons  discursief  denken,  gegeven  een 

aan  het  licht  getreden  streefvermogen  in  de  organische  wereld,  — 

(*)    „Ucber  die  Grenzen  des  Nalurerkennens",  6^  uitg,  ]  884.  blz.  26. 
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volgt  dat  in  de  Substantie  reeds  eene  synthetische  functie ,  een 

immanent  streefvermogen  moet  voorhanden  zijn.  Ex  nihilo 
nihil  fit. 

De  natuurv^etenschap  heeft  lang  ingezien ,  dat  er  geene 
grens  bestaat  tusschen  organische  en  anorganische  materie,  en 

dat  zelfs  de  grens  tusschen  organische  en  anorganische  vor- 
men zeer  onbepaald  is.  Leven  echter  is  nog  iets  geheel  anders 

dan  organische  stof  en  organische  vorm  op  zich  zelf:  in  een 

levend  individu  hebben  wij  een  geheimzinnig  constructief  be- 
ginsel te  erkennen,  dat  zich  door  de  instandhouding  van 

den  typischen  vorm  en  in  de  wisseling  der  stof  openbaart. 

Organismen  ontstaan  nimmer  door  uiterlijke  samenscharing 

van  cellen,  maar  door  eene  spontane,  van  binnen  ko- 
mende ontwikkelingswet.  De  afzonderlijke  cellen  vormen  zich 

niet  rechtstreeks  uit  de  voedingsstof,  om  zich  zoo  bij  het 

geheel  te  gaan  voegen,  maar  ontstaan  altijd  ïn  andere  cellen 
door  deeling  dezer  laatste.  Alle  bestendiging  van  vorm 

door  passieve  conservatie  der  stof  heeft  tegenover  het  leven 

iets  van  eene  mummie ,  die  op  zijn  hoogst  den  oppervlak- 
kigen  blik  door  den  schijn  des  levens  bedriegen  kan.  Aan  de 

noodzakelijkheid  der  erkenning  van  praedetermineerende  vorm- 
verhoudingen ,  van  een  constructief  archon  der  organische 

verschijnselen,  zal  de  levensleer  zich  nooit  kunnen  ontwor- 
stelen, en  het  springt  in  het  oog  dat,  zoo  een  organiseerend 

God,  gelijk  de  stofjesmannen  willen,  eene  ongegronde,  onge- 

rijmde en  niets  verklarende  onderstelling  is,  eene  organisee- 
rende  koolstof  die  benamingen  verdient  in  het  quadraat. 

Volgens  BücHi\ER,  Vogt  en  hunne  talentlooze  napraters  is 

liet  natuurproces  een  doelloos  spel  van  volslagen  bhnde  krach- 

ten,  die  aan  «stoffelijke"  atomen  kleven,  en  met  schematische 
regelmaat  op  elkander  werken.  Door  dit  Winde  spel  ontstaan 
siderische  stelsels,  bewoonbare  planeten,  dieren  en  menschen. 
Zoo  ontstaan  ook  de  menschelijke  hersenen,  maar  slechts  enkele 

exemplaren  dezer  laatste  vermogen  de  verhevene  waarheid  van  ̂  

de    volstrekte    » blindheid"    der   geheele   Natuur    »in    te  zien": 
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«lal  zijn  (Ie  hersenen  der  slofjesniannen.  De  nadruk ,  dien 

deze  lieeren  leggen  op  den  oorzakelijken  samenhang  aller  ver- 

anderingen ,  is  in  hun  stelsel  hel  eenig  bruikhare.  Samen- 
hang is  er  echter  ook  in  alle  bewegingen  der  atomen  in  een 

chaolischen  kosmischen  nevel ,  en  het  ligl  volstrekt  niet  in  hei 

logisch  begrip  van  regelmaat,  om  siderische  stelsels  en  organische 
verschijnselen  van  zóó  hooge  volmaaktheid  te  weeg  Ie  brengen , 

dat  niet  eens  de  materiaUsten  ze  vermogen  te  doorgronden. 

Dat  kunnen  alleen  natuurwetten  die  op  de  eene  of  andere 

wijze  als  intelligent  worden  gedacht;  blinde  krachten  kunnen 

het  plan-  en  doelmatige  slechts  even  toevallig  voortbrengen  als 
bij  de  vorming  van  wolken  dierlijke  gestalten  ontstaan.  Het 

feitelijk  bestaan  eener  kosmische  en  organische  planmatigheid, 

die  tot  mathematische,  dus  logische,  wetten  te  herleiden  is, 

blijft  alzoo  in  laatsten  aanleg  de  onoplosbare  rest  van  alle 
materialistische  en  mechanistische  verklaringen ,  overal  waar 

"ij  den  overwegenden  regel  vormt,  en  een  aanhoudend  voort- 
schrijden plaats  heeft  van  chaotischen  nevel  tot  zonnestelsel, 

planeten ,  dieren  en  -menschen ,  van  den  anthropophaag  tot  het 
genie  en  den  heilige. 

De  materialisten  en  empiristen  van  lageren  rang  houden  de 

stof  en  de  ruimte  voor  het  absoluut  werkelijke  en  zakelijke: 

de  eenheid  in  onzen  denkenden  en  willenden  geest  ontstaat 

volgens  deze  diepzinnige  denkers  uit  de  samenkomst  eener 

menigte  afzonderlijke  stofjes ,  en  in  de  voorstelling  dier  eenzijdig 
redeneerende  lieden  is  de  lijd  wellicht  niet  verre  meer ,  waarin 

men  voor  iedere  geestelijke  daad  het  phosphorgehalte  der  her- 
senen als  aequivalentgetal  opgeeft.  Met  ge  wisheid  voorhanden 

is  voor  den  gewonen  empirist  de  oneindige  ledige  ruimte ,  zonder 

geest  en  zonder  God ;  eeuwig  zijn  daarin  de  atomen  en  hunne 

warrelingen ,  eeuwig  het  arbeidsvermogen  der  wereld ,  welks 

uitingswijzen  volgens  de  wet  van  de  constantheid  der  energie 

in  elkander  kunnen  worden  omgezet.  Door  de  warreling  der 

atomen  ontstaan  werelden,  die  weder  uiteenstuiven ,  nadat  zij 

in  zekeren  zin  een  periodisch  leven  hebben  geleid;  overal wor- 
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den  wij  gesteld  voor  eindelooze  beweging  en  periodieke  her- 
halingen ,  en  voor  geen  der  groole  wereldlichamen  in  hel  Heelal 

geldt  de  wet  der  bestendigheid.  Daar  waar  de  warreling  der 
stofjes  in  bijzonder  samengestelde  verwikkelingen  de  voorwaar- 

den doet  ontstaan  van  hetgeen  wij  leven  noemen,  daar  ontstaat 

uit  de  doode  stof  door  »generatio  aequivoca"  dit  wonderbare 
en  raadselachtige  spel  des  levens  met  zijne  wel  bezien  op  zelf- 

bedrog berustende  doelbeooging  en  constructieve  functiën,  en 
het  ontwikkelt  zich  in  steeds  hoogere  vormen  door  de  wetten 

der  «aanpassing"  en  erfelijkheid,  opklimmende  tot  den  zelf- 
bewusten  geest  des  mensclien.  Maar  in  waarheid  is  alles  niets 

dan  een  blind,  dood  en  gevoelloos  spel  van  blinde  en  warre- 

lende stofjes,  eeuwig  stil,  eeuwig  donker!     {^) 
Hoe  aannemelijk  eene  zoodanige  wereldbeschouwing  menigen 

opperman  der  wetenschap  wellicht  nog  moge  toeschijnen,  zij 
is  eigenlijk  niet  eens  eene  wetenschappelijke  wederlegging  meer 

waard,  en  vol  van  de  naïefste  peliliones  principii.  De  geheelü 

wereld  die  wij  waarnemen  is  onze  voorstelling',  een  op  zich 
zelf  onstoffelijk  verschijnsel  dus.  Het  bestaan  reeds  en  het 

wezen  eener  objectieve ,  dat  is  buiten  de  voorstellende  bewust- 

^ijnsspheren  voorhanden  Ruimte,  waarmede  voornoemde  stof- 
jesmannen  en  empiristen  in  hunne  embryonische  metaphysica 

nog  velerwege  blijven  dooropereeren ,  alsof  eene  objectieve 

stofjes-kast ,  genaamd  Ruimte ,  de  eenvoudigste  zaak  ter  wereld 
ware,  is  voor  hem,  die  dieper  door  heeft  leeren  denken,  een 

der  zwaarwichtigste ,  wellicht  voor  eeuwig  onoplosbare ,  meta- 

physische  problemen.  Het  grondbegrip,  waarmede  de  materia- 
list opereert,  het  stoffelijk  atoom,  is  in  de  theoretische  physica 

een  vijfde  rad  aan  den  wagen,  en  op  de  keper  bezien  zelfs 
een  woord  zonder  zin.  De  onderstelde  dingen  buiten  ons,  die 

op  ons  werken  en  waarmede  wij  in  onmiddellijke  aanraking 
wanen    te   geraken .    noemen    wij  stof.     De  wetenschap  echter 

(*)    Vgl.   de   overeenkomstige  beschrijving  in  het  verdienstelijk  werk  van 
Dr.  W.  Goering  :  Raum  tmd  Stoff  (1876),  blz.  194  en  195. 
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l)lijft  by  deze  ruwe  en  instinctief  zintuiglijke,  maar  praktisch 

loercikende,  onderstelling  niet  staan;  zij  vervolgt  de  oorzaken 

onzer  waarnemingen  verder  en  onderzoekt  ze  nauwkeuriger. 

Reeds  de  eenvoudigste  overweging  leert  dat  er  een  X ,  een 

zelf  niet  stoffelijke  band ,  moet  zijn ,  die  de  zoogenoemde  stof- 
deeltjes te  zamen  houdt.  Men  stelle  zich  iemand  voor,  die 

aan  een  touw  eene  kar  voorttrekt,  en  zegge  dan  of  de  samen- 

hang in  de  deelen  van  dat  gespannen  touw  door  bloote  aan- 

cenligging  van  doode  stofjes  te  verklaren  is.  Nevens  de  ge- 
waande compacte  substantie,  de  stof,  bestaat  er  dus  nog  iets 

onzichtbaars,  niet-stoffelijks  of  bovenzinnelijks,  dat  wij  kracht 

noemen  ,  wanneer  wij  in  objectieven ,  tvil  wanneer  wij  in  sub- 
jectieven  zin  spreken.  Doch  de  wetenschap  gaat  verder,  en 

leert  ons  dat  de  eigenschappen  der  gewaande  compacte  stof- 

massa's  daar  buiten  niet  dan  gewaarwordingen  en  voor- 
stellingen in  onzen  eigen  geest  zijn ;  dat  de  geziclitswaarne- 

mingen  door  trillingen,  de  percepties  van  geluiden  door  gol- 

vingen ,  de  waarnemingen  van  reuk  en  smaak  door  chemi- 
sche bewegingswijzen  in  onze  zintuigen,  door  eene  zelve  bui- 

ten alle  waarneming  blijvende,  dus  bovenzinnelijke  Substan- 
tie worden  verwekt  en  voortgebracht;  dat  bijgevolg  onze 

waarnemingen  geenszins  terugwijzen  op  eene  inerte  en 

compacte  stofniassa ,  maar  op  verschillende  werkings\Ni}iQ\\ , 

lot  wier  verklaring  zij  iets  levends,  energie,  moet  suppo- 
neeren ,  die  in  laatsten  aanleg  physisch  gesproken  tot 

uitingen  van  gecombineerde  moleculaire  en  atomistische 

krachten  kan  herleid  worden.  Zij  toont  ons  wijders ,  dat  de 

grondslag  van  al  onze  tastwaarnemingen ,  de  zoogenoemde 

ondoordringbaarheid  der  stof,  of  de  wederstand  dien  zij  biedt 

aan  vreemde  lichamen  bij  pogingen  tot  eene  nadering,  die  be- 
paalde grenzen  overschrijdt ,  het  gevolg  is  van  eene  afstootende 

iverking ,  die  op  oneindig  kleine  afstanden  oneindig  veelgrooter 

wordt  dan  de  aantrekkingskracht  der  zoogenoemde  massa- 
atomen;  dat  echter  eene  rechtstreeksche  aanraking  tusschen 

«stofjes",  dus  eene,  niet  als  gevolg  van  de  wer/cm^/ van  kracht- 
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centra    zich   openbarende,    maar  der  stof  als  zoodanig  eigene, 
absohUe    hardheid   nergens    voorkomt.     Alle    verklaringen,  die 

de  natuurwetenschap  levert,  of  tracht  te  leveren,  zijn  gegrond 

op   de    onderstelling    van  actio  in  disfans ,  van  onstoffelijke  ui- 
tingswijzen  of  krachten ;  de  slof  blijft  daarbij  hoogstens  op  den 
achtergrond  slaan  als  een  onnut  spook ,  dat  zich  alleen  vermag 
te    handhaven    op    de    donkere    plaatsen,    waar   het  licht  der 

wetenschap  nog  niet  is  doorgedrongen.     Hoe  verder  onze  kennis , 

de  verklaring  m.  a.  w.  der  verschijnselen,  reikt,  des  te  verder 

ziet   men    ook  in  het  ontwikkelingsverloop  der  wetenschap  de 

inerte   en  doode  stof  zich  terugtrekken ,  terwijl  zij  in  de  kin- 

derlijke aanschouwingswijze  van  den  God-  en  geestloochenenden 
stoijesman    nog    de    geheele   ruimte   der  waarneming  inneemt. 

Nooit  echter,  zoover  de  natuurwetenschap  reiken  zal,  kan  zij 

voor    hare     (hypothetisch-objectieve)    verklaringen    iels    anders 
dan    een    dynamisch,    dus    geestelijk    en  bovenzinnelijk,  maar 

niet  inert  en  blind  en  dood  beginsel  gebruiken ;  waar  zij  tegen- 
woordig   het    woord    stof    gebruikt,    verstaat    zij    daaronder, 

evenals  Eduard  von  Hartmann  onder  het  woord  materie,  niets 

dan   een    systeem   van   (altijd   slechts  gedachte  en  dus  op  zich 

zelve  bovenzinnelijke)   dXoomkrachten ,   een  dynamisch  systeem 
als  correlaat  onzer  waarnemingen  en  gedachten ;  zij  bezigt  het 
woord  stof  of   materie  alleen  als  onontbeerlijke  abbreviatuur , 

als   collectieve    aanduiding    voor    geconfigureerde  krachtcentra. 
De  krachten  hebben  wij  ons  te  denken  als  onvernietigbaar, 

maar  het  waarnemingscorrelaat  van  het  arbeidsvermogen  is  vat- 
baar voor  omzetting.  Alle  waarneembare  verschijnselen  laten  zich 

herleiden  tot  behoud  en  omzetting  van  energie.     Overal ,  waar 
een   vorm    van    arbeidsvermogen    verdwijnt,  moet  hij  voor  de 

waarneming    in    andere    gestalte  weder  opduiken.     Beweging, 
warmte,   licht   en  kleur,  magnetisme,  elektriciteit,  chemische 

energie,  gaan  in  elkander  over,  en  zijn  niet  dan  verschillende 
waarnemingsvormen   eener   zelfde   verborgen  en  geheimzinnige 
grondkracht.     Elk  dier  waarnemingswijzen  kan ,  al  is  het  niet 
rechtstreeks ,  dan  toch  indirect  tot  den  vroegeren  vorm  worden 
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leriiggebrachl ,  van  waar  zij  was  uitgegaan.  Eene  doode  «stof' 
blijft  daarbij  geheel  buiten  spel.  Dat,  om  maar  iets  te  noe- 

men, de  warmte  eene  waarnemingswijze ,  en  niet  zooals  men 

vroeger  in  materialistischen  zin  aannam,  eene  afzonderlijke 

>'Stof"  is,  wordt  door  eene  eenvoudige  proef  bewezen:  een 
in  zuurstof  verbrand  stuk  metaal  is  na  de  verbranding  pre- 

cies tot  hetzelfde  bedrag  zwaarder  geworden  als  de  zuurstof 

aan  gewicht  verloren  heeft;  het  heeft  zich  dus  alleen  verbon- 
den met  het  gas ,  en  niet  nog  verder  bijvoorbeeld  met  eene 

«warmtestof." 
Grove  heeft  eene  interessante,  door  Dr.  Carl  du  Prel  in 

diens  wEntwicklungsgeschichte  des  Weltalls"  medegedeelde, 
proef  verzonnen ,  om  de  algemeene  verwantschap  der  natuur- 

krachten te  verduidelijken,  waarbij  tevens  blijkt,  dat  alleen 

de  toepasselijke  omstandigheden  noodig  zijn,  opdat  een  zelfde 

vorm  van  arbeidsvermogen  gelijktijdig  in  alle  overige  vormen 

worde  omgezet.  Het  experiment  is  zoo  leerrijk,  dat  het  iedere 

verdere  bespreking  van  het  thema  ontbeerlijk  maakt,  waarom 

het  geoorloofd  zij ,  het  hier  aan  te  halen. 

Eene  geprepareerde  daguerrotype-plaat ,  zoo  lees  ik,  wordt 
in  een  met  water  gevulden  bak  gelegd,  welks  eene  zijde  uit 

een  glazen  wand  bestaat,  maar  door  eene  schuif  gesloten  is^ 

Tusschen  dezen  glazen  wand  en  de  plaat  bevindt  zich  tralie- 
vormig  vlechtwerk  van  zilverdraad,  en  de  plaat  is  met  het 

eens  einde  der  umwindingen  van  een  galvanometer ,  het  draad- 

werk  met  het  eene  uiteinde  eener  spiraal  van  Bréguet  ver-' 
bonden.  Deze  laatste  is  een  sierlijk  instrument,  bestaande  uit 

twee  tot  eene  spiraal  gevormde  saamgesoldeerde  metalen,  wier 

ongelijke  uitzetting  de  geringste  temperatuurwisseling  merkbaar 
maakt.  Eindelijk  verbindt  een  draad  de  beide  andere  einden 

des  galvanometers  en  der  spiraal.  De  naalden  zijn  op  nul  ge- 
plaatst. Zoodra  men  nu  een  lichtstraal,  zij  het  daglicht  of 

hydro-oxygeenlicht  door  het  oplichten  der  schuif  op  de  plaat 
laat  vallen  ,  worden  de  naalden  terstond  tot  afwijking  gebracht. 

Men  krijgt  op  die  wijze  uit  het  licht  als  aanvankelijken  waar- 
Ij 
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nemingsvorm ,  chemische  werkitig  op  de  plaat ,  eleclricüeit , 

stroomende  door  de  draden ,  magnetische  tverking  in  de  om- 

winding van  den  galvanometer ,  warmte  in  de  spiraal  en  be- 

weging (van  massa)  in  de  naalden. 

Hoewel  schijnbaar  buiten  verband  staande  tot  het  bijzonder 

onderwerp  in  quaestie,  zoo  geven  toch  aanduidingen  als  de 

bovenstaande  eene  gewichtige  en  algemeene  hoofdstelling  aan 

de  hand,  op  wier  wijde  strekking  men  niet  te  dikwijls  op- 

merkzaam kan  worden  gemaakt.  Nergens  kri.jgen  wij  recht- 

streeks met  iets  anders  dan  met  waarnemingsvormen ,  voor- 

stellingswijzen, te  doen;  in  alle  opzichten  is  ons  geestesleven 

de  eenige  maatstaf  dien  wij  bezitten  bij  het  maken  van  onder- 

slellingen  aangaande  den  aard  der  geheele  Natuur.  Eene  con- 
sequent doorgezet  Ie  mechanistische  natuurv  er  klaring  slaat  van 

zelve  om  in  eene  idealistische  wereldbeschouwing.  De  wet  van 

de  omzetbaarheid  en  het  behoud  der  energie  ,  de  physiologie 

der  zintuigen  en  de  ontwikkeling  der  atoomtheorie  zelve  hebben 

den  geeslloochenenden  stofjesmannen  van  lieverlede  den  bo- 
dem onder  de  voeten  weggetrokken,  zoodat  in  de  hoogere 

sferen  der  wetenschap  het  eigenlijk  gezegde  materialisme 

tegenwoordig  mag  heeten  overal  en  nergens  te  zijn.  Alleen 

reeds  door  de  ontwikkeling  der  atoomtheorie  zijn  wij ,  om 

ditmaal  met  Friedr.  Albert  Lange  te  spreken  (}) ,  » midden 

in  de  dynamische  natuuropvatting  geraakt,  en  wel  niet 

door  liespiegelende  wijsbegeerte,  maar  door  exacte  weten- 
schap      Gevolgelijk   ligt   in   de    atomistiek   zelve,     terwijl 

zij  het  materialisme  schijnt  te  bevestigen,  reeds  het  be- 

ginsel dat  alle  materie  oplost,  en  daarmede  ook  het  materia- 

lisme zijne  basis  ontneemt."  Dat  de  atoomkrachten ,  even  goed 

als  het  «organiseerend  beginsel"  of  de  «vormingsdrang"  in  de 
teleologische  levensleer  ,  blootelijk  metaphysische  entiteiten  zijn , 

die  achter  de,  materie  genoemde,  verschijnselen  spoken,  zal 

wel  langzamerhand  door  de  natuurwetenschap  tamelijk  alge- 

meen   erkend  zijn.     Achten  zich  niettemin  de  naturalisten  ge- 

(1)    Gesch,  des  Materialismus ,  2^  Aufl.  1873—75,  2'  di.,  blz.  193  en  202. 
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rechtigd ,  bij  hunne  pogingen  tot  natuurverklaring  van  dergelijke 

verklaringsbeginselen  gebruik  te  maken ,  dan  mag  gevolgeUjk 

aan  het  metaphysisch  karakter  van  het  constructief  levens- 
beginsel der  teleologen  ,  ook  in  natuurwetenschappelijke  kringen , 

geen  aanstoot  meer  genomen  worden. 

De  atoomleer  gaat  eene  grondige  omwerking  te  gemoet. 

Zoolang  wij  de  logische  regelmaat  in  de  verschijnselen  be- 

schouwen als  iets  dat  vreemd  is  aan  het  wezen  der  «stof"  als 

zoodanig  en  om  zoo  te  zeggen  alleen  uiterlijk  aan  de  werke- 

lijkheid kleeft ,  —  zoolang  wij  de  materie  als  een  blind  en  dood 
en  inert  continuüm  beschouwen ,  dat  alleen  door  een  stoot  van 

buiten  in  beweging  geraakt  en  op  zich  zelf  ongevoelig  is  en 

onverschillig  blijft  voor  doelmatige  en  ondoelmatige  beweging, 

blijft  ons  de  onderstelling  van  immanentie  eener  doelbeoogende 

en  intuitieve  idee  in  het  wereldproces  tegen  de  borst  stuiten, 

maar  kunnen  wij  ook  niet  aanwinnen  in  ons  principieel  inzicht 

betreffende  den  aard  van  het  natuurverloop.  Meer  en  meer 

treedt  de  noodzakelijkheid  aan  den  dag  van  het  geloof  aan  eene 

immanente,  dat  is  innerlijke,  dus  geestelijke  en  logische,  be- 
middeling der  natuurveranderingen ,  eene  bemiddeling  waarvan 

wij  alleen  eenig  denkbeeld  kunnen  opdoen ,  zoo  wij  de  logische 

noodzakelijkheid  in  ons  eigen  bewustzijn,  waar  wij  de  causa- 
liteit als  motivatie  leeren  kennen ,  als  typische  vertegenwoordiger 

van  alle  natuurverandering  mogen  beschouwen.  2uv.7rvoia  Travra. 

Dit  kan  niet  anders  geschieden  dan  doordat  wij  gewaar- 

wording en  ontwikkelingsdrang  als  fundamenteele  eigen- 
schappen of  vermogens  van  het  Wereldwezen  erkennen.  Bij 

de  voornaamste  vertegenwoordigers  der  natuurwetenschap  is 

dan  ook  reeds  allengs  eene  heilzame  reactie  ontstaan  tegen  eene 

uitsluitend  materialistische,  dat  is  enkel  uiterlijke  en  objectieve , 

verklaring  der  verschijnselen :  er  openbaart  zich  een  streven , 

om  de  natuurwet  en  den  oorzakelijken  samenhang  der  feiten 

uit  het  innerlijke  wezen  der  Substantie  af  te  leiden.  Het  is 

niet  de  wijsbegeerte  alleen  ,  die  zich  genoopt  heeft  gezien ,  leven 
te    geven    aan   de  doode  stof  der  materialisten;  ook  de  exacte 
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natuurwetenschap  leidt  daartoe,  en  zelfs  een  Darwinist  als 

Haeckel  ziet  zich  gedreven  in  de  richting  van  het  hylozo'isme , 
d.  w.  z.  tot  de  onderstelling  eener  atoomziel. 

Van  het  oogenblik  dat  men  werkelijkheid  en  denken  als  dubbel- 

zijdige openbaring  eener  zelfde  bovenzinnelijke  Substantie  erkent 

en  de  eenheid  bevroedt  van  het  wordingsprobleem  naar  beide 

zijden  der  verschijnselen ,  kan  de  eenheid  van  grondslag  der  op 

de  objectieve  zijde  der  verschijnselen  betrokken  mechanica  en 

der  innerlijke,  doelbeoogende  en  constructieve  geestesfunctie 

alleen  nog  in  een  en  dezelfde  hoedanigheid  van  het  wereldwezen 

gezocht  worden ,  aan  hetwelk  beide  opvattingswij  zen  der  feiten : 

materie  en  denken ,  beweging  en  gewaarwording ,  wil  en  voor- 

stelling, realiteit  en  idealiteit,  niet  dan  uitingswijzen  of  acci- 
dentia  zijn.  Wonderlijk  moet  het  schijnen,  dat  zelfs  in  de 

levensleer  zoovele  natuurkenners  de  psychologische  keerzijde 

hunner  schijnbaar  materialistische  medaille  niet  willen  zien ,  dat 

namelijk  elke,  zoogenaamd  mechanische,  reflexbeweging,  ook 

de  eenvoudigste  en  minst  gecompliceerde ,  een  ivülen  is ,  dat  door 

eene  gewaarwording  wordt  gemotiveerd.  (*)  Het  is  eene  onver- 

mijdelijke gevolgtrekking  dat  men,of  gewaarwordingen  doelbe- 
oogende wil,  der  innerlijke  ervaring  ten  spijt ,  zelfs  in  de  hoogste 

geestesfunctiën  moet  loochenen,  dan  wel  ze  ook  in  de  laagste 

reflexbewegingen  moet  erkennen,  daar  mechanische  reflex-  en 

streefvermogen  zich  tot  elkander  verhouden  als  buiten  en  binnen- 
zijde. Door  het  inzicht  in  de  mechanica  der  reflexen  in  de 

moderne  physiologie  wordt  ten  slotte  niets  uitgesloten  dan  het 

sinds  lang  als  onhoudbaar  erkende  indeterminisme  van  den  wil. 

De  reflexbeweging  is  een  willen,  dat  door  gewaarwording  in 

de  l>etrokken  centra  tot  uiting  wordt  gebracht,  en  de  genesis 

van  het  willen  is  een  volgens  vaste  wetten  werkend  mechanisme. 

In  laatsten  aanleg  determineert  het  einddoel  z  de  opvolgende 

ontwikkelingsstadien  e,  f,  g,  h,  ï....  evenals  van  achteren  bezien 

elk  stadium  door  zijn  prius  bepaald  wordt. 

(*)  Vgl.  hier  de  schoone  verhandeling  »zur  Physiologie  der  Nervencenlra", 
tegenwoordig  gedrukt  als  aanhangsel  van  den  eersten  band  der  Philosophie 
van  het  Onbewuste. 
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Juist  de  physiologische  zielkunde  onzer  dagen  moet  zich  ge- 

drongen voelen ,  op  de  volgende  wijze  te  concliideeren :  vy^an- 
neer  het  geheele  leven  der  organismen  uitwendig  beschouwd  in 

moleculaire  mechanica  bestaat,  en  toch  in  ons  bewustzijn  een 

doelbeoogend  denken  aan  deze  mechanica  beantwoordt,  dan  moet 

deze  in  de  groole  hersenen  ook  voor  het  bewustzijn  aan  het 
licht  tredende  finaliteit  reeds  van  den  beginne  in  alle  functie 

van  ganglioncellen  vervat  zijn ,  al  komt  zij  ook  niet  allerwege 

tot  bewustzijn.  Want  nergens  kan  er  ooit  ofle  immer  iets  aan 

het  licht  komen,  dan  hetgeen  implicite  reeds  voorhanden  is. 

Juist  de  materialistisch  gezinde  physioloog,  die  het  bewuste 

denken  als  een  blootelijk  passieven  spiegel  der  uitwendige  gebeur- 

tenissen beschouwt ,  bezit  in  het  geheel  geene  logische  aan- 
leiding om  de  onloochenbaar  in  het  bewuste  denken  aan  het 

licht  tredende  finaliteit  anders  dan  door  eene  overeenkomstige 
functie  in  de  moleculaire  mechanica  der  zenuwen  te  verklaren. 

De  Cartesiaansche  leer,  dat  de  dieren  wandelende  automaten 

zijn,  welke  ons  alleen  met  den  schijn  van  zielsleven  bedriegen, 

wordt  in  onzen  tijd  door  elk  mensch  met  gevoel  als  eene 

kortweg  stuitende  afdwaling  beschouwd;  hoe  lang  zal  het  nog 

duren,  tot  onze  moderne  natuurgeleerden  zich  beslist  van  het 

niet  minder  stuitende  vooroordeel  bevrijden ,  dat  buiten  het 

dierlijk  bewustzijn  de  geheele  Natuur  een  doelloos  gewarrel 
van  blinde  en  gevoellooze  atomen  is? 

Men  ziet,  dat  wij  bij  grondig  doordenken  gedrongen  worden  , 

ons  de  Natuur  te  denken  als  met  intelligentie  doorweven.  Zonder 

het  aannemen  van  een  bovenzinnelijkeii ,  intuitief-construc- 
tieven    factor    komt    men    althans    in    de    levensleer    niet   uit. 

Dit  wordt  ook  door  vele  natuurvorscbers  luide  genoeg  ver- 
kondigd. Freü.  Barnard,  voorzitter  van  het  Amerikaansch 

Genootschap  tot  Bevordering  der  Wetenschap ,  uitte  zich  reeds 

in  1868  in  dezen  geest  in  eene  door  hem  ie  Chicago  ̂ ehoudene 

openingsrede.  » Zekerlijk,"  zeide  hij,  «behoeven  wij  iets  meer 
»dan  de  bloote  samenkomst  van  stofle?i  onder  den  invloed  der 

»zon,  om  de  werking  der  organische  functiën  voort  te  brengen. 
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«Wanneer  het  levensbeginsel  niet  in  de  plant  voorhanden  is, 

«heeft  de  operatie  niet  plaats.  Het  koolzuur  kan  er  zijn,  hel 

«vegetabilisch  weefsel  kan  voorhanden  wezen,  en  toch  kunnen 

'Kle  zonnestralen  immer  ende  immer  er  omheen  spelen,  zonder 

»de  geringste  uitwerking  voort  te  brengen.  Het » levensbeginsel" 
«is  dus  het  iets,  dat  de  planten  doet  groeien.  Ik  wil  het  geen  kracht 

«noemen,  —  de  uitdrukking  «levenskracht"  houd  ik  voor  ver- 
«keerd  —  wijl  er  niets  geschiedt,  waarvoor  wij  niet  andere 
«krachten  van  gelijke  waarde  hebben;  maar  ik  zeg,  wat  het 

«ook  moge  zijn,  dat  deszelfs  tegenwoordigheid  noodzakelijk  is 

«tot  uitvoering  van  den  arbeid,  en  dat  in  zijne  afwezigheid  het 

«werk  niet  verricht  wordt.  Meer  nog:  ik  beweer,  dat  niet 

«alleen  de  krachten,  die  gedurende  het  leven  der  planten  hun 

«groei  bewerken,  niet  toereikend  zijn  om  dien  groei  te  bewerken 

«nadat  het  leven  heeft  opgehouden,  maar  dat  geene  vereeniging 
«van  krachten,  of  invloeden,  of  stoifen,  die  de  kennis  des  nien- 

«schen  vermag  te  zamen  te  brengen,  ooit  ofte  immer  ook  slechts 

«een  enkel  blad  der  eenvoudigste  plant,  een  enkelen  halm  der 

«geringste  grassoort  zal  te  voorschijn  brengen,  waarvan  toch 
«de  Natuur  onder  den  invloed  van  het  levensbeginsel  eiken  zomer 

«millioenen  en  millioenen  doet  ontstaan.     (^) 
In  overeenkomstigen  zin  liet  zich  prof.  Tyindall  uil  op  de 

vergadering  van  Britsche  natuuronderzoekers  in  de  maand 

Augustus  van  hetzelfde  jaar.  «In  de  bewering,"  zoo  zeide 
deze  groote  geleerde,  «dat  de  groei  des  lichaams  mechanisch 

«plaats  heeft  en  het  denken  zooals  het  door  ons  wordt  uit- 
«geoefend,  in  de  physische  krachten  der  hersenen  zijn  correlaat 

«heeft,  is  geloof  ik  het  standpunt  van  den  materialist  zoo  ver 

«gegrond  als  een  zoodanig  standpunt  in  het  algemeen  houdbaar 
«is.  Ik  geloof,  dat  de  materialist  ten  slotte  in  staat  zal  zijn, 

«deze  stelHng  tegen  eiken  aanval  te  handhaven,  maar  ik  geloof 

(1)  Fr.  Barnard,  »Die  neuereii  Fortschrittcder  Wissenschatten".  Deutsch 
von  G.  A.  Klödex.  Berlijn,  Weidmann.  Geciteerd  door  L.  B.  IIellenbach, 

in   «die  Vorurteile  der  Menschheit,"  3^  dl.,  1'^  nitg.  1880,  blz.  107. 
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»niet,  dat  hij  bij  de  tegenwoordige  inrichting  des  meiischelijken 

'>geestes  verder  dan  deze  bewering  vermag  te  gaan.  Ik  geloof 

»niet,  dat  hij  gerechtigd  is  te  zeggen,  dat  zijne  molékelgroe- 
»peeringen  en  molékelbe wegingen  alles  verklaren.  In  waarheid 

«verklaren  zij  niets.  Het  uiterste  wat  hij  beweren  kan,  is 

»de  associatie  van  twee  reeksen  van  verschijnselen,  aangaande 

»wier  wezenlijken  band  van  vereeniging  hij  in  volslagen  onwe- 
)>tendheid  verkeert.  Het  probleem  der  verbinding  van  lichaam 

»en  ziel  is  even  onoplosbaar  in  zijne  moderne  gedaante  als  het 

»in  de  voorwetenschappelijke  eeuwen  geweest  is.  Men  weet ,  dat 

«phosphor  een  bestanddeel  der  menschelijke  hersenen  is,  en  een 

))Stout  schrijver  heeft  in  zijn  snijdend  Duilsch  gezegd;  »Zonder 

)>»phosphor  geen  gedachte."  Dat  moge  nu  al  dan  niet  het  geval 
«zijn;  maar  zelfs  al  wisten  wij  dat  dit  het  geval  is,  dan  zoude 

»toch  dit  weten  onze  duisternis  niet  verlichten.  Aan  beide  zijden 

»der  den  materialist  hier  aangewezen  zone  is  hij  in  gelijke  mate 

«hulpeloos.  Wanneer  men  hem  vraagt:  van  waar  deze  stof 

«waarvan  we  gesproken  hebben ;  wie  of  wat  heeft  ze  in  molékels 
«verdeeld;  wie  of  wat  heeft  ze  in  de  noodzakelijkheid  gebracht, 

«organische  vormen  tot  stand  te  brengen?  dan  heeft  hij  geen 
«antwoord.  Maar  wanneer  de  materialist  ten  einde  raad  is  en 

«de  natuurwetenschap  stom  blijft,  wie  is  dan  nog  verder  ge- 

«rechtigd  te  antwoorden?"     (') 
Nog  beslister  uit  zich  de  beroemde  Engelsche  physioloog 

HüXLEY.  «Wanneer  de  materialisten,"  zoo  zegt  hij,  «de 
«grenzen  van  hun  gebied  overschrijden,  en  er  van  beginnen  te 

«spreken,  dat  er  in  het  Heelal  verder  niets  bestaat  dan  Stof  en 
«Kracht  en  Natuurwetten,  dan  weiger  ik  met  hen  mede  ie  gaan. 

«Stof  en  Kracht  zi]n ,  zoover  wij  weten,  niets  dan  namen  voor 

«zekere  vormen  des  bewustzijns.  En  zoo  is  het  eene  onbestrijd- 
«bare  waarheid,  dat  wat  wij  de  stofTelijke  wereld  noemen ,  ons 

«slechts  bekend  wordt  in  de  vormen  der  gedachten  wereld.  Zooals 

(1)    Geciteerd  door  Dr.  Carl  du  Prel.  »Der  gesunde  Menschenverstand  vor 

den  Problemen  der  Wissenschaft,"  Berlijn  1872,  blz.  38-39. 
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Descartes  zegt,  is  onze  kennis  des  geesles  inneiiijker  on  ge- 

wisser dan  onze  kennis  des  lichaams."     (') 
Ook  in  Frankrijk  gaan  overeenkomstige  stemmen  op.  Iii 

het  Bulletin  Scientifique  voor  Juni  1886  zegt  Dr.  Paul  Hallez: 

«C'est  par  un  phénomène  de  même  ordre  que  nous  revoyons, 
»par  la  mémoire,  des  objets  qui  ne  soni  pas  devant  nos  yeux. 

»Tout  cela  semble  démontrer  que  la  substance  vivante  est  d'une 
«essence  spéciale,  et  que  si  elle  est  soumise  aux  lois  physico- 

«chimiques,  elle  n'en  a  pas  moins  des  qualités  très-particulières : 
»une  spontanéité,  une  impressionabilité  et  une  malléabilité  que 
»nous  ne  voyons  pas  dans  Ie  monde  minéral.  Il  y  a  an  fond 

»de  toutes  les  questions  de  biologie  quelque  cliose  d'insaisissable , 
»qui  recule  a  mesure  que  nous  avancons,  que  nous  évitons 

«toujours ,  qui  se  représente  sans  cesse ,  et  sur  quoi  nous  finissons 

»tót  ou  tard  par  buter ;  c'est  Téternel :  quare  opium  facit  dormireJ' 
De  typische,  philosophie-negeerende  slotwending  van  den 

overigens  zoo  verdienstelijken  Tyndall  latende  voor  hetgeen  zij 
is,  constateer  ik  dat  door  naturahstische  woordvoerders  zelve 

de  noodzakelijkheid  om  een  metaphysischen  grondslag  des  levens 

te  erkennen,  meer  of  min  beslist  wordt  ingezien.  De  Natuur 

werkt  dan  ook  met  eene  voornamelijk  aan  de  organismen  zoo 

zeer  in  de  oogen  springende  planmatigheid ,  dat  men  met  de 
blinde  natuurkrachten  van  een  eenzijdig  opgevat  mechanistisch 

naturalisme  in  het  geheel  niet  toekomt.  «Ieder  wezen",  zegt 
ScHOPENHAUER ,  »ontsteekt  aan  een  ander  van  zijns  gelijken  de 

«levensvonk ,  om  zich  dan  voor  onze  oogen  op  te  bouwen , 

«waartoe  het  de  stof  van  buiten,  vormen  beweging  daarentegen 

»uit  zich  zelf  neemt;  hetgeen  men  wasdom  eïi  ontwikkeling 

«noemt.  Zoo  staat  ook  empirisch  ieder  wezen  als  zijn  eigen 
»werk  voor  ons.  Maar  men  verstaat  de  taal  der  Natuur  niet , 

Domdat    zij    te    eenvoudig   is".     {^)     «Ieder  organisme",  voegt 

(*)  Geciteerd  door  Dr.  Cari,  du  Prel  in  diens  «Philosophie  der  Mystik," 
1885,  blz.  13. 

('^)  Arthur  Schopenhauer's  sammlliclu'.  Worke.  iiitg.  1877, 4'l)ajid. 'Ueher 

den  Willen  in  der  Natur",  blz.  58. 
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Eduard  von  HartsUxXn  erbij,  »is  Ie  vergelijken  bij  eeiie  stoom- 

"iiiacbiiie;  maar  het  is  tegelijk  stoker  en  machinist,  ja  zelfs 

> reparateur  en  machine-bouwer  van  zich  zelf." 
Het  valt  niet  te  loochenen,  dat  de  uitdrukking  fevenskracfiL 

die  door  Ideologen  nog  hier  en  daar  wordt  vastgeliouden,  veel 

heeft  bijgedragen  tot  het  verwekken  van  misverstand  in  den 

strijd  over  de  (inaliteit  in  het  natuurproces.  Hierdoor  werd 

namelijk  voedsel  gegeven  aan  de  voorstelling ,  alsof  het  daarbij 

te  doen  was  om  een  den  physischen  krachten  gecoördineerd 

beginsel,  dat  evenals  de  andere  krachten  volgens  een  gelijkvor- 

mig schema  werkt.  Iets  dergelijks  kan  intusschen  in  het 

levensbeginsel  niel  ondersteld  worden :  in  zooverre  er  sche- 

matische facticiteit  in  de  organismen  plaats  heeft,  zijn  dephy- 
sische  krachten  voldoende,  waarom  dan  ook  het  materialisme 

gelijk  had,  alle  beweging  uit  de  natuurkrachten  af  te  leiden, 

zonder  erkenning  eener  andere  sooi-t  van  kracht.  Het  is  op  die 
wijze  dat  Moleschott  komt  aan  phrasen  als ;  » de  Kracht  is  geen 

» duwende  godheid",  (*)  eene  waarheid  die  van  het  standpunt 
der  dynamische  atomistiek  en  der  monistische  wereldbeschou- 

wing van  zelve  spreekt.  In  de  zoogenoemde  levenskracht  is 

gelijkvormigheid  van  werking  buitengesloten.  Daar  de  samenloop 

van  physische  omstandigheden  in  ieder  bijzonder  geval  anders 

is,  behoeven  de  verschijnselen  der  organische  ontwikkeling  en 

instandhouding  tot  hunne  verklaring  een  zuiver  psychisch 

archon  of  geestelijk  beginsel,  dat  in  elk  afzonderlijk  geval  de 

toepasselijke  middelen  tot  ontwikkeling,  instandhouding  en 

voortplanting  op  intuitieve  wijze  uitkiest,  rekeninghoudende 

met  de  physische  omstandigheden.  Een  zoodanig  constructief 

agens  echter  kan  niet  eigenlijk  eene  kracht  genoemd  worden, 

daar  immers  in  dit  woord  regelmatige  werking  volgens  een 

vast  schema  begrepen  is.  Dat  echter  een  zoodanig  beginsel 

dient  aangenomen ,  dat  een  de  Natuur  blind  verklarend  mate- 

rialisme er  nooit  in  zal  slagen ,  uit  enkel  physisch-schematische 

(')  In  het  liooldsliik  Krall  imd  Sloll"  van  zijnoii  «Krcislaurdes  l.ebens". 
Mainz  1852.  4-  uitg.  1862. 
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krachten,  wetten  en  omstandigheden,  de  verschijnselen  des 

levens  te  verklaren ,  —  dat  is  niet  het  gevoelen  van  philosophen 
alléén,  maar  gezaghebbende  stemmen  onder  de  naturalisten  zijn 

van  dezelfde  meening ;  uit  eigen  boezem  is  in  den  laatsten  tijd 

de  natuurwetenschap  herhaaldelijk  gewaarschuwd,  hare  verkla- 
ringsbeginselen niet  uil  te  willen  breiden  tot,  en  toepassen  op, 

verschijnselen  en  hunne  oorzaken,  welke  zij  niet  omvatten  kunnen. 

Dat  men  overigens  bij  zijne  onderzoekingen  te  werk  gaat  alsof 

op  den  duur  alles  onder  schematisch- wiskundige  formules  zal 
kunnen  worden  gebracht,  is  een  deugdelijk  richtsnoer  van  na- 

tuurwetenschappelijk onderzoek ,  dat  met  eene  overeenkomstige 

stelhge  bewering  in  geen  noodzakelijk  verband  staat. 

Ontwijfelbaar  moet  het  blijven  voor  ieder  doordenkend 

mensch,  dat  in  de  betrekkelijke  en  collectieve  eenheid  van  een 

organisme  de  zoogenaamde  stofwisseling  volgens  een  vaststaand 

en  voorgeteekend ,  niet  blind-werktuiglijk,  plan  plaats  heeft. 
Dat  plan  bepaalt  onder  anderen  de  verhoudingen  der  uitwendige 

afmetingen ,  welke  door  de  ontwikkeling  der  deelen  niet  wordt 

overschreden.  De  aanwezigheid  eener  ideëele  voorteekening  der 

verlioudingen  in  de  deelen  van  een  organisme  zal  nooit  bij 

eenige  bezinning  kunnen  geloochend  worden.  Een  der  treffendste 

bewijzen  voor  de  stelHng ,  dat  het  organisch  leven  meer  is  dan 

enkel  werking  van  blinde  krachten ,  ligt  hierin,  dat  deze  krach- 
ten in  de  anorganische  wereld,  waar  zij  aan  zich  zelve  zijn 

overgelaten,  zich  op  geheel  andere  wijze  onderling  verbinden 

dan  in  de  organismen.  Door  de  afTiniteitsverhoudingen,  waarin 

de  physische  krachten  in  de  anorganische  wereld  tot  elkander 
geraken ,  wordt  naar  een  toestand  van  evenwicht  gestreefd , 
waarbij  de  chemische  krachten  steeds  zoo  duurzaam  mogelijke 

verbindingen  aangaan.  Zwakkere  verbindingen  worden  opgelost 
en  de  sterkere  treden  ervoor  in  de  plaats.  In  het  organisch 

leven  ziet  men  het  tegendeel  gebeuren ;  in  de  plaats  van  het 

physisch  streven  naar  een  toestand  van  evenwicht,  volgens 

hetwelk  ieder  lichaam  de  laagste  plaats  op  de  verbindings-scala 
trachl   te  bereiken  ,  treedt  in  de  organismen  veelvuldige  opstijging 
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aan  den  dag  van  het  lagere  lol  het  hoogere  niveau.  Zwakkeen 

gecompliceerde  chemische  verhindingen  hlij ven  in  stand,  schoon 

uit  der  aard  van  geringe  duurzaamheid  zijnde ,  terwijl  toch  tot 

eenvoudiger,  sterker  en  duurzamer  verhindingen  de  physische 

.  mogelijkheid  voorhanden  is. 
Niet  zelden  hoort  men  van  de  voorstanders  van  hel  dogma 

der  algeheele  hHnd-  en  doelloosheid  des  Heelals  de  tegenwer- 
ping, dat  de  onderstelling  van  doelheooging  in  het  natuurproces 

op  eene  »anthropopathische"  overdracht  herusl ,  die  tegenover 
de  eenvoudig  natuurlijke  noodzakelijkheid  waarmede  het  wereld- 

proces verloopt ,  geen  reden  van  hes  laan  heeft.  Wel  verre 

echter  van  in  eene  zoodanige  tegenwerping  ruimte  van  hlik  te 

erkennen,  ziet  de  teleoloog  er  in  waarheid  een  hewijs  in  van 

kortzichtigheid  en  argelooze  naïveteit.  Want  anthropomorphis- 
me  in  onze  natuurverklaring  te  willen  vermijden  ,  staat  gelijk 
met  het  streven  van  iemand  die  huiten  zijne  eigene  huid  zoude 

willen  sluipen,  of  ergens  zoude  willen  komen  zonder  éénpunt 

van  uilgang  te  nemen.  In  waarheid  staat  de  zaak  net  andersom : 

wij  kunnen  alleen  in  zooverre  inzicht  hopen  te  erlangen  in  den 

aard  van  het  natuurverloop,  als  onze  menschelijke  analogieën 

reiken,  en  overeenkomstig  de  waarheid  zijn.  Het  is  mogelijk , 

dat  wij  dwalen  de  onderstelling,  dat  wij  den  individueelen  en  men- 
schelijken  denkvorm  doel  op  het  algemeene  natuurverloop  hehhen 

toe  te  passen  en  in  de  wereld  een  wezen  ziclniil,  dal  met  intel- 
ligentie in  de  richting  zijns  oogmerks  de  feiten  leidt :  doch  is  elke 

anthropomorphe  analogie  als  zoodanuf  verkeerd,  dan  vervalt 

niet  alleen  de  teleologie,  maar  de  geheele,  zoo  het  heet  phy- 
sische, natuurverklaring  der  wetenschap  met  haar.  Immers 

alle  kennis  omlrenl  een  onafhankelijk  -van  ons  bewustzijn  plaats 
hebbend  natuurverloop  slaat  of  vall  met  de  premisse ,  dal  tvij 

menschen  de  bestaansvormen  der  iverkelijkheid  als  subjectieve  ken- 
nisvormen in  ons  dragen:  en  de  begrippen  oorzaak  en  werking 

zijn  in  precies  dezelfde  mate  anthropomorph  als  de  begrippen 

middel  en  doel.  Geen  dier  begrippen  is  in  de  empirische  aan- 
schouwing   zelve    gegeven  :    alle    maken    zij    deel    uit  van  het 
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spontaan  aan  het  licht  tredend  schematisme  in  onzen  geest.  De 

causaliteit,  waarmede  de  natmu*  we  ten  schap  opereert,  is  bij 
Uchte  bezien  evenmin  iets  anders  dan  eene  apriorische  en  zuiver 

metaphysische  ondersteUing- ;  wat  men  ziet  of  aanschouwt  ol' 
voelt  is  eene  bloote  opvolging  van  verschijnselen  en  gewaarwor- 

dingen in  onze  bewustheid;  verband  wordt  daarin  door  ons 

gelegd.  Het  volslagen  apriorisch  en  bovenzinnelijk  karakter 
van  de  causale  functie  in  ons  denken  wordt  dan  ook  zelfs 

door  een  Helmholtz  toegegeven.  Natuurwetten  zijn  niets 
dan  menschelijkc  voorstellingen,  die  wij  ons  vormen  van 

de  werkingswijzen  der  onderstelde  natuurkrachten,  gelijk 
in  het  algemeen  de  geheele  wereld  die  wij  waarnemen  niets 

dan  onze  eigene  menschelijke ,  door  eene  X  gedragene,  voor- 
stelling is.  Veranderingen  worden  nooit  bewerkt  door  de 

wetten  die  wij  in  onzen  geest  ontwikkelen,  maar  alleen  door 

buiten  onzen  geest  werkende  krachten;  natuurwet  en  nood- 
zakelijkheid zijn  in  eersten  aanleg  niets  dan  maaksels  van  ons 

eigen  brein.  Causaliteit  en  Finaliteit  zijn  beide  anthropomorphe 

denkvormen ,  menschelijke  hewustzijnskategnrieën. 

Van  welken  aard  de  noodzakelijkheid  in  den  natuurlijken 

samenhang  der  feiten  moet  wezen ,  die  aan  ons  begrip  van 

oorzaak  beantwoordt ,  is  reeds  hieruit  op  te  maken ,  dat  alle  bloote 

inductie  eener  oorzakenreeks  de  noodzakelijkheid  van  den  sa- 

menhang laat  staan  als  iets  dat  van  buiten  gezien ,  niet  inner- 
lijk doorzien  wordt.  Alleen  dat  geldt  voor  ons  als  natuurwet 

in  den  hoogsten  zin  des  woords ,  wat  zich  mathematisch  laat 

deduceeren,  m.  a.  w.  uit  de  logische  natuur  van  ons  denken  a- 
priori  laat  ontwikkelen.  De  mogelijkheid  van  alle  natuurkennis 

berust  op  de  metaphysische  onderstelling,  dat  de  inhoud,  van 
alle  werkelijkheid  idealiter  is  bepaald  en  daarom  als  gedachte 

reproduceerbaar  is;  daarmede  strookt,  dat  ook  de  oorzakelijke 

samenhang  in  het  werkelijk  natuurverloop  als  logische  nood- 

zakelijkheid wordt  opgevat.  Wat  ons  aanvankelijk  in  het  ver- 
meende doode  Zijn  der  stoifelijke  natuur  allicht  bevreemdt . 

dat    zijn    wij    in    bet    gedachte    Zijn    des    Geestes    sinds  lang 
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gewoon:  het  bepaald  zijn  des  inhouds  door  logische  noodzake- 

lijkheid. Alleen  daar ,  waar  wij  de  noodzakelijke  opvolging  der 
verschijnselen  als  logische  noodzakelijke  volgorde  begrijpen, 
doorzien  wij  de  natuurwet  van  binnen;  in  de  meeste  gevallen 

is  ons  intusschen  het  inzicht  in  het  hoe  der  noodzakelijke  be- 

paaldheid ontzegd ,  en  hebben  wij  ons  te  vergenoegen  met  het 
constateeren  des  verbands  aan  de  buitenzijde  door  inductieve, 

van  buiten  komende  en  geheel  aposteriorisch  blijvende  opsporing 

van  de  regelmaat  der  volgorde.  Maar  ook  in  de  laatste  geval- 
len hebben  wij  te  gelooven  aan  de  logische  determinatie  der 

gebeurtenissen ,  want  alle  empirische ,  uit  de  ervaring  getrokken , 

regels  moeten  in  laatsten  aanleg  tot  eigenlijk  gezegde  wetten 

te  herleiden  zijn,  en  alle  wetten  moeten  ten  laatste  logisch  — 

d.  w.  z.,  onder  het  gezichtspunt  der  grootheid,  wiskundig  — 
zijn  te  deduceeren.  Hierbij  blijft  het  geheel  daargelaten,  in 

hoe  verre  het  ooit  der  menschelijke,  dus  begrensde  en  discur- 

sieve, rede  gelukken  zal  de  van  buiten  geconstateerde  nood- 
zakelijkheid van  binnen  te  doorzien. 

Is  de  natuurwet  eenmaal  begrepen  als  onze  hypostase  of 

verzelfstandiging  van  het  bewustzijn  eener  logische  noodzake- 
lijkheid in  het  wereldverloop,  zoodat  op  de  keper  bezien  het 

begrip  der  oorzaak  niets  dan  eene  objectief  gedachte  motivatie 

blijkt ,  dan  bedenke  men  verder  dat  die  innerlijke  noodzakelijk- 

heid of  motivatie  in  ons  denken  twee  zijden  vertoont ,  al  naar- 
dat men  haar  a  priori  dan  wel  a  posteriori  beschouwt.  Wat 

in  onze  eigene  handelingen  van  achteren  op  bezien  oorzaak  is 

der  werking,  dat  is  van  voren  beschouwd  middel  tot  het  doel. 

In  ons  eigen  organisme  zijn  finahteit  en  causaliteit  niets  dan 

keerzijden  derzelfde  kategorie:  logische  noodzakelijkheid.  Zoo 

goed  als  oorzakelijke,  aposteriorisch  beschouwde  determinatie 
heeft  er  ook  doelbeoogende  bepaling  van  middelen  plaats, 

althans  in  |'  de  bewust-organische  wereld ,  en  men  mag  zelfs 
beweren  dat  het  geheele  gebouw  der  menschelijke  w^etenschap 
de  teleologie  tot  praemisse  heeft ,  want  wat  zijn  alle  nasporingen 

en    experimenten  zonder  een  synthetischen  factor  in  het  men- 



schelijk  deuken,  zonder  een  bij  het  onderzoek  beoogd  doel?  (i) 
Wil  men  \m  niettemin  beweren,  dat  aan  het  wereldproces  in 

ruimeren  zin,  in  onderscheid  van  mensch  of  dier  de  apriorische 

of  finale  zijde  ontbreekt ,  en  de  Natuur  volgens  eene  bUnde 

natuurwet  werkt ,  dan  maakt  dat  op  mi)  den  indruk ,  alsof 

men  bijv.  beweerde,  dat  de  Maan  slechts  eene  zijde  had,  en 

de  van  ons  afgewende  helit  niet  bestond.  Veeleer  is  het  dui- 
delijk, dat  in  ons  bewustzijn  niets  existent  kan  worden,  dat 

niet  potentieel  in  de  Natuur  besloten  ligt ,  dus  ook  geene  dier- 
lijke finaliteit  of  synthetische  functie.  Het  streefvermogen  in 

ons  zelve  noemen  wij  ivilskrachi.  Zal  de  constantheid  der 

energie  (^)  als  axioma  gelden  —  en  als  zoodanig  wordt  immers  dit 

(i)  »Baco  kent  in  liet  natuuronderzoek  aan  het  experiment  eene  Jiooge 

» waarde  toe;  hij  weet  echter  van  deszelfs  hcteekenis  niets;  hij  houdt  het 

'Voor  een  mechanisch  werktuig,  hetgeen,  eenmaal  in  beweging  geraakt, 

"het  werk  van  zelf  verricht;  maar  in  de  natuurwetenschap  is  alle  onderzoek 

«deductie!  ot  apriorisch;  het  experiment  is  slechts  /m/pmzWe/ voor  het  denk- 
» proces,  evenals  de  berekening;  de  gedachte  moet  daaraan  in  alle  gevallen 

«en  met  noodzakelijkheid  voorafgaan ,  zoo  het  eenige  beteekenis  zal  hebben.  — 
»Een  empirisch  natuuronderzoek  in  den  gewonen  zin  bestaat  in  het  geheel  niet. 

«Een  experiment  waaraan  niet  eene  theorie,  d.  w.  z.  eene  idee  voorafgaat, 

«staat  tot  het  natuuronderzoek  gelijk  het  geraas  eens  kinderratels  tot  de 

«muziek".  Just.  v.  Liebig  «Ueber  Fr.  Bacon  von  Verulam  und  die  Methode 

der  Naturforschung" ,  Uünchen  1863,  blz.  49.  -Onloochenbaar  heeft  hier 

«de  groole  natuuronderzoeker  de  beteekenis  der  «ervaring"  bij  de  doorvor- 
«sching  der  natuur  heneden  hare  waarde  geschat;  die  waarde  bestaat  niet 

•alleen  hierin,  dat  zij  een  hulpmiddel  is  der  gedachte,  maar  ook  eene  op- 
» wekking  en  aanleiding  voor  dezelve,  en  eene  controle  tegen  mogelijke 

«dwalingen  (valsche  theorieën);  maar  het  staat  toch  vast,  dat  werkelijke 

«wetenschap  noch  ervaring  beslaan  kan,  zonder  dat  de  gedachte  van  geor- 

«denden  samenhang  eraan  ten  grondslag  ligt."  Prof.  J.  J.  Bornelius  (te  Lund), 
«Blicke  auf  den  gegenwartigen  Standpunkt  der  Philosophie  in  Deutschland 

und  Frankreich",  Berlijn  1886,  blz.  69. 
i^)  hl  zijne  voordracht  over  het  behoud  van  arbeidsvermogen  formuleerde 

Helmholtz  in  1862  deze  wet  op  de  volgende  wijze:  »üie  Summe  der 

nvirkungsfahigen  Kraftmengen  im  Naturganzen  bleibt  bei  allen  Veranderungen 

«in  der  Natur  ewig  und  unverandert  dieselbc."  Zie  zijne  «populare  wissen- 

schaftliche  Vortrage",  Heft  11 ,  2e  Uitg.  (1876). 
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postulaat  door  de  naturalisten  het  uitdrukkelijkst  op  deii  voor- 

grond gesteld  — ,  dan  moet  alle  kracht  daar  buiten  worden 
beschouwd  als  één  met  datgene  wat  wij  in  ons  zelve  als  wil 

aantreffen.  Is  het  waar,  dat  de  natuurwetenschap  niet  anders 

kan,  dan  in  ons  streefvermogen ,  onze  wilskracht,  omgezette 

en  bewust  geworden  energie  der  materie  te  zien ,  daar  de  som 

der  voorhanden  energie  voor  geene  vermeerdering  vatbaar  is, 

dan  volgt  daaruit  wel  bezien  van  zelf,  dat  men  ook  in  omge- 
keerde richting  redeneerende  alle  energie  als  streefvermogen  heeft 

op  te  vatten ,  waaraan  een  synthetische  factor  immanent  is ,  zoo 

goed  als  aan  het  menschelijk  bewustzijn,  zoodat  men  doelbeooging 

heeft  te  erkennen  in  het  gansche  Heelal.  Het  Pan  wordt  op 

die  wijze  één  intelligent  en  intuïtief  Wezen ,  waarvan  onze 

cerebrale  bewustheid  niets  dan  eene  voorbijgaande  en  discur- 
sieve bestaansuiting  is.  De  wezenlijke  eenheid  van  feiten  in 

de  organische  en  anorganische,  in  de  bewuste  en  onbewuste 

natuur,  door  den  naturalist  zelven  vooropgesteld,  ware  anders 
een  woord  zonder  zin. 

Eerst  doordat  de  causaliteit  der  anorganische  natuurwetten 

den  bijnaam  »dood"  te  schande  maakt  en  de  moederschoot  blijkt 
te  zijn  des  levens  en  der  allerwege  opduikende ,  schoon  slechts 

fragmentarisch  waarneembare  finaliteü ,  verdient  zij  den  naam 
mechanische  causaliteit  in  waarheid ,  evenals  een  door  menschen 

vervaardigd  samenstel  van  raderen  en  machinedeelen ,  die  zich 

op  bepaalde  wijze  door  elkander  bewegen,  eerst  dan  den  naam 
van  mechanisme  of  machine  verwerft,  wanneer  de  innerlijke 

planmatigheid  in  de  samenstelling  en  de  verschillende  beweging 

der  deelen  aan  den  dag  treedt.  Was  het  mechanisme  der  natum^- 
wetten  niet  teleologisch,  dan  was  het  ook  geen  mechanisme 

van  geordende  wetten,  maar  eene  absoluut  botzinnige  door- 
eenwarreling  van  stierkoppig  eigenzinnige  machten,  waaruit 

nooit  ofte  nimmer  het  soortelijk  tegenovergestelde:  logische 

synthese  en  vooruitziend  verstand,  zoude  kunnen  ontstaan. 

Van  het  menschelijk  standpunt  uit  redeneerende ,  wordt  men 

op  grond  van  de  verwantschap  en  den  samenhang  der  geheele 



80 

Natuui'  tot  (Ie  onderstelling  gedrongen  dat  ook  den  anorgani- 
schen  krachten ,  zij  het  ook  niet  in  den  cerebraal-discursieven 
vorm ,  de  finaliteit  immanent  is.  Wanneer  dus  de  teleoloog  zegt , 

dat  tot  vorming  der  oj'ganismen  de  physische  krachten  niet  toe- 
reikend waren,  dan  mag  dit  niet  zoo  worden  opgevat, 

als  of  in  de  ontwikkelingsperiode  onzes  aardhols  vóór  het  ont- 
staan der  organismen  het  voorzienigheidsheginsel  werkeloos  is 

geweest,  en  eerst  later,  *God  weet  om  welke  redenen,  in 
werking  is  getreden.  De  wiskundige  regelmaat  in  de  werking 

dezer  natuurkrachten  was  zelve  reeds  cene  uiting  van  dit  in- 
telligent heginsel,  dat  dus  van  de  beginne  werkzaam  moet  zijn 

geweest.  Geen  stofjesman  kan  eenige  gronden  aanvoeren  voor 

de  bewering  dat  krachten  co  ipso  met  onverbreekbare  logische 

regelmaat  moeten  werken.  Krachten  en  krachten  die  naar 

vaste  logische  wetten  werken  zijn  twee  geheel  verschillende 

begrippen ,  en  het  is  eene  der  vele  plompe  materialistische  peti- 

liones  principii,  wanneer  ze  door  de  minnaars  van  het  blind- 
heidsdogma worden  vereenzelvigd.  De  teleoloog  beweert,  dat 

de  voortduring  eener  logisch-mathematische  regelmaat  een  in- 
telligenten,  zij  het  overigens  ook  onkenbaren,  bestaansgrond 
doet  onderstellen,  en  dat  de  verbinding  der  natuurkrachten 

tot  organismen  eene  voortdurende  finaliteit  in  het  Opperwezen 

te  kennen  geeft. 

»De  mensch  is  de  maat  aller  dingen."  Om  de  Natuur  te  begrij- 
pen, bezitten  wij  geen  ander  middel  dan  den  voorzeker  zeer 

doffen  en  mikroskopisch  kleinen  spiegel  van  ons  eigen  bin- 

nenste. (*)  Steeds  zullen  wij  van  ons  zelven  als  van  een  mid- 
delpunt hebben  uit  te  gaan  in  onze  pogingen  om  met  ons 

verstand  in  de  om  ons  heen  plaats  hebbende  feiten  door  te 

dringen.  Uitgaande  nu  van  het  middelpunt  onzer  ikheid 

constateeren  wij  het  bestaan  van  een  doelbeoogend  en  vooruit- 
ziend streefvermogen  in  althans  dat  gedeelte  des  Heelals,  dat 

wij  ons  ik  noemen.     Op  de  premisse  van  den  samenhang  aller 

PAULUS,  I  Kor.  Xin  9  en  12. 
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(liiigeii,  die  alle  slechts  in  schijn  zelfstandigheden  zijn ,  houden 

wij  hel  voor  waarschijnlijk,  dat  ons  slreefvermogen ,  onze  spo- 

radisch, als  kortstondige  flikkering,  opduikende  intuitie,  bijzon- 
dere uitingen  zijn  van  eene  algemeene,  de  gansche  Natuur 

doordringende  Intelligentie  en  finaliteit.  In  eersten  aanleg  ai- 

reede wordt  deze  apriorische  meening  empirisch  gestaafd  dooi- 
de linalileit  ilie  in  ons  organisme  werkzaam  blijkt,  ook  daar 

waar  onze  eigene  handelingen  ons  reeds  relatief  onbewust 

worden.  Bij  het  bespelen  van  mnziekinstrumenten  ,  bij  de  ver- 
schillende handwerken ,  bij  het  hanteeren  van  verschillende 

werktuigen ,  bij  gymnastiek-,  dans-,  rij-  en  zwembewegingen 
wordt  aanvankelijk  elke  beweging  door  het  I)ewnslzijn 

der  grootc  hersenen  geleid ,  en  iedere  afzonderlijke  beweging 

is  dan  tegelijk  doel  en  middel  der  bewuste  inspanning. 

Zoodra  er  echter  eenige  vaardigheid  in  een  dezer  be- 
wegingswijzen verkregen  is,  bestaat  deze  vaardigheid  juist 

daarin  dat  de  afzonderlijke  liewegingen  in  het  geheel  niet  meer 

door  hel  ikbewustzijn  worden  omsloten,  maar  alleen  nog  het 

gezamenlijke  doel  van  de  som  der  bewegingen  wordt  vastge- 
houden. Daardoor  wordt  dan  de  beweging  aanmerkelijk 

minder  vermoeiend,  en  in  de  speciale  gevallen  is  eerst 

Ihans  de  voorwaarde  vervuld,  waaronder  de  handeling 

Aw??5/handeling  wordt,  daar  eerst  nu  aan  den  geest  van  het 

individu  de  noodige  vrijheid  is  gelaten  om  het  beoogde  idealis- 
lische  moment  te  omvatlen.  De  mogelijkheid  nu  voor  de  on- 

dergeschikte zenuwcentra ,  om  door  het  centraalbewuslzijn  om 

zoo  te  zeggen  lot  handlangersdienstcn  te  worden  afgericht,  wijst 

op  iets  als  inteUigentie  ook  buiten  het  groothersenbewuslzijn. 
Is  het  duidelijk  dat  reeds  de  relatief  onbewuste  handelingen 

op  een  teleologisch  beginsel,  ook  buiten  het  bewustzijn  ,  wijzen, 

ook  bij  de  geheel  onbewuste  processen  in  ons  organisme  blijft 

de  onderstelling  van  finaliteit,  van  een  synthetisch  en  construc- 

tief beginsel,  noodzakelijk.  Ik  herinner  hier  aan  de  gezichts- 
waarneming, waaraan  noodwendig  eene  constructieve  daad  bij 

de  verwerking  der  middelpuntzoekende  indrukken  tot  een  aan- 
0 
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sohoiiweUjk  geheel  moei  voorargaaii.  Immers,  er  gaan  vaiide 

dingen  geene  beelden  uil  die  in  ons  oog  dringen,  en  in  drie 

afmetingen  langs  onze  gezichtszennwen  de  hersens  binnenwan- 

delen. Ik  herinner  verder  aan  de  consirnclie  der  sponsachlige 

beenderenweefsels  bijv.  in  de  dijbeenderen ,  die  geheel  aan 

de  wellen  der  mechanica  beantwoordl  (^).  Ik  herinner  aan  de 
meetkundige  verhoudingen,  die  in  de  afmetingen  van  ons  lichaam 

zoowel  als  aan  de  voortbrengsels  van  menschelijke  kunst  te 

vinden  zijn  [seclio  aurca)  {-),  Qiwl  muUa(  In  het  algemeen  is  het 
duidelijk,  dat  zoo  de  functiën  des  menschelijken  geestes  een 

synlhelisch,  construclief  en  teleologisch  karakter  dragen;  zoo  er 

zich  van  den  anderen  kant  niet  dan  hetzelfde  grondbeginsel  in 

kond  kan  doen,  dat  in  de  geheele  Natuur  heerscht,  de  teleologie 

in  het  bereik  des  bewustzijns  niet  uil  het  bewuslzijn  zelf  kan 

stammen,  m.  a.  w.  evenmin  eene  causa  sul  of  «oorzaak  van 

zich  zelve"  kan  zijn  als  eenige  zaak  Ier  wereld,  niaar  uitliet 
wezen  der  Natuur  moet  afgeleid  zijn,  moge  ovcrigelis  de  spe- 

cifiek discursieve  en  bewuste  vorm,  van  voorbijgaanden  aard 

wezen.  Wij  moeten  dus  besluiten,  dat  in  het  algemeen  in 

de  organische  voortbrengselen  doeleinden  beoogd  en  bereikt 
worden. 

Den  philosoof,  die  op  de  finaliteit  wijst  in  het  bewustzijn 

des  menschen ,  antwoordt  soms  de  advocaat  voor  de  doodver- 

klaring des  Heelals,  dat  wat  wij  wil  noemen  niet  zelfstandige 

oorzaak  is,  maar  alleen  de  werking  van  andere,  en  wel  natuur- 
lijke en  mechanische  krachten.  Met  betrekking  lot  het  dynamisch 

schematisiue  der  Natuur  moge  deze  stelling  al  dan  niet  waar- 
heid bevatten;  denkt  men  haar  echter  ten  einde  zooals  zij 

bedoeld  is,  dan  volgt  daaruit  dat  de  heerlijkste  en  geniaalste 

scheppingen  van  poëzie,  plastiek,  toon-  en  schilderkunst  hun 

toereikenden  grond  vinden  in  de  meneren,  die  volgens  de  or- 

ganische   onlwikkelingsleer  de  eerste  voorvaders  des  menschen 

('}     «l(;ii)j».    IMiilosopliic,    dor    Tcr.linik",    nriinswijh    1877.   I>lz.  107  vlg. 
(-2)     ll)i(|.  ],lz.  1>()9  \h 

'r>' 
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zijn.  In  zijn  «welenschappelijken'*  weerzin  voor  hel  «onge- 

grond ,  niels-verklarend  en  ongerijmd"  boerengelool'  aan  eene 
opperste  Voorzienigheid  komt  de  verdediger  van  een  —  alle  dingen 

natuurlijk  vee!  heter  verklarend  —  universeel  Onverstand  al  tot 

verbazend  schrandere  onderslellingen.  Wie  zal  den  eenzijdigen  he- 
I uurder  van  de  buitenzijde  der  verschijnselen  gelooven,  dat  in  onze 

gedachtenwereld  tegenover  de  mechanische  voorwaarden  van 

ontstaan  geen  plus  voorhanden  isP  Men  erkenne  toch  de  spon- 

laneïteit  in  den  menschelijken  geest  voor  w^at  zij  in  Averkelijk- 
heid  is:  een  mclaphysisch  raadsel,  en  sophisticeere  dit  laatste 

niet  weg  dooi'  «ongerijmde  en  niets-verklarende"  redenceringen. 
Alle  inwerkingen  kunnen  voor  den  Geest  niets  dan  aanleidingen, 

gelegenheidsoorzaken  w^^rden ,  nooit  echter  deszelfs  spontaneïleil 

ontbeerlijk  maken.  Reeds  het  leercn  spreken  eens  kinds  kan 

ninuner  een  zuiver  passief  proces  zijn. 

Rij  wijlen  kunnen  wij  de  spontaneïteit  in  de  organische 

naluur  aan  ons  zelven  bespieden  bij  het  plotseling  opduiken 

van  lichtbrengende  gedachlen.  Menigmaal  namelijk  geschiedt 

het ,  dat  lucn  zich  aan  de  doorgronding  zet  eener  reeks  van 

teilen,  en  dat  dan  hun  samenhang  zich  plotseling  als  dooreen 

llils  van  intuïtie  voor  onzen  geest  ontsluiert,  olschoon  nog  maar 

belrekkelijk  weinig  waarnemingen  zijn  voorafgegaan.  De  phan- 

tasie  loopt  dan  de  langzanie  resultal  en  van  methodisch  onder- 
zoek vooruit,  en  verbreidt  licht  over  donkere  verhoudingen. 

Doch  dit  is  slechts  een  bijzonder  en  in  het  oog  loopend  gezichts- 
punt tot  erkenning  eener  algenieene  w^iarheid:  het  geheelo 

onbewuste  verloop  dal  aan  onze  bewuste  gedachtenreeksen  len 

grojulslag  ligt ,  moet  door  een  doel  gemotiveerd  worden,  anders 
ware  dat  verloop,  geen  denken  ,  waarin  immers  de  doelbeooging 

reeds  begrepen  is,  maar  een  hoop  onsamenhangende  en  verwarde 
droombeelden. 

In  de  organische  wereld  w^ordt  men  van  alle  zijden  genoopt 
eeiui  linaliteit  of  doelbeooi^iuff  te  erkennen.  Het  is  bekend,  dat 

in  tijden  van  groole  sterfte  len  gevolge  van  oorlog,  ziekte  of 
aiulerszins,    de    vruchlbaarheid    van    het    vrouwelijk    geslacht 
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toeneemt ,  en  zelfs  geboorten  van  tweelingen  veelvuldiger  voor- 

komen.    Na  een  verwoestenden  en  mannen- verdelgenden  krijg 
wordt  de  verhouding  der  mannelijke  geboorten  grooter  tegenover 

die  van  het  andere  geslacht.     Eene  «verklaring"  in  natuurwe- 
tenschappelijken    zin    is   het   natuurlijk  niet,  wanneer  men  in 

dit    laatste    geval    aan    een    «streven    naar    verevening"  in  de 
Natuur  denkt ,  en  mijnentwege  slage  de  wetenschap  er  op  den 

duur  in,  ook  voor  zulke  feiten  het  mechanisch  prius  te  vinden; 

doch  waar  blijft  in  dergelijke  gevallen,  mag  men  vragen ,  eene 

enkel  aposleriorisch  opgevatte  afhankelijkheid  der  feiten  onderlinge 

Een  streven  tot  zoo  schoon  mogelijke  ontvouwing  zijns  wezens 

treedt   in  elk  organisch  mechanisme  te  voorschijn,  zoodra  het 

van  vijandelijke  invloeden  bevrijd  is.  (^)     Het  is  dit  streven  dat 
voornamelijk  bij  sierplanten  en  raspaarden  aan  den  dag  koml. 

De  menschelijke  schoonheidszin  is  niet  van  uitsluitend  specifie- 
ken     en     subjectieven     aard,     maar     wast    veeleer     op    den 

universeelen  moederbodem  der  onbewuste  (=  intuitieve)  logica 

en  mathesis,  die  de  geheele  Natuur  doordringt.     Niet  n\s  zelf- 
standigheden  produceeren  wij  het  schoone,  maar  als  integrante 

deelen  der  Natuur,  wier  scheppingsdrang  realiter  in  ons  schijnt 
af   te    sluiten ,    terwijl  zij  die  idealiter  in  onze  hersenfunctiën 

voortzet.     Het  algemeene  streven  nu  der  Natuur  naar  schoon- 
heid  en  mathematisch  harmonische  verhoudingen,  moet  alleen 

reeds  voldoende  wezen  om  ons  rechtstreeks  te  overtuigen  van 

het  bestaan  eener  in  de  Natuur  wonende  Tdee,  en  ons  te  be- 
hoeden voor  do  verwilderende  en  J)arbaarsche  dwaling,  alsof  de 

Natuur  ooit  door  een  blind  on  dood  meclianisme  zoude  kunnen 
verklaard  worden. 

Onder  de  verschijnselen  in  de  organische  natuur,  die  het 

nadrukkelijkst  wijzen  op  het  bestaan  van  een  voorzienigheids- 
beginsel  ook  buiten  de  bewustzijnsspheren  der  phaenomenale 

individuen ,    1)ehooren    ongetwijfeld    het    instincj    on  hel  in  de 

Arisïoteles  (te  Yita  et  Morte ,  cap.  4. 
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organismen  wonende  herstellingsvermogen.  Wel  beschouwd 

kan  men,  afgezien  van  het  dierlijk  bewustzijn  en  het  men^ 
schelijk  zelfbewustzijn ,  het  geheele  organische  leven  onder  het 

instinct  rangschikken,  daar  dit,  zooals  Hautmann  betoogt,  als 

een  (intuïtief-)  doelmatig  handelen  zonder  bewustzijn  van  het 
doel  te  omschrijven  is.  In  het  algemeen  kan  men  de  instinc- 
tievc  uitingen  verdeelen  in  die  welke  tot  zelfbehoud  en  die 

welke  tot  behoud  der  soort  worden  verricht.  Duidelijk  komt 
het  bij  deze  organische  uitingen  aan  het  licht,  dat  het  in  het 

natuurproces  menschelijkerwijze  gesproken  eigenlijk  nooit  te 

doen  is  om  het  geluk  van  het  individu,  maar  om  het  belang 

van  het  geheel ;  en  waar ,  om  maar  iets  te  noemen ,  het  indi- 
vidu zich  zelf  opoffert  op  aandrang  zijns  instincts,  zooals  dit 

zoo  menigvuldig  voorkomt,  daar 'geschiedt  dit  altijd  in  geval- 
len waar  het  belang  der  soort  in  het  algemeen  den  drang  tot 

zelfopoffering  noodzakelijk  maakt.  Het  eigenaardige  bij  het 
instinct  bestaat  hierin,  dat  steeds  slechts  het  middel  tot  het 

doel ,  en  wel  bij  lager  staande  dieren  steeds  slechts  één  of  al- 
lhans weinige  gedeelten  van  het  in  veelvuldige  onderdeden 

spHtsbarc  middel  met  bewustzijn  gewild  en  volvoerd  worden. 

Dat  het  instinct  niet  enkel  gevolg  der  materieele  organisatie 

kan  wezen,  volgt  o.  a.  hieruit,  dat  aan  de  eene  zijde  de  in- 

stincten menigmaal  geheel  verschillend  zijn  bij  gelijken  lichaams- 
bouw, en  van  den  anderen  kant  bij  verschillende  organisatie 

dikwijls  dezelfde  instincten  voorkomen.  Kortom,  de  onafhan- 
kelijkheid des  instincts  van  zuiver  mechanische  voorwaarden 

dient  erkend ;  de  grond  ervan  ligt  dieper.  Zooals  van  zelf  spreekt 

is  overigens  tot  de  uitvoering  van  een  instinctmatig  doel  een 

toepasselijk  orgaan  onontbeerlijk,  maar  in  de  bloote  aanwe- 
zigheid des  orgaans  ligt  niet  eens  een  motief  voor  de  uitoefe- 

ning op  zich  zelve  der  instinctmatige  handelingen ,  laat  staan 

voor  de  iDijze  der  uitoefening.  Dat  het  instinct  niet  blind 

mechanisch  kan  worden  verklaard,  blijkt  ook  hieruit ,  dat  elke 

uiting  ervan  met  functioneeren  wacht,  totdat  een  motief  zich 

voordoet .  en  er  ook  op  doeltreffende  wijze  in  de  keuze  der  mid- 
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delen  al'wisseliiig  i)laals  hccri .  zonder  dat  men  overigens  die 
keuze  op  rekening  van  een  (redeneerend)  bewustzijn  kan  stel- 

len. Ware  eene  instinctmatige  handeling  eene  zuiver  mecha- 
nische resultante ,  dan  moesten  alle  dierlijke  instincten  ten  eerste 

onophoudelijk  werken  en  ten  tweede  zich  altijd  op  dezelfde,  en 

wel   schematische,  wijze  zich  uiten,  wat  niet  het  geval  is. 

Wanneer  eene  rups  zich  gaat  verpoppen  opdat  uit  haar  een 

vlinder  ontsta,  zoo  zal  wel  de  organische  drang  volgens 

welken  zij  te  werk  gaat,  als  een  teleologisch  archon  hehooren 

Ie  worden  opgevat ,  en  alle  mogelijke ,  van  achteren  opgespoorde, 

oorzakelijke  samenhang  harer  bewegingen  kan  hieraan  niets 

veranderen.  Wij  dienen  dus  de  aanwezigheid  van  doelbe- 
ooging  in  de  Natuur  ook  buiten  hel  individueel  bewustzijn 

te  erkennen.  Gelijk  reeds  is  aangetoond,  moest  de  mechanis- 
tisch gezinde  naturalist,  die,  omdat  ons  begrensd  verstand  te 

kort  schiet  in  het  vinden  en  omvatten  van  het  einddoal  dei' 
wereld,  zich  niet  kan  nederleggen  bij  de  erkenning  van  eene 

wel  slechts  fragmentarisch  bewust  wordende,  maar  toch  al- 

gemeen aanwezige,  der  Natuur  inhaereerende ,  linaliteit,  con- 
sequent genomen  dan  ook  zich  zelven  en  ons  en  den  dieren 

alle  bedoeüngen  en  oogmerken  ontzeggen;  want  de  teleoloog 
veroorlooft  zich,  ook  zich  zelven  tot  de  Natuur  en  de  Wereld 

te  rekenen,  en  hij  bewijst  zelfs  den  uit  atomen  doelloos  teza- 
men gevlogen  stoljesman  de  eer,  hem  daarbij  ook  mede  te 

tellen.  Door  de  verwerping  der  mechanische  uitlegging  des 

instincts  wordt  overigens  in  geenen  deele  de  mogelijkheid  ont- 

kend, dat  in  de  morphologische  en  moleculair-physiologische  sa- 
menstelling der  hersenen ,  zenuwknoopen  enz.  praedisposities 

ontstaan,  die  de  onbewuste  bemiddeling  tusschen  motief  eii 
instincthandeling  lichter  en  gemakkelijker  in  de  eene  richting 
<lan  in  de  andere  leiden.  Veeleer  is  die  onderstelling  volkomen 

overeenkomstig  met  het  streven  van  het  Wereldwezen,  door 

aanwending  van  mechanische  middelen  het  eindoel  op  de  toe- 
|)asselijkste  wijze  te  bereiken. 

Een    der    rijkste    en    })elangwekkendste   hoofdstukken    in  de 
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PhUosophie  van  het  Onhewusle  is  (latgene,  wat  o\^v  de  onbe- 

wnslc  genocskraclil  dei'  Naluur  liaiulell.  Het  levert  sterke  be- 

wijzen vooi'  (Ie  oiiveniiijdelijkheid  dei*  oiiderslelling ,  dat  bet 
syiitbetiseb  en  constructief,  dus  teleologiscb  element  in  de 

Natuui'  verder  reikt  dan  enkel  onze  nienscbelijke  bewustzijns- 
spberen ,  en  ons  geestelijk  verbindingsvermogen  niet  dan  eene 

bewuste  en  bijzondere  uiting  is  van  een  overeenkomstig,  de 

gebeele  Wereld  doordringend  beginsel.  Dat  de  organische  hee- 
lingen niet  gevolgen  van  een  bewust  voorstellen  en  willen  des 

menschen  zijn,  zal  wel  niemand  betwijtelen,  die  slechts  be- 
denkt welk  aandeel  zijne  bewustheid  bij  de  genezing  eener 

wonde  ol*  breuk  gehad  heelt.  Ja  zelfs  de  krachtigste  genezin- 
gen hebben  in  de  organismen  juist  dan  plaats,  wanneer  het 

bewustzijn  zoover  mogelijk  is  teruggedrongen,  als  in  den  die- 
pen slaap.  En  dat  naast  die  persoonlijke  onbewustheid  der 

natuurlijke  geneeskracht  ook  haar  constructief,  naar  ideëele 

verhoudingen  zich  regelend  karakter  onbestrijdbaar  is,  zal 

ieder  bevroeden ,  die  slechts  denkt  aan  het  ontstaan  van  nieuwe 

ledematen  in  de  plaats  van  verloren  deelen,  ja  zelfs  van  ge- 
beele dieren  uit  afzonderlijke  deelen  van  in  stukken  gesneden 

organismen.  Men  bedenke  wat  het  wil  zeggen,  wanneer  men 

bij  dieren  die  een  veranderingsproces  hebben  ondergaan,  een 

ontbrekend  lid  ziet  aangroeien  overeenkomstig  de  dan  geldige 

vormverhoudingen,  alsof  ook  het  ontbrekend  lid  de  verandering 

had  medegemaakt.  Kortom,  wij  hebben  ons  eens  voor  al  de  oude 

waarheid  weder  Ie  binnen  Ie  brengen,  dat  in  het  nat  uur  verloop , 

ook  buiten  ons  bewustzijn ,  het  geheel  [als  ideëele  vóórteekening) 

er  eerder  is  dan  zijne  deelen. 

Misgeboorten  en  dergelijke  bewijzen  tegen  de  teleologie  niets, 

daar  deze  niet  gedacht  wordt  in  den  zin  eener  opheffing  der 

natuurmelten.  Dat  in  bijzondere  gevallen  zich  tekortkomingen 

vooi'doen ,  is  zeer  goed  te  vereenigen  met  de  gedachte  van 
doelmatigen  aanleg  der  natuurkrachten  tot  verwezenlijking 

van  den  typus  der  soort.  Geen  philosoof  beweert ,  dat  de  al- 

gemeene  vóórteekening  van  het  wereldproces  in  ieder  bijzonder  ge- 
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val  op  een  gunslig  licvolg  vooi'  het  individueel  oi'ganisiiie  be- 
rekend is.  Het  behoort  zelfs  mede  tot  de  hoedanigheid  der 

wereld,  dat  van  het  standpunt  des  aardschen  levens  de  aan- 
blik der  werkelijkheid  maar  al  te  benauwend  is,  en  dat  het 

absolute  einddoel  slechts  op  eene  voor  het  phaenomenale  indi- 

vidu veelal  vrij  jammerlijke  wijze  kan  bereikt  worden.  (*)  Wij 
worden  m.  a.  w.  van  alle  zijden  gedrongen ,  uit  het  beeld  der 

werkelijkheid  te  besluiten  tot  een  tweespalt  in  den  bestaans- 

grond der  wereld ,  hetzij  dat  wij  dien  opvatten  als  eene  tegen- 

stelling tusschen  ivillen  en  (oclaten  'm  God ,  zooals  in  het  Chris- 
tendom het  geval  is ,  hetzij  wij  ons  nederleggen  bij  een  antago- 

nisme tusschen  werkelijkheid  en  rede,  wil  en  idee,  alogischen 

en  logischen  factor ,  als  in  de  nieuwere  philosophie  bij  Schelling 

en  Hartmanin.  In  het  geheele  planten-  en  dierenrijk  is  er  voor 
den  modernen  teleoloog  slechts  sprake  van  de  belangen  der 

algemeene  resultante,  niet  van  het  aardsche  individu.  Daar- 
om ook  vormen  aardbevingen,  overstroomingen,  stormen  en 

dergelijke  rampen  tegen  de  teleologie  geene  instantie:  juist  in  de 

anorganische  natuur  wordt  rechtstreekschc  leiding  door  het 
Wereldwezen  niet  beweerd.  In  de  omstandigheid,  dat  zulke 

voorvallen  het  algemeen  ontwikkelingsverloop  toch  niet  ophou- 

den, ligt  het  bewijs  dat  in  hel  algemeen  de  schematisch- 
mechanische  natuurwetten  doelmatig  zijn  ingericht.  Alles  wat 

uit  dergelijke  tegenwerpingen  valt  af  te  leiden,  is  de  aanwe- 

zigheid ook  van  eene  schaduwzijde  in  het  verloop  der  werke- 

lijkheid, niet  de  ontkenning  van  het  onmiskenbaai' voorhanden 
ideëel  momejit  zelf.  Dal  inderdaad  het  ontwikkelingsbegrip 

zelfs  a  priori  een  dualisme  van  logisch  en  alogisch  beginsel 

insluit,  zullen  wij  aan  het  einde  van  de  tweede  helft  dezei' 
overweging  leeren  inzien. 

De  feitelijk  bestaande  planmatigheid  en  logisch-mathema- 
tische  grondslag  der  natuurverschijnselen  zijn  niet  weg 
te    redeneeren:    zófWeel    staat    vast.     Met    de   erkenning    nu 

(•)     Van  clnistelijke  zijde  blijll  hierbij  oveiigeiis  allijil  ruimte  voorde  liaus- 

cendent-oplimistische  opvatting,  zooals  wij  die  bijv.  zien  aangeduid  Lukas  IX  24: 

Oj  'iko  rj^j  6él-n  zrrj  ••j^yy/iv  aOrou  aoiTy.t  anolhei  vSjvriv   x.t.a. 
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vau  de  plaiiiiiatiglicid  eens  iialuurvei'sclüjiisels,  eu  de  be- 
weringen, dat  die  planniaügheid  toch  de  resultante  van 

een  blind-nieclianiscli  lei  ten  verloop  is,  staat  men  voor  het 

volgend  alternatief.  Een  van  beiden:  de  planmatigheid  doet 

zich  alleen  toevallig  op ,  behoort  met  andere  woorden  niet 

tot  het  wezen  van  het  mechanisch  proces,  dat  het  betrok- 

ken verschijnsel  uitmaakt  ol'  voortbrengt :  of  wel  zij  is  er 
een  noodzakelijk  gevolg  van,  d.  w.  z.  behoort  tot  het 

wezen  eener  mechanische  werkelijkheid,  In  het  eerste  geval 

wordt  eene  uit  Nergenshuizen  aangewaaide  doelmatigheid  be- 

weerd, en  daardoor  1°  van  een  onwetenschappelijk  verklarings- 

beginsel, het  toeval,  gebruik  gemaakt;  ':i°  wordt  er  een  dua- 
lisme in  de  wetenschap  ingevoerd,  dat  met  de  strekking  van 

het  moderne  natuuronderzoek  geheel  in  strijd  is;  5°  wordt 
blijkbaar  de  hoofdstelling  der  mechanische  wereldbeschouwing: 

de  verklaarbaarheid  en  doorgrondelijkheid  der  feitelijk  voor- 

handen planmatigheid  uit  mechanische  oorzaken  weder  opge- 

heven. In  het  andere  geval  is  zoowel  het  toeval  als  het  dua- 

lisme van  de  hand  gewezen ,  en  dus  de  wetenschappelijkheid 
bewaard.  Maar  waardoor?  Toch  alleen  hierdoor,  dat  men 

het  begrip  der  doelmatigheid  als  wezenlijk  bestanddeel  in  het 

begrip  mechanisme  heeft  opgenomen.  Men  erkent  dus,  dat  hel 

met  noodzakelijkheid  tot  het  wezen  van  het  mechanisme 

l)ehoort ,  doelmatige  werkingen  voort  te  trrengen.  »Ik  weet  niet." 
zegt  Dr.  Raphael  von  Koeber,  (i)  »wat  men  tegen  deze  zon- 

«neklare  gevolgtrekkingen  zoude  kunnen  aanvoeren."  De  laatste 
gevolgtrekking  ligt  voor  de  hand.  De  uitdrukking  r> mechanische 

ontwikkeling  der  Natuur''  moet,  wanneer  inen  ̂ mechanisme'' niet , 
zoo  als  het  behoort,  als  hemiddelingsloeslel  opval,  als  een  systeem 

van  middelen,  die  op  de  immanentie  wijzen  vau  een  doel,  voor 

eiken  mensch  met  logische  dressuur  den  zin  hebben  eener  »doel- 

looze  doelmatigheid,"  d.  iv.  z.  van  een  y>houten  ijzer." 
Dat  ware  dan  de  voorloopige  uitkomst  onzer   overwegingen. 

'O     »Das    phiiosbpliisclu;  Sysfeni  ëduard  von  Kartmanns,"  Breslau  1884, 
blz.  271 . 
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Verder  dan  eene  zoodanige  algemeeiilieid  te  gaan,  acht  il(  op 

hel  standpunt  eener  hehoedzanie  metaphysica  niet  wel  doenUjk» 

Het  valt  niet  te  ontkennen ,  dal  alle  pogingen  door  den  niensch 

tot  dusverre  aangevsrend  «das  Ding  an  sich"  te  doorgronden, 
den  stempel  der  hetrekkelijkheid  dragen,  en  ook  de  ontologie 

van  een  Eduard  von  Hartmaan,  den  jongsten  der  groote  syste- 
matische denkers,  laat  hij  slot  van  rekening  het  wezen  der 

Suhstantie  onbegrepen.  (})  »Ins  Innre  der  Natur  dringt  kein 

erschallner  Geist."  Welke  dus  de  hedoelingen  zijn ,  waartoe 

het  groote  ]-aderwerk  der  Natuur  als  hemiddelingstoestel  moet 

dienen,  —  ziedaar  eene  vraag,  die  huilen  den  kring  ligt  van 

datgene  waarover  ik  voor  mij  iets  stelligs  zoude  durven  he- 

weren.  Wij  overzien  slechts  enkele  differentialen  van  hel  na- 

tuurproces, en  het  is  een  onbegonnen  werk,  uit  die  weinige 

diflerentialen  de  geheele  wereldgeschiedenis  (e  willen  inlegree- 
ren.  Denkt  men  zich  een  vogel,  die  in  een  stikdonkeren  nacht 

iiü  de  duisternis  in  de  duisternis  een  helder  verlicht  aan  te- 

genovergestelde zijden  geopend  huisjen  doorvliegt,  dan  heeft 

men  een  niet  ontoepasselijk  beeld  van  Natuur  en  menschheid. 

Wij  weten  niet  van  waar  wij  komen  noch  waarheen  wij  gaan. 

Doch  ricJUimj  is  er;  de  intelligentie  die  wij  genoopt  worden  in 

den  bovenzinnelijken  bestaansgrond  des  Heelals  te  onderstellen , 

waarborgt  ons  de  doelmatigheid  der  feilen.  Moge  ook  al  ons 

phaenomenaal  verstand  te  kort  schieten  in  het  omvallen  van  de 

strekking  des  geheels:  moge  ook  al  elke  ontologische  bewering 

omtrent  de  eigenschappen  of  functiën  der  Substantie  een  uit 

der  aard  inadaequaat,  relatief  en  onveriheerbaar  karakter  dra- 
gen: niets  van  de  andere  zijde,  ook  niet  de  natuurwetenschap 

der  negentiende  eeuw,  rechtigt  ons  te  ontkennen  dal  op  de  eene 

of   andere    wijze    de    bronwei  der  menschelijke  logica,  de  be- 

(0  «Ratio  vero  in  lioc  universaliter  sUidcl  iil  suadeat,  corlisque  verilalis 

indagalionibus  approbet,  nihil  proprie  de  Deo  posse  dici,  cum  siiperel  oinneni 

intellectiim,  omnesque  sensibiies  intelligibiicsque  signilicaliones;  qui  melius 

ncsciendo  scilur,  cuius  ignorantiu  vera  csl  sapientia,  qui  verius  lideliusque 

negatur  in  omnibus  quam  alïirnialur."  Johannes  Scotus  Erigena  de  Divisiono 
Naturae,  I  66. 
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staaiisgroiul  <ler  (lingeii  In  hol  algemeen,  als  iiituitiet'-intclli- 
gent  moet  worden  gedacht.  Ik  voor  mij  schroom  niet,  heslist 
ie  verklaren ,  dat  de  onderstelling  van  een  met  ahsolunt  hlinde 

noodzakelijkheid  verloopend  natunrproces  op  mij  den  indruk 
van  ahsoluten  onzin  maakl.  Van  eeuwigheid  tot  eeuwigheid 

door  te  warrelen,  zooals  de  malerialistisch  en  eenzijdig-ato- 
mistisch  gedachte  Natuur  zoude  doen ,  zonder  met  dat  hlind 
i'ewarrel  ook  maar  eene  schrede  verder  Ie  komen  —  dat  is 

wanhopig  dom ,  en  wel  geschikt  om  ons  de  vraag  te  ontlok- 
ken ,  van  waar  dan  in  Godes  naam  ons  eigen  denken  en  stre- 
ven ons  zijn  komen  aanwaaien.  Men  mag  wel  vnigen :  van 

waar  dan  dat  inzicht ,  dat  die  algemeene  hlindheid  hegrijpt  en 

hetoogt  't  Een  Cretin  ware  een  God  ,  vergeleken  hij  de  hlinde , 
in  een  eeuwigen  tredmolen  loopende,  Natuur  der  stoljesman- 
nen.  Van  het  standpunt  des  gevoels  van  instemming  en  af- 

keuring, dat  zich  in  ons  denken  met.de  hegrippen  verstand 
en  onverstand  verhindt,  moet  de  Natuur  hereikhare  doeleinden 

hehhen ,  moge  het  voor  het  overige  waar  zijn,  dat  deze  niet 
dan  met  veel  last  en  leed  kunnen  worden  hereikt.  Daarom 

zal  hij,  in  wien  het  logisch  gevoel  levendig  is,  aan  de  waanzin- 
nigste dialekliek  en  het  verst  gedreven  miserahilisme  nog  de 

voorkeur  geven  hoven  eene  volslagen  hlinde  en  hotte,  grond- 
en doelloos  dooreenwarrelende  wereld  van  doode  stoljes ,  en  die 

overlaten  aan  de  » verlichte"  minnaars  van  het  stompzinnige. 
Waanzin  is  nog  altijd  zin;  volslagen  5/o//i/>zinnigheid  kan  niet 

eens  waanzin  worden ,  hoewel  zij  een  verstandig  mensch  daar- 

loe  hrengen  kan.  Reeds  hierom  kan  de  reaal-dialektiek,  de 
dynamische  verevening  van  tegenstellingen  in  het  natuurproces 

niet  geheel  zonder  idee  en  logica  wezen.  In  vroegere  tijden 

lieel't  men  het  atheïsme  en  materialisme  met  den  hrandstapel 
hedreigd;  tegenwoordig  kan  men  een  dergelijk  harharisme  al- 

leen verzoeken ,  zich  uit  het  gezelschap  van  fatsoenlijke  en 

verstandige  lieden  Ie  verwijderen,  en  zich  terug  te  trekken 

onder  het  gezelschap  van  de  oroletariërs  des  geest.  (') 

(O     Vgl.  M.   Venetianer,  »der  Aligeisi,"  Beulijn  1874,  biz.  221 
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II. 

Mijne  Hccrt'H ! 

Iii  (Ie  cerslc  lielll  onzer  overwegingen  hcl)l)cn  Avij  in  hel 

algemeen  en  langs  verschillende  wegen  leeren  inzien  dat  het 

hegrip  Natuurwet ,  zal  het  strooken  met  eene  deugdelijke  opvat- 
ting van  de  kalegoric  der  nooihakeliikheid,  ook  heide  zijden 

der  verschijnselen  dienl  te  omvatten,  en  men  daarhij  niet 

uitsluitend  de  eene,  ohjectieve  en  aposteriorische  zijde  als 

geldig  mag  aanmerken.  Wij  hehhen  gezien,,  dat  eene  zuiver 

aposteriorische,  enkel  op  de  ohjectieve  zijde  der  verschijnselen 

hetrokken  .  oorzakelijkheid  nooit  op  zich  zelve  volledig  kan  wezen 

even  weinig  als  aan  een  cirkel  de  convexe  huitenzijde  als 

alleen  hestaande  kan  worden  gedacht;  wij  hehhen  hegrepen 

dat  een  aposteriorisch  heschouwde  samenhang  van  het  natuur- 
verloop evenmin  zijne  keerzijde  kan  missen,  als  eene  enkel  uit 

geestelijke  zelfwaarneming  gelrokken  doelbeoofjituf ,  waarhij  wij 

lot  de  voorstelling  eener  Voorzienigheid  zouden  geraken,  met 

lerzijdestelling  van  hel  hegrip  eener  mechanische  natuurwet. 

Het  is  ons  duidelijk  geworden,  dat  eene  deugdelijke  opvatting 

der  natuurlijke  noodzakelijkheid,  eene  zoodanige  dus  die  in 

hoogslen  aanleg  den  toets  der  kritiek  kan  doorstaan,  zóó  moei 

wezen,  dat  zij  hinnen- en  huitenkant  des  natuurverloops,  de 

subjectieve  zoowel  als  de  ohjectieve  zijde,  /Imliteit  zoowel  als 
causaliteit,  als  keerzijden  in  zich  hevat.  Het  materialisme  als 

ivereldheschouwimj  is  daarmede  geoordeeld:  het  kan  voortaan 

alleen  nog  als  stelregel  van  onderzoek  dienst  doen. 

Voornamelijk  de  levensleer  is  het ,  die  ons  genoopt  heeft  een 
constructief  en  voorheschikkend  heginsel  te  erkennen  in  den 

hovenzinnelijken    bestaansgrond  der  verschijnselen.  (^)  «Nemen 

(Ij  «Zweckmiissigkeil  in  der  Naliir  zu  leugneii .  isl  cine  Bcliauplung  doren 

-MonsU'Oses  Joden ,  der  dio  oiganische  Natuur  nur  irgeiid  gcnauer  kennen 

gelernl  hal,  in  die  Augen  springt."  Schoponhauer .  W.  a.  W.  u.  V.,  I12.2G. 

vgl.  ook  .Vilalismus  und  Meclianisnius."  oeno  voordracht  van  G.  lUjNGE,|)ror. 
der  pliysiologie  ie  Bazel.  Loipzig.  1886. 



»vvij  aan,  dat  alle  stoffen,  waaruit  de  aarde  bestaat,  in  elemen- 
«taire  gestalte  dooreen  zijn  geworpen,  dan  is  het  mogelijk,  dat 

«er  bij  de  eerste  werking  der  affiniteit  vele  zwakke  verbindingen 

«ontstaan:  maar  ook  is  het  zeker,  dat  deze  allengs  voor  ster- 
»kere  zullen  moeten    wijken,  totdat  alles  zich  heeft  vereenigd 
«tot    vormen,    die    het  volstrekte  maximum  van  bestendigheid 

«bezitten,  —  bijaldien  niet  het  proces  wordt  gestuit  door  eene 
«verstijving  der  massa,  die  verdere  beweging  onmogelijk  maakt. 

«Nu  vindt  echter  in  de  verbindingen,  die  er  gedurende  den  was- 
'>dom    der    dieren  en  planten  ontstaan,  juist  het  legendeel  van 

«een    zoodanig    proces   plaats.     Wij    zien  eene  opstijging    van 

«het  lagere  tot    het   hoogere  peil,  een  optreden  van  zwakkere 

«instedc  der  lagere,    van  labiele  in  plaats  van  stabiele  verbin- 
«dingen.     En  dierlijke  verbindingen,  dezulken  m.  a.  w.  die  zich 

«vormen  waar  de  type  des  levens  het  hoogst  is,  zijn  in  den  regel 

«veel  nn'nder  stabiel  dan  de  plantaardige.     De  aanwezigheid  van 
«een  afzonderlijk  levensbeginsel   in  de  georganiseerde  lichamen 
«veroorzaakt  dus  dat  de  natuurkrachten,  die  in  zulke  lichamen 

«de  veranderingen  bewerken,  werkzaam  zijn  op  eene  wijze  die 

«niet    wordt   gevolgd,    zoodra    het  afwezig  is.     Licht  en    che- 

«niische  affiniteit  bijv.  worden  in  de  plant  tegen  elkaar  uitge- 
«wisseld.     Hel  licht  verdwijnt,  en  bij  het  verdwijnen  wekt  het 

«de    affiniteit    lot  werkzaamheid  op,    welke  sluimerde,  omdat 

«aan  haar  voldaan  was:  maar  om  dit  te  doen  is  er  een  bepa- 

« lende  invloed  noodig,  dien  zij  vindt  in  de  gelijktijdige  aanwe- 

«zigheid  van  het  levensbeginsel,  en  nooit  zonder  dit laatste."(*) 
Terecht  beweert  Liebig:     «De  ontleding  tot  elementen  inde 

«scheikunde  geeft  niet  het  minste  steunpunt  ter  bcoordeeling  of 

«verklaring   van  de  eigenschappen  der  organische  verbindingen. 

«Cliemisch    genomen    bestaat  een   huis   in    zijne   verschillende 
«bouwstoffen  uit  silicium,   zuurstof,  aluminium,  calcium,  wat 

«ijzer ,  lood  en  koper ,  koolstof  en  de  bestanddeelen  van  het  water. 
«Wilde   nu  iemand  beweren,  dat  het  huis   van  zelf  ontstaan  is 

(l)    Prof.  Fr.  Barnard,  geciteerd  dooi'  L.  1>.  Hellrxbacii,  A'onroordeelen' 
UI,  V  uitgaaf  (1880). 



»(loor  een  spel  van  natuurkrachten,  die  toevallig  zijn  (e  zamen 

»gekonien  on  de  elementen  tol  een  luiis  hebhen  geordend:  wijl 

»imniers  zijne  deelen  uit  deze  elementen  bestaan,  elementen 

)>die  door  de  cliemische  allinileit  worden  bijeengehouden  en  door 

»de  cohaesie  vastigheid  erlangen:  vermits  dus  chemische  en 

»physisclie  krachten  aan  het  huis  een  bepaald  aandeel  hebben.  — 
«men  zoude  hem  uitlachen.  Nu  verbinden  zich  echter  de  bouw- 

«sloiren  in  de  laagste  zoowel  als  in  de  hoogste  plant ,  in  baron 

))bouw  en  hare  ontwikkeling,  lot  vormen  van  eeno  fijnheid  on 

«regelmaat,  lot  eene  harmonie,  die  alles  overtrelï'en  wat  wij  in 
»de  inrichting  van  een  huis  w^narnemen.  Wij  zien  w^l  de  kracht 

«niet,  die  het  weerbarstige  materiaal  aan  zich  onderwerpten 

)>liet  dwingt  zich  naar  deze  vormen  en  verhoudingen  te  voegen  , 
»maar  onze  rede  bevroedt,  dat  er  in  hel  lovend  lichaam  eeno 

«oorzaak  bestaat,  die  de  chemische  en  physischo  krachten  W- 

«lieerscht  en  ze  bijeenvocgt  tot  vormen,  die  buiten  hol  orga- 

«nisme  nimmer  woorden  opgemerkt."  (*) 
Het  is  op  goede  gronden  alzoo,  dat  men  het  beslaan  van  een 

construcliel',  dus  apriorisch  en  voorbeschikkend,  beginsel  inde 
Natuur  als  in  het  algemeen  waarschijnlijk  beschouwi.  Wal 

ons  thans  te  doen  slaat ,  is  eene  kritiek  van  den  Injzonderen 

vorm  waarin  men  in  den  jongsten  tijd  getracht  hoeft,  het 

voorzienigheidsbegrip  logisch  overbodig  Ie  maken.  Wij  hebben 

m.  a.  w.  ons  staiulpunt  thans  te  bevestigen  tegenover  de  he- 
dendaagsche  leer  omtrent  het  ontslaan  der  soorten,  want  het 

lijdt  geen  twijfel,  dat  sedert  hel  verschijnen  van  Darwin's  be- 

roemd geschrift  »o//  Ihe  Origin  o[  Species  (l8o9)"  de  strijd  tus- 
schen  de  verdedigers  van  oen  doelbeoogenden  bestaansgrond 

der  dingen  en  de  voorstanders  van  een  blind  natuurmecha- 

nisme in  een  nieuw  tijdperk  getreden  is.  Op  de  vraag  naar 

het  ontslaan  en  de  ontwikkeling  der  organismen  op  onze  aarde 

heeft  zich  de  eeuwenheugendo  tegenstelling  toegespitst  tusschen 

de  mechanische  en  de  organische,  de  materialist isch(^  en  do 

idcalislischo  wijze  van    natuuro|>vatting.     In  bijzonderheden   to 

O    Gecileonl  door  I.az.M!  W.  IIf.i.i.knbacii,  "Vooroortleclen  lil' 
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treden  aangaande  den  inhoud  van  üakvvin's  geschril'len  zal  hier 
niel  noodig  zijn.  Allen  zijn  wij  althans  in  algemeenen  zin 

met  de  beteekenis  van  het  Darwinisme  hekend;  allen  hebhen  wij  in 

mindere  of  meerdere  mate  de  door  hem  verwekte  geestesheweging 

zelve  medegemaakt.  Voorloopig  wensch  ik  alleen  Ie  herinneren 

aan  de  omstandigheid  dat  het  Darwinisme  een  verzamelnaam  is 

voor  drie  afzonderlijke  theorieën:  de  afstanmiingsleer,  de  theorie 

der  transmutaties  of  geleidelijke  veranderingen ,  en  de  leer  der 

natuurlijke  teeltkeus. 

Darwin's  leer  is  door  eenzijdige  volgelingen  ten  top  gevoerd  in  de 
bewering,  dat  alle  finaliteit  of  beoogde  planmatigheid  uit  de  Natuur 

dient  verbannen ;  dat  de  natuurlijke  teeltkeus  in  den  strijd  om  hel 

beslaan  {nalurnl  seleclion,  slrufigle  jor  H/e),  ten  gevolge  waar- 

van het  minder  doelmatige  te  gronde  gaat  en  het  beter  ge- 
schikte en  doelmatige  verder  overerft,  als  zuiver  mechanisch 

feile?iverloop  doelmatige  gevolgen  heeft ,  zonder  eenige  mede- 
werking van  een  doelbeoogend  beginsel.  Het  doelmatige  alzoo 

bestaat,  doch  er  is  geen  doel  beoogd.  Den  organismen  is  geen 

neifjim/  of  drang  aangeboren  tot  het  voortschrijden  in  de  richting 

van  iels  hoogers. 

Vrij  algemeen  is  de  beaming,  die  het  Darwinisme  heeft  ge- 

vonden len  opzichte  der  overigens  reeds  door  vroegere  philo- 

sopheu  en  natuurgeleerden  (*)  vooruitgeloopen  afstammingsleer. 

(^)  Als  voorlooper  van  Daiiwin  dient  vooral  genoemd  Immanuel  Kant 

(1724-1804);  vgl.  Fr.  Sguulïze  ,  over  «Kant  und  Darwin",  Jeiia  1875.  Dezelfde 
philosoof,  de  grootste  wijsgeer  aller  tijden,  ontwikkelde  40  jaar  voor  Laplace 

de  moderne  leer  van  de  wording  onzes  planetenstelsels ;  60  jaar  voor  Hansen 

vermoedde  hij  de  excentrische  ligging  van  het  zwaartepunt  der  maan;  94 

jaar  voor  Robert  Mayer  en  11  jaar  voor  den  Franschen  academicien  Delaunay 

voorspelde  hij  de  langzame  vertraging  van  de  aswenteling  onzer  aarde  door 

den  invloed  van  ebbe  en  vloed;  40  jaar  voor  Laplace  berekende  hij  den 

omloopstijd  van  den  Saturniisring  volgens  dezelfde  theorie  als  die  beroemde 

wiskundige,  en  beredeneerde  tegelijk  de  samenstelling  van  dezen  ring  uit  ver- 
schillende afzonderlijke  ringen ,  meer  dan  40  jaar  voordat  deze  laalsten  door 

de  leleskopen  van  William  Uerschel  werkelijk  konden  worden  aangetoond. 

Onafhankelijk  van  lladlcy  stelde  hij  in  1756  de  juiste  tlieorie  op  over  de 

periodische  winden ;  enz.    Met  reciU   mag   men   met   Zöllner  heweren ,  dat 
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Voor  de  veranderlijkheid  der  soori  iii  hel  natiuirproces  spreekt 

o.  a.  het  feil ,  dat  van  de  tegenwoordig  levende  soor/en  'm  de 

voorwereldlijke  fauna's  en  flora's  geen  volkomen  toepasselijke 
vertegenwoordigers  te  vinden  zijn :  wel  echter  voor  de  thans 

levende  geslachten,  faniiliën  en  orden.  Daarbij  hlijken  de  pa- 
laeontologische  vertegenwoordigers  der  huidige  vormen  in  veel 

geringere  mate  onderling  te  verschillen  dan  deze  laalsten;  de  verte- 

genwoordigers bijv.  van  familiën  onderscheiden  zich  in  eene  vroe- 
gere periode  van  aardvorming  alleen  als  geslachten,  en  in  eene 

nog  vroegere  slechts  als  soorten.  Zelfs  wanneer  men  geheel 

verschillende  klassen  des  dierenrijks  in  oogenschouw  neemt:  vis- 

sclien  bijv.  en  tweeslachtige  dieren ,  komt  men  bij  achterwaart- 

sche  opklimming  aan  tijdvakken ,  waarin  het  gemiddelde  onder- 
scheid tusschen  beiden  voortdurend  geringer  wordt.  Voeg 

daarbij ,  dat  volgens  de  moderne  phylogenetische  onderzoekingen 
de  ontwikkeling  van  het  embryo  bij  de  hoogere  diersoorten  eene 

verkorte  en  summaire  herhaling  is  van  eene  blijkbaar  opklim- 

mende en  evolutionistische  geschiedenis  der  voorouderlijk*' 

types,  en  men  zal  toegeven  dat  de  Darwinistische  afstam- 
mingsleer  eene  aannemelijke  en  goed  gegronde  hypothese  is. 

Ook  Darwin's  verklaringsbeginsel  der  natuurlijke  teeltkeus 
door  de  werktuiglijke  gevolgen  van  den  strijd  om  het  bestaan 

is  een  gewichtig  en  feitelijk  in  ruimen  zin  toepasselijk  principe, 

ledere  plant,  ieder  dier  heeft  in  een  dubbel  opzicht  eenen  strijd 

te  voeren  om  zijn  bestaan :  vooreerst  in  negatieven  zin  als 

afwering  der  vijanden ,  die  het  willen  verdelgen ,  zooals 
de  elementen ,  de  roofdieren  en  de  parasieten :  en  verder  in 

positieven  zin  als  mededinging  om  erlanging  en  behoud  van 
hetgeen    tot   een  verder  leven  noodzakelijk  is,  zooals  voeding, 

geen  natuuronderzoeker  voor  ol'  na  Kam  zulke  proeven  van  geniaal  doorzicht 
gegeven  tieeft.  Volgens  dezen  groolen  denker  nu  lieruslen  de  mechanische 

en  de  teleologische  natuurverklaring  hierop,  dal  de  naluu robjec ten  zicli  deels 

als  voorwerpen  der  zintuigen,  deels  als  voorwerpen  des  verstands  laten  be- 
schouwen. De  mechanische  en  de  eind-oorzaken  worden  volgens  Kant  Avelliclil 

als  idenlisch  omvat  door  een  inluitiei  verstand,  dat  echter  de  nienscii  nicl 

bezit.    Men  zie  zijne  ̂ Kritik  der  Urteilskraft,"  II  2,  §  70. 
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lucht,  licht,  bodem,  enz.  De  vlugste  dieren,  of  zij,  die  zich 

het  best  weten  te  verbergen,  dan  wel  door  hunne  kleur  en 

gestalte  het  minst  in  hunne  omgeving  in  het  oog  loopen ,  zullen 

zich  het  gemakkelijkst  aan  de  vervolgingen  hunner  vijanden 

onttrekken ;  onder  dieren  en  planten  zullen  diegenen  het  minst 

ten  offer  vallen  aan  de  onguurheden  van  weder,  storm, vorst, 

hitte ,  vocht ,  droogte ,  enz.,  die  tegen  deze  omstandigheden  het 

beste  beschut  zijn  door  hunne  uitwendige  of  innerlijke  inrichting. 
Onder  de  roofdieren  zullen  bij  schaarschte  van  voedsel  alleen 

de  flinkste,  vlugste,  krachtigste  en  hstigste  den  hongerdood 

ontgaan;  onder  de  planten  zullen  die,  welke  zich  in  gelijke 
omstandigheden  het  krachtigst  voeden  de  anderen  overwoekeren , 

en  met  betrekking  tot  het  genot  van  hebt ,  lucht  en  regen  tot 

een  zóó  beslist  voordeel  geraken,  dat  ze  de  anderen,  die  het 

verst  zijn  achtergebleven,  verstikken.  Wij  zien  dezen  strijd 

om  het  bestaan  menigmaal  ontbranden  tusschen  verschillende 

soorten ,  en  met  algeheele  vernietiging  der  eene  partij  eindigen , 

zooals  bijv.  van  de  huisrat  door  de  trekrat.  Minder  opgemerkt 

maar  veel  algemeener  is  de  strijd  tusschen  afwijkende  individu's 
derzelfde  soort.  Deze  brengt  natuurlijk  eene  veredeling  der 

soort  teweeg,  want  het  zijn  in  alle  gevallen  de  zwakste 

exemplaren,  die  door  te  vroege  verdelging  van  de  taak 

der  voortplanting  worden  uitgesloten,  terwijl  deze  taak  bij 
voorkeur  aan  de  flinkste  en  krachtigste  exemplaren  den 

langsten  tijd  ten  deel  valt.  Er  kan  echter,  buiten  de  verede- 
ling ,  ook  eene  zoodanige  verandering  der  species  plaats  hebben, 

dat  daaruit  in  eersten  aanleg  variëteiten  en  rassen,  en  einde- 
lijk nieuwe  soorten  ontstaan.  Dit  geval  kan  zich ,  dat  spreekt, 

alleen  dan  voordoen,  wanneer  de  omringende  levensverhou- 
dingen zich  wijzigen;  dan  zal  bij  voortplanting  de  natuurlijke 

teeltkeus  die  individueele  karakters  begunstigen,  welke  be- 
paaldelijk in  de  nieuwe  omstandigheden  bijzondere  levenskracht 

toonen ;  het  gevolg  zal  dus  in  allen  gevalle  eene  schikking  naar 

de  omringende  levensvoorwaarden  zijn. 

Het  valt  gevolgelijk  niet  te  loochenen,  dat  Darwin's  theorie 
7 
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der  natuurlijke  teeltkeus,  door  mechanische  gevolgen  van  den 

strijd  om  het  bestaan,  een  belangrijk  gehalte  aan  waarheid 

bevat.  Eenmaal  gegeven  het  innerlijk  vermogen  der  Natuur  om.  zich 

uit  chaotische  beginselen  tot  planmatige  dynamische  verbindingen 

en  organische  stelsels  te  ontwikkelen,  zoo  ligt  het  in  het  wezen 

van  alle  doelmatige  toestanden  en  verbindingen,  dat  zij  in  stand 

blijven,  terwijl  het  ondoelmatige  en  niet  in  het  omringend 

geheel  passende  wordt  opgelost  of  te  gronde  gaat.  In  ieder 

samenstel  van  mechanische  krachten  moet  ten  slotte  natuurlijker- 
wijze eene  verevening  tot  stand  komen ,  onder  uitstooting  van  alle 

daarin  vervatte  onbestaanbaarheden ;  evenzoo  staat  ieder  orga- 

nisme voor  de  keuze,  zich  te  richten  naar  de  gegeven  om- 
standigheden, naar  het  spel  der  omringende  krachten,  dan 

wel  zich  weder  op  te  lossen ,  zoo  het  daartoe  de  noodige  buig- 
zaamheid en  elasticiteit  niet  bezit.  Het  ligt ,  om  kort  te  gaan , 

in  de  natuur  van  het  doelmatige  dat  het  blijft  voortbestaan,  ter- 

ivijl  het  ondoelmatige  wordt  weggewerkt. 

Luide  is  dan  ook  door  atheïstisch  en  materialistisch  ge- 
zinde natuuronderzoekers  de  bedoelde  leer  van  den  beginne 

toegejuicht.  »Wij  zien",  zeide  Haeckel  indertijd,  » in  Darwin's 
«ontdekking  der  natuurlijke  teeltkeus  in  den  strijd  om  het  be- 

» staan  het  treffendst  bewijs  voor  de  uitsluitende  geldigheid 

»der  mechanisch  werkende  oorzaken  op  het  gezamenlijk  gebied 

»der  levensleer ;  wij  zien  daarin  den  beslisten  dood  van  alle  teleolo- 

))gische  beoordeehng  der  organismen."  Nog  tegenwoordig  wanen 
vele  minder  diep  doordenkende  natuurgeleerden ,  dat  alle  beoogde 

doelmatigheid  in  het  organisch  ontwikkeHngsproces  door  de 

Darwinistische  formule  voor  goed  is  opgeheven. 

Eer  ik  overga  tot  de  uiteenzetting  der  in  dezen  door  den 

philosoof  uit  te  oefenen  kritiek,  wensch  ik  nadruk  te  leggen 

op  het  feit,  dat  juist  op  een  door  Darwin  niet  betreden 

gebied,  zijne  formule  ten  volle  houdbaar  is  gebleken.  De 

mechanische  planmatigheid  der  anorganische  natuur  gaat  er 

zonder  overschot  in  op ,  en  in  alle  planmatigheid  der  siderische 

systemen,   in  alle  «wonderen  des  hemels"  kan  eene  onbevoor- 
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oordeelde  wetenschap  niet  nalaten,  de  uitkomst  te  zien  van 

een  vereveningsproces  der  mechanische  natuurkrachten,  — 
zoolang  men  op  het  standpunt  staat  van  het  naief  realisme  , 

en  de  ahsolule  geestelijkheid  des  Heelals  nog  niet  heeft  leeren 

inzien.  De  mechanische  planmatigheid  in  de  kosmische  physica 

is  geheel  en  al  verklaarbaar  als  het  gevolg  der  in  den  strijd 

om  het  bestaan  zich  metende  verbindingen  van  krachten , 

waaruit  volgt,  dat  op  dit  gebied  de  Darwinistische  theorie 

van  haar  standpunt  eene  volledige  verklaring  vermag  te  leveren, 

moge  overigens  de  natuurwet  zelve  in  de  bij  slot  van  rekening 

op  zich  zelve  onstoffelijke  en  bovenzinnelijke  werkelijkheid  als 

onoplosbaar  raadsel  in  laatsten  aanleg  blijven  staan.  Tot  op 

zekere  hoogte  is  in  allen  gevalle  van  het  Darwinistisch  stand- 
punt een  antwoord  mogelijk  aan  hen,  die  uitsluitend  uit  de 

regelmaat  in  de  beweging  der  hemellichamen  het  bestaan  eener 

voorzienigheid  zouden  willen  blijven  betoogen,  en  wij  kennen 

thans  minder  dan  vroeger  rechtstreeksche  bewijskracht  toe  aan 

redeneeringen  als  die  van  Cicero  in  het  geschrift  »6/o  Natura 

Deorum",  II  57  (*).  Van  het  standpunt  der  kosmische  physica 
houdt  in  eersten  aanleg  veeleer  de  atheïstische  Lucretius 

gelijk  (2).     Laat    men    de    levensleer   buiten    bespreking,    dan 

(^)  » Hic  ego  non  mirer ,  esse  quemquam  qui  sibi  persuadeat  corpora  quaedam 
solida  atque  individua  vi  et  gravitate  ferri  mundumque  effici  ornatissimum  et 

pulcherrimum  ex  eorum  corporum  concursione  forliiita?  Hoc  qui  existi- 
mat  fieri  potuisse ,  non  intelligo  cur  non  idem  putet ,  si  innumerabiles  unius 

et  viginti  forraae  litterarum  vel  aureae  vel  quales  libet  aliquo  conjiciantur , 

posse  ex  iis  in  terram  excussis  annales  Ennii,  ut  deinceps  legi  possint, 

effici;   quod  nescio   an  ne  uno  quidem  versu  possit  tantum  valere  Ibrtuna.'* 
(2)     .Nam  certe  neque  consilio  primordia  rerum 
Ordine  se  suo  quaeque  sagaci  mente  locarunt 

Nee  quos  quaeque  darent  motus  pepigere  profecto, 

Sed  quia  multa  modis  multis  mutata  per  omne 

Ex  infmitis  vexantur  percita  plagis, 

Omne  genus  motus  et  coetus  experiundo 

Tandem  deveniunt  in  tales  disposituras 

Qualibus  haec  rerum  consistit  summa  creata." 

(De  R.  N.  I.  1021-1028.) 



100 

tnag  men  beweren,  dat  eene  beoogde  planmatigheid  in  de 

bewegingen  der  lichamen  met  klem  niet  te  bewijzen  is;  de 

mogelijkheid  van  een  blind-mechanisch  ontstaan  onzer  wereld- 

orde is  zelfs  proefondervindelijk  te  verduidelijken.  Ik  herinner 

aan  de  proef  van  Plateau  ,  waarin  het  ontstaan  van  ons 

zonnestelsel  volgens  de  onderstelling  van  Kant  en  Laplace  ,  door 

middel  van  olijfolie,  water  en  wijngeest  aanschouwelijk  wordt 

voorgesteld.  (^)  Toch  wane  men  niet,  dat  met  de  hier  gemelde,  wel- 
licht te  gul  gedane,  concessie  voor  de  bUnd- en  doodverklaring 

der  Natuur  in  laatsten  aanleg  veel  gewonnen  is.  Diep  geheim- 
zinnig moet  het  blijven ,  dat  wij  menschen  het  gewaande  doode 

verloop  der  wereldwording  als  gedachte  vermogen  te  recon- 

strueeren;  diep  geheimzinnig  ook  blijft  ten  slotte  de  aanwezig- 
heid van  wiskundige,  dus  logische  wetten  in  die  blinde 

Natuur  zelve.  Juist  bij  de  bewegingen  der  hemellichamen, 

herleidbaar  als  zij  zijn  tot  wiskundige  formules ,  voortgebracht 

door  het  menschelijk  denkvermogen,  en  waarbij ,  voor  zooverre 

ons  alle  uitwendige  omstandigheden  bekend  zijn,  het  gevolg 

zich  met  nimmer  falende  zekerheid  laat  voorspellen, — juist  in 
dit  hardnekkig  vasthouden  der  oorzaak  aan  hare  werking  wordt 

het  ons  recht  voelbaar,  dat  de  natuurwet  in  het  kosmisch 

proces  zelve  weder  een  raadsel  is.  Lieden,  die  dieper  door- 
denken, zullen  zich  uit  dien  hoofde  even  zeker  te  allen  tijde 

over  het  vallen  van  een  steen  verbazen,  als  het  volk  deze 

verbazing  nimmer  begrijpen  zal. 

Geeft  de  toepassing  der  Darwinistische  formule  op  het  ont- 
staan der  anorganische  wereldorde  een  zekeren  steun  aan  den 

voorstander  van  een  blind-werktuiglijk  naturahsme,  gelijk  dat 

in  natuurkundige  kringen  tegenwoordig  veelal  den  boventoon 

voert,  zoo  schiet  deze  toch  beslist  te  kort,  waar  het  de  orga- 

nische ontwikkeling  geldt.  Ik  wil  niet  eens  rhetorische  munt 

slaan  uit  de  principieele  onverklaarbaarheid  van  het  leven  zelf, 

uit    de    volslagen    ondoorgrondelijkheid   van    het   primitiefste 

(1)    Intusschen  vgl.  men   over   de  nevelhypothese  D.  Von  Schütz,  »Das 

exacte  Wissen  der  Naturforscher  (Mainz  1878),",  blz.  83—93. 
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protoplasma-dropjen ;  wat  ik  beweer  is,  dat  in  de  levensleer 
het  Darwinisme  wel  de  wording  van  overeenstemming  der 

organismen  met  de  veranderlijke  levensvoorwaarden  kan  ver- 

klaren, maar  daarom  nog  volstrekt  niet  het  opklimmen  der 

levende  wezens  tot  steeds  hoogere  en  meer  ingewikkelde  graden 

van  samenstelling:  dit  ligt  buiten  zijn  verklaringsgebied.  De 

organische  ontwikkelingsleer,  door  de  doodverklaarders  der  Natuur 

onverstandigerwijze  als  bewijs  voor  hunne  wereldbeschouwing 

geprezen,  staat  er  wel  bezien  zelfs  in  lijnrechte  tegenspraak 

mede :  hoe  hooger  de  natuurvoortbrengselen  staan  in  de  opklim- 
mende reeks  der  verschijnselen ,  des  te  minder  geven  zij  ons  recht 

de  botheid  des  onverstands  tot  universeel  wereldbeginsel  te  ver- 
heffen. Het  is  alleen  door  eene  fabelachtige,  voor  den  atheïst 

karakteristieke,  miskenning  van  de  wet  der  identiteit  (A  =  A),  (*) 
dat  men  het  doelbeoogend  denken  in  den  mensch,  het  hoogste 

der  ons  bekende  organismen,  uit  eene  op  zich  zelve  volstrekt 

blinde  beweging  kan  laten  ontstaan. 

De  materialist  kan  eigenlijk  in  objectieven  zin  in  het  geheel 

niet  van  hooger  of  lager  spreken;  van  zijn  standpunt  is  wel 
beschouwd  alles  eenvoudig  zooals  het  is,  en  kan  niet  anders 

zijn.  Alles  bestaat  met  hetzelfde  recht  en  met  dezelfde  betee- 
kenis,  het  eene  is  een  stuk  Natuur  als  het  andere,  —  eene 

gevolgtrekking  die  in  stuitende  tegenspraak  is  met  de  feitelijk 
zich  openbarende  bewustzijnsverhooging  in  de  organische  en 

historische  ontwikkeling,  en  onze  ethische  driften  te  eenen 

male  buiten  rekening  laat.  Eerst  doordat  de  materialist  met 

zijn  menschelijk  bewustzijn  de  Natuur  in  oogeiischouw  neemt: 

eerst  doordat  hij  de  voorhanden  Natuur  als  middel  begint 

te  beschouwen  tot  zijne  menschelijke,  zelve  zich  toch  ook  uit 

den  algemeenen  bestaansgrond  ontwikkelende,  doeleinden, 

kan  hij  met  het  oog  hierop  beginnen  te  spreken  van  een  hooger 

of  lager  in  de  levende  wereld.  Doordat  hij  bijv.  de  waarheid 

beseft,  dat  kennis  macht  kweekt,  en  het  weten,  een  product 

(1)    i?etreffende  de  wet  der  identiteit  vgl.  men  Ed.  v.  Hartmann  >überdie 

dialektische  Methode",  blz.  96  vlg. 
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des  verstands  is ,  zoodat  verstand  tot  macht  voert ;  doordat  hij 

verder  zich  het  erlangen  van  macht  als  menschelijk  doel  voor 

oogen  stelt,  beschouwt  hij  den  mensch  met  meerdere  kennis  en 

scherpzinniger  verstand  als  hooger  staande,  en  past  dan  deze 

onderscheiding  ook  op  de  dieren  toe.  Objectief  genomen  is  echter 

alleen  dan  het  meer  scherpzinnige  verstand  ook  het  hoo- 
gere, wanneer  eene  zoo  groot  mogelijke  verstandsontwikkeling 

of  een  harer  gevolgen  objectief  oogmerk  is  der  Natuur ,  en  niet 

enkel  subjectief  gesteld  doel  des  menschen.  Ontbreekt  een 

immanent  natuurdoel,  dan  is  van  zelf  het  geheele  natuur- 

verloop  niets  dan  onverschillige  verandering  en  beweging,  doel- 
looze  overgang  van  het  een  tot  het  ander,  en  hebben  wij  ons 

alleen  nog  op  hopelooze  wijze  te  verbazen  over  de  vreemde 
begoocheling ,  die  ons  gradueele  verhoudingen  in  de  wereld  der 

levende  wezens  doet  zien.  Bestaan  er  zakelijk  genomen  enkel 

onverschillige  toestanden,  alle  met  dezelfde  rechten,  toestanden , 

die  zich  eerst  van  een  subjectief  menschelijk  gezichtspunt  als 

hooger  en  lager  voordoen ,  dan  bestaat  er  in  waarheid  ook  geenc 

organische  ontwikkeling,  en  wordt  dit  woord  een  klank  zonder 

beteekenis  in  den  mond  van  een  materialistisch  gezinden  Dar- 
winist: zal  er  eene  objectieve  ontwikkeling  plaatshebben,  dan 

moet  er  ook  eene  beoogde  opklimming  voorhanden  zijn. 

Wij  hebben  in  de  organische  ontwikkelingsleer  wel  te 

onderscheiden  tusschen  volmaaktheid  van  schikking  en  overeen- 
stemming ten  opzichte  van  den  gegeven  levenstoestand ,  en  de 

verhooging  van  volkomenheid  wat  betreft  de  opvoering  en  ont- 
vouwing des  levensdoels  op  zich  zelf,  benevens  de  hieraan 

dienstbare  opvoering  der  organisatie.  Wigand  verduidelijkt 
beide  soorten  van  volmaaktheid  door  het  toepasselijk  voorbeeiil 

van  een  uurwerk.  Een  uurwerk  bezit  volledige  accommodatie  aan 

het  doel  van  zijn  bestaan ,  dat  in  een  richtigen  gang  bestaat,  wan- 

neer het  werk  eenvoudig  correct  en  vrij  van  gebreken  is  afge- 

werkt ;  het  bezit  daarentegen  betrekkelijke  hoogte  van  organisa- 
tie, als  het  niet  alleen  het  uur  aanwijst,  maar  ook  de  minuut , 

misschien  ook  de  seconde,  of  zelfs  de  schijngestalten  der  maan 
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en  den  loop  der  planeten;  of  indien  het  buitendien  een  slagwerk, 

repeteerwerk ,  wekkertoestel  en  dergeli]ke  bezit.  Wanneer 

nu  bij  planten  en  dieren  eene  betrekking  tusschen  hoogte  van 

organisatie  en  den  strijd  om  het  bestaan  kan  worden  aange- 
toond, dan  is  die  blijkbaar  uitsluitend  van  negatieven  aard, 

en  bestaat  hierin,  dat  iedere  hoogere,  dus  meer  ingewikkelde, 

organisatie  meer  gelegenheid  tot  beschadiging  en  letsel  aanbiedt , 

en  dus  wegens  deze  meerdere  gevoeligheid  en  blootstelling  na- 

deelig  wezen  kan  (').  Hieruit  zou  volgen ,  dat  het  nutsbeginsel 
en  de  natuurlijke  teeltkeus  ten  hoogste  een  negatieven  invloed 

kan  ontvouwen,  die  door  eene  eventueele  ontwikkelingswet  bij 

positieve  verhooging  der  organisatie  nog  buiten  en  behalve  de 
andere  hindernissen  moet  overwonnen  worden. 

Neemt  men  aan ,  dat  uitsluitend  door  den  strijd  om  het  be- 

staan de  organisatie  zich  heeft  ontwikkeld  van  de  oorspron- 
kelijke cel  af  tot  hare  tegenwoordige  hoogte,  dat  dus  iedere 

hooger  ontwikkelde  soort  alleen  daardoor  uit  de  voorafgaande 

lagere  is  voortgekomen,  dat  zij  ten  opzichte  der  laatste  een 

hoogeren  graad  van  weerstandsvermogen  bezit,  dan  ligt  daarin 

de  onvermijdelijke  gevolgtrekking  besloten ,  dat  iedere  hoogere 

soort  op  haar  terrein  het  van  iedere  lagere  soort  in  weer- 
standsvermogen moet  winnen,  en  wel  te  meer  naarmate 

de  afstand  grooter  is,  daar  immers  bij  elke  nieuwe  ontwik- 
kelingsschrede  eene  nieuwe  aanwinst  aan  weerstandsvermogen 

verworven  wordt ,  en  deze  aanwinsten  zich  bij  elkander  voegen. 

Deze  rechtstreeksche  gevolgtrekking  is  echter  lijnrecht  in  strijd 

met  de  ondervinding ,  uit  dewelke  blijkt ,dat  op  eiken  trap 
van  organisatie  de  verschillende  soorten  of  variëteiten  zich 

door  eene  grootere  of  geringere  mate  van  levensvatbaarheid 

onderscheiden.     Hiermede    strookt,    dat    de    strijd  om  het  be- 

"Saevius  ventis  agitatur  ingens 

Pinus,  et  celsae  graviore  casu 

Decidunt  tiirres  feriuntque  summos 

Fulgura  moiites." (Hor.  Carm.  II.  10.) 
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staan  in  de  mededinging  naar  de  levensbenoodigdheden  des  te 

veelvuldiger  voorkomt,  te  grimmiger  is  en  te  gewisser  met 

volslagen  vernietiging  der  eene  partij  eindigt,  hoe  nader 

verwant  de  mededingende  soorten  zijn;  terwijl  de  soorten 
te  vreedzamer  neven  elkander  wonen  en  elkander  te  meer 

wederkeerig  steunen  in  hun  levensbehoud,  hoe  verder  ze 

van  elkander  staan  op  den  stamboom  van  verwantschap  der 

organisatie.  In  ieder  oord,  zoo  men  althans  het  onderscheid 

van  land  en  zee  buiten  rekening  laat,  vindt  men  alle  trappen 

van  organisatie  vertegenwoordigd ,  en  allen  gedijen  voortreffelijk 

naast  'elkander,  terwijl  toch  volgens  Darvitin's  verklaring  van 
het  ontstaan  der  soorten,  streng  genomen  in  ieder  oord  ten 

slotte  slechts  ééne  soort ,  en  wel  de  hoogste ,  mocht  overblijven , 

daar  deze  alle  anderen  in  overeenstemming  met  de  omstandig- 
heden ondersteld  wordt  te  overtreffen.  Men  dient  het  eens  voor 

al  en  in  beginsel  toe  te  geven,  dat  er  andere  en  positieve  oor- 
zeiken  der  ontwikkeling  moeten  worden  aangenomen,  die  niet 

in  het  nutsbeginsel,  maar  in  den  innerlijken  aanleg  en  vor- 
mingsdrang  der  organismen  haren  grond  hebben.  Natuurlijk 

heeft  dan  overigens  naast  die  spontane  enfpositieve  oorzaken  het 

nulsbeginsel  zijnen  goeden  zin  in  verband  met  de  wet  van 

den  strijd  om  het  bestaan,  die  langs  negatieven  weg  den 

drang  tot  wording  en  groeiing  beheerscht,  en  de  werkelijke 
vormen  afscheidt  van  die,  welke  volgens  de  ontwikkelingswet 

mogelijk  en  in  aanleg  gegeven  zijn. 

Het  zij  den  voorstander  eener  blind-noodzakelijke  wording 
der  bestaande  wereld  volgaarne  toegegeven,  dat  de  voor  onze 

oogen  liggende  natuur  de  resultante  is  eener  dynamische  ver- 
evening, die  met  noodzakelijkheid  verloopt.  Wij  staan  voor 

het  gevolg  van  een  ontwikkelingsverloop ,  dat  zeer  zeker  volgens 

natuurwetten  moet  hebben  plaats  gehad.  De  met  eene  onver- 
breekbare  schematische  regelmaat  werkende  krachten  van  hel 

Groote  Onbekende  dat  wij  de  werkelijkheid  noemen ,  behooren 

te  worden  vastgehouden  als  de  eenige  agentia ,  die  in  de  levende 
wezens  zoo  goed  als  in  het  algemeen  genomen  de  afzonderlijke 
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vormen  tot  stand  brengen ,  —  zoo  men  al  in  de  sfeer  der  werke- 
lijkheid en  buiten  het  aanschouwend  bewustzijn  van  eigenlijke 

vormen  spreken  kan.  Doch  het  valt  niet  te  bestrijden  dat  wij  voor 

eene  organische  ontwikkeling  nog  een  vormdetermineerend  en 

opstuwend  beginsel  behoeven,  eene  ontwikkelingsweg  m.  a.  w., 

die  zelf  niet  uit  blootelijk  mathematisch-mechanische  werkingen 

te  verklaren  is.  De  strijd  om  het  bestaan ,  en  met  hem  de  ge- 
heele  natuurlijke  teeltkeus ,  kan  slechts  een  handlanger  zijn  der 

ook  in  ons  zich  gedeeltelijk  uitende  Idee,  een  handlanger,  die 

de  lagere  diensten  moet  verrichten  bij  de  verwerkelijking  van  het 

doel,  het  behouwen  namelijk  en  pasklaar  maken  der  door  den 

Bouwmeester  overeenkomstig  hunne  plaats  in  het  groote  bouw- 
werk afgemeten  en  voorbeschikte  steenen.  Den  strijd  om  het 

bestaan  uit  te  geven  voor  een  verklaringsbeginsel,  dat  in  de 

hoofdzaken  toereikend  is  om  de  positieve  ontwikkeling  van 

vorm  en  bewustzijn  der  organische  wereld  te  bepalen,  zou 

gelijk  staan  met  de  bewering  eens  daglooners,  die,  omdat  hij 

bij  het  behouwen  der  steenen  voor  den  Keulschen  Dom  heeft 

medegewerkt ,  zich  voor  den  ontwerper  en  bouwmeester  van  dit 

kunstwerk  zou  willen  uitgeven. 

»De  natuurlijke  teeltkeus,"  zegt  Wallage,  »kon  den  wilde 
«slechts  met  hersenen  begiftigen,  die  het  van  die  der  apen  een 
«weinig  winnen,  terwijl  hij  feitelijk  hersenen  bezit ,  die  in  ver- 

» houding  weinig  lager  staan  dan  die  eens  wijsgeers."  Deze 
omstandigheid,  verbonden  met  het  feit  dat  bijv.  de  mensche- 

lijke  spraakwerktuigen ,  voornamelijk  het  vrouwelijk  strotten- 
hoofd, zulke  wonderbare  en  voor  den  wilde  onnutte  latente 

vermogens  bevatten ,  die  eerst  op  een  hoogeren  beschavingstrap 
hunne  toepassing  vinden,  doet  Wallage  besluiten,  »dat  eene 

«hoogere  Intelligentie  de  ontwikkeling  des  menschen  in  eene 

» voorbeschikte  richting  en  naar  een  te  voren  bepaald  doel  heeft 

«geleid,  evenals  de  mensch  de  ontwikkeling  leidt  van  vele  plant- 

«en  diervormen."  Hiermede  strookt,  dat  ook  de  dagelijksche 
ervaring  ons  leert ,  dat  er  bijv.  zintuigen  voorhanden  zijn ,  eer 



106 

zij  in  dienst  treden;  men  denke  slechts  aan  de  ontwikkeling 
der  vrucht  in  het  nioederdier. 

In  de  halsstarrige  en  in  den  grond  der  zaak  onbegrijpelijke 

zucht  om  Ie  ontgaan  aan  de  noodzakelijkheid  der  erkenning 
van  een  leidend  en  constructief  determinans  der  organische 

ontwikkeHng,  wordt  van  mechanistische  zijde  veel  nadruk  ge- 

legd op  de  hypothese  der  transmutatie  of  geleidelijke  verande- 

ring, in  tegenstelling  met  de  van  andere  zijde  op  den  voor- 

grond gestelde  theorie  der  heterogene  of  ongelijkslachlige  te- 

ling, volgens  welke  de  veranderingen  hij  sprongen  plaats  heb- 
ben. Doch  wel  bezien  zijn  heterogene  teling  en  geleidelijke 

transmutatie  geen  vijandige  tegenstellingen,  en  is  hun  verschil 

enkel  van  gradueelen  aard.  Immers,  de  transmutatie  moge 

zoo  onmerkbaar  worden  gedacht  als  men  verkiest,  toch  blij- 
ven de  kleinste  schreden  altijd  nog  eindig,  en  kunnen  zij  niet 

worden  opgevat  als  oneindig  kleine  afwijkingen  in  wiskundi- 
gen zin.  Waar  een  zintuig  of  ander  lichaamsdeel  voor  het 

eerst  optreedt  of  de  getalverhoudingen  der  morphologische  le- 
dematen worden  veranderd,  daar  is  het  aannemen  eener  me- 

tamorphosis  der  kiem  onvermijdelijk,  en  deze  sluit  een  quali- 
tatieven  sprong  in ,  die  uit  der  aard  in  geen  onderdeden  meer 

gesplitst  kan  worden.  Wel  beschouwd  is  dus  alle  morpholo- 
gische transmutatie  tot  heterogene  teling  te  herleiden.  Altijd 

zal  ook  de  kleinste  overgang  van  de  eene  variëteit  eener  vorm- 
afdeeHng  tot  eene  andere,  zoodra  het  te  doen  is  om  eene 

morphologische  wijziging,  die  zich  kenmerkt  door  eene  ver- 
meerdering van  organen  of  door  verandering  in  de  getalver- 

houdingen der  deelen,  alleen  denkbaar  zijn  door  eene  meta- 
morphosc  der  kiem,  die  de  typische  verandering  door  eene 

morphologisch    gewijzigde    celdeeling  in  het  embryo  aanvangt. 
Ook  het  volgende  verdient  in  dezen  overweging:  neemt  men 

aan  dat  eene  gegevene  afwijking  met  éénen  slag  door  hetero- 
gene teUng  wordt  voortgebracht  in  eene  mate,  die  het  nut  der 

afwijking  terstond  waarborgt,  dan  is  de  taak  der  instandhou- 
ding en  evcnluecle  verdere  afwerking  van  den  nieuwen  vorm  die 
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dan  aau  den  strijd  om  het  bestaan  ten  deel  valt,  zeer  wel  te 
bevroeden.  Houdt  men  echter  vast  aan  eene  minimale  trans- 

mutatie, zoo  is  het  duidelijk,  dat  vóór  het  bereiken  van  eenen 

graad  der  afwijking ,  die  zich  als  nuttig  gelden  doet ,  een  ander 

beginsel  dan  de  natuurlijke  teeltkeus  in  den  strijd  om  het  be- 
staan ter  verklaring  van  de  opvolging  der  afwijkingen  moet 

worden  bijgebracht.  Dit  eenmaal  toegestaan,  zou  het  moei- 

lijk zijn  op  te  geven ,  waarom  dit  bijkomend  verklaringsbegin- 
sel aan  de  grens  waar  de  afwijking  nuttig  begint  te  worden, 

zijne  werkzaamheid  plotseling  zou  moeten  staken,  om  voor 

een  nieuw  beginsel  plaats  te  maken.  In  allen  gevalle  zal  bij 

gevolg  ook  daar ,  waar  de  theorie  der  geleidelijke  transmutatie 

in  haar  recht  is,  de  strijd  om  het  bestaan  alleen  eene  bemid- 
delende en  ondergeschikte,  niet  eene  alléén  reeds  besHssende 

rol  kunnen  spelen.  Kölliker  heeft  in  der  tijd  de  opmerking 

gemaakt,  dat  zoowel  Darwin  alsook  diens  aanhangers  dan  ook 

aan  inwendige  oorzaken  hebben  gedacht  om  het  varieeren  te 

verklaren.  Terecht  voegt  hij  er  bij,  dat  zij  echter  daardoor 

den  bodem  hunner  hypothese  verlaten,  en  zich  op  de  zijde 

stellen  van  hen,  die  eene  innerlijke  o/i/tfïMe/m^^tve^  aannemen, 

en  inwendige,  in  de  organismen  zelf  liggende  oorzaken  als 

grond  hunner  vormverandering  opstellen.  Het  is  ook  waarlijk 

niet  in  te  zien,  hoe  men  de  noodzakelijkheid  der  aanneming 

van  immanente  vormingswetten  kan  ontveinzen.  Het  oog  is 

gevormd  op  eene  wijze,  die  het  in  staat  stelt,  lichtindrukken 

op  te  vangen  en  voort  te  planten.  Doch  waar  is  deszelfs 

technische  en  uiterst  gecompliceerde  inrichting  ontstaan?  In 

den  donker.  Voor  er  van  eenigen  strijd  om  het  bestaan  kan 

sprake  wezen ,  vormen  zich  de  ledematen  van  een  dier  zóó ,  dat 

zij  in  overeenstemming  zijn  met  de  elementen  waarin  het  zal 

leven,  en  met  de  voeding  die  het  zal  hebben  op  te  nemen. 

De  ontoereikendheid  van  den  strijd  om  het  bestaan  ter 

verklaring  der  organische  ontwikkeling  op  onze  aarde  springt 

in  het  oog,  men  moge  al  dan  niet  de  theorie  der  transmu- 
tatie of  geleidelijke  verandering  te  hulp  roepen.    Hechtranken 
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eener  slingerplant  kunnen  eerst  dan  van  nut  zijn,  wanneer 
ze  eene  zekere  lengte  hebben  bereikt,  die  ze  ten  minste  in  staat 

stelt  zich  om  dunne  twijgen  te  klemmen.  Op  alle  ontwikke- 
lingstrappen ,  die  met  betrekking  tot  lengte  beneden  dezen  graad 
van  ontwikkeling  blijven,  zijn  zij  voor  het  betrokken  gewas  een 

volslagen  nuttelooze  ballast ,  en  kunnen  daarom  in  deze  vroegere 

stadiën  den  strijd  om  het  bestaan  geen  punt  van  aanknooping 

opleveren.  Treffende  voorbeelden  in  dit  opzicht  zijn  de  eenzijdige 

plaatsing  van  beide  oogen  bij  de  platvisschen  en  de  zoogenoemde 

natuurlijke  maskers  {»mimicnf').  (»)  Darwin  neemt  aan,  dat 
door  de  gewoonte  van  scheelzien  de  buigzame  en  meegevende 

beendeelen  der  jonge  platvisschen  eene  zoo  aanmerkelijke  ver- 
schuiving hebben  ondergaan;  maar  de  verschuiving  kon 

eerst  dan  nuttig  worden ,  wanneer  het  oorspronkelijk  aan  den 

benedenkant  geplaatste  oog  geheel  naar  de  bovenzijde  was 

rondgetrokken ,  wijl  eerst  dan  het  Hggen  van  dit  oog  op  den 
bodem  der  zee  vermeden  werd.  Tot  op  dit  punt  konde  alle 

verschuiving  niet  baten,  dus  ook  niet  ontstaan  onder  den  in- 
vloed van  den  zoogenoemden  struggle  forlife.  Wanneer  echter 

werkelijk  de  jonge  platvisschen  het  vermogen  bezitten,  door 

middel  van  verschuiving  der  schedelbeenderen  door  willekeurige 

spierbeweging  hetzij  het  linker,  hetzij  het  rechter  oog  tot  een 

hoek  van  70°  uit  zijne  oorspronkelijke  normale  plaats  te  ver- 
wringen tot  later  deze  verschuiving  zich  fixeert,  dan  moet  dit 

vermogen  zelf  weder  zoo  ongewoon  heeten,  dat  het  eene 

bijzondere  verklaring  behoeft,  die  dan  wederom  niet  door  den 

strijd  om  het  bestaan  kan  geleverd  worden.  Op  overeenkom- 

stige wijze  zullen  die  soorten  welke,  gelijk  de  Zuid-Amerikaan- 
sche  vlindersoort  leplalis  {hm\\\Q  pieridae),  door  uiterlijke  naboot- 

sing van  den  lichaamsbouw  van  beter  beschermde  species  —  in  dit 

geval  de  familie  der  heliconidae  —  betere  kansen  in  den  strijd 
om  het  bestaan  deelachtig  zijn  geworden ,  toch  eerst  dan  door 

deze  maskerade  of  mimicry  tot  eenig  voordeel  geraken ,  wanneer 

(*)    Over    ̂ mimicry"   vergeUjke  men  het  artikel   van  Grant  Allen  in  de 
Encyclopaedia  Britannica,  Vol.  XYI,  9«  uitgave  (1883),  blz.  341  vlg. 
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de  overeenkomst  met  de  beter  beveilige  soorten  bedrieglijk 

genoeg  is,  om  de  scherpe  oogen  der  vijanden  te  misleiden. 

De  bestaansvoorwaarden  der  dieren  brengen  niet  zelden, 

zonder  eenige  menschelijke  medewerking,  eigenaardige  veran- 
deringen te  weeg.  Zoo  heeft  men  bevonden,  dat  eene  soort 

kikvorschen  den  toestand  der  kikkervischjes  reeds  in  hel  ei 

doormaakt,  en  als  volledige  kikvorsch  uit  het  ei  kruipt.  In 

dergelijke  gevallen  is  het  duidelijk,  dat  inwendige  vormings- 
oorzaken met  de  bestaansvoorwaarden  te  zamen  werken;  in- 

tusschen  blijft  er  dan  althans  nog  eene  rol  voor  de  natuurlijke 

teeltkeus  over.  Wanneer  echter,  zooals  ik  lees,  bij  overbren- 
ging van  Mejico  naar  Parijs  de  axolotl  zich  plotseUng  van  een 

waterdier  in  een  luchtdier  verandert,  dan  kan  van  teeltkeus 

of  strijd  om  het  bestaan  niet  eens  meer  sprake  wezen. 

Op  in  het  oog  loopende  wijze  komt  de  ontoepasselijkheid 

uit  van  den  strijd  om  het  bestaan ,  als  het  beginsel  dat  de 

met  blinde  noodzakelijkheid  ontstaande  doelmatigheid  zou 

bepalen ,  in  gevallen  waar  de  eigenschappen ,  die  elkander  voor- 
onderstellen,  niet  in  hetzelfde  individu  vereenigd  zijn,  maar 

onder  verschillende  species,  misschien  wel  verschillende  afdee- 
lingen  van  organisatie,  zijn  verdeeld.  Een  zoodanig  voorbeeld 

vindt  men  in  de  inrichting  der  door  insecten  bevruchte  nek- 
tarhoudende  bloemen,  tegenover  de  lichamelijke  inrichting  en 

de  zuigtoestellen  der  betrokken  insectensoorten.  Geene  zooda- 
nige organisatie  is  op  zich  zelve  nuttig ,  maar  is  dit  alleen  op 

de  vooronderstelling  der  andere,  daarmede  strookende,  eigen- 

schap ;  geene  levert  dus  voor  den  strijd  om  het  bestaan  een  steun- 
punt, wanneer  niet  de  overeenkomstige  inrichting  van  het 

andere  deel  als  bereids  voorhanden  wordt  ondersteld. 

Een  der  gewichtigste  bedenkingen  tegen  de  blind-mecha- 
nistische  opvatting  der  Darwinistische  ontwikkelingstheorie 

is  voorzeker  de  tegenwerping  van  den  plantkundige  NaGELi 
dat  de  natuurlijke  teeltkeus  niet  op  morphologische ,  dat 

zijn  schematische,  structuurverhoudingen  kan  w^erken,  maar 
alleen    op    de    accommodatie   van    schematisch   bereids   voor- 
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handen  organen  tot  bepaalde  levensverrichtingen ,  terwijl 
toch  het  onderscheid  der  soorten,  wier  ontstaan  Darvvin 

door  zijne  y^nalural  sclection''  beweerde  te  verklaren,  in  hoofd- 
zaak van  morphologischen  aard  zijn,  en  met  name  elke  op- 

waartsche  schrede  in  de  ontwikkeling  der  organisatie  op  eene 

wijziging  der  schematische  structuurverhoudingen  berusl. 

Veranderingen,  die  de  kansen  in  den  struggle  jor  life  verbe- 
teren, zijn  bijna  altoos  alleen  van  physiologischen  aard,  en 

wel:  I.  chemische  veranderingen  in  de  kleur,  het  gehalte  aan 

plantenzuren ,  suiker,  aetherische  oliën,  amygdaline,  enz.;  II. 

anatomische  veranderingen  in  de  beharing,  de  vleeschweefsels 

en  de  verdikking  der  celwanden;  III.  vergrooting  van  het  ge- 
heele  organisme  of  van  enkele  deelen,  zonder  nadeel  voor  de 

essentieele  vormverhoudingen ,  en  IV.  veranderingen  in  de  peri- 
odieke gedragingen  wat  betreft  het  gebladerte,  den  .bloeitijd, 

het  rijpen  der  vrucht  en  den  levensduur. 

Bij  kouder  wordend  khmaat  zullen  de  dieren  met  dichter 

en  langer  haar,  bij  toenemende  droogte  de  planten  met  dieper 

gaanden  of  meer  vertakten  wortel  het  overwicht  erlangen. 

Alle  zoodanige  schikking  naar  veranderde  levensvoorwaarden 

verandert  echter  geenszins  den  morphologischen  typus.  Bij  de 

lagere  diersoorten  en  bij  alle  planten  openbaart  zich  zelfs  eene  ten 

deele  verbazingwekkende  onverschilligheid  der  morphologische 

{=  schematische)  organen  met  betrekking  tot  de  physiologische 
diensten  die  zij  verrichten.  Enkel  door  chemische  wijziging 

schikken  zich  eencellige  organismen  met  gemak  naar  de  meest 

verschillende  omstandigheden.  De  morphologische  verhoudingen 

bij  hoogere  planten,  die  voor  de  systematiek  het  gewichtigst 

zijn,  zooals  tegenovergestelde  of  spiraalvormige  bladplaatsing, 

het  drie-,  vier-  of  vijftal  in  de  organen  der  bloesems ,  de  rang- 
schikking der  zaden ,  de  krommingsrichting  der  radicula  bij  de 

kruisbloemige  planten,  de  karakteristieke,  fijn  plastische  of 

geschakeerde  teekening  van  vele  zaden,  —  doen  ons  volstrekt  geen 
nut  zien  voor  de  verbetering  der  kansen  in  den  strijd  om  het 
bestaan. 
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Vraagt  men  dus  kalegorisch ,  van  welken  aard  de  nuttige 

schikkingen  zijn ,  die  door  den  strijd  om  het  bestaan  te  weeg  wor- 
den gebracht ,  dan  is  het  antwoord :  zij  zijn  nagenoeg  uitsluitend 

van  physiologischen  aard.  Hier  ligt  de  eigenlijke  grens  van  het 

Darwinistisch  verklaringsbeginsel  in  zake  de  organische  evolu- 
tie duidelijk  voor  oogen;  men  komt  er  mede  toe,  zoolang  het 

te  doen  is  om  eene  bijkomende  vervorming  en  volmaking  van 

een  voorhanden  orgaan  tot  eene  levensverrichting,  die  door 

de  omstandigheden  gevorderd  wordt;  het  verlaat  ons,  zoodra 

er  eene  morphologische  wijziging  te  verklaren  valt.  De  strijd 
om  het  bestaan  bewerkt  alleen,  dat  een  en  hetzelfde  orgaan, 

in  morphologisch  opzicht,  de  meest  verschillende  levensver- 

richtingen op  zich  neemt;  terwijl  bij  soorten,  die  onder  over- 
eenkomstige bestaansvoorwaarden  leven ,  maar  van  verschillende 

afstamming  zijn,  dikwijls  dezelfde  dienst  door  schematisch 

geheel  verschillende  organen  verricht  wordt.  Een  paar  tanden 

of  wervels,  een  teen  of  zoo  meer  of  minder,  zijn  voor  den 

strijd  om  het  bestaan  geheel  irrelevant,  en  juist  dit  zijn  de 

kenmerken  waaraan  de  zoöloog  het  zekerst  de  soorten  onder- 
scheidt. 

Het  is  eene  grove  en  principieele  fout  in  vele  Darwi- 
nisten, dat  zij  den  grondfactor,  de  werkende  oorzaak  eener 

organische  verandering,  met  de  negatieve  bestaansvoor- 
ivaarden  verwarren,  waaronder  eene  zoodanige  verandering 

m  o  g  e  1  ij  k  wordt.  De  strijd  om  het  bestaan  is  nooit 

de  ̂^  causa  efficiens"  eener  organische  verandering,  maar 
alleen  de  negatieve  vóórivaarde  waaronder  de  wijziging 

bestendigd  wordt.  De  theorie  der  natuurlijke  teeltkeus 

zegt:  1°.  wat  ongeschikt  is,  den  strijd  om  het  be- 
staan vol  te  houden,  zal  te  gronde  gaan;  2°.  wat 

doelmatig  is  ingericht  zal  in  stand  blijven  (d.  w.  z.  als 

het  ontstaan  is!);  5°.  doelmatig  ingericht  is  datgene  wat 
zich  in  evenwicht  bevindt  van  overeenstemming  met  zijne 

omgeving.  Alleen  wanneer  men  den  voorwaardelijken  zin 

«als   het  ontstaan  is"  en  daardoor  de  werkende  en  posi- 
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lieve  ?;ormm^50orzaken ,  den  grond  dus  des  ontstaans,  bui- 

ten rekening  laat,  kan  men  tot  de  vergissing  geraken,  dat 
men  de  negatieve  voorwaarde  van  geschiktheid  tot  bestaan 

uitgeeft  voor  den  grond  van  een  doelmatig  ingericht  bestaan. 

Het  lijdt  geen  twijfel,  of  Darwin's  theorie  der  natuurlijke 
teeltkeus  is  een  deugdelijk  verklaringsbeginsel,  dat  feitelijk  in 

ruimen  zin  zijne  toepassing  vindt;  doch  dit  is  ten  deele  juist 

daarom  het  geval,  dat  ze  in  anderen  zin  plaats  heeft  dan 

Darwin  en  zijn  bestrijder  Wigand  meenden.  Zij  moest  op 
zich  zelve  genomen  een  mechanisch  beginsel  vertegenwoordigen , 

doch  komt  in  waarheid  alleen  daardoor  tot  geldigheid,  dat  zij 

zich  ontvouwt  op  eenen  bodem  —  hetzij  die- der  heterogene 

teling  of  der  planmatig  gerichte  variabiliteit  — ,  die  niet  aan 
een  blind-mechanisch  schematisme  onderworpen  is ,  maar  tege- 

lijk het  ontplooiingsgebied  blijkt  van  een  levenden,  bewustzijn 

ontwikkelenden  en  opbouwenden  vormingsdrang,  die  de  be- 
reikte hoogere  stadiën  op  bovenzinnelijke  wijze  perpetueert 

door  hetgeen  wij  erfelijkheid  plegen  te  noemen.  De  natuur- 
lijke teeltkeus  is  niet,  zooals  Darwin  meende,  daarom  ivaar 

dat  ze  een  mechanisch  regulatief  is ,  noch  ook ,  zooals  Wigand 

beweerde,  verkeerd  omdat  ze  een  mechanisch  beginsel  is, 

maar  ze  is  waar  hoewel  ze  ten  deele  een  mechanisch  be- 

ginsel ,  en  omdat  ze  als  zoodanig  een  voertuig  is ,  dat  tot 
verwerkelijking  bijdraagt  van  een  constructieven  en  ideëelen 

bestaansgrond. 

Volgens  de  bedoeling  van  Darwin  zou  de  theorie  der 

natuurlijke  teeltkeus  als  geheel  genomen  een  blind-mechanisch 
en  in  hoofdzaak  als  zoodanig  toereikend  verklaringsbeginsel 

wezen  voor  de  verschijnselen  van  voortduring  en  opkhmming 

op  het  gebied  des  aardschen  levens.  Zij  kan  dat  echter  al- 
leen reeds  hierom  niet  wezen,  wijl  twee  van  de  factoren 

waaruit  zij  bestaat:  de  veranderlijkheid  en  de  overerving 

zelve  geen  mechanische  maar  geheimzinnige  en  metaphy- 
sische  beginselen  zijn,  terwijl  de  derde  factor,  de  overleving 

in  den    strijd   om    hef   bestaan,    schoon    zelf   een    zuiver   me- 
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chanisch  beginsel,  toch  voor  zijne  aan  wendbaarheid  de  beide 

andere,  niet-werktuiglijke ,  verklaringsbeginselen  noodzake- 
lijk vooronderstelt,  en  zelfs  dan  nog  geenszins  als  toereikend, 

maar  veeleer  slechts  als  coöperatief  ten  opzichte  eener  van 
binnen  komende  ontwikkelingsvsret  kan  gelden.  De  onhoudbare , 

blind-mechanische  opvatting  hunner  leer  is  de  eene  dwaling 
der  Darwinisten;  de  andere  bestaat  in  de  overschatting  van 

de  ruimte  des  gebieds  op  hetwelk  hunne  theorie  hare  toepas- 
sing vindt.  Deze  toepassing  blijft  vooreerst  uitgesloten  in  alle 

gevallen  van  merkelijke  morphologische  typenverandering ,  en 

in  het  bijzonder  bij  elke  verhooging  en  opvoering  van  den 

graad  der  organisatie:  ook  echter  op  het  gebied  der  physio- 
logische  schikking  naar  de  levensvoorwaarden  is  zij  gebonden 

aan  de  vervulling  eener  geheele  rij  van  voorwaarden,  waar- 

onder het  spontaan  optreden  van  een  gewljzigden ,  beter  ge- 
schikten,  vorm  de  eerste  en  gewichtigste  is. 

De  overerving  van  individueel  verworven  afwijkingen  is  eene 
der  noodzakelijke  vooronderstellingen  van  het  selectioneel 

verklaringsbeginsel  in  Darwin's  opvatting  van  het  ontstaan  der 
soorten.  Streng  genomen  moest  bij  eene  Darwinistische  op- 

vatting deze  erfelijkheid  van  individueel  verworven  eigenschap- 
pen eene  vaste  wet  zijn,  doch  men  zou  het  zich  laten  wel- 

gevallen, ware  ze  slechts  de  overwegende  regel.  Feitelijk  is 

nu  echter  het  voorkomen  eener  zoodanige  erfelijkheid  de  uit- 
zondering, en  integendeel  het  verdwijnen  der  individueel 

ontstane  afwijkingen ,  tegelijk  met  het  geslacht  dat  ze  bezeten 

heeft,  de  doorgaande  regel.  Darwin  zelf  heeft  later  toege- 
geven, dat  de  waarschijnlijkheid  slechts  spreekt  legen  het 

behoud  van  afwijkingen  die,  hetzij  ze  zwak  of  sterk  ge- 

prononceerd zijn,  alleen  in  enkele  individu's  optreden.  Daar 
nu  echter  bij  de  tallooze  mogelijke  richtingen  eener  niet  ge- 

dirigeerde en  dus  in  het  honderd  werkende  variabiliteit, 

de  nuttige  afwijkingen  altoos  slechts  in  enkele  organismen 

kunnen  optreden ,  heeft  Darwin  met  deze  later  gedane  concessie 

eene  onmisbare  onderstelling  zijner  theorie  der  natuurlijke  teelt- 
8 
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keus  zelf  herroepen^  en  daarmede  de  onhoudbaarheid  eenerblind- 

mechanisohe  opvatting  zijner  leer  ook  van  deze  zijde  toegegeven. 

De  erfelijkheid  of  reproductie  door  voort  teling  van  organische 

veranderingen    in    opstijgende  richting,  is  een  feit  waaruit  de 

Darwinist  nimmer  veel  kracht  zal  putten  voor  de]  blind-werk- 

tuiglijke   opvatting  der  organische  ontwikkeling.     Dat  de  erfe- 

lijkheid   niet,    zooals   Darwin   meende,  het  mechanisch  gevolg 

kan    zijn    eener   gedurende  vele  geslachten  herhaalde  teeltkeus 

in    den    strijd    om    het    hestaan,    hlijkt    reeds    hieruit  dat  de 

ervaring    zelve    met    de    uit    deze   onderstelling  voortvloeiende 

gevolgtrekking    in    strijd    is.      Er    volgt     namelijk    onmiddel- 
lijk   uit,    en    Darwin    heeft  zelf  indertijd  deze    gevolgtrekking 

uitdrukkelijk    erkend,    dat  de  nuttigste  karakters  bij  de  over- 
erving  het  hestendigst  en  duurzaamst,  de  voor  den  strijd  om 

het  bestaan  onverschillige  eigenschappen  daarentegen  het  vvissel- 

valligst  en  veranderlijkst  moesten  wezen ,  dewijl  bij  de  laatsten 

de  regulator  der  teeltkeus  in  den  strijd  om  het  bestaan  ontbreekt. 

Nu    zijn  juist   de  morphologische  of  schematische  eigenaardig- 

heden   van   den  typus  der  geslachten  en  soorten ,  ofschoon  zij 

voor  den  strijd  om  het  bestaan  betrekkelijk  onverschillig  zijn, 

uitermate  bestendig,  en  bij  de  overervingof  reproductie  aan  zoo 

goed  als  geene  merkbare  verandering  onderworpen ;  de  nuttige 

hoedanigheden   daarentegen ,    d.  w.  z.  de  physiologische  schik- 

kingsgevolgen, zijn  juist  de  eigenschappen  die  in  hoofdzaak  en 

vaak  in  hoogen    graad    onbestendig    en    veranderlijk    zijn.    De 

mechanische    opvatling    der   overerving    als    gevolg   of   werking 

der  natuurlijke  teeltkeus  in  den  strijd  om  het  bestaan,  wordt  dus 

ook  indirect  door  de  ondervinding  wederlegd,  en    is  gevolgelijk 

in  geenen  deele  als  houdbaar  te  beschouwen. 

In  verband  met  hetgeen  ik  hier  over  het  verklaringsbeginsel 

der  erfelijkheid  heb  aangestipt,  moet  ik  erkennen  dat  het  een 

eigenaardigen  indruk  op  mij  maakt,  wanneer  ik  als  instantie 

tegen  de  voorzienigheidsleer  zie  wijzen  op  het  voorhanden  zijn 

van  onnutte,  niet  meer  gebruikte  en  menigmaal  zelfs  eeniger- 

HiatQ  hinderlijke,   rudimentaire  organen.    Juist  volgens  de  ̂ ang- 



116 

b&rc  opvatting  van  den  strijd  om  liet  bestaan  mochten  deze  niet 

voorhanden  zijn:  in  een  algemeen  schematisme  der  Natuur  als 

determinatief  der  organische  vormverhoudingen  passen  die  feiten 
heel  wel.  Bovendien  wordt  der  Natuur  hier  juist  verweten, 

wat  een  voorwerp  van  bewondering  moest  wezen,  en  als  bewijs 

van  samenhangende,  algemeene  planmatigheid  te  gelden  heeft. 

De  bestendigheid  namelijk  der  schematische  grondtypen  wijst, 

behalve  op  een  vast  plan,  op  eene  lex  parsimoniae,  die  ook  in 

de  verwerkelijking  der  organische  vormen  hare  toepassing  vindt ; 

het  valt,  om  zoo  te  zeggen,  het  Wereldwezen  gemakkelijker, 

hier  en  daar  iets  te  laten  staan ,  dat  overbodig  maar  onschade- 

lijk ,  somwijlen  zelfs  ietwat  nadeelig  is,  — ■  zooals  het  wormvor- 

mig  aanhangsel  —  dan  steeds-door  schematische  veranderingen 
aan  te  brengen  en  nieuwe  ideeën  door  te  zetten ;  de  Voorzie- 

nigheid blijft  veeleer  logischer  wijze  bij  de  minst  mogelijke 

krachtsaanwending  staan,  waarbij  eene  zoo  groote  mogelijke 
onderlinge  eenheid  en  samenhang  van  plan  of  idee  bewaard 

blijft.  Veranderd  wordt  logischer  wijze  alleen  zooveel  als  on- 
vermijdelijk is.  In  geen  geval  althans  kan  de  erfelijkheid  van 

rudimentaire  organen  iets  bewijzen  voor  de  doorloopende  toe- 
passelijkheid van  het  utiliteitsbeginsel  der  natuurlijke  teeltkeus. 

Eene  eerste  voorwaarde  voor  de  toepasselijkheid  en  de 

werking  der  natuurlijke  teeltkeus  is  van  zelf  de  veranderlijkheid 

der  organische  typen.  Zal  deze  eigenschap  vereenigbaar  zijn 

met  eene  blind-mechanistische  opvatting  van  de  ontwikkeling 
der  levende  wezens,  dan  moet,  onder  den  invloed  van  veran- 

dering der  levensvoorwaarden ,  een  gegeven  organisch  type  in 

elke  willekeurige  richting  voor  onbegrensde  afwijking  vatbaar 

zijn.  Nu  weet  echter  ieder  teler  of  fokker  dat  alleen  de  eerste 

graden  der  afwijking  gemakkelijk  te  verkrijgen  zijn,  en  dat  iedere 

volgende  graad  te  moeilijker  te  bereiken  is,  naarmate  hij  ver- 
der af  ligt  van  den  gewonen  bouw  der  soort,  en  dat  elk  kunstmatig 

telingsproces  aan  eene  grens  komt,  waar  alle  van  buiten  komen- 
de pogingen  tot  verdere  bewerking  van  afwijking  vruchteloos 

worden.     Zoo  heeft  bijv.  de  kruisbezie  sedert  1852  geene  ver- 
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grooting  meer  ondergaan,  hoewel  het  hij  loochening  eener  in- 
wendige planmatigheid  niet  is  in  te  zien ,  waarom  ze  niet  ook 

de  afmetingen  van  een  pompoen  zoude  kunnen  bereiken.  Alle 
veranderlijkheid  is  door  een  immanent  schematisme  beperkt. 

Voorzeker  kan  overigens  eene  physiologische  accommodatie  zeer 

ver  gaan ;  zoo  wilde  de  perzik,  vermoedelijk  een  Indisch  gewas, 
ten  tijde  van  Aristoteles  nog  niet  eens  in  Griekenland  gedijen, 

terwijl  men  thans  zelfs  in  Noordduitschland  zeer  goede  perziken 

teelt.  In  zoo  verre  de  natuurlijke  teeltkeus  niet  in  het  spel  komt, 

gelijkt  de  veranderlijkheid  der  soorten  op  eene  undulatorische  be- 

weging, die  in  de  menigvuldigste  krommingen  en  zigzagbewegin- 

gen  rondom  het  normale  type  der  soort  plaats  heeft ,  en  na  elke  af- 
wijking steeds  naar  hetzelve  terugstreeft.  Voor  zoo  ver  door  ver- 

andering der  levensvoorwaarden  aan  het  selectioneel  verklarings- 
beginsel wel  eenige  speelruimte  wordt  geopend,  bevestigt  zich 

wel  is  waar  eene  met  de  nieuwe  omstandigheden  strookende  af- 
wijking tijdens  den  duur  dier  omstandigheden,  doch  zij  keert  ook 

in  dit  geval  als  een  sHnger  terstond  naar  het  uitgangspunt  terug  , 
zoodra  de  levensvoorwaarden  op  nieuw ,  en  wel  in  den  zin  van 

nadering  tot  de  vroegere  omstandigheden,  gewijzigd  worden. 

Het  is  duidelijk  dat  er  in  de  organismen  eene  neiging  voor- 
handen is,  om  bij  overschrijding  van  zekere  grenzen  aan  de 

vormverhoudingen  der  soort  vast  te  houden.  Elke  verandering 

der  levensvoorwaarden  in  eene  richting,  die  niet  op  den  weg 

ligt  van  een  inwendig  streven  naar  vormverandering,  blijft  al 

spoedig  in  gebreke  verdere  afwijkingen  van  den  grondvorm  te 

weeg  te  brengen.  Er  is  eene  grens  van  accommodatievermo- 
gen, bij  overschrijding  waarvan  de  soort  eenvoudig  te  gronde 

gaat.  Een  ander  aanzien  verkrijgt  de  zaak,  wanneer  wij  de 

zucht  tot  eene  zuiver  uitwendige,  allen  innerlijken  vormings- 
drang  ignoreerende  verklaring  opgeven;  wanneer  wij  spontane 

veranderlijkheid  en  inwendige  neiging  tot  overerving  of  overdracht 

van  bereikte  ontwikkelingsgraden  als  bij  elkander  behoorende 

zijden  beschouwen  van  de  uitingen  eener  opstuwende  ontvou- 
wingstendentie ,  die  in  gelijke  mate  zorgt  voor  ontstaan,  behoud 
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eu  verdere  afwerking  der  beoogde  en  opstijgende  wijzigingen. 

Schijnbaar  regellooze  caprices  blijken  dan  in  waarheid  bouw- 
stoffen der  planmatige  ontwikkeling  des  geheels,  en  er  valt 

dan  van  een  doel- verdedigend  standpunt  eenig  licht  op  de  don- 
kere vraag ,  waarom  de  variabiliteit  spontaan,  d.  i.  uit  zich  zelve, 

optreedt ,  en  aan  de  eene  richting  boven  de  andere  de  voorkeur 

geeft.  Zien  wij ,  dat  binnen  het  toch  zeker  begrensd  getal  van 

afwijkingen  de  nuttige  vormen  vertegenwoordigd  zijn,  hoedanige 
met  de  veranderde  levensvoorwaarden  rekening  houden,  als  ook 

de  vormen ,  die  dienstbaar  worden  aan  het  planmatig  opstijgen 

der  organisatie,  dan  worden  wij  genoopt,  de  veranderlijkheid  in 

planten  en  dieren  niet  op  te  vatten  als  het  gevolg  van  zuiver 

toevallige  verschillen  in  de  in-  en  uitwendige  omstandigheden  des 
telingsverloops,  maar  haar  veeleer  te  beschouwen  als  eene 

planmatige,  van  binnen  komende  en  spontane  neiging  tot 

afwijking  in  eene  doelmatig  voorgeteekende  richting. 

Naast  zijne  leer  der  natuurlijke  teeltkeus  in  den  strijd  om 

het  bestaan  heeft  Darwin  ook  eene  plaats  ingeruihid  aan  eene 

reeks  van  bijkomende  verklaringsbeginselen.  Van  Geoffroyde 

St.  HiLAiRE  heeft  hij  als  auxiliaire  verklaring  het  beginsel 

overgenomen  van  rechtstreekschen  invloed  der  uitwendige 

omstandigheden.  Bij  Geoffroy  vormde  dit  beginsel  de  eenige 

verklaring  der  transmutatie.  Hij  nam  aan ,  dat  bijv.  door  ver- 
mindering van  het  koolzuurgehalte  der  lucht  uit  hagedisachtige 

kruipende  dieren  de  vogels  zijn  ontstaan,  doordat  als  gevolg 

van  het  grootere  zuurstofgehalte  het  ademhalingsproces  krachti- 

ger werd.  Tegenwoordig,  nu  de  betrekkelijk  geringe  betee- 
kenis  van  zulke  invloeden  in  vergelijking  met  die  der  »natural 

selection''  en  der  nog  verder  te  bespreken  verklaringsbeginselen 
door  de  ijverigste  Darwinisten  erkend  wordt,  behoeft  men 

zich  met  de  wederlegging  van  zoodanige  verklaringen  wel  geene 

moeite  meer  te  geven ,  zij  het  ook  onloochenbaar ,  dat  den  in-^ 
vloed  der  uiterlijke  omstandigheden  eene  zekere  beteekenis  bij 

de  vormveranderingen  der  levende  wezens  toekomt.  Eene  be- 
paalde  chemische   samenstelling   des  dampkrings  is  zeer  zeker 
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voorwaarde  van  deszelfs  geschiktheid  voor  de  ademhaling,  en 

daardoor  voorwaarde  voor  het  bestaan  van  vogels  en  zoogdie- 
ren j  maar  het  ontstaan  eener  zoodanige  samenstelling  van  den 

atmospheer  kan  nooit  ofte  nimmer  de  oorzaak  worden  van  het 

ontstaan  der  vogels,  zoogdieren  en  kieuwdragende  lorken. 

Met  het  oog  op  de  zielkunde  en  de  physiologie  der  zintuigen 
kan  verder  nog  het  verklaringsbeginsel  van  Lamarck,  dat 

in  den  invloed  van  gebruik  en  met-gebruik  op  de  organen  be- 
staat ,  mettertijd  eene  wijde  strekking  blijken  te  bezitten.  Doch 

ook  hier  zie  men  niet  over  het  hoofd ,  dat  dit  verklaringsbeginsel 

juist  daarom  op  genoemd  gebied  zoo  gewichtig  wordt,  omdat 
hier  de  bewuste  doelbeooging  in  den  menschelijken  of  dierlijken 

geest  —  ten  deele  in  enge  verbinding  met  onbewust-geestelijke 

finaliteit  —  de  drijfveer  in  het  ontwikkelingsverloop  is ,  dus  geen 
blind  en  dood  maar  een  handtastelijk  teleologisch  beginsel. 

Ten  andere  is  de  bevestiging  der  zoo  verkregen  eigenschappen 

door  overerving  alleen  onder  deze  voorwaarde  verzekerd,  dat 

het  organisatie-beginsel  uit  zich  zelf  medewerkt,  en  naar  eene 
eerst  allengs  te  bereiken  dynamische  praedispositie  streeft  tot 
overerving  van  zoodanige  bijgekomen  eigenschappen.  Ook  het 

gebruik  en  niel-gebruik  der  organen  blijkt  in  ieder  geval  van 

aanwijsbare  toepasselijkheid  niets  dan  een  hulpmiddel  Ie  we- 

zen op  den  grondslag  van  doelmatig  werkende  factoren:  or- 

ganische ontwikkehngswet ,  instinctieve  behoefte  en  bewusl- 
doelmatige  geestes werkzaamheid.  Gebruik  en  niel-gebruik  zijn 

niet  dan  een  technisch  behulp  lot  ondersleuning  en  bevorde- 
ring der  innerlijke  planmatige  ontwikkeling. 

In  zijn  verklaringsbeginsel  der  geslachtelijke  teeltkeus  schijnt 
Darwin  aan  den  schoonheidszin  eene  ruimere  beteekenis  in  het 

dierenrijk  te  hebben  toegekend,  dan  de  gevorderde  steunpun- 
ten dezer  op  overdracht  berustende  onderstelUng  toelaten. 

Daar  hem  alleen  bewuste  geesteswerkzaamheid  als  mogelijk 

voor  oogen  stond ,  beging  hij  den  misslag ,  eene  bewusl-gees- 
lelijke  functie  lol  beweegkrachl  of  drijfveer  in  de  geslachte- 

lijke teeltkeus  te  maken,  en  moest  daarmede  natuurlijker  wijze 
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bij  zijne  overdracht  van  menschen  op  dieren  aldra  hoe  langer 

zoo  meer  in  de  klem  geraken.  Ongerechtigd  werd  namelijk 

zijne  analogie,  zoodra  de  ontwikkelingsgraad  van  den  hewusten 

geest  bij  de  dieren  ontoereikend  bleek  voor  de  door  de  theorie 

daaraan  geslelde  eischen.  Buitendien  is  het  gemakkelijk  in  te 

zien,  dat  Darwin's  theorie  der  geslachtelijke  teeltkeus  eigen- 
lijk alleen  daardoor  in  het  dierenrijk  eenen  grondslag  vindt 

voor  hare  waarschijnlijkheid ,  dat  ze  berust  op  een ,  ook  bui- 
ten den  mensch  voorkomend,  bij  uitstek  teleologisch  instinct 

als  voortstuwend  beginsel. 

Het  is  een  opmerkelijk  feit ,  dat  door  de  meer  en  meer  in  het 

oog  springende  ontoereikendheid  van  het  selectioneel  verkla- 
ringsbeginsel,  het  Darwinisme  gebracht  is  tot  eene  reeks  van 

auxiliaire  verklaringen,  die  zich  steeds  verder  van  eene  blind- 
mechanische  wereldopvatting  verwijderen ,  en  er  op  steeds  meer 

in  het  oog  loopende  wijze  mede  in  strijd  zijn.  In  laatsten 

aanleg  belandt  het  Darwinisme  bij  de  thans  te  bespreken  wet 

der  correlatie  of  onderlinge  harmonie  der  deelen:  de  absolute 

tegenpool  van  zijn  punt  van  uitgang.  Het  geraakt  zoo  eerst 

tot  eene  stelling,  welke  alleen  als  grondleggend  en  algemeen 

verklaringsbeginsel  voor  het  gezamenlijk  gebied  der  organische 
natuur  bruikbaar  is.  Wanneer  in  geval  van  ontwikkeling  van 

correlate  eigenschappen  de  natuurlijke  teeltkeus  nog  eene  rol 

zal  blijven  behouden,  dan  kan  die  alleen  hierin  bestaan,  dat 

vooreerst  de  bereids  door  van  binnen  komende  ontwikkeling 

bereikte  speciale  vorm  (bijv.  van  den  herkauwer)  voor  ver- 
slechtering (van  gebit  of  spijsvertering)  wordt  beschut,  en  dat 

ten  tweede  de  fijnere  nuances  (zij  het  in  het  gebit  op  grond 

der  verduwing  of  omgekeerd)  worden  uitgewerkt ,  —  vooron- 
dersteld dat  zulke  fijnere  nuances  nog  van  toereikend  gewicht 

zijn  voor  eene  zege  of  nederlaag  in  den  strijd  om  het  bestaan. 

Doordat  Dar  win  ons  zijne  theory  of  natural  seleclion  schonk, 

heeft  hij  ons  buiten  kijf  een  binnen  bepaalde  grenzen  toerei- 

kend verklaringsbeginsel  geleverd  voor  een  der  grootste  won- 
deren in  het  wereldproces.     In  dezen  zin  mag  zijne  theorie  op 
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hooge  en  duurzame  waarde  aanspraak  maken,  eene  waarde 
die  alleen  hierdoor  kan  worden  benadeeld,  dat  de,  trouwens 

reeds  zeldzamer  wordende,  hotspurs  onder  de  Darwinisten  de 

onhoudbare  bewering  verdedigen,  dal  hunne  theorie  eene  ver- 

klaring levert  van  de  organische  ontwikkeling  zelve ,  met  name 

voor  de  morphologische  typeverandering  bij  het  ontstaan  der 

soorten.  Elke  mechanistische  feitenverklaring ,  ook  de  Dar- 

winistische theorie  der  natuurlijke  teeltkeus,  laat  den  me- 

taphysischen  kern  der  feiten  als  eene  groote,  achter  de  ver- 

schijnselen zich  verbergende ,  X  onaangetast  staan ;  het  beginsel 

of  archon  zelf  des  levens  en  der  organische  ontplooiingsver- 
schijnselen is  niet  mechanisch  meer:  het  is  voor  onze  kennis 

transcendent,  en  stelt  ons  alleen  in  staat  om  dit  met  groote 
waarschijnlijkheid  te  beweren,  dat  het  op  de  eene  of  andere 

wijze  zich  uit  als  voorstellend  en  willend  Al  wezen,  welks 

functiën  een  constructief  karakter  dragen.  In  de  erken- 
ning van  de  wet  der  correlatie  door  den  Darwinist  zelven  ligt 

de  erkenning  van  finaliteit  in  de  geheele  organische  wereld 

opgesloten.  Wanneer  men  van  het  scheppingsplan  spreekt, 

of  van  de  hetzelve  verwerkelijkende  onhvikkelingswel ,  dan  be- 
doelt men  daarmede  den  ideëelen  inhoud  der  typen  als  zoodanig ; 

spreekt  men  van  de  harmonie  in  de  organismen ,  of  van  de 
wet  der  correlatie  waardoor  deze  verwerkelijkt  wordt,  dan 

bedoelt  men  daarmede  ideëele  betrekkingen  der  afzonderlijke 

deelen  van  het  scheppingsplan  onder  elkander  en  tot  deszelfs 

totaliteit.  Men  zal  echter  toegeven,  dat  eenerzijds  de  som 

der  ideëele  typen  zelve,  de  som  hunner  verhoudingen  bereids 

insluit,  en  dat  van  den  anderen  kant  de  som  hunner  verhou- 

dingen den  speciüeken  inhoud  der  typen  reeds  vooronderstelt, 
en  in  achterwaartsche  richting  uit  zich  zelve  laat  opmaken. 

Het  is  alzoo  niets  dan  een  verschil  in  uitdrukking,  niet  in  de 

zaak,  of  men  spreke  van  eene  wet  der  organische  corre- 
latie dan  wel  van  eene  wet  der  organische  ontwikkeling;  met 

het  erkennen  van  het  eene  heeft  het  Darwinisme  in  den  grond 

ook  het  andere  toegegeven. 
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Hoe  zoude  ooit  eene  aan  verschillende  lichaamsdeelen  gelijk- 

tijdig optredende  verandering,  hoedanige  zich  in  hare  onder- 

deden planmatig  completeert,  door  blind-mechanische  afwijking 
bevredigend  kunnen  worden  verklaard?  Men  denke  hier,  om 

maar  iets  te  noemen ,  aan  de  vorming  der  uiers  bij  het  eerste 

buideldier,  die  met  het  levend  baren  noodzakelijk  moest  te 

zamen  gaan ,  zouden  de  jongen  niet  jammerlijk  omkomen.  Ofte 

wel  men  denke  aan  de  verandering  der  mannelijke  en  vrouwe- 
lijke geslachtsdeelen ,  die  bij  wijziging  van  den  lichaamsbouw 

der  soort  correlatief  moest  plaats  hebben ,  zoude  de  bevruchting 

mogelijk  blijven.  Zoo  ook  is  de  tandvorming  van  ieder  dier 

alleen  doelmatig  en  nuttig  op  de  vooronderstelling  eener  be- 
paalde hoedanigheid  der  spijsverteringsorganen  en  omgekeerd; 

het  eene  kan  zich  dus  niet  door  natuurlijk-mechanische  oor- 
zaken gevormd  hebben,  zonder  dat  het  andere  gelijken  tred 

hield.  Hebben  zich  echter  de  in  onderlinge  betrekking  staan- 

de deelen  tegelijk  gevormd,  dan  moeten  ze  ook  als  nevenge- 
schikte gevolgen  uit  een  en  dezelfde  oorzaak  zijn  af  te  leiden, 

en  deze  kan  dan  niet  meer  de  utiliteit  in  den  wedstrijd  des 

levens  zijn.  Men  zal  toch  van  niemand  eischen,  dat  hij  eene 

gelijktijdig  optredende  correlate  verandering  in  de  meest  ver- 
schillende lichaamsdeelen  beschouwe  als  zuiver  toevallig  in  steeds 

denzelfden  samenhang  optredende.  Het  wonder  van  den  har- 

monisch onderling  overeenstemmenden ,  correlatie  ven,  ontwikke- 
lingsgang in  zoo  tallooze  bijzondere  gevallen  wordt  eerst  logisch 

denkbaar,  wanneer  men  aanneemt  dat  wij  het  in  dezen  te 

doen  hebben  met  het  technisch  hulpmiddel  der  koppeling ,  dat 

overal  als  regulator  werkt,  waar  een  vooruitijlen  of  achterblijven 

van  individueele  of  partieele  ontwikkelingsprocessen  de  kansen 

van  het  individu  in  den  wedstrijd  des  levens  zoude  verkleinen. 

Een  eenige  en  algemeene,  alles  in  logischen  samenhang  ont- 
plooiende bestaansgrond,  eene  inwendige  ontwikkeling swet  vormt 

in    ieder   geval    den    dieperen   grondslag    der    verschijnselen:  (*) 

(1)  "Res  particulares  nihil  sunt  nisi  Dei  attributorum  affectiones  sive 

modi,  quibus  Dei  attributa  certo  et  determinato  modo  exprimuntur"  Spinoza, 
Eth.  I,  prop.  XXV,  Coroll. 



der  natuurlijke  en  blind-werktuiglijke  selectie  in  den  strijd  om 
het  bestaan  kan,  in  de  gevallen  waar  zij  vat  heeft,  slechts 

eene  ondergeschikte ,  medewerkende  en  bijkomende  rol  ten  deel 

vallen.  De  gevolgtrekkingen,  waartoe  de  erkenning  van  de  wet 

der  correlatie  of  onderlinge  overeenstemming  aanleiding  geeft, 

doen  dit  duidelijk  uitkomen.  Overal  blijkt  de  blind-mechani- 
sche  opvatting  van  het  levensraadsel  niet  alleen  ontoereikend, 

maar  zij  noopt  ons  zelfs  bij  eenig  overleg  tot  haar  rechtstreek- 

sch  tegendeel  over  te  gaan,  en  een  inwendigen  ontwikke- 

Mngsdrang  te  erkennen,  die  de  opklimming  der  levensverschijn- 
selen determineert.  Alles  dringt  er  het  Darwinisme  toe,  de 

primaire  en  motorische  beteekenis  eener  innerlijke  ontwikkelings- 

wel  te  erkennen  in  den  vorm  van  de  wet  der  organische  correla- 

tie, hetzelfde  als  de  individueele  ontwikkelingsvvet  in  hare  be- 

trekking tot  de  ontvouwing  des  geheels.  Het  selectioneel  verkla- 
ringsbeginsel kan  op  den  duur  alleen  de  beteekenis  behouden  van 

regulator  der  evolutie  door  middel  van  sper  klink  en  koppeling. 
Nu  zal  voorzeker  niomand  betwijfelen,  dat  sperklink  en 

koppeling  hoogst  gewichtige,  w^ellicht  onontbeerlijke,  mecha- 
nische hulpmiddelen  zijn  «n  eene  groote  en  samenhangende 

machinerie;  maar  dit  gewichf  rechtvaardigt  nog  geenszins  de 

dwaling  van  hen,  die  sperklink  en  koppeling  voor  het  geheele 

toestel  houden,  ja  het  zelfs  voor  de  eigenlijke  beweegkracht 

des  raderwerks  aanzien.  Taak  der  koppeling  is  't,  het  over- 
schot der  kracht  van  de  met  geringer  belemmering  werkende 

toestellen,  over  te  dragen  op  die  welke  grooteren  tegenstand 

hebben  te  overwinnen,  en  zoo  komt  het,  dat  bij  oppervlak- 
kige beschouwing  de  verevenende  overdracht  van  kracht  voor 

eene  ontwikkeling  van  kracht  kan  gehouden  worden ,  vooral  in 

geval  de  aanwezigheid  der  stoombuizen ,  die  de  ware  stuw- 
kracht aanbrengen ,  aan  den  blik  des  toeschouwers  onttrokken 

is.  Wie  het  begrip  eener  levende  en  organische  evolutie 

ernstig  wil  opvatten ,  zal  zich  zelven  moeten  zeggen ,  dat  een 

blind  en  van  de  buitenzijde  geabstraheerd  mechanisme  aan 

dit  begrip  niet  voldoet,  en  dat  het    ontwikkelingsbegrip  alleen 
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dan  zin  bekomt,  wanneer  een  metaphysisch  subject,  een  bo- 
venzinnelijke Bestaansgrond  van  het  ontwikkelingsplan  aan  de 

geheele  ontplooiing  als  drager  der  logisch-planmatige  verschijn- 
selen immanent,  en  op  ieder  punt  ervan  levend  tegenwoordig, 

d.  i.  werkzaam  is.  {^) 
Van  het  standpunt  eener  voorbeschikte  planmatigheid  in  de  orga- 

nische en  historische  ontwikkeling,  op  de  onderstelling  dus  dat  ver- 

hooging van  bewustzijn  in  de  bedoeling  der  evolutie  ligt,  wordt  on- 

der anderen  ook  de  scheiding  in  planten-  en  dierenrijk  eerst  relatief 

(O  Men  vergelijke  hier  curiosileitshalve  de  wereldbeschouwing  van  den 

kardinaal  Nikolaas  Cusanus  (1401 — 64).  Volgens  dezen  genialen  voor- 
looper  van  Copernicus  op  het  stuk  van  de  aswenteling  der  aarde,  is  God  het 

absolute  maximum;  als  het  grootste  omvat  Hij  alles.  Ruimte,  tijd  en  bewe- 

ging worden  aan  Hem  niet  gevonden.  Hij  is  echter  ook  tegelijk  het  minimum, 

doordat  Hij  in  alles  is.  Hij  vormt  de  substantie  der  dingen,  dalgene  aan 

dezelve  wat  in  waarheid  is.  Hij  is  het  absolute  kunnen  (possibilitas  absoluta), 

d.  w.  z.  de  almacht,  het  absolute  weten  en  willen.  Doch  zijn  ware  wezen 

is  niet  uit  te  spreken;  hij  gaat  den  menschelijken  geest  te  boven  (»Non 
accedi  potes  Deus,  qui  es  infinitus,  nisi  per  illum  qui  scit  se  ignorantem 

tui").  Wat  overigens  God  implicite  bevat,  dat  toont  de  wereld  in  den  toe- 
stand der  ontvouwing:  zij  is  de  veranderde,  in  veelheid  gedeelde,  eenheid' 

God  is  met  de  volheid  zijner  kracht  alomtegenwoordig.  ledere  zaak  spiegelt 

op  zijne  plaats  het  Heelal.  Alles  is  in  alles  en  iedere  zaak  in  iedere  andere ; 

elk  ding  is  eene  bijzondere  samentrekking  van  het  geheel.  Volkomener  dan  in 

de  overige  wezens  spiegelt  zich  de  wereld  in  den  mensch.  Onze  taak  is  de 

zelfvolmaking ,  m.  a.  w.  datgene  tot  ontwikkeling  te  brengen ,  wat  in  aanleg 

in  ons  vervat  is.  Daar  dit  streven  niet  tot  een  einde  geraakt,  worden  wij 

door  hetzelve  zeker  van  de  onsterfelijkheid  des  geestes.  Daarbij  komt  het 

er  op  aan ,  een  iegelijk  overeenkomstig  zijne  plaats  in  de  rangorde  van  het 

geheel  lief  te  hebben.  Ook  den  drang  naar  het  Absolute  vervult  ons.  Liefde 

tot  God  is  één  worden  met  God.  In  den  Godmensch  is  de  tegenstelling 

van  het  oneindige  en  eindige  verzoend. —  Over  het  wezen  en  de  grenzen  der 
menschelijke  kennis  heeft  Cusanus  reeds  ver  gevorderde,  kritische,  begrippen. 

•  Ineffabile  igitur  est  hoc  gaudium,  ubi  quis  in  varietate  intelligibilium 

verorum  ipsam  unitatem  veritatis  attingit  (De  Conjecturis  II  6)".—  »Necest 
inaccessibilis  illa  summitas  ila  aggredienda  quasi  in  ipsam  accedi  non  possit, 

nee  aggressa  credi  debet  actu  apprehensa:  sed  potius  ut  accedi  possit  semper 

quidem  propinquius,  ipsd  semper,  uti  est,  inattingibili  remancnte  (ibid.  1 13)." 
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begrijpelijk.  Tot  omzetting  der  anorganische  materie  in  organi- 
sche en  van  de  lagere  organische  verbindingen  in  hoogere , 

is  eene  zoodanige  inspanning  van  intuitieve  psychische  vermo- 

gens noodig,  dat  het  individu  geene  energie  meer  zoude  over- 
houden om  de  voorhanden  materie  tot  den  kunstigen  bouw 

der  bewustzijnsorganen  te  verwerken  en  het  proces  der  gees- 
telijke zelf  bezinning  ten  top  te  voeren ,  zoo  niet  een  ander 

organisme  den  voorbereidenden  arbeid,  het  ruwere  werk  om 

zoo  te  zeggen,  in  de  huishouding  der  Natuur  op  zich  nam, 
en  de  noodige  middelen  leverde,  met  behulp  waarvan  het 

hooger  gestegen  individu  ui!  fluitend  voor  zijne  hoogere  be- 
stemming leven  kan.  De  pküiten  alzoo  bereiden  voor  het 

dierlijk  individu  ten  eerste  de  voedingsmiddelen ,  —  want  ook 
de  vleeschetende  dieren  leven  immers  middellijk  van  het  plan- 

tenrijk  —  ten  andere  de  brandstof  en  de  zuurstof,  en  ontslaan 
het ,  om  zoo  te  zeggen ,  van  alle  broodzorgen ,  opdat  het 

ongehinderd  aan  zijne  opstijgende  taak  kunne  werken.  Bui- 
tendien is  tot  bereiking  van  een  hoogeren  trap  van  bewustzijn 

blijkbaar  ook  eene  meer  uitgebreide  ondervinding  noodig,  dan 

het  aan  den  bodem  gebonden  plantaardige  individu  vermag  te 

verwerven.  De  tweede  voorwaarde  eener  hoogere  geestesont- 
wikkeling  is  dus  het  vermogen  om  van  plaats  te  veranderen ,  de 
locomobiliteit  alzoo ,  die  de  plant  over  het  geheel  genomen  niet 

mag  bezitten,  daar  de  tot  vorming  der  organische  materie 

benoodigde  stoffen  grootendeels  uit  het  den  aardbodem  door- 
dringende water  moet  getrokken  worden,  hetgeen  een  toestel 

vereischt  van  werktuigen ,  die  onder  de  aarde  verbreid  en  dus 

aan  den  bodem  gebonden  zijn.  Bij  alle  onbepaaldheid  der  af- 
scheiding lusschen  plant  en  dier  volgt  hieruit ,  dat  een  individu, 

hetwelk  in  den  strengen  zin  des  woord  plant  en  dier,  m.  a.  w. 

producent  en  consument  tegelijk  ware ,  ondenkbaar  moet  heeten, 
daar  het  noodwendig  een  en  hetzelfde  vermogen  tegelijk  zou 
moeten  bezitten  en  ontberen.  De  scheiding  der  organische 

wereld  in  plant-  en  dierenrijk  blijkl  alzoo  van  ons  menschelijk 
standpunt  geredeneerd  in  een  tweevoudig  opzicht  noodzakelijk. 



Een  geheel  eigenaardig  licht  wordt  op  de  organische  ont- 
wikkeling geworpen  door  hetgeen  men  met  den  naam  van 

orgaan  projectie  hestempeld  heeft.  Had  Protagoras  hij  de 

woorden;  »de  mensch  is  de  maat  aller  dingen"  (*)  den 
geestelijken  mensch  op  het  oog,  zoo  toont  prof.  Ernst  Kapp 

in  zijne  Philosophie  der  Techniek  P)  dat  deze  stelling  ook  van 

den  lichamelijken  mensch  geldt.  Het  is  eene  groote  verdienste 

van  dezen  geleerde,  dat  hij  eenige  sedert  lang  reeds  hekende 

verschijnselen  onder  een  gezichtspunt  heeft  gesteld,  van  waar 

eene  ongedachte  heteekenis  der  oude  spreuk  merkbaar  wordt. 

Hij  toont  namelijk  aan,  dat  de  mensch  vorm,  functie  en  nor- 
male verhouding  zijner  lichamelijke  inrichting  onbewust  op 

de  werken  zijner  hand  overdraagt,  en  dat  hem  eerst 

a  posteriori  deze  betrekking  tusschen  zijne  werktuigen  en 

zijne  eigene  organisatie  bewust  wordt.  De  mechanismen  ont- 
staan onbewust  naar  organische  voorbeelden,  en  eerst  later, 

uit  de  machinale  namaaksels,  leert  de  mensch  zijn  eigen  orga- 

nisme begrijpen,  Intuitieve  projectie  wordt  gevolgd  door  reflec- 
teerende  zelfbezinning.  Het  feit  der  orgaanprojectie  toont 

Kapp  aan  met  betrekking  tot  de  in-  zoowel  als  de  uitwen- 

dige inrichting  des  lichaams,  en  ten  slotte  ook  met  betrekking 

tot  het  gezamenlijk  organisme.  Zijn  boek  kan  beschouwd 

worden  als  een  supplement  tot  de  Philosophie  van  het  Onbe- 
wuste. 

In  zijne  geestelijke  ontwikkeling  tracht  de  mensch  de  hem 

verleende  zintuigen  en  organen  in  een  productief  opzicht  steeds 

hooger  op  te  voeren.  In  dit  bewust  streven  vindt  hij  werk- 
tuigen uit,  die,  zonder  dat  hij  het  weet,  volgens  een  organisch 

voorbeeld  geconstrueerd  zijn.  Dit  feit  der  orgaanprojectie  blijft 

een  raadsel,  wanneer  wij  door  willekeurige  blind  ver  klaring 

van  onzen  bestaansgrond  ons  bewust  geestelijk  gebied  van  het 

onbewust   organisch    gebied    afscheiden:    daarentegen  volgt  zij 

(^)      IlavTwv   TTpccy^dTMV   y-érpo-j   dvQpuTzog. 

(2)  »Grundlinien  einer  Philosophie  der  Technik.  Zur  Entstehungsgeschichte 

der  Cultur  aus  neuen  Gesichtspunkten.    Von  Ernst  Kapp."  Brunswtjkl377. 
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Van  zelve  uit  het  inzicht,  dat  de  finaliteit  of  doelbeooging  in 

onze  bewuste  constructiën  niets  is  dan  de  natuurlijke  voort- 

zetting der  intuitief-organische  ontwikkeling,  en  dat  in  de 
doelbeoogende  functiën  van  het  cerebrale  kennisorgaan  de 

werking  wordt  voortgezet  van  hetzelfde  synthetisch  en  construc- 

tief beginsel,  dat  de  hersenen  ̂ e/i'e  gevormd  heeft  (^).  Zoover- 
staan  wij  het  mechanisme  der  Natuur  eenigermate  eerst  dan , 

wanneer  wij  het  in  tweeden  aanleg  nog  eens  zelfstandig  hebben 

uitgedacht.  Wij  zien  dan  in ,  dat  evenals  het  mechanische 

werk  der  menschelijke  hand  geheel  product  is  zijns  geestes, 
geheel  middel  tot  zijne  doeleinden ,  zoo  ook  de  mechanica  des 

lichaams  en  des  denkorgaans  eene  gefixeerde,  aanschouwbaar 

geworden ,  doelmatige  functie  wordt  van  den  zich  zelf  ont- 
wikkelenden Geest.  »A/  moge  daarom  het  bewuste  scheppen 

y>der  techniek  nog  zoo  helder  op  den  voorgrond  stralen,  het  is 

»toch  slechts  een  af  schijnsel  uit  de  diepte  van  het  Onbewuste'* 
(blz.  125), 

Bij  het  werktuig  is  aanvankelijk  uitwendig  doel  en  inner- 
lijke conceptie  der  samenstelling  te  onderscheiden :  het 

eene  ligt  bewust  voor  oogen,  het  andere  heeft  plaats  bij 

intuïtie.  Eerst  in  den  loop  der  verdere  ontwikkeling  wordt 

ook  de  conceptie  door  het  bewustzijn  beschenen,  doch  steeds 
blijven  bij  het  vinden  en  uitdenken  onbewuste  en  bewuste 

werkzaamheid  in  elkaar  grijpen.  Wanneer  de  mensch  de 

oorspronkelijke  bijl  of  den  eersten  hamer  vervaardigt ,  doordat 

hij  onbewust  den  grondvorm  zijns  orgaans  in  hout  en  steen 

namaakt,  dan  schept  hij  door  middel  daarvan  beschikbare 
kracht  ten  dienste  derzelfde  Idee,  die  reeds  den  arm  zelven 

heeft  voortgebracht,  en  die  nu  over  de  grenzen  van  het  cel- 
lencomplex   heen    naar    buiten    grijpt ,    om    aan    hare  hoogere 

(*)     'H    roxiTiq     s'vsxa     TOu    Tvoisl    'ïzoaxa..      <ï^a.lvsTOtt     yap,  cÓTiTsp    èv    rot? 

rs^vu(jToig   èortv    rj    "zkyy-fi ,    ©{irw?     iv   aurot?    rot?    7rpay/^a(7«v  yXkf\    rig  otpyrt 

'/.oCi  ouricf.  TQicf.'ÜTri,   w  £-/o^.e'j   y.o^ddTCïp  ro   QsppiQv   xcX   ̂ uy^pov  èy.  roü   Travrój. 

Aristoteles    Part.  An.  I.  1. 
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doeleinden  de  verdere  anorganische  bouwstoffen  en  elementaii*e 
krachten  dienstbaar  Ie  maken. 

Voor  zooverre  wij  kunnen  nagaan,    vormt  de  mensch  in  de 

geschiedenis    onzer    aarde    een   keerpunt,  waar  de  verhooging 

van  organisatie  in  hoofdzaak  tot  de  denkorganen  beperkt  wordt, 

en    de   scala  van  geestelijken  vooruitgang  in  de  plaats  van  de 

scala    der    vormont wikkeling    treedt.     Wel    beschouwd  is  dus 

ook    de    geschiedenis    der   menschelijke  beschaving  slechts  een 

onderdeel    in    het  groote  geheel  der  organische  evolutie,     Hoe 

ScHOPENHAUER    dc   mecuiug  konde  voorstaan ,  dat  alleen  in  het 

noodlot    van   den  enkele ,  niet  echter  in  de  wereldgeschiedenis 

plan  en  samenhang  bestaat  (*) ,  is  mij  volslagen  onbegrijpelijk.  De 
toestand  der  menschheid  is  evenzeer  een  ontwikkelingsproduct 

als    die    van    den    afzonderlijken    mensch ,    en   bevat  evenzeer 

eenen  noodzakelijken  samenhang.     Het  is  blijkbaar  persoonlijke 

afkeer  van  de  voorstelling  eener  Voorzienigheid ,  die  hem  deed 

leeren ,  dat  de  wetten,  die  voor  de  afzonderlijke  wateren  geldigheid 

bezitten ,  geene  beteekenis  hebben  voor  den  grooten  stroom  der 

geschiedenis,  die  toch  slechts  uit  en    door  de  kleine  beken  en 

stroompjes  gevormd  wordt.  Op  talrijke  afzonderlijke  plaatsen  is 

in  den  historischen  tijd  de  universeele  Logos  als  historische  Idee 

werkzaam  geweest,  om  dan  op  eens  zijne  verschillende  beken  in 

dezelfde    stroombedding    te  leiden.     Dit  was  het  geval  met  de 
beschaving    der   Joden,  die  der  Hellenen  en  die  der  Romeinen, 

waarvan  de  eerste  als  ethisch-religieus,  de  tweede  als  aesthe- 

tisch-philosophisch ,    en    de    derde  als  jurldisch-poKtisch  te  be- 
schouwen    is.      De    samenkomst     en    verbinding    dezer    drie 

geestesrichtingen  in  de  barbaarsche  maar  krachtige  Germanen, 

onder  toetreding  der  Slaven  en  terugdringing  der  Kelten,  bracht 

aanvankelijk    eene    geduchte  daling  en  inkrimping  van  het  ge- 
zamenlijk   beschavingspeil    te    weeg,    en    was    het    begin    der 

zoogenoemde  Middeleeuwen,  waaruit  zich  echter  de  Logos  der 

Geschiedenis   in  den  nieuweren  tijd  allengs  met  drievoudig  en 

nog  meer  versterkte  kracht  begint  te  verheffen.    In  de  ontzet- 

(I)    Parerga  I,  biz.  210. 
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tende  taak,  om  de  ruwheid  en  barbaarschheid  te  overwinnen, 
waardoor  Germanen  en  Slaven  beheerscht  werden,  en  waarin 

deze  de  oude  cultuurvolken  medesleepten ,  moest  noodzakelijk 
een  gedeelte  van  den  toen  hoofdzakelijk  in  het  Christendom 

zich  uitenden  historischen  Logos  bezwijken  en  in  zijn  tegendeel 
omslaan.  Eerst  in  den  jongsten  tijd  zijn  de  Duitschers  in  de 

rij  der  toonaangevende  volkeren  getreden;  Russen  en  andere 

Slaven  zijn  nog  een  eind  achter.  Overigens  is  aireede  in  onzen 

tijd  de  Logos  der  Geschiedenis  in  het  opstuwen  der  bewuste 

geestesontwikkeUng  zóó  ver  gekomen,  dat  zijn  voorloopig  doel 

om  alle  cultuur,  ook  die  bijv,  der  Indiërs,  Boeddhisten  (') 

en  Chinezen  (godsdienst  van  Tao  {^) )  tot  een  geheel  te  vereeni- 
gen, vrij  duidelijk  zichtbaar  wordt. 

Wij  zijn  thans  met  onze  overwegingen  zoover  gevorderd, 

dat  wij  ons  oordeel  over  de  Darwinistische  opvatting  der  orga- 

nische ontwikkeUng  kortelijk  kunnen  samenvatten.  Onze  phi- 

losophische  kritiek  heeft  doen  blijken,  dat  wij  in  het  Darwi- 

nisme scherp  hebben  te  onderscheiden  tusschen  de  verklarings- 

beginselen als  zoodanig  en  de  wijze  waarop  ze  worden  op- 
gevat. De  verkeerdheid  der  besproken  theorie  ligt  in  hare 

strekking,  in  de  wijze  waarop  men  haar  gemeenlijk  opvat, 
niet  in  de  verklaringsbeginselen  zelve.  Toch  is  het  juist  hare 

strekking,  waaraan  zij  hare  onbetwistbare  groote  historische 

beteekenis  te  danken  heeft.  Deze  strekking  is  reeds  betrekke- 

lijk zegenrijk  gebleken,  en  heeft  op  de  in  een  plomp  materi- 
alisme en  eenzijdig  empirisme  verzonken  natuurwetenschap  eene 

weldadige  en  levenwekkende  werking  uitgeoefend.  De  leer  van 

Darwin  en  zijn  Duitschen  protagonist  Haeckel  is  in  den  grond 

(*)  Over  Hindoes  en  Doeddhisten  vgl.  Eduard  von  Hartmann :  «dasreligiöse 

Bewusstsein  der  Menschheit  im  Slufengang  seiner  Entwickelung",  Berlijn 
1882,  blz.  271—365.  Geniaal  en  boeiend  zijn  de  daar  ontwikkelde  gedachten; 

jammer  dat  de  vorm  door  talrijke  fouten  in  de  spelling  der  eigennamen  ont- 
sierd is. 

(2)  Tao  schijnt  Chineesch  te  zijn  voor  het  Absolute,  Vgl.  E.  v.  Hartm. 

over  den  Chineeschen  denker  Lao-tse,  in  de  «Studiën  und  Aufsatze",  A  VIII: 

«ein  chinesischer  Classiker". 
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dei'  zaak  eene  organische  onlwikkelingsleer ,  die  halverwege 
is  blijven  staan  en  eerst  bij  het  van  buiten  bekeken  mechanisme 

is  aangeland;  het  is  eene  niet  ten  einde  gedachte  theorie,  die 

zich  om  zoo  te  zeggen  nog  in  den  toestand  van  verpopping 

bevindt.  Zij  is  nog  materialisme,  maar  staat  op  het  punt  in 
een  hoogeren  vorm  om  te  slaan,  en  zich  teonlvouv^en  tot  eene 

grootsche,  organische  en  historisch-evolutionistische  v^rereldbe- 
schouwing.  Het  onzeggelijk  platte ,  voordarwinische  materialisme 

daarentegen,  zooals  ons  dat  bij  Vogt,  Moleschott  en  Buchner 

en  hunne  geestelooze  napraters  voor  oogen  treedt,  kan  verge- 
leken verorden  bij  eene  mummie,  die  door  geen  levensadem  meer 

te  bezielen  is;  deze  stofjesleer  is  niet  vatbaar  voor  de  geringste^ 

zelfs  niet  voor  eene  enkel  uiterlijke,  ontwikkeling  en  volma- 
king. In  haren  sedert  Holbach  (1770)  of  zelfs  reeds  Lugretius 

(95 — 55  V.  Chr.)  geslereotypeerden  vorm  blijft  zij  ten  eeuwi- 

gen dage  bestaan ,  —  zoolang  er  menschen  leven,  die  niet  streven 
naar  waarheid,  maar  alleen  naar  eene  schijn  wetenschap,  die 

zonder  groote  moeite  te  verwerven  is  en  in  ieder  brein  past ,  zij 

de  schedel  ook  nog  zoo  eng  en  bekrompen. 

Het  Darwinisme  daarentegen  zal  zijne  met  veelvuldige  dwa- 
lingen behepte  eenzijdigheid  kritisch  hebben  te  zuiveren  en 

uit  te  werken  tot  eene  meer  idealistische  en  ruime  wereldbe- 

schouwing, die  wij  organische  ontwikkelingsleer  kunnen  blijven 

noemen ,  en  die  uit  het  ensemble  der  hier  opgenomen  theorieën 

en  verklaringsfactoren  bestaat.  Het  beste  is  zij  tot  dus  verre 

uiteengezet  door  Ed.  v.  Hartmann  (*).  De  evolutionistische 
wereldopvatting  van  deze  grooten  denker  omvat  alle  bestanddee- 
len  van  het  Darwinisme ,  maar  ordent  ze  als  enkel  mechanische 

(*)  »Wahrheit  und  Irrtum  im  Darwinismus" ;  «dasUnbewusstevom  Stand- 

punkt  der  Physiologie  und  Descendenzlheorie" ,  2®  uitgave ;  »die  Selbstzersetzung 

des  Ghristentums  und  die  Religion  der  Zukunft",  2^  uitgave;  »dassittliche  Be- 

wusstsein", 2^  uitgave;  «das  religiöse  Bewusstsein  der  Menschheit im Slufen- 

gang  seiner  Entwickelung" ,  enz.  enz,  —  Als  handboek  is  aan  te  bevelen  het 
verdienstelijk  geschrift  van  Dr.  R.  v.  Koeber:  -das  philosophische  System 
Edüard  von  Hartmanns,\  Breslau  1884. 
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hulpmiddelen  onder  de  algemeenc  ontwikkelingswet,  en  be- 
schouwt ze  als  uilingswijzen,  die  men  als  bestanddeelen  in  eene 

hoogere  en  algemeene,  monistisch-evolutionislische  wereldbe- 

schouwing heeft  op  te  nemen.  In  haren  hoogeren  philosophi- 
schen  vorm  neemt  de  Organische  Ontwikkelingsleer  elementen 

op,  die  het  Darwinisme  uit  een  valsch  vooroordeel  tracht  bui- 
ten te  sluiten. 

Zijn  wij  in  het  algemeen  tot  de  slotsom  geraakt,  dat  de 

verschijnselen  der  organische  ontwikkeling  op  aarde  de  uitingen 

blijken  van  een  constructieven  en  metaphysischen  bestaansgrond, 

die  zich  in  eene  voorbeschikte  richting  schijnt  te  ontwikkelen, 

zoo  loont  het  toch  de  moeile,  nog  eens  afzonderlijk  de  volgende 

vraag  te  bespreken :  Hebben  wij  het  complex  der  anorganische 
natuurwetten  te  beschouwen  als  een  eens  vooral  afdoend 

mechanisme,  een  naar  alle  zijden  toereikend  middel  tot  ver- 
werkelijking der  zich  zelve  ontplooiende  Idee,  of  hebhen  wij 

in  de  levensverschijnselen  occasionalistische  inmenging  van  het 

Transcendente  (^)  te  erkennen?  R.  H.  Lotze  (1817 — 81)  beweerde 
het  eerste,  Eduakd  von  Hartmaan  helt  over  tot  het  laatste, 

en  zijn  occasionalisme  in  dit  opzicht  is  hem  van  natuurkundige 

en  wijsgeerige  zijde  herhaaldelijk  tot  verwijt  gemaakt.  Het 
heet  dan  dat  eene  dergelijke  zienswijze  onbestaanbaar  is  met 

de  heerschappij  der  natuurwetten,  met  name  met  de  wet  der 
onveranderlijkheid  van  de  som  der  wereldenergie.  Hooren  wij 

over  dit  geschilpunt,  om  te  beginnen,  eene  opmerking  van 
M.  Vrnetiankr. 

»Tusschen  den  inhoud  der  deönilie  van  een  organisme  en  de 

«definities  van  de  verschillende  gedeelten  der  physica,  zooals 
»mechanica,  chemie,  elektriciteitsleer,  bestaat  eene  klove,  die  te 

))grooter  wordt,  naar  mate  men  uit  het  gezelschap  van  den" — later 
«eene  illusie  gebleken  —  r>balhybius  HaeckelW  langs  eene  opklim- 

(U  Het  woord  transcendent  hier  op  te  vallen  als  significatief  met  belrek- 

king lol  Ik.'I  standpunt  onzer  kennis,  niet  in  dualislisch-lheologischen  zin. 
Buiten  God  bestaat  er  niets.    Deus  est  omnia. 



•  mende  reeks  van  schepselen  dichter  tot  den  mensch  nadert.  Deze 

«klove  hadden  oudere  physiologen  als  Liebig  en  Johannes  Muller 

«door  het  hegv'ip  der  levenskracht  trachten  te  dempen.  Daar  nu 
«echter  dit  hegrip"— door  Lotze — »is  opgeruimd  en  Hartmann  met 
"deze  opruiming  instemt,  is  de  klove  tusschen  anorganisch  en  orga- 

«nisch  wederom  gapende  gew^orden.  Met  andere  w^oorden:  de  che- 

«mische  en  mechanische  verklaringen  van  het  ma/mee/ organis- 
« me  laten  overal  groote  leemten,  terwijl  de  daarin  wonende  geest 

«geheel  daarbij  vergeten  is.  Er  is  dus  hier  ̂ eene  sprake  van  eene 

.>correctuur  van  vaste  wetten,  noch  ook  van  eene  opheffing 

»van  den  regelmatigen  gang  der  physische  causaliteit,  maar 

tvaste  physische  wetten  voor  eene  menigte  van  levensver schijn- 
nselen  schijnen  in  het  geheel  niet  te  bestaan.  In  zoo  verre  de 

>physiologie  ze  aanwijst,  komt  het  den  philosoof  niet  in  den 

>z%n  ze  in  twijfel  te  trekken.  Aangezien  echter  de  definitie 

'>van  een  mechanisch-chemisch  proces  het  verloop  van  een  geheel 
«menschelijk  leven  zeer  zeker  niet  dekt,  ziet  hij  uit  naar  an- 

»dere  verklaringen ,  ten  einde  een  meer  volledig  beeld  der  levens- 

«verschijnselen  te  verkrijgen.  Kortom,  de  teleologische  »Ein- 

«griir*  is  er  zoo  verre  van  daan,  met  de  tegenwoordige  physisch 
«chemische  natuurbeschouwing  in  strijd  te  zijn,  dat  hij  er 

>  veeleer  een  noodzakelijk  uitvloeisel  van  is.  — Daar  de  vroeger 

«aan  de  «levenskracht"  toegeschreven  verrichtingen  den  aloom- 
«krachten  niet  schijnen  immanent  te  zijn,  blijft  slechts  over  ze 

oaan  een  beginsel  daarbuiten  toe  te  schrijven.  In  dien  zin  houdt 

«Hartmann  vooreerst  vast  aan  de  meening,  dat  dit  beginsel  niet 

»van  malerieelen  aard,  d.  w.  z.  niet  aan  bepaalde  atomen  of 

»)materie  verbonden  kan  wezen.  Dan  echter  volgt  daaruit  dat 

»het,  om  eene  bepaalde  verklaring  te  geven  ter  wille  waarvan 

»het  wordt  aangenomen,  beslist  is  te  beschouwen  als  een  ons 

«onbewust  in  ons  en  het  dier  werkend  geestelijk  vermogen," 

(«Allgeist,"  blz.  105-104). 
Geheel  ongegrond  is  de  vrees  der  naturalisten  voor  boven- 

staande  opvatting  der  kosmische  finaliteit.  Het  is  verkeerd, 

de  constructieve  en  psychische  bemoeiingen  des  levensbeginsels 
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te  verklaren    voor  iets,  dat  de  machinale  natuurwetten  buiten 

werking  stelt,  den  schema tischen  gang  van  het  natuurverloop 

stoort,    en   met  de  dualistisch-transcendente  inmenging  en  het 

wonderbegrip  der  oudere  godgeleerden  gelijk  is  te  stellen.     In 

den    grond    der    zaak  is  het  hier  niets  dan  een  klank  die  ge- 
vreesd   wordt,    en    heeft   men  wel  bezien  niet  eens  recht  het 

wonder  a  priori  en  als  zoodanig  te  verwerpen ,  daar  toch  het 

geheele  beslaan  der  wereld  zelve  het  wonder  der  wonderen  is. 

Protesten  zijn  slechts  geoorloofd  bij  onzinnige  en   tegennatuur- 
lijke   wonderen,    dezulke    namelijk    waarin,    zooals    bijv.    de 

transsubstantiatie    of   de  opstanding,  eene  willekeur  zichtbaar 

zoude  worden,  die  tot  de  beoogde  werking  in  geene  redelijke 

belrekking  zou  staan.     In  zulke  gevallen  beteekent  het  woord 

«inmenging"    of   » wonder"  een  stremmen  van  de  werking  der 
machinale    natuurwetten ;    in    de   philosophische  opvatting  der 

teleologie    is    alleen    sprake    van    het    toetreden   eens  nieuwen 

factors,    waardoor    natuurlijk    het   gezamenlijk  gevolg  anders 

wordt    dan    wanneer    die    factor   niet   had  medegewerkt.     In- 

menging vindt  bijv,  ook  dan  plaats,  wanneer  de  wind  de  zeilen 

eens    vaartuigs  begint  te  doen  zwellen,  zoodat  thans  eerst  de 

inspanning    der    tegen    den    stroom  roeiende  scheepslieden  het 

gewenschte   gevolg    heeft.     Toch    zal    niemand    beweren ,    dat 

door    den    wind    de   arbeid    der    roeiers    wordt    opgeheven  of 

buiten    werking    gesteld.     Een    protest     a    priori     tegen    de 

werkzaamheid    van    een    levensbeginsel,    dat    in    occasionalis- 

tischen     zin     als     organiseerend     en     constructief   wordt    ge- 
dacht,  ware   alleen   dan    gegrond,  wanneer  het  van  te  voren 

vaststond,  dat  er  geene  andere   werkingen  in  de  gezamenlijke 

Natuur  plaats  hebben ,  dan  alleen  de  zoodanige ,  die  uit  de  ato- 

mistische krachten  volgens  de  anorganische  natuurwetten  voort- 
vloeien.    De  gewone    bewering   echter  der  natuuronderzoekers 

dat  dit  zoo  is,  is  niets  dan  eene  platte  en  naakte  petitio  prin- 
cipii,  die  alleen  verklaarbaar  wordt  uit  de  verwarring  vaneen 

methodologischen    stelregel    met   eene   positieve  theorie ,  uit  eene 
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onkritische   overschatting   van  de  beteekenis  der  verklaringen 

hunner  weienschap. 

De  wereldbeschouwing  van  Eduarw  von  Hartmann.  waarom 

het  h'er  in  hoofdzaak  te  doen  is,  verlangt  niet  noodzakelijk 
de  onderstelling  eener  bijzondere  kracht,  dus  ook  niet  de  op- 

heffing der  wet  van  de  constantheid  des  arbeidsvermogens. 

H^fc  is  voldoende,  wanneer  wij  aannemen  dat  de  werkzaamheid 

van  het  levensbeginsel,  zonder  toetreding  eener  nieuwe  Kracht, 

er  zich  toe  bepaalt  de  wijze  van  omzetting  Ie  regelen  der 

^QgQNQW  combinaties  van  atoomkrachten  in  andere  vormen  van 

afgeleide  krachten,  onder  eerbiediging  van  de  wet  der  onver- 

anderlijkheid van  de  som  der  kosmische  energie.  Men  be- 
denke dat  deze  wet  metaphysisch  gesproken  niets  beteekent 

dan  de  onveranderlijkheid  van  spankracht  en  kinetische  energie 

naar  de  zijde  der  gezamenlijke  intensileit.  Deze  wet  is  echter 

van  geheel  abslracten  en  formeelen  aard:  de  geheele  sfeer 

der  logische  Idee  wordt  door  de  wet  van  de  constantheid  der 

energie  onaangeroerd  gelaten.  Genoemde  wet  heeft  dus  nog 
behoefte  aan  aanvulling  door  andere  natuurwetten ,  wetten  die 

bet  r>hoe'  der  kracht  op  ieder  punt  der  onveranderlijke  ge- 
zamenlijke hoeveelheid  bepalen.  Natuurwetenschappelijk  ge- 

sproken is  het  wereld  proces  de  resul  teerende  uit  de  onveran- 
derlijke hoeveelheid  der  wereldenergie  en  andere  (logische)  wetten, 

die  de  omzetting  der  energie  in  de  bijzondere  gevallen  bepalen. 
De  wet  des  behouds  van  arbeidsvermogen  leert  ons  alleen : 

wanneer  deze  of  die  hoeveelheid  mechanische  energie  zich  omzet 

in  een  anderen  vorm  ,  —  warmte  bijv.  —  dan  zal  zij  eene  zoo  en 

zoo  groote  hoeveelheid  warmte  leveren.  Maar  o/ deze  mechani- 
sche energie  zich  in  het  gegeven  geval  omzet  in  warmte  of 

welken  anderen  vorm  dan  ook,  dan  wel  of  zij  zich,  om  iets 

te  noemen ,  in  spankracht  omzet  door  verwijdering  van  haar 

centraal  lichaam,  dan  wel  of  zij  zich  voorloopig  in  het  geheel 

niet  omzet ,  —  daarover  leert  ons  de  abstracte  wet  van  de 
constantheid  der  energie  in  het  geheel  niets.  In  de  beslissing 

dezer  vraag  echter  ligt  in  elk  bijzonder  geval  de  geheele  inhoud 
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van  het'  wtreld proces  zonder  overschot;  al  hetgeen  dus  den 
inhoud  van  het  wereldproces  determineert,  de  geheele  sfeer 

m.  a.  w.  der  logische  Idee ,  wordt  door  meergemelde  natuurwet 

onaangeroerd  gelaten.  Gevolgelijk  hlijkt  zij  slechts  de  formeele 

en  abstracte  lijst  binnen  welke  de  logische  noodzakelijkheid 

eerst  den  inhoud  begint  te  determineeren ,  en  waarbinnen  de 

qualitatieve  bepaling  door  finaliteit  of  causaliteit  (al  naar  men 

zich  stelt)  eerst  ruimfe  verkrijgt  voor  hare  ontvouwing.  Zij ,  die 

met  deze  redeneering  geen  genoegen  nemen  en  onder  den  invloed 

van  het  oude  onwetenschappelijke  dualisme  van  Geest  en  Slof  eene 

dergelijke  idealistische  wereldopvatting  verwerpen  op  grond  der 

physische  atomistiek,  mogen  daarbij  bedenken  dat  het  atoom  zelf 

nielsisdan  eene  voorstelling,  eene  gedachte,  het  geeste- 

lijk praeparaat  eener  laatste  eenheid ,  om  er  mede  te  rekenen. 

Van  de  teleologie  is  men  met  de  atoomleer  nog  lang  niet  af.  Ook 

dan ,  wanneer  het  logisch  mechanisme  der  anorganische  natuur- 
wetten het  gezamenlijk  mechanisme  uitmaakt,  zelfs  van  de 

wereld  der  levensverschijnselen ,  —  ook  dan  zouden  deze  natuur- 
wetten gedachte  en  logische  natuurwetten  blijven,  en  dit 

immanent  logisch  mechanisme  toch  niets  verder  zijn  dan  de 

absolute  z^^x^vv^^  ni.  a.  w.  het  middel  tot  verwerkelijking  des 

absoluten  einddoels,  eene  absolute  finaliteit  alzoo. 

Men  heeft  de  be teekenis  der  hypothese  van  organisch  occa- 

sionalisme  naar  beide  zijden  overspannen  (*).  De  teleologische 
wereldbeschouwing  ware  volstrekt  niet  in  haren  giondslag 

ondermijnd,  mocht  het  ooit  blijken  dat  alle  gebeurtenissen 

alleen  door  verbinding  van  atomistische  werkingen  kunnen 

verklaard  worden;  evenmin  is  door  Hartmann's  occasionalistische 
onderstelling  het  gebied  der  natuurwetenschap  beperkt  in  eene 

graad  en  op  eene  wijze,  die  den  naturalistischen  ijver  bij  het 

onderzoek  in  gevaar  zoude  brengen,  ingeval  dezelve  als  stroo- 
kende  met  de  feiten  diende  aangenomen.  Zooveel  is  in  allen 

gevalle    zeker:    zijn  in  den  specifieken  inhoud  (H-  kracht)  der 

(1)  Vgl.  0.  Plümacher's  verdienstelijk  geschrift,  «der  Kampf  ums  Unbe- 

wusste",  Uerl  1881,  blz,  89  vlg. 



155 

atomen  alleen  reeds  de  gezamenlijke  ontwikkelingsvoorwaarden 

der  organisatie  vervat;  liggen  in  de  physica  reeds  de  polen- 
tieele  veranderingen  des  geesteslevens  geheel  besloten,  dan 

zoude  men  den  atomen  eenvoudig  rijkere  eigenschappen  hebben 

toe  te  kennen ,  eigenschappen  die  dan ,  wat  betreft  hunne 

geestelijke  natuur  even  geheimzinnig  blijven  als  de  hypothese 

van  organisch  occasionalisme  die  ik  voorloopig  met  Hartmann 

blijf  vasthouden. 

Hartmann  zelf  spreekt  over  de  zoogenoemde  »metaphysische 

Eingriffe"  als  volgt:  »Daar  het  menschelijk  denken  niet  abso- 

»luut  dialektisch  is  in  den  zin  van  Hegel's  zelfbeweging  der 

)>Idee ,  maar  veeleer  van  hoogst  beperklen ,  inductieven  en  discur- 

»sieven  aard,  kunnen  wij  ook  niet  ajonon  uitpluizen  van  welken 

«aard  de  logische  samenhang  moet  wez(in  in  de  wereld  der 

» verschijnselen.  Wij  hebben  er  ons  mede  tevreden  te  stellen, 

»dat  wij  a  posleriori  uit  de  ondervinding  tot  deszelfs  hoedanig- 

))heid  besluiten,  en  onze  sluitredenen  zullen  noodwendig  overal 

«vol  leemten  blijven.  Twijfel  en  verschillende  mogelijkheden 

«zullen  zij  overlaten,  waar  de  inductieve  wetenschap  zelve 

» zulke  leemten  in  hare  verklaring  der  Natuur  en  Geschiedenis 

»laat  bestaan.  Van  dien  aard  is  bijv.  de  vraag,  of  de  bedoelingen 

"der  Natuur  uitsluitend  verwerkelijkt  worden  met  behulp  der 

«reeds  in  de  anorganische  malerie  heerschende  logische  wetten, 

«dan  wel  of  het  gezamenlijk  logisch  mechanisme  (des  Heelals) 

«over  deze  Avetten  heengrijpt,  waardoor  het,  van  het  eenzijdig 

«standpunt  der  enkel  anorganische  natuurwetten  beschouwd,  zou- 

»de  schijnen  in  het  door  de  laatste  gedetermineerde  wereld  ver- 

«loop  in  te  grijpen  ,  ofschoon  het  ze  dan  toch  in  waarheid  slechts 

y>in  zich  zoude  bevatten,  als  den  laagsten  trap  van  zich  zelf."  (*) 
Hoe  men  overigens  bij  slot  van  rekening  van  het  standpunt 

der  anorganische  natuurwetten  moge  denken  over  de  aan- 

nemelijkheid van  een  metaphysisch  occasionalisme  in  de  orga- 

nische wereld,  zoo  geloof  ik  toch  dat  menschelijkerwijze  ge- 
sproken   de   volgende  algemeene  eindstelling  een  hoogen  graad 

^*)     » Neukantianismus ,  Scliopenh.  und  Heg.,"  C.  K\  6. 
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van  waarschijnlijkheid  bezit.  Het  logisch  einddoel ,  dat  in  het 

wereld  proces  wordt  beoogd,  maakt  van  het  natuurverloop  een 

doelmatig  proces,  hetwelk  als  proces,  dus  als  eene  kelen  van 

samenhangende  schakels,  tegelijk  oorzakelijk  is  bepaald.  Zoo- 

doende is  ieder  punt  in  het  ontwikkelingsverloop  door  hel 

onveranderlijk  einddoel  in  finalen,  en  door  de  daaraan  voor- 

afgegane stadiën  Iegelijk  ook  in  causalen  zin  bepaald.  Daar 

iedere  trap  van  ontwikkeling,  dus  ook  de  geheele  ontwikkeling, 

slechts  plaats  vindt  en  mogelijk  is  ter  wille  van  het  einddoel, 

zoo  zijn  oorzakelijke  samenhang  en  doelbeooging  niet  in  het 

wezen  der  zaak  verschillend.  Zij  zijn  slechts  op  te  vatten 

als  twee  verschillende  gezichtspunten ,  waaronder  het  algemeen 

bepalingsbeginsel  wordt  beschouwd,  of  als  twee  verschillende 

wijzen  waarop  ons  discursief  denken  zich  het  wereldproces 

voorstelt;  zij  zijn  keerzijden  aan  eene  hoogere  eenheid,  en 

bezillen  als  zoodanig  transcendente  geldigheid.  Deze  hoogere 

eenheid  is  de  door  de  werking  van  het  irrationeele  uitings- 

beginsel in  de  werkelijkheid  overgegane  logische  noodzakelijk- 

heid,—  in  den  grond  niets  anders  dan  de  zich  zelve  beoogende 
en  door  den  Wil  aan  den  dag  getreden ,  absolute  Idee  of  Rede. 

Alles  wat  geschiedt,  geschiedt  met  noodzakelijkheid,  zoo  en 

niet  anders,  omdat  hel  antilogisch  zoude  zijn,  indien  het  anders 

ware.  En  waarom  antilogisch?  Daarom,  wijl  alles  wat  ge- 
schiedt alleen  plaats  vindt  opdat  zoo  spoedig  mogelijk  het 

absolute  einddoel  worde  bereikt,  en  dit  einddoel  het  absoluut 

logische  is. 
Met  mijne  laatste  uitingen  ben  ik  eigenlijk  den  gang  der 

bewijsvoering  vooruitgeloopen.  Zij  hangen  te  zamen  met  de 

slotvraag:  gegeven  de  waarschijnlijkheid  dat  er  eene  beoogd 

planmatige  ontwikkeling  in  het  Heelal  plaats  heeft;  wat  kunnen 

wij  dan  weten  aangaande  den  aard  van  het  einddoel  en  den  duur 

van  den  ontwikkelingsgang?  Waarin  bestaat ,  zoover  wij  kunnen 

zien,  het  einddoel,  en  is  het  wereldproces  eindig  of  niet? 

Noodzakelijk  moet  het  antwoord  op  deze  slotvraag  zeer 

mager,   en    twijfelachtig,  en  voorwaardelijk  uitvallen.     Zoover 



137 

het  de  ruimte  betreft  overzien  wij  een  onmetelijk  gedeelte  van 

den  Kosmos,  maar  wij  zijn  aan  een  zandkorrel  daarvan  gebon- 
den. Wij  weten  bedroefd  weinig  aangaande  het  verleden  van 

dezen  zandkorrel ;  deszelfs  toekomst  is  voor  onzen  blik  verbor- 

gen. Daarbij  is  het  gebeele  wereldbeeld  het  product  onzer 
zintuiglijke  organisatie,  die  ons  slechts  tot  zeer  relatieve  en 

fragmentarische  kennis  in  staat  stelt;  zoovele  waarnemings- 

wijzen  echter  mogelijk  zijn,  zoo  vele  werelden  zijn  ook  moge- 
lijk ,  van  wier  hoedanigheid  wij  niets  weten.  Zelfs  het  wezen 

der  voor  ons  waarneembare  verschijnselen  is  ons  onverstaanbaar. 

Kracht  en  atoom,  de  laatste  woorden  der  natuurwetenschap, 
geven  ons  dienaangaande  geen  licht.  Het  grootste  raadsel  voor  den 

mensch  is  de  mensch  zelf.  Het  heeft  er  iets  van ,  alsof  bij 
slot  van  rekening  de  eindpaal  aller  wetenschap  bestaat,  niet 

in  de  doorgronding  van  het  wezen  der  dingen,  maar  in  het 

begrijpelijk  maken  van  de  treurige  waarheid,  dat  het  niet 

te  doorgronden  is.  (*)  Door  het  voortschrijden  der  wetenschap 
worden  wij  steeds  zekerder  in  de  kennis  der  verhoudingen 

tusschen  de  verschijnselen,  en  voortdurend  onzekerder  aan- 

gaande het  Substraat  dier  verhoudingen.  {^)  Op  de  keper  be- 
zien weten  wij  niet  eens  of  er  een  Ding  au  sich  bestaat,  en 

het  zijn  ten  slotte  onze  in  den  godsdienst  op  den  voorgrond 

gestelde  ethische  driften,  die  ons  de  beste  waarborgen  geven 
voor  ons  geloof,  dat  er  buiten  het  denken  nog  iets  bestaat. 

Want  van  waar  het  begrip  zelfzucht,  van  waar  de  gewaar- 

wordingen   van    haat   en    liefde,    van    verachting    en    bewon- 

(1)  »Nullum  negotium  est  patefacere  omnia  in  rebus  humanis  dubia,  in- 

certa,  suspensa  magisque  omnia  verisimilia  quam  vera.  Quo  minus  mirum 

est  nonnuUos  taedio  investigandae  penitus  verilatis  cuilibet  opinioni  temere 

succumbere  quam  in  explorando  pertinaci  diligentia  perseverare.  Itaque  in- 
dignandum  omnibus,  indolescendum  est  audere  quosdam  certura  aliquid  de 

summa  rerum  ac  majestate  decernere.  —  Quod  supra  nos  nihil  ad  nos.  — 

Confessae  imperitiae  summa  prudenlia  est."  Minucii  Felicis  Octavius,  capp 
V  &  XIIÏ. 

(2)  »lns  Innre  der   Natur  dringt  kein  erschaflner  Geist; 

Glückselig,  wem  sie  nur  die  aussre  Schale  weist."  Haller. 
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dering,  als  er  niet  iets  buiten  ons  is,  waarmede  zij  in  belrek- 
king staan?  Weten  echter  kan  ik  niets  ter  wereld,  behalve 

van  de  veranderingen  die  er  in  mijn  bewustzijn  plaats  hebben. 

Er  bestaan  intusschen  graden  van  waarschijnlijkheid,  ook  in 

zake  de  vraag  naar  het  einddoel  der  wereld ,  tot  de  erkenning 

waarvan  men  bij  overweging  zich  gedrongen  voelt.  Lang 

te  volharden  bij  een  toestand  van  absoluut  en  consequent 

agnosticisme,  van  volkomen  evenwicht  tusschen  bevestiging 

en  ontkenning,  is  in  den  grond  der  zaak  even  ondoenlijk,  als 

zijn  leven  lang  op  een  in  de  lucht  gespannen  touw  door  te 

brengen.  Ik  onderschrijf  dus  voorloopig,  hoewel  zeer  voor- 
waardelijk ,  de  volgende  deductieve  redeneering  van  Eduard 

voN  Hartmann,  aangaande  de  eindigheid  van  het  wereldproces 

en  de  negativiteit  des  einddoels.  (^) 
Beleekenis  en  steun  vindt  het  begrip  van  facticiteit  eerst 

aan  dat  des  doels;  eerst  door  betrekking  tot  een  bepaald  doel 

wordt  ook  het  ontwikkelingsbegrip  mogelijk.  De  vraag  is ,  hoe 

de  philosophische  beschouwingswijze  zich  tot  het  doel  der  ont- 
wikkeling te  stellen  heeft.  De  gewone  logica  stelt  volgend 

alternatief:  het  doel  der  ontwikkeling  is  tegenwoordig  reeds 

bereikt  of  niet.  Beschouwen  wij  vooreerst  het  tweede  geval , 

dan  ligt  het  op  eindigen  of  op  oneindigen  afstand.  Ligt  het  op 

eindigen  afstand,  dan  zal  het  op  een  bepaald  oogenblik  worden 

bereikt;  op  dat  oogenblik  moet  het  proces  óf  ophouden ,  óf  wel 

het  is  niet  meer  ontwikkeling,  indien  het  nog  voortduurt.  Ligt  het 

doel  op  oneindigen  afstand ,  dan  is  er  geene  ontwikkehng  meer 

mogelijk,  en  is  het  zoo  goed  alsof  er  geen  doel  bestond,  daar 

iedere  eindige  tijdruimte ,  die  er  doorloopen  wordt ,  het  proces 

even  ver  van  het  doel  laat  als  het  te  voren  was.  Een  proces 

met  een  oneindig  ver  gelegen  doel  is  even  weinig  ontwikke- 
ling als  het  waterscheppen  der  Danaïden  een  productief  werk 

is.  Het  geval,  dat  het  doel  der  ontwikkeling  reeds  bereikt 

zoude  zijn,  valt  in  begrip  te  zamen  met  de  mogelijkheid,  dat 

^*)     Vgl.  zijne  .Studiën  und  Aufsatze",  D  III  9,  blz.  629  vlg. 
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het  op  eindigen  afstand  bereikt  wordt,  zoodra  men  zich  de 

lengte  van  duur  ==  O  denkt.  Door  het  bereikt  zijn  echter  van 

het  doel  op  elk  punt  der  ontwikkeling  wordt  eveneens  het 

begrip  der  ontwikkeling  vernietigd,  doordat  elke  trap  even 

hoog  staat  als  iedere  andere ,  zoodat  er  geen  voortschrijden  van 

lager  tot  hooger  meer  plaats  heeft ,  hetgeen  toch  eerst  het 

begrip  der  ontwikkeling  mogelijk  maakt.  Deze  bewering  zou 

ten  tweede  insluiten,  dat  ieder  stadium  van  het  proces  op 

zich  zelf  absolute  waarde  en  bevrediging  heeft,  zoodat  het 

niets  meer  te  wenschen  overlaat, ^ — eene  bewering  die  een  hoon 

zoude  inhouden  aan  alle  onbevooroordeelde  overweging  van  de 

matelooze  ellende ,  die  er  in  de  wereld  bestaat ,  en  tegelijk  con- 

sequent genomen  tot  quietisme  voeren  moet. 

Heeft  er  eene  doelmatige  ontwikkeling  plaats ,  dan  moet  op 

ieder  gegeven  oogenblik  het  doel  ten  deele  bereikt,  ten  deele 

nog  te  bereiken  zijn,  en  wel  zoo,  dat  met  elk  volgend  sta- 

dium van  ontwikkeling  het  bereikte  deel  een  weinig  toe-,  en  het 

nog  te  bereiken  gedeelte  een  weinig  afneemt.  Volgens  het 

beginsel  der  ontwikkeling  zelve  is  eindigheid  van  het  natuur- 

verloop  een  logisch  noodzakelijk  gevolg  der  ontwikkeling,  dat  in 

het  principe  zelf  bereids  besloten  ligt. 

De  vraag  ontstaat  nu,  of  het  ophouden  van  het  proces 

slechts  inhaerent  ̂ ero(9  dan  wel  zelfemt/t/oe/der  ontwikkeling  is. 

Mocht  het  ophouden  der  werkelijkheid  niet  einddoel  der  ont- 

wikkeling zijn ,  dan  moest  het  einddoel  vóór  de  staking  van 

het  proces  liggen ,  daar  achter  dezelve  in  het  geheel  niets  meer 

ligt.  Maar  toch  kan  het  einddoel  ook  niet  meer  in  het  proces 

der  ontwikkeling  liggen ,  want  anders  ware  het  niet  einddoel 

maar  stadium  der  ontwikkeling.  Het  kan  echier  ook  niet  op 

tijdelijken  afstand  tusschen  de  ontwikkeling  en  het  einde  van 

het  proces  liggen ,  want  dat  ware  niets  dan  redelooze  stag- 
natie. Het  einddoel  kon  in  dit  geval  slechts  het  grenspunt 

zijn ,  dat  tegelijk  einde  der  ontwikkeling  is  en  aanvang  van  het 

niet  meer  zijn  van  het  proces.  Dit  punt  echier  is  op  zich  zelf 

nietig,    en    kan    op    zich    zelf   genomen  geen  waarde  hebben. 
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Evenmin  kan  het  zijne  waarde  en  beteekenis  achterwaarts 

vinden  in  de  doorloopen  ontwikkeling,  daar  hel  zelf 'eerst  aau  de 
laatste  hare  waarde  moet  verleenen.  Gevolgelijk  kan  hel  slechts 

als  aanvangspunt  des  nieuwen  toeslands  de  waarde  hebhen  ter 

wille  waarvan  het  wordt  beoogd,  d.  w»  z.  het  doel  der  oiU wik- 

keling kan  nergens  anders  liggen  dan  in  het  ophouden  van  het 

proces. 
Wanneer  het  doel  der  ontwikkeling  de  opheffing  van  het 

proces  moet  zijn,  dan  kan  het  proces  zelf  niet  iets  wezen ,  dat 

door  en  met  de  ontwikkeling  zelve  ontstaan  is,  maar  moet 

van  nature  het  prins  der  ontwikkeling  zijn,  vermits  anders  de 

ontwikkeling  met  zich  zelve  in  strijd  ware.  Immers,  zij  had 

dan  liet  proces  alleen  aangevangen  om  het  weder  te  doen  op- 

houden, ra.  a.  w.  heden  een  gat  gegraven,  om  het  den  vol- 

genden dag  weder  dicht  Ie  werpen.  Ware  niet  het  proces  iets  , 

dat  van  de  hand  valt  te  wijzen ,  dan  was  ook  de  ontwikkeling 

de  meest  overbodige  en  doellooze  zaak  ter  wereld ,  geene  ont- 

wikkeling alzoo.  Voorzeker  begint  het  actueele  proces  terstond 

als  ontwikkeling,  maar  de  ontwikkeling  begint  toch  terstond 

met  het  doel ,  dat  proces  op  te  heffen ,  en  moet  dus  ten  minste 

in  begrip  later  zijn.  De  ontwikkeling  kan  ook  niet  uit  zicli 

zelve  aanvangen,  want  zij  hadde  geen  doel,  als  er  niet  iets  was 

dat  niet  wezen  moest,  of  ten  minste  niet  zóó  zijn  moest  als 

het  is,  en  wat  zich  tegelijk  als  iets  dal  niet  wezen  moest 

kan  doen  gevoelen,  wat  het  niet-zijn  niet  kan.  Daar  de  ont- 
wikkeling niet  in  zich  zelve,  maar  alleen  in  iets  anders  haar 

uitgangspunt  kan  vinden:  iets  dat  zich  doet  gevoelen  als  niet 

zóó  moelende  zijn,  zoo  kan  dit  andere  alleen  het  pure  Onver- 

stand (*)  zijn,  en  wel  het  onverstand  als  overgegaan  uit  den 
toestand  der  mogelijkheid  in  dien  der  werkelijkheid,  en  dat 

de  logische  ontwikkeling  in  den  toestand  van  potentialiteit 

tracht  terug  te  werpen.  Zoo  blijkt  uit  hel  zuivere  begrip 

der  ontwikkeling  de  noodzakelijkheid  van  een  'irrationeel  werke- 

(1)  Men  merke  op,  dat  hier  een  beginsel  logisch  negatief  gestatueörd,  niét 
ootologisch  bereikt,  wordt. 
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Hjkheidsheg'nsel  ais  nevengeschikt  attribuut  aan  de  Substantie. 

Daar  de  Logos  terstond  tot  verlossing  beoogende  ontwikkeling 

overgaat  zoodra  het  onlogische  aTrctpov  teekenen  van  leven 

geeft,  moet  de  verheffing  van  het  redeloozc  werkelijk  heids- 

beginsel uit  den  toestand  der  mogelijkheid  in  dien  der  wer- 

kelijkheid, van  het  tegenwoordig  oogenblik  gerekend  op  ein- 
digen afstand  vallen ,  daar  anders  de  ontwikkeling  reeds  töt 

het  doel  moest  geleid  hebben.  Het  begrip  der  ontwikkeling 

eischt  dus  even  gebiedend  een  eindig  verleden  als  eene  eindige 
toekomst. 

Om  de  hier  medegedeelde  redeneering  kortelijk  samen  te 

vatten,  constateer  ik,  dat,  als  proces,  de  ontwikkeling  inden 

tijd  moet  plaats  hebben ;  als  doelmatig  verloop  moet  zij  ook 

haar  doel  bereiken,  dat  is  eindig  zijn.  Haar  uitgangspunt 

moet  zij  hebben  in  iets  anders  dat  buiten  haar  ligt,  daar  zij 

iets  onderstelt  dat  niet  zijn  moest.  Het  actueele  wereldproces 

begint  redelijker  wijze  terstond  als  ontwikkeling,  maar  moet 

in  begrip  het  prins  er  van  wezen;  ware  het  eerst  door  en 

met  de  ontwikkeling  in  het  leven  geroepen,  dan  was  deszelfs 

aanheffing  een  onlogisch  en  doelloos  spel,  een  onnut  beginnen 

en  vernielen  van  eigen  arbeid.  Er  ligt  dus  een  irralioneele 

bestaansgrond  in,  het  rationeele  ontwikkelingsproces  der  Natuur. 

Het  einddoel  daarom  der  ontwikkelmg  is  de  opheffing  der 

werkelijkheid  zelve.  Uit  de  prioriteit  van  het  proces,  van  hét 

Onlogische  dus,  volgt  ook  de  eindigheid  der  evolutie  achter- 
waarts genomen,  iets  dat  overigens  van  zelf  spreekt. 

Thans  eerst  is  een  antwoord  mogelijk  op  de  volgende  vraag: 

daar  het  Wezen ,  dat  zich  in  de  wereld  uit ,  éénig  is ,  kunnen 

de  doeleinden  van  het  Wereldwezen  blijkbaar  slechts  door  den 

Algeest  zelf  gesteld  zijn.  Hoe  moet  men  zich  echter  zulke  be- 

doelingen denken?  Er  is  immers  niets  buiten  den  Eenige ,  w^at 
deze  zoude  kunnen  willen  bereiken ;  het  doel  van  het  Absolute 

moet  dus  het  Absolute  zelf,  alzoo  een  bereids  van  alle  eeuwig- 

heid her  bereikt  doel  wezen ,  —  eene  voorstelling  die  het  doel- 

begrip  volkomen  vernietigt.    Wij  begrijpen  nu,  dat  de  oplossing 
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dezer  moeilijkheid  alleen  in  de  hoedanigheid  van  de  attrihuten  (^j 
der  Suhstantie  te  zoeken  is.  God  zelf  heslaat  uit  licht  en 

duisternis,  (-)  is  in  strijd  met  zich  zelven,  tot  eindelijk  het 
Licht  over  de  Duisternis  zegepraalt.  Onze  v^rereld  met  haar 

w^el  en  wee,  hare  gruwelen  en  haar  schoon,  is  de  spiegeling 

van  het  Goddelijk  leven ,  van  het  extramentale  proces  der  reaal- 
dialektiek. 

Het  Logische  met  het  Onlogische  overeen  te  hrengen,  is  altoos 

een  probleem  voor  de  wijsbegeerte  geweest,  daar  verstand  en 

onverstand  zich  bij  ondervinding  aan  ons  bewustzijn  opdringen, 

en  het  Wereldwezen  zich  feitelijk  zoowel  in  redeloosheid  als 

in  wijsheid  openbaart.  Het  schijnt,  dat  alle  pogingen  tot  oplos- 
sing des  raadsels  slechts  in  drie  richtingen  mogelijk  zijn:  óf 

men  beschouwt  het  irrationeele  als  incident  aan  het  rationeele, 

zooals  Hegel  ,  de  panlogist ;  óf  men  beschouwt  het  logische  als 

incident  aan  het  onlogische,  zooals  Schopenhauer ,  de /vaw/Wt^^' 
óf  wel  men  beschouwt  beide  als  nevengeschikte  potenties  aan 

de  absolute  Substantie,  zooals  Eduard  von  Hartmann,  de 

panpsyc/mt.  Twee  afzonderlijke  substanties  kunnen  het  niet 

zijn ,  daar  deze  onderstelling  de  mogelijkheid  opheft  van  ver- 
eeniging  en  wisselwerking.  Het  irrationeele  moment  moet  de 

bewegende  factor,  het  werkelijkheidsbeginsel  in  de  Natuur 

wezen  (')  en  schijnt  hetzelfde  te  zijn  wat  wij  wil  noemen 
wanneer  wij  in  subjectieven ,  kracht  wanneer  wij  in  objectieven 

zin  spreken.  De  Idee,  het  rationeele  moment,  vmdt  zonder 

het  onlogisch  beginsel  geen  aandrang  tot  verlating  van  den 

toestand  der  mogelijkheid. 

Volgens  de  voorafgegane  beschouwingen  schijnt  de  Voorzie- 

(i)  »Per  attribulum  intelligo  id  quod  intellectus  de  substantia  percipit 

tamquam  ejus  essenliain  consi-iuens".    Spinoza,  Elli.  I,  del.  IV. 

(2)  Septuagint:  Oux  sazt  Qshg  Tvlr,v  èj^ioO.  -  'Eyu  o  y.v.rx(Ty.sx>oi(T<xg  füg  y.xï 

ltoiri7ctg  T/.QToq,   o  Trotwv  e«p>:v>jv  xai  vxi^oiv  v.oLy.x.  Jesaia  XLV  6 — 7. 

^}  T>55  "^y/yii;  ro  /xèv  èort  'ko'^vMit  to  i'odoyov  loyuhv  (isv  zo  xptTiwv, 
a^oyov  ̂ s  ro  opixmtxQv      Peripatetici  apud  Stobaeum,  Eci.  II  6. 



14^ 

uigheid  in  de  evolutie  der  Natuur  de  opheffing  der  werkelijkheid 

zelve  te  beoogen,  en  onderstelt  het  ontvsrikkelingsverloop  de 

onredelijkheid  van  alle  werkelijkheid  als  zoodanig.  In  deze 

slotsom  ligt  de  grondstelling  van  het  theoretisch  pessimisme 

der  nieuwere  wijsbegeerte,  dat  in  het  stelsel  van  Eduard  von 

Hartmann  aan  een  evolutionistisch  optimisme  gekoppeld  is. 

Het  wetenschappelijk  bewijs  voor  de  pejoristische  bewering, 

dat  er  meer  last  is  dan  lust  in  alle  leven ,  is  vrij  eenvoudig  (*) : 

waar  leven  is ,  daar  is  ook  drang  of  Wil  ten  Leven  {^) ,  die 

van  nature  oneindig  is,  —  dus  een  oneindig,  nooit  te  bevre- 

digen begeeren,  met  voorbijgaande  oogenblikken  van  voldoe- 
ning. Er  bestaat  dus  een  plus  van  leed  tegenover  het  quantum 

van  lust  (^).  De  wereld  is  rampzalig,  omdat  zij  werkelijkheid 
bezit  in  de  ruimte  en  den  tijd.  Het  wereldproces  is  dialektisch; 

de  Wereldidee  moet  tegenstellingen  en  onbestaanbaarheden  in 

zich  bevatten.  Doch  niet  daarom  is  de  wereld  ellendig,  maar 

omdat  door  een  werkelijkheidsbeginsel ,  zij  het  Hartmann's  Wil  of 
wat  dan  ook,  de  wereld  voortdurend  gerealiseerd  blijft  in  de  ruim- 

te en  den  tijd,  zoodat  de  tegenstellingen  als  werkelijkheden  tegen 

elkander  botsen.  (*)  Eene  wereld ,  wier  voorwaarde  van  bestaan 
gelegen  is  in  het  tegen  elkander  botsen  van  zakelijke,  dat  zijn 

dynamische,  tegenstellingen,  kan  ik,  met  betrekking  tot  het 

geluk  der  gerealiseerde  individuen,  niet  dan  in  pessimislischen 

zin  opvatten. 
Hare  formeele  schoonheid  doet  daaraan  niets  af.  De  wereld 

is  immers  geen  kijkkast,  zooals  Schopenhauer  te  recht  opmerkt. 

Om  te  zien  zijn  al  die  dingen  voorzeker  zeer  fraai,  maar  ze 

te  jsijVt  is  iets  geheel  anders.     Ik  blijf  echter  vast  vertrouwen 

(1)  Euy.anr/ó/)V3T0j  Tra?  'o  ̂ Log  zat  ovSh  eyuv  TzsptTzov  ou^k  ̂ éyx  xz\ 

«rs^Avóv  a»ia  Travra  iiL/.pcc  xxi  txaOsvü  xat  oliycypovix  xat  ava^e^ty^g'vai 
XuTraij  iJLsyxlxtg.     Anliphon  apud  Joliannem   Slobaeum,   Floriiepfium  9Ö.56. 

(2)  .Volunlas  est  quippe  in  omnibus,  immo  omiies  nihil aliudquam  volun- 

tales  sumus,"    Auguslinus  de  Civ.  Dei  XIV  6. 

(5)    Eu^patvó/:z£(76'  s'^atTov  >i  XuTroujizeÖa.     Ihilemon  apud Slob., Floril 98.3» 
(4)     .Leiclit  wohnen  bei  einander  die  Gedanken,  Hart  stossen  in  den  Raume 

sich  die  Saclien".  Schiller. 



144 

op  de  eindelijke  zegepraal  van  den  logischen  factor  der  ontwik* 
keling.  Werken  wij  daartoe  niet  alle  kracht  en  toewijding  mede, 

moge  ook  het  hoe  en  het  wanneer  van  het  einde  der  phaenomenale 

dingen,  alsmede  de  toestand,  die  door  het  einde  der  wereld  zal 

geïnaugureerd  worden,  geheel  in  het  duister  liggen,  zoodat  het 

alleen  de  phantasie  is,  die  zich  met  die  vragen  kan  hezig 
houden. 

Batavia,  April  1887. 



VULKANISCHE  VERSCHIJNSELEN 

EN 

AARDBEVINGEN 

IN  DEN  0.  I.  Archipel  waargenomen 

GEDURENDE    DE    MAANDEN    JuU — DeCCmber   VAN    HET    JAAR    1886, 

verzameld 

DOOR 

Dr.  S.  FIGEE  en  Dr.  H.  ONNEN, 

Leden  der  aardbevingscommissie. 

..  VÏÏLKAnSCÏÏE  VERSCHIJIfSELEU. 

In  de  Preanger  Reg.  hebben,  volgens  de  ingekomen  berichten, 

geene  andere  vulkanische  verschijnselen  plaats  gehad,  dan  dat 

er  een  paar  malen  een  lichte  aschregen  gevallen  is.  De  Heer 

E.  J.  Kerkhoven  (N°.  68)  te  Sinagar  maakt  namelijk  melding 
van  een  lichte  aschregen  in  den  nacht  van  20  op  21  Juli.  Voorts 

schrijft  hij  dd.  13  Augustus  het  volgende:  »Eenige  dagen 

» geleden  mij  op  mijne  koffij- en  thee-onderneming  Pawoemèaw^aw 

«district  Djampan-Tengah  bevindende,  zag  ik  overal  op  de 

«theebladeren  vulkanische  asch  liggen.  Deze  asch  moet  van 

«den  laatsten  aschregen  zijn ,  welken  ik  rapporteerde". 
10 
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Volgens  missive  van  den  Resident  der  Preanger  Reg.  (G.  R. 

14545/H6)  is  er  ook  in  den  ochtend  van  den  16^"  Augustus, 
omstreeks  half  zeven  uur,  in  de  districten  Pesseren  Tjikondang 

een  aschregen  gevallen,  die  angeveer  onderhalf  uur  heeft  aan- 

gehouden. 

Wel  geeft  de  Heer  Kerkhoven  nog  bericht,  dat  op  den  1^" 
Juli,  des  ochtends  omstreeks  half  8  uur  door  hem  en  verschil- 

lende andere  personen  een  licht  gerommel  werd  waargenomen, 

maar  het  vermoeden,  dat  dit  door  de  uitbarsting  van  een 

vulkaan  werd  veroorzaakt,  is  door  geene  andere  berichten 

bevestigd. 

Als  een  opmerkelijk  verschijnsel  vermeldt  de  Heer  Kerkhoven 

nog  dd.  25  Aug.,  dat  er  bijzonder  weinig  water  was  in  de 

rivieren,  die  van  den  Gedeh  stroomen,  veel  minder,  dan  in 

het  vorige  jaar,  toen  de  droogte  bijzonder  fel  was,  terwijl  er 

nu  nog  al  eens  buien  vielen  en  hij  vraagt  of  dit  in  verband 
kan  staan  met  de  meerdere  werkzaamheid  van  den  Gedeh. 

Van  den  Semeroe  meldt  de  Heer  J.  H.  ten  Hoet  (N°.  596), 
dat  deze  vulkaan  op  14  Juli  buitengewoon  brommende  was, 

terwijl  den  20^"  aschregen  viel ,  ten  gevolge  waarvan  den  22^" 

alles  nog  wit  was  door  een  aschlaagje;  in  de  open  lucht  had- 
den de  oogen  veel  hinder  van  den  aschregen. 

Volgens  mededeeling  van  den  Heer  E.  Zell,  Lichtopzichter 

van  het  kustlicht-etablissement  Zivaantjesdroogle ,  die  den 

Heer  Lieder  aldaar  verving  (N°.  583),  was  de  toestand  van 
den  Lamongan ,  den  Bromo  en  den  Semeroe  in  Augustus  als 

volgt:  Lamongan  veel  vuur  en  rook  uitgebraakt;  Bromo  veel 

rook;  Semeroe,  zoo  als  gewoonlijk,  om  het  half  uur  een  rook- 
kolom ;  er  moet  veel  asch  en  zand  uitgebraakt  zijn ;  bij  sterke 

Z.0.  winden  kwam  veel  asch  en  zand  op  den  lichttoren, 

In  den  nacht  van  28  op  29  Augustus  werkte  de  Lamongan  ̂ 

volgens  mededeeling  van  den  Heer  C.  Gortmans  te  Widodaren 

(Besoeki),  zwaar ;  de  westelijke  hemel  stond  geheel  in  gloed ; 

er  heerschte  nagenoeg  geen  wind. 

Een  telegram  dd.  8  Sept.  van  den  Resident  van  Proholinggo 
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(G.  R.  15588/86)  meldt,  dat  de  Lamongan  sedert  eenige  dagen 

veel  asch  en  steenen  uitwierp,  zonder  evenwel  schade  te  ver- 
oorzaken. Ruim  een  maand  later,  15  Oct.,  werd  eveneens 

verhoogde  werking  van  dien  herg  gedurende  een  paar  dagen 

gerapporteerd  (G.  R.  17641/86). 

De  heer  H.  Herz  (N^.  6257)  te  Soekapoera  schrijft  het  volgende 
omtrent  den  Bromo:  »op  11  Novemher,  na  aanvang  der  regens, 

»hegon  de  verhooging  der  werkzaamheid.  De  herg  wierp  asch 

»(zand)  en  steenen  uit,  die  echter  niet  hoog  opgeworpen  wer- 
»den  en,  wat  de  steenen  hetreft,  weer  in  den  krater  terug 

» vielen.  Het  uitwerpen  der  steenen  werd  door  donderende 

«geluiden  voorafgegaan,  die  echter  slechts  in  de  nabijheid 

»van  den  herg  waarneemhaar  waren.  Van  tijd  tot  tijd  lieten 

»>zich  die  geluiden  hooren" 
Van  dezelfde  hijzonderheden  wordt  melding  gemaakt  in  een 

telegram  van  den  Resident  van  Probotinggo ,  dd.  4  December 
(G.  R.  20812/86)  waaruit  tevens  blijkt,  dat  deze  werkzaamheid 

van  den  vulkaan  vrij  lang  heeft  aangehouden.  Niet  te  min 

schijnt  de  berg  in  dien  tijd  minder  hevig  gewerkt  te  hebben 

dan  in  het  begin  van  het  jaar. 

Ten  slotte  vermeldt  nog  de  Heer  E.  Zell  (N°.  583),  dat  hij 
den  Lamongan  en  den  Bromo  eenige  malen  fe  gelijker  tijd 

rookwolken  zag  uitstooten,  hetgeen  in  strijd  is  met  het  be- 
weren, dat  dit  nooit  zou  gebeuren.  De  weersgesteldheid  liet 

slechts  eenige  malen  toe,  dit  verschijnsel  waar  te  nemen. 
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B  Aardbevingen. 

Aanvulling  der  aardbevingswaarnemingen  over  Januari  t/m  Juni  1886. 

Berichtgever Waarnemingsplaats. 

Residentie 

of Gouvernement. 

Tijdsbepaling. 

{Bataviasche    t'yd). 

Duur. 

C.  F.  Pietersz. 
Kajelie. 

1  Amboina. 
28   Mei    21" 
^9     »         8" 

2  seconde 

Berichten,   dat  geene  aardbevingsverschijnsclen  gedurende  de  maand  April  werden  waargenor 
Res.  Preangcr  Reg :  45.    Res.  Probolinggo :  6 

Renkoelen :  7  I 

De   Heer  P.   H.   van   der   Wedden  te  Soerabaja  (N°.  552)  verklaart  dat  van  Februari  1884 

Aardbevingsberichten  over  Juli  1886. 

Anton  J.  Kessler. 
P.  Zeper  Jzn. 

G.  R.  12225/86. 
A.  E.  Kerkhoven. 
C.  J.  Almerood. 
E.  J.  Kerkhoven. 
C.  H.  van  Dorsse. 

G.  R.  12288/86. 
G.  R.  12224/86. 
G.  R.  14683/Ö6. 
G.  R.  14684/86. 
E.  Ketjen. 

Willem  Kessler. 
G.  R.  1329  i/86. 
G.  W.  Eekhout. 
G.  R.  14682/86. 
G.  R.  14!  59,86. 
G.  R.  1377:5/86. 
W.  Jac.  Rahder. 
J.  J  Geul. 

547    Herman  Stap. 

A.  de  Stoppelaar. 

R.  W.  Jesse. 
J.  M.  W.  Francken. 
G.  R.  14259/86. 
G.  R.  14258/86. 
H.  B.  Cayaux. 

Tjikorai. Aardenburg. 

Rangkas  Betoeng. 

Ardja-Sari. 
Tjitjoeroek. 
Sinagar. 
Goenoeng  Kasoer  (pas, 
die  de  verbinding 
vormt  lusschpn  de 
Boekit  Toenggoel  en 
Palasarie). 

Soekahoemi. 
Tangerang. 
Tondano. 
Kema. 
Manondjaja. 

Tjampacca  Warna. 
Tasikmalaja. 
Pasir  Telega  warna. 
Serwaroe  (afd.  Letti). 
Afdeeling  Kairatoe. 
I lis I  riet  Toeren. 

Pcnjaboengan. 
Sekaran. 
Soember-Wader. 

Soember  Telago. 

Soember  Nongko. 
Land  Limburg. 
Amboina. 
Uima. 
Amboina. 

Preanger  Reg. 
Preanger  Reg. 

Bantam. 
Preanger  Re§. 
Preanger  Reg. 
Preanger  Reg. 

Preangcr  ~ 

Rei 

5  Juli  19"  38-. 
7  .  16"  30". 

9  »  16"  32". 
9  »  16"  17". 

9  . 

9  .  16"  30". 

9  .  16"  33" 

7  seconde; 

Preanger  Reg. 
Batavia. 
Menado. 
Menado. 
Preanger  Reg. 

Preanger  Reg. 
Preanger  Reg. 
Preanger  Reg. 
Amboina. 
Amboina. 
Pasoeroean. 

Tapanoeli. Kediri. 
Kediri. 

Pasoeroean. 

Pasoeroean. 
Pasoeroean. 
Amboina. 
Gouv.   Celebes   en  0. 
Amboina. 

9 12 
22 

22 

25 

25 
25 

26 

26 

27 
28 

28 
29 
29 

16"  30". 
16"  30". 
16"  3". 
16"  16". 
2"    6". 

2"  53". 
2"  17". 

15"  39". 
11"  30". 

5". 2". 
10"  39". 

2"  ]^" 
1"  44" 

C**.  Osecom 

enkele  sec. 

7  secondei 

seconder 
a  3  sec. 

3  secondeii  ■- 

2"  46" 
±   r 

±   1" 
±11" 

18" 

30". 
45". 
34". 8". 

Eenige  min.  -J 

2  seconde-"'^ 

drie  seconde 
l 10  a  15  secp 

4  seconden  -Z 

23"  25" 

±  3  seconde 

2  seconden 
15  seconden 
Kort. 

Eenige  sec. 

-W 

=z^ 
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c 

|.  Richting. 

Intensiteit 

en  aard  der  beweging. 

Bijkomende  verschijnselen 

en opmerkingen 

h  -w. Hevige  schok. 
Lichte  schok. 

nog-  ingekoi 
Palembang 
Wester  af 

ie   aardbevin 

nen  van  H.H.  Medewerkers,  die  onder  de  volgende  nummers  in  de  Ujst  voorkomen: 
:  767.                          Res.  Timor:  861. 

i.  van  Borneo:  808. 
gsverschijnselen  door  hem  zijn  waargenomen. 

Niet  sterk. 
4.  horizontaal. 

Lichte  schok. 

3. 
Zware  aardbeving. 
Vrij  sterke  verticale  aard))eving. 
Zeer  voelbaar. 

Vri  hevig;  verticaal. 
Lichte  schok. 
Korte  hevige  schok. 

Tamelijk  hevig. 

Een  sterke  horizontale  schok. 
Een  vrij  hevige  horizontale  schok. 
Licht. 

Eenige  lichte  schokken. 
Lichte  aardbeving. 
Licht. 
Hevige  schokken. 
3-4. 

Vrij  sterk;  2  schokken  met  tusschen 
ruimte  van  6  seconden. 

2-3. 
Verticaal. 
Vrij  sterk  Verticaal. 
Drie  hevige  schokken.    Verticaal. 

Droog;  heldere  luoht 
Slingerwerk,  op  het  zuiden  hangend,  bleef  stilstaan. -ZW. 

Gelijkmatige  schommeling. 
Ook  te  Singkoer  waargenomen. 
Alle  hangklokken  bleven  doorloopen. 
Golvingen. 

[w:  
 

rO. 

■N.  
 

-ZW. 
Een  enkele  schok.    Ook  te  ïasikmalaja  en  te  Bandjar 

gevoeld. .-ZO. 

-0. 
rN. 

z. 

rZ. 
Onderaardsch  gerommel  op  het  laatst. 
Wakker  geschud.    Direct  na  schudding  een  gebrom; 

duur    10    seconden.    Zeer   waarschijnlijk  uit  den 
Senieroe. 

Semeroe   rustiger   dan    14   dagen  geleden.    Lampen 
bewogen  niet. 

W. 

Te   18"  47'"  volgde  wederom  een  schok,  verticaal. 

s. 
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Bericlitgever. 

A                                 i 
Residentie 

Waarnemingsplaals.                   of 
Gouvernement. 

B 
Tijdsbepaling.            ^^^^^^_ 

(Bataviasche  tl/d.) 

11 

G.  R.  15693/86. Roemakai. Amboina. 30  Juli     11"  30-.  3  a  4  sec. 

-0 

Berichten,   dat  geene  aardbevingsverschijnselen  gedurende  de  maand  Juli  werden  waargenome 

'  Res.  Cheribon:  100.      Probolinqgo :   622  Tna  17  Ju .     Semarang:  285.     ïienkoeleji:  735, 

»     Soerabaja:  552.    Sumatra's  Oostkust:  772,     ' 

11 

,1 1.1 

«S51 

Aardbevingsberichlen 

G.  R.  14258/86. 
C.  L.  Udo  de  Haes. 
A.  C.  de  Heer. 
J.  C.  H.  Fischer. 
G.  R.  15694/86. 

G.  R.  15696/86. 
E.  J.  Kerkhoven. 
G.  R.  15178/86. 

H.  van  Dorp. 
G.  R.  15695/86. 
G.  J.  Kruyfl. 
.1.  Meijer. 
G.  R.  14790/86. 

G.  R.  15029/86. 

E.  J.  Kerkhoven. 
Anton  J.  Kessler. 
Willem  Kessler. 

Anton  J.  Kessler. 
G.  R.  15696/86. 

Willem  Kessler. 

H.  van  Dorp. 
G.  R    15607/86 

over  Augustus  1886. 

Bima. 
Rima. 
Cima. 
Amboina. 
Kema. 
Tondano 
Taroena. 
Sinagar. 
Benkoelen     en     Taba 

penandjong. 
Benkoelen. 
Kema 
Kosala. 
Goenoeng  Kenljana. 
Goenoeng      Kenljana 
Rangkas  Betoeng. 

Menes   en  Vuurtoren 

Java's  l*"  punl. 
Sinagar. 

Tjikorai. 
Tjampacca  Warna. 

Tjikorai. Taroena. 

Tjampacca  Warna. 

Benkoelen. 
Benkoelen. 

Celebes  en  0. 
Celebes  en  0. 
Celebes  en  0. 
Amboina. 
Menado. 
Menado 
Menado. 
Preanger  Reg. 
Benkoelen. 

Benkoelen. 
Menado. 
Bantam. 
Bantam. 
Bantam. 

Bantam. 

Preangei'  Reg. 
Preanger  Reg. 
Preanger  Reg. 

Preanger  Beg. 
Menado. 

Preanger  Reg. 

Benkoelen. 
Benkoelen. 

2  Aug.     5"  47-. 
2     «       17"  47'". 
2     .       17"  48"'. 
4     »      23"  19"'. 
9     .        0"  18"'. 
9     .        9'    3 ". 
9     »       10"  16". 

11     .  ±10"  22-. 
16     .        4"  43-. 

16  .       16'  49"'. 
17  '      20"  47-. 
22     -  ±   1"  42-. 
22     »        1". 
22     -      .  1"    2"'. 

22     .        1"  36"'. 

22            13"  37-. 
22     .        1"  41-. 
22     .        3". 

24     .        7"    3'". 
24     «        0'  46-. 

27     .        1"  11-. 

2"  56-. 
30     .        4"  21-. 
30     .        4"  18-. 

Enkele  .sec. 
4  secondei 
4  secondei 

l 

■l 

68 

735 

2  a  3  sec. 

eenige  sec. 
20  seconden 
20  seconden 

3  seconden 

-l 

10 ±30secondf 

2  seconden 

■l 
-1 

68 
83 
88 

83 

88 

langdurig, 
vrij  lang. 

vrij  lang.     ̂  

"a 

- 

735 2  seconden 

-1 

A 

Berichten,  dal  geene  aardbevingsverschijnselengedurendedemaandAw,^??/*^^^  werden  waargenome 
Res.  Semaranq:  285.     Res.  Soerabaja:  552. 

•      Kediri :  534.            •      Probolinggo :  622. 
.      Padangsche  Benedenl:  70ii 

1 

1. 

1. 

», 

^ 

1 
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Richting. 

D 

Intensiteit 

en  aard  der  beweging. 

E 

Bijkomende  verschijnselen 
en 

opmerkingen. 

^0. Schokken. 

m ingekomen  van  HU.  Medewerkers,  die  onder  de  vole^eudc  nummers  in  de  lijst  voorkomen 
liiouiu  en  Onderh:  790. 

.  Bes.  BiUiton :  805. 

.  Z.  en  O.  afd,  van  Forneo:  823. 

Re^.  Menado:  838. 
Timor:  861. 

-N. 
Z. 
z. 

-NW. 
z. 

-NW. 

-0. 

o 
z. 
z. 

w. 

-NW 
-0. 

-z. 

w. 
-0. 
— zw 

Licht. 

3--4.  Verticaal. 
Een  schok. 
Zachte  schok. 
Horizontaal. 
Zachte  aardbeving 
Vrij  hevige  schok. 

Vrij  sterk.  Verticaal. 
Twee  schokken,  de  V  hevig. 
Hevige  horizontale  schok. 
Hevige  horizontale  schok. 

Vrij  hevige  verticale  schok. 

Lichte  aardbeving. 
Vrij  hevig. 
Vrij  hevige  opvolgende  schuddingen  Plotselinge  weersverandering,  veel  wind  en  droogte, 
horizontaal.  ! 

Zeer  licht.  ; 
Drie  kort  op  elkander  volgende  schok- 

ken, horizontaal  en  vrij  hevig,     j 
Hevige  op  elkander  volgende  schok- 

ken. Geen  onderaarsch  gerommel. 
Licht  golvende  beweging.  ! 
2,  Ook  in  de  afdeeling  Lais  waargenomen. 
Licht.  • 

ingekomen  van  II. II.  Medewerkers,  die  onder  de  volgende  nummers  in  de  lijst  voorkomen 

••  Riouw  en  Onderh:  790.  Hes.  Menado:  838.' ^  Res.  Billiion:  805.  .      Timor:  861. 
Z.  en  O.  afd.  van  ï^orneo:  827. 
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Aardbevingsberichteii  over  September  1886. 

Berichtgever, Waarn  emingsplaals . 
Residentie 

of 
Gouvernement. 

Tijdsbepaling. 
Bataviasche    tijd. 

Duur 

Observatorium. 
G.  R.  16207/86. 
G.  R.  17446/86. 

H.  van  Dorp. 
G.     R.    16336    en 
16875/86. 

H.  F.  den  Hartog. 
F.  A.  Bol. 
G.  R.  17445/86. 
J.  J.  F.  Schreuel. 

J.  Peelen. 
G.  R.  16422/86. 

G.  R.  17025/86. 

G.  R.  15589/86. 

B.  L.  Repelius. 
W.  S.  Cramer. 

W.  L.  Pandiman. 
Gortmans. 

G.  R.  16264/86. 

VV.  S,  Cramer. 
G.  R.  16264/86. 

Observatorium. 
J.  J.  F.  Schreuel. 
G.  R.  16876/86. 
G.  R.  17025/86. 
G.  J.  Kruijft. 
G.  R.  16337/80. 

J.  K.  Kievits. 

Batavia. 

ïjitjoeroeg. 
Taloe. 
Indrapoera. 
Benkoelen. 

Benkoelen,  Kroë,  Man- 
na, Bintoehan,  Tan- 

djong  Agoeng. 
Mokko-Mokko. 
Mokko-Mokko. 
Mokko-Mokko. 
Bintoehan . 

Bandar. 
Lahat 
Boengamas. 
Bandar. 
Moeara  Doea  en  Ban- 
ding  Agoeng. 

Tebingtingi  en  Palem- bang, 

Djember. Bondowoso. 

Banjoewangi. 
Widodaren. 

Geheele  Residentie. 

Bondowoso. 
Besoeki ,    Panaroekan 
en  Bondowoso. 

Batavia. 
Bintoehan. 
Kroë,  Kauer. 
Banding  Agoeng. 
Kosala. 

Rangkas  Beloeng,  Goe- 
noeng  Kentjana. 

Tjitrap. 

Batavia. 
Preanger  Reg. 
Padangsche  Benedenl. 
Padangsclie  Benedenl. 
Benkoelen. 
Benkoelen. 

Benkoelen. 
Benkoelen. 
Benkoelen. 
Benkoelen. 

Palembang. 
Palembang. 
Palembang. 
Palembang. 
Palembang. 

Palembang. 

Besoeki. 
Besoeki. 

Besoeki. 
Besoeki. 

Besoeki. 

Besoeki. 
Besoeki. 

Batavia. 
Benkoelen. 
Benkoelen. Palembang 

Bantam. 
Ban  lam. 

Batavia. 

8  Sept. 

8     » 
8     . 
8     . 
8     ' 
8     .  ± 

6"  45-, 

6"  45"\ 

6"  SO"", 
7"  9'", 6"  40-. 
6"  40-. 

6"  42». 

6"  42-*. 
6"  42-. 
6'  53-. 
9"  23-. 
6"  45-. 
6"  40-. 
6"  40-. 
6"  45-. 

7"    1-. 

7"    8-. 

8"  55-. 

8"    6-. 

11     »  ±21". 

6". 
6"  30" 

18"  23-, 
18"  40-. 
18"  13-. 

6'  17-. 
6"  2-. 

6"  13". 

24  seconden 
+  20second^ 

1 I 
±30  seconde  -l ±30  seconde  4 

±  30  seconde  -t 

±  30  seconde  -( 

45  seconden 

5  seconden 
±15  sec. 

I.- 

J 
5  cl  6  seconde 
±  5  secondei 

5  seconden.!  idi 

4 
4  secoridenl 

30  seconden. 
2  seconden. 
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c D Ë 

Richting. 
Intensiteit, 

en  aard  der  bevvreging. 

Bijkomende  verschijnselen 

en 
opmerkingen. 

Vermoedelijk  verticaal. 
Horizontale  schok. 
Vrij  hevig. 
Schokken. 
5-6. 
Hevige  verticale  schokken. 

Slechls  door  magnetograaf  waargenomen. 

Ö  — ZWtW.' 
w. 

hZ. 
kZ. 

3. 
3. 
Vrij  hevige  schokken  van  aardbeving. 
Horizontaal.  Vrij  hevig.  Drie  schokken 

Een  schok. 
Goed  voelbaar;  horizontaal. 
Vrij  sterk  horizontaal. 
Drie  lichte  horizontale  schokken. 
Goed  merkbaar,  horizontaal. 
Vrij  hevig;  langdurig. 

- 

\— zo. 

>!— WNW. 

— zw. 

Een   niet  werkende  vulkaan  Dcmpo  in  de  nabijheid. 

-NW. Horizontale  schokken. 

"NW. 
1.— NNW. 

V-ZZO. 

chleu     zeer 
rschillend. 

Zwak. 
Een  zich  langzaam  voortbewegende 

golvende  aardbeving,  eindigende 
met  drie  verticale  doch  ook  voort- 

bewegende schokken.  Vrij  krachtig 
Horizontaal.    Gevoelige  schok. 
Beweging  eer  trillend  dan  schokkend. 

Zwak  in  de  aideeliugen  Banjoewa- 
nqi  en  Djember,  vrij  zwaar  in  de 
afdeelingen  Besoeki,  Panaroekan 
en  Bondowoso. 

Een  zeer   lichte  horizontale  schok. 
Gering. 

Zeer  lichte  aardbeweging. 
Horizontaal;  een  lichte  schok. 
Vrij  hevige  schokken. 
Vrij  hevige  schok. 
Niet  hevig. 
Lichte  schok. 

3. 

Nog   niet  in  die  hevigheid  in  17  jaar  waargenomen. 
Tien  minuten  later  weer  een  beweging  doch  veel 
minder.  Aan  hanglampen  geen  beweging  waargeno- 
men. 

Na    10'^   gevolgd   door   een  tweeden  minder  hevigen 
schok  van  ±  2  seconden  duur.  Hanglampen  kwamen 
niet  in  beweging. 

1 

Ten  8"  30*"  werd  door  eenige  personen  ter  hoofdplaats 
Besoeki  nogmaals  een  lichte  schok  waargenomen. 
Geen  schade. 

Geregistreerd  door  den  magnetograai. 
.-ZO. 

In  het  oosten  een  '»'ebrom. 
-W. 
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Berichtgever. Waarnemingsplaats. 
Residentie. 

of Gouvernement. 

Tijdsbepaling 
{Bataviasche    tijd.) 

\ 
Duur. 

60 

68 

742 
744 

307 

9 
10 

J.  D.  Harders. 

E.  J.  Kerkhoven 
G.  R.  16662/86. 
H.  F.  den  Hartog. 
F.  A.  Bol. 
G.  R.  17445/80. 
H.  B.  Cayaux. 

P.  E.  van  Oven. 
G.  J.  Kruijfl. 
G.  R.  16423  86. 
G.  R.  16640/86. 

15 
34 

G.  R.  16792/86. 
1  Observatorium. 

J.W.O.H.Bueninck. 
G.  P.  M.  van  Weel. 

!Dr.  H.  Onnen. 
!g.  R.  16641/86. 

'G.  R.  16639/}I6. 

39 

41 

48 
50 

00 
67 
68 

78 
83 

de W.      Munniks 
Jongh. 

E.  N.  y4.deCuijper 

P.  C.  Phihpseti. 
G.  A.  Malga. 

J.  D.  Harders. 
G.  W.  Eekhout. 
E.  J.  Kerkhoven. 

Ij.  C.  Weslenenk. 
lAnton  J.  Kesslei'. 

Tjivvolat,    Djampanj 

poelang. Sinagar. 
Soekaboenii. 
Mokko-Mokko, 
Mokko-Mokko. 
Mokko-Mokko. 
Amboin;». 

Rangkas  Betoeng. 
Kosala. 
Serang. 

Pandeglang  en  Rang- 
kas betoeng. 

Menes. 
Batavia. 

Batav.  (Gang  Chaulan). 
Tjiogreg. 

Meester  Cornehs. 
Alle  afdeelingen. 
Geheele  Residentie. 

Bandoen g. 

Soekawana. 

Tjioemboeloeit. 
Ta  na  Goha. 

Soekaboenii. 
Pasir  Te 
Sinagar. 

Preanger  Reg. 

Preanger  Reg. 
Preanger  Reg. 
Benkoelen. 
Benkoelen. 
Benkoelen. 
Amboina. 

Bantam. 
Bantam. 
Bantam. 
Bantam. 

Bantam. 
Batavia. 

Batavia. 
Batavia. 

Batavia. 
Batavia. 

Krawan' 

Pasir  Telegawarna. 

Preanger  Reg. 

Preanger  Reg. 

Preanper  Reg. 
Preanger  Reg. 

I  Preanger  Reg. Preanger  Reg. 
Preanger  V^a^. 

86  !E.  Ketjen. 

Tjiljoeroek. 
Tjikorai. 

Manondjaja. 

Preanger  Reg. 
Preanger  Reg. 

Preanger  Reg. 

16  »  6"    9".  eenige  sec. 

16Sept.±6"    5"'.    16  »  6"    9"'.l   
17  '  3"  17'".  (20  seconden 
17  »  3"  23-". '±30  seconde Jj 
17  .  3"  23™.l   
18  .  ±10'  49"'.!  kort. 

22  .    9'^  57'»  30'. 
22  >  ±  10". 
22  »      10"    2'". 
22  .  ±  10". 

22 
22 

22 

I 
i 

I22 

i 

122 

22 

22 
22 
22 
22 22 

h  10". 

10- 1""  25'. 

32  seconder 

15  seconden; 

verscheid,  se 

■W 

10"    4'".  12  seconden 
10"    6™.  ±30secondey 

10"  4"'.|  1  seconde. 
10"  5'". j  Enkele  sec. 
10".        i  Enkele  sec. 

10"    4'".    3  secondeni 

10"  14'".  (21  seconde 

10"    G"'.!±10second 

10"    O"'.]  10  seconde] 
10"    9'".  ,11  seconde 

±  10"  10".! 

10"    a"". 

indetti  Lj 

mdeqli' 

10" 

léén  minuut.1  ̂ >, 

22     .±  10"    O-".  langdurig.      ̂  



löl> 

D 

Intensiteit 

en  aard  der  beweging. 

Bijkomende  verschijnselen 

en 
opmerkingen. 

ZO. 

-ZW. 

NW. 
■NW. 

Horizontaal. 

Lichte  verticale  (?)  aardbeving. 
Vrij  hevige  schok. 

3.. 

Vrij  lievige  schokken. 

3.  Verticaal. 
Hevige  schok. 
Vrij  hevige  horizontale  schok. 
Te   Pandeglang   twee   vrij   hevige 

verticale  schokken. 
Te   Rangkasbetoeng   cenige  zware 

verticale   schokken  van  ongeveer 
30  seconden. 

Vrij  hevige  aardbeving. 
Vrij  sterk  horizon  laai. 

Zeer    zware    aardbeving    in    twee 

tempo's,   met  tasschenjmzen  van ±  2  seconden. 
Q 

Vrij  hevige  horizontale  scliokken. 

Drie  sterke  horizontale  schokken. 

Horizontale  bewegingen. 

Twee  vrij  zware  schokken. 
Hevige  aardbeving  Horizontaal. 

Hevige  schok.     Horizontaal. 
Hevig. 

Zware  aardbevin»'. 

Ook  in  hel  district  Djampangkoelon  waargenomen. 

De  schok  herhaalde  zich  te  ongeveer  1"  49"  in  den- 
zelfden nacht.  Door  meerdere  personen  waargeno- 

men.   Een  opgestelde  shnger  gaf  geen  aanwijzing. 

Z. 

Golvende  aardschudding. 
Hevige  aardbeving. 

Zwak  horizontaal. 

Dezelfde  richting  werd  aangegeven  zoowel  door  den 
seismograaf  van  Olland  als  door  den  kwik-seismo- 
graal  van  Leipsius. 

Klokken  bleven  stiislaaa,  glazen  vielen  om,  het  huis 
zwiepte  mede.  Kalm  weer.  met  vrij  bewolkte  lucht. 

Drie  schuddingen. 

Duur  te  Suebang  ±  5  seconden,  te  A>ent;a^ar/a±  3 
seconden  en  te  Krawang  nog  korter,  alwaar  ook 

'     de  schokken  zwakker  waren. 

I  Volgens  anderen  was  de  richting  0. — W. 

'Vensters   en   deuren  rammelden  even  als  bij  de  eerste 
I     aardbeving  van  Krakatau. 
I Beweging  golvend,  zonder  trillingen. 
I Klokken  stonden  stil.  kasten  vlogen  uit  het  slot,  lam- 
j     pen  slingerden  1/3  meter  links  en  rechts. I 
lEen  staande  petroleumlamp  waggelde. 
Muren    scheurden ,    panne/i    vielen   van    het   dak  en 

huisraad  brak. 

Klokken  stonden  stil,  voorwerpen  waggelden.  Schud- 
ding heviger  dan  gewoonlijk. 

Ramen  klapperden,  weinig  slingering  van  lampen. 
Ook  te  Mangonredja  gevoeld.    
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Berichtgever, 

A 

Waarnemingsplaats . 
Residentie 

of Gouvernement. 

Tijdsbepaling. 
{^Bataviasche     tijd) 

il 

Duur 

235 
702 

735 
838 
742 

744 

838 

866 

W.  Kessler, 

Ad.  Liefold. 
C.  Bimmerman. 

G.  R.  16662/86. 
G.  R.  16661/86. 

Mr.  C.  W.  Kist. 
A.  Appel 

H.  van  Dorp. 
P.  von  Stracliwitz. 
H.  F.  den  Hartog. 

F.  A.  Bol. 

P.  van  Stracliwitz. 
G.  R.  19559/86. 

G.  R.  18'19/86.     . 
G.  R.  18518/86. 
G.  R.  19561/86. 
G.  R.  19559/86. 
C.  F.  Pietersz. 
G.  R.  18520/86. 

Tjarapacca  Warna. 

Tjibodas. 
Indragiri 

Soekaboenii. 
Fandoeng,  Tjiandjoer. 

Soemedang. 

Djati-Lavvang. 
Paroe. 

Benkoelen. 
Boijong  Atas. 
Mokko-Mokko. 

Mokko-Mokko. 

Boijong  Atas. Belang. 
Tondano. 
Menado. 
Eiland  Dammer. 
Kema. 

Kajelie. 
Kajelie. 

preange!^  R^?- 

Preanger  Reg. 
Preanger  Reg. 

Preanger  Reg. 
Preanger  Reg. 

Preanger  Reg. 

Banjoemas. 
Padangsche  Benedenl. 

Benkoelen. 
Menado. 
Benkoelen. 

Benkoelen. 

Menado. 
Menado. 
Menado. 
Menado. 
Amboina. 
Menado. 
Amboina. 
Amboina. 

22Sep.  +  ir 

22 22 
22 

22 

22 

22 23 

24 
25 27 

27 

28 28 
28 
28 

28 

30 

30 30 

10" 

10' 

±10"
 

4"". 

±10'    4"'. 

10  all'. ±20"  30-. 

23"  54'". 
18"  25'". 

14'  5'»*. 

12"  3'"*. 

een  nnnuut 

20-25  sec.l 

21"^ 22° 
22" 
22" 

5" 

18' 

18" 

13'". 

lO-". 

3-. 

18'". 
30". 

46'. 

53'". 

een  oogenbl 
5  seconden 

5  sec. 

±20secondt 

±30  seconde 

10  è  15  sec)  I 

10  seconden 
10  seconden 
2  seconden 

eenice  sec. 

Berichten ,  dat'geene  aardbevingsverschijnselen  gedurende  de  maand  September  werden  waargeni 
Res.  Semaranq:  285.    Res.  Probolinggo:  62!'' 

Kediri:  534.  »      Tapanoeli:  731! 
Soerabaja  :  552. 

67 

627 

40 
790 

Aardbevingsberichten  over  October  1886. 

G.  W.  Eekhoul.       j  Pasir  Telegawarna. 

G.  R.  17444/86. 
Gortman. 

M.  Herz. 
G,  R.  18468/86. 
G.  R.  20509/86. 
P.  F.  Sijthofr. 
H.  ter  Poorten. 
G.  R.  20229/86. 

Njalindoeng. 
Koeningan. 

Ngadisari  (Tenggcr] 
Laïs. 

Hollang  Mongondo. 
Tjilaki. Oïeh-leh. 
Indrapoera. 

Preanger  Reg. 

Preanger  Reg. 
Cheribon. 

Probolinggo. 
Henkoelen. 
Menado. 
Preanger  Reg. 

Atjeh. Padangsche  Benedenl. 

3  Oct.    19"  27" 

19"  55"*. 
r-  39"^. 

±   6". 2"    4'". 

±10". 22"  15'". 
17"  36'". 

13"  29"'. 

5  secondenk 

;;;;;;;;;;;;;;;■-? 

4  seconden  ̂  

10  seconden  :? 



c 

Richtinoj. 
Intensiteit 

en  aard  der  beweging. 

Bijkomende  verschijnselen 

en 
opmerkingen. 

1,\^.— ZO. 

^^.— ZO. 

^-NO. 

pZ. 

-N. 

Z. 

-Z. 
•N. 

W. 
vv. 

Eenige  zeer  hevige  herhaalde  hori 
zontale   schokken,   gevolgd    door 
wederom  zeer  hevige  verticale. 

Twee  hevige  schokken. 
Geweldig. 

Een  schok. 

Horizontaal.  Twee  vrij  hevige  schok- 
ken. 

Drie  vrij  hevige,  kort  op  elkander 
volgende  schokken.  Horizontaal. 

3-4. 
3-4. 

Horizontale  schok. 
4.  Twee  snel  op  elkaar  volgende 

schokken. 

Twee  elkaar  snel  opvolgende  schok- ken. 
Flinke  verticale  schok. 
Vrij  hevige  horizontale  schok. 
Korte  vrij  hevige  schok. 
Hevige  horizontale  schok 

Een  sterke  schok. 
Lichte  schok. 
Lichte  schok. 

Enkele  voorwerpen  op  tafels  en  kasten  vielen  om. 

Korten  tijd  daarna  sterke  zwavellucht. 
Klokken  hieven  stilstaan:  woonhuis  nam  een  dansende 

houding  aan. 

Een  geluid  als  of  men  een  stoel  over  een  planken  vloer 
trekt. 

Onderaardsch  geluid. 

1,  zijn  ingekomen  van  H.H.  Medewerkers,  die  onder  de  volgende  nummers  iri  de  lijst  voorkomen: 

^   Sumatra's  Oostkust:  772.    Res.  Z.  en  O.  afd.  van  Borneo:  829. Riouw  en  Onderh:  790.         »      Timor:  861. 

W. 

-W. 

-0. 
z. 

22"  W. 
-Z. 

Vermoedelijk  verticaal.  Korte  schok- 
ken. 

Lichte  horizontale  aardbeving. 
Flinke  schok. 

Trillende  beweging. 

Lichte  vertica" Zachte  schok. 
Lichte  verticale  aardbeving. 

4-5. 
Vier  horizontale  golvingen. 

In  de  laatste  vijf  jaren  werd  een  zoo  hevige  aardbe- 
ving te  Koeningan  niet  waargenomen. 
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Bericlil  gever Waarnemiiigsplaats. 
Residentie 

of 
Gouvernement, 

Tijdsbepaling. 
{Bataviasche  tj/d.) Diiui 

H.  van  Dorp. 
F.  A.  Bol. 
A.  J.  J.  F.  Sclireuel. 
G.  ]\.  18468/86. 

G.  R.  20228/86. 

F.  Rijkschroeir. 
P.  F.  Sijlhoff. 
Dr.  Stammeshau> 
C.  F.  Pietersz. 
G.  R.  22192/86. 
G.  R.  21280/86. 
G.  R.  22192/86. 

P.  F.  Sijthofl". D.  Burgers  Dzn. 

G.  R.  19558/86. 
P.  F.  Sijthoff. 
G.  R.  19558/86. 

Observatorium. 
G.  R.  20229/86. 

E.  Goedbloed. 
F.  Rijkscliroelt 

G.  R.  20509/86. 

G.  R.  19560/86. 

E.  F.  L.  .1.  H.  van 
Eelders. 

G.  R.  20229/86. 

Benkoelen. 
Mokko-Mokko. 
Rintoehan. 
Benkoelen. 

Mokko-Mokko ,    Laïs . 
Ommelanden  Manna , 
Kroë  ,  Kauer. 

Moeara  Doca,  Banding 
Agoeng. 

Kelelindie-Langawoe 

Tjilaki. Benkoelen. 

Kajelie. 
Kajelie. 
Kajelie. 
Kajelie. 
ïjilaki. 
Goenoeng  Mei  at  i. 

Tondano 

ïjilaki. Tondano. 
Kema. 
Halavia 

Sin^kel. 
Penjaboengan  en  Natal 
Na  Lewel. 
Menado. 

Belang. 

Benkoelen. 
Penkoelen. 
Benkoelen. 
Benkoelen. 

Benkoelen. 

Palembang. 

Menado. 
I'reanger  Reg. 
Benkoelen. 
Amboina. 
Amboina. 
Amboina. 
Amboina. 
Preanger 
Preanger 

Re?. 

Re-. 

Kema. 

Menado. 

Menado. 
Preanger  Reg. 
Menado. 
Menado. 
Batavia. 

Tapanoelie 
Tapanoelie. Menado. 
Menado. 

Menado. 

Menado, 

Menado. 

Padang  Sidcmpoean.  jTapanoeli. 

Si  Pirok.  Tapanoeli. 

Painan. 
Siboga. Tapanoeli. 

Tapanoeli. 

18  Oct 

18  ' 
J8  »       12"  33*".    i.  .secom 
18  .       12"  28'".!  17  sesonc 

18 

18 18 

,19 

'19 

:20 

20 

20 

!20 

21 
21 

22 

22 
22 25 

V5 25 
27 

27 
27 

12"  2(5'".  40  secont 
12"  3r".!40  secom 

r, 

i 

12"  30" 
leenige  sé I 

17"  17"'. 5"  45'". 
O"  40"', 

13". 

10"  29"'. 10"  50-. 

12"  16'". 
8"  45"'. 21"  58". 

16"  18". 

14". 

17"  48-. 

17"  33'". 18"  24-. 
8"  26'". 

3-. 

9"  48-. 

11"  2-. 
16"  2-. 

10"  18-. 

15"  48'". 9"  48'". 9"  33". 

5"  32-. 

12"    7-. 
7"  12-. 
9"  43-. 

20"  25-. 

22"  45'". 9"  45-. 

17"  30- 21"  30'". 

±30secori[). 
5  second| 

3  second' " 

eenige  se(||. 

5  second 

3  a  4  secon] 

2  minult] 

10  second 

10  secondi 

30  seconè 

15  secondi 10  secon d(i 

5  seconde 
10  se<fton 
4  secon 

I 

.- 

4r 

3  minute  ̂  

4  seconde 
een  paar  s 
10  secondt i 
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c 

"^    Richting. 

D 

Intensiteit 

en  aard   der  beweging. 

Bijkomende  verschijnselen. 
en 

opmerkingen 

X 
-W. 
)— NW. 

jEenige  horizontale  golvingen. 
Vrij   hevige  aardbeving. 
Twee   vrij  hevige  kort  op  elkander 

volgende  verticale  schokken. 
Twee  vrij  hevige  verticale  schokken. 

Vrij  hevige  schok. 

Twee  vrij  hevige  schokken. 

±  4.  Vrij  hevig. 
Twee  lichte  schokken. 
Lichte  schok. 
Eenige  lichte  schokken. 
Lichte  schok. 

Zware  verticale  schok. 

Lichte  verticale  schok 

Sterke  verticale  schok. 
Sterke  verticale  schok. 

Een  lichte  schommelende  beweging. 
Te  Natal  vrij  hevig. 

1 

-W. 

3-ZW. 
3.-ZVV. 
[-Z. 
)-NW. 
-Z. 
-  W. 

> 

Hebben  zich  ongeveer  twee  uur  later  herhaald. 

Voorafgegaan  door  lang  en  aanhoudend  gerommel  van 
den  G.  Gedeh, 

— Z. 

)".  
 

|-W. — AV. 

s'Middaffs  13"  16"'  herhaalil 

Hevige  trillingen. 
Horizontale    schokken,    die   eenige 

seconden  aanhielden. 

Horizontale  schok. 

Verticale  schok. 
Horizontale  schok. 
Horizontale  schok. 
Horizontale  schok. 
3. 

6-7. 

Eenige  schokken. 
Lichte  schok. 
Vrij  hevige  schudding. 

In  lichter  graad  herhaalden  zich  deze  schokken  te 
15"  26-,  15"  48-,  17"  18-  en  te  9"  48- 

De  P  2*"  en  3^  schok  ook  te  Ajermadidi  waargenomen 

|.— z. \ 

— z. 

w. 

1 
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Berichtgever. Waarnemingsplaats. 

Residentie. 

of Gouvernement. 

Tijdsbepaling. 
(Batavia  scJie    tijd). 

Duur. 

835 

835 

G.  R.  20229/86. 

G.  R.  20301,80. 
E.  Goedbloed. 
F.  Rijkschroeft. 
G.  R.  20509/86. 

G.  R.  20229/86. 
E.  Goedbloed. 
G.  R,  20509/86. 

Sipirok. 

Datang  Taro. 
Mokko-Mokko. 
Na  Le\yet. 
Menado. 
Belang. 

Kema. 

Painan. 
Na  Lewet. 
Tondano. 

Tapanoelie. 

Tapanoeiie. Benkoelen. 
Menado. 
Menado. 
Menado. 
Menado. 

Tapanoelie. Menado. 
Menado. 

28  Oct.    20"  25". 
22"  35-. 

.  ±21"  30-. 9"  23-. 

,       14"  48-. 
.       15"    2-. 

»       16". 
-       15"  18-. 

19"  33-. 

2"  15- 
8"  48-. 

t/m.  30^"  Oct. 

4  seconde 
3  minutei 
3  seconde 
3  seconde 

J 10  a  20 

3  seconde- 

Berichten,  dat  geene  aardbevingsverschijnselen  gedurende  de  maand  Februari  werden  waarge 
Res.  Semarang:  285.  Res.  Soerabaja:  552. 

Pasoeroèan:  583*  (E.  Zell  Zwaantjesdroogte).       »      Sumatra's  Oostkust:  771,772.1 

Aardbevingsberichten  over  November  1886. 

235  'Mr.  C.  W.  Kist. 
G.  R.  20509/86, 
E.  Goedbloed. 

84    W.  Kessler. 
G.  R.  19203/86. 
E.  Goedbloed. 
J.  W.  AltingSiberg. 

835 

835 
727 

734 

727 

522 

714 

G.  R.  21922/86. 
G.  R.  22192/86. 
E.   F.  L.  J.  H.  van 
Eelders. 

J.  W.  Alting  Siberg. 

J.  A.  F.  Gortmans. 
G.  R.  21922/86. 

J.  G.  Schot. 

Djati-Lawang. 
Menado. 
Na  Lewet. 

Tjampacca  Warna. 
Koeningan. 
Na  Lewet. 
Padang  Pandjang. 

Padang  Pandjang. 

Kajehe. Si  Pirok. 

Padang  Pandjang. 

Koeningan. 
Padang. 

Priaman. 
Baleiselasa  en   Indra- 

poera. Painan. 

Singkarah. 

Banjoemas. 
Menado. 
Menado. 
Preanger  Reg. 
Cheribon. 
Menado. 

Padangsche  Bovenl. 

Padangsche  Bovenl. 
Amboina. 

Tapanoelie. 

Padangsche  Bovenl. 

Cheribon. 
Padangsche  Benedenl. 
Padangsche  Benedenl. 
Padangsche  Benedenl. 

Padangsche  Benedenl. 
Padangsche  Bovenl. 

2Nov 

2  . 

3  . 
4  » 
4  « 4     . 

.±12". 12"    8-. 
12"  33-. 

3". 

±  2". 
11"  48-. 6"  46-. 

13"  32-. 6"  45-. 
9"  29-. 

17"  20-. 

±23"  30- 
3"  30-. 

4" 

11- 

± 

4" 

11- 

± 

4" 

11- 

± 

4" 

11-. 

3" 

41-. 

een  ooffenbl 

1  seconde^ 

7  seconde 
écn  minuut. 

30  secondeni 
3  seconden 

20  seconden 

■Z, 

20  seconden» |.ï 

2  a  3  sec.    ' 
l 
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€ 

Richting. 

D 

Intensiteit 

en  aard  der  beweging. 

Bijkomende  verschijnselen 

en opmerkingen. 

^*-N0. -w. 

pZ.
 

Van  weinig  beteekenis. 
Zeer  hevig. 
Vrij  hevige  beving. 
Lichte  horizontale  schok. 
Horizontale  en  verticale  schok. 
Twee  schokken. 
Horizontale  schokken. 
Horizontale  schokken. 

Eenige  schokken. 

Een  tiental  schokken ,  zoowel  hori- 
horizontale  als  verticale. 

Ook  te  Nalal  en  Siboga  waargenomen. 
Eveneens  te  Natal  en  te  Siboga  waargenomen. 

Heviger  dan  op  27  Oct. 

zijn  infjekemen  van  H.H.  Medewerkers,  die  onder  de  volgende  nummers  in  de  lijst  voorkomen 
Rcs.  Billiton:  805.  Bes.  Timor:  861. 

.  Z.  en  O.  afd.  van  Borneo:  827. 

Z. 
W. 

IZ. 
z. 

-zw. 

z. 
126"  N. 

3-4. 
Vrij  langdurige  horizontale  schok. 

Lichte  horizontale  schokken. 
Vrij  hevige  schok. 

Korte  horizontale  schok. 
Twee  vrij  sterke  verticale  schokken. 
Zachte  horizontale  beweging. 
Lichte  schok. 
5. 

Flinke  verticale  schok. 
Flinke  lange  schok. 
3  kort  na  elkander  volgende  schokken 
Hevige  aardschudding, 
ïn  vrij  hevige  mate. 

Twee  hevige  schokken. 
4-5.  Licht. 

Om  half  vijf  herhaald. 
Ook  waargenomen  in  de  conlróle-afdeehng  Ploembon. 

Merapi  helder,  zonder  rook. 

Herhaald  te  13"  32-". 

Wellicht  van  de  Tjerimai  (?). 
Voorafgegaan  door  een  onderaardsch  gerommel. 

Berichtgever  meent  dat  de  schudding  door  den  Me- 
rapi werd  veroorzaakt,  hoewel  de  Talang  ook  van 

invloed  kan  zijn  geweest. 

11 
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Berichtfi^ever Waarnemingsplaals. 
Residentie 

of 

Gouvernement. 

Tijdsbepaling. 
{BataviascJie    tijd.) 

Duur. 
! 

L.  Stibbe. 

J.  W.  AllingSiber^. 

G.  U.  21922/86. 

F.  A  Bol. 
Dr.  Stamnieshaus. 
G.  R.  20941/86. 
G.  R.  20301/86. 

Maas  Geesleranus. 
K.  F.  Holle. 
C.  F.  Pietersz. 

G.  A.  Malga. 
Anton  Kessler. 

G.  R,  20941/86. 
E.  Goedbloed. 
E.  Ketjen. 

K.  F.  Holle. 
Maas  Geesleranus. 
E.  Goedbloed. 
D,  Burger. 
G.  W.  Eekhout. 

E.  Goedbloed. 
D.  Burger. 

Willem   Kessler. 

G.  R.  21291/86. 

G.  A.  Malga. 
G.  W.  Eekhout. 

C.  Bimraern>an. 

Loeboe  Solassi. 

Padang  Pandjang. 

Padang  Pandjang. 

Solali  en  Natal. 
Mokko-Mokko. 
Benkoelen. 
Mokko-Mokko. 
Benkoelen. 

Argasarie. 
Waspada. 

Kajelie. 

Tana  Goha. 

Tjikorai. 

Kroë. 
Tondano. 
Manondjaja. 

Waspada. 
Argasarie. 
Tondano. 
Goenoeng  Melali. 
Pasirtelagawarna. 

Tondano. 
Goenoeng  Melati. 

Tjampaka  Warna. 

Builenzorg ,  Tjibaroe- 
sa,  Tjibinong  en  Pa- roeng. 

Tanah  Goha. 
Pasirtelagawarna. 

Padangsche  Bovenl.    ,14  Nov. 

Padangsche  Bovenl.     14 

Padangsche   Bovenl.     14 

Indragiri. 

Tapanoeli. Benkoelen. 
Benkoelen. 
Benkoelen. 
Benkoelen. 

Preanger  Reg. 
Preanger  Reg. 
Amboina. 

Preanger  Reg. 
Preanji^er  Res. 

Benkoelen . 
Menado. 
Preanger  Reg. 

Preanger  Reg. 
Preanger  Reg. 
Menado. 
Preanger  Reg. 
Preanger  Reg. 

Menado. 
Preanger  Reg. 

Preanger  Reg. 

Batavia. 

Preanger  Reg. 
Preanger  Reg. 

Preanger  Reg. 

24 

24 

4"  20-. 

4"  11". 

11'". 18-. 18-. 8-. 

18". 22"  26" 
22"  34" 
9"  29" 

22"  22" 
22"  10" 

10"  46" 

9" 

6"  14" 

20  » 
6"  25- 

20  >. 
6"  12- 

20  . 10"  13- 
21  . 8"  30- 
21  . 8"  40- 

9"  29- 

21  » 10"  0- 
22  . 

11". 

23 

12"  8- 
23  > 11"  56- 

12" 

12"    7-. 
11"  52-. 

12"  ir 

20  seconden 
20  seconden 

20  seconden 
elkeschok3s( 

5  a  6  seconde 
2  seconden 
7  seconden 

1—1 1/4  min. 

3  seconden 

20  seconden 
5  è  6  second^ 

±  4  seconde 

10  seconden 
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- 

c 

Richting. 

D 

Intensiteit 

en  aard    der  beweging. 

Bijkomende   verschijnselen 
en 

opmerkingen. 

10.— W. 

O.-Z. 

Zware  horizontale  schokken 

Kort  op  elkander  volgende  verticale 
schokken. 

Drie    kort    achtereenvolgende    vrij 
hevige  schokken,  binnen  een  tijds- 

bestek van  43  seconden. 

4. 
Licht. 
Vrij  hevige  horizon lale  schok. 
Twee    lichte   horizontale   schokken 

met  een  tusschenpoos  van  10  sec. 
Vrij  hevige  aardbeving. 
Hevige  schok. 
Lichte  schok. 

Flinke  aardbeving;  drie  schokken. 
Zacht  beginnende  gingen  deschom- 

mehngen  in  een  paar  vrij  hevige 
stooten  over. 

Lichte  horizontale  schokken. 
Lichte  schok. 
Twee  lichte  schokken. 

2  hevige  schokken.  Horizontaal. 
Zeer  lichte  aardbeving. 
Zware  schok. 

Niet  erg  hevig;  verticaal. 

Licht. 

Een  hevige  schok. 

Licht ,  horizontaal. 

Hevig;  horizontaal. 
Vrij  hevig. 

Duur  nog  ±  15  sec.  nadat  waarnemer  door  de  schlj 
ding  was  wakker  geworden.  Vergezeld  van  ond 
aardsch  gerommel.  Waarnemer  ziet  den  Talang 
den  oorsprong  der  schudding,  aan. 

Van  den  Merapi  niets  bijzonders  op  te  merken.  Serj 
eenige  dagen  aanhoudende  regen.                       i 

Door  slechts  weinigen  opgemerkt. 

Gedurende   deze  maand  werd  bijna  eiken  dag  on( 
aardsch  gedruisch  gehoord. 

Berichtgever  werd  uit  den  slaap  wakker  geschud 

Slingering  van  lampen  w^aargenomen ;  schokken  ( 
aan  de  zuidkust  waargenomen. 

Lampen  slingerden  niel. 

Met  schommelingen,  lampen  en  zelfs  gedeeltelijk  \ 
liggende  boomstammen,  welke  geveld  lagen,  scho 
melden. 

Men  ondervond  zittende  een  schommelende  bewegii 

Twee  slingeruurwerken,  waarvan  het  eene  van  N.— j 
het  andere  van  W.— 0.  slingert,  bleven  geen  ̂ j beiden  stilstaan. 

■N.-Z. 0.— w. 

izó.-zw!  *(?')"
 

ZZW.-NNO. 
N.— Z. 

N.— Z. 
ZO.— NW. 

'0.— W. 
ZO. 
0.— W, 

ZZW.-NNO. 

ZO. 

0.— W.  (?) 
ZO.— NW. 
ZO. 

NW,— ZO. 

ZW-NO. 
%   

'N.-Z. 
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'  1 

i Hericlitgever. Waarnemiugsplaals. 
Residentie 

of 
Gouvernement. 

« 

Tijdsbepaling. 

{Bataviasche    tijd.)              Duur. 

27 

188 
i 
) 
90 
! 

Maas  Geesteranus. 
K.  F.  Hoüe. 
J.W.AItmgSibergh 

G.  R.  21922/86. 

Willem  Kesslej-. 

K.  F.  Holle. 
Mr.   P.   A.   L.    Mc. 
Lean. 

A.  de  Stoppelaar  Jr. 

Argasarie. 
Waspada. 
Padang  Pandjang. 

Fort  do  Keek. 

ïjampacca  Warna. 

Waspada. 
Patjitan. 

Soember  Telago. 

Preanger  Reg. 
Preanger  Reg. 
Padangsche  Benedenl. 

Padangsche  Bovenl. 

Preanger  Reg. 

Preanger  Reg. 
Madioen. 

Pasoeroean. 

24  Nov. 's  middags. 

24     .       11"  35-. 
24     .        5"  15-. 
24     .        6"  11-. 
24     .        5"  10-. 

26     »       3"  en  5". 

26     »        4"  25-. 

26  »       8"  38-*. 

27  »        8"  57-. 

3  seconden. 
  

17  seconden. 

2  minuten. 

4è5seconden. 
2  seconden. 

8  seconden. 

Berichten ,  dat  geene  aardbevingsverschijnselen  gedurende  de  maand  November  werden  waargeno- 
JRe.9.   Semarang:  285.     »     ProboHnggo:   622. 

Res.     Kediri:    534.     »       Benkoelen:   735. 

Aardbevingsberichten  over  December  lb86 
i 

G.  R.  22166/86.       !  Maros. 

w 
36 

5 

G.  R.  675/87. 
H.  B.  Cayaux. 
G.  R.  22192/86. 
C.  F.  Pielersz. 
G.  R.  1470/87. 
G.  R.  1759/87. 
G.  R.  676/87. 
G.  R.  329/87. 

G.  R.  88/87. 
G   G   Giezen. 
G.  R  907/87. 
H.  van  Dorp. 
G   R.  21923/86. 
G.  R.  88/87. 
G.  R.  1034/87. 
G.  R.  1033/87. 
Ad.  Licfold. 

'E.  Ke'.'en. 

Ad.  Liefold. 

Belang, 
Amboina. 
Amboina. 

Kajelie. 
Kajelic. 
Saparoea. 
Afdeeling  Ka  i  ra  toe 
Kroë. 

Pa|,'ar  Alam. 
Segli. r>ima. 
Benkoelen. 
Taba-Penandjoeng. 
Bandar. 

Negara  Batin. 
ïndrapoera. 
ïjibodas. 
ZuidersJrand  te  Pari- 
gien  Tjidjalang 

Tjibodas. 

Celebes  en  Onderh. 

Menado. 
Amboina. 
Amboina. 
Amboina. 
Amboina. 
Amboina. 
Amboina. 
Benkoelen. 

Palembang. 

Atjeh. Celebes. 
Benkoelen. 
Benkoelen. 
Palembang. 
Benkoelen. 

Padangsche  Benedenl. 
I^reanger  Reg. 
Preanger  Reg. 

Preanger  Reg. 

7  Dec. 

8  » 12  » 
12  » 
12  » 
12  . 12  .  : 
12  .  : 
12  .  : 

13  . 

23" 

50-. 

2  seconden. 

0" 

10-. 

3  seconden. 

17" 

48-. 

15  seconden. 

11" 

10-. 

10  seconden. 
5  seconden. 

12" 

15  seconden. 

12" 

15  seconden. 

8" 

30-. 20-. 

11" 

60  seconden. 

11" 

51-. 

7  seconden. 

19" 

59-. 

14" 

1  a  2  seconden. 

8" 

15-. 

enkele  sec. 

14" 

57-. 

3  seconden. 

T5" 

2-, 

  /• . 

14" 

55-. 
19-. 

22" 

2  seconden. 

18" 

23-. 

4  seconden. 

9?" 

8". 



m 

€ 

Richtirifi. 

B 

Intensiteit 

en  aard  der  bevveginj 

Bijkomende  verschijnselen en 

opmerkingen. 

)."--Z. 

Vrij  hevige  aardbeving. 
2  lichte   schokken. 
Sterke  verticale  schok. 
Lichte  verticale  schok. 

Horizontale  .cliok.  |0ok  te  Paxjang  Pancyang  en  te  Indrapoera  gevoeld,  al !     ook  te  Painan,  waar  de  lichte  heving  werd  vooi 

fu   ,.p,.«f,.   ,^1^1  ,       ,  („^'^ïn'epfaan  door  een  onderaardsch  gerommel 
Ue   eeiste   schok   was    liet  hevigst. 'Het  huis  kraakte.  nt^iuimiiu. 
2  Lichte  horizontale  schokken. 
Hevige  verticale  schok. 

In   (ie   laatste   drie  dagen    telkens  aschregen    doel 

niet  hevig.  ^  ^ 

•      Riouw  en  Onderli:  790.  -      Timor:  861 

.— 0. 

.—O 
V.-NO. 
~W. 

-0. 
,—.0 ). 
w. 
-NVV. 

-  ZW. 

-Z. 

[Twee  lichte  schokken,  horizontaal. 
iVrij  zware  horizontale  schok. 

jVrij  hevige  horizontale  schok. (Golvende  beweging. 
! Lichte  schok. 
Hevige  schok. 
Een  hevige  schok. 

Vrij  hevige  schokken. 
Lichte    verticale   schokken,    welke 

weldra  in  een  eigenaardig  golven - 
^  de  beweging  overgingen. 
Korte  aardschudding. 
Een  horizontale  schok. 
Lichte  verticale  schokken. 
o. 

Vrij  hevige  schok. 
Eenigc  schokken. 
Lichte  schokken. 
Eenige  schokken. 
Lichte  horizontale  aardbeviiifr. 

Lichte  aardschudding.  ̂  

Aardschudding,  trilling. 

Na  eenige  minuten  herhaald ,  van  4  a  5  seconden  duur 

Door  inlanders  gerapporteerd. 

's  Morgens  7  uur  lichte  aschregen. 
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Berichtgever. Waarnemingsplaals. 
Residentie of 

Gouvernement. 

G.  R.  1033/87. Natal. 
Padang  Sidempoean, ïapanoeli. 

Tapanoeli, 

Tijdsbepaling, 

{Bataviasche    tijd.) Duur. 

28  Dec.  5"  35" 
28     »     17"  17" 

1  seconde. 

Berichten,  dat  geenc  aardbevingsverschijnselen  gedurende  de  maand  D
ecemher  werden  waarge 

Res.    Semarang:  285.    Res.  Probohnggo:    blZ. 
Kediri:  bM.  Benkoelen:  DR.SjxMmsRkvs. 

^ 
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C 

Richling. 

D 

Iiilensileil 

eii  aard  der  hewcjiirif;-. 

Z-N. 
Lichle  scliok. 

E 

Bijkomende  verschijnselen 
en 

opmerkingen. 

nomen,  zijn  ingekomen  van  H.If.  Medew^erkers ,  die  onder  de  volgende  nummers  in  de  lijst  voorkomen 

Rcs.         Riouw  en  Onderh:  71^0.    Res.  Z.  en  O.  af'd.  van  Bomen:  827. Xss-Res.  Billiton:  805.  >>      Timor:  861. 



HET   AL&EMEEN   AUALYTISCH   HERBARIÏÏM  VAU 

DEN  HEER  BUIJSMAlf. 

TE 

MlDDEIiBIJRG. 

De  Directie  der  Kon.  Nat.  Ver.  ontving  voor  eenigen  tijd 

een  schrijven  van  den  Heer  M.  Buijsman  te  Mc?(/e/6wr9' ,  benevens 

een  prospectus  van  de  door  hem  ondernomen  uitgave  van  een 

algemeen  analytisch  herbarium. 

De  Redactie  van  het  Natuurkundig  Tijdschrift  meent,  dat 

zij  den  Heer  Buijsman  niet  beter  van  dienst  kan  zijn ,  dan  door 

zijn  brief  en  het  prospectus  in  het  Tijdschrift  op  te  nemen , 

en  laat  daarom  beide  stukken  hier  volgen. 

Aan  de  Directie  der  Koninklijke  Natuurkundige   Vereeniging 
te  Batavia. 

Middelburg,  '2  April  1887. 

WelEd.  Heer  en! 

Ingesloten  heb  ik  de  eer  üEd.  te  doen  toekomen  een  pro- 
spectus van  de  door  mij  ondernomen  uitgave  van  een  algemeen 

analytisch  herbarium. 

Onder  meer  zijn  hier  te  lande  als  inteekenaars  toegetreden : 

Prof.  OuDEMANS  te  Amsterdam,  Prof.  Rauwenhoff  voor  het 

Botanisch  Museum  te  Utrecht,  Prof.  Suringar  voor  het  Rijks- 
herbarium te  Leiden.  —  In  het  buitenland  o.  a.  Prof.  Willkomm 

te  Praag  en  Prof.  Henriques  te  Coimbra  (Portugal). 
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De  planten  voor  deze  uitgave  ontvang  ik  uit  verschillende 

werelddeelen;  tot  nog  toe  heb  ik  in  Ned.  Oost  Indië  echter 

slechts  één  medewerker,  resp.  verzamelaar;  gaarne  wenschte 

ik  echter  met  meerdere  personen  in  relatie  te  treden  en  mij  werd 

aangeraden,  mij  tot  dit  doel  met  Uwe  Vereeniging  in  be- 

trekking te  stellen;  wellicht  zijn  er  onder  de  leden  personen 

die  zich  bereid  zouden  willen  verklaren  mij  met  gedroogde 

planten  te  assisteeren. 

De  planten  ontvang  ik  van  mijne  verzamelaars  op  de  volgende 

wijze:  van  ieder  exemplaar  zoo  mogelijk  een  bloem- en  vrucht- 

dragend individu;  verder  zijn  er  nog  aan  ieder  exemplaar  toege- 

voegd :  P  eenige  bloemen  en  knoppen  ,  zorgvuldig  gedroogd ,  opdat 

zij  niet  beschadigd  worden ;  2^  een  paar  vruchten  (gedroogd) ; 

5°  een  weinig  zaad ;  deze  bijlagen  zijn  ter  analyseering  door 

mijzelf;  ik  breng  die  nl.  in  heet  water  en  ontleed  ze  dan 

zeer  gemakkelijk. 

Ook  levende  planten  (bollen  en  wortels),  vruchten  en  zaden 

publiceer  ik  voor  amateurs,  verzamelingen,  enz. 

Hopende  dat  zich  iemand  zal  laten  vinden  genegen  tot 

medewerking  in  deze  zeer  uitgebreide  onderneming,  deel  ik 

UEd.  nog  ten  slotte  mede  dat  ik  verzamelaars  heb  in  de  vol- 

gende landen:  Duitschland,  Frankrijk,  Italië,  Griekenland ,  Tur- 

kestan,  Algiers,  Kaap  de  G.  H. ,  West-lndië  en  Chili;  tevens 

ben  ik  in  correspondentie  met  alle  overige  deelen  der  wereld 

tot  het  verkrijgen  van  medewerkers. 

Met  de  meeste  hoogachting: 

UEd.  Dw.  Dienaar, 

M.    BüIJSMAN. 

P.  S.     Het  formaat  van  mijn   herbarium  is:  lengte  41  Va  en 
breedte  Ü9V2  centimeter. 
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Middelburg    (Hollande)    1887. 

Depuis  plusieurs  années  j'ai  étiidié  la  botanique,  étant  pos- 
sesseur  d'un  herbier  général  assez  riche. 
De  tous  les  herbiers  publiés  jusqu'a  présent ,  il  n'y  a  pas 

un  seul  auquel  j'ai  vu  ajouté  les  parties  de  la  plante  qui  sont  né- 
cessaires a  la  détermination  et  c'est  précisément  cette  idéé  que  j'ai 

regardée  comme  iudispensable  aux  herbiers  en  général ;  ce  système 
j'ai  suivi  dés  que  j'ai  commencé  la  préparation  de  plantes  pour rherbier. 

L'appréciation  favorable  de  plusieurs  authorités  de  botani- 
que (comme  par  exemple:  Prof.  Morren  a  Liège ,  Prof,  de  Bary 

a  Strasshourg,  Prof.  E^GLER  a  Breslau ,  The  Linnaean  Society  n 
Londres,  etc.)  (i)  de  quelques  specimens  que  j'avais  envoyés  a 
ces  botanistes,  était  la  cause  que  j'ai  commencé ,  il  y  a  quelque 
temps,  une  publicatioii  d'un  herbier  général  analytique;  les plantes  uliles  y  occuperont  Ia  première  place  et  l'herbier  est 
publié  en  deux  parts:  planles  Iropicales  et  non-tropicales :  les 
espèces  tropicales  sont  collectées  dans  leur  pays  natal,  les 
plantes  non-tropicales  sont  aussi  collectées  dans  leur  pays  natal 
et  choisies  parmi  des  exemplaires  les  plus  parfaits. 
A  chaque  espèce  sont  ajoutées:  1°  des  analyses,  sur  la 

feuille  de  papier  de  Fherbier,  des  organes  qui  ne  sont  pasdc- 
formés  par  Ie  proces  de  desséchement,  r  des  analvses  dans 
Falcohol  des  organes  charnus  et  autres:  ces  analyses  peuvent 
être  examinés  sous  Ja  loupe  ou  Ie  microscope  simple  dans  Ie 
flacon  qui  les  contient,  3°  fruits  et  graines.  Les  fruits  charnus sont  aussi  ajoutés  dans  Talcohol. 

Plusieurs  Musées  et  aussi  des  sociétés  pharmaceutiques  etc. 
sont  déja  souscripteurs. 

(*)  La  publication  a  été  disculée  dans  Ie  journal  de  la  Société  botanique 
allemande  du  27  Nov.  )885  et  aussi  dans  Ia  .Belgique  Horticole"  1885  p. 
247  et  dans:     /fhe  Journal  ol  Botany",  March  1886. 
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Les  plantes  sont  expédiées  chaque  année  après  la  fm  de  la 

saison,  en  hiver;  (25,  50  oii  plus  d'espéces). 

Au  désir,  on  peut  souscrire  a  des  plantes  niédicin
ales , 

techniques,  de  commerce,  d'agriculture ,  fourragères ,  ornamen- 

tales,  etc:  il  y  a  nécessaire  seulement  que  je  sache  la  na
ture 

des  plantes  souhaitées. 

Le  prix  s'éléve  a  l'espèce  pour  les  'plantes  non- 

tropicales  et  a  pour  les  plantes  tropicales. 

Au  désir,  des  échantillons  des  plantes  et  des  analyses  sont 

envoyés  aux  personnes  intéressées,  niais  a  la  condition  qu'
on 

les  renvoye  aussitót  que  possible. 

M.  BUIJSMAN. 



DE  VULKAAN   KABA. 

(Res.    Palembang  Afd.   Teblng-Tlnggi). 

Den  12»  April  1887  telegrafeerde  de  Reside.U  van /'«feméan, aan  den  Gouverneur-Generaal,  dat  van  den  8™  tot  den  11™ 
dier  maand  herhaaldelijk  aardhevingen  hadden  plaa(s  gehad  ii, 
de  Smdangstreken ,  gepaard  met  gerommel  in  den  berg  Kaba  ■ 
.n  den  nacht  van  10  op  11  April  was  een  hooge  vuurzuil  op 
den  Kaba  zichtbaar;  het  water  in  de  Djelalan  was  plotseling gerezen,  terwijl,  volgens  bericht  van  personen,  die  den  Kaba 
hestegen,  het  groote  kratermeer  geheel  opgedroo!,'d  was  (Q  1! 
5946/87).  

"  ^ 

Naar   aanleiding    van   deze   gebeurtenissen  weivl  op  last  van 
den    Assistent-Resident    van  Tebimj-Tinggi ,  den  Heer  Roskott 
een   onderzoek    ingesteld    naar    den  toestand  van  den  vulkaan' Kaba.     Het    rapport    van    den    Assistent-Resident   omtrent  dit 
onderzoek   bevat  de    volgende  bijzonderheden  (G.  R.  7107/87). 

Tot  voor  ongeveer  een  jaar  geleden  (en  aldus  bevonden'  hel ook  de  mijningenieur  Vekbeek  en  de  heer  Colfs)  was  er  slechts 
een,  de  oude  krater,  waaruil  witte  dampen  en  rookwolken 
in  meerdere  of  mindere  mate  constant  opstegen  en  was  de 
geheele  top  van  den  berg  begroeid,  behalve  op  den  buitenwand 
van  genoemden  krater;  herten,  rhinocerossen  en  andere  wilde dieren  hielden  er  hun  verblijf. 

Het  gebergte,  dat  met  den  algemeenen  naam  van /faéa  wordl 
aangeduid ,  bestaat  uit  verscheidene  toppen ,  waarvan  als  de  voor- 

naamste, van  het  Zuiden  naar  het  Noorden  gaande,  worden 
genoemd :  de  Releng,  de  Rendjoang,  de  Biring  en  de  eigenlijke  Kaba, 
terwijl    midden    op    het  plateau   zich   de  Pendapoeran  verhefi. 
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De  uitgezonden  personen  hadden  het  voornemen  hunnen 

weg  te  nemen  van  Pelalo  langs  de  Aer  Ripam  (een  zijtak  van 

de  Aer  Lang)  en  terug  langs  de  Djelatan. 

Zij  bevonden  echter,  dat  de  Kaba  van  dien  kant  niet  meer 

is  te  genaken  en  sloegen  daarom  links  af  en ,  den  berg  omloopen- 
de ,  beklommen  zij  van  de  zijde  van  den  Redjang  den  Si  Rendjoang, 

waarvan  de  top  iets  hooger  en  +  550  Meter  van  den  nieuw 
gevormden  grooten  krater  verwijderd  is. 

Zij  zagen  alsnu ,  zooals  gedeeltelijk  reeds  per  telegram  werd 

gemeld,  dat  de  beide  kratermeren  aan  de  westzijde  van  den 

Pendapoerati  waren  opgedroogd  en  dat  zich  drie  nieuwe  ope- 
ningen, waarvan  een  in  den  Pendapoeran,  thans  tot  op  de 

helft  afgeknot ,  hadden  gevormd ;  deze  laatste  is  de  nieuw  gevorm- 
,  de  groote  krater  en  vertoont  aan  het  oppervlak  eene  opening 

zoo  groot  als  ten  naastenbij  de  uitgestrektheid  bedraagt  van 

een  cirkel,  met  eene  middellijn  van  +  90  Meter. 

De  twee  andere  nieuwe  openingen  bevinden  zich  op  de 

noordoostelijke  helling  van  het  gebergte  aan  den  voet  van  den 
Reteng   en  den  Bïring. 

Niet  alleen  dat  de  berg  op  die  plaatsen  een  en  al  vuur  is , 

maar  ook  langs  twee  ravijnen,  loopende  langs  den  ouden 

krater,  heeft  het  vuur  zich  tot  op  +  600  meters  verspreid, 
waar  de  steenmassa  aan  het  branden  is  en  zich,  zoowel  daar 

als  langs  de  randen  der  kraters,  van  tijd  tot  tijd  loslaat  om 
met  een  zwaren  knal  naar  beneden  te  storten,  waarna  het 

onmiddellijk  daarop  w^ederom  met  groote  kracht  naar  boven 
wordt  geslingerd;  de  uitgeworpen  steenen  hadden  dikwijls  de 

grootte  van  twee  of  drie  padimanden.  Op  zulke  oogenblikken 
is  het  vuur  duidelijk  zichtbaar. 

Nagenoeg  de  geheele  top  van  het  gebergte  is  thans  kaal 

gebrand,  slechts  hier  en  daar  steken  verkoolde  pandanan  boven 
de  asch  en  het  zand  uit. 

Voorts  had  men  opgemerkt,  dat  eenige  ribben  van  het 

gebergte,  waaronder  over  een  grooten  afstand,  in  de  lengte 

waren    gespleten;   de   spleten  zijn  ongeveer  een  vadem  breed. 
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terwijl  met  de  weinige  medegenomen  middelen  de  diepte  niet 

kon  worden  bepaald:  met  een  stok  van  ̂ 2  vaam  lengte  was 
de  bodem  niet  te  bereiken. 

Het  staat  te  vreezen ,  dat  bij  zware  regens  deze  aard  massa's 
zullen  verschuiven  en  in  de  beddingen  van  de  Aer  Dingin  en 

Lang  terecht  komen,  waarvan  later  zware  overstroomingen 

het  gevolg  zullen  wezen,  zooals  dit  het  geval  was  onder  het 
bestuur  van  den  Resident  de  Kock. 

Te  Kesamheh  komende,  op  den  15^"  April,  sprak  de  Heer 
RosKOTT  daar  den  pengawa  van  Tjoeroep ,  die  van  den  kant  van 

den  Redjang  den  Kaha  had  beklommen  en  den  13^"  April 
te  Kesamheh  was  teruggekeerd. 

De  van  hem  ontvangen  berichten  stemden  in  hoofdzaak  vrij 

wel  overeen  met  die  in  de  Sindang  ontvangen. 

De  door  den  Ass.-Res.  uitgezonden  personen  waren  gewoon  op 
hunne  jachttochten  den  Kaha  te  bezoeken ;  verscheidenen  van  hen 
hadden  de  tochten  naar  den  Kaha  met  den  heer  Verkerk  Pistorius 

en  later  met  den  heer  Verbeek  mede  gemaakt. 

Twee  hunner,  Heden  van  de  Sindang,  waren  verleden  jaar 

in  April  nog  daar  geweest  en  zijn  dus  het  best  in  staat  om 

de  ontstane  veranderingen  te  constateeren. 

Ten  slotte  wordt  in  het  rapport  nog  aangeteekend ,  dat  de 

aardbevingen,  bedoeld  in  het  bovenaangehaalde  telegram,  te 

Kesamheh  zoo  hevig  waren,  dat  daar  twee  huizen  zijn  in- 

gestort ,  al  de  lampen  in  het  huis  van  den  Pangeran  braken  en 

het  pleisterwerk  van  den  nok  en  de  hoekkepen  van  zijn  huis 

met  eenige  dakpannen  naar  beneden  kwamen. 
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METEOROLOGISCHE  WAARNEMINGEN 

IN 

NEDERLANDSCH-INDIË. 

Als  aanvulling  van  de  meteorologische  waarnemingen,  in 

Deel  XL VI  en  op  blz.  15  e.  v.  van  dit  deel  medegedeeld, 

volgt  hier  nog  de  regenval,  waargenomen: 

te  Madja,  Res.  Cheribon,  door  den  Heer  van  Haeften,  Con- 
troleur, over  1886; 

te  Pontjawati,  Res.  Krawang ,  door  den  Mantri  politie  bij 
het  boschwezen .  over  de  maanden  Juli  t/m.  Dec.  1 886 ; 

te  Madjoe,  Res.  Padangsche  Bovenlanden,  door  den  Heer 

Otto  Hoffmann,  Jager,  over  de  maanden  Aug.  t/m.  Dec.  1886; 

te  Baijangan,  Res.  Remhang ,  door  den  Heer  J.  E.  van 

Cleef,  Ingenieur,  over  1884,  1885  en  1886. 

Ofschoon  de  regenval  te  Baijangan  in  de  maanden  Februari, 

Maart,  October ,  November,  en  December  1886  reeds  in  de  ge- 
publiceerde meteorologische  waarnemingen  voorkomt,  worden 

hier  niettemin  de  regenwaarnemingen  op  die  plaats  over  1886 

in  haar  geheel  medegedeeld,  ten  einde  het  overzicht  gemak- 
kelijker te  maken. 

12 
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REGENVAL  TE  MADJA,  AFDEELING  MADJALENGKA,  RESIDENTIE  CHERIBOl 

1886. 
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REGENVAL. 
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REGENVAL  TE  BAIJANGAN,  BODJONEGORO, 
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DIE   EVERTEBRATEN    AUS  DER  SAMMLUNG  DES 
KÖNIGLICHEN  NATURWISSENSGHAFTLICHEiN 

VEREINS  IN  NIEDERLANÜISCH  INDIEN 

IN    BATAVIA, 

ZUGLEICH    EINE    SkIZZE    DER    FaUNA    DES    JaVA-MeERES,    MIT 

Beschreibujng  der  neuen  arten 

VON 

r>r.  C.  Pil.  SLXJITEI^, 
Korrespon DiERENDEM  Mitgliede  der  Königlichen  Akademie  der  Wissenschaften 

IN  Amsterdam, 

Wahrend  meines  neunjahrigen  Aufenthaltes  in  Batavia  liabe 

ich  zahlreiche  Ausflüge  in  das  Javameer  gemacht,  und  die 
Bai  von  Batavia  selbst  mit  den  zahlreichen  Korallenriffen 

gründlich  durchforscht.  Ich  beabsichtige  mm  in  diesem  und 

folgenden  Aiifsatzen  meine  Erfahrungen  in  dieser  Hinsicht  mit- 

ziiteilen ,  und  also  eine  Übersicht  zu  geben  der  Evertebraten- 
fauna  des  Javameeres.  Da  alle  von  mir  gesammelten  ïiere, 

in  so  weit  ich  sie  nicht  zu  anatomischen  und  histologischen 

Zwecken  benützt  habe,  sich  in  dem  hiesigen  Museum  des 

Königlichen  Naturv^issenschaftlichen  Vereins  befinden,  so  wird 

diese  Übersicht  zugleich  als  beschreibender  Katalog  dieser  Samm- 
lung  dienlich  sein. 

Ich  glaube  hiermit  denjenigen  Forschern,  welche  nachher 

in  den  Tropen  specielle  üntersuchungen  zu  machen  wünschen , 

keinen  Undienst  zu  leisten,  denn  obgleich  ohne  Zweifel  das 
Moluckenmeer    faunistisch  reicher  ist  als  das  Javameer,  so  ist 
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doch  einerseits  das  Javameer  so  viel  leichter  zu  erreichen, 
und  andrerseits  ist  es  doch  immer  so  üheraus  reich ,  wenii 

man  nur  die  richtigen  Stellen  auszuspüren  weiss ,  dass  vorlaii- 
tig  ein  Aufenlhalt  am  Javameer,  für  specielle  Untersuchungen 

wenigstens,  sich  lohnender  erweisen  wird  als  ein  am  Moluc- 

kenmeer.  Auch  von  den  heiden  Herren  Dr.  J.  Brock  (*)  und 

Dr.  A.  Korotneff  (^),  welche  sich  hekanntlich  langere  Zeit  im 
Indischen  Archipel  aufhielten,  ist  hervorgehoben  vs^orden,  wie 

reich  die  Nordküste  Java's  unweit  Batavia,  in  Vergleichung 
zum  Beispiel  mit  der  Kuste  von  Sumatra  oder  von  Singapore, 

sei.  Es  gilt  dies  nun  nicht  nur  für  die  Korallenriffe  selhst, 
sondern  auch  für  die  Fauna  des  Meereshodens  zwischen  den 

Insein,  wo  eine  Menge  recht  interessanter  Tierformen  leben. 

Ausser  der  Bai  von  Batavia,  ist  es  hauplsachlich  die  Mendano 

Strasse,  westlich  von  Billiton,  v^^elche  als  besonders  reich  zu 

bezeichnen  ist,  wie  auch  A.  Korotneff  diese  meine  Angabe 

bestatigt  gefunden  bat.  Da  aber  Batavia  eine  ziemlich  gute 

zoologische  Bibliothek,  einen  verhaltnisniassig  kühlen  und  für 
mikroscopische  Untersuchung  geeigneten  Arbeitsraum,  und 

obgleich  sehr  einfache ,  doch  recht  gut  brauchbare  Aquarien  zu 

bieten  hat,  meine  ich,  Batavia  sei  vorlaufig  wohl  der  geeignet- 

ste  Ort  im  Malayischen  Archipel  für  ruhige  Arbeit ,  und  spe- 

ciell  für  embryologische  und  histologisch  anatomische  Unter- 
suchungen. Von  Batavia  aus  sind  überdies  ziemlich  leicht 

Ausflüge,  die  nicht  sehr  kostspielig  sind,  weiter  ins  Javameer 
und  nach  Billiton  zu  machen. 

Der  Boden  des  Javameeres  zwischen  den  Koralleninseln  be- 

steht  aus  einem  feinen  Schlamm  mit  den  gewöhnlichen  Debris 
von  Muschelschalen  und  Korallenstückchen.  Nur  die  Stellen , 
WO  der  Boden  aus  einem  festen  blauen  Thon  bestebt,  und  auch 

die,  WO  die  toten  Muschelschalen  und  Steinchen  mehr  gehaufl 

sind,  sind  arm  an  Tieren.  Der  grösste  Teil  wird  aber  von 

einem  feinen,  mehr  granen  Schlamm  gebildet,   und  in  dieseni 

(1)  Brock.  Sitzuugsl).  d.  K.  Pr.  Ak.  d.  W.  zu  Berlin.  1886  II. 

(2)  Korotneff.  Buil.  de  TAc.  roy.  de  Belgique.  3«  S.  ï.  12  r.  11. 1886. 
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lebt  eine  Anzahl  recht  interessanter  Formen,  Sehr  lohnend 

ist  es  auch  die  Fauna  der  neii  entstehenden,  noch  gar  nicht 
oder  nur  bei  Ebbe  trocken  fallenden  Riffe,  zii  untersuchen, 

was  allerdings  mit  verschiedenen  Schwierigkeiten  verbanden 

ist.  Unweit  Batavia  sind  mehrere  derartigen  Stellen ,  von  wel- 
chen  ich  besonders  hervorheben  möchte  das  bei  Ebbe  für  einen 

ganz  kleinen  Teil  trocken  fallende  Riff  » Vader  Smit",  imd  die 
immer  1 — 2  Faden  unter  Wasser  bleibenden  Riffe  der  r^  Bonte 

Ezel",  (die  erste  Boje  ausserhalb  des  Hafens  von  Tandjong 

Priok),  und  die  ̂ ^Broenda  Droogte"  etwas  weiier  östlich,  Von 
den  Insein  in  der  Bai  von  Batavia  sind  am  reicbsten  die  Insel 

»Edam",  woraiif  ein  Leuchtturm  mit  ziemlich  guter  Wohnung 

steht,  und  die  kleine  Insel  »Enkhuizen"  Merkwürdig  ist  es, 

dass  die  in  der  Nahe  liegenden  Insein  y^ Leiden"  und  » Alkmaar" 
einerseits  zwar  viel  armer  an  Tieren  sind,  andrerseits  aber 

eine  von  der  der  eben  erwahnten  Insein  mehr  onder  weniger 
abweichende  Fauna  haben.  Recht  interessant  in  dieser 

Hinsicht  ist  die  Insel  ̂^ Leiden"  {Pulu  njamoek  der  Malayen). 
An  der  nördlichen  Kliste  dieser  kleinen  Insel  befindet  sich 

namlich  ein  kleiner  Mangrovensumpf,  und  von  diesem  aus 
erstreckt  sich  ein  Damm  toter  Kor  allen.  An  den  beiden  Ab- 

hangen  dieses  Dammes  lebt  eine  ziemlich  reiche  Fauna,  von 
welcher  mehrere  Formen  sich  auf  den  andern  Insein  nicht 

fin  den. 

Fast  alle  Tiere  des  hiesigen  Museums  sind  von  mir  selbst 

gesammelt  worden,  und  die,  welche  aus  der  Bai  von  Batavia 

stammen ,  habe  ich  langere  oder  kürzere  Zeit  lebendig  in  meinen 

Aquarien  gehalten ,  so  dass  ich  auch  über  ibre  Lebensweise 

Boobachtungen  anstellen  konnte.  Was  im  allgemeinen  die 

Zeit  der  Fortpflanzung  anbelangt,  möchte  ich  daran  erinnern, 

dass  diese  in  den  Tropen  nicht  so  genau  bestimmt  ist  als  in 

den  gemassigten  Zonen.  So  wie  die  meisten  Pflanzen  in  den 

Tropen  fast  das  ganze  Jahr  hindurch  Blumen  und  Früchte 

tragen,  wenn  auch  nicht  alle  Jahreszeiten  gleich  gunstig  sind, 

so  ist  auch  die  Fortpflanzungszeit  so  wohl  der  Land-  als  See- 
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tiere  nicht  an  bestimmte  Zeiten  gebunden.  TJnter  den  land- 
bewohnenden  Tieren  giebt  es  manche,  z.  B.  die  verschiedenen 

Ascalaboten,  Krokodile,  und  viele  Vogel  von  denen  man  das 

ganze  Jahr  hindurch  Eier  bekommen  kann,  und  auch  bei  den 
meislen  Saugetieren  ist  die  Brunstzeit  nicht  von  bestimmten 

Jahreszeiten  abhangig.  Was  die  Seetiere  betrifft,  kann  ich 

dasselbe  bestimmt  von  den  folgenden  Gruppen  angeben :  Plana- 
rien ,  Gephyreen  und  Anneliden ,  Ascidien ,  fast  alle  Echinodermen, 
alle  Opisthobranchier ,  die  ich  von  hier  kenne  und  zahlreiche 

Lamellibranchier.  Von  allen  diesen  habe  ich  fast  in  jedem 

Monate  Eier  gefunden ,  und  viele  haben  sogar  in  meinen  Aqua- 
rien  zu  jeder  Zeit  ihre  Eier  abgelegt. 

Ich  fange  meine  Übersicht  an  mit  den  Echinodermen ,  zu 

welchen  wohl  die  zuerst  in  die  Augen  fallenden  Formen  auf 

den  Korallenriffen  geboren.  Die  hinter  den  Namen  ange- 

führten  Zahlen  sind  die  N^^  der  Sammlung ,  welché  N<^^  mittelst 
Atztinte  auf  die  Glaser  eingetragen  sind. 

DIE  ECHINODERMEN. 

I.     HOLOTHURIOIDEA.. 

Die  Holothurien-Sammlung  des  Museums  des  KönigHchen 
Naturwissenschaftlichen  Vereins  in  Niederlandisch  Indien  ,  besteht 

jetzt  aus  etwa  200  Exemplaren,  welche  zu  61  verschiedenen 
Arten  und  17  verschiedenen  Gattungen  geboren,  Von  diesen 

61  Arten  konnte  ich  12  mit  keiner  schon  beschriebenen  Species 
identificieren ,  und  habe  diese  als  für  die  Wissenschaft  neue 

Arten  beschrieben.  Fast  alle  Exemplare  stammen  aus  dem 

Javameere,  nur  sind  einige  wenige  Formen  aus  anderen  Ge- 
genden  zum  Vergleich  hinzugefügt,  unter  denen  ich  für 
einige  Nordische  Formen  Herrn  Prof.  Sven  Loven  zu  danken 
habe. 

Da  in  den  beiden  erst  neulich  erschienenen  Monographien  von 

Lampert  (Die  Seev^alzen.  Systematische  Monographie.  Wiesba- 
den   1885)  und  Theel  (Report  on  the  Holothurioidea  dredged  by 
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H.  M.  S,  Challenger  1873—1876.  Vol.  14  of  the  Report  of 
the  SC.  results)  die  Literatur  sehr  vollstandig  zusammengestellt 

ist,  so  will  ich  im  allgemeinen,  wo  nichts  Besonders  zu  er- 
wahiien  ist,  uur  diese  beiden  Monographien  citieren.  Nur  bei 

den  Arten,  für  welche  von  diesen  beiden  Forschern  nichts  Be- 
merkenswertes  hinzugefügt  ist,  führe  ich  die  ursprüngliche 
Literatur  an. 

A.    ASPIDOCHIROTAE.  (Brdt.) 

a.       HOLOTHURIA.    (l.) 

1.  H.    marmorata    (Jag.)   Lampert  pg.  86.     Theel  pg.  202. 

Zwei  Exemplare  (N°.  179,  520)  von  der  Insel  Edam  in  der 
Bai  von  Batavia  und  ein  (N°.  \  76)  von  der  Insel  Noordwachter , 
nördlich  von  den  Tausend  Insein.  Das  letzte  von  Noord vs^achter 

stammende  Tier  war  beim  Leben  4  d.  M.  lang.  Alle  Tiere 

batten,  wie  das  von  Theel  untersuchle,  kraftige  Stützstabe in 

allen  ambulacralen  Anhangen.  Sowohl  auf  dem  Rücken  als  am 

Baucbe  stehen  zahlreiche  Füsschen,  und  nur  ganz  vereinzelt 

finden  sich  auf  dem  Rücken  einige  mehr  konische  Papillen 
mit  kleiner  Endscheibe. 

2.  H.  tenuissima  (Semp).  Lampert.  pg.  88  Theel  pg.  204. 

Ein    junges    nur   5   cM.  langes  Exemplar  (N°.  522)  aus  der 
Mendano  Strasse  bei  Billiton.  Die  Kalkkörper  stimmen  genau 

mit  Semper's  Abbildungen ,  von  H.  argus  (Semp.)  so  wie  die  übri- 

gen  inneren  Organe,  1  PoLi'sche  Blasé,  die  CuviER'schen  Schlauche 
nicht  lang  und  zahlreich,  was  aber  wohl  auf  den  Altersunter- 
schied  zurückzuführen  ist.  Der  After  ist  nur  undeutlicli 

fünfstrahlig.  Die  Haut  ist  ausnehmend  dünn ,  am  Bauche 

weisslich  grau,  am  Rücken  etwas  dunkler  mehr  rötlich 

braun  mit  grossen  dunkleren  Flecken.  Die  Basis  der  Füss- 
chen stehen  auf  einem  dunkel  braunen  Kreis  welcher  selbst 

wieder  von  einem  weissen  Flecken  umgeben  wird.  Diese 

Zeichnung  stimmt  allerdings  sehr  mit  der  von  H.  argus  überein, 

wie   es    denn    auch   von  Theel  hervorgehoben  wird,  dass  alle 
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Arteii  van  Holoihuria,  welche  uur  krause  Körper  alsKalkabla- 

gerung  in  der  Haut  haben,  kauni  scharf  von  einander  zu  unter- 

scheiden  scien.  Aiich  dieses  Exemplarist  wieder  eine  Zwischen- 

form,  da  es  mit  keiner  der  beschriebenen  Fornien  genautiber- 
einstimmt.  Nur  der  aiisnehmend  dunnen  Haut  wegen ,  möchte 

ich  es  zu  der  SEMPER'schen  Art  H.  tenuissima  stellen,  da  bei 
gleich  jungen  Tieren  von  H.  marmorata  und  H.  argus  die  Haut 
immer  ziemlich  dick  ist. 

3.  H.   erinaceus  (Semp.)  Lampert  pg.  90.     Theel.  pg.  ̂ 06, 

Ein  Exemplar  (N°  140),  im  Leben  160  mM.  lang,  aus  der 
Sundastrasse.  Die  Füsscben  am  Bauche,  und  die  Papillen  am 
Rücken  scheinen  weniger  dicht  zu  stehen  als  bei  den  von 

Semper  und  Theel  untersucbten  Exmplaren,  wie  auch  die 

graulich  braune  Farbe  etwas  heller  ist.  Der  Bauch  nur  sehr 

wenig  heller  als  der  Rücken. 

4.  H.  marenzelleri  (Ludw.)  Ludwig.  Holothurien  des  Kieler 

Museums  (Sep.  Abdruck  d.  22  Ber.  d.  Oberh.  Ges.  f.  Nat. 

u.  Heilk.)  pg.  167.     Theel.  pg.  207. 

Ein  Exemplar  (N°  188)  im  Leben  160  mM.  lang  aus  der 

Sundastrasse,  stimmt  genau  mit  Ludwig's  Beschreibung.  Die 
Füsschen  des  Bauches  sind  über  die  ganze  Lange  deutlich  in 

drei  Langsgruppen  angeordnet,  am  deutlichsten  an  den  beiden 

Körperenden.  Die  Anordnung  der  Papillen  am  Rücken  weniger 
deutlich  in  Reihen.  Sie  haben  nur  eine  rudimentare  Endscheibe, 

stehen  auf  Warzen  und  sind  deutlich  konisch,  sind  also  be- 

stimml  als  Papillen  anzusehen,  was  bei  dem  von  Theel  be- 
schriebenen Exemplar  aus  dem  Museum  von  Stockholm  nicht 

der  Fall  ist.     Der  After  von  kleinen  Papillen  umgeben. 

5.  H.  perlinax  (Ludw.)  Ludwig.  Beitrage  z.  Kenntn.  der 
Holothurien.  1875  Arbeiten  aus  d.  zool.  zoot.  Institul  in  Würz- 

burg,  Bd.  2  pg.  91. 

Zwei  Exemplare,   im   LeKeii    1    dM.    (N°    159  von  Billiton) 
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iind  2  dM.  (N°  521  von  den  Tausend  Insein  bei  Java)  lang.  Es 

stimmen  die  beiden  Tiere  zieralich  genaii  mit  Ludwig's  Be- 

schreibung,  namentlich  die  Anordnung  der  Füsschen  und  Pa- 

pillen, die  eigentümliclie  Form  des  Kalkrings ,  die  eine  Pou'sche 
Blasé,  die  Tentakel  so  wie  die  Farbe;  nur  ist  das  Tier  von 

den  Tausend  Insein  mehr  gelblich ,  und  am  vordern  Körperende 

sogar  ziemlich  dunkelbraun,  und  bat  auch  die  beiden  seit- 
licben  Füsscbenreiben  am  Bauche  nicbt  einzeilig,  sondern 

zweizeilig,  was  sich  also  bei  den  erwachsenen  Tieren  etwas 

zu  andern  scbeint.  Als  Kalkablagerungen  kommen  nur 

StüWchen  [Taf.  1.  Fig.  1)  vor  mit  ringförmiger  Scheibe,  4 

Stützen  und  einem  Querbande.  Die  Krone  ist  mit  unregelmas- 

sigen,  auffallend  grossen  Zahnen  versehen.  Die  Stützstabchen 

[Taf.  1,  Fig.  2)  in  den  Papillen  und  Füsscben  zahlreich  und 

dreizackig,  und  jeder  Zabn  sicb  wieder  dicbotomisch 

teilend.  Die  Papillen  des  Rückens  koniscb  und  ohne  End- 
scbeibe. 

6,  H.  pulchella  (Selenka)  Lampert  pg.  82.  Theel  pg.  212. 

Drei  Exemplare  (N°.  156  und  185)  aus  der  Bai  von  Batavia. 
Die  Farbe  des  Tieres  im  Leben  ist  mehr  rötlicb  braun,  der 

Rücken  mit  schwarzen  Flecken.  Speciell  die  Rückenpapillen 
sind  fuchsrot.  Am  Baucbe  standen  bei  einem  Exemplare  die 

Füsscben  auf  den  Ambulacren  viel  dicbter  gebauft  als  auf  den 

Interambulacren,  so  dass  mehr  oder  weniger  deutlicb  eine 

Reihenstellung  der  Füsscben  zu  unterscheiden  ist.  Sonst  stimmt 

die  innere  Anatomie  genau  mit  der  Beschreibung  Selenka's, 

nur  dass  zablreiche  CuviER'schen  Organe  vorkommen,  wie  es 
aucb  von  Lampert  gefunden  wurde. 

7.  H.  atra,  var.  amboinensis  (Semper)  Theel  pg.  215  214. 

Vier  Exemplare  (N°  142,  145)  aus  der  Bai  von  Batavia.  Es 

kommt  diese  Art  sebr  baufig  auf  den  Koralleninseln '  in  der 
Bai  von  Batavia  vor.  leb  möchte  aber  nur  die  ganz  tief 

schwarz  gefarbten  Exemplare,  ohne  weisse  Basis  der  Füsscben 
und  Papillen  und  mit  dunkel  gefarbten  Tentakeln,  zu  der  H. 
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aira  var.  amhoinensis  (Semper)  uiid  die  mit  heil  gelblicher  Basis 

der  Ambulacralanliange  und  heil  gelblichen  Tentakeln  zu  der 

folgendeii  Varietat  zahleii.  Obgleich  anatomisch,  so  wie  auch 

in  hetreff  der  Kalkablagerungen ,  die  beiden  Varietaten  kaum 
aus  einander  zu  halten  sind ,  so  sind  sie  ausserlich  doch  leicht 

von  einander  zu  unterscheiden.  —  Die  Haut  ist  lederartig  und 

fest,  wenn  auch  nicht  dick,  die  Spitzen  der  Papillen  des 

Rückens  schwarz,  die  Endscheiben  der  Bauchfüsschen  etwas 

heller  gefarbt.  —  Der  Ring  der  Stühlchen  kann  entweder  kleine 
Dornen  haben  oder  nicht. 

8.  H.  atra  (Jaeger)  Theel  pg.  214.  Auch  diese  Varietat 

ist  auf  den  Korallenriffen  in  der  Bai  von  Batavia  sehr  gemein. 

Die  Exemplare  N°  172  und  175  gleichen  ausserlich  sehr  ̂ ^  coluber 
(Semper),  wie  es  auch  bei  einem  von  Theel  als  H.  atra  var. 

amhoinensis  erwahnten  Exemplar  der  Fall  war.  Da  aber  Se- 
lenka  ausdrücklich  für  seine  H.  atra  hervorhebt ,  dass  auch  die 

Endscheiben  der  Füsschen  dunkel  seien,  und  andrerseits  die 

H.  atra  von  Jaeger  und  Semper  weisse  Flecken  an  der  Basis 

der  Füsschen  und  Papillen  haben,  so  ist  es  wohl  besser,  die 

beiden  Varietaten  in  der  oben  erwahnten  VV^eise  zu  tren- 
nen,  da  sie  alsdann,  ausserlich  wenigstens,  leicht  zu  er- 

kennen sind,  indem  bei  diesen  Varietaten  die  Form  des 

Ringes  der  Stühlchen  zu  sehr  schwankt,  urn  als  Kriterium 

dienen  zu  können,  Auch  der  Kalkring  ist  bei  den  beiden 

Varietaten  so  schwankend,  dass  bei  ausserlich  einander  ganz 

ahnlichen  Tieren,  einige  mit  kraftigem  Kalkringe,  andere  mit 

schwachem  Kalkringe  versehen  sind.  Merkwürdig  ist  es  aber , 

dass  die  beiden  Varietaten,  wenigstens  auf  den  hiesigen  Ko- 
rallenriffen, ausserlich  leicht  von  einander  zu  unterscheiden 

sind,  so  dass  ich  unter  den  zahlreichen  Tieren,  welche 

ich  gesehen  habe,  nie  Zwischenformen  zwischen  den  ganz  lief 

schwarz  gefarbten  mit  dunklen  Tentakeln ,  und  den  H.  coluber 
ahnUchen  Formen  fand 

9.  ü,  pyxis  (Selenka).    Ein  Exemplar  (N°.  5ö5)  von  der  Insel 
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Enkhuizen  in  der  Bai  von  Batavia.  Das  Tier  stimmt  geiiau 

mit  Selenka's  Beschreibung ,  nur  die  Farbe  scheint  etwas 
abziiweichen.  lm  Lebeii  war  das  Tier  zwar  auf  dem  Rocken 

dunkel  kastanienbraun ,  der  Bauch  aber  war  weisslich.  Auch 

die  Basis  der  Rückenpapillen  ist  heil.  Dazu  ist  noch  der 

ganze  Rücken  fein  gesprenkelt  mit  helleren  Fleckchen,  wodurch 

derselbe  eine  feine  netzartige  Zeichnung  erlangt.  Alle  Ambu- 
lacralanhange  sind  deutUch  konisch  und  nur  mit  ganz  kleiner 

Endplatte,  also  alle  als  Papillen  anzusehen.  An  Habitus  und 

Lebensweise  gleicht  das  Tier  völlig  der  H.  tmpatiens,  die  Farbe 
erinnert  an  die  von  H.  coluber,  die  Kalkablagerungen  ahneln 
zwar  den  von  H.  atra,  sind  aber  doch  auffallend  verschieden, 

da  die  Stühlchen  viel  grössere,  stark  gedornte  Scheiben  haben 

und  auch  die  gegitterten  Plattchen  etwas  in  Form  abweichen. 
Es  scheint  diese  Art  ziemlich  selten  zu  sein,  da  ich  bis  jetzt 

nur  ein  einziges  Exemplar  erhalten  habe ,  das  im  Leben  4  d.  M. 

lang  war. 

10.  H.  monacaria  (Lesson)  Lampert.  pg.  72.  TnEELpg.  217. 

Zahlreiche  Exemplare  (N°.  185  und  187)  aus  der  Bai  von 
Batavia.  Die  Tiere  sind  in  den  ersten  Monaten  des  Jahres 

ziemlich  gemein  auf  den  hiesigen  Korallenriffen ,  kommen  dann 

aber  immer  sparlicher  vor. 

Die  Anordnung  der  Papillen  und  Füsschen  in  Reihen  ist  ziem- 
lich variabel,  da  zuweilen  die  Reihenstellung  sehr  deutlich 

hervortritt ,  zuweilen  fast  ganz  verwischt  ist.  Die  Farbe  variiert 

nur  wenig.  Die  Hauptfarbe  ist  immer  kastanienbraun,  mit  mehr 

oder  weniger  regelmassig  angeordneten  weissen  Flecken  um  die 

Rückenpapillen  und  Füsschen,  welche  auch  selbst  weisslich  sind. 

Die  weissen  Flecken  können  zuweilen  zu  grosseren  Feldern 

zusammenfliessen ,  so  dass  das  ganze  Tier  fast  ganz  heil  gelblich 

erscheint   (N°.  165.)    Die  Tiere  werden  bis  zu  15  c.  M.  lang. 

11.  H.  vagabunda  (Sel.)  Lampert  pg.  71.  Theel  pg.  218. 

Zahlreiche  Exemplare  aus  der  Bai  von  Batavia  (N°.  146,  147 
und  156). 
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Die  Tiere  sind  sehr  gemein  auf  den  Korallenriffen  uiid  stim- 

men  genaii  mit  den  Beschreibungen  Selenka's  und  Theel's  ,  nur 
möchte  ich  bemerken,  die  Haut  sei  zwar  dünn  aber  nicht 

weich,  da  die  Kalkablagerungen  massenhaft  vorkommen. 

12.  H.  oxurropa  (n.  sp.)  (N°.  170)  Bauch  mit  sehr  dicht 
stehenden  Füsschen,  mit  grossen  Endscheiben.  Reuken  mit 

weniger  dicht  stehenden  Papillen,  welche  aber  mitunter  auch 
eine  kleine  Endscheibe  besitzen  können.  Weder  am  Bauche 

noch  am  Rücken  ist  eine  Reihestellung  der  Ambulacralanhange 
zu  entdecken.  Als  Kalkablagerungen  kommen  vor:  Stühlchen 

mit  4  Stützen  und  einer  Querleiste,  die  Scheibe  ziemlich  gut 

entwickelt ,  zuweilen  aber  nur  mit  vier,  meistens  aber  mit  zahl- 

reichen  Löchern,  der  Rand  zwar  gezackt,  aber  ohne  eigentliche 

Dornen,  die  Krone  mit  8 — 12  regelmassig  verteilten  Zahnen.  Die 
Schnallen  kommen  zu  zweierlei  Gestalt  vor,  grössere  mit  sechs 

Löchern  {Taf.  I.  Fig.  3)  und  nur  wenigunregelmassig,  und  kleinere 

mit  nur  zwei  oder  drei  lang  ausgezogenen  Löchern  {Taf.  I.  Fig.  4). 

In  den  Bauchfüsschen  sparliche,  durchbrochene  Platten ,  und  eine 

grosse  Endplatte,  die  Rückenpapillen  ohne  Kalkablagerung,  aus- 
genommen  die  rudimentare  Endplatte.  Kalkring  kraftig  {Taf.  1. 

Fig.  5)  8  bis  12  PoLi'sche  Blasen ,  ein  festgelegter  Steinkanal.  Sehr 
zahlreiche  und  lange  blaulich  weisse  CuviER'sche  Organe,  20 
Tentakel,  Farbe  des  Rückens  dunkel  kastanienbraun,  der  Bauch 

gelblich ,  zuweilen  fast  milchweiss,  die  Tentakel  braun  wie  der 

Rücken.     Lange  im  Leben  bis  2  d.  M. 

Es  ist  diese  neue  Art  am  nachsten  der  II.  captiva  (Ludw), 

der  H,  curiosa  (Ludw.)  oder  der  H.  fuscocinerea  (Jaeger)  ver- 
wandt,  jedoch  sehr  deutlich  von  beiden  zu  unterscheiden 

durch  die  abweichende  Form  der  Stühlchen ,  die  zwei  Schnallen- 
arten,  den  Kalkring  und  auch  durch  die  Farbe.  Die  Tiere 

sind  ziemlich  gemein  auf  den  Koralleninseln  in  der  Bai  von 
Batavia,  und  es  ist  allerdings  befremdend,  dass  die  Art  noch 

nicht  beschrieben  worden  ist.  Es  ist  mir  aber  unmöglich  sie  mit 

einer  der  bekannten  Arten  zu  idenlificieren.    Sie  liegen  immer 
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ünter  Korallenstücken  versteekt  imd  entlassen  bei  der  leisesten 

Berühruiig  ein  grosse  Menge  von  sehr  langen  CuviER'schen 
Schlauchen ,  aas  welchem  Grande  ich  das  Tier  oxurropa  (reizbar) 

getauft  habe.     Sonst  sind  sie  sehr  trage  in  ihrer  Bewegung. 

13.  H,  fiiscocinerea  (Jaeger).  Semper.  pg.  88.  Lampert  pg.  64, 

Es  ist  diese  Art  nicht  selten,  wenn  auch  nicht  gerade  haufig 

auf  den  Koralleninseln  der  Bai  von  Batavia  (N°.  167). 
Die  Farbe  der  hiesigen  Tiere  stimmt  genaii  mit  der  Semper- 

schen  Beschreibung  iind  war  bei  allen  von  mir  gesehenen 

Individuen  sehr  konstant,  nur  die  dreibis  fünf  dunkler  braunen 

Flecken  auf  den  Rücken  waren  schiirfer  abgegrenzt  und  dunkler 

als  von  Semper  abgebildet  wird. 

Der  braune  Ring  urn  die  Füsschen  und  Papillen  ist  sehr 

charakterischtisch  für  diese  Art,  ist  aber  an  den  Bauchfüsschen 

nicht  immer  ausgebildet.  Das  Afterfeld  ist  dunkelbraun,  die 

Tentakel  aber  gelblich  weiss.  Kalkkörper  stimmen  mit  Semper's 
Abbildungen,  so  wie  die  sonstigen  anatomischen  Verhaltnisse. 

Es  entlasst  das  Tier  nur  selten  die  CuviER'schen  Schlauche. 

14.  H.  arenicola  (Semper)  Semper  pg.  81.  Theel  pg.  ̂ 22. 

Lampert  pg.  73.  Vier  Exemplare  (N°.  180)  vom  Strande  von 
Pülu  Pandan,  einer  der  grosseren  Insein  der  Tausend  Insein 

im  Javameer,  Es  leben  die  Tiere  hier ,  wie  es  auch  von  Brandt 

für  seine  mit  H.  arenicola  wohl  identische  H.  maculata  und  von 

Semper  angegeben  wird  im  Sande,  wie  Sipunciilus.  Alle  Tiere, 

welche  ich  am  Leben  sah ,  waren  gelblich  weiss  mit  sparlichen 

dunkelbraunen  Pünktchen  über  den  ganzen  Körper  verteilt, 

welche  aber  nicht  mit  den  Ambulacralanhangen  zusammenfallen. 

Varietaten  mit  grosseren  Flecken,  welche  den  beiden  dorsalen 

Ambulacren  entlang  verlaufen,  sah  ich  nie.  Die  Vermutung 

Theel's  ,  dass  IL  arenicola  und  H.  fusco-cinerea  sehr  nahe  ver- 
wandt  seien,  ist  wohl  für  jeden,  der  die  beiden  Tiere 

im  Leben  vor  sich  gesehen  bat,  kaum  wohlbegründet ,  da 

sowohl    Lebensart,    Farbe    als   ganzer    Habitus    beider    Tiere 

13 
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selir   verscliieden    siiid,  so  wie  aucli  die  Tentakel,  iiiid  mehr 

oder  weniger  die  Kalkablageniiigeii. 

15.  H.  pardalis  (Selenka)  Lampert  pg.  62'  Theel  pg.  2^4. 

Sehr  zahlreiche  Exemplare  (N°.  15^,  157)  aus  der  Bai  von 
Batavia.  Die  Tiere  sind  überaus  gemein  zwischen  den  loten 

Korallenstücken  in  welche  sie  sich  auf  den  hiesigen  Insein, 

verkriechen.  Die  meisten  erreichen  nur  eine  Lange  von  5  c.  M. , 

nur  selten  sah  ich  Exemplare  von  mehr  als  1  d.  M.  lang. 
Aucli  die  Farbe  varriiert  ziemlich  stark.  Die  meisten  sind  heil 

grau,  mit  unregelmassig  verteilten,  kleinen,  dunkleren  braunen 

oder  violettbraunen  Flecken.  Öfters  aber  vereinigen  die  Flecken 

sich  zu  grosseren  Feldern,  w^odurch  das  ganze  Tier  ziiweilen  fast 

ganz  braun  oder  violettbraun  erscheinen  kann.  Tentakel  klein, 

CuviER'sche  Organe  fehlen  ganz.  Was  die  Kalkablagerungen 
anbelangt,  so  fand  ich  bei  den  sehr  zahlreichen  Exemplaren, 

welche  ich  darauf  untersiichte ,  dass  die  Schnallen  zuweilen  in 

Zirkeln,  zuweilen  in  Haufchen,  öfters  aber  auch  ganz  unregel- 

massig in  der  Haut  verbreitet  waren,  Gewöhnlich  sind  die 

Schnallen  glatt;  es  kommen  aber  mitunter  auch  einige  mit 

kleinen  Knoten  vor.  Die  meisten  sind  regelmassig  und  komplett, 

zuweilen  aber  kommen  zahlreiche  inkomplette  vor.  Die  Ver- 

mutung  Theel's,  dass  H.  pardalis,  subdivita,  lineata  und  insignis, 
identisch  seien ,  scheint  auch  mir  sehr  wahrscheinlich ,  da  die 

Art  überhaupt  ziemlich  variabel  zu  sein  scheint. 

16.  IL  immohüis  (Semper)  Semper  pg.  90.  Theel  pg.  227. 

Mehrere  Exemplare  (N°.  174,  546,  547)  aus  der  Bai  von 
Batavia.  Die  Tiere  sind  auf  den  meisten  Koralleninseln  des 

Javameeres  sehr  gemein,  wo  sie  unter  Korallenstücken  liegen, 

und  zwar  auf  der  Ebbehnie,  indem  Semper  dieselben  in 

einer  Tiefe  von  6 — 8  Faden  in  den  PhiHppinen  fand.  Ich 
fand  sie  hier  höchstens  bis  zu  1  Va  Faden,  und  nie  tiefer.  Sonst 

stimmen  die  Tiere  genau  mit  der  SEitfPER'schen  Beschreibung. 
Bei  allen  Tieren ,  welche  ich  gesehen  habe ,  ohne  Zweifel  mehr 

als  hundert ,  waren  die  dunkelbraunen  Flecken  auf  dem  Rücken 
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regelmassig  in  zwei  Reihen  angeordnet.  Die  Bauchfüsschen 
sind  heil  gelh,  die  Rückenpapillen  liaben  konstant  die  heil  blauen 

Spitzen  mit  weissem  Ende,  welche  Farbe  sich  auch  heiAlko- 
holexemplaren  recht  schön  erhalten  lasst,  wenn  die  Tiere 

langsam  abgetötet  werden.  Die  ̂ 8 — 30  Tentakel  sind  fast 
weiss.  Darch  ihre  für  eine  Holothurie  recht  lebhafte  Farbung  , 

bilden  sie  ein  recht  an ziehendes  Objekt  für  die  Aquarien,  wo 

sie  sich  langere  Zeit  am  Leben  erhalten ,  indem  auch  der  Name 

immohilis  nicht  recht  bezeichnend  ist,  da  sie  fortwahrend  heriim- 

kriechen  uud  das  bekannte  Spiel  mit  ihren  Tentakeln  treiben. 

17.  H.  impatiens  (Forskal)  Theel  pg.  233.  Lampert  pg.  65. 

Zahlreiche  Exemplare  (N°.  116,  134,  144,  145,  168  und  178) 
von  den  Insein  aus  der  Bai  von  Batavia,  Tausend  Insein  und 

Billiton.  Diese  kosmopolitische  Art  is  auch  auf  den  Insein  im 

ganzen  Javameere  sehr  gemein.  Die  Farbe  varriiert  von 

dunkel  grau  bis  zu  ziemlich  heil  graubraun.  Auch  die 

helleren  gelbbraunen  Flecken  an  der  Basis  der  Papillen  sind 

sehr  inkonstant  und  können  ganz  fehlen.  Die  Papillen  stehen 

auf  grossen  Tuberkeln ,  welche  beim  lebenden  Tiere  deutUch 

konisch  sind.  Wenn  auch  gewöhnlich  die  Tiere  nur  1  oder  1 V2 

d.  M.  lang  sind,  so  fand  ich  doch  auf  den  Tausend  Insein 

Exemplare  von  niehr  als  5  d.  M.  (N°.  178).     . 

18.  H.  scabra  (Jager)  Theel  pg.  234.  Lampert  pg.  69.  Zwei 

Exemplare  (N°.  518,  und  519)  von  der  Insel  Edam  in  der  Bai 
von  Batavia.  Es  ist  diese  Holothurie  auf  den  hiesigen  Insein 

nicht  gerade  haufig.  Die  beiden  Exemplare  stimmen  in  Farbe 

genau  überein  mit  dem  von  Theel  beschriebenen  Tiere 

von  Mauritius,  nur  waren  sie  im  Leben  grösser,  da  sie 

31/2  J-  M.  massen.  Auch  sonst  stimmen  die  Tiere  genau  mit 

Theel's  Beschreibung.  Ich  habe  die  Tiere  nur  zwischen  den 
lebendigen  Korallen  gefunden,  nie  auf  dem  Korallensande  oder 
unter  toten  Korallenstücken ,  wo  sonst  die  meisten  Arten  von 

Holothuria  leben.     Sie  sind  überaus  trage  in  ihren  Bewegungen. 

19.  H.     martensii  (Semper)  Theel,  pg.  237.  Lampert,  pg.  74 
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Èiii  Exemplar  (N°.  523)  von  Telok  Bran,  an  der  West- 

Küste  Billiton's,  im  Leben  1.5  d.  M.  in  Alkohol  nur  85  c.  M. 
lang.  In  allen  Hinsichten  stimnit  das  Exemplar  genau  rait  der 

Beschreibung  Theel's  für  das  Exemplar  von  der  Challenger- 

station  N°.  188,  sowohl  was  Farbe  als  Kalkablagerung  etc.  anbe- 
langt.    Das  Tier  stammt  aus  einer  Tiefe  van  8  Faden. 

20.  H,  fusco'coendea  (Theel).  Thel.  pg.  211.  Ein  Exem- 

plar (N°.  548)  aus  der  Bai  von  Batavia.  Es  sind  diese  Tiere 
nicht  selten  auf  den  Korallenriffen  der  Insein  in  der  Bai  von 

Batavia.  Sie  stimmen  genau  mit  Theel's  Beschreibung,  nur  die 
Farbe  der  Tiere  ist  im  Leben  anders  als  von  Theel  angegeben 

wird.  Die  Zahl  der  Tentakel  varriiert  von  27 — 30.  Das  Ver- 

halten der  Anbulacralanhange  ist  genau ,  wie  Theel  es  für  sein 

Exemplar  angiebt.  Die  Farbe  der  lebendigen  Tiere  aber  ist 

ein  ziemlich  dunkles  Rotbraun ,  am  Bauche  etwas  heller  als  ani 

Rücken.  Die  Papillen  und  Füsschen  sind  citronengelb ,  die 

Tentakel  heil  graulich  gelb.  In  Alkohol  andert  sich  die  Farbe 
aber  in  ein  ziemlich  dunkles  Braunschwarz  mit  einem  blaulichen 

Schimmer.  Das  Gelb  der  Ambulacralanhange  aber  bleibt.  Es 

stimmt  also  auch  dieses  mit  Theel's  Angabe.  Die  Tiere  errei- 
chen  im  Leben  eine  Lange  von  2  dM.,  und  halten  sich  langere 

Zeit  lebendig  im  Aquarium. 

21.  H.  squamifera  (Semper)  Semper  Holothurien  pg.  83.  Lam- 

PERT  pg.  66.  Drei  Exemplare  (N°.  121)  aus  der  Bai  von  Ba- 

tavia bei  der  ersten  Boje  (der  sogenannten:  «Bonte  Ezel") 
ausserhalb  des  Hafens  von  Tandjong  Priok,  aus  einer  Tiefe 

von  2 — 5  Faden.  In  Hauptsache  stimmen  diese  merkwiirdigen 

Tiere  mit  der  SEMPER'schen  Beschreibung ,  nur  sind  die  Papillen 
am  dem  Munde  nicht  in  einem  Fünfeck  angeordnet  und  ist  der 

Mund  also  mehr  kreisrund.  Die  Papillen  sind  gewöhnlich  ganz 

schneeweiss,  zuweilen  aber  ist  die  Spitze  grau.  Im  Leben 

ist  die  Form  derselben  deutUch  konisch,  in  Alkohol  legen  sie 

sich  mehr  schuppenahnlich  über  einander.  Die  Scheibe  der  20 

Tentakel   ist   überaus   tief  eingeschnitten ,    so  dass  man  beim 
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lebenden  Tiere ,  wenn  die  Tentakel  ausgestreckt  sind ,  auf  den  er- 
sten  Bliek  eine  dendrochirote  Form  vor  sich  zu  haben  glaubt.  Die 
Tentakel  sind  beim  Leben  nicht  weiss,  sondern  durchscheinend, 

fast  glashell.  Die  Kalkkörper  bestehen  zum  bei  weitem  grössten 

Teil  aus  sehr  zahlreichen  Schnallen  mit  6 — 12  Löchern  und  von 

nicht  sehr  regelmassiger  Form.  Viele  derselben  sind  knotig. 

Stühlchen  kommen  überhaupt  nur  sparlich  vor,  die  meisten 

sind  von  der  gev^öhnlichen  Form  mit  einem  Querbande  am 

Stiele  und  gezahnter  Krone,  die  anderen  grosseren  kommen 
nur  sehr  vereinzelt  vor.  Die  Scheibe  derselben  war  nicht  so 

gross  als  von  Semper  für  seine  Exemplare  gefunden  wurde, 

und  auch  den  Stiel  fand  ich  nur  höchstens  mit  3  Querverbin- 
dungen.  Die  Scheibe  beider  Arten  von  Stühlchen  ist  mit  nach 

oben  gebogenen  Zahnen  versehen.  Die  Farbe  am  Rücken  ge- 
sprenkelt  violett  grau  mit  mehreren  dunkleren  Fleckchen ,  welche 
nur  selten  zu  einer  Doppelreihe  grösserer  Flecken  sich  anordnen. 

Nach  den  Seiten  hin  wird  die  Farbe  heller,  so  dass  die  Flan- 

ken ganz  schneeweiss  sind,  so  wie  alle  Papillen.  Der  Bauch 

ist  wieder  grauviolett  gesprenkelt,  aber  ohne  die  dunkleren 

Fleckchen  des  Rückens.  Der  Kalkring  genau  wie  von  Semper 

abgebildet  ist,  sowie  die  Geschlechtsorgane  und  PoLi'sche  Blasé, 
nur  fand  ich  ausser  der  grossen,  fast  5  c.  M.  langen,  noch 
eine  kleine  von  1  c.  M. 

Merkwürdig  ist  die  Lebensweise  dieser  Holothurie,  da  sie 

namlich  nach  Art  der  Molpadiden  ganz  im  Schlamme,  aber 

nur  in  der  Nahe  eines  Korallenriffes ,  eingegraben  lebt,  Monate 

lang  habe  ich  die  Tiere  lebendig  gehalten  und  beobachtet.  Nur 

den  Hinterteil  des  Körpers  stecken  sie  aus  dem  Schlamme  hervor, 

und  nur  bei  Nacht  kriechen  sie  langsam  im  Schlamme  umher. 

Der  Darm  ist  ganz  mit  Schlamm  gefüllt.  Bringt  man  die 
Tiere  in  einen  grosseren  Behalter  mit  Korallen ,  Steinen  und 

Sand ,  so  sterben  sie  in     2  bis  5  Tagen. 

b.     Stichopüs  (Brdt.) 

22.  St.  chloronotus  (Brdt).  Theel  pg.  189  Lampert  pg.  107. 
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Zwei  Exemplare  (N°.  110,189)  voii  der  Insel  Edam  in  der  Bai 
von  Batavia.  Es  ist  diese  Art  in  der  Bai  voii  Batavia  ziemlich 

selten  imd  kommt  uur  auf  den  ferner  von  der  Kuste  liegenden 

Insein  vor.  Die  Farbe  war  bei  dem  grössten  Exemplare  (N°.  110) 
uiehr  dunkelbraun  als  olivengrün,  wenigsteus  iui  Leben.  In 

Alkobol  erhalten  die  Tiere  allerdings  eineu  grünlicben  Schininier. 

Wie  Theel,  fand  auch  icb  vereinzelte,  rosetteuförmige  Körper 

zwischen  den  C-förmigeu  bei  dem  Exemplar  N°.  110,  bei  N°. 
189  kamen  gar  keine  Rosetten  vor. 

25.  St.  variegatus  (Semper)  Theel  pg.  191  Lamperï  pg.  lOo 

Zahlreiche  Exemplare  (N°.  181,^182,  137,  151,  171,  184,154, 
139,  155,  193,  160,  186,  191,  169,  149,  148,  135,  150,  192.) 
aus  der  Bai  von  Batavia.  Der  Name  variegatus  ist  für  diese 
Art  wohl  sehr  zutreffend,  da  ich  keine  Holothurie  kenne, 

welche  in  Farbe  und  sogar  ganzem  Habitus  so  varriiert  wie  diese 

Art.  Unter  den  28  Exemplaren ,  welche  ich  gesammelt  und  un- 
tersucht  und  den  zahllosen,  welche  ich  ohnedem  auf  den 

Riffen  beobachtet  habe,  finden  sich  nicht  nur  alle  möglichen 

Übergange  von  der  typischen  von  Semper  als  St.  variegatus  be- 
schriebenen  und  abgebildeten  Form,  zu  seiner  Varietat  herrmanni, 
sondern  auch  sonst  noch  mehrere  andere  Varietaten.  Jeden- 

falls  ist  die  SEMPER'sche  Varietat  herrmanni  nicht  von  den 
anderen  zu  trennen.  Alle  stimmen  in  Ver  halten  der  Kalkabla- 

gerungen  genau  mit  einander  überein,  nur  dass  die  rosetten- 
förmigen  Körper  zuweilen  zahlreicher,  zuweilen  sparlicher  sind. 
Ausser  den  schon  bekannten  Farbenvarietaten  und  deren  Zwi- 

schenformen  fand  ich  noch  dunkel  braune  (N°.  137),  dann  ziem- 
lich heil  braune  Tiere  mit  schwarzen,  sehr  unregelmassig  ver- 

teilten  Flecken,  Streifen  und  Punkten,  und  endlich  ganz  heil 

grau  gelbliche  nur  mit  schwarzen  Pünktchen  gesprenkelt.  Die 

Papillen  auf  dem  Rücken  werden  nie  so  gross  wie  bei  St.  chloro- 
notus.  Wenn  auch  typisch  gar  keine  Reilienstellung  dieser  Rücken- 
papillen  zu  unterscheiden  ist,  so  kommt  es  mitunter  doch 

vor,  dass  die  Papillen  auf  den  Ambulacren  betrachtlich  grösser 
sind   als   die   auf  den  Interambulacren ,  was   hauptsachlich  für 
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die  beiden  seitlicbeii  Reihen  gilt,  Auch  die  Reihenstellung  der 
Füssclien  kann  öfters  niehr  oder  weniger  verwischt  sein,  so 

dass  zuweilen  (N°.  160,  186)  der  Bauch  fast  gleichmassig 
mit  Füsschen  bedeckt  erscbeint.  Auch  die  Beschaffenheit  der 

Haul  varriiert  einigermassen ,  da  zwar  gewöhnlich  die  Haiit 
dick  und  weich  ist ,  dieselbe  zuweilen  aber  zienilich  dünn  und 

durch  reichere  Kalkablagerung  etwas  rauher  werden  kann  (N°. 
135,  148).  Die  roten  oder  rotbraunen  Spitzen  an  den  Papillen 

scheinen  nicht  sehr  konstant  vorzukommen,  der  Kalkring  zeigt  im- 

mer dieselbe  Form.  Tentakel  immer  20.  PoLi'sche  Blasen  1  oder  2. 

Die  Bemerkung  Lampert's,  dass  die  Reihenstellung  der  Füsschen 
und  Papillen  sich  vielleicht  mit  dem  Alter  der  Tiere  andere,  ist 
wohl  nicht  zutreffend,  da  ich  bei  Tieren  von  nur  8  cM.  schon 

die  Reihenstellung  ganz  verwischt  fand,  bei  anderen  über  iVa 

Fuss  grossen  Tieren  die  Reihenstellung  der  Füsschen  wenigstens 

sehr  scharf  ausgepragt  war  (N®.  149,  169). 

24.  St.  badionolus  (Selenka)  Selenka  Z.  f.  w.  Z.  Bd.  18 

pg.  116.  Ein  Exemplar  (N°.  158)  aus  der  Sundastrasse. 
Wenn  auch  das  von  Selenka  beschriebene  Tier  von  Florida 

herstammt ,  so  glaube  ich  doch  das  von  mir  aus  der  Sundastrasse 

erhaltene  Exemplar  mit  demselben  identificieren  zu  mussen, 
da  es  in  allen  Hinsichten  mit  demselben  übereinstimmt ,  nur 

dass  die  Reihenstellung  der  Bauchfüsschen  fast  ganz  ver- 
wischt und  die  Farbe  viel  heller  war.  Das  Tier  ist  dem 

St.  chloronotus  sonst  sehr  ahnlich,  nur  dass  die  C-förmigen 
Körper  völlig  fehlen,  das  Tier  heller  gefarbt  ist,  und  die 

Füsschen  nicht  deutlich  in  Reihen  stehen.  Da  überhaupt  die 

Zahl  der  f-förmigen  Körper  bei  derselben  StichopussLVi  ziem- 
lich  variieren  kann ,  so  namentlich  bei  St.  variegatus ,  und  auch 

Farbe  und  Reihenstellung  der  Füsschen  nicht  als  entscheiden- 
des  Merkmal  anzusehen  sind,  ist  der  St.  badionotus  wahr- 
scheinlich  nur  als  einen  extremen  Fall  dieser  Variierung  bei  St, 

chloronotus  anzuerkennen.  Jedenfalls  scheint  die  Abweichung 

ziemlich  selten  zu  sein.  Mein  einziges  Exemplar  aus  der  Sunda- 
strasse stammt  aus  einer  Tiefe  von  12  Faden. 
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25.  SL  levis  (ii.  sp.).  Ein  IVs  d.  M.  langes  Exemplar 

(N°.  190)  aus  der  Mendanostrasse ,  westlich  voii  Billiton,  und 
drei  kleinere  4  c.  M. — 7  c.  M.  lange  Exemplare  (N°.  155)  aus 
der  Bai  von  Batavia,  aus  einer  Tiefe  von  Va  —  2  Faden. 

18  Tentakel.  Rücken  init  ziemlich  sparlichen,  weit  aus  einander 

stehenden  Papillen ,  welche  aber  nicht  auf  Warzen  stehen,  nur  bei 

deni  grosseren  Tiere  waren  vorn  und  seitlich  aui  Körper  kleine 

Warzen  zu  imterscheiden.  Die  Papillen  sind  über  den  ganzen 

Rücken  verbreitet  ohne  Reihenstellung,  Die  Bauchfüsschen  in 

deutlicher  Reihenstellung ;  bei  den  kleinen  Tieren,  die  seit- 

lichen  Reihen  ein-,  die  Mittelreihe  zweizeilig,  bei  dem  grosse- 
ren Exemplar  die  seitlichen  drei,  die  mittlere  vier  oder  fünfzeilig. 

Kalkahlagerungen:  Stühlchen  mit  4  Stützen  und  einem 

Querband,  denen  von  St.  variegatus  sehr  ahnlich,  zahlreiche 

C-förmige  Körper  und  sehr  charakteristisch  gebildete  roset- 

tenförmige  Körper  {Taf.  I.  Fig.  6)  Der  Kalkring  kraftig  von  ge- 
wöhnlicher  Form.  2  PoLische  Blasen,  von  welchen  aber 

eine  nur  klein  ist.  Zwei  Bundel  unverastelter  Geschlechls- 

organe.  Farbe  heil  gelblich  grau ,  im  Leben  mit  schwach  vio- 
lettem  Schimmer,  der  Rücken  mit  schmalen  dunklen  Quer- 

streifen.  Die  Spitzen  sowohl  der  Füsschen  als  der  Papillen  dun- 
kel  violettbraun.  Tentakel  gelblich  braun ,  dunkler  als  der  Körper. 

26.  Stichopus  vastus  (n.  sp.).  Ein  Exemplar  (N°.  555)  vom 
östlichen  Hafendamme  von  Tandjong  Priok ,  Bai  von  Batavia. 

Dieser  riesige,  im  Leben  bis  zu  4.5  d.  M.  lange ,  »S^icAo/)t(5  hat 

einen  flachen  Bauch,  und  gewölbten  Rücken,  nur  sehr  undeut- 
lich  viereckig,  obgleich  der  Bauch  scharf  abgegrenzt  ist.  Der 

Rücken  mit  grossen,  nicht  in  Reihen  angeordneten  Höckern. 

Auf  jedem  Hoeker  stehen  einige  nicht  sehr  zahlreiche,  etwa 

4 — 7 ,  kleine  Papillen.  Die  Bauchfüsschen  immer  deuthch  in 
drei  gesonderten  Reihen.  Die  beiden  seitlichen  mit  4  oder  5, 
die  mittlere  mit  8  oder  9  Füsschen  iu  der  Reihe.  Die  Haut 

ist  überaus  dick ,  bis  2  c,  M . ,  hauptsachlich  am  Rücken ,  durch 

die    enorme    Entwickelung   der  Cutis.     Als  Kalkablagerung  in 
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der  HaiU  kommen  vor;  Stühlchen ,  0.055  m.  M.  hoch,  mil 

ebenso  breiter  Scbeibe,  welche  zahlreiche  Löcber  iüi  Rande 

bat,  mit  4  Stützen  und  einem  Querband;  die  Krone  mit  12— 16 
und  zuweilen  nocb  mebr  Spitzen.  Die  Stüblchen ,  welche 

etwas  tiefer  lieden,  sind  betracbtlicb  kleiner  als  die  der  Ober- 

flacbe.  Zablreiche  C-förmige  Körper ,  mit  deutlicber  Anscbwel- 

lung  in  der  Milte,  0.055  m.  M.  lang.  Doppel  C-förmige 

Körper  {Taf.  IL  Fig.  47),  0.05  m.  M.  lang,  aucb  mit  deut- 
licber Anscbwellung  in  der  Mitte,  und  unregelmassig  gebogenen 

Scbleifen,  und  endlicb  dicbotomiscb  sicb  teilencle  ro^e/^e/i/'órmt^/e 
Körper.  {Taf.  II.  Fig.  46).  In  den  Wandungen  der  Füsscben 

und  Papillen  grosse  Stützstabe.  —  Der  Kalkring  {Taf.  11.  Fig.  48) 
ist  überaus  kraftig,  bestebt  aus  10  Stücken,  von  denen  die 

5  dorsalen  Paare  viel  grösser  sind  als  die  2  ventralen.  Eine 

51/2  c.  M.  lange  PoLi'scbe  Blasé.  Ein  Steinkanal.  Der  Darm, 

wie  gewöbnlicb.  Keine  CuviER'scbe  Scblaucbe.  18  grosse 
Tentakel.  Farbe  am  Rücken  scbmutzig  graulicb  grün,  mit 
dunnen  scbwarzen  Streifen,  welcbe  sich  in  den  Vertiefungen 

zwiscben  den  grossen  Höckern  zu  sterntormigen  Figuren  ver- 
einigen.  Der  Baucb  fleiscbfarbig.  Beide,  Baucb  und  Rücken, 
mit  feinen  dunkelbraunen  Pünktcben.  Der  Mundsaum  bell 

karminfarbig,  die  Tentakel  gelblicb. 

leb  tand  diesen  grossen  Stichopus  gewöbnlicb  auf  den  aus- 
sersten  Enden  des  östlicben  Hafendammes  von  Tandjong  Priok , 
WO  icb  öfters  W  bis  50  Stück  zusammen  fand.  Nur  einmal 

babe  icb  ein  IV2  Fuss  langes  Exemplar  auf  dem  Riffe  der 
Insel  Leiden  gefunden.  Die  Tiere  sind,  der  überaus  dicken 

und  kalkarmen  Haut  wegen ,  sebr  für  den  Trepangbandel 

gescbatzt  und  werden  teuer  bezablt,  da  sie  nur  an  ganz 
besonderen  Lokalitaten  vorzukommen  scbeinen ,  was  aucb  wobl 

der  Grund  sein  mag ,  warum  diese  doch  sonst  so  auffalhge  Form 
noch  nicht  beschrieben  zu  sein  scheint. 

6'.     MüLLERiA  Jaeger.) 

27.     M.  mauritiana  (Q.  u.  G.)  Theel  pg.  201.  Lampert  pg.  98. 
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Ein  grosses  Exemplar  (N°.  173)  von  der  Insel  Eiikhuizen  in 

der  Bai  von  Batavia,  ini  Leben  5^2  d.  M.  lang.  Die  Kalkab- 

lagerimgen  stininien  geiiau  mit  der  Beschreibung  Theels.  ^6 

Tentakel.  Der  Rücken  kastanienbraun ,  der  Baacb  aber  fast 

milchweiss,  niir  die  Füsschen  iind  deren  Endscheiben  wieder 

braun.     Aucb  die  Flanken  mit  milcbweissen  Flecken. 

28.  M.  lecanora  (Jaeger)  Theel  pg.  200.  Lampert  pg.  100. 

Ein  Exemplar  (N°.  111),  von  der  Insel  Edam  aus  der  Bai  von 
Batavia.  Das  Tier  war  im  Leben  18  c.  M.  lang,  im  ganzen 

ziemlich  bell  graiilich  braun  gefarbt ,  mit  sehr  iinregelmassigen 
ziemlich  kleinen  dunkelbraunen  Flecken  aufdem  Rücken.  Aucb 

der  Bauch  bat  noch  Flecken,  aber  weniger  und  beller  als  am 

Rücken.  Das  Afterfeld  zwar  bellgelbHch ,  aber  mit  dunkler 

netzartiger  Zeicbnung.  Die  Tiere  sind  auf  den  Korallenrilïen 
der  Bai  von  Batavia  ziemlicb  selten. 

B.    DENDROCHIROTAE  (Brdt.) 

a.     CucuMARiA  (Blalnville) 

29.  C.  canescens  (Semp.)  {Semperia  canescens ,  Lampert) 

Semper  pg.  48.  Drei  Exemplare  aus  der  Mendano-Strasse , 

westlich  von  Billiton  (N°.  164),  aus  einer  Tiefe  von  12  Faden. 
In  Hauptsache  stimmen  die  drei  von  mir  erhaltenen  Tiere  mit 

Semper's  Bescbreibung  i'iberein.  Die  Form  aber  weicbt  mehr 
oder  weniger  ab,  da  erstens  die  Tiere  sowobl  im  Leben  als 

in  Alkohol  ziemlich  stark  in  der  Mitte  angeschwollen  waren 

und  nach  dem  Rücken  hin  stark  umgebogen  sind,  so  dass 

beide  Körperenden  nach  oben  gekrümmt  sind,  ungefabr  wie 

es  bei  Thyonc  recurvata  (Theel)  der  Fall  ist.  Die  Anordnung 

der  Füsschen  ist  wie  von  Semper  angegeben  wird.  Die 

beiden  Körperenden  sind  deutlich  fünl'eckig,  aber  an  der 

Körj)ermitte  sind  die  fünl*  Kanten  abgerundet.  Die  2  ven- 
tralen  Tentakel  kleiner  als  die  8  übrigen.  Kalkablagerungen , 

rundlichc  mit  vier  Einkerbungen  versehenene  Scheibe,  mit  ± 

10  dickcn  Anschwellungen  am  Rande  {Taf.  1.  Fig.  8,  9),  immer 
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mil  4  Löchern  die  in  eiiiem  Kreuze  sleheii.  In  der  Mille  der 

Scheibe  zwei  oder  drei  Paar  Anschwelluiigen.  Da  von  Semper 

uur  eiue  Seitenausichl  vou  dieseu  Kalkkörperu,  vou  ihm 

Stülilcheu  geuauut,  gezeiclmel  ist,  isl  daraus  nicht  geuau  zu 

ermitleln,  wie  dieselben  eigenllicli  ausseheu  von  der  Flaclie 

aus  belrachlet.  Die  eigenlünilichen,  Stülzslabe  in  den  Füsschen 

{Taf.  I.  hig.  7)  mil  langeren  Schenkeln  als  bei  Semper  abgebildet 

isl  und  die  angeschwollenen  Enden  derselben  mil  mehreren  klei- 

nen Löchern.  Der  Kalkring  stimnil  ziemlich  genau  mil  Semper's 
Beschreibung ,  uur  siud  die  inlerradialen  Glieder  hinten  breit 

und  gerade.  Die  Glieder  mit  durchlöcherter  Nahl  mil  einander 
verbunden. 

30.  C.  pentacles  (Linn.)  {elongata  Dan.  u.  Kor.)  Theel  pg.  106. 

Lampert  pg.  145  Ein  Exemplar  (N°.  539)  von  der  West-Küste 

Schweden's,  Geschenk  von  Prof.     Sven  Loven. 

31.  C.  glacialis  (Ljungman)  C.  miniUa  (Stuxrerg).  Theel 

pg.  105  Lampert  pg.  133.  Ein  Exemplar  (N°.  536)  von 
Spitzbergen,  Geschenk  von  Prof.     Sven  Loven. 

32.  C.  hyndmanni  (Thompson)  Theel  pg.  108.  Lampert  pg. 

147.  Ein  Exemplar  (N°.  541)  von  der  West-Küste  Schweden's, 
Geschenk  von  Prof.     Sven  Loven. 

b.     Echïnocucumis.  (Sars.) 

33.  Echinocuciimis  adversaria  (Semper)  Semper.  pg.  60.  Ein 

Exemplar  (N°.  525)  aus  der  Bai  von  Batavia,  aus  einer  Tiele 
von  8  Faden.  Da  ich  von  dieser  seltenen  Art  ein  vollstandiges 

Exemplar  vor  mir  habe ,  kann  ich  die  SEMPER'sche  Beschreibung 
vervollstandigen.  Die  Form  des  ganzen  Tieres  {Taf.  I.  Fig.  10) 
stimmt  mit  der  von  Semper  beschriebenen  überein,  nur  ist  das 

hinlere  Körperende  zu  einem  noch  langeren  Stiele  ausgezogen ,  als 

von  Semper  abgebildet  wird,  indem  auch  das  Vorderende  sich 

schwach  verjüngt.  Beim  Leben  war  das  Tier  nach  dem  Rücken 

zu  gekrümmt,  was  auch  bei  dem  in  Alkohol  konservierlen 

Exemplar   bewahrl   geblieben    ist.     Vorn   und   hinten  ist  der 
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Körper  schwach  fünfeckig.  Füsschen  geiiau  wie  voii  Semper 

angegebeii  wird.  Die  10  verastelten  Tentakel  iingleich  lang, 

aber  ohne  bestiinmte  Hegehnassigkeit  angeordnet.  Die  Kalk- 

ablagerungen  besteheii  bauptsachlich  aiis  den  grossen  und  zahl- 
reichen  Stacheln,  welche  die  ganze  Haut  raiih  und  spröde  machen. 

Die  Form {Taf.  1, Fig.  1 1)  derselben  weicbi  von  der  von  Semper  abge- 
bildeten  einigermassen  ab.  Immer  fand  ich  die  Platte  zii  4  langen  , 

recbteckig  auf  einander  stehenden  Armen  ausgezogen.  Die  beiden 

einander  gegenüber  stebenden  Arme  erreicben  zusammen  eine 

Lange  von  0.3  m.  M.,  so  dass  sie  mit  dem  unbewaffneten 

Auge  schon  zu  erkennen  sind.  Bei  den  ausgewacbsenen  Sta- 

cheln kommen  auf  jedem  Arme  zwei  langlicb  ovale  Vertie- 
fungen  vor,  und  in  diesen  mebrere  kleine  Löcber.  In  der 

Mitte  steht  der  massive  Stacbel ,  welcher  zuweilen  eine  Spitze , 

gewöhnlich  aber  mebrere  bat.  An  der  Basis  des  Stacbels 

kommen  nocb  vier  grössere  und  1  bis  3  kleinere  Löcber  vor. 

Zwiscben  diesen  ausgewacbsenen  Stacbeln  siebt  man  zablreicbe 

Entwickelungsstufen  derselben  mit  kurzen  Armen  obne 

Vertiefungen  und  einspitzigem  Stacbel  {Taf.  1.  Fig.  13),  und 

dazwischen  aucb  nocb  vereinzelte,  rundlicbe,  flacbe Platten  [Taf.L 

Fig.  12)  obne  Stacbel.  In  den  Füsscben  zablreicbe  Stützstabcben 

mit  zwei  langen ,  am  Ende  durcblöcberten  Scbenkeln  und  einem 

sicb  an  der  Spitze  gewöbnlicb  dicbotomiscb  teilenden  Dorn 

{Taf.  1.  Fig.  14.  15).  Der  Kalkring(ra/'.  I.  Fig.  16.),  welcber 

bei  dem  einigermassen  verstümmelten  Semper'  scben  Exemplare 
fehlte,  ist  verbaltnismassig  kraftig  und  aus  den  gewöbnlicben 

zehn  Stücken  gebildet.  Die  5  radialen  Glieder  mit  2  langen 

Zipfeln,  welcbe  bei  dem  Kalkringe  von  E.  lypica  (Sars) 
feblen.  Die  interradialen  Glieder  etwas  breiter  und  vorn 

zwei  kurze  Zipfel  tragend.  1  PoLi'sche  Blasé.  Die  übrigen 
anatomiscben  Verbaltnissen  stimmen  genau  mit  den  Angaben 

Semper's.  Die  Endscbeiben  in  den  Füsscben  sind  sebr 
klein.  Die  Farbe  des  24  m.  M.  langen  ïieres  war  gelblicb 

grau,  die  Füsscben  etwas  dunkler  gelb,  die  Tentakel  aucb 
etwas  dunkler  als  die  Haut. 
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C.      OCNUS   (FORBES). 

34.  0.  lacleus  (Forbes).  Cucumaria  laclea  (Theel)  Theel  pg. 

101.  Lampert  pg.  131.  Ein  Exeraplar  (N°.  542)  von  der 

West-Küste  Schweden's ,  Geschenk  von  Prof.  Sven  Loven. 

35.  0.  molpadioides  (Semp.)  Semper.  Holothurien  pg.  55. 

Ein  Exemplar  {Taf.  L  Fig.  18)  (]N°  12^7)  aus  der  Bai  von  Batavia 
aus  einer  Tiefe  von  8  Faden.  Die  Verteilung  der  Füsschen 

ist  genau,  wie  es  von  Semper  angegeben  w^ird;  auf  den  zwei 

Interradien  des  Bauches  des  ziemlich  stark  bauchig  ange- 

schwoUenen  Mittelkörpers  sind  sie  sogar  sehr  lang  und  zalil- 
reich.  Das  von  mir  erhaltene  Exemplar  war,  aucli  im  Leben , 

stark  nach  deni  RQcken  zu  gekrümmt,  was  für  dieses  Exem- 
plar wenigstens,  wohl  die  normale  Form  war,  da  es  sich  nie 

wahrend  der  Zeit,  die  ich  es  lebendig  im  Aquarium  hielt, 

gerade  gestreckt  hat.  Das  Hinterende  des  Körpers  ist  langer 

und  schlanker  als  das  Vorderende,  beide  sind  deutlich  f ünfeckig. 

Der  Bauch  mehr  abgerundet.  Kalkkörper  wie  von  Semper 

angegeben  wird.  In  der  Körperhaut  nur  grössere  Schalen, 

welche  von  wenig  zalreichen,  kleineren  bedeckt  werden.  In 

den  Füsschen  eigent ümliche  zweischenkelige  Stützstabe  {Taf.  L 

Fig,  17)  mit  einem  aus  zwei  durch  zwei  Querbande  verbun- 
denen  Stützen  bestehenden  Stiel.  Die  zwei  Schenkel  mit  mehreren 

Löchern.  Die  Füsschen  mit  nur  sehr  kleinen  Endplatten. 

Farbe  heil  gelblich  grau,  die  Tentakel  etwas  dunkler,  die 

Füsschen  gelblich  braun. 

36.  0.  javanicus  (Sluiter)  Sluiter  Nat.  Tijdschr.  v.  T^^ed. 
Indië  Bd.  40  pg.  342  Ludwig  Notes  from  the  Leyden  Museum  Vol.  4 

pg.  131.  Vier  Exemplare  (N°  122,  123,  124)  aus  der  Bai  von 
Batavia  aus  einer  Tiefe  van  4  —  12  Faden.  Meiner  früheren 

Beschreibung  habe  ich  nur  wenig  hinzuzufügen ,  nur  die  Kalk- 

ablagerungen  habe  ich  damals  nicht  genau  angegeben.  Das 

von  mir  als  Balkengerüst  bezeichnete  Gewebe  besteht  nam- 

lich  in  Wirklichkeit  aus  den  hier  überaus  grossen  und  dicken 
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Schalen,  welclie  iinmitlelbar  neben  einander  liegen,  und  auf 

einem  Querschnitt  durcli  die  Haut  allerdings  als  ein  zusam- 

menhangendes  Balkengerüst  aiissehen.  In  Kalilauge  aber  tren- 
nen  sich  diese  1  mM.  grossen  Schalen  von  einander,  und  jede 

hat  alsdann  eine  langlich  ovale  Form.  Die  sonstigen  kleinen 

Kalkkörperchen  {Taf.  11.  Fig.  19)  in  der  Haut  haben  zuni  Teil  4 
in  einem  Kreuze  slehende  Löcher ,  haben  aber  mehrere  Anschwel- 

lungen  ain  Rande  und  eine  in  der  Mitte.  Diese  Anschwellungen 
sind  in  meiner  früher  gegebenen  Abbildung  nicht  eingezeichnet 
Öfters  kommen  auch  mehr  Löcher  vor  und  wird  die  Form 

unregelmassiger.  —  Bei  einem  Exemplare  (N°.  124)  kommies, 
wenigstens  am  Rücken ,  zu  einer  Bildung  von  Schuppen ,  wie 

bei  0.  imhricatus  (Semper).  Die  Kalkkörper  bleiben  aber  anders 

gestaltet. 

d.     CoLOCHiRUS.  (Troschel.) 

57.  C.  cucumis.  (Semp.)  Theel  pg.  82  u.  125.  Semper  pg. 

58.  Vier  Exemplare  (N°  114  und  524)  aus  der  Mendano- 
strasse  (Telok  Bran),  westlich  van  BiUiton,  aus  einer  Tiefe 
von  18  Faden.  Der  genauen  Beschreibung  des  ausseren 

Habitus  von  Theel  (pg.  82)  habe  ich  nur  wenig  hinzuzufügen , 

da  die  Tiere  ihre  Form  in  Alkohol  nur  sehr  w^enig  andern. 
lm  Leben  ist  der  After  immer  deutlich  aufwarts  gebogen ,  der 

Mund  aber  terminal.  Zw^ei  meiner  Exemplare  sind  aber  be- 
trachtlich  grösser  als  die,  welche  von  Semper  oder  von  der 

Challenger  Expedition  erhalten  sind,  erreichen  namlich  eine 

Lange  von  65  mM.  (N°  114),  und  es  scheinen  die  Tiere  ihren 
Habitus  mit  dem  Alter  etwas  zu  andern.  Es  werden  nam- 

lich die  Tuberkeln  auf  den  Interradien  des  Rückens  grösser 
und  zahlreicher,  und  in  der  mittleren  Füsschenreihe  stehen 

nicht  mehr  zwei,  sondern  drei,  zuweilen  sogar  vier  Füsschen 

neben  einander.  Bei  den  beiden  kleineren  Exemplaren  5  und  4 

cM.  (N°  524)  sind  die  Füsschen  deutlich  zweizeiHg.  Die  Farbe 
ist  heil  gelblich  gr  au. 



58.  C.  quadrangularis  (Lesson)  Theel  pg.  81  und  120 

Lampert  pg.  124.  Zwölf  Exemplare  (N°.  112,  115)  voii  Telok 
Bran ,  westliche  Kuste  voii  Billiton.  Der  genauen  Beschreibiing 

Theel's  liabe  ich  nur  wenig  liinzuzufügen.  Da  icli  aber  Tiere 
von  sehr  verschiedener  Grosse  besitze ,  ist  es  nicht  uninteressant 

auf  einige  Altersunterschiede  hinziiweiseii.  Das  kleinste  Exeni- 
plar,  welches  ich  besitze,  ist  nur  12  mM.  lang  und  hat  nur 
eine  Reihe  von  vier  konischen  Tuberkeln  auf  den  Radien  des 

Rückens,  und  die  mittlere  Füsschenreihe  ist  nur  zweizeilig, 

die  beiden  seitlichen  sogar  nur  einzeilig.  Bei  etwas  grosseren 
Tieren  nimmt  die  Zahl  der  Tuberkeln  schnell  zu,  so  dassbei  18 

niM.  langen  Tieren  schon  7  und  8  vorkommen ,  indem  sich  auch 
die  Zahl  der  Füsschenreihen  zu  4  vermehrt  hat.  Bei  den  80 

mM.  grossen  Tieren  wachst  dann  die  Zahl  der  Tuberkeln 

zu  10  — 14.  Die  Farbe  der  Tiere  im  Leben  ist  ein  fahles 

Violett,  nur  die  Radien  des  Bauches  und  die  Spitzen  der 

Tuberkeln  sind  heller  und  mehr  gelblich.  Die  Tentakel  sind 
heil  gelblich  braun. 

59.  C.  australis  (Ludwig.)  Theel  pg,  85  und  122.  Lampert 

pg.  125.  Drei  Exemplare  (N°  115)  von  Telok  Bran,  West 
Kuste  von  Billiton,  Lange  im  Leben  65  mM,  Die  Papillen  ste- 
hen  bei  allen  Exemplaren  in  Zickzacklinie ,  nie  zv^ei  neben 
einander.  Die  Farbe  ist  dunkel  braunHch  violett,  nur  der 

Bauch,  wenigstens  für  den  hintern  ̂ U  Teil  viel  heller  und 
gelblich  grau.  Die  Kalkablagerungen  etvyras  abweichend  von 

den  Abbildungen,  welche  Theel  giebt,  da  die  »cups"  ein  X  Kreuz 
tragen  {Taf.  11.  Fig.  20—22). 

40.  C.  scandens  (n.  sp.)  Ein  Exemplar  (N°.  126)  [Taf.  11.  Fig.  25) 
von  dem  Korallenriffe  «Vader  Smit"  in  der  Bai  von  Batavia. 
Der  nur  1 2  mM.  lange  Körper  ziemhch  deutlich  viereckig.  Vorn 

endigen  die  fünf  Radien  in  5  kurzen  dreieckigen  Zahnen ,  w^odurch 
der  Körper  dort  auch  fünfeckig  erscheint.  Der  Bauch  mit  drei 

deutlich  zv^eizeiligen  Füsschenreihen,  ganzlich,  auch  das  vordere 

und  hintere  Körperende  ohne  Tuberkeln  und  Papillen.  Der  Rücken 
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mit  Papillen  auf  kleinen  domförmigen  Tuberkeln,  sowolil  auf  den 

Radien  als  Interradien ,  obgleich  die  der  Radien,  iind  namentlich 

die  am  vordern  Körperende,  elwas  grösser  sind  als  die  der 

Interradien.  After  undeutlich  fünfstrahlig.  Kalkablagerungen  : 

Platten,  gewöhnlich  mit  4  in  einem  Kreuz  stellenden  Löchern , 

iind  7  oder  8  Erhebungen  am  Rande,  öfters  aber  mit  mebr 

Löchern  iind  mebr  Erhebungen,  und  dann  von  mebr  unregel- 
massiger  Form ;  grosse  Schalen  von  der  gewöhnlicben  Form ,  und 

endbcb  von  einem  X  überwölbten  Nap  f  e  {>^  cups*'  Theel)  {Taf.  II. 
Fig.^^,  26).  Der  Kalkring  bestebt  aus  10  kleinen  und  nur  lose 

mit  einander  verbundenen  Stücken  obne  bintereFortsatze.  {Taf.  11. 

Fig.  24)  1.  PoLi'scbe  Blasé,  1  festgelegter  Steinkanal,  5 — 7  kurze 
unverastelte  Gescblecbtsscblaucbe ,  dem  Scblunde  ziemlicb  nabe 

gerückt.  10  Tentakel,  von  welcben  die  beiden  ventralen  be- 

tracbllicb  kleiner,  als  die  8  übrigen,  welcbe  verbaltnis- 

massig  gross  sind.  Farbe  des  Rückens  dunkel  steinrot, 

nur  die  Tuberkeln  etvvas  beller  und  mebr  rötlicb  grau;  der 

Bauch  ist  viel  beller,  fast  weisslicb.  Die  Tentakel  gelblicb 

v^reiss,  aber  bauptsacblicb  am  Stiele  mit  zablreicben  scbvs^arzen 
Pünktchen  und  Fleckcben. 

leb  fand  drei  Exemplare  dieser  kleinen  Colochirus- Art  an 
einem  mit  Bryozoen  bewacbsenen  Tange  binaufkletternd.  Aucb 

im  Aquarium ,  wo  icb  sie  langere  Zeit  am  Leben  bielt ,  kletterten 

sie  an  allen  astigen  Gegenstanden  binauf,  sind  aber,  wiewobl 

alle  Colochirus- Xrien  sebr  langsam  in  ibren  Bewegungen.  Ibre 
Tentakel  sab  icb  nur  nacbts  entfaltet.  Wenn  aucb  vielleicbt 

die  Tiere  nocb  niebt  ganz  ausgewacbsen  waren,  so  baben  wir 

hier  docb  wohl  keine  Jugendform  vor  uns,  da  die  Geschlecbtsor- 

gane  schon  ziemlicb  gut  entwickelt  sind,  was  z.  B.  bei  dem 

kleinen  C.  quadrangularis  (Less)  der  Fall  nicht  war. 

e.     Thyone  (Semper). 

41.  Thyone  sacella  (Selenka.)  {Stohis)  Selenka  Beitrage  z. 

An.  u.  Syst,  der  Holothurien.  Z.  f,  w.  Z.  Bd.  17.  pg.  355 

V.  Marenzeller  Verb.  z.  b.  Ges.  VVien  Bd.  31.  pg.  134.  Th.  rigida 
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(Semper)  Semper  Holothurien  pg.  66.  Lampert  pg.  154.  Di'ei 

Exemplare  (N°.  117  und  158)  von  den  Tausend  Insein  aus 
ciner  Tiefe  von  5  Faden.  Die  Tiere  stimmen  in  allen  Hinsichten 

mil  den  bekannten  Verhaltnissen.  Die  Füsschen  stelien  am 

Bauche  etwas  mehr  gedrangt  als  ani  Rücken ,  und  haben  etwas 
kleinere  Endscheiben.  Die  Farbe  im  Leben  ist  am  Rücken  dunkel 

violettbraun ,  was  aber  zuweilen  nur  in  der  Mitte  als  breites  Band 

entwickelt  ist  (N^.  158).  Der  Bauch  ist  von  derselben  Farbe,  aber 
viel  heller.  Die  Tentakel  sehr  dunkel  braunviolett ,  fast  schwarz. 
Der  Hantsaum  am  Tentakelkranze  heil  mit  dunkel  braunvioletten 

Flecken.  Die  langen  Gabelschwanze  des  Kalkringes  waren  stark 

spiralig  gedreht.  Das  grösste  Exemplar  (N°.  117)  war  10  c.  M. 
lang. 

41  Thyone  papillata  (n.  sp.)  Ein  Exemplar  (N°.  166)  aus 
der  Bai  von  Batavia  aus  einer  Tiefe  von  6  Faden.  Das  ini 

Leben  35  m.  M.  lange  Tier  {Taf.  IL  Fig.  ̂ 1)  nach  dem  Rücken  zu 

umgebogen ,  aber  nur  so,  dass  der  Rücken  ungefahr  eine  gerade  Li- 
nie, der  Bauch  einen  halben  Kreis  bildet.  Die  beiden  Körperenden 

sehr  schwach  fünfkantig.  Füsschen  gleichmassig  über  den  ganzen 

Körper  verbreitet,  nur  am  Bauche  etwas  zahlreicher,  als  auf 
dem  Rücken.  Dazwischen  stehen  sowohl  auf  den  Radien  als 

Interradien  des  Triviums  zerstreute,  kleine,  domförmige  Tuberkeln, 

welche  Papillen  tragen.  After  mit  fünf  Kalkziihnen.  Die  Haut 

fast  starr  der  zahlreichen  Kalkablagerungen  wegen,  welche 

nur  in  der  Form  von  zierlichen,  mit  regelmassig  in  Kreisen 

angeordneten  Erhebungen  versehenen  Platten  vorkommen  {Taf, 

IL  Fig,  29).  Es  kommen  nur  vereinzelte  Platten  mit  4  Löchern 

vor,  die  meisten  mit  5 — 7,  indemsie  zuweilen  auch  zu  grosseren 
Schalen  verwachsen.  Bindekörper  in  der  Form  von  Napfen 

(«cups")  kommen  nicht  vor  In  den  Füsschen  fmden  sich  zwei- 
schenkelige  Stützstabe  {Taf,  IL  Fig.  30.)  Der  Kalkring  besteht  aus 
zehn  Stücken ;  die  ventralen  gleich  gross  wie  die  dorsalen.  Die 

Stücken  sind  kompakt ,  nicht  zusammengesetzt ,  die  radiaren  mit 

zwei  langen  Cxabelschwanzen.     {Taf  IL  Fig.  28)  1  PoLi'sche  Blasé. 

44 



Die  zahlreichen  unverastelten  Gesclileclitsschlauche  ziemlich  fern 

vom  Schlunde  entfernl,  Zenh  Tentakel ,  von  welchen  die 

beiden  ventralen  kleiner  sind.     Farbe  gleichmassig  gelblich  weiss. 

Die  Tentakel  dunkler,  gelblich  braiin. 

Man  könnte  bei  diesem  Tiere  in  Zweifel  sein ,  ob  es  zu  der  Gat- 
tung  Colochirus  oder  Thyone  zu  rechnen  ware,  wie  es  auch  bei  den 

beiden  Arten  C.  spinosus  (Q.  u.  G.)  und  C.  inornatus  (v.  Marenz.) 

der  Fall  ist.  Am  Vorderkörper  ist  sogar  eine  erste  Anden- 

tung  zu  sehen  von  den  bei  Colochirus  so  vielfach  vorkomnien- 
den  5  Vorsprüngen.  Da  aber  die  Ambulacralanhange  gar  keine 

Reihenstellung  erkennen  lassen,  und  namentlicb  der  Kalk- 
ring  mit  langen  Gabelschwanzen  versehen  ist,  ist  diese  Art 

jedenfalls  zu  Thyone  zu  rechnen,  obgleich  sie  ausserlich  eine 

Übergangsform  zu  Colochirus  bildet. 

/'.     Orcula.  (Troschel.) 

42.  0.  tenera  (Ludwig.)  Ludwig,  Beitrage,  Arbeiten  aus 

den  Z.  Z.  Institut  in  Würzburg.  Bd.  II.  pg.  96.  Lampert  pg. 

167.  Zwei  Exemplare  (N°.  165  und  544)  aus  der  Bai  von  Ba- 
tavia aus  einer  Tiefe  von  8  Faden.  Meine  beiden  Exemplare 

stimmen  genau  mit  Ludwig's  Beschreibung ,  nur  sind  sie  grös- 
ser,  35  und  40  m.  M.,  und  damit  hat  wohl  auch  die  Zahl 

der  Füsschen  zugenommen,  da  wenigstens  fur  N°.  544  die 

Aussage  »die  Füsschen  nicht  sehr  zahlreich"  nicht  stimmt,  da 
der  Körper  mit  sehr  zahlreichen  Füsschen  besetzt  ist,  ani 

Bauche  aber  mehr  als  am  Rücken.  Das  Exemplar  N°.  165, 
das  nur  5  m.  M.  kleiner  ist,  hat  viel  weniger  Füsschen.  Der 

Rücken  ist  egal  braunlich  gelb,  der  Bauch  aber  mit  grossen 
helleren  Flecken.  Nach  hinten  ist  der  Körper  ziemlich  stark 

verjüngt ,  und  diese  hintere  Körperspitze  ist  viel  dunkler  gefarbt. 

Die  Tiere  leben  im  Schlamm  und  sind  immer  ganz  von  Steinchen , 

Stückchen  von  Korallen  und  Muschelschalen  umgeben,  ganz 

nach  Art  der  Molgula's.  Sie  sind  überaus  trage  in  ihren  Be- 

wegungen ,  und  liegen  ganz  im  Schlamme  versteekt.  Sie  halten 

sich  langere  Zeit  lebendig  im  Aquarium. 
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g.     Phyllophorus.  (Grube). 

45.  Pil.  hololhuroides  (Ludwig,)  Ludwig,  1.  c.  pag.  97.  Drei 

Exemplare  (N°.  120,  141)  aus  der  Bai  von  Batavia,  aus  einer 
Tiefe  von  8  Faden.  Die  drei  Exemplare,  welche  eine  Lange 
von  45  und  30  c.  M.  haben ,  stimmen  in  allem  mit  der  Be- 

schreibung  Ludwig's,  nur  isl  die  Grundfarbe  der  lebenden  Tiere 
nicbt  weiss,  sondern  gelblich  grau,  sonst  aber  mit  der  von 

Ludwig  bescliriebenen  Zeichnung  versehen.  Die  Füsschen  sind 

mebr  braunlich  gelb.  Kalkkörper ,  Kalkring  etc.  wie  von  Ludwig 

angegeben.  Die  Tiere  leben  auf  dieselbe  Weise  und  in  der- 

selben  Gegend  wie  die  vorige  Art ,  Orcida  tenera  (Ludw.)  Aucb 
sie  sind  ganz  von  Muscheldebris  imd   Steinchen  bedeckt. 

C.    MOLPADIDAE  (J.  Müll.) 

a.     Haplodactyla  (Grube.) 

45.  H.  punctata  (n.  sp,)  Zahlreiche  Exemplare  (N°.  128, 
129,  130,  131,  132,  133,  162,)  von  verschiedener  Grosse  von 

18  m.  M.  bis  16  c.  M.  Körper  bei  erwachsenen  Tieren  lang- 

gestreckt,  und  nacb  hinten  ziemlich  stark  verjüngt,  die  Pa- 

pillen am  After  nur  sebr  wenig  entwickelt,  bei  Alkoholexem- 
plaren  gar  nicht  mehr  zu  unterscheiden.  Die  jungen  Tiere 

kunnen  zuweilen  fast  kugelrund  sein.  Die  Farbe  ist  ein 

blasses  Violett ,  aber  mit  zahllosen  orangen  Fleckchen  oder 

Pünktchen  gesprenkelt ,  welche  hanptsachhch  bei  den  grosseren 
Tieren  sebr  deutlich  auffallen.  Die  5  Muskelbander  scheinen 

am  lebenden  Tiere  deutlich  durch.  15  einfache  Tentakel,  fasl 

glashell,  aber  auch  orange  gesprenkelt.  Die  innere  Anatomie 

stimmt  mit  der  von  H.  molpadioides  (Semper)  überein.  Der 

Kalkring  gleicht  dem  der  SEMPER'schen  Stammart  (Semper  Taf. 
X  Fig.  2«).  Die  Kalkablagerungen  der  Haut  sind  bei  den  ver- 
schiedenen  Exemplaren  welche  ich  untersuchte ,  nicht  gleich. 

Bei  dem  kleinsten  (N°.  131)  waren  in  der  ganzen  Körperwand 
noch  gar  keine  Kalkkörperchen  abgelagert ,  und  war  der  Kalk- 

ring   sogar    nur   noch    aus  kleinen ,  lose  zusammenhangenden 



Stückchen  aufgebaiU.  Bei  den  grosseren  Exemplaren  N°.  128, 
129  und  162  kommen  die  ̂ \\ï{Taf.  II.Fig.  51-53)  abgebildeten  Kalk- 
körper  vor,  und  zwar  beim  binteren  Körperende  alle  Arten 
neben  einander,  in  der  übrigen  Körperwand  kommen  nur  die 

kleinen  biskuitförmigen  und  halterförmigen  Körperchen  vor. 

Bei  einigen  andren  Exemplaren,  welcbe  kleiner  sind ,  nur  4 — ^8 

c.  M. ,  fand  icb  ziemlich  abweicbende  Formen  der  Kalkkörper- 
chen.  Erstens  war  die  Haut  des  grössten  Teils  des  Körpers  fast 

ganz  obne  Kalkkörper,  indem  nur  ganz  vereinzelte  sebr  kleine 

biskuk-förmige  Körpercben  vorkommen.  In  der  Haut  der  binteren 
Körperspitze  kommen  aber  ausser  zablreichen  biskuitförmigen 

Körpern  mit  glattem  Rande  auch  solcbe  mit  gezabntem  Rande  und 

tieferen  Einkerbungen  vor,  dann  astige  Körper  zuweilen  mit  ge- 
zabntem, zuweilen  mit  glattem  Rande,  und  endlicb  grössere, 

vielfacb  durcblöcberte  Platten.     (Ta/.  IL  Fig.  54,  55). 
Obgleicb  obne  Zweifel  diese  Haplodaciyia.  Art  der  H.  molpadioides 

(Semper)  und  den  Varietaten  derselben  sebr  nabe  stebt ,  glaube 
icb  docb  die  Tiere  aus  der  Bai  von  Batavia  nicbt  mit  denselben 

identificieren  zu  mussen.  Erstens  tritt  die  orange  Sprenkelung 
der  Haut  bei  den  zablreicben  Tieren  ,  welcbe  icb  hier  beobacbtet 

babe,  sebr  konstant  auf,  und  ist  sebr  auffallend,  indem  Sem- 

per ausdrücklicb  für  seine  Art  «einfarbig  violett"  angiebt.  Dann 
sind  aucb  die  Kalkkörper  nicbt  unerbeblicb  verscbieden,  wie 

aus  dem  Vergleicb  meiner  Abbildungen  mit  den  SfiMPER'scben 
unmittelbar  hervorgebt. 

Es  sind  die  Tiere  in  der  Bai  von  Batavia  sebr  gemein, 

bauptsacblicb  namentlicb  die  grosseren  Formen  (N°  128,162). 
Sie  leben  im  Scblamme  und  balten  sicb  langere  Zeit  ganz  gut 

im  Aquarium.  Der  ganze  Körper  ist  im  Scblamme  ver- 
steekt ,  nur  die  bintere  Körperspitze  steekt  aus  dem  Scblamme 

hervor.  Der  Körper  macbt  etwa  2  oder  5  mal  in  der  Minute 
die  bekannte  Kontraktion,  und  alsdann  wdrd  ein  kraftiger 

Wasserstrabl  mit  Scblamm  gemiscbt  aus  der  Kloake  ausge- 
spritzt.  Nur  bei  Nacht  stecken  sie  aucb  das  Vorderende  mit 
den  Tentakeln  aus  dem  Scblamme  hervor. 



211 

h.      EUPYRGUS. 

45.  Eupyrgus  scaher  (Lütken)  Theel  pg.  49.  Lampert  pg. 

214.  Ein  Exeniplar  (N°.  558)  aus  dem  Nordischen  Eistneere, 
Geschenk  von  Prof,  Sven  Loven. 

D.    SYNAPÏIDAE. 

a.     Anapta.  (Semper.) 

46.  Anapta  suhtilis  (ii.  sp.)  Ein  Exemplar  (N°.  543)  aus  der 
Bai  von  Batavia.  Der  Körper  ist  ziemlich  gedrungen ,  niir 

etwa  dreimal  so  lang  als  breit,  vorn  und  hinten  sich  nicht, 

oder  nur  sehr  wenig  verjüngend,  mit  fünf  Langsfurchen , 
welche  den  fünf  Muskelbandern  entsprechen,  und  zwischen 

diesen  der  Körper  polsterartig  aufgetrieben.  Die  Grundfarbe 

ist  braunlich ,  mit  zahlreichen  hellen ,  ini  Leben  weisslich  gelb- 
lichen  Papillen.  12  kleine  gefiederte  ïenkatel,  alle  gleich  gross, 

mit  nur  4  oder  5  Fingern.  Kalkkörper  fehlen  in  der  ganzen 

Haut  vollstandig.  Der  Kalkring  ist  rudimentar ,  ichfandnurlO 

kleine  stabförmige  Kalkkonkremente  am  Anfang  des  Darmkanals. 

Der  Darm  macht  die  gewöhnliche  Doppelwindung  und  ist 

sehr  geraumig.  Die  Wimpertrichter  welche  den  3  Mesenterien 

aufsitzen  sind  verhaltnismassig  gross.  1  festgelegter  Steinkanal 

und  mehrere  kleine  PoLi'sche  Blasen, 
Obgleich  das  oben  beschriebene  Tier  in  mehreren  Hinsichten 

von  der  SEiMPER'schen  Gattungsdiagnose  für  Anapta  abweicht, 
so  hal  es  doch  das  voUstandige  Fehlen  von  Ankern  oder  Radern , 

die  Zahl  der  Tentakel  und  in  Hauptsache  auch  die  innere 

Anatomie  mit  dem  von  Sejiper  beschriebenen  Tiere  gemein.  Es 

fehlen  aber  auch  die  biskuitförmigen  Körperchen ,  die  bei  A. 

gracilis  (Semp.)  vorkommen ,  ganz.  Ich  habe  das  Tier  ganz 

frisch  unlersucht,  sodass  die  Kalkablagerung  nicht  durch  unreinen 
Alkohol  hal  zerstört  werden  können. 

b.     Trochoderma  (Tueel.) 

47.  Tr.  eleqans  (Theel)  Lampert  pg.  259.  Theei^  pg.  38. 

Ein  Exemplar  (N°.  540)  aus  dem  Nördlichen  Eismeere,  Ge- 
schenk von  Prof.  Sven  Loven. 
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r.     MvRioTROcnvs.    Stkenstrup,' 

49.  M.  Rinkii  (Steknstrit.)  Lampert  pg.  2oS  Thekl  pg.  57. 

Eiu  Exoiuplar  ̂ ?i\  537^»  aus  dem  Karauieere,  Geschenk  voii 
Prof.  SvKx  Loven. 

ti.     Chirodota  (Eschscholtz.^ 

oO.  Ch.  vufcsccns  ̂ Brandt)  Ch.  vanahilis.  Semper  Lampert 

pg.  250.  Thekl  pg.  56.  Eiii  Exeuiplar  N°.  108  vou  Tjeriugia 
(Suudaslrasse)  Ebbeliuie.  Es  isl  wohl  ein  Verseheu.  dass 

vou  LuDWiG  (^?^ote5  froiu  the  Leyden  Museimi.  Vol  IV,  pg.  127.) 

als  Fundort  dieser  Art  auch  Batavia  geiianiil  wird.  Die 

beideu  Exeiiiplare  uaiiilich,  welche  ich  dem  Museum  ia 

Leydeu  geschickt  habe.  stammen  auch  aus  der  Suudastrasse. 
uüd  Dicht  vou  Batavia.  Es  kommt  das  Tier  bei  Balavia 

wohl  nicht  vor .  da  ich  es  sonst  wahreud  meines  nennjahrigen 
Aufenthaltes  hier  kaum  überseheu  hatte.  Lampert  und  Theel 

liabeu  den  Fundort   «Balavia"  uur   von  Ludwig  übergenommen. 

51.  CA.  panaen^i^  s^Skmper)  Se>[pkr.  Holothurieu  pg.  19. 

Ein  Exemplar  (N=.  118^  von  Aml>on.  Das  Exemplar,  welches 
ich  von  Dr.  J.  Brock  erhielt .  stimml  in  allen  Hinsichten  mit 

Semper's  Beschreibunff .  uur  die  Tentakel  haben  ziemlich  sjut 
entwickelte  Sliele  und  tragen  nur  18-26  Federcheu. 

o2.  Ch.  liberata  (n.  sp.'  Vier  Exemplare  ]S-.  616  aus  der 
Bai  von  Batavia.  Der  Körper  der  im  Lel>en  bis  5  c.  M.  lan- 

gen Tiere.  nach  hinten  sich  ziemhch  stark  verjongend.  Diedrei 

venlralen  Interradien  mit  einer  einfachen  Reihe  von  Radchenpa- 

pillen.  nur  am  vordersten  Kör[>erende  die  Papillen  mehr  ge- 

hauft.  Das  mittlere  veutrale  Interradium  tragt  immer  die 

meisten  Papillen.  Die  beiden  dorsalen  Interradien  ganz  oder  fast 

ganz  ohne  Papillen .  höchstens  zvrei  oder  drei  auf  der  ganzen 

Lange  des  Körpers.  Die  fünf  Muskelbündel  schimmern  ziemhch 

deutlich  durch.  12  Tentakel,  mit  8  Fingern.  Als  Kalkabla- 
üeruui:  kommen  ausser  den  Radchen .  noch  C-formüje  Stabchen 
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fi/.  It  f^  U\  ftr,  w^Me  m  der  Mitte  und  jin  dkaheMoi 

EaAf  Hw»$  «isesriiwolleii  sind .  «iher  ni^  veristelu 
Her  KaftriKT  lif$l<rhl  au<  Ki  Stücken.  und  t^rar  $  n>»$$iMnNi 

10  elxvïis  kleinerHi  interradkileii  ^T*/.  UFf^.  45\  Am 

f^nf.  alle  ungleich  crtus^e  Pou Vhe  Bbsw.     EiBe«ut> 

gewttadeoer   Steinkanal    aiii    dor^lea    Mesenteriuiii.     Der 

die  ̂ wöhnlicbeii  iwei  SohlioseiK  vrekbe  dureh  die 
srewöknlidieii  drei  Mesenlerien  befeslul  siod.     Die  GeschlecliU- 

•^rjane  sind  kleiu  und  weuii!  verstelt. 

Es  slehl  diesc  Arl.  der  Ck.  rigütm  Scmpcr^.  lietnlich  inlie« 
was  weoissteos  deo  Habitus  anlielangt .  aber  die  Verteilunc 
der  Radebeo.  die  Zahl  der  Tentakelaste .  die  Fonu  und  Zakl 

der  Glieder  des  Kalkriii^es  sind  verschieden.  so  wie  auch  iwcb 

eioige  untergeorduele  Organe. 

Die  Tiere  leben  auf  toteu  oder  auch  lebendigen  korallenaslett 
uud  kriecbea  auf  diesen  umher.  was  für  eiiie  CkirmUim  vrokl 

ungewóhnlich  isl.  Die  Farbe  ist  ani  Lebeu  ein  ziemlich  helles 

Sleiurol .  das  in  Alkohol  elwas  luehr  karminfarbig  wird.  Die 

Papillen  sind  heller .  fasl   weiss .  tlie  Tentakel  weisslich. 

<•.     Sy>\u»ta    Eschscholtz  . 

55.  S.  grisea  Semper  Semper  Hololhurien  |^.  Thiel  pg.  il. 

Zwei  Exemplaie  >^  99  u.  161^  von  der  Insel  »Enkhuiien"  iu 
der  Bai  von  Batavia.  Die  Tiere  sind  ziemlich  gemein  auf  den 

RilTen  iiu  Javameere .  hei  Batavia  ani  hauHgsten  auf  den  heiden 

kleinen  Insein  Enkhiiizen"  und '•Edani ".  Die  Farl>e  soheint  sehr 
konslant  zu  sein .  wodurch  sie  leichl  von  der  folgenden  Arl  zu 

nnlerscheiden  isl.  Der  jranze  Kör|)er  zeigt  namlioh  schniale. 

dunkle  Bander  iind  unregeluiassige  Fleokon.  Die  aufstoigen- 
den  Forlsalzc  der  \S  Glieder  des  Kalkringos  sind  eluni  so  lang. 

wie  das  übrige  Slüok  hoch  ist.  Sonst  gleichen  sie  >\  serpeutiHa 

(J.  M.)  an  Habitus  und  auch  anatomisch  sehr. 

/>4.  N.  serpcmina  J.  M.)  Jou.  .Mi  ller.  Mili.fk's  .Vroliiv 
Jahrg.    1850    pg.    132.      Ein  Exemplar    N\  Ov^)  von  dor  Insol 
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»Enkliiüzeu"  in  der  Bai  von  Batavia.  Es  ist  dieses  Tier  diircli 
die  abweicliende  Zeichnung  leicht  von  der  vorigen  Art  zii 
iintersclieiden ,  mit  welcher  es  sonst  an  Habitus,  Lebensv^eise 
iind  auch  anatomisch  sebr  nahe  verwandt  ist.  Auf  der  hellen 

grünlich  grauen  Grundfarbe,  zeigen  sich  namlich  nur  breite 

dunkle  Bander,  welche  drei-viermal  so  breit  sind  wie  bei 

S.  grisea.  Auch  Muller  spricht  ausdrücklich  von  »einzelnen, 

seltenen,  grosseren  dunklen  Flecken",  was  nicht  gut  mit  der 
Zeichnung  der  Haut  von  S.  grisea  stimmt.  Auch  der  Kalkring 

ist  etvvas  abweichend  und  stimmt  genau  mit  der  ausführlichen 

Beschreibung  Müller's.  Wenn  auch  diese  beiden  Sympta- 
Arten  einander  sehr  nahe  verwandt  sind,  so  sind  sie  doch 

wohl  als  zwei  besondere  Arten  festzuhalten ,  da  die  Zeichnung 

der  Haut  und  die  Form  des  Kalkringes  bei  beiden  sehr  kon- 
stant  ist,  und  ich  unter  den  zahlreichen  Exemplaren,  die  ich 

untersucht  habe,  keine  Zwischenformen  gefunden  habe.  Die 

S.  serpentina  ist  hier  jedenfalls  viel  seltener  als  5.  grisea.  Man 

findet  etwa  5  der  letzteren ,  gegen  1  Exemplar  der  MÜLLER'schen Art. 

54.  S.  reliculata  (Semper)  Semper.  Holothurien  pg.  15. 

Lampert  pg.  226.  Mehrere  Exemplare  (N°.  105,  lOo,  125) 
aus  der  Bai  von  Batavia.  Es  stimmen  die  Tiere  genau  mit 

Semper's  Beschreibung,  und  zwar  besitze  ich  in  N°.  105  ein 
Exemplar  von  6  cM,  im  Leben  ziemlich  heil  braun  gefarbt  mit 
uur  schwacher  Andeutung  einer  netzartigen  Zeichnung.  Die 

vier  ctwas  kleineren  Exemplare  N°.  105  haben  die  typische 
dunkelbraune  netzartige  Zeichnung  sehr  deutlich,  indem  N°.  \%S, 
nur  \^  m.  M  lang,  die  violette  Varietat  repriisentiert.  Die 

Kalkkörper  sind  bei  allen  ganz  gleich,  namentHch  sind  weder 
der  Griff  noch  die  Arme  der  Anker  gezahnt. 

55.  S.  reliculata  (Semp,)  var.  maculala  (n.  var.)  Ich  besitze 

in  den  N^.  551  und  552  mehrere  Exemplare  einer  im  Leben 
bis  9  c.  M,  langen  Synapta  aus  der  Bai  von  Batavia,  welche 

was   die  Kalkkörper    und    Anatomie  anbelangt,  völUg  mit  der 
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vorigen  Art  übereinstimmen ,  uur  haben  die  Tieretl  Tentakel, 

was  aber  uur  voii  uiitergeordneter  Bedeutiing  ist,  da  Lampert 

sogar  eines  Exemplars  mit  12  Tentakeln  erwahnt,  aber  die 

Farbe  ist  aulFallend  abweichend.  Die  eigentümlicbe  nelzartige 

Zeichnung  fehlt  ihnen  nauilich  ganz,  statt  welcher  sie 

ziemlicb  grosse,  diinkel  violette  Flecken  besitzen,  oder,  aber 

seltener ,  kastanienbraune.  Ziiweilen  vereinigen  die  Flecken 

sich  zu  unregelniassigen ,  breiten  Ban  der n. 

Beide  Arten  54  und  55  leben  auf  lebendigen  Korallenasten ,  auf 

welcben  sie  langsam  umherkriecben ,  und  zwar  fand  icb  die 
Varietat  maculata  immer  auf  der  Ebbelinie,  die  Stammform 

aber  immer  in  einer  Tiefe  von  6 — 8  Faden.  Beide  kletten  sehr 

stark  bei  Berührung.  Merkwürdig  scbeint  es  mir,  dass  si^ 
tahig  sind  an  einer  vertikalen  Glaswand  binaufzuklettern,  was 

icb  von  keiner  der  anderen  Synapten  gesehen  habe. 

57.  S.  dubïa  (Semper)  Semper,  Holothurien.  pg.  10.  Ein 

Exemplar  (N°.  106)  aus  der  Bai  von  Batavia.  Bekanntlich 
bat  Semper  diese  Art  nur  unvollstandig  bescbreiben  können, 
da  ihm  nur  ein  kleiner  Teil  des  Tieres  erbalten  war. 

Das  mir  vorliegende  Exemplar  stimmt  in  der  Zahl  der 

Tentakel,  und  namentlicb  in  der  Form  der  Ankerplatten 

und  Anker  genau  mit  dem  SEMPER'scben  Brucbstück,  so  dass 
icb  an  der  Identitat  beider  Tiere  nicht  zweifle.  Was  die  innere 

Anatomie  betrifft ,  kann  ich  jetzt  die  SEMPER'sche  Beschreibung  ver- 
vollstandigen.  Der  Kalkring  bestebt  aus  12  Stiïcken,  welche  denen 

von  S.  reliculata  sehr  ahnlich  sind.  4  PoLi'sche  Blasen  und  1 
Steinkanal.  Der  Darm  macht  nur  in  der  Mitte  des  Körpers 

eine  kleine  Doppelbiegung ,  so  dass  in  etwa  3/4  der  ganzen 

Körperlange  der  Darm  einfach  verlauft.  Die  Geschlechtsorgane 
sind  lang,  bis  zu  18  m.  M.,  und  nicht  verastelt.  Die  fünf 
Muskelbündel  schimmern  deutlich  durch.  Die  Farbe  des  Tieres 

ist  fast  glashell  nur  sehr  schwach  rötlich,  welche  letztere 

Farbe  in  Alkohol  ganz  verschwindet.  Lange  beim  Leben  7  c.  M. 
Sie  leben  im  Schlamm  in  einer  Tiefe  von  6  Faden  unweit  der 
Korallenriffe. 
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Obgleich  diese  Art  der  eiiropaischen  5.  digïtata  (Montagu) 
aii  Habitus  iind  Gestalt  der  Kalkkörper  sehr  ahnelt,  ist  sie 

doch  ohne  Zweifel  als  eine  besondere  Species  zii  betrachten, 

da  sie,  wie  aiis  obiger  Besclireibung  hervorgeht,  in  mehreren 
Hinsichten  von  ihr  abweicht.  Dazu  kommt,  dass  auch  die  Anker 

denen  von  S,  digïlata  nicht  ganz  gleich  sind,  da  sie  auch  bei 

sehr  starker  Vergrösserung  ungezahnt  erscheinen ,  was  bekannt- 
lich  bei  5.  digüata  der  Fall  nicht  ist. 

57.  S.  striata  (n.  sp.)  Ein  Exemplar  (N°.  107)  aus  der 
Bai  von  Batavia.  13  Tentakel  mit  etwa  18  Federchen,  wel- 

che  ganz  zurückgezogen  werden  können ,  von  gewöhnlicher 

Lange  und  nicht  kurz  gestielt.  Ankerplatten ,  0.18  niM.  lang 

{Taf.  II.  Fig.  40)  mit  6  gezahnten  Löchern,  ferner  3  grosseren  und 

einigen  kleineren  ungezahnten.  Die  Anker ,  0.22  m  M  lang  mit 

symetrischem  doppelsichelförmigem  Griff  mit  gezahntem  Rande 

{Taf.  II.  Fig.  39),  die  Arme  glatt,  nur  in  der  Mitte  einige  Zahn- 
chen.  Die  Hirseplattchen  wie  bei  S.  reticidata.  Am  Schlunde 

ein  kraftiger  Knorpelring.  Der  Kalkring  ist  nur  schwach ,  und 

gleicht  dem  von  S.  reticulaia,  10  ungleich  lange  PoLi'sche 
Blasen.  Ein  einfacher  angewacbsener  Steinkanal.  Der  Darm 

macht,  wie  bei  S,  duhia  nur  eine  kleine  Doppelbiegung  in  der 

Mitte  des  Körpers.  Die  Farbe  ist  ein  ziemlich  belles  graues 

Gelb  mit  zierlicher,  dunkelbrauner,  netzartiger  Zeichnung,  unge- 
fahr  wie  bei  S.  reticulaia.  Die  Geschlechtsorgane  ziemlich 
kurze  verastelte  Schlaucbe. 

Die  Lebensweise  stimmt  mit  der  von  S.  reticulaia  überein. 

Das  Tier  stimmt  zwar  in  mehreren  Hinsichten  mit  S.  recta 

(Semp.)  und  auch  mit  S.  indivisa  (Semp.)  und  S.  reticulaia  (Semp.) 
überein ,  weicht  aber  in  der  Form  der  Anker  und  Ankerplatten 

von  allen  ah,  und  stimmt  in  den  übrigen  Organen  mehr  oder 

weniger  mit  einer  oder  der  anderen  der  genannten  vervvand- 
len  Arten  überein. 

1)8.  .S'.  lactea  (n.  sp.)  Zahlreiche  Exemplare  (N°.  104)  aus  der 
Bai    von    Batavia,   bei  der    ersten  Boje   ausserhalb  des  Hafens 
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von  Priok.  10  ziemlich  schlanke  Tentakel  mit  etwa  28 — 30 

Federchen ,  vvelche  bei  Alkohol-Exemplaren  zwar  sehr  kurz  er- 
scheiiien,  da  sie  ganz  zurückgezogen  werden,  beim  Leben 

aber  ziemlich  lang  sind.  Anker,  Ankerplatten  und  Hirse- 
plattchen  gleichen  denen  der  vorigen  Art,  nur  sind  Anker 

und  Ankerplatten  kleiner,  resp.  0.17  mM.  und  0.14  niM. 

lang.  Der  Kalkring  gleicht  dem  von  S.  recla  (Semp.)  Der 
Darm  verlauft  fast  gerade  durch  den  Körper,  macht  nur  eine 

ganz  schwache  Doppelbiegung  in  der  Mitte  des  Körpers ,  welche 

fast  ganz  verschwindet ,  wenn  das  Tier  sich  ausstreckt.  Das 

Verhalten  der  Mesenterien ,  wie  von  Semper  für  S.  recta  be- 

schrieben  wird.  8  ziemlich  lange  Pou'sche  Blasen.  1  Stein- 
kanal.  Geschlechtsorgane  ziemlich  lang  und  verastelt.  Die 

Farbe  ist  milchweiss,  mehr  oder  weniger  durchscheinend. 
Sie  leben  beisammen  mit  S,  reticulata  und  S.  striata. 

Obgleich  ohne  Zweifel  die  Arten :  S.  reticulata,  recta,  in- 
divisa ,  striata  und  lactea  einander  sehr  nahe  verwandt  sind, 
sind  sie  doch  nicht  nur  auf  den  ersten  Bliek  von  einander  zu 

unterscheiden  durch  Farbe  und  Tentakelzahl ,  sondern  weichen 

auch  in  der  Form  der  Anker  und  Ankerplatten,  im  Verlauf  des 

Darmes,  in  der  Form  des  Kalkringes  etc  ,  so  von  einander  ab ,  dass 
sie  wohl  als  besondere  Arten  aufzufassen  sind,  da  ich  von 

S.  reticulata  und  S.  lactea  wenigstens  sehr  zahlreiche  Exem- 
plare    untersucht  habe,  ohne  übergangsformen  zu  begegnen. 

60.  S,  kallipeplos  (n,  sp.)  Ein  Exemplar  (N°.  545)  aus  der  Bai  von 

Batavia,  vom  Korallenriffe  «Vader  Smit."  Im  ganzen  24  Tentakel, 
unter  {Taf.  11  Fig.  43)  weichen  aber  nur  19  lange  mit  zahlreichen 
Federchen,  ferner  an  der  Bauchseite  drei  überaus  kleine  mit 

nur  einigen  wenigen,  ganz  rudimentaren  Federchen,  so  dass 

sie  zu  drei  kurzen  Stümpfchen  reduciert  sind,  und  endlich  sind 

rechts  die  6^*^  und  7*^  Tentakel,  abgerechnet  von  den  drei  ru- 
dimentaren, ventralen  wieder  viel  kleiner  als  die  19  langen, 

tragen    aber    einige    deutliche    Federchen.    Der  langgestreckte 
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Körper  ohne  grosse  ïuberkeln  zwischen  den  imr  schwach  durch- 
schimmerndeii  5  Muskelbandern ,  wie  bei  S.  grisea,  serpenlina 

etc.  Die  Anker  iind  Ankerplatten  sind  denen  von  den  drei 

vorigen  Arten  sebr  ahnlich,  namlich  die  Ankerplatten 

mit  7  gezahnten,  grossen  Löcbern  nnd  einigen  kleinen  beim 

Bugel,  welcher  bis  iiber  das  vorderste  grosse  Loch  greift 

und  einige  Zahnchen  bat.  Die  Anker  sind  glatt,  nur  in 

der  Mitte  einige  Zabnchen.  Der  Griff  ist  dentlich  gezabnt 
und  zwar  Iragt  nicbt  nur  der  Rand  Zahne,  sondern  aucb 
auf  der  Flache  sind  noch  welche,  Ausser  diesen  kommen 

noch  zablreicbe  kleine,  unregelmassig  verastelte,  krause  Kalk- 
körperchen  vor.  {Taf.  IL  Fig,  41)  Am  Scblunde  ein  kraftiger 

bindegewebiger  (Knorpelring  mit  20  Löcbern  am  bintern 

Ende.  Der  Kalkring  besteht  aus  zebn  Stücken  {Taf.  II.  Fig.  4^)  die 
radialen  mit  einem  nur  sebr  kleinen  Locbe,  Zablreicbe,  etvva 

30  PoLi'scbe  Blasen.  Ein  einfacber  Steinkanal  Der  Darm  macbt 
die  gewöbnlicbe  Doppelbiegung.  Fortpflanzungsorgane  mebrere 
verastelte  Scblaucbe. 

Lange  des  ïieres  im  Leben  45  c.  M.  Die  Grundfarbe  des 
lebenden  Tieres  ist  ein  belles  Lila  ziemUcb  am  Rücken  dunkler 

als  am  Bancbe,  überall  mit  zabllosen  belleren  Pünktcben  ge- 
sprenkelt.  Ausser  diesen  kleinen ,  kommen  am  Rücken  noch 

zablreicbe  grössere  (2  m.  M.  Diameter),  etwas  bellere  Flecken  vor , 

auf  welcben  sicb  die  Sprenkelung  aber  fortsetzt.  Die  Tentakel 

baben  dieselbe  Grundfarbe  wie  der  Körper,  wenigstens  die  Feder- 
chen,  der  Stamm  bat  aber  eine  braunlicb  lila,  netzarligeZeicbnung, 
zwiscben  welcber  die  Farbe  fast  weiss  ist.  Die  Farbe  balt  sicb 

ziemlicb  gut  bei  Alkobolexemplaren. 

Das  einzige  Exemplar  dieser  recbt  zierUcben  Synapla,  das  icb 

bis  jetzt  gefunden  babe,  krocb  nacb  Art  der  viel  kleineren 

S.  reticulala  auf  grossen  und  astigen  Korallenstücken  umber, 
und  das  Tier  scbeint  sicb  nicbt  unter  Steine  und  Korallen 

zu  verkriecben,  da  es  aucb  wabrend  der  Zeit,  die  icb  es  leben - 
dig  im  Aquarium  bielt  immer  oben  auf  den  Korallenstücken 
krocb.     Bei  Berührung  klettet  das  Tier  stark. 
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61.  .S'.  psara  (ii.  sp.)  Fünf  Exemplare  (N°.  100 ,  101 ,  102, 109) 
voii  den  Korallenriffeii  aiis  der  Bai  von  Batavia. 

15  Tentakel,  von  welchen  der  raittlere,  ventrale  viel  kleiner 

ist  als  die  12  übrigen,  und  zuweilen  (N^.  109)  ganz  fehlt,so 
dass  nur  12  Tentakel  vorkonimen.  Jeder  Tentakel  mit  zahl- 

reichen ,  etwa  60  Federchen.  Anker  und  Ankerplatten  sind 

denen  von  S.  striala  (sl.)  sehr  ahnlich ,  nnr  fehlen  die  Zahnchen 

am  Bugel.  Die  kransen  llirseplattchen ,  wie  die  von  S.  reliculala 
und  verwandten  Arten  fehlen  aber ,  statt  welcher  aber 

zahllose,  sehr  kleine,  langlicb  runde  Korperchen  vorkommen, 

welche  gewöhnlich  in  kleinen  Kreisen  angeordnet  sind.  —  Kalk- 
ring  besteht  aus  13  Gliedern,  die  5  radialen  durchlöchert. 

Ein  Knorpelring  kommt  vor.  Zahlreiche  Pou'sche  Blasen,  ein 
dorsaler  Steinkanal.  Der  Darm  mit  den  gewöhnlichen  beiden 

Schlingen.  Fortpflanzungsorgane  als  zahlreiche  zuni  Teil 

verastelte  Schlauche.  Farbe  im  ganzen  einfarbig  heller  oder 

dunkler  grau,  nur  mit  vereinzelten,unregelmassigangeordneten 

dunkleren  Flecken,  und  mehr  oder  weniger  deullich  weiss  ge- 

sprenkelt  durch  die  kleinen  Kalkpapillen ,  Tentakel  gleich  ge- 
farbt  wie  der  Körper.     Lange  bis  zu  5  dM. 

Ausserlich,  so  wie  in  ihrer  Lebensweise  ahneln  diese  Tiere 

der  »S.  grisea  und  serpentina,  da  sie  auch  wie  diese  im  Leben 

die  zehn  Reihen  grosser  Tuberkeln  haben  ,  und  ihre  Farbe  mehr 

oder  weniger  ahnlich  ist.  Jedoch  durch  die  Zahl  der  Tentakel 

und  die  Form  der  Anker ,  Ankerplatten  und  der  Hirseplattchen 

ist  diese  Art  leicht  von  den  genannten  Arten  zu  unterscheiden. 

Recht  hübsch  waren  bei  allen  Exemplaren  dieser  Art  die  ver- 
schiedenen  Allerstadien  der  Anker  und  Ankerplatten  zu  sehen 

{Taf.  IL  Fig.  36-38).  Als  erste  Anlage  der  Ankerplatte  findet  man 

kleine,  lang  x-förmig  ausgezogene  Körper  noch  ganz  ohne  Anker 
{Fig.  36)  Indem  die  vier  Armen  grösser  werden  und  sich  ferner  zu 

verasteln  anfangen,  kommt  quer  über  die  erste  Spange  der 

noch  immer  x-förmigen  Platte,  die  erste  Anlage  des  Ankers, 
der  zuerst  als  eine  Kalknadel,  nur  an  der  einen  Seite  kolbig 

angeschwollen ,  an  der  andern  Seite  spitz  zulaufend,  erscheint. 
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Aus  deni  kolbig  angescliwolleneii  Ende  wachsen  die  beiden 

Arme  hervor  {Taf.  IL  Fig.  37).  Danii  entwickell  die  Platte 

sich  ferner,  indem  diirch  Verwachsuiig  der  Verüstelungen 

die  Löcher  entsteheii  und  wieder  iieue  Verastelungen  liinzu- 
kommen.  Die  Ankerariiie  wachsen  weiter,  und  das  spitze 

Ende  schwillt  jetzl.  auch  kolbig  an  {Taf.  IL  Fig.  58)  woraus 

nachher  der  Griff  entsteht.  Alle  mögliche  Übergansforinen 

kommen  bei  demselben  Exemplar  neben  einander  vor,  und 

bei  keiner  andren  Syiiapla  habe  ich  dies  so  sohön  beobachten 
können,  als  eben  bei  dieser  ArI. 

Batavia,  Ende  Juli  1887. 
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In  de  maand  Januari  en  in  de  eerste  helft  van  Februari  viel  er 

betrekkelijk  weinig  regen. 
Van  af  medio  Februari  tot  aan  bet  midden  der  maand  Mei 

bleef  bet  weder  zeer  regenacbtig. 

De  daarop  gevolgde  droogte,  die  tot  omstreeks  bet  einde 

der  maand  September  duurde,  bield  geen  enkele  maal  lang 

aan,  maar  werd  telkens  door  zacbte  regenbuien  afgewisseld. 

Bij  bet  begin  van  October  viel  de  westmoesson  met  kracbt 

in ,  en  in  de  laatste  drie  maanden  van  het  jaar  werden  slechts 

enkele  droge  dagen  opgeteekend. 

Over  het  geheel  was  de  weersgesteldheid  voor  de  ontwik- 
keling der  plantsoenen  zeer  gunstig. 

Stormen,    die    vooral  aan    het   Tangkoeban-prahoe-gebergte 



in  den  aanvang  van  het  jaar  aan  de  plantsoenen  menig  nadeel 
berokkenen,  werden  zoo  goed  als  niet  waargenomen,  en 

nachtvorsten,  welke  in  het  derde  kwartaal  van  het  jaar  bij 

felle  droogte  en  sterken  oostenwind  vooral  aan  jong  plantsoen 

veel  schade  toebrengen .  werden  almede  niet  bespeurd. 

De  felle  en  langdurige  droogte  gedurende  den  oostmoesson 

van  1885  werkte  krachtig  op  de  verweering  van  de  bouw- 

kruin en  deed  haren  gunstigen  invloed  gevoelen  in  het  afge- 
loopen  jaar,  waarin  ook  gedurende  den  ganschen  oostmoesson 
telkens  zachte  regenbuien  vielen  en  waardoor  de  planlsoenen 

zich  ongestoord  konden  blijven  ontwikkelen. 

De  aanhoudende  regens  gedurende  het  laatste  kwartaal  1886, 

lioe  gunstig  ook  voor  den  jongen  aanplant,  werkten  ten  slotte 
storend  op  de  ontwikkeling  van  oud  plantsoen. 

II.    Vcrmenigvuldigiiii^. 

Het  aantal  in  den  vollen  grond  staande  planten  bedroeg  bij 

het  einde  des  jaars  1.686.200. 

Toont  dit  cijfer  eene  belangrijke  vermeerdering  in  het  afge- 
loopen  jaar  aan,  zoo  is  toch  die  vermeerdering  feitelijk  nog 

veel  grooter,  daar  vooral  het  cijfer  der  oude  C.  Succirubra, 

C.  Josephiana  en  C.  Officinalis  ten  vorige  jare  nog  te  hoog 
bleek  te  zijn. 

In  de  kweekerijen  bevinden  zich  naar  schatting  2.108.000 

planten,  waarvan  1.453.000  Ledgeriana's  en  675.000  Succiru- 
bra's. 

Deze  cijfers  zijn  zeer  globaal,  vooral  omdat  daaronder  zijn 

begrepen  de  nog  zeer  kleine  planten  op  zaadbedden .  wier  aan- 
tal zelfs  bij  schatting  moeielijk  is  op  te  geven. 

Onder  de  Ledgeriana's  zijn  begrepen  55.000  enten ,  allen  be- 
stemd tot  uitbreiding  van  het  etablissement  Tirtasari. 

Deze  entplanten  zullen  voor  het  grootste  gedeelte  nog  in 

het  1*^  kvvartaal  van  1887  in  den  vollen  grond  worden  over- 

gebracht. 
Behalve  deze  55.000  reeds  geslaagde  enten  bevinden  zich  in 
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de  kweekerijen  te  Tjinjiroean  nog  omtreeks  50.000  reeds  ver- 
groeide entplanten  in  verschillende  stadia  van  ontwikkeling, 

die  in  het  laatst  van  1887  en  het  begin  van  1888  in  aanmer- 
king   komen  om  in  den  vollen  grond  te  worden  overgebracht. 

Voor  entrijs  werden  bijna  uitsluitend  gebruikt  twijgjes  van 

de  rijkste  afstammelingen  der  moederboomen  N°.  25  en  58, 

die  minstens  ll°/o  kinine  in  den  bast  der  6  a  7-jarige  planten 
aantoonden. 

Deze  planten  zijn  niet  alleen  rijker  aan  alcaloïd  dan  hare 

moederboomen,  doch  ze  hebben  voor  kunstmatige  vermenig- 

vuldiging nog  het  voordeel  niet  zoo  spoedig  te  bloeien ,  —  een 

bloeien ,  dat  bij  jonge  planten  zoo  storend  werkt  op  hare  ont- 
wikkeling. 

De  kunstmatige  vermenigvuldiging  van  eene  rijke  hybride 

van  C.  Ledgeriana  en  C,  Succirubra  werd  in  het  ver- 
verslagjaar krachtig  voortgezet ,  en  daarvan  kwam  een  vrij 

belangrijke  aanplant  tot  stand  op  gerooid  terrein  te  Tjinjiroean, 
welke  aanplant  nog  voortdurend  wordt  uitgebreid. 

Behalve  van  deze  in  vroegere  jaarverslagen  besproken 

hybride  werden  ook  nog  eenige  entplanten  verkregen  van  den 

in  1885  geanalyseerden  hybride  Lett.  P.  die  almede  tot  de 

aan  kinine  rijkste  en  snelgroeiendste  Cinchonen  moet  worden 

gerekend. 
Van  de  vijf  te  Tjinjiroean  bestaande  kweekhuizen  moest  er 

bij  het  einde  van  1886  één  wegens  bederf  der  houtwerken 

geheel  worden  afgebroken. 

In  plaats  daarvan  wordt  een  nieuw  gebouw  opgericht,  dat 

even  als  de  overige  gedeeltelijk  van  metselwerk  wordt  opge- 
trokken. 

Aan  het  kweeken  van  Ledgeriana-  en  Succirubra-zaailingen 

werd  veel  zorg  en  kosten  besteed,  en  de  kweekerijen  onder- 
gingen allerwege  een  belangrijke  uitbreiding, 

In  het  V  kwartaal  van  het  verslagjaar  werden  de  in  1885 

gerooide  terreinen  bijna  alle  weder  met  Ledgeriana  en  Succi- 
rubra   beplant,    terwijl    in    het    laatste  kwartaal  een  aanvang 

IS 
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werd  gemaakt  met  het  herplanten  der  in  1 886  gerooide  plant- 
soenen, zoomede  met  het  heplanten  van  enkele  stukken  nieuw 

terrein,  dat  ontgonnen  was  ter  afzondering  van  de  etahlisse- 
menten  aan  het  Malabargebergte. 

Deze  werkzaamheden  zullen  in  het  1' kwartaal  1887  worden 
voortgezet  en  zoo  mogelijk  voleindigd. 

Te  Tiriasari  onderging  het  enten-plantsoen  ook  in  het  2^  en 

3^  kwartaal  1886  nog  eenige  uithreiding,  hetgeen  geschieden 
kon  door  het  gehruik  van  krachtige  in  potten  gekweekte  enten, 

die  bij  het  overbrengen  weinig  of  niet  leden. 

Het  jaar  1886  was  merkwaardig  door  zijne  groote  productie 

aan  uitstekend  Ledgeriana-zaad,  een  gevolg  der  langdurige  en 
aanhoudende  droogte  van  1885. 

Vooral  het  enten-  en  stekken-plantsoen  te  Tiriasari  leverde 
eene  overgroote  massa  goed  kiemkrachtig  zaad ,  waarvan  een 

deel  op  de  Gouvernements-onderneming  werd  te  kiemen  gelegd, 
doch  grootendeels  op  publieke  veiling  werd  verkocht. 

Het  product  aan  zaden  van  enten  der  onderzochte  moeder- 
boomen  viel,  de  sterke  bloei  dier  planten  in  aanmerking  geno- 

men, quantitatief  niet  mede. 

Vooral  de  plantsoenen,  bestaande  uit  enten  van  den  moeder- 

boom No.  25,  die  bij  het  einde  van  1885  zoo  krachtig  be- 

gonnen te  bloeien,  dat  zelfs  het  afsterven  daarvan  werd  ge- 
vreesd ,  eene  vrees ,  die  zich  dank  zij  de  krachtige  en  herhaalde 

grondbewerking  niet  heeft  bewaarheid,  gaven  slechts  een 
betrekkelijk  kleinen  zaadoogst. 

Voor  dit  verschijnsel  is  geen  andere  verklaring  te  vinden, 
dan  dat  in  deze,  zoo  al  niet  geheel  geïsoleerde,  dan  toch  min  of 

meer  afgesloten  plantsoenen  bevruchting  moeielijk  plaats  vond. 

In  deze  plantsoenen  toch,  aangelegd  uit  enten  afkomstig  van 
een  en  dezelfden  moederboom,  was  legitieme  bevruchting  zoo 

goed  als  uitgesloten,  doch  bovendien  konde  bij  deze  slechts 

zelfbevruchting  plaats  hebben,  d,  i.  illegitieme  bevruchting  in 

den  meest  ongunsligen  vorm. 

De     groote     hoeveelheden     zaad,    gedurende    het    laatste 
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doch  ten  gevolge  van  het  groote  aanbod  zoomede  door  combi- 
naties van  partikuliere  planters  was  de  opbrengst  der  veilingen 

zeer  gering. 

Bij  Gouvernenientsbesluit  van  8  December  1886  No  l/C. 

werden  daarom  weder  minimum-prijzen  voor  enten  en  zaad 
vastgesteld. 

Bij  eene  deu  50^^^"  December  gehouden  veiling  van  Ledgeriana- 
enten  vonden  slechts  een  vijftigtal  tegen  den  door  de  Regeering 

vastgestelden  minimum-prijs  van  ƒ  10   per  stuk   koopers. 
In  het  geheel  bedroeg  de  opbrengst  der  veilingen  geduren- 
de 1886: 

van  zaad:  ƒ     1385 
der  enten:  500 

Totaal.    .     .   ƒ     1885. 

Evenals  ten  vorigen  jare  werden  gedeelten  van  het  in 

veiling  gebrachte  zaad  op  de  Gouvernements-onderneming  te 
kiemen  gelegd,  ten  einde  eventueele  klachten  over  niet  kiem- 
krachtigheid    van    het   verkochte   zaad  te  kunnen  beoordeelen. 

Al  de  genomene  proeven  gaven  gunstige  resultaten,  en 
klachten  werden  niet  vernomen. 

Door  Houtvesters  werden  betrekkelijk  geringe  hoeveelheden 

Succirubra-zaad  aangevraagd,  aan  welke  aanvragen  zoo  spoe- 
dig mogelijk  werd  voldaan. 

Door  kruidkundigen  en  vertegenwoordigers  van  wetenschappe- 
lijke instellingen  of  buitenlandsche  Gouvernementen  werden 

almede  zeer  geringe  hoeveelheden  Ledgeriana-  en  Succirubra- 
zaden  aangevraagd. 

Als  een  gevolg  van  den  weinig  strengen  oostmoesson  van 

1886  is  de  bloei  van  Ledgeriana-  en  Succirubra-planten  niet^ 
sterk,  zoodat  de  oogst  van  zaden  dier  boomen  in  1887  niet 

zeer  groot  belooft  te  zijn. 

De  vraag  is  geopperd,  of  de  invloed  van  den  Succirubra- 
stam,  die  oorzaak  is  van  de  vorming  van  neven-alcaloïden  in 
den   bast    van    den    daarop    gegriffelden  Ledgeriana,  zich  ook 
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zoude    doen    gevoelen    in  de  planten  gekweekt  uit  het  van  de 

entplantsoenen  te  Tirtasari  afkomstige  zaad. 
Proeven  om  door  kunstmatige  bevruchting  dienaangaande 

zekerheid  te  verkrijgen  mislukten  echter  allen ,  doch  ze  zullen 

in  den  loop  van  1887  worden  herhaald. 

IIT.    Ontginning  en  Onderhoud. 

Te  Tirtasari  werden  in  den  loop  van  1886  eenige  bouws 

boschgrond  ontgonnen,  bestemd  voor  den  aanleg  van  ent- 
plantsoenen. 

Ook  te  Tjinjiroean  en  te  Tjibeureum  werden  enkele  bouws 

bosch  gekapt  en  ontgonnen,  zooverre  die  terreinen  kwamen 

te  vallen  binnen  nieuwe  wegen ,  welke  ter  afronding  dier  eta- 
blissementen werden  aangelegd. 

Enkele  bouws  op  genoemde  etablissementen,  vroeger  met 

C.  Josephiana  beplant ,  werden  wegens  moeielijkheid  van  het 

terrein  niet  weder  beplant,  zoodat  de  feitelijke  uitbreiding  der 

plantsoenen  van  weinig  beteekenis  is. 

Met  het  afronden  dier  etablissementen  wordt  voortgegaan, 

naar  mate  het  opruimen  der  oude  minder  waardvolle  cin- 
chonen  vordert,  waarbij  dan  tevens  het  wegenstelsel  wordt 

uitgebreid  en  verbeterd. 
Aan  het  onderhoud  der  plantsoenen  werd  de  meeste  zorg 

besteed. 

In  jonge  tuinen  werd  aanvankelijk  de  grond  zeer  oppervlak- 
kig bewerkt,  voor  zooverre  zulks  noodig  was  tot  hel  schoon- 

houden van  den  bodem  van  alle  onkruid,  welke  bewerking 

werd  herhaald,  naar  mate  het  onkruid  zich  wieder  ontwik- 
kelde. 

Bij  geleidelijke  ontwikkeling  der  plantsoenen  werd  ook  de 

bodem  dieper  bewerkt. 
In  de  reeds  oudere  tuinen  werd  met  het  maken  van 

twee  voet  diepe  greppels  voortgegaan,  waardoor  het  geheele 

bodemoppervlak    gaandeweg  tot  die  diepte  w^ordt  omgewerkt. 
Deze  werkwijze  werd  zoo  al  niet  op  den  ganschen  aanplant  dan 
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toch  streng  toegepast  in  Ledgeriana-plantsoenen  en  de  gunstige 
resultaten  der  degelijke  grondbewerking  zijn  niet  achterwege 

gebleven. 
Over  het  geheel  werden  voor  het  onderhoud  der  tuinen  en 

aan  diepe  grondbewerking  vele  kosten  ten  offer  gebracht ,  doch 

die  kosten  zijn  ruimschoots  vergoed  door  een  zooveel  grooteren 

oogst,  die  alleen  voor  het  Ledgeriana-product  in  een  enkel 

jaar  van  155.287  tot  238.764  halve  kilogrammen  steeg,  zon- 
der dat  een  enkel  plantsoen  werd  gerooid,  en  welk  product 

slechts   door   allernoodzakelijkste    uitdunning    werd  verkregen. 

De  uitkomsten  eener  krachtige  grondbewerking  deden  zich 

het  meest  gevoelen  ten  opzichte  van  de  enten-  en  stekken- 
plantsoenen  te  Tirtasari,  alwaar  van  den  aanvang  af  intensieve 

cultuur  werd  toegepast,  en  waar  de  gemiddeld  vijfjarige 

tuinen  eeneu  oogst  van  ruim  1200  halve  kilogrammen  bast 

per  bouw  leverden, 

Doch  nog  meer  dan  uit  productiecijfers  kan  worden  aan- 
getoond ,  zijn  de  goede  gevolgen  der  intensieve  cultuur  wij  ze 

merkbaar  aan  de  bastvorming  in  de  plantsoenen ,  welke  gevol- 
gen uit  volgende  oogsten  zullen  blijken. 

Naar  het  verkrijgen  en  het  behoud  van  gesloten  plantsoenen 

werd  allerwege  gestreefd. 

De  groote  zorg,  die  aan  het  onderhoud  werd  besteed,  was 

bevorderlijk  aan  eene  krachtige  ontwikkeling  der  zijtakken  en 

bracht  het  hare  bij  tot  eene  spoedige  vorming  van  een  geslo- 
ten aanplant. 

Mochten  de  kosten  aan  het  onderhoud  der  plantsoenen  besteed 

aanvankelijk  dan  ook  vrij  hoog  zijn ,  bijaldien  onder  «onderhoud" 
dan  ook  slechts  wordt  verstaan  het  zuiveren  der  plantsoenen 

van  onkruid,  ten  einde  de  planten  eene  ongestoorde  ontwikke- 
ling te  verzekeren ,  dan  is  dat  onderhoud  ook  slechts  van 

korten    duur  en  wordt  tot  twee  hoogstens  drie  jaren  beperkt. 

H(;t  diep  spitten  en  het  greppelen  dienen  dan  ook  feitelijk 
slechts  om  een  krachtigen  groei  op  te  wekken  en  daardoor  zoo 

spoedig  mogelijk  tot  groote  en  regelmatige  oogsten  te  geraken. 
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Behalve  door  zware  groiidbe werking  werd  zooveel  mogelijk 

de  groei  nog  bevorderd  door  bemesting,  doch  de  verkrijgbare 

geringe  hoeveelheid  mest  was  oorzaak ,  dat  dit  middel  ter  ver- 
betering van  bestaande  plantsoenen  slechts  op  zeer  beperkte 

schaal  konde  worden  toegepast. 

Te  Nagrak  weerden  goede  resultaten  verkregen  met  het  op- 
vullen der  greppels  met  bovenaarde  uil  de  aangrenzende  bos- 

schen,  doch  ook  dit  middel  tot  verbetering  van  achterlijke 

plantsoenen  konde  slechts  op  kleine  schaal  worden  aangewend. 
Het  zekerste  en  minst  kostbare  middel  tot  verbetering  van 

den  boomkruin  wordt  gevonden  in  eene  krachtige  humusvor- 
ming  uit  afvallende  bladeren ,  welke  humusvorming  slechts  in 

gesloten  plantsoenen  ongestoord  kan  plaats  vinden. 

Vermelding  verdient  nog  eene  proef  te  Tjinjiroean  genomen. 

Een  Succirubra-plantsoen ,  dat  jaren  lang  ondanks  alle  pogin- 

gen tot  verbetering  in  groei  achterlijk  was  gebleven ,  ontwik- 
kelde zich  krachtig,  kort  nadat  het  bodemoppervlak  met  eene 

half  voet  dikke  laag  van  allerlei  afval ,  als  verbruikte  alang-alang, 
zaagsel  enz.  was  bedekt  geworden. 

Zooals  boven  werd  vermeld  konden  door  het  aanhoudend 

schoonhouden  der  jonge  plantsoenen  de  zijtakken  zich  aanstonds 

krachtig  ontwikkelen,  doch  die  krachtige  groei  der  zijtakken 

heeft  tengevolge,  dat  deze  al  spoedig  in  strijd  geraken  met 

den  hoofdstam  waarvan  eene  min  of  meer  heestervormige  ont- 
wikkeling der  planten  het  gevolg  is. 

Door  het  geleidelijk  opkappen  der  boomen  wordt  het  kwaad 
wel  weder  verholpen,  maar  de  ten  gevolge  dier  operatie 

teweeggebrachte  stoornis  in  de  sapbeweging  is  toch  steeds 
oorzaak,  dat  de  planten  tijdelijk  in  hare  ontwikkeling  worden 

gestoord. 
De  strijd  omtrent  het  al  of  niet  nuttige  en  wenschelijke 

van  het  snoeien  aan  kinaboomen ,  waaronder  werd  verstaan 

het  geleidelijk  wegnemen  der  onderste  takken ,  Is  jaren  lang 

gevoerd,  doch  die  strijd  is  onopgelost  gebleven. 

Hebben    wij    ons  geschaard   aan  de  zijde  van  hen,  die  ver- 
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meenden,  dal  aan  den  ongestoorden  groei  der  boomen  zoo 

weinig-  mogelijk  belemmeringen  in  den  weg  mochten  worden 
gelegd,  van  den  anderen  kant  ontging  het  ons  niet,  dat  ten 

gevolge  der  eenigszins  heesterachtige  ontwikkeling  der  cincho- 
nen  het  verkregen  product  voor  een  groot  deel  uit  bast  van 

takken  en  twijgen  bestond. 

Ten  einde  in  dien  toestand  verbetering  te  brengen ,  werd 

aanvankelijk  bij  wijze  van  proef  eene  snoeiwijze  ingevoerd, 

die  al  aanstonds  bleek  zulke  gunstige  resultaten  op  te  leveren, 

dat  ze  spoedig  meer  algeuK^en  werd  toegepast. 
Ze  bestaat  in  het  geleidelijk  inkorten  van  die  gedeelten  der 

takken  welke  dreigen  de  hooger  aangezette  takken  en  den 
hoofdstam  te  onderdrukken. 

Deze  snoei  bracht  geen  de  minste  stoornis  in  den  groei  der 

planten  teweeg,  wat  verklaarbaar  is,  daar  wel  is  waar  de 

boom  van  een  deel  zijner  bladerenmassa  werd  beroofd,  doch 

aanstonds  ook  eene  andere  in  verdrukking  geraakte  bladmassa 

de  functiën  tot  groei  en  bastvorming  overnam. 

De  ondertakken,  van  een  deel  van  hunne  bladerenmassa  ont- 

daan en  daardoor  in  hunnen  groei  gestuit,  worden  al  spoedig 
door  de  hooger  aangezette  takken  onderdrukt  en  kunnen  dan 

zonder  nadeel  worden  verwijderd  en  zoo  noodig  geoogst. 

Deze  snoeiwijze,  aanvankelijk  op  eenjarige  planten  beproefd, 
werd,  nadat  de  gunstige  resultaten  afdoende  gebleken  waren, 

ook  toegepast  op  andere  boomen  met  hetzelfde  gunstige  re- 

sultaat, waarbij  een  zeer  belangrijk  product  aan  Ledgeriana- 
bast  werd  verkregen. 

De  metingen  van  Ledgeriana's  in  1879  begonnen  werden 
voortgezet. 

De  gemiddelde  hoogte  der  achtjarig  uit  zaad  gekweekte  plan- 

ten te  Tjibeiireum  bedroeg  nu  4.92  meter  bij  een  stamom- 
trek  van  0.35  meter. 

De  maximum-hoogte  was  6.50,  de  maximum-stamomtrek 
0.46  meter. 

Te    Tirtasari   gaven    de    metingen  der   zevenjarige  enten  en 
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stekken  respectievelijk  eene  gemiddelde  hoogte  van  4.76  en  5.71 
meter  en  een  gemiddelden  stamomtrek  van  0.57  en  0,50  meter, 

terwijl  de  maxima  van  hoogte  en  stamomtrek  respectievelijk 
6.15  en  4.90,  0.45  en  0.40  meter  bedroegen. 

Geven  deze  cijfers ,  vooral  wat  de  metingen  te  Tirtasari  be- 
treft, geene  gemiddelden  omtrent  den  groei  der  planten ,  omdat 

de  voor  meting  bestemde  gedeelten  der  plantsoenen  zich  over 

het  geheel  slecht  hebben  ontwikkeld,  zoo  is  uit  vergelijkingen 

met  de  metingen  van  vorige  jaren  de  conclusie  niet  gewaagd, 

dat  een  meer  tijdig  uitdunnen  der  geslotene  aanplantingen  is 
aan  te  bevelen,  wat  ook  gemakkelijker  kan  geschieden,  zoo  de 

hoornen  door  eene  rationeele  en  thans  algemeen  ingevoerde 

snoeiwijze  niet  meer  den  ongunstigen  invloed  van  het  opkappen 
zullen  ondervinden. 

De  Helopeltis  Antonii  bleef  zich  ook  gedurende  het  verslag- 

jaar op  alle  etablissementen  met  uitzondering  van  Kawah  Tji- 
widei  vertoonen,  doch  dank  zij  de  strenge  vervolging  van  het 

insect  en  het  afnemen  der  aangetaste  plantendeelen  was  de 

aangerichte  schade  van  weinig  beteekenis. 

In  den  loop  der  maand  Juni  deed  de  Helopeltis  een  vrij 

plolselingen  en  hevigen  aanval  op  oude  Succirubra-plantsoenen 
te  Rioenggoenoeng ,  waarin  het  opvangen  ondoenlijk  was. 

Die  plantsoenen  herstelden  zich  echter  spoedig,  nadat  ze 

door  eene  zware  grondbewerking  tot  krachtigen  groei  waren 

gedwongen. 
Rupsen  brachten  te  Nagrah  en  Lembang  eenig  nadeel  toe 

en  het  westelijk  deel  van  Rioenggoenoeng  had  weder  sterk  te 

lijden  van  de  larven  van  kevers,  die  de  wortels  der  boomeii 

af  knagen. 

De  schade  door  de  larven  aangericht  vermindert  echter  gaan- 
deweg bij  het  geleidelijk  sluiten  der  plantsoenen. 

IV.     Oogst  van  Hina, 

De  oogst  van  1886  bedraagt  525.698  halve  kilogrammen 

bast,  welke  te  verkoop  naar  Nederland  werden  gezonden. 
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Door  den  Militairen  Geneeskundigen  Dienst  werden  geene 

basten  aangevraagd. 

Het  product  werd  verkregen  hoofdzakelijk  door  uitdunning 

van  gesloten  Ledgeriana-  en  Succirubra-plantsoenen  en  verder 

door  het  ontgraven  van  achterlijke  en  zieke  hoornen ,  het  rooi- 
en van  elf  houws  C.  Succiruhra,  die  zich  niet  meer  ontwik- 

kelden, vier  houws  C.  Josephiana  en  twee  houws  G,  Gahsaya 

Anglica. 
Het  product  hestaat  uit : 

KINA-SOORT. 

Aantal. 

Balen. Kisten, 

Netto  gewicht 
in  halve 

kilogrammen. 

C.  Succirubra   

C.  Josephiana  (C.  Calisaya  Schiihkrat't) . C.  Calisaya  (G.  Calisaya  Javanica).     .     . 
C.  Calisaya  Anglica   
C.  Caloptera      . 
G.  Ledgeriana   
C.  Officinalis   
C.  Lancifolia   

Totaal. 

596 466 
219 

225 3 1 97 
31 

3 4 
1516 — 
263 3 
26 2 

2723 
732 

160.830 
65.141 

580 

18.281 8J0 

238.764 
37.109 
4.183 

525.698 

Uit  deze  cijfers  blijkt ,  dat  de  oogst  van  1886  die  van  het 

voorgaande  jaar  met  92.980  halve  kilogramuien  heeft  over- 
troffen. 

De  vermeerdering  is  hoofdzakelijk  te  danken  aan  het  zooveel 

grootere  product  van  C.  Ledgeriana,  waarvan  de  oogst  in  1885, 
135.287  halve  kilogrammen  bedroeg. 

De  belangrijke  toename  van  bast  uit  de  G.  Ledgeriana-plant- 

soenen  moet  hoofdzakelijk  aan  de  nu  sinds  een  drietal  jaren  al- 
gemeen toegepaste  intensieve  cultuurwijze  worden  toegeschreven. 

Want,  ofschoon  wel  is  waar  eenige  plantsoenen  in  1886 

voor  het  eerst  een  oogst  aan  Ledgeriana-bast  leverden  en  tot 
vermeerdering  van  de  productie  bijdroegen,  zoo  moest  in  het 

afgeloopen    jaar    ook    een    nog    grootere   aanplant   het  geheele 
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jaar  worden  gespaard,  omdat  door  een  in  1885  gedwongen 

ontijdig  oogsten  van  een  groot  aantal  boonien  die  ten  gevolge 

der  in  1884  loegepaste  schraapmethode  een  ziekelijk  aanzien 

hadden  gekregen  en  dreigden  af  te  sterven,  groote  openingen 
in  de  plantsoenen  waren  ontstaan. 

Als  bewijs  voor  den  gunstigen  invloed  der  intensieve  cultuur 

op  de  productie  kan  strekken ,  dal  dertig  bouws  aanplant  van 

enten  en  stekken  te  Tirtasari  van  gemiddeld  vijfjarigen  leeftijd 
eenen  oogst  van  56.246  halve  kilogrammen  bast  leverden, 

waarbij  niet  onvermeld  mag  blijven ,  dat  in  deze  plantsoe- 
nen alles  bespaard  bleef  wat  nog  gelegenheid  had  tot  verdere 

ontwikkeling,  terwijl  tevens  dient  te  worden  aangeteekend, 

dat,  in  het  groote  deel  dier  dertig  bouws  aanplant,  de  enten 

op  een  onderlingen  afstand  van  8x8  Rijnl.  voeten  waren 

geplant  en  eerst  omstreeks  medio  1886  tot  de  geregelde  oog- 
sten bijdroegen. 

Met  de  meeste  gestrengheid  werd  de  hand  gehouden 

aan  den  aangenomen  regel,  tijdig,  dikwijls  en  matig  te 

oogsten,  een  regel,  die  als  van  zelf  voortvloeit  uit  het  be- 
kende feit,  dat  de  groei  der  boomen  voor  het  grootste  deel 

van  hunne  bladmassa  afhankelijk  is ,  en  waaruit  ook  het  groote 

voordeel  der  gesloten  plantsoenen  blijkt,  omdat  in  deze  eene 

maximum-bladmassa  wordt  aangetroffen. 
Zooals  onder  hoofdstuk  lïl  bij  de  beknopte  beschrijving  der 

ingevoerde  snoeiwijze  is  vermeld  geworden,  werd  een  belangrijk 

product  verkregen  door  den  aanvankelijk  op  jonge  planten  doch 

spoedig  daarop  ook  op  oudere  boomen  toegepasten  snoei. 
Van  boomen,  die  heesterachtig  waren  opgegroeid,  werd 

eerst  bepaald,  welke  der  vele  stammen  tot  hoofdstam  zoude 

worden  opgekweekt  en  daarna  werden  geleidelijk  van  de  an- 
dere stammen  die  gedeelten  verwijderd,  welke  den  hoofdstam 

in  ontwikkeling  hinderden  ,  terwijl  eerst  dan  tot  geheele  verwij- 
dering van  takken  werd  overgegaan,  zoo  ze  door  de  hooge 

aangezette  onderdrukt  werden  of  dreigden  spoedig  onderdrukt 
te  zullen  worden. 
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Aan  den  regel  om  telkens  slechts  weinig  te  oogsten  om 

daardoor  weder  spoedig  tot  een  vernieuwden  oogst  te  geraken 

konde  daardoor  ook  streng  de  hand  worden  gehouden ,  hetgeen 

niet  het  geval  is  met  een  geleidelijk  opkappen,  zooals  dat 

vroeger  plaats  vond,  waarbij  de  boom  meermalen  van  een 

zeer  aanzienlijk  deel  zijner  organen  wordt  beroofd. 

Van  een  tijdelijk  kwijnen  der  plantsoenen ,  waarvan  ten 

gevolge  van  de  vroeger  toegepaste  wijze  van  opkappen  zoo 

menigvuldige  voorbeelden  zijn  aan  te  wijzen ,  was  bij  de  thans 

gevolgde  oogstwijze  geen  spoor  te  ontdekken. 

Daar  de  boomen  op  de  aangegevene  wijze  behandeld  zich 

niet  alleen  in  hoogte  maar  ook  in  de  breedte  kunnen  blijven 

ontwikkelen ,  vervalt  ook  van  zelf  het  menigmaal  zoo  moeielijk 

op  te  lossen  vraagstuk,  of  men  in  gesloten  plansoenen  tot 

uitdunning    dan    wel  tot  opkappen  zijne  toevlucht  zal  nemen. 

Bij  de  thans  gevolgde  oogstwijze  gaan  èn  uitdunning  èn 
snoei  hand  aan  hand. 

De  vraag,  tot  welke  hoogte  men  den  snoei  zal  moeten  blijven 

loepassen ,  blijft  nog  ter  beantwoording  over. 

Want  steeds  zullen  de  Ledgeriana's  en  daaronder  vooral  de 
rijkste  vormen  eene  neiging  tot  min  of  meer  heesterachtige 

ontwikkeling  blijven  behouden ,  eene  ontwikkeling ,  die  bevorderd 

wordt  door  den  scherpen  hoek,  w^aaronder  de  takken  zijn  aangezet. 
Het  systeem  van  schrapen  werd  in  het  afgeloopen  jaar  niet 

weder  toegepast. 

Gedane  metingen  toonden  aan ,  dat  na  verloop  van  één  jaar 

het  onaangeroerd  gebleven  gedeelte  van  den  over  den  halven 

omtrek  des  geschaafden  booms  tot  het  geschaafde  gedeelte  zich 

in  6  a  7-jarige  plantsoenen  verhoudt  als  4 :  3  terwijl  bovendien 
vermeend  wordt ,  dat  die  verhouding  na  verloop  van  twee  jaren 

nog  ongunstiger  is  voor  het  afgeschaafde  deel. 
De  bestaande  droogovens  te  Nagrak  en  te  Tjinjiroean  bleven 

goede  diensten  bewijzen,  doch  het  drogen  vereischt  veel  han- 
denarbeid door  het  gedurig  omwerken  van  den  bast  en  het 

drogen  vorderde  niet  snel. 
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Op  de  overige  etablissementen  deed  zich  hel  gebrek  aan 

drooginrichtingen  meer  en  meer  gevoelen ,  en  het  nog  heerschend 

gebrek  van  kunstmiddelen  tot  droging  van  den  bast  is  oorzaak , 

dat  bij  lange  niet  het  product  werd  verkregen,  dat  konde 
en  mocht  worden  verwacht. 

Bij  het  einde  des  jaars  was  een  Davidson's  T-sirocco  onderweg. 
Het  product  uit  den  oogst  van  1885  werd  bij  twee  veilingen, 

den  15^  April  en  den  29  September  1886  te  Amsterdam 
gehouden,  publiek  verkocht. 

De  prijzen  bij  de  eerste  veiling  besteed  waren  belangrijk 

liooger  dan  die  welke  bij  tweede  veiling  werden  bedongen. 

Per  half  kilogram  werden  de  navolgende  prijzen  verkregen. 

1'  veiling.       2*^  veiling. 
C.  Succirubra    55  tot  107  et.  19  tot  139ct. 

C.  Josephiana  (C.  Calisaya  Schuhkruft)  15  »   154  «   12  »  212» 

C.  Calisaya  (C,  Calisaya  Javanica)    .    50  »    586  »  —    »    —    » 

C.  Calisaya  Anglica   —  »     —   »   19  »   88  » 
C.  Ledgeriana   65  »    185  »  55  »  106  » 
C.  Officinalis   105  »    151   »  52  »  119  » 

C.  Lancifolia   20  »    41     »  -    »   —    » 

De  gemiddelde  prijs  bij  beide  veilingen  bedongen  bedroeg 

ƒ  0.70^^  per  half  kilogram  en  de  bruto  opbrengst  ƒ  505.715,25. 

T.    Personeel.    Cceldiiiiddeleii. 

Een  groot  verlies  werd  geleden  door  het  overlijden  van  den 

vorigen  Directeur  der  Gouvernements  kina-onderneming  J.  C. 
BerxNelot  Moens  ,  in  wien  de  beheerder  der  cultuur  steeds  een 

bereidwillig  raadsman  vond,  wiens  wenken  en  raadgevingen 

in  hooge  mate  tot  den  toenemenden  bloei  der  onderneming 

hebben  bijgedragen. 

De  eenige  mutatie  onder  het  Europeesch  personeel  werd 

veroorzaakt  door  het  eervol  ontslag  van  een  élève-opziener, 
die  aanstonds  werd  vervangen. 

Hel  vaste  inlandsche  personeel  bestond  op  Ultimo  December 
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uit    4    timmeiiieden ,    1    pakhuisinandoor  tevens  postbode,  23 

mandoors  en  205  boedjangs. 

Het  aanbod  van  werkvolk  was  gedurende  het  gansche  jaar 

met  uitzondering  van  enkele  maanden  gedurende  de  sawah- 

bewerking  en  den  koffiepluk  zeer  ruim ,  en  van  de  aange- 
boden werkkrachten  konde  zelfs  niet  immer  gebruik  worden 

gemaakt. 
Aan  vrouwen  en  kinderen  der  vaste  boedjangs  werd  zooveel 

mogelijk  w^erk  verschaft,  en  zij  bewezen  goede  diensten  bij 
het  onderhoud  van  jonge  tuinen ,  het  opvangen  van  schadelijke 

insecten  en  vooral  bij  het  oogsten. 

Voor  dit  laatste  moesten  echter  gewoonlijk  nog  werkkrachten 

van  buiten  worden  gezocht. 

Meer  en  meer  bieden  zich  vrouwen  voor  het  oogsten  van 

kinabast  aan  uit  de  dessa's  op  niet  te  grooten  afstand  der 
etabUssementen ,  en  met  uitzondering  van  den  duur  van  den  koffie- 

pluk was  het  aanbod  van  werk  door  vrouwen  dan  ook  steeds 

zeer  groot. 

De  uitgaven  ten  dienste  der  onderneming  bedroegen  in  1886 
aan: 

Tractementen  van  den  Directeur  den  Adjunct- 

Directeur    en  het  verder  Europeesch  personeel,     ƒ    31.500. — 
Schrijfbehoeften   »  360. — 

Reis-  en  verblijfkosten   »       2.364.20 
Tractementen  en  dagloonen  van  het  inlandsch 

personeel,  aanbouw  en  herstelling  van  kweek- 

huizen ,  aankoop  en  onderhoud  van  gereedschap- 
pen en  verdere  uitgaven   »     90.144,20 

Totaal   ƒ124.368.40 

zijnde  ƒ  591,60  minder  dan  bij  de  begrooting  voor  1886  was 

geraamd. 
Blijkens  het  jaarverslag  over  1885  bedroegen  de  gezamelijke 

uitgaven  tot  en  met  het  vervoer  van  het  product  naar  Batavia 
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gedurende  dat  jaar  .     .     .     ,   ƒ113.412.39 

De  gezamelijke  kosten  van  de  verzending 

van  het  product  naar  Nederland  benevens  die 

van  verkoop ,  enz.  beliepen   »     38.492.63 

Totaal   ƒ151.905.02 

Het  bruto-provenu  der  veilingen  in  1886  te  Amsterdam 

gehouden  bedroeg  ƒ  305.713.23,  zoodat  uit  den  oogst  van 

1885  eene  zuivere  winst  is  behaald  van  ƒ  153.808.21,  onge- 

rekend nog  eene  som  van  ƒ  16.201.25  w^elke  de  verkoop  van 

enten  en  zaden  opbracht. 

De  geldelijke  resultaten  der  onderneming  over  het  jaar  1885 

zijn  alzoo  belangrijk  minder  dan  die  over  1884,  een  gevolg 

van  den  ongunstigen  afloop  der  tvs^eede  Gouvernements- veiling, 

die  gehouden  werd  op  een  tijdstip,  dat  de  prijzen  van  kina- 

bast  tot  op  het  laagste  tot  nog  toe  bekende  peil  daalden. 

Gemiddeld   bedroegen    de  gesamelijke  uitgaven  berekend  per 

half   kilogram    bast    tot   en  met  het  vervoer  van  Batavia  over 

het    product   van   1884  ƒ  0.269^ 
id.  »     1885  »    0.2621 

id.  )>     1886  »    0.2366 

zijnde  over  1886  eene  besparing  van  ƒ  0.02^'' per  half  kilogram 
bast,  welke  besparing  voornamelijk  aan  de  sterke  toename  der 

productie  moet  worden  toegeschreven. 

De  kosten  van  vervoer  naar  Europa,  van  verkoop,  enz.  van 

het    product   van    1885  bedroegen  per  half  kilogram  f  0.08^^^ 
zoodat  de  netto  winst  per  half  kilogram  bast  bedroeg: 

ƒ  0.706^  —  (ƒ  0.2621  4_  ƒ  0.08^0)  d.  i.  ƒ  0.35^1 

Door  den  Minister  van  Koloniën  is  op  daartoe  gedaan  ver- 

zoek van  belanghebbenden  bij  den  kinahandel  en  in  overleg 

met  de  Nederlandsche  Handelmaatschappij  bepaald,  dat  bij  wijze 

van  proef  in  de  jaren  1887  en  1888  acht  malen  'sjaars  eene 
veiling  van  Gouvernements-basten  zal  worden  gehouden. 

TI.    Toestand  en  vooruitzichten. 

In    het   jaarverslag   over    1885   werd  op  grond  van  cijfers, 
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zooals  boven  vermeld  zijn ,  aangetoond,  dat  er  nog  geene  behoor- 
lijke verhouding  bestaat  tusschen  productiekosten  en  de  prijzen, 

welke  voor'  kinabast  op  de  Europeesche  markt  worden  bedongen. 
Op  dien  grond  werd  eene  geleidelijke  daling  der  kinaprij- 

zen  voorspeld. 

Die  voorspelling  is  maar  al  te  zeer  bewaarheid  geworden: 

de  daling  der  prijzen  is  in  1886  zelfs  sneller  ingetreden  dan 
verwacht  werd. 

Is  daardoor  aan  menige  verwachting ,  die  gebaseerd  was  op 

de  buitensporig  hooge  prijzen ,  welke  eenige  jaren  geleden  voor 

kinabast  werden  besteed ,  de  bodem  ingeslagen ,  bet  kan  niet 

ontkend  worden,  dat  ook  nu  nog  geene  verhouding  bestaat 

tusschen  productiekosten  en  de  bij  verkoop    bedongen   prijzen 
Want,  al  valt  niet  te  ontkennen,  dat  fancyprijzen  van 

ƒ  3.86  en  ƒ  2.1^  per  half  kilogram  bast,  die  bij  de  beide 

veilingen  in  1886  voor  enkele  partijen  pharmaceutischen  bast 

werden  bedongen,  geen  maatstaf  leveren,  waarop  de  toe- 
komst mag  worden  gebaseerd,  zoo  is  het  een  feit,  dat 

plantsoenen,  die  zulken  kostbaren  bast  produceerden,  ook 
slechts  een  betrekkelijk  kleinen  oogst  leverden,  daar  de 

bast  der  dunnere  takken  en  twijgen  als  waardeloos  in 

de  plantsoenen  achterbleef,  ja  dat  het  product  dier  tuinen, 

zijnde  het  gruis  der  dikkere  takken  en^  stamgedeelten  bij 
prijzen  van  ƒ  0,13  en  ƒ  0.12  per  half  kilogram  nog  een 
direct  verlies  opleverde,  omdat  die  prijzen  geen  vergoeding 

geven  voor  de  kosten  aan  oogst,  droging,  verpakking,  ver^ 
zending  en  verkoop  ten  koste  gelegd. 

Het  gruis  der  jonge  takken  en  twijgen  van  de  minst  waard^ 
volle  hybriden  van  Ledgeriana  bracht  bij  de  veiling  van  29 

September  1886  nog  een  prijs  (/  0.35  per  half  kilogram)  op, 
waarmede  niet  alleen  de  bovengenoemde  kosten  van  oogst, 

enz.  werden  gedekt  maar  waaruit  nog  alle  overige  kosten, 

als  die  voor  het  beheer,  het  oprichten  van  gebouwen,  aanleg 

en  onderhoud  van  kweekerijen ,  aanleg  en  onderhoud  van  plant- 
soenen, enz.  enz.  werden  vergoed. 
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En  eindelijk  blijkt  uit  verkregen  productiecijfers,  zooals 
die  voor  Tirlasari  zijn  opgegeven,  alsmede  uit  het  feit,  dat 

het  150  bouws  groote  etablissement  Nagrak,  dat  in  1886 
194.500  halve  I  kilogrammen  bast  leverde,  een  etablissement 

dat  op  den  duur  in  productiviteit  verre  ten  achteren  blijven 

zal  bij  de  uitgestrekte  plantsoenen  van  bet  Malabar-gehergle , 

dat  bij  voortgezette  intensieve  cultuur  en  bij  rationeele  exploi- 
tatie de  jaarlijkscbe  productie  der  geheele  onderneming,  die 

ruim  1000  bouws  oppervlak  beslaat,  bij  prijzen  als  die  thans 

nog  worden  bedongen  gereedelijk  tot  bet  dubbele,  ja  tot  het 

drievoudige'  van  de  laatstelijk  verkregen  oogsten  kan  worden  op- 
gevoerd, wat  alweder  ten  gevolge  zal  hebben ,  dat  de  productie- 

kosten berekend  per  half  kilogram  bast  nog  eene  belangrijke 

vermindering  zullen  kunnen  ondergaan. 

Worden  ook  al  voor  de  Gouvernements-onderneming  geene 
renten  van  opgenomen  kapitalen,  geene  belastingen ,  als  canon, 

hoofdgeld,  verponding,  enz.  in  rekening  gebracht,  van  den 
anderen  kant  mag  niet  onvermeld  blijven ,  dat  de  verspreide  en 

voor  een  doel  zeer  ongunstige  ligging  der  verschillende  etablis- 
sementen een  moeielijk  en  vrij  kostbaar  beheer  noodig  maakt. 

Uit  de  onder  hoofdstukken  IV  en  V  opgegeven  cijfers  blijkt 
voldoende,  dat  het  wantrouwen  in  de  cultuur  van  kina,  een 

wantrouwen  dat  zijnen  oorsprong  vindt  in  den  steeds  dalenden 

prijs  van  het  product,  niet  voldoende  is  gemotiveerd,  en  ver- 
meenen  wij  zelfs,  dat,  mocht  ook  al  gedurende  de  eerstvolgende 

jaren  de  markt  van  kinabast  eene  stijging  aantoonen,  eene 

belangrijke  daling  in  den  verkoopprijs  van  kinabast  op  den 
duur  niet  kan  uitblijven. 

VII.    Kennl<$  der  op  «lava  gekweekte  kinasoorten. 

De  planten  verkregen  uit  het  zaad  in  1880,  van  den  Heer 
ScHUHKRAFT  ontvaugcn ,  hebben  zich  krachtig  ontwikkeld,  en  de 
bast  dier  boomen  zal  in  den  loop  van  1887  scheikundig  worden 
onderzocht. 
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De  verwachtingen  daaromtrent  zijn ,  afgaande  op  habitus  en 

bloem,  over  het  geheel  vrij  gering. 

De  op  verschillende  hoogten  van  4000  —  6000  voet  ge- 
plante C.  Trianae  (C.  Pytayensis)  blijven  zich  aller wege  goed 

ontwikkelen,  en  in  den  loop  van  1887  zal  het  product  dier 

cinchonen  scheikundig  worden  onderzocht. 

VIII.    Scheikundige  onderzoeiiingen. 

De  analysen  uit  den  oogst  van  1885  werden  weder  in  Europa 
door  den  Heer  J.  C.  Bernelot  Moens  verricht. 

Na  zijn  overlijden  werden  deze  werkzaamheden  opgedragen 

aan  de  beheerders  van  het  etablissement  voor  scheikundige 

onderzoekingen  Moens,  van  der  Sleen,  Hekmeijer. 

De  verkregen  uitkomsten  zijn  te  vinden  in  Bijlagen   B  en  B' 
De  analysen  in  het  belang  der  cultuur  bleven  aan  den  Adjunct- 

Directeur    der    Gouvernements    kina-onderneming    opgedragen. 

Die  analysen ,  waarvan  de  uitkomsten  in  bijlage  C  zijn  be- 
kend gesteld ,  hadden  voornamelijk  ten  doel  den  invloed  na  te 

gaan ,  die  de  Succirubrastam  op  de  samenstelHng  van  den 

bast  van  den  daarop  gegriffelden  Ledgeriana  uitoefent. 

Was  ook  reeds  blijkens  het  jaarverslag  over  1885  die  invloed 
door  het  voorkomen  van  min  of  meer  cinchonidine  in  den 

Ledgerianabast  niet  te  ontkennen ,  de  vraag ,  op  welken  afstand 

boven  de  aanhechting  van  Succirubrastam  en  Ledgeriana-ent  die 

invloed    zich    doet  gevoelen  bleef  nog  ter  beantwoording  over. 

De  analysen  werden  vooral  verricht  van  basten  der  enten 

van  den  bekenden  rijken  moederboom  n^.  ̂ 5,  welke  moeder- 
boom ten  overvloede  nog  aan  een  scheikundig  onderzoek  werd 

onderworpen  (analyse  n°.  oO). 
Uit  de  verrichte  scheikundige  onderzoekingen  blijkt,  dat 

de  invloed  van  den  Succirubrastam  zich  het  meest  doet  ge- 

voelen in  het  onderste  gedeelte  van  de  ent,  terwijl  die  in- 

vloed reeds  merkbaar  afneemt  op  Vé  meter  boven  de  aanhech- 

ting en  daarvan  op  V2  nieter  zoo  goed  als  niets  meer  wordt 

bespeurd  (verg.  analysen  n°.  20 — 52). 

16 
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Bij  analysen  der  enlen  van  den  moederboom  n°.  89  bleek 
de  bast  eene  vrij  belangrijke  hoeveelbeid  cincbonidine  Ie  be- 

vatten (vide  analysen  n°.  16 — 19),  docb  ook  in  den  bast  des 
moederbooms  werd  een  zeker  percentage ,  0.97°/^ ,  cincbonidine 

gevonden  (analsye  n°.  49). 
Onverklaarbaar  blijft  bet  hooge  gebalte  van  cincbonidine  in  den 

bast  der  enten  van  den  moederboom  n°.  73  (analysen  n°.  10 — 15) 
tenzij  men  mocbt  aannemen,  dat  in  den  bast  van  dien  moe- 

derboom, die  in  1882  stierf,  ondanks  de  berbaalde  analysen, 

waarbij  geen  cincbonidine  werd  gevonden,  dat  alcaloïd  tocb 
aanwezig  was. 

Het  voorkomen  van  kinidine  in  den  bast  der  enten  van 

no.  25  (analysen  no.  24,  25,  27,  28  en  30)  doet  vermoeden , 

dat,  in  stede  van  Succirubra-typen ,  Succirubra-hybriden  tot 

onderstam  zijn  gebruikt,  en  de  analysen  geven  een  nieuw  be- 
wijs van  den  invloed ,  dien  de  onderstam  op  de  laagste  deelen 

van  de  daarop  gegriffelde  ent  uitoefent. 

Een  drietal  der  grootste  bijna  zeven-jarige  enten  van  niet 
onderzocbte  moederboomen  werden  ten  slotte  nog  aan  een 

cbemiscb  onderzoek  onderworpen  (analysen  no.  37 — 48). 
Bij  twee  der  enten,  Lett.  A,  en  G.  bleek,  dat  er  van  invloed 

van  den  Succirubrastam  op  */2  meter  boven  de  aanbecbting 

nog  slechts  sporen  te  ontdekken  waren,  en  op  ̂ k  meter  die 
invloed  in  bet  geheel  niet  meer  merkbaar  was. 

Uit  analysen  van  de  ent  Lett.  B.  zoude  mogen  worden  opge- 
maakt, dat  de  bast  van  den  moederboom  ook  zelf  cincbonidine 

moet  hebben  bevat. 

Op  grond  van  gedaan  scheikundig  onderzoek  mag  alzoo 
worden  aangenomen,  dat  de  invloed  van  den  Succirubrastam 

op  de  samenstelling  van  den  bast  van  den  daarop  gegriffelden 

Ledgeriana  zich  slechts  op  het  onderste  gedeelte  van  de  ent 
doet  gevoelen. 

De  zooveel  sterkere  groei ,  waardoor  de  enten  zich  van  zaad- 

planten  en  stekken  onderscheiden ,  een  sterkere  groei ,  die  ver- 
oorzaakt  wordt   door   den    krachtigen    Succirubra-onderstam , 
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wettigen  daarom  volkomen  de  voortzetting  der  kunstmatige 

vermenigvuldiging,  waarbij  de  zekerheid  bestaat,  dat  slechts 

zeer  rijke  individuen  worden  voortgek weekt. 

De  vrees,  als  zoude  de  Succirubra-onderstam  invloed  uit- 

oefenen op  de  samenstelling  van  den  bast  der  uit  zaad  van 

enten  gekweekte  planten,  wordt  door  ons  niet  gedeeld ,  vooral 
omdat,  zooals  gebleken  is,  die  invloed  zich  niet  meer  doet 

gevoelen  op  de  hoogere  s tamgedeelten. 

De  analysen  no.  51 — 54  toonen  aan,  dat  een  geringe  achter- 
uitgang in  het  alcaloïd-gehalte  valt  waar  te  nemen  bij  bast- 

poeder,  nadat  het  omstreeks  een  jaar  aan  den  invloed  van 

lucht  en  vochtigheid  is  blootgesteld. 

Tirtasari,  den  lO*^"  Maart  1887. 
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Bijlage  A. AANTOONING  van  den  toestand  der  Gouvernemenls- 

LIGGING  EN  GEMIDDELDE 

HOOGTE  BOVEN  ZEE 

DER 

PLANTSOENEN. 

(De  hoogte  uitgedrukt  in  Meters). 

PLANTEN  IN  DE  KWEEKERIJEN 

Lembang    1251 
Geb.  Tangkoeban  Prahoe. 

Nagrak    1625 
Geb.  Tangkoeban  Prahoe. 

Tjibitoeng    1527 
Geb.  Wajang, 

Tjibeureum   
Geb.  Malawar. 

1560 

Tjinjiroean   
Gèb.  Malawar. 

1566 

Rioeng  Goenoeng. 
Geb.  Tiloe. 

1625 

Kawab  Tjiwidei.. 
Geb.  Kendeng-Patoeha. 

..  .. 1950 

Tirtasari. 
Geb.  Malawar. 

Totaal  <Ier  afzonder 
soorten. lijke 

Totaal  generaal  van  alle 
soorten. 

1884 
1885 
1886 

1884 
1885 
1886 

1884 
1885 
1886 

1884 

1885 
1886 

1884 
1885 
1886 

1884 
1885 
1886 

1884 
1885 

1886 

1884 
1885 
1886 

1884 
1885 

1886 

1884 

1885 

1886 

170.000 
180.000 
300.000 

100.000 
80  000 

200.000 

180.000 
200.000 
200.000 

550.000 
500.000 
600.000 

100.000 
50.000 
10.000 

8.000 

20.000 
70.000 

32.500 
35.000 
53.000 

1.140,500 

1.065.000 
1.433.000 (a) 

48.000 

30.000 
100.000 

115.000 
160.000 
300.000 

100.000 
100.000 
200.000 

80  000 
30.000 

30.000 

10.000 
5.000 

45.000 

353.000 
325.000 
675.000 

1.516.500 
1.390.000 
2.108.000 

23.000 

23.000 

(a)    Hieronder  zijn  begrepen  53000  enten. 

(&)  Wlieronder  zijn  begrepen  160.000  .stekken  en  enten  (huilen  de 
3300  oorspronkelijke  Ledgeriana's). 
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kina-plantsoenen  op  Java  over  het  jaar  1886. 

PLANTEN  IN  DEN  VOLLEN  GROND 
Totaal 

generaal der 

planten. 

ei 

S 
5 

^ö    re 

3 

2   re 

"re 

1 
O 

_re 

1 

'o 

a re 
1-^ 

Toelichtingen. 

5.900 
5.000 
4.700 

20.000 
8.000 
6.000 

85.000 
100.000 
130.000 

— 158.900 
143,000 
240,700 

170.000 
200.000 
230.000 

65  000 
40.000 
10.000 

30.000 
24  000 
18.000 

50.000 
40  000 
25.000 — 

485.000 
484.000 

583,000 

52.000 
50  000 
60  000 

12.000 140  000 
140.000 
200.000 

23.000 
20  000 
14,000 

— 442.000 
450.000 
774.000 

160.000 
150.000 
170.000 

45.000 20.000 
18.000 
15.000 

— — 405000 
368.000 
385.000 

160.000 
160.000 
160.000 

65.000 
35.000 
30.000 

65.000 
55.000 
60.000 

4.000 
4.000 
3.000 

9.000 
8.000 
8.000 

953  000 
862.000 

1.061.000 

90.000 
80.000 
79.000 

18.000 
12,000 
10.000 

95,000 
94.000 

100.000 

2.000 
2.000 
500 E 

385.000 
268.000 
229.500 

1.000 
1.000 
1.000 

— 22.000 
30.000 
50.000 

250.000 
210.000 
180.000 

314.000 
266.000 
346,000 

95.000 
90.000 

122.000 

— — — 127.500 
125  000 
175.000 

733.900 
736.000 
826.700 

(6) 

225.000 
95.000 
56.000 

457.000 
461.000 
573.000 

329.000 
276.000 
222.500 

9.000 
8.000 
8.000 

3.270.400 
2.966.000 
3.794.200 

1.753.900 
1.576.000 
1.686.200 
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Bijl.   B.    BESCHRIJVING  van  485  Kisten  en  1198  Balen  Kina-bast,  uit 

De  Analyse  is  opgemaakt  door 

Nummers  en 
Netto 

s c 
inhouc 

KINA-SOORT. Groeiplaats. 3 ^ merken  der 
i^ .    M 

colh. 
in kilogr 

C.  Succirubra  slambast  Ie  soort. Tangkoeb.  Prahoe. 26 
P.  N.  1—26 

1767 

» 15 — 
P.  N.27— 41 

1020 

, 8 — 
P.  N.  42—49 

544 

»                » 8 — 
P.  N.50— 57 

544 
vernieuwd. 26 

P,  N.   1—26 

2012 
»                » — 17 

P.  N.  27-43 
1315 

2e  soort. 
17 

— 
P.  N.   1-17 

1012 

(                > Kendeng. 
19 

— 
K.        1—19 

1051 
gebr.  pijp. Tangkoeb.  Prahoe. 

— 
33 P.  N.   1-33 

2609 

gruis. 

— 
43 P.  N.   1-43 

3166 

wortelbast. — 58 
P.  N.   1-58 

4860 

C.  Calis aya  Jav.  stamb.  Ie  soort. Malawar. 
12 

— 
M.        1-12 

710 
"  gesort. 8 — 

M.        1—8 
488 »     2e    . 3 — 

M,        1-3 
184 

»        »  gebr.  pijpen. 
12 

— 
M.        1-12 

686 

.      gruis. 
— 

10 

M.        1—10 

776 

»  wortelbast. 4 — 

M.        1—4 

223 

»         > — 4 
M.        1-4 

312 

»         » Kendeng. — 1 K.        1 

74 

Anglica  stamb.  Ie  soort. Malawar. 13 — 
M.        1-13 

760 

»         »                » Tangkoeb.  Prahoe. 2 — 

P.  N.   1-2 

128 

2e     >. 
Malawar. 3 — 

M.        1-3 

163 

» Tangkoeb.  Prahoe. 1 P.  N.    1 

58 

»         »  gebr.  pijpen. Malawar. 4 — 
M.        1-4 

194 

Kendeng. — 3 
K.        1—3 

238 

Tangkoeb.  Prahoe. 
— 3 

P.  N.   1—3 

241 

«      gruis. Kendeng. 3 
K.        1-3 

226 

»  wortelbast. » — 4 
K.        1-4 

317 

Schuhkr.  stamb.  Ie  soort. Tangkoeb.  Prahoe. 

30 

— 
P.  N.   1-30 

1900 

»          »                 » 148 
— 

P.  N.  31— 178 

9378 

»          «                 » 

29 

— 
P.  L.    1—29 

1566 

2e      . 

30 

— 
P.  N.    1—30 

1695 

»         »                » 
67 

— 
P.  L.    1-67 

3307 

»  gebr.  pijpen. 
— 

25 

P.  N.   1—25 

2103 

10 
33 

P.  N.26-68 

3317 

— 7 
P.  L.    1-7 

581 

»                       »                     s             »                       » 4 — 
P.  L.    1-4 

180 

gruis. 

— 

109 

P.  N.    1-109 

8779 

o — 
20 

P.  L.    1-20 

1556 

1             »            » Malawar. 
— 97 

M.        1-97 
7061 

.  wortelbast. Tangkoeb.  Prahoe. 
— 

14 P.  N.    1—14 

1230 

, 
26 P.  N.  15-40 

2285 

1                    *                  a 14 
P.  N.  41-54 

1230 

t                    >                  > 29 
P.  N.  55-83 

2550 



den  Oogst  van  het  jaar  1885,  den  15e  April  1886  te  Amsterdam  verkocht; 
den  Heer  J.  C.  Bernelot  Moens. 

Samenstelling. 

Zwa- velzure 
o 

.i 

03 

M%^ . TOELICHTINGEN. 
s *5 

3 

II 

'S 

i2 

eg" 

1 
1 Kinine. 

1,88 2,80 

0,- 

3,84 8,52 2.52 Kisten  1—16.   Lange  pijpen. 
1,66 3,06 

0,- 

3,07 7,79 2,23 Lange  pijpen. 

{l,81 
3,11 

0'
- 

3,11 8,03 2,43 

>, 

2,00 1,41 

0,- 
2,65 6,06 2,69 

2,34 1,63 

0,- 
3,49 7,46 3,15 

1,71 2,99 

0,- 

2,53 7,23 2,29 1,09 3,07 

0,- 

4,20 8,36 1,47 
1,79 2,55 

0,— 
3,36 7,70 2,41 

1,38 1,87 

0,- 

1.72 4,97 
1,85 1,36 1,14 

0,— 

7.32 9,82 1,83 1,30 2,17 

0  — 
2,73 6,20 1,75 Kisten  1—9.  Lange  pijpen; 

0,49 0,66 0,90 3,38 5,43 0,67 
»       1-6.      .. 

0,99 0,57 

0,- 

1,07 2,63 1,33 
1,30 2,17 

0,~ 

2,73 6,20 1,75 
1,12 0,87 0,10 1,32 3,41 1.51 ' 
1,25 1,27 0,14 2,77 5,43 1,68 
1,35 1,33 0,70 2,56 5,94 1,81 

■ 

1,65 2,00 0,26 3,03 6,94 2,22 
1,59 1,29 0,21 2,05 5,14 2,14 Kislen  1—10.  Lange  pijpen. 
2,17 0,91 

0,— 

1,52 4,60 2,92 
0,69 0,65 

0,— 

1,28 2,62 0,93 1,37 1,19 

0,— 

2.08 
4,64 1,84 1,59 1,29 0,21 2,05 5,14 2,14 1,10 0,81 

0,- 

1,99 3,90 1,48 
2,17 0,91 

0,- 
1,52 4,60 2,92 

141 1,13 0.10 1,97 4,61 1,89 
1,89 1,57 0,21 2,86 6,53 2,54 
1,51 0,40 0,51 2,03 4,45 2,04 Kisten  21—30.  Lange  pijpen. 

,    51-70,  81-87, 100-129  en  143-154. 1,09 0,54 0,27 1,92 3,82 1,47 
1,00 0,19 0,26 1,70 

3,15 1,34 [Lange  pijpen. 
0,48 0,10 0,33 1,87 2,78 0,64 0,32 0,06 0,15 1,80 

2,33 0,43 0,93 0,53 0,50 2,01 5,97 1,25 0,95 0,63 0,51 2,10 4,19 1,28 
0,65 0,12 0,55 

1,32 2,64 0,87 0,74 0,17 0,48 1,30 2,69 0,99 
0,93 0,53 0,10 2,19 3,75 1,25 
0,42 0,30 0,35 1,16 2,23 0,56 0,49 0,26 0,32 1,62 2,69 0,67 2,78 0,57 0,61 2,07 

6,03 3,77 
2,47 0,51 0,71 2,10 5,79 3,34 2,80 0,53 0,54 1,85 5,72 3,78 2,77 0,34 0,49 2,17 5,77 3,76 



246 

Nummers  en Netto 

KINA-SOORT. Groeiplaats. S i merken  der 

colli. 

inhoud 

in 

kilogr. 

C.  Calisaya  Schuhkr.  wortelbast. Tangkoeb.  Prahoe. 7 _ 
P.  N.  84—90 405 

»              ,                .) » — 
10 

P.  N.  91— 100 879 » » — 
15 P.  L.    1—15 

1242 

»              »                » 

>. 

5 — 
P.  L,    1—5 

215 
C.  Ledgeriana  vernieuwd. Malawar. — 1 M.        1 70 

» , — 

20 

M.        2-21 

1395 
>, 

Kendeng. — 8 
K.        1-8 562 ).                » » — 11 
K.        9-19 

773 gebroken  pijpen. Malawar. — 1 M.        1 80 
»                » . — 

12 

M.        2—13 
957 

>                » » — 
17 

M.      14—30 
1356 

.                » , — 9 
M.      31—39 

718 »                » » . — . 5 
M.      40-44 399 ,                1 Kendeng. — 6 
K,        1-6 

438 
»                » , — 4 

K.        7-10 
292 »                » Tangkoeb.  Prahoe. — 

15 

P,  N.  1—15 
1195 

»'               » — 15 P.  N.  16—30 1195 
»                > 

■' 

— 6 P.  N.  31-36 477 »                » — 1 P,  N.37 

80 

>                » » — 2 P.  N.  38-39 

160 

gruis. 
Malawar. — 18 

M.        1—18 1386 
» — 1 M.      19 

77 , — 

20 

M.      20—39 
1540 

» — 28 
M.      40—67 

2156 „ — 3 
M.      68—70 

231 

ï — 

20 

M.      71-90 1540 
, — 12 M.      91—102 924 — 

32 

M.    103-134 2463 

,, 

— 

25 

M.    135-159 1925 , — 

26 

M.    160-185 2002 » — 
10 

M.    186-195 770 , — 3 M.    196—198 231 Kendeng. 
-       12 

K.        1—12 888 
17 

K.      13—29 
1258 — 11 

K.      30-40 
814 „ 7 

K.      41-17 

518 

— 12 
K,      48-59 

888 . 
-  — 10 

K.      60-69 740 » — 5 
K,      70-74 370 , — 5 
K.      75-79 370 , — 4 K.      80-83 

296 
— 4 

K.      84-87 296 Tanffkoeb.  Pralioc. — 
15 

P.  N.    1—15 1149 * — 
15 

P.  N.  16-30 1149 » — 8 
P.  N.  31-38 613 » — 4 
P.  N.39— 42 

307 

>, 

— 3 
P.  N.  43-45 230 , — 4 P.  N.  46-49 306 



247 

SA3IENSTELL1NG. 

Zwa- velzure 

Kinine. 

TOELICHTINGEN. 

0,63 
0.17 
0,20 
0,25 
0,22 
0,10 

0,- 

0,- 0,36 
0,30 
0,26 
0,14 
0,10 

O,— 0,35 
0,23 
0,27 
0,18 
0,28 

0,^ 0,05 
0,29 
0,10 
0,05 

O,— 

O,— 

O,— 

0,~ 

0,- 

0,- 
0,— 0,10 

0,16 

O,— 

O,— 

0,- 

0,— 

O,— 
O,— 

0,- 0.10 
0,21 

O  — 

O,— 

0,- 

0,- 
0,- 

0,- 

0,31 2,24 
0,57 2,19 
0,70 2,20 
0,41 1,84 
0,25 1,29 
9,32 1,47 
0,24 1,76 

0,- 
2,12 

0,20 1,51 
0,17 1,52 
spor. 

1,73 

0,72 1,79 
0,46 1,39 
0,54 1,97 

0,10 2,09 

0,- 
2,23 

0,- 
2,32 

0,- 
2,88 

0,— 

2.48 

0,— 
2,48 

0,32 1.45 

0,- 
1,46 

0,39 
1,66 

0,38 1,30 
0,06 1,50 
0,36 

1,32 0,32 1,80 
spor. 1,67 
0,10 1,90 
0,10 

2,23 
0,— . 1,74 
spor. 1,26 0,10 1.62 
0,40 2,00 
0.29 1,64 
0,28 1,73 
0,41 1,66 
0,42 1,73 
spor. 1,33 
0,13 1,44 
spor. 2,04 

0,— 
2,32 

0,— 
2,07 

0,- 
2,16 

0,- 
1,77 

0,- 
2,02 

0,— 
2,24 

0.— 
2,34 

5,84 3,59 

5,25 3,13 
5,35 3,03 
4,38 2,53 
5,86 5,52 
4,50 

3,52 
5,21 4,32 
5,24 4,21 
7,71 7,60 
6,36 5,89 
7,77 7,78 
6,65 5,38 
6,75 6,47 
6,03 4,74 

7,95 7,29 
6,45 5,37 
6.45 5,21 9.17 8,23 

6,73 5,35 
5,81 4,49 
3,94 2,86 
5,67 5,28 
4.01 2,65 
4,52 

376 

6,19 6,24 
3,77 

2,82 
4,26 2,89 
5,70 5,42 
5,14 4,24 
4,63 3,10 
4,90 4,26 

6,48 6,89 
4,54 3,72 
5,69 4,44 
5,15 4,34 
5,05 4,10 5.04 4,00 

5,32 
4,27 

6,16 6,51 
6,01 5,98 
6,00 5,20 
6,16 4.89 

4,26 2,96 
4,56 3,23 5,34 4,81 

5,87 5,18 
5,28 4,10 

4,64 3,10 



KINA-SOORT. 

248 

Groeiplaats. 

Nummers  en 

merken  der 

colli. 

Netto 

inhoud  i 

kilogr. 

C.  Ledgeriana  wortelbast. Malawar. _ 
20 

M. 

1—20 
1505 

>                 » > — 23 M. 21-43 1834 
> , — 

12 
M. 44-55 

957 

»                                  s Kendeng. — 
14 

K. 

1-14 

1108 
>                           I » — 6 

K. 
15-20 476 

1                           » , — 5 K. 21—25 395 

>                           » . — 5 
K. 

26—30 395 
»                           » 

Tangkoeb.  Prahoe. 
— 11 

P. 

N.   1—11 

990 

*                   « , — 
11 

P. 
N.  12—22 990 

»                                  a , — 2 P. 
N.  23-24 

181 C.  Lancifolia  gruis. Malawar. — 1 M. 1 
78 

wortelbast. » — 1 

M. 

1 71 
C.  Officinalis  stambast  vernieuwd. Kendeng. — 1 

K. 
1 71 

gebr.  pijpen. » — 1 
K. 

1 

60 

gruis. 
» — 12 K. 

1-12 

851 

wortelbast. » — 2 
K, 

1—2 

143 

RECAPITULATIE, 

C.  Succirubra.     .     .     . 93  kisten 177  Balen. Inh. 
19900  kilogr 

»  Javanica     .     . .      39 
15      » 3453      . 

»  Calisaya  Anglica    . 23 
13      . 2325      . 

Schuhkrafl 
330 

399      . 51459      . 
»  Ledgeriana.     .     . 

— 
576      . 44505      . 

»  Lancifolia    .     .     . — 

2      . 149      . »  Officinalis    .     .     . — 
16      » 

Inh. 

1134      » 

Totaal .     . 485  kisten. 1198  balen. 122925  kilogr. 



249 

Sa3IENSTELL1NG. 

Zwa- velzure 

Kinine. 

ó 'S 

2 
o  o 

ó c 

'c •itl 
TOELICHTINGEN. 

4,31 
4,17 
3,96 
5,83 
4,53 
4,80 
4,38 
3,54 
3,49 
3,06 
0,71 
1,02 
4,42 
3,38 
2,96 
4,28 

0,16 
0,11 
0.22 

0,- 
0,— 
0,— 
0,- 0,34 

0,66 
0,20 
0,56 
0,69 
0,52 
2,02 
1,61 
1.58 

0,91 
0,89 
1,07 
0,72 
0,57 
0,58 
0,57 

0,- 
0,10 
0.05 

0,- 
0,29 
0,15 
0,05 
0,05 
1,42 

2,12 
2,18 
2,05 
2,42 
2,40 
2,44 
2,49 
3,44 
1,98 
2,73 
1,80 
3.31 

1,54 
0,96 1,10 

3,15 

7,60 
7,35 
7,30 
8,97 
7,50 

7,82 7  44 

7,32 
6,23 
6,04 
3,07 

5,31 
6,63 
6,41 
5,72 10,35 

5,81 
5,62 
5,33 

7,85 6,10 

6,46 
5,90 
4,77 

4,70 
4,12 
0,95 
1,37 
5,95 4.55 

3,98 
5,76 

Het  alcaloïd  is  berekend  op  luchtdrogen  bast. 



^50 

Bijlage  B'    BESCHRIJVING van  523  Kisten Bn  828  Bale n  Kina-bast  uit  den 

De  Analyse  is  opgemaakt door 

Aantal Nummers  en Netto 
inhoud 

KINA-SOORT. Groeiplaats. kisten  en merken  der 
in    . 

balen. colli. 
kilogr. 

c. Succirubra  stambast  Ie  soort. Tangkoeban  Prahoe. 2  kisten. P.  L.      1—2 
111 

>                                  »                      ;,               > » 

2      » 
P.  N.    58—59 

133 
»                                  ,                       »              » Kendeng. 

17 

K.           1-17 

1117 

»                                  »                       »              » Malawar, 
39      . M.           1-39 2362 

2c      -. Tangkoeban  Prahoe. 
2       » P.  L.      1-2 103 »                »          »       » Kendeng. 

3      » 
K.         20-22 

127 

>                .           ,       ,, Malawar. 
4      . 

M.          1    4 
212 

»                »           »       ï „ 

8      . 
M.           1-8 

394 

»                »    i^ebrokcn  pijpen. Tangkoeban  Prahoe. 3  balen. P.  N.    34-36 

241 

»                »          »            » , 1  baal. P.  L.      1 94 
»                »          »            » Kendeng. 10  balen. K.           1-10 

816 

»                ï           »            » Malawar. 
20      . 

M.          1—20 
1524 

»             gruis. Tangkoeban  Prahoe. 
3       » 

P.  L.      1—3 
251 

»                > Kendeng. 
16      . 

K.           1—16 1191 
»                » Malawar. 

29      » 
M.           1-29 2061 

»          stambast  vernieuwd. Tangkoeban  Prahoe. 1  baal. P.  L.      1 

95 

>                »                » Kendeng. 6  balen. 
K.           1-6 

472 
»                1 Malawar. 

13       . M.          1-13 
908 

wortelbast. Tangkoeban  Prahoe. 1  baal. P.  L.      1 82 
Kendeng, 16  balen. K.           1-16 

1283 
»                » Malawar. 

29      » M.          1-29 

2291 

c Calisaya  Schuhkr.  slanib.  Ie  soort. Tangkoeban  Prahoe. Kendeng. 60  kisten. P.  N.  179-238 3790 
. 

2      » 
K.          1-2 

117 

. Malawar. 
136     . 

M.           1—136 8092 

2e  soort. Tangkoeban  Pralioe. 
62      '. 

P.  N.    31—92 
3581 

»                         »                         a                         » Kendeng. 
2      » K.           1-2 

111 

»                         »                         »                         » Malawar. 
70      » 

M.           1-70 
3733 

»  gebr.  pijpen. Tangkoeban  Prahoe. 6  balen. 
P.  N.    69-74 

441 
, 

7      " 
P.  N.    87-93 

514 
«            »            »     »       » , 12  kisten. P.  N.    75—86 

683 

»            »            »     »       » Kendeng. 1  baal. K.           1 

71 >            «            »     »       » Malawar. 16  balen. M.           1-16 
1201 

»            »            »     »       » 59  kisten. 
M.          1-59 

3100 

Tangkoeban  Prahoe. 
Kendeng. 

11  balen. P.  N,  110-120 

839 

gruis. 
2       . K.           1-2 

145 

Malawar. 
36      » 

M.         98-  133 
2678 

»     wortelbast. Tangkoeban  Prahoe. 
24      » 

P.N,101— ni^ 120-132$ 2128 

»            »            » „ 8  kisten. 
P.  N.  112-119 

422 
X                                     B                                      > 

Kendeng. 2  balen. 
K.          1-2 

164 
»                                    »                                     » Malawar. 

83      » M,          1-83 
6737 

»                                     ,                                    , , 29  kisten. M.           1—29 1291 c .  Calisava  Anglica  stamb.  Ie  soort. Kendeng. 3  kisten. 
K.           1-3 

170 



251 

Oogst  van  liet  jaar  1885  den  29  September  1886  te  Amsterdam  verkocht, 
den  Heer  J.  C.  Bernelot  Moens. 

Samenstelling. 

Zwa- velzure q3 

'5 

ó 
.S    £'T3 

TOELICHTINGEN. 

5 

'e 

5 §2° 

'ö  s 

1 Kinine. 

1,86 1,96 

0,- 

2,77 6,59 2,50 Lange  pijpen. 
1,81 3,11 

0,— 
3,11 8,03 2,43 

No.   59  lange  pijpen. 
»     13  a  16  lange  pijpen. 1,97 4,12 

0,- 
2,88 8,97 2,65 

2,08 2,50 

0,— 
3,72 8,30 2,80 

»       1  a  7,  10  a  26,'  32  a  38  lange  pijpen. 1,37 1,21 

0,- 

2,29 4.87 
1,84 1,09 3,07 

0,- 
4,20 

8,36 1,47 

(l,23 
2,55 

0,- 

2,24 6,02 1,65 
1,73 2,09 

0,— 

3,09 6,91 2,32 1,37 ],76 

0,— 

2,91 6,04 1,84 
1,88 3,39 

0,- 
2,57 

7,84 
2.53 

1,87 2,39 

0,— 
3,36 

7,62 2,52 1,42 1,16 

0,- 
2,59 5.17 1,91 1,59 2,93 

0,- 

2,62 
7,14 2,14 1,74 2,44 

0,- 

2,95 
7,13 2,34 2,41 1,13 

0,- 
3,06 6,60 3,24 3,04 2,84 

0,- 
2,56 8,44 4,09 

2,90 1.16 

0,- 

3,02 7,08 3,90 0,87 2,56 

0,- 
6,59 10,02 1,17 1,60 2,46 

0,- 

5.45 
9,51 

2.15 
1.44 1,57 

0,- 
5,85 8,86 1,94 1,39 0,10 0,61 2,29 4,39 

1,88 
No.  179  a  194,  205  a  227  lange  pijpen. 

0,67 0,62 

0,— 

2,00 3,29 0,90 
Lange  pijpen. 

0,67 0,10 0,42 2,00 3,19 0,90 
No.  1  a  20,  32,  34  a  46.  48  A  71,  85  a  102, 

112  a  124,  127  k  132  lange  pijpen. 
0,44 0,20 0,20 1,69 2,53 0,60 
1,11 0,10 0,10 1,60 2,91 1,50 
0,26 0,24 0,15 1,41 2,06 0,36 0,91 

0,- 
0,34 1,86 3,11 1,23 

|l,78
 0,10 0,39 2,35 

4,62 
2.40 

0,67 0,62 0,10 1,76 3,15 0,90 
1,21 0,30 

0,26 1,65 3,42 1,63 1,39 0,10 0,61 2,29 4,39 1,88 
0,90 0,12 0,18 1,45 2,65 1,22 
0,70 0,10 0,10 1,21 2,11 0,95 
0,86 0,11 0,37 1,59 

2.93 

1,16 
2,11 0,29 0,53 1,66 4,59 

2,84 1,88 0,43 0,34 2,15 4,80 2,53 
1,24 0,73 1,07 2,30 5,34 1,66 1,61 0,59 0,57 2,09 4,86 2,16 
1,13 0,54 0,41 1,99 4,07 1,52 
1,55 1,05 0,10 2,09 4,79 2,09 



2b2 

Aantal Nummers  en Netto 
inhoud 

KINA-SOORT. Groeiplaats. kisten  en merken  der 
in 

balen. colli. 
kilogr. 

c. Calisaya  Anglica  stamb.  2e  soorl. Kendeng. 3  kisten. 
K.           1-3 176 

gruis. 
Tangkoeban  Prahoe. Kendeng. 

5  balen. P.  N.      1-5 
366 

1  baal. K.          4 

68 Malawar. 16  balen. M.          1—16 1097 
»  wortelbast. Tangkoeban  Prahoe. 1  baal. P.  N.      1 75 

» Malawar. 8  balen. 
M.           1—8 571 G. Ledgeriana  staml).  gel)roken  pijpen. Tangkoeban  Prahoe. 

7    " 

P.  N.    40-46 585 

', 

>, 

3     - 
P.  N.    47-49 250 

« Kendeng. 

4     » 
K.         11—14 315 »             »             »             » Malawar. 

10     » 
M.        45—54 745 »             «            .             » „ 3 M.        55-57 223 

»             »             >.             » „ 

5     » 
M.        58-62 372 

»             »            »             » , 1  baal. M.        63 

74 

, 13  balen. M.        64-76 969 »             »             »             » , 

2     >• 

M.         77-78 149 
»             »            »             . „ 

5     . 
M.        79—83 

372 ï             «             »             » >, 

2     » 
M.        84—85 149 »             ).             «             » „ 

8     » 
M.        86-93 596 ,             ,             »             » , 

9     » 
M.        94-102 

670 

gruis. 
Tangkoeban  Prahoe. 10    » P.  N.    50-59 812 1  baal. P.  N.    60 

81 

»            > 15  balen. P.  N.    61-75 1218 
»            » 

13     » 
P.  N.    76    88 1056 

»            1. 17 P.  N.    89-105 1381 »            » 

4     '- 

P.  N.  106—109 

325 

»            » Kendeng. 

3     » 
K.        88-90 

236 

,            » 

4     '- 

K.        91-94 
314 

»            » „ 

3     » 
K.        95-97 

236 

»            » , 

3     .. 

K.        98-100 236 
,            , „ 4 K.       101—104 

314 

>            « „ 

5     >. 

K.       105-109 
392 

»            » , 

4     » 
K.       110—113 

314 

»                                         X Malawar. 

6    . 

M.       199-204 

436 

»                  » 
30     » M.      205—234 

2180 

X                                 » , 

5     . 
M,       235-239 

363 

»                   » „ 

24 

M.      240—263 1744 
„ 

7     " 

M.      264-270 508 , 

5     » 

M.      271—275 
363 

»               » " 

27    » 
M.       276—302 

1967 

1               > » 4 M.       303-306 
290 

»               » , 
14     ̂ 

M.       307-320 1017 
wortelbast. Tangkoeban  Prahoe. 

7    . 

P.  N.    25-31 
490 

Kendeng. 

4     » 
K.        31-34 

302 

1            » 

6     » 

K.        35-40 

464 

»            » „ 

5     » 

K.        41—45 381 
»            1 Malawar. 

21     » 
M.        56—76 

1623 
n 

4    » 

M.        77-80 

318 



255 

s. LMENSTELLIKG. 
Zwa- velzure o 

flnS fl 
!:•§ 

^ Kinine. 
O ï5 o  g 

TOELICHTINGEN. 

0,35 
0,60 
0,33 
0,47 
1,37 
1,14 
0,28 
0,30 
0,18 
0,19 

O  — 
O  — 
O  — 0,10 

O  — 0,35 

O  — 0,43 

O- 0,21 

O,-" 
0- 
0- 0,33 

0- 
0- 0,11 

0,10 
0,14 
0,11 

0- 0,24 O, 

0,22 

O  — 
O  — 0,12 

0,20 
0,10 
O, 

0,22 
0,49 
0,74 
0,41 
0,61 
0,61 
0,72 

0- 
0,12 

spor. 
spor. 
0,40 
0.51 

spor. 

040 

0,54 

0,- 
0,42 

O  — 0,28 

O  — 0,13 
0,22 
0,18 
0,26 

0- 

0,- 
0,— 
O  — 
0- spor. 

spor. 
0,10 
0,10 

0- 

0  — 

0,- 
0,10 
0,17 
0,18 

O, 

0,42 

O  — 

O, O, 

0,36 
0,27 
0,31 
0,37 
0,27 
0,54 
0,81 
0,13 

1,30 
1,75 
1,57 
1,59 
2,48 
2,30 
1,90 
1,44 
1,58 
1,69 
1,70 

1,83 
1,74 
1,84 
1,58 
1,76 
2,25 
1,62 
2,13 
1,30 

1,22 
2,27 
1,79 
1,77 
1,91 
2,04 
1,07 
1,21 
1,12 
1,04 
1,59 
1,22 
1,88 
1,43 
2,62 
2,12 
2,44 
2,90 
2,76 
2,25 
1,06 
1,79 
3,12 
2,57 
2,82 
2,68 
2,51 

2,68 1,38 
3,52 

1,41 3,07 1,57 
3,06 1,34 
6,05 2,41 
5,36 1,90 
6,29 5,53 6,28 6,11 
5,53 4,95 
6,17 5,05 
7,20 7,40 
5,94 4,97 
7,12 7,25 
5,08 3,86 5,20 4,87 
6,64 5,92 
7,21 6,40 

7,44 7,02 
6,90 6,07 

3,99 3,34 
5,96 6,39 
5,23 3,99 
4,28 3,35 
5,78 4,96 
5,28 4,54 
6,09 5,46 
6,34 6,82 

5,98 6,15 
6,30 6,79 
5.61 6,00 

5,44 5,19 
5,25 4,98 
4,11 2,78 

4,12 
3,09 

6,31 4,98 
4,32 2,40 

6,04 4,69 
5,79 3,63 
6,46 4,85 
4,89 3,07 
3,50 2,63 
6,01 4,60 
8,48 5,73 
8,35 6,87 
8,98 6,75 
8,69 

6,18 8,51 6,94 



2^4 

Aantal Nummers  en 
Netto 

inhoud 

KINA-SOORT. Groeipla.\ïs. kisten  en merken  der in 

balen. colli. 
kilogr. 

C.  Ledgeriana  wortelbast. Malawar. 10  balen. 
M.        81-90 797 

). 
„ 

26     » M.        91  -116 2072 
»                » „ 

5     » 
M.       117-121 398 

»                » » 
11     » M.       122—132 876 

» » 
7     . 

M.       133—139 
557 

stambast  vernieuwd. Kendeng. 

5     . 
K.         20-24 356 

» Malawar. 15     » M.         22-36 1072 
» „ 

3     » M.         37-39 214 
»                 ,,                »        . 

,, 

3     >. 
M.        40-42 

214 

»                »                . , 
17     » M.         43-59 

1214 
„                >, „ 

4     » M.         60-63 286 C.  Officinalis  stamb.  schilfers. Kendeng. 
18     . K.           1-18 

1303 
»   vernieuwd. 

>. 

6     » K.           1-6 408 gebroken  pijpen. 
. 1  baal K.          2 

77 wortelbast. 

,, 

1     . 

K.          3 
73 

gruis. 
Tangkoeban  Prahoe. 2  balen. 

P.  N.      1-2 

140 

R] ECAPITULATl 
E. 

C.   Succirubra    .... 77  kisten.  148  balei 1,    Inh.  15868  kilogr. 

>.     Calisaja  Schuhkraft.    .  4 40      .        188     .. >.     39838     » 

.         »        Anghca .    .     . 6      »         31     . «      2523     " 

»     Ledgeriana     .... —       »        433     .. »     32986     » 

»     Ofïicinahs   —      .          28     . .      2001     . 

Totaal. .  523  kisten.  828  balen.    Inh.  93216  kilogr. 
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Samenstelling. 

Zwa- 
velzure 

"c 

d . 

1.1 

'S 

§11 

Kinine. 
o o 

UJ  § 

TOELICHTINGEN. 

4.58 0,40 0,56 2,74 
8,28 6,16 3.84 0,36 0,51 2,66 7,37 

5,18 3.92 0.52 0.41 3.14 7.99 5.28 
4.69 0.36 0.42 2.48 7.95 6.31 . 

i  4.32 0.45 0.49 2.45 
7.71 

5.82 
4.38 0.25 0.15 1.20 

5.98 
5.90 

3.84 0.10 0.39 2.39 
6.72 5.18 

1  4.46 0.44 

0.— 

1.80 
670 6.00 

4.95 0.16 0.10 1.89 7.10 
6.67 

3.39 0.40 0.12 2.14 6.05 
4.57 

!  5.42 0.21 0.36 1.81 7.80 
7.30 

5.32 0.67 spor. 
0.70 

6.69 7.17 
6.19 0.38 

8.- 
0.97 

7.54 
8.34 

4.46 0.57 0.10 1.10 6.23 6.00 
4.29 1.57 1.42 3.10 

10-38 
5.80 

3.08 1,40 0.10 0.98 5.56 4.15 

Het  alcaloïd  is  berekend  op  luchtdrogen  bast. 

17 



^m 
Bijlage  C. 

iZ a ó 

<6 

ll 

s KINA-SOORT. Groeiplaats. 

'S 

'S 

'S 

o 
s s S 

ë  ë 
s 

C3 

5- 

1 C.  Ledgeriana. Rioeng'goenoeng. 10,07 1,50 

0,24 
2,25 

14,06 2 Soekawana. 
8,61 1,11 

0.- 

1,17 
10,89 3 » 

6.54 1,27 

0.- 

2,05 

9,86 

4 ïirtasari. 
9,85 0,20 

0.- 

0,81 

10,86 5 10,40 

spor. 
0,10 

0.- 

0,73 
11,13 6 10,93 

0,— 

1,76 
12,79 

7 11,14 

0,15 

0.— 

1,72 
13,01 

8 11,00 

1,20 

0  — 

1,85 
14,05 

9 

7,81 1,71 

0.- 

0,88 

10,40 
10 

6,01 2,20 

0.- 

0,97 
9.18 

11 
7,04 1,54 

0.- 

0,63 

9,21 
12 

7,32 2,77 

0.- 

1,05 
11,14 13 

8,17 2,37 

0.- 

0,68 
11,22 14 8,50 

2,04 

0.— 

0,77 11,31 
15 

8,41 2,15 

0.— 

1,20 11,76 
16 

6,36 
1,93 

0  — 

1,17 

9,46 
17 

7,57 1,59 

0.- 

0,93 10,09 
18 

7,89 
1,30 

0.— 

1,10 10,29 19 
8,45 1,01 

0.- 

1,10 10,56 20 

9,53 0,24 

0.- 

0,79 
10,56 

21 

8,92 spor. 

0,— 
0.- 

0,73 

9,65 
22 

8,25 

0.- 

0,73 
8.98 

23 
7,70 

0,- 0.- 

0,52 
8,22 

24 

8,52 0,18 
0.18 

0,62 9,50 25 
8,17 

spor. 

u, — 

0.10 
0,59 

8,86 
26 

7,90 

0.— 

0,77 8,67 
27 

8,20 0,70 0.20 
0,78 

9,88 
28 

7,40 0,48 

spor. 

0- 

0,80 8,68 
29 

7,10 spor. 0,60 7,70 30 
8,23 spor. 

0,18 0,90 
9,31 

31 

7,64 

0,- 0.— 

0,89 
8,53 

32 
7,20 

0,- 0.- 

0,80 

8,00 

33 

7,17 
1,16 

0.- 

1,50 

9,83 

34 
6,90 0,80 

0.— 

1,60 
9,30 

35 

7,40 0,98 

0.— 

1,68 
10,06 36 

7,10 
0,70 

0.- 

1,87 

9,67 

37 

7,62 0,29 

0.- 

0,91 
8,82 

38 
7,50 

0,18 

0.— 

0,82 8,50 39 

7,20 
spor. 

0.- 

0,84 8,04 
40 

6,90 

0,- 

0.- 

0,84 7.74 
41 

5,10 0,44 

o.~ 

1,12 

6,66 

42 
5,00 

0,22 

0  — 

0,89 
6,11 

43 
4,31 

0,18 

0.— 

0,76 5.25 44 
4,11 0,12 

0.- 

0,82 5,05 
45 

7,33 0,40 

0.- 

0,70 
8,43 

46 
7,14 0,21 

0.— 

0,57 

7,92 
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A  A  N  M  E  R  K  I  N  il  E  N, 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

Succirubra  hybride  uiterlijk. 
Ent  van  nummer  23. 

niet  onderzochten  moederboom. 
No.    23 ,  6  jaar  oud. 

78 
120 

76 
94 
73 

Lt 

Lt 

Ie  stuk  van  onderen  1/4  Meter  lang  van  4  boomen  gemengd. 

89 

23    5 

2e  » 3e  »   ' 
4e  .   ' 
Ie  "       ' 

2e  .  ' 

3e  » 

» 

4e  .  ' 
Ie  »   • 
2e  .  ' 

3e  . 
4e  » 
Ie  » 
2e  . 
3e  » 
Ie  . 
2e  . 5  jaar  oud. 

3e  " 
Ie  . 
2e  . 
3e  . 
Ie  « 

» 

2e  » 
Ie  » 
2e  » 

Lt.  C. 

23    (Lt.  A.) 

.     (Lt.B.) 

89    (Lt.  A.) 

;  ̂^^
-^ A.  van  niet  onderzochten  moederboom  7  jaar  oud  Ie  stuk  van  onderen  1/4  Meter  lang. »  .  2e 

»  .  3e 
»  »  4e 
»  »  Ie 
.  .  2e 
»  .  3e 
»  .  4e 
>.  »  Ie 
.  .  2e 

B. 



2^8 

mam 
ó 

T3 

=s==— 

B KINA-SOORT. Groeiplaats. 
o 
a 

a 

'S 

o 

ó 
c 

c     2 

1.1 

2 
S 3 

1  t 

"  i 

^ 

47 G.  Ledgeriana. Tirtasari. 
6,87 spor. 

0.- 

0,54 7,41 
48 , > 6,50 

0,- 
0,- 

0,60 7,11 
49 Tjibeureum. 10,28 

0,97 

0.— 

1,05 
12,30 

50 
Tjinjiroean. 

10,04 

0,- 0.- 

1,21 11,25 
51 Rioeng-goenoeng. 11,11 

0,— 0,- 

0,49 

11,60 
52 • 10,70 

0,- 0  — 

0,45  1  11,15 

53 , 
8,08 

1,68 

0.- 

0,53     10,29 
54 " 

7,70 1,43 

0.— 

0,52      9,65 
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2 

1  •                  AANMERKINGEN. 
B 

47  Ent  Lt.  C.  van  niet  onderzochten  moederboom  7  jaar  oud  3e  stuk  van  onderen  1/4  Meter  lang. 
48  .  .            .                .                   ,           .      ,        4e     »              ,         .          , 
49  Moederboom  No.  89. 
50  »  »     23. 
51  Afstammeling  No  23  Lt.  W. 
52  »  »      »     »     W.  analyse  van  denzelfden  bast  nadat  deze  een  jaar  aan  lucht 

en  vochtigheid  was  blootgesteld. 
53  »  »      .     .      Z, 

54  »  »      »     »      Z.  analyse  van  denzelfden  bast  nadat  deze  een  jaar  aan  lucht 
en  vochtigheid  was  blootgesteld. 

De  analysen  zijn  berekend  op  absoluut  drogen  bast. 



aOEUOEUG  MOERIJA. 

DOOR 

ü.    H.  HOORDËRÜ. 
Ambtenaar  bij  het  Boschwezen. 

»i?e     litteratuur     over      den     Moerija     is 

zeer   arm"       »Van   de   oudheden ,  die  op  de 

topographische  kaart  onder  de  namen  van  oud- 

heden van  Tjandi-anom  en  oudheden  van  Watoe 

pajoeng  zijn  aangeduid  is  mij  hoegenaamd  niets 

bekend"  (Veth,  Java  III  762  Noot  1). 

De  hieronder  Ie  vermelden  bijzonderheden  omtrent  den  bouw, 

den  plantengroei  en  de  oudheden  van  den  Moerija,  vormen 

wel  is  waar  geen  afgesloten  geheel  (^) ,  doch  ik  meen ,  dat  hel 
publiceeren  der  resultaten  —  hoe  onvolledig  zij  thans  nog  mogen 

zijn  —  eenig  w^etenschappelijk  nut  heeft. 
Achtereenvolgens  zal  ik  kort  den  bouw,  den  plantengroei 

en  de  oudheden  bespreken  en  opmerkingen  toevoegen  aan  de 

bijgevoegde  profielen  en  schetsen. 
Vooraf  echter  wensch  ik  in  het  kort  de  geheele  litteratuur 

over  den  Moerija  te  doorloopen  en  de  daarin  ingeslopen  on- 
nauwkeurigheden zoo  mogelijk  te  verbeteren ;  er  zal  uit  blijken , 

dat  deze  litteratuur  inderdaad  zeer  arm  is. 

I.    LITTERATUUR. 

1.  JuNGHUHN.  Java,  deel  II,  pag.  579  tot  584  (1855). 
De    Moerija    werd    door    Junghuhn    niet    beklommen.     In    zijn 

(^)  Omdat  zij  niet  het  resultaat  zijn  van  een  geregekl  onderzoek,  maar 

als  het  ware  terloops  moesten  opgemerkt  worden.  Het  doel  toch,  waar- 
mede ik  ruim  een  maand  lang  den  Moerija  in  alle  richtingen  doorkruist 

heb,    was   een  onderzoek  naar  de  grenzen  en  gesteldheid  der  bcrgbosschen. 
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groot  werk  over  de  vulkanen  van  Java  volstaat  hij  dan  ook 

met  het  geven  van  een  uittreksel  uit  Hasskarl's  beschrijving 
eener  heklimming  van  dezen  berg. 

2,  Hasskarl.  Reise  nach  dem  Berge  von  Japara  und  den 

Schlammquellen  von  Kuwu,  opgenomen  in  de  Flora  of  Botani- 

sche Zeitung,  Regensburg  1847  pag.  641  en  volg.  —  In  1843 

op  den  15*^^"  Octoher  en  eenige  daaropvolgende  dagen  beklom 
Hasskarl  van  uit  de  Pasanggrahan  Tjollo  (afd.  Kedoes) 

de  volgende  toppen  van  den  Moerija :  den  Moerija  in  engeren 

zin  (^),  den  Gedang-hedjidji ,  den  G.  Passar  (zelden  Pasar- 
selan  genoemd) ,  en  den  G.  Argadjemhangan.  Zijn  onder- 

zoek heeft  zich  dus  slechts  uitgestrekt  tot  den  zuidelijken  en 

zuidoostelijken  Imitenmantel  van  den  vulkaan.  Tot  het  inwendige 

van  den  reusachtigen  vuurberg  nl.  tot  de  hoogstinteressante  kra- 

terkolken van  Tempoer  en  Semliro  is  hij  niet  doorgedrongen, 

daar  ongesteldheid  hem  tot  terugkeer  dwong.  Evenmin  vinden 

wij  in  zijn  overigens  zeer  nauwkeurige  beschrijving  iets  omtrent 

de  oudheden  van  Tjandiangin  en  Watoe-pajoeng  of  omtrent 
minerale  bronnen ,  enz. 

Prof.  Veth  beklaagt  zich  in  de  reeds  geciteerde  Noot  1  op 

pag.  762,  Java  III,  dat  hij  Hasskarl  niet  volgen  kan  op  de 

topographische  kaart  » wegens  het  groote  verschil  in  de  namen." 
Het  is  mij  echter  door  plaatselijk  onderzoek  gebleken,  dat  de 

bergnamen  van  H.  hier  en  daar  werkelijk  wel  eenige  wijziging 

of  toelichting  behoeven,  doch  dat  zijne  beschrijving  zeer  natuur- 
getrouw en  nauwkeurig  is.  Ik  herhaal  echter,  dat  H.  slechts 

den  Z.  en  Z.  0.  buitenmantel  van  den  vulkaan  behandelt. 

3.  Teijsmann.  Uittreksel  uit  het  dagverhaal  eener  reis  door 

Oost- Java ,  Karimon-djawa  en  Bali-Boleling,  in  1854  opgenomen 
in  het  N.   ï.  v.  N.  I.   121—123. 

(i)  Deze  is  als  het  ware  een  voorsprong  ten  N.  W.  van  Tjollo  aan  de 

buitenzijde  van  den  grooten  vulkaankegel,  die  den  naam  G.  Moerija 

kreeg,  omdat  op  dien  voorsprong  de  Soesoehoenan,  Moerija  gemamd ,  begra- 
ven ligt.     Zie  hieronder. 



Van  Teysmann's  beschrijving  heeft  alleen  het  botanische  ge- 
deelte waarde.  Voor  de  kennis  van  den  vulkaan  zelf  is  zij 

minder  dienstig  (i).  In  Java  III  pag.  762  meent  Prof.  Veth  te 

mogen  raden,  dat  de  door  T.  beklommen  top  de  Merga- 

djemhangan  (^)  is;  hoew^el  T.  den  naam  niet  noemt  (^). 
De  gesteenten  G.  44  en  G.  45  (de  collectie  is  thans  in 

handen  gesteld  van  Dr.  Verbeek)  door  mij  verzameld  op  den 

Argddjembangan  (op  den  1406  meter  hoogen  top,  resp.  op  on- 
geveer 1100  meter  zeehoogte)  zullen  zonder  twijfel  gegronde 

argumenten  blijken  tegen  Teijsmann's  bewering  als  zoude  de 

steile  helling  van  dezen  top  uit  »klei"  bestaan. 

4.  Veth.  Java  III  761 — 16%  Het  is  een  uittreksel  uil 

JüNGHUHN  en  Teijsmann.  —  Prof.  Veth  was  het ,  die  op  de 

leemten  w^ees  in  de  litteratuur  over  dezen  vulkaan.  Zijn 
woorden  waren  voor  mij  de  spoorslag  om  een  bijdrage  te 

leveren  tot  een  nauwkeuriger  kennis  van  dezen  vuiirberg. 

5.  Verbeek  (Dr.  R.  D.  M.).  Jaarboek  van  het  Mijnivezen. 

Hierin  wordt  de  eerste  beschrijving  gevonden  van  de  samen- 

stelling van  eenige  aan  den  zuidelijken  voet  van  den  G.  Moerija 

door  den  mijningenieur  van  Heukelom  verzamelde  gesteenten. 

Ook  enkele  gesteenten  van  den  Pati-hajam  werden  beschreven. 

Het  waren  meest  leuciet-gesteenten. 

II.    BOUW. 

De  hierbij  gevoegde  profielen  geven  een  inzicht  in  den  bouw 

(i)  Trouwens  de  tijd  aan  de  beklimming  gewijd  was  veel  te  kort  en  de 

keuze  der  toppen  verkeerd  om  een  inzicht  in  den  bouw  van  den  geheelen 

vulkaan  Ie  krijgen. 

(2)  Of  Argadjembatigan. 
(3)  Deze  top  werd  door  Hasskarl  ook  beklommen.  Hij  is  betrekkelijk 

zeer  gemakkelijk  te  bereiken.  Van  uit  de  Pasangrahan  Batoeragoeng  {desd 

Ploekaran)  is  men  binnen  3  uren  gemakkelijk  boven.  —  Uit  mijne  proüelen 

J)lijkt  echter  duidelijk  hoe  weinig  de  bekhmming  loont  om  een  overzicht  ol' 
beter  inzicht  in  den  bouw  van  den  geheelen  valkaan  te  krijgen.  Dit  laatste 

is  wel  het  geval  op  de  Soetarengga  (1595  M.)  en  de  Rahtawoe  (1517  M.) 

(zie  de  Profielen). 



6  Moerya,    Figuur  1 

& .  Moeryd. .  Figuur  2 
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Gi  MoArijCL   Figtuir  10 I  I      / 

Stoji^jvunt  :    dtscL  3(>2^aL    on  dan  ToeixjA^  van  Jia&di>^  najLr  Sja^ioira 

&..  MoerijCL .  Figuur  11 

i^l     i/l    II    H   ,' 
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G.  Moerija i       -^  1   ̂         1^  1^ 

^"    1  4   iv  I  4  ."ï    « 

StcLnA^vii^  oyt    «  di.1^-  top,  van  dcrv  Qi . R.ahtavïoe  czan  din.  rOTvd,  van.^  800  rnde-r  loodr^Jvti.  oostwojvd- 

&.  Moerya.  Fvgvuar  li 
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^*? 

Pr  o  f  HL  van,  de,  oxzda,  fwmatrooi  Jy  Petjvj^anan, 
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van  den  vulkaan.  Met  enkele  woorden  zullen  wij  in  deze  para- 
graaf eenige  punten  nog  nader  toelichten.  Achtereenvolgens  znllen 

wij  de  toppen  van  het  gebergte,  de  gesteenten  en  natuurlijke 

profielen ,  de  oude  fumarolen  en  mofetten  en  de  thans  nog  werk- 
zame mineraalbron  Bleketoeh  kort  bespreken.  Ten  slotte  zullen 

wij  hieraan  nog  eenige  opmerkingen  toevoegen  over  den 

plantengroei  en  de  oudheden  van  den  Moerija. 

1.     Beknopt  overzicht  van  den  houw  van  Moerija. 

«Rondom  van  alle  bergen  afgezonderd,  in  geene  verbinding 

«met  de  overige  staande,  verheft  zich  deze,  zoo  het  schijnt 

«volkomen  uitgebluschte,  vulkaan  geheel  en  al  buiten  de  rij  der 

"Javasche  vuurspuwende  bergen ,  namelijk  noordwaarts  van  de- 

» zelve.  Hij  vormt  een  schiereiland  —  vroeger  waarschijnlijk  een 

«eiland  —hetwelk  thans  slechts  aan  de  zuidzijde  door  een  zeer 
«lage,  ziltigmoerassige  tusschenvlakte ,  die  ternauwernood  boven 

«de  oppervlakte  der  zee  rijst,  met  Java  verbonden  is,  nl.  met 

»de  kalkgeberglen  van  Grobogan.'"  Aldus  Ïünghuhn  in  Java, 
deel  II,  pag.  579.  De  Moerija  heeft  de  gedaante  van  een  zacht- 

hellenden  kegel,  welks  top  gebroken  en  door  twee  kraters  door- 
boord is.  JüNGHUHN  zegt  wel  is  waar ,  op  grond  der  van  inlan- 

ders ingewonnen  berichten  en  op  grond  van  Hasskarl's  opstel 
(zie  boven),  in  Java,  deel  II,  pag.  584:  «Nergens  wordt  men 

«eenig  spoor  van  een  krater,  eener  solfatara  of  van  een  war- 

»me  bron  gewaar",  maar  de  beide  kraterkolken  van  Tempoer 
en  Semliro  doen  zich  zóó  duidelijk  aan  het  oog  voor,  al 

stijgen  er  thans  geen  rookzuilen  of  dampwolken  meer  uit 

op,  dat  er  m.  i.  geen  twijfel  kan  bestaan,  dat  men  hier 

werkelijk  met  kraterkolken  te  doen  heeft.  Door  instorting  der 

kraterwanden  is  de  middellijn  der  kolken  thans  zeer  aanzien- 
lijk geworden  (ongeveer  5  K.  M.).  De  noordelijke  kolk  ,  op  welks 

bodem  de  desa  Tempoer  ligt,  is  nog  aan  alle  zijden  door  den 
kraterrand  omringd.  Alleen  aan  de  noordoostzijde  is  deze 

door  een  slechts  100—200  M.  breede,  400-700  M.  diepe 

kloof,  de  doorbraak  van  de   kali  Glis  (—  Keling)  geopend.     De 
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zuidelijke  kraterkolk ,  op  welks  bodem  het  dorp  Semliro  ligt, 

is  aan  de  zuidzijde  geheel  geopend.  Midden  door  de  plaats, 
waar  vroeger  de  zuidwand  stond,  baant  zich  thans  de  kali 

Glis  ( —  Koedoes)  een  weg.  Terwijl  de  noodwaarts  stroomende 
kali  Glis-Keling  het  water  uit  de  kraterkolk  Tempoer  afvoert, 
geschiedt  dit  voor  de  kraterkolk  Semliro  door  de  zuidwaarts 
stroomende  kali  Glis-Koedoes.  De  raiddenwand  tusschen  beide 

kraterkolken  wordt  gevormd  door  den  1595  M.  hoogen 

Soetarenggo  met  de  ongeveer  1500  M.  hooge  kammen  Ngebrak 

(aldus  door  de  bewoners  van  Semliro  genoemd) ,  en  Mokamman 
Het  verschil  tusschen  de  kraterrandspitsen  en  den  kraterbodem 

bedraagt  bij  de  kolk  van  Tempoer  ongeveer  600—700  M.  en 

bij  die  van  Semliro  ongeveer  700 — 900  M.  De  zeehoogte  van 
Tempoer  bedraagt  660  M.  en  die  van  Semliro  565  M.  De 

namen  der  kraterrandspitsen  zullen  hieronder  genoemd  worden. 

2.     Toppen  van  den  G.  Moerija. 

Wij  zullen  twee  groepen  vormen.  De  kralerrandtoppen  in 

de  eene,  en  alle  andere  toppen  en  ruggen  in  de  andere  groep. 

Kralerrandtoppen.  De  kraterrandtoppen  rangschikken  wij  in 

twee  klassen,  naar  gelang  zij  de  kolk  van  Tempoer  of  die 
van  Semliro  begrenzen. 

De  kraterkolk  van  Tempoer  heeft  bijna  volkomen  de  gedaante 

van  een  omgekeerden  afgestompten  kegel ,  welke  aan  alle  zij- 
den door  bijna  loodrechte  wanden  begrensd  wordt.  Deze  kra- 

terrand  vormt  een  ellipsvormigen  ring,  die  alleen  in  het 

N.  0.  geopend  is  door  de  smalle  dalspleet  van  de  kali  Glis 

( — Keling):  de  doorbraak  van  deze  kali.  De  kraterrand,  waar- 
van het  w^eslelijk  gedeelte  een  zaagvormige  gedaante  heeft , 

bestaat  uit  de  volgende  toppen:  Soetarenggo  (1595  M.), 

Mokamman ,  Watoepajoeng ,  Semerah-kidoel ,  Semerah-lor , 

Watoetoempoek  (<),   Ngaringan ,   Gresek ,  Bogem ,    Gepah,  Toegel, 

(i)  Aldus  genoemd  door  de  inwoners  van  Tempoer.  De  bewoners  van 

de  builen-oosthelling  noemen  dezen  top  Pondok-Pasang  en  onderscheiden 
liiervan  de  Watoetoempoek ,  welke  dan  nabij  de  desa  Medani  ligl.  Een  der 

ribben  van  de  buiten-oostlielling  bij  de  desa  Djollong  heet  ook  Watoetoempoek. 
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Gadjah  moengkoer ,  Tjandi-asoe ,  Tjandi-alit ,  Tjandi,  Tjandi-gede, 

Tjandi-angin ,  wanneer  wij  in  het  zuiden  beginnen  en  dan  door 
oost  en  noord  naar  west  gaan. 

Van  de  zuidelijke  kraterkolk,  die  van  Semliro  is  de  zuid- 
kraterwand  geheel,  en  de  westwand  ten  deele  weggegeslagen. 

De  noordwand ,  die  goed  bewaard  is  gebleven ,  bestaat  uit  de 

G.  Ngebrak,  de  G.  Soetarenggo ,  de  G.  Mokamman.  De  oost- 
wand  bestaat  uit  de  zaagvorniige  G.  Ringgit  met  zijn  vele 

kale  spitsen  en  de  Argapiloso.  De  westwand  wordt  door  de 

steile  Rahtawoe  gevormd. 

Van  de  overige  toppen,  die  den  buitenwand  vormen 

van  den  vulkaan,  zullen  wij  slechts  de  meest  belang- 

rijke opnoemen ;  nl.  G.  Baroe ,  Tjandi-walok ,  Grindjingan , 

Perkoeioet-keloet ,  T/èleng-tiba ,  Watoe-toetnpoek ,  Kendalisadh , 

Watoe-sirap,  Batoeragoeng ,  Argadjemhangan ,  Redjenoe  Toe- 

gel,  Pasar,  Moerija ,  Gedang-bedjidji ,  Sokokaleh ,  Tenbelang , 

Alang-alang-amba ,  Kedoeng-amba  ,  Tjepokoh,  Djinggiling ,  Ben- 

tjari,  Djoeranganten ,  Delok,  Nangkasepet ,  Boehoe,  Wafoe- 
woengkal,  Djingoeroeng ,  Ngoesihan ,  Watoelampit ,  Djlingoel , 

Pringlali,  Ngaringan ,  Watoetoempoek ,  Pondokpasang ,  Djoerang- 
konggo ,  Semoenoh  en   Pomahanadjar. 

De  meeste  dezer  toppen  zijn  smalle ,  door  diepe  kloven 

begrensde  ribben  van  andesieten,  leucitieten  (*),  vulkanische 
conglomeraten  en  brecciën. 

Wij  moeten  hier  nog  aanteekenen ,  naar  aanleiding  van 

Hasskarrl's  opstel,  dat  geen  enkele  top  G.  Djapara  genoemd 
en  dat  de  naam  G.  Moerija  gegeven  wordt  aan  den  zuidelijken 

buitenrib  van  den  vulkaan ,  waarop  het  graf  van  den  Soesoehoenan 

gelegen  is.  Verder  wordt  de  geheele  vuurberg  door  de  inwoners 

van  de  residentie  Djapara  G.  Moerija  en  door  de  zeelieden 

G.  Djapara  genoemd. 

(*)    De   kennis   van   het   algemeen   voorkomen  van  leucitieten  ben  ik  aan 
Dr.  Verbeek  verschuldigd.    Spoedig  zal  naar  ik  hoop  mijne  geheele  collectie 

van   de   gesteenten   van   den   Moerija   en    Tjelering  door  dezen  beroemden 

geoloog  gedetermineerd  worden. 
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Wij  zullen  hieraan  nog  enkele  opmerkingen  toevoegen  over 
de  namen  van  de  belangrijkste  toppen. 

1.  G.  Soetarenggo.  Aldus  wordt  de  naam  gewoonlijk  ge- 
schreven. Volgens  sommige  inlandsche  hoofden  zou  men  echter 

overeenkomstig  den  eigenaardigen  vorm  en  de  ligging  van  den 

bergtop,  doch  in  tegenspraak  met  de  uitspraak  van  de  bergbe- 
woners Soetarïnggoh  moeten  schrijven.  Volgens  Vreede  toch  is 

Soeta  =z  prins ,  kind  van  een  vorst ,  en  ringgoh  =:  aan  alle  zijden 

door  vijanden  (in  dit  geval  door  bergtoppen)  omringd. 

2.  G,  Argadjemhangan.  Arga  =z  top  en  djembangan  z=z  aarden- 
pot.  Thans  is  op  den  top  geen  spoor  van  een  aardenpot  of  van 
een  ketelvormige  inzinking  in  de  gedaante  van  een  djembangan 
meer  te  zien. 

3.  G.  Rahtawoe.  Rah  =z  bloed,  omdat  de  gesteenten  aan 

den  westelijken  voet  van  dezen  bergtop  een  fraaie  roodbruine 

kleur  hebben,  en  towoe  =:uitscheppen  resp.  uitwerpen  van  water 

uit  een  kuil  (bijzondere  wijze  van  visscherij  op  Java)  beteekent. 

Op  de  hoogste  triangulatiepunten  van  den  G.  Moerija  nl. 

den  Argadjemhangan,  Soetarenggo  en  Rahtawoe  werden  door 

mij  met  een  Smalkalder-boussole  (i)  alle  zichtbare  toppen 
aangepeild.  Daar  de  meeste  niet  op  de  topographische 

kaart  (2)  staan  en  eveneens  of  niet  of  meestal  fout  op  de 
statistieke  kaarten  aangegeven  zijn,  mag  het  misschien  van 

eenig  nut  zijn  de  resultaten  hieronder  te  laten  volgen : 

Ten  r  op  /\  Soetarenggo  (topogr.  kaart). 

naar  G.  Gadjamoengkoer   32°  N. 
»     G.  Tjandi-asoe   37°    » 

>>     G.  Tjandi   50°    » 

«     G.  Tjandi-tjilik   59' 

\o 

(1)  Het  nulpunt  is  vast  en  ligt  aan  dezelfde  zijde  als  de  vizierdraad. 

(2)  In  het  algemeen  verdient  echter  de  nauwkeurigheid  der  topographische 

kaart  van  Djapara  hoogen  lof  en  is  hhjkbaar  zelfs  aan  het  hooger  gedeelte 

van  den  Moerija  veel  zorg  besteed. 
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naar  G,  Tjandi-gede   69''  N. 

»     G.  Tjandi-angin   80"    » 

))     G.  Rahtawoe    (in  het  midden).      .      .   274°    Z. 

»     G.  Argapüoso   25°    » 

»     G.  Ringgit  (scherpste  spits)     .      .      .     49°    » 

»     G.  Argadjembangan   52°    »> 

»     G.   Watoepajoeng    (oudheden)   .      .      .   281°  N. 

Huis    Petinggi  Tempoer   359°    » 

«     G.  Bogem   6°    » 

Ten  2'  op  /\  Ratawoe  (topogr.  kaart). 

naar  G.  Soetarenggo    (zuidoostpunt).      .      .   294°  N, 

»     G.  Argadjembangan   76°    Z. 

»     G.  Argapiloso  (midden)   80°    » 

»     G.  Ringgit  (scherpste  spits)      .      .      .   272°  N. 

»     G.   Watoepajoeng    (oudheden)   .      .      .   287°    » 

«     G.  Semerah'lor    (?)   299°    » 

»     G.  Gadjamoengkoer   541°    » 

»     G,  Tjandi-gede   546"^    » 

Ten  5^  op  /\  Argadjembangan. 

naar  G.  Argapiloso  (westrandspits) ...  58°  N. 

»  G,  Retawoe  (noordrand)  .  .  .  .  75°  » 

»     G.  Goendil  (top.  v.  d.   rug)      .      .      .    504°   Z, 

5.     Gesteenten  en  natuurlijke  profielen. 

De  voet  van  den  Moerija  is  hoofdzakelijk  door  vulka- 

nisch puin  bedekt.  In  beekinsnijdingen  blijkt  echter  dui- 

delijk, dat  de  ondergrond,  zelfs  op  grooten  afstand  van  het  centrum 

van  den  vuurberg  uit  lavastroomen  van  angiet-andesiet , 

poreuse  roodbruine  lava,  leucitiet,  enz.  bestaat.  Dezepuinlaag 

is  aan  de  noordzijde  van  den  vulkaan  het  dunst :  aan  de  zuid- 
zijde het  dikst. 

Het  hooger  gedeelte  van  den  Moerija  bestaat  uit  vaste 

vulkanische  gesteenten,  vooral  uit  leucitieten  en  augiet-ande- 

sieten.  Zoo  bestaat  de  1595  M.  hooge  Soetarenggo  en  de  1517  M. 

hooge    Rahtawoe    boven    geheel     uit    augiet-andesiet     en    de 
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Wafoepafong ,  Semerah,  enz.  boven  geheel  uit  leucitiet.  Ook 

conglomeraten  en  brecciën  zijn  algemeen,  zoowel  in  hethooger 
als  in  het  lager  gedeelte  van  dezen  vulkaan.  Zoo  vindt  men 

b.  V.  aan  de  noordhelling  van  den  Soetarenggo ,  aan  de  oostzijde 

van  den  Argadjemhangan ,  ter  hoogte  van  ongeveer  1000 — 1100 

meter  breccieachtige  conglomeraten.  Poreuse  roodbruine  lava's 
zijn  nogal  zeldzaam.  Deze  trof  ik  alleen  aan  in  de  kraterkolk 

van  Tempoer,  in  de  kali  Pondokwalok  en  in  de  kali  Tretes  in 

den  buitenwand  van  den  vulkaan  nabij   DjoUong  (afd.  Pati). 
De  fraaiste  profielen  worden  gevonden  langs  den  weg,  die 

van  Medani  (onderdistr.  Tjloewak  distr.  Mergaloehoe  afd. 

Djoewana)  naar  de  kraterkolk  van  Tempoer  voert  door  de 

kloof  van  de  kali  Glis-Keling  en  dan  langs  den  weg,  die  in 

noordelijke  richting  ten  westen  van  de  kali  Glis-Koedoes  naar 
het  binnenste  van  de  zuidelijke  kraterkolk,  die  van  Semliro 

voert.  Verder  bieden  de  wegen  en  diepe  kaU-insnijdingen  in 

het  koffieperceel  Djoerang-Djollong  (afd.  Pati)  den  geoloog 
hoogst  interessante  profielen  aan ,  o.  a.  afwisselende  lagen  van 

andesieten  en  conglomeraten. 

4.     Oude  fumarolen  en  mofetten. 

De  Goewo  (grot)  Panggonan  en  de  Goewo  Anak  zijn  hoogst 
waarschijnlijk  uitgebluschte  fumarolen. 

De  Goewo  Panggonan  ligt  aan  de  noordzijde  van  den  zuidoever 

van  de  kali  Ngrandoe,  die  ten  Z.  0.  van  de  desa  Poelingan 
stroomt.  Het  stroombed  is  ongeveer  60  M.  diep  ingesneden 
in  den  uit  vulkanische  conglomeraten  en  brecciën  bestaanden 

bodem.  Daar  waar  de  Goewo  Panggonan  gevonden  wordt,  be- 
staat de  bodem  uit  een  zwart-grijskleurig ,  breccieachtig 

conglomeraat.  De  cementeerende  lava ,  zoomede  kleinere  inge- 
sloten fragmenten  van  leucitieten,  enz.  spelen  een  onderge- 
schikte rol.  De  rots  toch,  die  de  wanden  van  de  fumarool 

vormt,  is  voornamelijk  uit  groote  min  of  meer  hoekige  vulka- 
nische blokken  samengesteld,  die  door  de  cementeerende  lava 

aaneengesmolten    werden,    zonder  echter  een  homogene  massa 
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te  leveren.  Daarvoor  was  de  temperatuur  van  de  uitstroomende 
lava  te  laag.  Hierachter  is  een  schets  van  deze  fumarool. 

Bij  a  (570  M.  zeehoogte)  is  een  cirkelronde  opening  van  één 
meter  middellijn,  welke  de  uitgang  is  van  een  cilindrisch 

kanaal ,  dat  schuins  afwaarts  loopt  en  van  fraai  gladde  wanden 

is  voorzien.  Tot  een  diepte  van  ongeveer  ̂   meter  kan  men 

dit  kanaal  met  het  oog  volgen.  Deze  grot  a  draagt  den  naam 

van  Goeivo  lanang.  Bij  b^  en  h^  worden  twee  andere  kanalen 
gevonden,  die  ̂ 2  en  IV2  M.  middellijn  hehhen,  eveneens  van 

zeer  gladde  wanden  voorzien  zijn  en  die  in  een  diepte 

van  ongeveer  2  M.  communiceeren.  Rondom  de  opening 
van  beide  grotten  was  boreh  gesmeerd  door  inlanders  uit 

de  naburige  dorpen,  die  hier  soms  gaan  bidden.  Behalve 

deze  ̂   groote  kanalen  met  de  3  openingen  a,  b^  en  6^, 
worden  in  den  loodrechten  wand  van  deze  grotten  nog  tal- 

rijke kleinere,  meest  cirkelvormige  openingen  gevonden,  die 

eveneens  door  cilindervormige  kanalen  met  het  inwendige  in 

verbinding  staan  en  hoogstwaarschijnlijk  in  niet  zeer  aanzien- 
lijke diepte  in  één  enkel  kanaal  uitloopen.  Boven  de  groote 

openingen  is  de  rots  uitgehold,  hetgeen  er  op  wijst,  dat  de 

water-  of  gasstraal  een  schuinsopwaartsche  richting  heeft  gehad. 
Thans  schijnt  er  noch  gas ,  noch  water  meer  uit  te  stroomen. 

Aldus  ten  minste  was  mijn  bevinding  op  13.  Oct.  1886  en  zóó 
luidden  ook  de  mededeelingen  der  inlanders,  die  zich  niet 

herinnerden,  dat  zij  ooit  gewerkt  had. 

De  Goewo  Anak  ligt  op  circa  1080  M.  zeehoogte  aan  den 

steilen  noordwand  van  den  1595  M.  hoogen  G.  Soetarengo. 
De  wanden  van  de  grot  bestaan  uit  een  bruingrauwe  ruwe 

breccie,  waarin  fraaie  leucieten  ingesloten  voorkomen.  De 

onregelmatige  opening  van  deze  eveneens  totaal  uitgebluschte 

fumarool  wijst  er  op,  dat  zij  in  het  laatste  tijdperk 

harer  werking  voornamelijk  aan  gassen  en  dampen  ten 

uitweg  diende,  terwijl  dit  bij  de  Goeivo  Panggonan  vooral 
vloeistoffen  (water  met  zuren?)  waren.  Aan  den  bovenwand 

van     de     grot   vond    ik   een     1    c   M.    dikke     laag   van   een 
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gesublimeerd  wit  zout  (wellicht  een  salpeterzuur  zout).  Het 
kanaal  heeft  in  eenige  meters  diepte  eene  zuiver  cirkelvormige 

doorsnede.  Ook  deze  fumarool  schijnt  thans  voorloopig  totaal 

uitgebluscht  en  ook  geen  enkele  inlander  herinnert  zich,  dat 

zij  ooit  gewerkt  heeft ;  hiervan  bestaat  geen  mededeeling. 

Van  uit  Tempoer  kan  men  deze  oude  fumarool  gemakkelijk 
bezoeken. 

Behalve  deze  twee  fumarolen ,  die  door  mij  bezocht  werden , 

zullen  wellicht  ook  de  Goewo  Djoeranq-Konggo  (bij  Djerahe , 
district  Mergaloehoe)  en  de  Goewoe  Goelangpoge  (bij  Goelangpoge, 

district  Mergaloehoe)  uitgedoofde  fumarolen  of  mofetten  blijken 

te  zijn,  ten  minste  te  oordeelen  naar  de  beschrijving  der  in- 
landers, in  verband  met  het  door  mij  opgemerkte. 

5.  De  mofet  en  mineraalbron  Bleketoek  ligt  aan  de  west- 

helUng  van  deu  met  alang-alang  en  wilde  pisang  begroeiden 
rug  G.  Baroe  in  het  koffieperceel  Dpllong  (district  Selawessie). 

Op  de  hierbij  gevoegde  schets  is  de  ligging  der  bron  nader 

aangeduid;  a  en  c  (zie  de  schets)  zijn  min  of  meer  ronde 

openingen ,  van  een  paar  decimeters  middellijn ,  waaruit  voort- 
durend water  met  gas  opborrelt.  Het  gas  is  hoofdzakelijk 

koolzuur,  voor  een  gering  deel  echter  zwaveligzuur.  Het 
water  is,  zooals  uit  de  onderstaande  analyse  van  den  fleer 

Haak  (^) ,  miUtair  apotheker  te  Semarang  blijkt,  een  koolzuur- 
rijk  mineraalwater  met  prikkelenden  eenigszins  zuren  smaak. 
Zonder  eenig  nadeel  heb  ik  een  paar  glazen  van  het  bronwater 

gedronken. 
Wij  laten  hier  de  resultaten  van  het  onderzoek  van  den  Heer 

C.  Haak  woordelijk  volgen: 

»De  cijfers  in  grammen  hebben  betrekking  op  één  liter  water, 
»Het  water  is  kleurloos,  prikkelt  op  de  tong  en  parelt  sterk. 

»De  geringe  troebeling,  door  zand ,  enz.  veroorzaakt ,  bakt  spoedig 

(i)  Hier  zeg  ik  mijn  weigemeenden  dank  voor  de  zoo  bereidwillig 

geboden  hulp,  waardoor  het  mogelijk  was  een  analyse  te  leveren  van  deze 

nog  nimmer  onderzochte  bron.  Deze  toch  is  vooral  daarom  zoo  interessant, 

omdat  zij  de  eenige  van  den  geheelen  Moeija  is. 
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«samen  tot  een  bruinen  koek.    -  Temperatuur  van  het  onder- 
«zochte  water  +  20°  C;  Spec.  Gewicht  1,004; 
«gedroogd  bij  150°  C   0,534 
«gloeiverlies   0,008 
»reduceerend  vermogen  op  KMnO^   0,0047 
«magnesia  (MgO)   0  0144 
"kalk  (CaO)   0,0518 
«zwavelzuur  (SO^)   0,0206 
»kiezelzuur  (SiO-)   0,0910 
«ijzer  en  aluinaarde  (Fe-0^  en  ATO^i   0,005 
«vrij  en  gebonden  koolzuur  (CO^)   0,426 

«Het  cijfer  voor  koolzuur  is  veel  hooger  bij  het  versch  ge- 
» putte  water. 

(w.  ij)  Haak. 

Semarang,  10  Februari  1887." 

De  opening  b  is  cirkelrond  en  heeft  een  middellijn  van  ongeveer 
1  d.  M.  Uit  deze  stroomt  voortdurend  met  een  sissend  geluid 
koolzuur  met  een  weinig  water,  beide  van  nagenoeg  dezelfde 
temperatuur  als  het  water  van  a  en  c. 

Hier  laat  ik  een  overzicht  volgen  van  de  resultaten  mijner 
metingen  aan  de  bron. 

Uur  en  datum 

der 
Zeelioogte 

in  meters. 

Temperatuur 
van  het 

water. 

Aantal  flesschen  per  etmaal. 

waarneming. 
Afzonderlijk 
voor  a  en  c. 

Te  zamen 
voor  a  en  c. 

17  Oct.  '86,  4".  0"". 

17  Oct.  'SQ,  4".  14-". 

118 

816 20,6°C. 

20,6°G. 

720 

1920 
2640  flesschen. 

In  deze  koolzuurbron  (mofet)  zien  wij  de  laatste  teekenen 
als  het  ware  van  de  eenmaal  zoo  vreeselijke  werkzaamheid 
van  den  Moerija. 81 
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III.     PLANTENGROEI. 

Op  den  G.  Moerija  werden  door  mij  de  volgende  houtsoorten 
aangetroffen  : 

Soeren  (Cedrela)  ,5  wadang  (Pterospernium) ,  woengoe  (La- 

gerstroemia) ,  woeroe  (Laurineae) ,  pendok  (Artocarpus) ,  gentoen- 
gan  (Bischofia) ,  dermolo  (Dipteroearpus) ,  sengon  (Albizia) ,  weroe 

(Albizia),  poelé  (Alstonia) .  rempelas  (Ficus),  toeloep  (Rottlera), 
winong  (Tetramelas),  djeraka  of  brekat  of  boeloe  (Ficus  en 

Urostigma.  spec.  div.),  gondang  (Ficus),  passang  (Quercus), 
nangka  (Artocarpus),  niangli  (Michelia),  segawé  (Mimoseae 

poetat  (Myrtaceae),  kemloko  (Emblica),  salam  (Syzygium),  lob 

(Ficus) ,  poetjoeng  (Artocarpus) ,  sepat ,  Agapetes  (alpenboompjes) 
laban,  ketiling,  tegi  gambiran,  koepoendoeng ,  mranak,  lempejan 

kedali ,  nolo ,  djoho  (Terminalia)  rimong ,  poketek ,  randji ,  garon  , 

anggrong,  brassan,  semboeng,  etc. 
In  de  kraterkolk  van  Tem/joer  trof  ik  de  volgende  soorten  aan: 

brekat-djawi  (Ficus),  semboeng  (Compositae ?) ,  toetoep  klam- 

pok ,  pendok ,  rimong ,  gambiran ,  wadang ,  soeren ,  djambon ,  kle- 
wer ,  dermolo ,  djoerang ,  kèpèl ,  lodoh ,  oeroe ,  mangli ,  djirak , 

limar  (Memecylon). 

Meestal  bestaat  de  flora  op  een  zeehoogte  van  1100— 

1200  M.  en'IJhooger  bijna  geheel  uit  Agapetes-boompjes. 
Boven  de  1250  M.  bedekt  dikwijls  een  dicht  kleed  van 

kruid  varens  den  bodem,  zoo  o.  a.  de  buitenrib  G.  Tjandi-walok, 

G.  Watoe  toempok  Djollong ,  G.  Redjenoe.  Met  den  Soeto- 
renggo  Rahtawoe  en  den  800—1500  M.  hoogen  rand  van  de 

kali  Glis  {—'^Kelingykhoi  is  dit  echter  b.  v.  niet  het  geval.  Op 
den  G.  Waloepajoeng  vond  ik  bij  den  top  op  ongeveer  1450  M. 

zeehoogte  een  laag  Spagnum,  welke  den  bodem  bedekte.  Op 
de  rib  G.  Semoenoh  wordt  op  een  zeehoogte  van  ongeveer 

1200  M.  een  welriekende  grassoort  (AtaxiaP)  gevonden. 

Mangli ,  weroe ,  soeren ,  passang ,  gentoengan ,  pendok,  poetat 
en  limar  leveren  hiervan  het  meest  gezochte  timmerhout. 

IV.    OUDHEDEN. 

Over  de  oudheden  van  den  G.  Moerija  kunnen  wij  zeer  kort 
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zijn;  Hindoetempels  zijn  nergens  inde  residentie  Djapka  meer 
te  vinden,  al  doen  de  namen  van  sommige  bergen  er  nog 

aan  denken,  zoo  o.  m.  Tjandi^ivalok ,  Tjandi-angin ,  enz.  De 
eenige  resten  van  Hindoeschen  oorsprong  zijn  5  beelden  vóór 
het  Residentiehuis  te  Pati  en  2  beelden  vóór  de  Asst. -Resi- 

dentiewoning te  Djoewana.  De  vindplaats  van  deze  stukken 
is  echter  met  zekerheid  niet  bekend.  Als  resultaat  van  mijn 

herhaaldelijk  navragen  omtrent  dit  punt  kan  ik  thans  als  vsraar- 

schijnlijk  uitspreken,  dat  de  5  beelden  van  Pati  (^)  gevonden 
zijn  nabij  Batoeragoeng  (district  Selawessie)  waar  thans  de 
koffietuinen  en  een  Pasanggrahan  gevonden  worden  op  ongevetr 

820  M.  zeehoogte ,  en  dat  de  2  beelden  van  Djoewana  afkomstig 

zijn  uit  het  bosch  nabij  de  tegenwoordige  Pasanggrahan  Poen- 

Ijel  (aan  den  noordelijken  voet  van  den  Moerija  en  den  ooste- 

lijken  voet  van  het  7)'e/mw^-gebergte).  Deze  beelden  zouden 
gevonden  zijn  omstreeks  1858  onder  het  bestuur  van  den  Re- 

sident Pretorius. 

Van  de  onbekende  oudheden  van  Waloepajoeng  en  Tjandi- 
angin  zijn  alleen  de  eerste  door  mij  bezocht.  De  oudheden 

van  den  Waloepajoeng  \m  zijn  mij  gebleken  zoo  goed  als  zeker 

van  betrekkelijk  jongen  datum  te  zijn  en  van  mohammedaan- 
schen  oorsprong. 

Zij  liggen  op  den  top  van  den  ongeveer  1575  meter  hoogen 

G.  Waloepajoeng ,  welke  weder  een  smalle,  door  diepe  kloven 

begrensde  kam  is ,  die  aan  de  westzijde  steil  afwaarts  daalt  naar 

de  kraterkolk  van  Tempoer.  Van  Tempoer  uit  kan  men  dan 

ook  gemakkelijk  dezen  top  beklimmen.  De  oudheden  bestaan 

uit  de  resten  van  een  graf.  Toen  ik  ze  in  1886  bezocht  f^) 

vond  ik :  ten  1^  een  gebroken  moestaku  (^)  met  een  paar  stuk- 

ken dakpannen,  beide  van  rood  gebakken  klei;  ten  2^  een 
grooten  grafsteen  uit  hetzelfde  leucititische  gesteente,  waaruit 

de   top   van   den    G.    Waloepajoeng   bestaat.     De    steen   is  een 

(O    De  beelden  zijn  echter  niet,  zooals  Veth  in  Java,  lil  pag.  763  opgeeft, 

in  het  djatibosch  Selawessie  gevonden. 

(2)  En  vóór  mij  was  daar  nog  geen  Europeaan  geweest. 

(3)  Moestaka  beteekent  spits  van  een  tempel  of  moskee, 
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paar  decimeters  dik,  min  oi'  meer  dakvormig,  ongeveer  1^2 M. 
lang  en  ̂ J^  M,  breed.  Hij  riislte  op  4  vierzijdige ,  ruw  bewerk- 

te pilaartjes  ter  hoogte  van  ongeveer  een  halven  meter,  waar- 

van er  thans  nog  5  staan.  De  bodem  onder  den  grafsteen  is 

met  rechthoekige  1  a  2  c.  M.  dikke  (circa  23  bij  30  c.  M.)  steenen 

tegels  bedekt,  die  eveneens  van  het  leucitisch  gesteente  van 

dezen  berg  gemaakt  zijn.  Beelden  noch  inscripties  werden  hier 

door  mij  aangetrolfen.  Alles  is  thans  door  een  dikke  moslaag 

bedekt,  waarin  kleine  met  Usneën  behangene  agapetes-boomen 

groeien. 
De  zoogenaamde  oudheden  van  Tandi-angm  liggen  volgens 

de  bewoners  van  Tempoer  op  den  G,  Tjandi-gedc  (zie  de  pro- 
fielen). Deze  berg  wordt  met  de  andere  nabijgelegen  toppen 

van  den  westelijken  kraterkolkrand  van  Tempoer  door  de  be- 
woners der  dorpen  op  de  westelijke  bnitenhelling  van  den 

vulkaan  alle  met  den  naam  T]andi-angin  bestempeld.  Ter- 
wijl door  de  bewoners  van  Tempoer  de  rug  ten  W.  van  den 

Soetarengggo  Tjandi-angin  genoemd  wordt.  De  oudheden  zou- 
den volgens  de  bewoners  van  Tempoer  veel  gelijkenis  hebben 

met  die  van  Watoepajoeng ;  beelden  zouden  er  evenmin  gevon- 

den worden.  Wellicht  hebben  w^ij  dus  ook  hier  met  oudhe- 
den van  mohammedaanschen  oorsprong  te  doen. 

Van  het  graf  van  den  Soesoehoenan  Mocrija  bij  Tjollo  is 

reeds  door  Teusmann  en  Hasskarl's  een  nauwkeurige  beschrij- 
ving gegeven ,  zoodat  wij  dit  met  stilzwijgen  hier  mogen  voorbij 

gaan.  Wij  teekenen  hier  echter  nog  aan,  dat  de  legende  der 

Djaparanezen  het  graf  van  Abiasa  en  de  Pandawa's  aan  den 

oostelijken  voet  van  den  G.  Rahtawoe  plaatst ,  nabij  de  desa's 
Djamboe.  Verder  vindt  men  diep  in  het  bosch  op  den  G. 

Hedjenoe  (een  zuidwaarts  loopende  buitenrib)  een  paar  een- 

voudige graven,  waarvan  één,  dat  onderhouden  wordt,  de  rust- 

plaats zoude  zijn  van  Kjai  Redjenoe  (*). 
De  Hindoekolonisten  hebben  ons  dus  in  Djapara  sporen  nagela- 

ten, maar  zeer  weinige;  nl.  ̂   beelden  en  de  namen  van  eenige 

(1)    Niet  Ie  verwarren  inet  Redjoenti. 
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bergtoppen,  waar  vroeger  wellicht  Tjandi's  gevonden  werden. 
Tot  de  schaarste  dezer  resten  hebben  waarschijnlijk  twee  fac- 

toren veel  bijgedragen.  Ten  eerste  heeft  zich  het  mohammedanis- 

mus  op  Java  verbreid  van  uit  Demak,  maar  niet  onwaarschijn- 

lijk hebben  aardbevingen  en  herhaalde  erupties  van  puin  en 

zand,  die  thans  den  voet  van  den  Moerija  allerwege  bedekken, 

het  hunne  daartoe  bijgedragen. 

V.     PROFIELEN  EN  SCHETSEN. 

Fig  1,  2  en  11  geven  een  blik  in  de  kraterkolk  van  Tem- 

poer, Fig.  10  in  dien  van  Semliro.  In  Fig.  1^  slaan  WMJ  een 

blik  in  beide  kolken ,  gezien  van  den  top  van  den  Rahtawoe  (1517 

M.  zeehoogle).  In  Fig.  5  zien  wij  den  westelijken  binnenwand 

{Rahtawoe)  en  den  oostelijken  buitenwand  (Argakaheloso  (i)  en 

Rinygil)  van  de  kolk  van  Semliro ,  terwijl  daarachter  zich  de  mid- 

den wand  {Soelarenggo)  tusschen  de  beide  kraterkolken  verheft. 

In  Fig.  4  ziet  men  den  Moerija  in  zijn  geheel  met  zijn  zachte 

kegelhellingen  en  gebroken  kruin ,  in  Fig.  5  den  Moerija  en  den 

Tjelering.  Ook  de  laalste  is  een  vulkaankegel  met  gebroken  kruin. 

In  Fig.  6  ziet  men  de  steile  oostelijke  binnenkralerkolkwanden  van 

Semliro  en  daarachter  de  Argadjembangan ,  in  Fig.  7  den  lood- 

rechten ,  zachten  westelijken  kraterkolkwand  van  Tempoer.  Fig  8. 

geeft  een  inzicht  in  den  bouw  van  den  Tjelering  met  de  parasiet- 

kegels  Solo,  Ragas  en  Mrilja,  enz.  In  Fig.  9  is  het  profiel  aan- 

geduid van  den  westelijken  kraterkolkrand  van  Tempoer  (van  den 

G.  Gadjamoengkoer  tot  aan  den  G.  Tjandi-Gede)  en  van  dien  van 

Semliro  {ytin  Tjandi-Gede  tot  den  G.fiahtawoe).  Daarachter  ver- 

heft zich  oostwaarts  de  spits  van  den  middenwand  der  beide  kol- 
ken, den  G.  Soelarenggo.  Fig.  15  en  14  geven  een  schets  van  de 

oude  fumarolen  van  Panggonan  en  de  mineraalbron  Blekeloek.  Een 

schets  van  de  kraterkolken  van  den  G.  Moerija  is  door  mij 

hieraan  niet  toegevoegd,  omdat  het  mij  voorkomt,  dat  de 

vorm  der  kolken  duidelijk  genoeg  blijkt  uit  de  topographische 

kaart  resp.  de  etappekaart  van  Java  van  Havenga,  in  verband 

met  de  voorgaande  beschrijving. 

[\)    Of  Argapiloso. 



VERSTERKING  VAIf  TELEFOONSTROOMEIf  DOOR 

EEIf  DfDÏÏCTIEKLOS  MET  IJZERKERIf, 

DOOR 

Dr.    H.   OJyiVElV. 

In  het  Mei-nummer  van  het  ̂ ^Elektrotechnische  Zeitschriff^ 
deelt  de  Heer  J.  W.  Giltay,  opvolger  van  de  bekende  firma 

P.    J.    Kipp   k    ZoNEx  Ie  Delft,  o.  a.  de  volgende  proef  med€. 
Men  denke  zich  drie  telefonen  A,  B  en  C  tot  ééne  keten 

vereenigd.  A  en  B  zijn  gewone  telefonen ,  maar  in  C  bevinden 
zich  twee  afzonderlijke  draadwindingen,  zoodat  deze  telefoon 

een  inductieklos  met  magneetkern  vormt.  Terwijl  nu  de 

primaire  draad  van  C  met  A  en  B  verbonden  is,  zijn  de  einden 

van  den  secundairen  draad  van  C  zoodanig  aan  een  Morse- 
sleutel bevestigd,  dat  deze  draadgeleiding  gesloten  wordt,  als 

men  den  sleutel  neerdrukt.  Worden  nu  in  telefoon  A  gewone 

telefoonstroomen  opgewekt,  dan  wordt  zoowel  in  B  als  in  C 

geluid  waargenomen.  Drukt  men  dan  den  sleutel  neer,  dan  wordt 

het  geluid  in  C  verzwakt  ~  wat  niet  te  verwonderen  is  —  in  B 
daarentegen  versterkt  —  wal  men  a  priori  niet  verwachten  zou. 

De  verzwakking  van  het  geluid  in  C  wordt  gemakkelijk 

verklaard,  daar  de  inductiestroomen,  die  in  den  secundairen 

draad  worden  opgewerkt,  op  elk  oogenblik  eene  tegenover- 

gestelde werking  op  de  magneetkern  uitoefenen  als  de  tele- 
foonstroomen. Ter  verklaring  van  de  versterking  van  het 

geluid  in  B  merkt  de  Heer  Giltay  vooreerst  op,  dat,  als  de 

secundaire  draad  gesloten  is,  de  telefoonstroomen  minder  ar- 

beid in  den  magneet  verrichten  en  dus  ook  minder  verzwakt 

worden,  terwijl  hij  voorts  aanneemt,  dat  het  induceeren   van 
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den  stroom  in  den  secundairen  draad  zoo  weinig  arbeid  eischt, 
dat  de  telefoonstroomen  nog  minder  arbeidsvermogen  verliezen, 
wanneer  zij  op  den  magneet  en  op  den  secundairen  draad 
tegelijk  werken ,  dan  wanneer  zij  op  den  magneet  alleen 
werken. 

Bevredigend  is  deze  verklaring  zeker  niet.  De  moeielijkheid 

is  hier  gelegen  in  de  geheimzinnige  wijze,  waarop  de  over- 
dracht van  arbeidsvermogen  plaats  heeft  bij  het  ontstaan  van 

inductiestroomen  door  versterking  en  verzwakking  van  den 
hoofdstroom. 

Het    volgende   voorbeeld   moge  evenwel  aantoonen,  dat  het- 
zelfde   verschijnsel  zich  ook  voordoet  in  andere  gemakkelijker 

te  analyseeren  gevallen  van  arbeidsverrichting  en  dat  men  dus 

hier  geenzins  te  doen  heeft  met  een  op  zich  zelf  staand  geval. 

Door  een  caoutchoucbuis  w^ordt  samengeperste  lucht  gevoerd. 
Een  deel  van  het  arbeidsvermogen  dezer  samengeperste  lucht  zal 

overgedragen    worden    op  de  rekbare  wanden  der  buis.     Om- 
geeft  men  nu  de  caoutchoucbuis  door  eene   afgesloten  ruimte^ 

die   dampkringslucht   bevat ,    dan    zal    de  samengeperste  lucht 

een    kleiner    deel  van  haar  arbeidsvermogen  overdragen  op  de 

rekbare    wanden,    maar    een    ander    deel    zal  overgaan  in  de 

afgesloten  lucht  rondom  de  buis ,  daar  deze  lucht  op  hare  beurt 

samengeperst  wordt.     Niettemin  is  het  gemakkelijk  na  te  gaan, 

dat   het   totale   verlies   aan    arbeidsvermogen  thans  minder  be- 
draagt,  dan   wanneer   de  caoutchoucbuis   alleen  een    deel  van 

het  arbeidsvermogen  overneemt. 

Meester-Cornelis,  1  Oct,  1887. 



EEN  &ESPREK  OVER  HET  OBTSTAAN  DER  GEZICHTS- 

A.  Doe  uwe  oogen  eens  toe!     Wat  ziet  ge  nu? 

B.  Wel,  niets  natuurlijk. 

A.  Kunt  ge  niet  iets  zien,  als  ge  wiltj' 
B.  Ja,  ik  kan  wel  in  mijne  verbeelding  iets  zien,  bijv.  een 

persoon  of  een  voorwerp, 

A.  Juist!  Gij  hebt  nu  als  het  ware  een  beeld  van  die  per- 
soon of  van  dat  voorwerp  voor  u,  niet  waar?  Gij  maakt  er 

u  eene  voorstelling  van.  Zoo  kunt  ge  u  zelfs  eene  Voorstelling 

maken  van  een  persoon  of  een  voorwerp,  dat  ge  nooit  hebt 

waargenomen ;  en  dit  kunt  ge  ook  met  open  oogen.  Zulke 

voorstellingen  zijn  ivillekeurig.     Hoe  meent  gij  dat  ze  ontstaan  ? 

B.  Wel,  door  mijn  wil. 

A.  Zeker.  Hebben  de  oogen  en  de  gezichlszenuwen  er  iets 
mede  te  maken? 

B.  Ik  zou  zeggen  van  neen;  mij  dunkt,  die  voorstellingen 
ontstaan  in  of  door  de  hersenen. 

A,  Dat  geloof  ik  ook.  Hebt  gij  wel  eens  hallucinatiën  gehad? 
B,  Ja  wel!  He  heb  jaren  geleden  in  eene  ijlende  koorts^ 

allerlei  dingen  gezien,  waarvan  ik  er  mij  enkele  nu  nog  zeer 
duidelijk  herinner  en  waarvan  ik  de  zekerheid  heb ,  dat  zij 

zinsbegoochelingen  waren. 

A.  Waren  die  voorstellingen  naar  uwe  meening  ook  wille- 
keurig ? 

B.  Zij  schenen  mij  loe  niet  willekeurig  te  zijn ;  maar  wie 

zal  zeggen ,  of  er  niet  zekere  voor  mij  begeerlijke  voorstellingen 

bij  waren ,  die  het  uitvloeisel  waren  van  een  misschien  gedeel- 
telijk willekeurigen  gedachlengang ! 
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A.  Wel  mogelijk  1  Hoe  stelt  gij  u  het  ontstaan  van  die 
hallucinatiën  voor? 

B.  Zij  moeten  natuurlijk  in  mijne  hersenen  ontstaan  zijn. 

Maar  kan  het  daarom  toch  niet  mogelijk  zijn,  dat  de  werke- 
lijke personen  en  voorwerpen,  die  ik  om  mij  heen  had,  zich 

in  mijne  zieke  hersenen  vervormden ,  op  eene  dergelijke  wijze, 

als  men  door  het  staren  op  een  bepaald  voorwerp  in  't  eind 
soms  geheel  iets  anders  ziet,  dan  dat  voorwerp,  en  men 

eerst  een  paar  malen  met  zijn  oogen  moet  knippen ,  om 

het  ware  beeld  terug  te  krijgen  ?  En  evenals  men  in  het  half- 

donker soms  eenvoudige  voorwerpen  voor  gedrochten  en  wan- 
gestalten aanziet? 

A.  Ongetwijfeld!  Maar  wat  volgt  hieruit  dan  ten  aanzien  van 

de  werkzaamheid  onzer  hersenen  bij  het  zien  in  het  algemeen  ? 

B.  Wel,  dat,  als  de  hersenen  ziek  zijn,  zij  ons  soms  ge- 

heel andere  voorstellingen  kunnen  geven,  dan  wanneer  zij  ge- 
zond zijn,  ook  al  is  het  beeld,  dat  wij  van  onze  omgeving 

in  de  oogen  krijgen,  hetzelfde. 

A.  Alzoo,  gij  neemt  aan,  dat  de  hersenen ,  gezond  of  ziek, 

eene  voorstelling  maken,  naar  aanleiding  van  het  beeld,  dat 

op  onze  nelvliezen  gevormd  wordt? 

B.  Natuurlijk !  Maar  de  voorstellingen  van  gezonde  hersenen 

komen  dan  overeen  met  de  werkelijkheid,  wat  niet  altijd  het 

geval  is,  als  de  hersenen  ziek  zijn. 

A.  Voorzichtig!  Niet  te  voorbarig!  Als  wij  nog  een  kwar- 
tier gepraat  hebben,  zult  gij  beweren,  dat  uwe  voorstellingen 

geenszins  overeenkomen  met  de  werkelijkheid ,  al  zijn  uwe 

hersenen  nog  zoo  gezond, 
B.  Hoe  zal  ik  dat  ooit  kunnen  beweren?  Men  weet  immers, 

dat  zich  op  het  netvlies  een  beeldje  vormt  van  het  voorwerp 

buiten  het  oog?  Dat  beeldje  ontstaat  op  dezelfde  wijze  als  in 
eene  camera  obscura.  Indien  nu  de  eigenaar  van  het  oog 

eene  voorstelling  krijgt,  geheel  overeenkomstig  met  het  beeldje 

op  zijn  netvlies,  dan  is  immers  die  voorstelling  ook  in  over- 
eenstemming met  het  voorwerp  buiten  hem? 
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A.  Ik  neem  uwe  camera  obscura  als  uiigangspunl.  Is  er 
geen  verschil  tusschen  het  beeld  in  de  camera  obscura  en  het 

voorwerp  er  buiten  r* 
B.  Het  beeld  is  kleiner  en  plat,  terwijl  het  voorwerp  drie 

afmetingen  heeft. 

A.  Juist!  En  nu  het  verschil  tusschen  bet  beeldje  op  uw 

nelvlies  en  de  voorstelling,  die  gij  er  door  krijgt!" 
B.  Heizelfde:  het  beeldje  heeft  slechts  twee  afmetingen, 

terwijl  de  voorstelling,  die  ik  krijg,  er  drie  heeft. 

A.  Hoe  komt  gij  er  toe,  om  die  derde  afmeting  aan  het 

beeldje  toe  te  voegen  en  er  zoodoende  de  voorstelling  van  een 

lichaam  van  te  maken  j' 
B.  Wel,  omdat  het  lichaam  zelf  ook  drie  afmetingen  heeft. 

A.  Hoe  weet  gij  dit?  Toch  niet  door  uwe  gezichtswaar- 
nemingen; want  die  geven  u  slechts  een  beeldje  van  twee 

afmetingen ! 

B.  Dat  weet  ik  door  mijne  gevoelswaarnemingen. 

A.  Aangenomen,  dat  dit  zoo  is,  dan  is  het  toch  vooreerst 

uit  het  voorgaande  duidelijk ,  dat  de  werktuigelijke  aandoening 

van  het  gezichtswerktuig  geen  toereikende  grond  onzer  aan- 
schouwingen zijn  kan,  maar  dat  er  nog  iets  anders  bij  moet 

komen ,  dat  als  zoodanig  niet  in  de  zenuw-aandoeningen  vervat 
is ,  eene  werkzaamheid  der  hersenen ,  van  onzen  geest ,  als  ge 

zoo  wilt,  —  eene  onbewuste  werkzaamheid,  die  wij  in  hel 
algemeen  psychische  reactie  zullen  noemen. 

Maar  ik  ga  verder.  Wij  spraken  van  een  beeldje  in  de 

camera  obscura  en  op  hel  netvlies  in  het  oog.  Wat  is  dat 

beeldje  eigenlijk  ? 

B.  Dat  is  het  geheel  van  alle  con vergen tiepunten  der  stra- 
lenbundels,  die  divergeerend  van  de  verschillende  punten  van 

het  voorwerp  uitgaan  en  door  de  lens  der  camera  of  door  de  bre- 
kende middenstoffen  van  het  oog  con  vergeerend  gebroken  worden. 

A.  Hebt  gij  eenig  denkbeeld,  hoe  de  vorm  en  de  kleur  van 

het  beeldje,  van  het  netvlies  af,  naar  de  hersenen  worden 

overgeplant  ï 



281 

B.  Ik  stel  mij  voor ,  dat  de  ethertrillingen ,  die  men  voor  het 

wezen  van  het  licht  houdt,  worden  medegedeeld  aan  de  ge- 
zichtszenuwen, die  ze  dan  verder  voorplanten.  Ten  aanzien 

van  de  kleuren  neemt  men  immers  aan ,  dat  deze  zich  alleen 

van  elkander  onderscheiden  door  de  golflengte  der  trillingen , 

en  dat  er  drieërlei  eindorganen  vau  het  netvlies  zijn ,  die  door 

trillingen  van  verschillende  golflengten  in  verschillende  mate 

geprikkeld  worden  en  zoodoende  de  voorstelling  van  de  onder- 
scheidene kleuren  opwekken  ? 

A.  Zeer  juist.  Waar  ontstaan  dan  de  kleuren ,  als  zoodanig, 

indien,  zooals  gij  terecht  opmerkt,  de  voorstelling  er  van  wordt 

opgewekt]  [en  gevolge  van  de  prikkeling  der  gezichtszenuw? 
B.  Ik  kan  hierop  niet  anders  antwoorden ,  dan  dat  de 

kleuren,  als  zoodanig,  in  de  hersenen  ontstaan;  want  als 

de  trillingen  de  gezichtszenuw  hereiken,  verschillen  zij  slechts 

in  golflengte.  Maar  dit  strijdt  met  de  gewone  opvatting, 

want  men  kent  de  kleuren  aan  de  voorwerpen  zelve  toe! 

A.  En  hierin  heeft  men  gelijk;  maar  men  moet  er  bij  be- 
denken ,  dat ,  wat  ik  een  voorwerp  noem ,  niets  anders  is ,  dan 

eene  voorstelling ,  die  ik  mij  gemaakt  heb ,  naar  aanleiding  van 

de  prikkeHng,  die  mijne  oogzenuwen  ondergingen.  Want  niet 

alleen  de  derde  afmeting  en  de  kleur  ontstaan  eerst  door 

psychische  reactie ,  maar  dit  is  het  geval  met  het  geheele  voor- 
werp. Ik  vraag  u ,  hoe  ontstaat  de  voorstelhng  van  den  vorm  ? 

Meent  gij ,  dat  de  vorm  van  het  beeldje  bewaard  blijft,  wanneer 
de  zenuwtrillingen  van  het  netvlies  naar  de  hersenen  worden 

overgeplant  F 
B.  Dit  kan  ik  natuurlijk  niet  aannemen. 
A.  Of  zou  er  misschien  achter  het  netvlies  iets  zitten,  dat 

het  daarop  ontstane  beeld^beziet  ? 
B.  Ook  dat  niet. 

A.  Welnu,  dan  moetj  ook^de  vorm  van  het  zoogenaamde 

voorwerp  door  onzen  eigen  geest  zijn  voortgebracht.  Ziet  gij 

kans  ééne  eigenschap  van  het  zoogenaamde  voorwerp  te  beden- 
ken,   die   ondersteld   mag   worden,    zóó    als    zij  is,  langs  de 
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zenuwen  naar  de  hersenen  te  marcheeren,  die  wij  dus  onmid- 
dellijk zouden  waarnemen  en  waarvan  wij  zouden  kunnen 

zeggen:  ziedaar  eene  eigenschap,  die  mijne  voorstelling  van  het 
voorwerp  met  het  voorwerp  zelf  gemeen  moet  hebben? 

B.  Neen,  want  er  komen  in  onze  hersenen  slechts  trillingen, 
en  hieruit  stellen  wij ,  door  hetgeen  gij  psychische  reactie  ge- 

noemd hebt,  een  voorwerp  samen  van  bepaalden  vorm,  grootte, 
kleur,  enz.  Alleen  begrijp  ik  niet,  waarom  dan  toch  het  beeldje 
op  het  netvlies  in  vorm  en  kleur  overeenkomt  met  het  aldus 
geschapen  voorwerp  r' 

A.  .Meent  gij  dan,  dat  het  zoogenaamde  beeldje  op  mijn 
netvlies  voor  u  iets  anders  is,  dan  wederom  eene  voorstelHng^ 
Gesteld,  dat  gij  het  in  mijn  oog  ziet,  ontstaat  dan  niet  bij  u 
de  voorstelling  van  een  beeldje  op  volkomen  dezelfde  wijze  als 
de  voorsteUing  van  een  voorwerp,  doordat  namelijk  de  licht- 

stralen, na  op  mijn  netvlies  teruggekaatst  te  zijn,  in  uw  oog 
terecht  komen  en  uwe  gezichtszenuw  zoodanig  prikkelen,  da^t gij  door  psychische  reactie  het  bedoelde  beeldje  voortbrengt? 
B.  Het  gaat  mij  duizelen!  Dan  is  dus  onze  geheele  waar- 

nemingswereld een  verschijnsel  in  onzen  geest,  geheel  onge- 

lijksoortig met  de  werkelijkheid,  de  resultante  eeuer  sponta'iie en  geestelijke  productie,  die  in  de  aandoeningen  onzer  zintuigen 
hare  aanleidende  oorzaak,  nooit  echter  hare  toereikende  ver- 

klaring kan  vinden! 

A.  Gij  hadt  de  uitkomst  van  ons  gesprek  niet  beter  kunnen formuleeren ! 



SCHIJN  EN  WEZEN. 

AlGEMEENE    BRSCnOUWINGEN    OVER    DE    BEGRIPPEN 

STOF  m  KRACHT, 

UOOR 

G.   J.  P.  .1.  BOL.Liil.irD, 

Leeraar  voor  Eng.  en  Hoogd.  taal  en  Utterk.  aan  de  afd.  H.  B.  S.  wet  vyfjarigen.  rursui 

van  het  Gymms'mw  Willem  UI  te  Batavia. 

"Üem  empirischen  Forscher,  wenner  gründ- 
lich  sein  will,  drdngt  sich  auf  jedem  Schritf 
und  Trut  die  Frage  nach  dem  Untnrschied  von 
Wesen  und  Erscheinunq  unwillkürlich  auf.  und 
er  kann  ihrer  nicht  Umqang  haben,  wenn  er 
auf  weitere  Fra(;en,  die  denn  doch  aussrrden 
bloss  empirisch  wissenschn filichrn  für  dan  Le- 
hen  vom  höchten  Interesse  sind,  nur  einigir- 
massen  eine  der  Xermmft  und  den  sittlichen 
Anfoidrrunqen  entsprechende  Anlwort  zu  ge- 

winnen strebt."  —  Dr.  Gideon  Spickeb. 

19 



Eleaat.  Sommigen  trekken  alles  uit  den  hemel  en  het  onzichtbare  op 

de  aarde  neder,  en  willen  het  plompweg  met  handen  grijpen,  evenals  steenen  en 

eiken :  Aan  die  soort  van  dingen  houilen  zij  zich,  en  zij  beweren  stijf  en  sterk, 

dat  alleen  het  zoodanige  bestaat,  wat  zich  laat  voelen  en  tasten.  Lichaam  en 

wezen  zijn  voor  hen  hetzelfde,  en  wanneer  dan  onder  de  anderen  iemand  over 

iets  onlichamelijks  als  bestaande  gaat  spreken,  dan  verachten  zij  dien  heelendal 
en  willen  niet  eens  verder  luisteren. 

Theaitetos.  Ja,  dat  zijn  vreeslijke  lieden;  ik  heb  er  zelf  herhaaldelijk 

mede  te  doen  gehad. 

Eleaat.  Daarom  verweren  zich  hunne  tegenstanders  van  uit  de  hoogte 
en  het  onzichtbare  met  veel  behoedzaamheid.  Deze  laatslen  heweren  beslist, 

dat  zekere  gedachten  en  onlichamelijke  begrippen  het  ware  zijn  bepalen. 

De  lichamen  echter  en  datgene  wat  de  anderen  voor  de  werkelijdlieid  uit- 
geven, vervluchtigen  zij  bij  hunne  onderzoekingen,  en  noemen  de  lichamen 

niet  wezens,  maar  spreken  van  doorloopende  wording.  Daarover,  beste 

Theaitetos,  heelt  zich  tusschen  beide  partijen  een  heftige  en  aanhoudende 

strijd  ontsponnen. 
Theaitetos.    Ja,  dat  weet  ik. 

Eleaat.  Laten  we  nu  beide  partijen  eens  op  hunne  beurt  om  uitlegging 

vragen  van  hunne  zienswijze  aangaande  het  zijn. 

Theaitetos.    Hoe  zullen  we  dat  aanleggen? 

Eleaat.  Het  gemakkelijkst  valt  dit  bij  hen  die  het  wezen  der  wereld 

in  de  ideeën  leggen,  want  die  zijn  het  handelbaarst.  Moeilijker  is  het  bij 

dezulken,  die  met  geweld  alles  in  de  lichamen  binnensleepen,  —  allicht  is  het 
daar  bijkants  onmogelijk.  Doch  mij  dunkt,  dat  men  het  op  de  volgende  wijze 

met  hen  dient  aan  te  leggen. 
Theaitetos.     Wel,  hoe  dan? 

Eleaat.  Vóór  alles,  zoo  het  eeniger  mate  doenlijk  is,  moest  men  hen  in 

der  daad  verstandiger  maken.  Gaat  dit  evenwel  niet,  laten  wij  hen  dan  in 

onze  betoogen  als  zoodanig  opvoeren,  en  vooronderstellen  wij,  dat  zij  ons  op 

ordelijker  wijze  te  rede  willen  staan,  dan  feitelijk  het  geval  is.  Want 

wat  een  beter  mensch  toegeeft,  heeft  toch  meer  waarde  dan  hetgeen  een 

slechtpre  beaamt.  Wij  overigens  bekommeren  ons  niet  om  hen,  maar  zoeken 
de  waarheid. 

PLATO  [Sophistes  XXXHI.] 
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Iedere  lak  van  keunis,  ook  de  meest  praktische  en  alle- 
daagsche,  kan  met  tweeërlei  bedoeling  worden  beoefend.  Men 

kan  zich  moeite  getroosten  ter  wille  van  de  stoflTelijke  en  andere 

maatschappelijke  voordeden ,  die  de  beoefening  verwacht  wordt 

Ie  zullen  opleveren ,  doch  men  kan  ook  in  de  moeielijkheden 

van  het  vak  trachten  door  te  dringen  uit  liefde  tot  het  weten 

als  zoodanig.  Dit  tweede  streven  is  de  zuurdeesem  in  het  ont- 
wikkelingsverloop der  menschheid.  Droevig  voorwaar  zoude 

het  er  uitzien  met  de  menschelijke  wetenschap,  mocht  het  er 

ooit  toe  komen,  dat  alle  geestesinspanning  door  een  iegelijk 

uitsluitend  tot  bevrediging  van  baatzuchtige  bedoelingen  werd 

ondernomen ;  bestond  er  in  het  geheel  geene  reine  liefde  tot  de 

verhevene  godin  der  keunis  om  haar  zelve ,  vele  van  de  schoon- 

ste veroveringen  des  menschelijken  geestes  waren  nimmer  ge- 
schied. Zuiver  theoretische,  van  baatzuchtige  bijoogmerken 

onafhankelijke,  belangstelling  voor  de  ons  omringende  en  in 

onze  bewustheid  zich  openbarende  Natuur  is  en  blijft  eene  der 

edelste  aandoeningen,  waarvoor  de  anders  in  vele  opzichten 

maar  al  te  booze,  zwakke  en  enghartige  mensch  vatbaar  is. 

Van  deze  zuiver  theoretische  belangstelling  voor  het  weten  op 

zich  zelf  is  de  philosophie  de  algemeenste  en  hoogste  uitdruk- 
king. De  wijsbegeerte  is  een  uitvloeisel  van  het  streven  naar 

eene  samenvattende,  het  verstand  bevredigende,  wereldverklaring. 

«Praktisch"  gezinde  lieden  vragen  somwijlen  op  twijfelenden 
of  zelfs  spottenden  toon  naar  het  nut  der  philosophie.  Talrijk 

genoeg  is  de  schare  derzulken,  die  zich  bij  de  aankondiging 

eener  philosophische  verhandeling  niet  zullen  kunnen  onthou- 
den van  uitroepingen  in  den  geest  van  Mephistopheles : 



»Der  Philosoph  der  Iritt  hereiii. 

Und  beweist  euch  es  müsst'  so  sein: 

Das  Ersto  war"  so,  das  Zweite  so. 
Und  drum  das  Dritte  und  Vierte  so; 

Und  wenn  das  Erste  und  Zweite  nicht  war'. 
Das  Dritte  und  Vierte  war'  nimmermehr. 
Das  preisen  die  Schuier  aller  Orten, 

Sind  ober  keine  Weber  geworden.— 
Ich  sacfe  es  dir :  ein  Kerl  der  Speculiert . 
Ist  wie  ein  Tier  auf  dürrer  Heide , 

Von  einem  bösen  Geist  im  Kreis  herumgeführt , 

Und  rings  herum  liegt  schone,  grüne  Weide." 

De  vraag  is  natuurlijk  maar,  wat  men  onder  nut  verstaat. 

In  het  gewone  leven  noemen  wij  eene  zaak  nuttig,  wanneer 

ze  tot  bevrediging  strekt  van  de  eene  of  andere  onvermijdelijke 

behoefte.  Nu  is  echter  de  bevrediging  van  des  menschen  drang 
naar  meer  kennis,  naar  meer  inzicht  in  den  aard  en  de  beteekenis 

des  wereldverloops ,  voor  de  in  verstandelijk  opzicht  boven  den 

grooten  hoop  uitstekende  minderheidj  van  ons  geslacht  eene  even 

onuitroeibare  behoefte  als  eten  en  drinken  en  slapen ;  is  alzoo 

philosophische  lectuur  geschikt  om  onzen  geestelijken  honger, 

onze  algemeene  weetgierigheid  slechts  éénigermate  te  stillen 

en  te  bevredigen,  dan  heeft  eene  zoodanige  lectuur  een  on- 

bestrijdbaar  nut.  —  »The  question  cui  hom?  —  to  what  practi- 

»cal  end  and  advantage  do  your  researches  tend.''  —  is  one  which 
)>the  speculative  philosopher,  who  loves  knowledge  for  itsown 

«sake  and  enjoys,  as  a  rational  being  should  enjoy,  the  mere 

»contemplation  of  harmonious  and  mutually  dependent  truths , 
»can  seldom  hear  without  a  sense  of  humiliation.  He  feels  that 

«there  is  a  lofty  and  disinterested  pleasure  in  bis  speculations 

«which  ought  to  exempt  them  from  such  questioning ;  commu- 

»hicating  as  they  do  to  bis  own  mind  the  purest  happiness  — 

«afler  the  exercise  of  the  benevolent  and  moral  feelings  —  of 

«which  human  nature  is  susceptible,  and  tending  to  the  injury 
«of  no  one,  he  might  surely  allege /At5  as  a  sufficiënt  and  direct 

«reply  to  those  who,  having  themselves  little  capacity  and  less 



»relish  tor  intellectual  pursuits,  are  constantly  repeating  upon 

»him  this  inquiry".  (Sm  John  Herschel,  1792 — 1871.) 

De  «praktisch"  gezinde  tegenstanders  van  philosophische  be- 
moeiingen daargelaten ,  hebben  wij  nog  eene  tweede  soort  van 

vijanden  der  wijsbegeerte  te  constateeren.  Velen  twijfelen  ook 

aan  haar  wetenschappelijk  recht  van  bestaan ,  en  stellen  onder 

de  benamingen  «exacte  wetenschap"  en  «metaphysica"  een  an- 
tagonisme op  tusschen  hetgeen  zij  voor  degelijke,  op  ervaring 

gegronde,  kennis  aanzien  en  wat  zij  voor  »bodemlooze  bespie- 

gelingen" meenen  te  moeten  houden.  «Ein  metaphysischer 

«Schluss",  zegt  Helmholtz,  »ist  entweder  ein  Trugschluss  oder 

»ein  versteckter  Erfahrungsschluss."  (^)  Met  allen  eerbied  voor 
dien  groeten  geleerde  ben  ik  zoo  vrij  in  die  uitdrukking  een 

uitvloeisel  van  misverstand  te  zien ,  een  misverstand  overigens , 

dat  uit  een  historisch  oogpunt  beschouwd  zeer  begrijpelijk  is. 

Het  zij  den  empiristisch  gezinden  natuurgeleerde  volgaarne 

toegegeven,  dat  kennis  zonder  ervaring  onmogelijk  is,  en  dat 

eene  zoodanige  kennis  veel  zoude  hebben  van  een  zich  zellbe- 

broedend  Niets.  Doch  men  bedenke ,  dat  bij  slot  van  rekening 

onze  kennis  niet  uit  feiten  wordt  opgebouwd,  maar  uit  be- 

grippen, die  men  te  recht  of  ten  onrechte  voor  die  feiten  in  de 

plaats  stelt.  Alle  weten  in  den  eigenlijken  zin  des  woords  is 

van  afgetrokken  en  bovenzinnelijken  aard;  verschil  tusschen 

den  metaphysicus  en  den  naturalist  bestaat  er  wel  bezien  slecht-s 

in  een  gradueel  opzicht,  en  wel  in  dier  voege ,  dat  bij  den  me- 

taphysicus het  streng  ten  einde  denken  van  algemeene  uit- 

komsten,  bij  den  naturalist  de  gedetailleerde  kennis  yshï  bij- 

zondere feiten  en  waarheden  op  den  voorgrond  treedt. 

ledere  algemeene  stelling  zonder  onderscheid  is  melaphy sisch 

of  bovenzinnelijk,  want  zij  overschrijdt  de  ervaring,  en  kan 

door  feiten  uit  de  werkelijkheid  nooit  ofte  nimmer  gecontro- 

leerd worden.  De  waarheid  is  behept  met  strenge  algemeen- 

heid en  noodzakelijkheid.     Deze  eigenschappen  nu  zijn  nooit  in 

(l)  Hermann  von  Helmholtz,  Vortr/ige  und  Reden,  Brurmvijh  J884,  P 
deel  blz.  263. 
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de  ervaring  aan  Ie  treffen,  hoedanige  enkel  particuliere  ze- 

kerheid oplevert.  Gevolgelijk  bestaat  er  geene  waarheid ,  of  zij 
berust  op  hetgeen  na  het  physische.  d.  \v.  z.  na  de  zintuiglijke 

gewaarwording  komt,  datgene  dus  wat  de  empirie  overschrijdt 

of  er  bijgedacht  wordt ;  gewaarwordingen  en  waarnemingen  zijn 
altijd  slechts  de  praemisse  waaruit  de  uiteraard  metaphysische 
denkfunctiën  de  gevolgtrekking  hebben  op  te  maken.  Dit  is  van 

oudsher  de  eigenlijke  zin  der  melaphysica  geweest,  die,  bij  alle 
onvermijdelijke  dwalingen ,  wel  beschouwd  nooit  in  iets  anders 

bestaan  heeft  dan  in  eene  verruiming  van  het  bijzondere  lot 

het  algemeene,  eene  zich  aan  den  denker  opdringende  reeks 

van  gevolgtrekkingen  uit  het  bij  ervaring  bekende  tot  hetgeen 

alleen  in  den  géést  kenbaar  is.  Natuurlijk  blijft  altoos  de 

empirie  voor  alle  geestesfunctie  de  onmisbare  grondslag.  Edoch, 

»quelque  aversion  que  les  savants  aient  pour  les  principes  mé- 

wtaphysiques ,  il  leur  est  impossible  de  ne  pas  s'en  servir,  ou  leur 

«science  elle-même  s*écroule  tout  entière".  (*)  Metaphysische 
bespiegehng  en  empirisch  onderzoek  behooren  bij  elkaar  als  ver- 

schillende verdiepingen  derzelfde  zaak,  het  gebonw  der  mensche- 
lijke  kennis,  en  het  is  nooit  zonder  nadeel,  dat  men  een  van 

beiden  min  of  meer  uit  het  oog  verliest.  Dit  dient  der  huidige 

generatie  naarstig  ingeprent ,  daar  wij  tegenwoordig  gevaar 

loopen,  de  bespiegelende  gedachte,  meer  dan  goed  is,  tegenover  de 

«ervaring"  op  den  achtergrond  te  dringen.  Wat  de  empirie 
betreft ,  deze  loopt  geen  gevaar  gering  te  worden  geschat ;  te  haren 

opzichte  zijn  philosophen  en  naturalisten  het  tegenwoordig  vrij  wel 

eens.  Gaarne  onderschrijf  ook  ik  het  dictum  van  een  bekend  En- 

gelsch  positivist :  »If  we  can  ever  solve  the  problems  of  the  invisi- 
»ble  and  unknown ,  we  must  be  led  up  to  them  through  the  avenues 

»of  the  visible  and  known.  Physics  must  form  the  prolegomena 

»to  metaphysics."  (^)  »De  ervaring  alleen  of  de  gewaarwording 
» levert  geene  algemeenheid,  maar  ook  uit  het  denken  alleen  resul- 

(1)  Paul  Savet  ,  Ie  Materialisme  contemporain,^'' édilion  Paris  lS8b,i).  55. 
(2)  G.  H.  Lewes  ,  the  History  of  Philosophy  from  Thales  to  Comte,  5tli 

edition,  London  1880,  II  223. 
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» teert  geene  zekerheid ;  het  is  alleen  uit  heide  te  zaraen  genomen 

»dat  zich  de  volle  waarheid  verheft".  (*)  Hieruit  vloeit  o.  a.  voort, 
dat  eene  ahsolute,  d.  i.  volmaakte  metaphysica  nooit  te  herei- 

ken zal  wezen;  alle  philosophie  is  slechts  eene  hetrekkelijke  en 

voorloopige  verruiming  en  aanvulling  van  hetgeen  vooraf  is  ge- 

gaan ,  eene  verruiming  die  altijd  in  groole  mate  van  de  voort- 
schrijdende ervaring  afhankelijk  hlijft. 

Wat  de  metaphysica  ons  dus  heeft  aan  te  hieden,  zal  altijd 

gehrekkig  stukwerk  moeten  zijn.  Men  mag  zelfs  heweren,  dat 

van  de  eene  zijde  hezien  de  geschiedenis  der  wijshegeerte  eene 

geschiedenis  is  van  enkel  dwalingen.  Op  onnoodig  hittere  wijze 

wordt  dan  ook  deze  halve  waarheid  den  philosoof  door  den  natu- 
ralist telkens  voor  de  voeten  geworpen.  »In  humie  vertwijfeling 

«over  (Ie  ontoereikend*-  pogingen  in  enkele  duizenden  van  jaren 
«verkondigen  de  empiristen,  dat  al  het  gezoek  naar  een  meta- 
wphysischen  grond  geen  zin  heeft;  dat  de  metaphysica  geene 

«wetenschap  is,  en  ons  niets  dan  ervaringsohjeclen  gegeven  zijn. 

«Wilden  zij  zich  zelven  gelijk  hlijven,  dan  zouden  deze  lieden 

«moeten  toegeven,  dat  in  het  algemeen  elk  streven  naar  j;é?;7<:/'/.- 
^^ring  zinneloos  is,  en  dat  een  verstandig  mensch  alleen  heeft  te 

^beschrijven.  Voor  deze  herusting  echter  zijn  de  bestrijders  van 

«metaphysische  hespiegelingen  niet  te  vinden;  zij  trachten  van 
«hunne  zijde  toch  ook  weer  te  verklaren  uit  de  werkingen 
«van  kracht  en  stof;  te  verklaren ,  want  deze  krachtwezens  en 

«stofsuhstanties  zijn  wederom  metaphysische  producten,  die  in 

»het  geheel  niets  gemeen  hebben  met  de  materie  en  de  kracht 

«onzer  zinnelijk  geïnteresseerde  aanschouwing  der  buitenwereld. 

«Men  moge  nog  zoo  zeer,  en  met  recht,  de  poging  als  mis- 
«lukt  beschouwen  van  den  afzonderlijken  denker ,  die  het  onder- 

» neemt  den  menschelijken  geest  den  geheelen  donkeren  achter- 

«grond  der  wereld  toegankelijk  te  maken:  zonder  dien  achter- 
» grond  zouden  de  verschijnselen  der  buitenwereld  in  een  chaos 

«van  ongelijkslachtigheden  uiteenvallen ;  en  wanneer  niet  de 

«menschelijke  geest  in  eene  titanische  worsteHng  met  het  Groote 

(1)  Dr.  Gideon  Spicker,  Kant,  Hunie  und  Berkeley ,  Berlin  1875,  blz.  127. 
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«Onbekende  zijne  krachten  mocht  oefenen  en  zijne  vragen  leerde 
» stellen,  het  zoude  met  den  vooruitgang  onzer  kennis  weldra 

«gedaan  zijn.  Gelukkig  voor  de  wetenschap  zijn  bovengenoemde 

"empiristen  meer  metaphysici  en  worden  zij  meer  door  deductie 

«geïnspireerd  dan  zij  gelooven."  (*) 
De  vraag,  of  er  gephilosopheerd  zal  worden  of  niet  laat  zich  — 

dit  heeft  reeds  de  oude  Clemrns  van  Alexandriè  {±i  200  n.  Chr.) 

ingezien  —  alleen  door  philosopheeren  beantwoorden.  Men  kan 
de  metaphysica  niet  loochenen ,  zonder  meteen  aan  metaphysica 

te  doen,  en  de  zin  eener  zoodanige  afwijzing  of  verwerping 

kan  alleen  hierin  bestaan ,  dat  men  de  eene  richting  der  meta- 
physica bestrijdt,  om  des  te  beslister  aan  eene  andere  vast  te 

houden.  Zelfs  de  verst  gedreven  skepsis ,  die  alle  kenvermogen 

van  het  menschelijk  denken  loochent,  doet  dit  op  grond  eener 

bepaalde  metaphysische  leer.  Ook  Helmholtz  is  metaphysicus, 

wanneer  hij  in  de  volgende  uitspraken  het  bovenzinnelijk  ka- 
rakter aanduidt  van  het  substraat  onzer  waarnemingen :  »Wat 

«wij  rechtstreeks  waarnemen  is  nooit  de  inwerking  zelve  van 

«het  uitwendige  agens  op  de  uiteinden  onzer  zenuwen,  maar 

«altijd  slechts  de  door  de  zenuwen  voortgeplante  verandering , 

«die  wij  als  den  toestand  van  prikkeling  of  opwekking  der  zenu- 

«wen  aanduiden."  (Vortr.  u.  Reden,  I  263.)  «In  het  algemeen  is 
«iedere  eigenschap  of  qualiteit  eener  zaak  in  de  werkelijkheid 
«niets  anders  dan  haar  vermogen  om  op  andere  dingen 

«bepaalde  werkingen  uit  te  oefenen."  (V.  k  R.  I  287.) 
Over  het  nut  en  de  mogelijkheid  der  philosophie  moge  men 

denken  zooals  men  wil:  dat  de  behoefte  eraan  bestaat,  lijdt 

geen  twijfel.  De  drang  tot  philosopheeren  is  zelfs  allen  aange- 
boren; hij  openbaart  zich  bij  een  iegelijk  onzer  in  meerdere 

of  mindere  mate  en  in  den  een  of  anderen  vorm ;  door  bezighe- 
den noch  twijfelzucht,  van  welken  aard  ook,  is  de  behoefte 

van  ons  verstand  aan  wijsgeerige  concepties  ooit  geheel  te  onder- 
drukken.    De  vraag  kan  wel  beschouwd  alleen  zijn ,  of  wij  te 

(1)    O.  ScHMiTZ-DuMONT ,  Die  mathematischen  Ëlemente  der  Erkenntnis- 
theorie,  BerL  1ÖÏ8,  blz.  380. 
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hooi  en  Ie  gras,  dan  wel  methodisch  en  grondig  zullen  philo- 
sopheeren.  Daarom  zijn  er  dan  ook  door  alle  tijden  heen  groote 

denkers  ol'  philosophen  gevonden ,  die  het  zich  ten  taak  hebben 
gesteld,  op  den  grondslag  der  voorloopig  beschikbare  gegevens 

aan  die  verstandelijke  behoefte  der  menschheid  te  gemoet  te 

komen;  er  is  nimmer  volslagen  gebrek  geweest  aan  mannen,  die 

in  verband  met  den  voorhanden  staat  van  geestelijke  ontwikkeling 

de  samenstelling  hebben  beproefd  eener  stelselmatige  wereld- 

verklaring. Die  mannen ,  dat  zijn  de  Himalaya- toppen  der 
menschheid.  Groote  wijsgeeren  of  philosophen  zijn  de  mannen 

van  de  begrippen ,  de  algemeenheden ,  in  den  hoogsten  zin  des 

woords;  hunne  theorieën  zijn  het  uitvloeisel  van  den  wensch 

naar  eene  alzijdige,  grondig  doordachte  en  zoo  ver  doenlijk 

doordringende  opvatting  van  het  wezen  der  in  onze  bewust- 

heid zich  openbarende  Natuur.  Als  zoodanig  vormen  die  theo- 
rieën eene  soort  van  ideëelen  band  tusschen  alle  afzonderlijke 

wetenschappen;  de  philosophie  houdt  rekening  met  de  hoofd- 

uitkomsten der  natuurwetenschappen  zoowel  als  met  de  zooge- 

noemde  «humaniora",  en  is  dus  van  algemeen  wetenschappelijk 
belang,  zoodat  zij  den  naar  waarheid  dorstenden  beoefenaar  van 

lederen  bijzonderen  tak  van  kennis  in  gelijke  mate  behoort  te 
interesseeren. 

Zooals  gezegd,  ieder  tijdvak  heeft  zijne  repraesentatieve 

denkers,  die  min  of  meer  volledig  en  juist  den  slaat  van  ont- 
wikkeling der  menschelijk  gedachte  in  hun  tijdvak  in  algemeenen 

zin  vertegenwoordigen ;  door  hun  samenvattenden  en  intuïtieven 

blik  wederom,  zijn  zij  hunnen  tijd  dan  steeds  vooruit. 

Het  ligt  in  den  aard  der  zaak,  dat  zij  telkens  staan  op  de 

schouders  der  voorafgegane  geslachten  van  wijsgeeren ,  en  dik- 
wijls oude  gedachten  zullen  hebben  te  kleeden  in  nieuwere  en 

juistere  vormen.  Ook  onze  tijd  heeft  zijne  repraesentatieve 

philosophen ;  de  voornaamste  hunner  heet  Eduard  von  Hartmann, 

de  veelzijdige,  in  184^  geboren,  schrijver  der  Philosophie  van 
het  Onbewuste.  In  de  hier  volgende  verhandeling  zal  eene  poging 

worden   gedaan,   om   den   ontwikkelden    lezer   langs   zoo  kort 
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mogelijl<en  weg  en  op  zoo  bevattelijl^  mogelijke  wijze  met  het 

natuurphilosophisch  gedeelte  van  de  wereldbeschouwing  diens 

groeten  denkers  bekend  te  maken.  Aanspraak  op  oorspronke- 

lijkheid maakt  dit  geschrift  niet:  het  is  enkel  eene  vrucht  van 

gezette  studie.  Indien  mijne  pennevrucht  eenige  waarde  mocht 

blijken  te  bezitten,  dan  kan  die  alleen  bestaan  in  de  wijze 

waarop  ik  met  Hartimann's  denkbeelden  als  schering  en  de  ver- 
dere philosophische  litteratuur  als  inslag,  eene  reeks  van  veel- 

soortige gegevens  tot  een  samenhangend  en  betrekkelijk  beknopt 

geheel  heb  verwerkt. 

Het  doel,  dat  ik  bij  het  opstellen  dezer  verhandeling  voor 

oogen  heb  gehad,  is  eigenlijk  tweeledig:  ten  eerste  wensch  ik 

eene  kleinigheid  bij  te  dragen  tot  algemeene  verbreiding  van 

het  kritisch  inzicht,  dat  de  zienswijze  der  materialisten,  wel 

verre  van  de  eenig  houdbare  wereldbeschouwing  te  wezen, 

voor  de  rechtbank  eener  grondige  wetenschappelijke  kritiek  te 

eenen  male  onbestaanbaar  is  gebleken  ;  ten  andere  wil  ik  trach- 

ten mede  te  werken  tot  verspreiding  van  wat  ik  houd  voor 

eene  echt  philosophische  en  waarlijk  humanistische  opvatting  van 

het  wezen  der  werkelijkheid,  waartoe  ik  mij  in  de  hoofdzaken 

op  het  standpunt  stel  van  bovengenoemden  modernen  philosoof. 

Beide  bedoelingen  hangen  ten  nauwste  te  zamen.  Alle  onder- 

zoek, rakende  het  wezen  der  werkelijkheid,  moet  eene  recht- 

streeksche  of  zijdehngsche  kritiek  behelzen  van  het  materialisme, 

dat  als  geheel  te  eenen  male  moet  verworpen ,  doch  in  zijne 

betrekkelijke  geldigheid  ook  door  Eduard  von  Hartmann  wordt 

erkend.  Men  leze  bijv.  te  dezer  zake  hoofdstuk  C.  II.  in  de 

Philosophie  van  het  Onbewuste,  waarin  onze  philosoof  over  de 

georganiseerde  materie  handelt  als  voorwaarde  van  ontstaan  der 

dierlijke  bewustheid. 

Met  betrekking  tot  de  einduitkomst  van  het  hier  volgend 

betoog  verzoek  ik  den  lezer,  zijne  verwachtingen  niet  te  hoog 

te  spannen.  «Omnibus  fere  in  rebus  et  maxime  in  (meta-) 

«physicis  quid  non  sit  citius  quam  quid  sit  dixerim".  (Cicero 
de  N.  D.  I.  21.)  —  "Latent  ista  omnia,  crassis  occultata  et  cir- 
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«cumfiisa  tenebris,  iil  nulla  acies  hiimani  ingenii  tanta  sit  quae 

»in  ea  possit  penetrare."  (id.  Academ.  TI.  39.)  —  «Neque  tarnen 
«quaestiones  (meta-)  physicoriim  exteriuinandas  piito.  Estenira 
»animorum  ingenioriiinqiie  naturale  qiioddam  quasi  pabiiluni 

»consideratio  contemplatioque  natiirae.  Erigimur,  elaliores  fieri 

«videmur,  humaiia  despicimiis,  cogitantes  supera  atqiie  coelestia 

'>haec  noslra  ut  exigua  et  minima  contemnimus.  ïndagatio 

»ipsa  rerum  cum  maximarum  turn  etiam  occultissimarum  habet 

»oblectalionem.  Si  vero  aliquid  occurrit  quod  verisimile  videatur, 

«humanissima  completur  animus  voluptate."  (Ibid.  II.  41.)  (^) 
In  de  natuuropvatting,  wier  bestrijding  ik  mij  in  dit  ge- 

schrift ten  doel  heb  gesteld,  vinden  beschouwingswijzen  als 

de  hierboven  aangeduide  geene  plaats.  De  grondslag  der  mate- 
rialistische ,  naar  ik  hoop  in  deze  verhandeling  wederlegde , 

wereldbeschouwing  bestaat  in  de  loochening  van  het  boven- 
zinnelijke ,  de  verwerping  alzoo  van  het  Godsbegrip  onder  eiken 

vorm;  het  materialisme  heeft  de  principieele  begrijpelijkheid 

der  geheele  Natuur  tot  vooronderstelling.  De  materialist  be- 
weert, dat  alleen  het  zinnelijk  waarneembare  werkelijk  bestaat, 

en  dat  dus  alle  redeneering  over  het  beslaan  van  bovenzinne- 
lijke, niet  waarneembare  zaken,  een  bodemloos  gebazel  over 

"buitenissigheden"  blijft.  (^)  Feüerbach  (1804 — 7^).  de  materialis- 
tisch—  of,  wil  men,  sensualistisch — ontaarde  Hegeliaan,  zegt 

dat  alleen  het  voorwerp  onzer  zintuigen  ,  het  zinnelijk  waarneem- 
bare alzoo,  werkelijkheid  bezit,  en  dat  daarom  waarheid, 

werkelijkheid  en  zintuigelijke  waarneembaarheid  één  zijn.  Het 

materialisme,  dat  zich  verbeeldt  op  de  natuurwetenschap  te 

steunen    (^),    verklaart    de    materie    voor    den  drager  der  van 

(1)  "OXjStoc  oarig  riig  i(jzopl.ag  srrys  y.<xOy)<^Lv,  ulyiXS  ttoIitmv  èm 'KYi^offuvTn 

UYiz^  sig  a.^iy.ovq  Tcpoi'^stg  opiJiMV ,  a\X  aBcLvóxov  y.<xOopu)v  fuasoyg  xóerpiov 

dy/ipw,  TTY)  rs  fTD-jéfTzr, ,  xai  ottvj  /ml  oivoig.  Tólg  ̂ è  rotourotg  oxjSstvot 

(XKT^püv   spyoiv   pi.s'XézYipi.a.  ivpogi^u.  Fragmenta  Euripidis  [ed.  Wagner]  N°.  965. 

(■2)  navTaTTaorj  Sri  oi.  rotovrot  oi/x.  av  allo  xt  vopLtC^oizv  to  dlriBsg  -h 

reeg    Twv    TX.suao-Twy    (ry.tdg.      Plato'. 

(5)  Deze  pretensie  is  op  verdienstelijke  wijze  besproken  door  E.  Caho; 
Ie  Materialisme  et  la  Science.  4«=  édition .  Paris  1883. 
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haar  onafscheidelijke  kracht,  en  noemt  dien  drager  »  stof": 
kraclit  en  stof  zijn  de  grondelementen  van  het  materialisme 

der  XIX*"  eenw.  Het  leert:  geen  kracht  zonder  stof,  vermits 
kracht  werkzaamheid  is ,  en  evenmin  zonder  drager  als  zonder 

voorwerp,  waarop  zij  werkt ,  gedacht  kan  worden.  Heeft  nu 

het  inductieve  natuuronderzoek  zelf  tot  de  hewijsbare  uit- 

komst geleid,  dat  het  »eenig  werkelijke",  de  «rechtstreeks 

waarneembare  stof"  enkel  schijn  en  menschelijke  inbeelding 
moet  heeten :  dat  zelfs  de  uitsluitend  empiristisch  gezinde 

natuuronderzoeker  door  zijne  eigene  nasporingen  genoopt  wordt, 

hel  bovenzinnelijk  karakter  der  werkelijkheid ,  en  ten  leste  zelfs 

het  blootelijk  hypothetisch  karakter  der  stof  als  substantie  beshst 
te  erkennen :  zoodat  ook  de  materialist  bij  slot  van  rekening  met 

metaphysische  entiteiten,  die  bodemlooze  buitenissigheden ,  ope- 
reert: dan  ligt^  het,  bij  het  zuiver  metaphysisch  karakter  van  de 

kracht,  den  overblijvenden  factor  der  werkelijkheid,  in  den 

aard  der  zaak ,  dat  uit  de  vervluchtiging  der  stoffelijke  wereld 

eene  ingrijpende  wijziging  behoort  voort  te  vloeien  in  de  houding 

der  tot  nog  toe  veelal  zeer  antimetaphysisch  gezinde  natuur- 
geleerden jegens  de  philosophie,  de  centrale  wetenschap  voor 

de  kritiek  en  de  ontwikkeling  der  begrippen ,  wier  erkend  streven 

altoos  de  zoover  doenlijk  te  drijven  doorvorsching  van  het 

wezen  der  aan  de  waarneembare  wereld  ten  grondslag  Hggende 

bovenzinnelijke  Substantie  geweest  is.  Is  alle  werkelijkheid  in 

haar  wezen  bovenzinnelijk ,  dan  wordt  het  tijd  voor  den  onbe- 

vooroordeelden  natuuronderzoeker  onzer  dagen ,  met  het  stelsel- 
matig verwaarloozen  der  philosophische  litteratuur  voor  goed 

weder  op  te  houden ,  en  althans  eens ,  al  w^are  het  slechts  bij 
wijze  van  proefneming,  een  onderzoek  in  te  stellen  naar  het- 

geen de  metaphysica  in  de  personen  harer  voornaamste  ver- 

tegenwoordigers waarschijnlijk  maken  kan.  Natuurlijk  ver- 
wachte men  evenmin  van  Eduard  von  Hartmann  als  van  ieder 

ander  metaphysicus  eene  eindelij ke  en  bevredigende  oplossing 

des  wereldraadsels ;  het  wezen  der  Substantie  zelve  is  en  blijft 

ten  slotte  ondoorgrondelijk:  alle  menschelijke  kennis,  dus  ook 
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die  van  Hartmann,  draagt  onverbiddelijk  een  discursief  en 

fragmentarisch ,  en  daarom  betrekkelijk  en  voorloopig  karakter. 

Ook  het  stelsel  van  den  modernen  Berlijner  denker  is  vol  zoo- 

genoemde  »aporieën"  of  logische  zwarigheden  (^);  zooveel  in- 
tusschen  op  ons  huidig  standpunt  van  geestesontwikkeling  met 

de  voorhanden  gegevens  in  beginsel  is  uit  te  richten,  heeft 

zoover  ik  kan  nagaan  de  hedendaagsche  epigoon  van  Hegel, 

ScHOPENHAUER  cn  ScHELLiNG  ovcr  hct  gchecl  genomen  gepraesteerd. 

Daarbij  komt,  dat  Hartmannn's  natuurv^etenschappelijke  kennis 
even  omvattend  is  gebleken,  als  zijne  speculatieve  denkkracht 

exceptioneel  is.  Trouwens ,  de  natuurwetenschappen  vormen 

dan  ook  een  te  gewichtig  bestanddeel  onzer  moderne  beschaving, 

dan  dat  niet  de  weetgierige  lezer,  wien  het  te  doen  is  om 

eene  op  goede  gronden  steunende  natuuropvatting  ,5beslist  zoude 

verlangen,  dat  de  denker  bij  wien  hij  principieele  leering 

zoekt,  wien  hij  tot  op  zekere  hoogte  zijn  vertrouwen  heeft  te 

schenken,  in  deze  vakken  van  kennis  volkomen  te  huis  zij. 

In  volle  mate  wordt  aan  dezen  rechtmatigen  eisch  voldaan 

door  E.  V.  Hartmann  ,  dien  ik  met  liefde  en  eerbied  als  mijnen 
voornaamsten  meester  erken.  Hartmann  is  in  den  besten  zin  des 

woords  een  kind  van  de  eeuw  der  stoommachines  en  telegrafen. 

Daarbij  is  hij  vrij  van  de  eenzijdigheid  en  de  vooroordeelen ,  waar- 

door maar  al  te  dikwerf  het  oordeel  van  speciahstische  natuurge- 

leerden wordt  verduisterd.  Door  sympathieën  en  antipathieën 

laat  de  veel  miskende  philosoof  van  het  concreet  monisme  zich 

in  zijne  bewijsvoeringen  niet  van  den  weg  brengen;  zijne 

logica  is  koud  en  rein,  zijne  wetenschappelijke  polemiek  bij 

alle  gelegenheden  en  tegenover  de  vuigste  aanvallen ,  volkomen 

bezadigd,    voornaam   en   objectief  {^).     Dit  alles  maakt  de  ge- 

(1)  Eene  goede  uiteenzetting  van  de  voornaamste  zwarigheden  in  Hartmann's 

wereldverklaring  vindt  men  op  blz.  252—283  van  C.  Peters'  Wülenswelt 
und  Weltwüle  {Lpz.  1883),  een  vluchtig  geschreven  maar  niettemin  leerrijk 
en  belangwekkend  boek. 

(2)  De  eischen,  die  men  eener  deugdelijke  wetenschappelijke  polemiek  dient 
te  stellen,  zijn  door  Hartmann  op  treffende  en  schoone  wijze  uiteengezet  in 
zijne  Gesammelte  Studiën  und  Aufsatze,  A.  IL 
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zamenlijke  geschriften  van  genoemden  Berlijner  philosoof,  dien 

men  niel  kenl  indien  men  alleen  zijn  jongelingswerk  gelezen 

heeft ,  hij  alle  onvoldaanheid ,  die  ook  zij  hij  slot  van  rekening 

in  het  gemoed  van  den  ijverigeu  waarheidzoeker  achterlaten , 

lot  een  complex  van  hetoogen ,  die  onder  de  leerrijkste ,  waar- 

digste, en  weldadigste  verschijnselen  in  de  hoogere  weten- 
schappelijke lectuur  onzer  dagen  moeten  worden  gerangschikt. 

Doch  ter  zake. 



EEESTE  GEDEELTE. 

Over  het  onstoffelijk  karakter  der  werkelijkheid. 

«Keine  Untersuclmng  war  für  den  Phi- 
losophen  jeder  zeit  von  so  vielein  Dunkel 

iimgeben ,  als  die  über  das  Wesen  der  Mate- 
rie. Und  dennoch  ist  die  Einsicht  in  das- 

selbe  notwendig  zur  wahren  Philosophie. 

  Die  Materie  ist  das  allgenieine  Sa- 

menkoi  n  des  Universums ,  worin  alles  ver- 

hüllt  ist ,  was  in  den  spateren  Entwicklun- 
gen  sich  enttaltet.  Gebt  rair  ein  Atom 

der  Materie,  könnte  der  Philosoph  nnd 

der  Physiker  sagen,  und  icli  lehre  eucli 

das  Universum  daraus  zu  begreifen." — 
Schelling. 

Het  is  een  erkend  feit,  dat  er  voor  het  gewone  bewustzijn 

der  beschaafde  menschheid  dualisme  of  tweeslachtigheid  bestaat 

tusschen  de  natuur  van  ons  denken  aan  de  eene ,  en  de  dingen 

die  wLj  waarnemen,  of  meenen  waar  te  nemen,  aan  de  andere 

zijde.     Veelvuldig  zijn  de  pogingen,  in  den  loop  der  laatste  eeu- 
wen door  philosophische  denkers  in  het  werk  gesteld ,  om  eene 

brug  te  slaan  over  de  gapende  klove  tusschen  gewaarwording 
en  bewustheid  aan  den  eenen,  en  de   buitenwereld ,  de  wereld 

der  werkelijke  dingen,  aan  den  anderen  kant;  om  m.  a.  w.  te 

betoogen,  dat  het  tuschen  die  beiden  voor  ons  denken  bestaan- 
de dualisme  niet  is  dan  eene  attributieve  of  functioneele  twee- 

heid   aan    eene    hoogere   eenheid.     Doch    ook  op  andere  wijze 

heeft  men  dit  dualisme  weg  willen  redeneeren.     Sinds  Descartes 

(1596 — 1650)  wetenschappelijken  vorm  beproefde  te  geven  aan 
het    eeuwenheugend    denkbeeld,  dat  lichaam  en  ziel,  geest  en 

stof,    twee    afzonderlijke    zelfstandigheden  uitmaken,  heeft  de 

aldra  door  vele  geleerden  gevoelde  behoefte  aan  eene  monisti- 

sche of  «einheitliche"  herleiding  der  beide  onderstelde  substan- 



ties  tot  twee  zienswijzen  geleid,  die  lijnrecht  tegenover  el- 

kander stonden ,  die  beide  leden  aan  doctrinaire  eenzijdigheid , 

en  bestemd  waren  tot  latere  synthetische  verzoening.  Ik  be- 
doel het  idealisme  en  het  materialisme  der  XVIIP  eeuw,  he( 

eene  vertegenwoordigd  door  de  geschriften  van  den  edelen  En- 

gelschen  bisschop  Berkeley  (1684 — 1748),  het  andere  culmi- 
neerende  in  het  in  1770  verschenen  Système  de  la  Nature, 

een  klassiek  werk,  grootendeels  geschreven  door  den  in  de 

Palts  geboren,  maar  in  Frankrijk  als  «maitre  d'hótel  de  la 

philosophie"  fungeerenden  baron  Holbach. 
Het  valt  niet  moeilijk  in  te  zien,  dat  bij  de  onderstelling 

van  volkomen  ongelljkslachtigheid  tusschen  den  —  als  per  se 

bewust  gedachten  —  geest  en  de  doode,  starre  en  bewustelooze 
stof,  het  onmogelijk  verklaarbaar  is  te  maken,  hoe  de  geest 

kan  werken  op  het  lichaam  en  omgekeerd.  Wisselwerking  is 

alleen  mogelijk  tusschen  gelijkslachlige  zaken ;  waar  geen  punt 

van  aanraking  of  overeenkomst  bestaat,  is  ook  gemeenschap 

en  wederzljdsche  invloed  ondenkbaar  (i).  Het  is  in  dien  zin 
dat  wij  bij  een  Engelsch  schrijver  van  naam  het  volgende 

lezen:  »Tot  op  heden  weten  wij  niet,  hoe  geest  en  stof  op 

«elkander  werken.  Wij  weten  niet  hoe  de  stoffelijke  weer- 

»kaatsingen  van  het  oog  in  verband  staan  met  de  geestelijke 

«gewaarwording  van  het  zien ,  noch  ook  hoe  de  bepaling  van 

»den  wil  werkt  bij  het  tot  stand  brengen  van  de  beweging  der 

«spieren."  (^) 
Kort  na  Descartes  trachtte  Spinoza  (1632—77)  het  dualis- 

me van  geest  en  stof  monistisch  te  reduceeren  tot  eene 

tweeheid  van  bestaanswijzen  aan  God,  de  eenige  «substantia." 
Onder  de  namen  denken  en  uitgebreidheid  (cogitalio  et  extensio) 

waren  voor  dezen  modernen  Eleaat  geest  en  stof  niet  dan 

attributen    aan    dezelfde    eeuwige    en    eenige    zelfstandigheid. 

(1)  »Quae  nihil  commune  cum  se  invicem  habent,  etiam  per  se  inviceni 

intelligi  non  possunl,  sive  conceptus  ünius  altcrius  conceptiim  non  in  vol  vit.' 
Spinozae  Ethica  I,  axioma  V. 

(2)  H.  L.  Mansel  (geb.  1820),  Prolegomena  Logica  (1851),  blz.  138. 
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»l)e  orde  en  het  verband  der  denkbeelden  is  dezelfde  als  de  orde 

»en  het  verband  der  dingen"  (*),  zoo  luidt  het  in  de  7*=  stelling 
van  het  2'  gedeelte  zijner  Ethica,  als  uitvloeisel  van  de  ziens- 

wijze, dat  de  twee  attributen,  waaruit  de  gedachten  en  de 

dingen  met  noodzakelijkheid  volgen ,  het  wezen  eener  zelfde 

substantie  uitdrukken.  Jammer  maar,  dat  Spinoza  verzuimt 

ons  te  beduiden ,  van  waar  zijn  denken  deszelfs  zekerheid  ver- 

krijgt omtrent  den  aard  der  werkelijkheid.  Geülinx  (1625-69) 

en  Malebrakche  (1658-1715)  i^)  beproefden  op  hunne  wijze  de 
moeilijkheid  weg  te  werken  door  hun  zoogenoemd  occasionalisme, 

waarbij  men  aannam,  dat  het  Opperwezen  bij  elke  bijzondere 

gelegenheid  ziel  of  lichaam  in  overeenstemming  met  de  in  de 

andere  substantie  ontstane  wijziging  van  toestand  afficieert. 

De  veelzijdige  Leibniz  (1646-1717)  (^)  meende  de  zwarigheid 
uit  den  weg  te  ruimen  door  het  opstellen  zijner,  volgens  hem 

door  den  schepper  bij  den  aanvang  der  wereld  verordende, 

voorbeschikte  overeenstemming  («harmonie  préétablie").  Alles 
te  vergeefs.  Men  had  de  zwarigheid  aan  het  Opperwezen  toe- 

geschoven, maar  niet  opgelost. 

Door  nu  het  eene  der  beide  beginselen :  den  bewusten  geest 

of  de  doode  stof,  tot  eene  onwezenlijke  en  onzelfstandige 
appendix  te  maken  van  het  andere,  beproefde  men  in  de 

XVIIP  eeuw  de  gewenschte  eenheid  van  substantie,  men  zou- 
de haast  zeggen  op  gewelddadige  wijze ,  te  verkrijgen.  In  het 

idealistisch  stelsel  van  Berkeley  ('*)  werd  de  substantialiteit  der 
stof,  het  bestaan  eener  buitenwereld  van  werkelijkheden,  te 
eenen  male  geloochend ,  en  alle  realiteit  in  de  ideeën  zelve ,  in  de 

Cl)     »Ordo  et  connexio  idiaruin  idem  est  ac  ordo  et  connexio  rerum. " 

(2)  Over  Geülinx  en  Malebranche  vergelijke  men  Kuno  Fischer's  Gcschich- 
te  der  neuern  Phil'isophic ,  Ie  band  (Descartes  en  Spinoza)  2e  deel,  blz. 

29-84,  3"^  oplage  (1880). 

(3)  Leibniz  is  behandeld  in  den  2en  band  van  Kuno  Fischer's  Geschichte 
der  neuern  Philosophie. 

('*)  Over  Berkeley  handelt  Küno  Fischer  in:  Francis  Bacon  und  scine 

Nachfölger  C2e  opl.  1875)  blz.  694-729. 

20 
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Voorstellingen  der  percipieerende  mensclielijke  geesten  gelegd. 

»Wij  kennen",  zoo  redeneerde  deze  consequente  idealist,  «de 
«dingen  alleen  in  zooverre  als  wij  ze  ons  voorslellen.  Beslaan 

»beleekenl  dus  zooveel  als  voorgesteld  worden.  Nu  zijn  echter 

»de  voorstellingen  niet  buiten  den  voorsteller.  Dus  kan  van 

«dingen  buiten  ons  geen  sprake  zijn ,  maar  alleen  van  voorstellin- 

»gen  in  ons."  De  grondstelling  van  Berkeley  ten  opzichte  der 

«dingen"  luidde:  beslaLti  =  wa  >rgenomen  worden  (esse  =  percipi) , 
— ^eene  zienswijze,  die  natuurlijk  op  algeuieene  verbreiding  niet 
berekend  was.  De  Fransche  materialisten  beschouwden  dan  ook 

deze  wereldbeschouwing  als  «waanzin",  hoewel  zij  tegelijk  erken- 
den, dat  zij  van  alle  theorieën  het  moeilijkst  te  wederleggen  viel. 

De  aan  het  idealisme  lijnrecht  tegenovergestelde  materialistische 

richting,  die,  aanvankelijk  hoofdzakelijk  in  Frankrijk,  als  eenzij- 
dige uitlooper  ontstond  van  het  Engelsch  empirisme  van  Baco 

(1561—1622),  het  naturalisme  van  Hobbes  (1588— 1679)  en  het 

sensualisme  van  Locke  (1652 — 1704),  trachtte  het  dualisme,  de 

tweeheid  ziel  en  lichaam ,  weg  te  werken  door  loochening  van 

de  substantialileit  des  geesles.  De  naluurphilosophie  leidde 

hier  tot  eene  opfrissching  der  in  den  loop  der  geschiedenis  reeds 

meermalen  opgedoken  {})  zienswijze,  dat  de  geest  van  zijne 

dualistisch  gecoördineerde  en  tot  dusverre  bevoorrechte  plaats 

had  af  te  dalen  tol  den  rang  eens  verschijnsels  van  secundai- 

ren  aard,  iets  dus  dat  «geworden"  is.  Immers,  zoo  redeneerde 

men,  deze  zoogenaamde  zelfstandig  bestaande  «geest"  is  op 
zich  zelf  geheel  ledig  en  nietig,  en  bekomt  al  zijn  materiaal, 

al  zijnen  inhoud,  uitsluitend  door  de  zintuigen,  dus  alleen  door 

de  werking  van  stoffelijke  dingen.     Niet  dus  meer  een  substan- 

(1)  In  de  jaren  1240,  1270  en  1276  werd  bijv.  te  Parijs  een  verdoemend 

oordeel  uitgesproken  tegen  eene  reeks  van  stellingen,  die  aan  de  Arahisclie 

phiiosophie  haar  ontslaan  te  danken  hadden.  Een  dier  stellingen  luidde: 

«Anima,  quae  est  foima  hominis,  secundum  quodhomocorrumpilurcorrupto 

corpore".  Conleratur  Ulberweg— Heinze's  Geschichte  der  Phiiosophie,  6e 
oplage,  2e  deel  (löbl),  blz.  195. 



301 

tieel  » neven  elkander"  als  bij  Desgautes,  noch  ook  eene  con- 
stante coördinatie  van  hestaansvvijzen  der  eenige  en  eeuwige 

Substantie  als  bij  Splxoza,  bleef  er  van  geest  en  stof  over:  de 

geest  werd  herleid  tot  eene  onzelfstindige  en  voorbijgaande 

functie  of  werkingswijze  der  materie,  aan  welke  laatste  thans 

bij  uitsluiting  bet  praedicaat  der  »substantialiteit"  werd  toege- 
kend. Naar  men  weet  zijn  het  in  onze  eeuw  Molescuott  (»(/ct 

Kreislauf  des  Lehens''  18tj2),  Vogt  UKöh/erglaiibe  und  V/issen- 

sc/iafr  1854)  en  Büchner  {»f(ra/l  und  Sloffe'  1855)  geweest, 
die  het  meest  tot  ruime  verbreiding  dezer  wereldopvatting 

hebben  bijgedragen.  Onder  het  proletariaat  der  wetenschap  is 

zij  nog  velerwege  de  heerschende. 

De  klassieke  uitdrukking  van  het  materialisme  in  den  nieuwe- 

ren tijd  is  en  blijft  het  vermaarde  boek:  »Systèmede  la  Nature 

OU  des  lois  du  monde  physique  et  du  monde  ?»orfl/" ,  dat  kort  na 
zijn  verschijnen  bij  parlemenlsbesluit  door  beulshanden  verbrand 

werd,  en  al  spoedig  grooten  invloed  op  de  meeningen  der  lijd- 
genooten  verwierf.  Het  is  thans  eene  uitgemaakle  zaak,  dal 

HoLBACH  (1725 — 89)  van  het  aanvankelijk  onder  valschen  naam 

verschenen  boek  de  w^are  schrijver  is,  doch  dat  bij  zich  bij  de 

bewerking  door  mannen  van  verwante  zienswijze,  Diderot 

(1713 — 84)  onder  anderen,  had  laten  bijstaan.  Daar  hei  Systeem 
der  Natuur  tegenwoordig  niet  in  ieders  handen  is,  zal  ik  hier 

een  beknopt  overzicht  geven  van  de  in  dit  merkwaardige  boek 

verkondigde  meeningen,  mij  ten  taak  stellende,  die  meeningen 

zonder  tusschenvoeging  van  kritiek  eenvoudig  te  refereeren. 

Alleen  voeg  ik  er  bij  voorbaat  aan  toe,  dat  ik  het  materialisme 

van  een  man  als  Holbacsi,  met  zijne  eenzijdige  en  gewelddadige 

loochening  van  de  binnenzijde  der  Natuur,  als  een  noodzakelijk 

doorgangsstadium  beschouw  in  de  ontwikkeling  der  menscheiijke 

gedachte,  doch  tegelijk  als  een  onwetenschappelijk  en  in  beginsel 

lang  overwonnen  standpunt ,  dat  even  als  zoo  vele  andere  eenzijdig- 

polemische  geestesrichtingen  dienstig  is  geweest  tot  gedeeltelijke 

toelichting  van  een  der  zijden  van  waar  men  het  wereldraadsel 

kan  bezien,  maar  waarvan  de  onhoudbaarheid  als  systeem  bij 
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den  tegenwoordige!!  stand  der  wetenschap  voor  den  kundige 

geen  betoog  nieer  behoeft. 
De  meeningen  dan,  ontwikkeld  in  het  Systeem  der  Natuur 

komen,  kortelijk  samengevat,  hierop  neder  :  De  mensch  is  onge- 
lukkig, doordien  hij  de  Natuur  niet  kent:  zijn  verstand  is  door 

vooroordeelen  omneveld.  Men  heeft  ijdellLjk  getracht,  zich 

boven  de  zichtbai^e  naluur  te  verheffen,  en  heeft  metaphysicus 
willen  zijn,  eer  men  physicus  was.  Men  verachtte  de  werke- 

lijkheid, om  over  inbeeldingen  na  te  denken;  men  heeft  de 

ervaring  verwaarloosd,  om  systemen  uit  vermoedens  op  te 

bouwen.  De  !Tienschheid  heeft  gewaand,  hare  bestemming  in 

de  gedroomde  gewesten  van  een  ander  leven  te  kunnen  leeren 

kennen,  eer  zij  er  aan  dacht,  in  hare  huidige  woonplaats  haar 

geluk  te  bewerken.  Kortom,  de  mensch  versmaadde  de  studie 

der  Natuur  om  phantomen  na  te  jagen,  die  hem  van  den  een- 
voudigen  weg  der  waarheid  hebben  afgebracht,  zonder  dewelke 

hij  nimmer  tot  geluk  geraken  kan.  Het  is  dus  van  gewicht, 

begoochelingen  uit  te  roeien  die  ons  in  de  war  brengen ;  het  is 

tijd,  uit  de  Natuur  de  geneesmiddelen  te  halen  der  euvelen, 

die  ons  de  dweperij  bezorgd  heeft*  De  waarheid  is  voor  den 

mensch  noodig;  schaden  kan  zij  nimmer,  en  hai^e  onverwinne- 
lijke  macht  moet  zich  vroeg  of  spa  doen  gelden.  De  mensch 
nu  is  in  waarheid  geheel  een  werk  der  Natuur;  hij  is  aan  hare 

wetten  onderworpen ,  waarvan  hij  zich  niet  kan  losmaken ;  hij 

kan  zelfs  niet  in  gedachten  den  kring  der  natuurwetten  over- 
schrijden. Voor  een  door  de  Natuur  gevormd  en  omschreven 

wezen  bestaat  er  niets  buiten  het  gi'ool  geheel,  waarvan  hij  de 
invloeden  ondervindt. 

Er  is  niets,  er  kan  niets  zijn,  buiten  den  omvang  waarbinnen 

alle  wezens  besloten  zijn.  Dit  gi'oote  geheel  nu,  het  Heelal, 
geeft  ons  niets  Ie  zien  dan  stof  en  beweging:  het  bestaat  uit 
verschillende  verbindingen  der  stof,  de  zelfstandigheid  waarin 

de  vei'schillende  bestaanswijzen  der  dingen  haren  g!*ond  hebben. 

Alles  is  in  onophoudelijke  beweging;  uit  de  vei'schillende  soorten 
van  beweging  ontstaan  door  combinatie  de  afzonderlijke  dingen. 
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De  Natuur  werkt  niet  naar  doeleinden,  maar  alleen  met  strenge 

noodzakelijkheid.  Zij  is  een  geheel,  waarin  eenvoudig  alles 
werkt  zooals  het  werken  moet.  Als  deel  der  wereld  is  de  mensch 

een  zuiver  stoffelijk  wezen.  Wij  nemen  echter  aan  ons  zelf 
twee  soorten  van  heweging  waar :  eene  uitwendige  beweging , 

die  voor  onze  zintiugen  waarneembaar  wordt,  en  eene  inwendige, 

die  in  ons  brein  plaats  heeft ,  en  waaraan  wij  den  naam  geven 

van  denken,  willen,  geeslesfuuctie.  In  zich  v\ordt  de  mensch 

zulke  inwendige,  onzichthare  bewegingen  gewaar;  hij  doet 

dan  de  ervaring  op,  dat  hierdoor  zichtbare  bewegingen  worden 

veroorzaakt;  en  daar  hij  den  samenhang  van  beiden  niet  begrijpt, 

fingeert  hij  eene  in  hem  wonende  bijzondere  substanlie,  die  hij 

van  zijn  met  zintuigeji  waarneembaar  lichaam  onderscheidt,  en 

tot  eigenlijke  inwendige  oorzaak  van  de  zichtbare  bewegingen 

zijner  lichaamsdeelen  maakt.  De  mensch  verdubbelt  op  deze 

wijze  zich  zelven;  de  vereeniging  der  beide  substanties  blijft 

daarbij  natuurlijk  onbegrijpelijk.  De  onderscheiding  v.m  ziel 

en  lichaam  is  gegrond  op  geheel  onnoodige  en  tegenstrijdige 

onderstellingen,  en  leidt  tot  blijkbare  ongerijmdheden;  denken 

en  willen  zijn  niet  dan  bijzondere  verrichtingen  onzer  hersenen, 

en  loopen  wel  bezien  op  gewaarwording  uit ,  die  op  hare  beurt 

eigenlijk  enkel  daarin  bestaat,  dat  zekere  bewegingsvormen , 

die  door  uitwendige  voorwerpen  in  onze  zintuigen  worden 

veroorzaakt,  zich  langs  de  zenuwen  aan  de  hersenen  mede- 
deelen  en  daar  trillingen  teweegbrengen.  Gewaarwording 

is  verbonden  aan  de  hersenen ;  een  onstoffelijk  wezen  kan 

geen  gewaarwordingen  hebben ,  en  kan  dus  ook  niet  denken 

of  willen.  Ons  leven ,  ons  organisme  ontstaat  buiten  ons  toe- 
doen ,  onze  denkbeelden  worden  ons  van  buiten ,  door  uitwen- 

dige indrukken  aangebracht;  wij  zijn  met  een  woord  op  end^ 
op  wat  zichtbare  of  onhekende  oorzaken  van  ons  maken ,  de 

uitvloeisels  van  natuurlijke  en  stoffelijke,  langs  oorzakelijken 

weg  plaats  hehhende  processen.  Wij  zijn  goed  of  kwaad,  ge- 
lukkig of  rampzalig,  wijs  of  dwaas,  verstandig  of  dom,  zon- 

der dat  daarbij  onze  wil  in  het  spel  is.     Ongerijmd  is  het,  te 
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denken  dat  wij  vrij  zijn,  dat  wi!  zep^gen  onze  handelingen  be- 

palen onafhankelijk  van  de  oorzaken  die  ons  bewegen.  (*)  Alles 
gaat  werktuiglijk  toe;  a!  onze  handelingen  en  gedachten  zijn 

hel  gevolg  der  samenwerking  van  in-  en  uitwendige  stoffelijke 
factoren.  Onze  verbinding  van  denkbeelden  heeft  volgens  na- 

tuurwetten plaats;  onze  herinneringen  worden  bepaald  door 

den  toestiuid  waarin  wij  ons  op  een  gegeven  oogenblik  bevinden. 

De  wil  is  geen  oorspronkelijk  beginsel  der  menschelijke  han- 

delingen, maar  wordt  bepaald  door  denkbeelden  van  voor-  of 
nadeel,  door  temperament,  mate  van  inzicht,  en  zoo  voort. 

Intusschen.  al  handelt  de  mensch  uit  noodzakelijkheid,  de 

begrijipLMi  van  verdienste  en  scbuld,  van  belooning  en  straf, 

behouden  toch  hunne  beteekenis  ^n  doel,  zoo  men  ze  slechts 

naar  behooren  opvat.  De  straffen  bijvoorbeeld  zijn  motieven, 

die  wij  als  invloedrijk  hebben  leeren  kennen  bij  het  tegengaan 

van  persoonlijke,  voor  het  algemeen  belang  schadelijke,  nei- 

gingen en  driften.  • 

De  ziel ,  dit  is  duidelijk ,  is  niets  van  het  lichaam  verschii- 
lends.  Zij  ontstaat,  groeit  en  wijzigt  zich  op  dezelfde  wijze 

als  het  lichaam,  en  houdt  met  het  laatste  ook  op  te  bestaan. 

Met  het  lichaam  deelt  zij  den  toestand  van  zwakte  in  kinds- 
heid en  ouderdom.  De  eenvoudigste  overwegingen  moeten  ons 

overtuigen,  dat  het  denkbeeld  der  onsterfelijkbeid  op  zelfbedrog 

berust.  Waarop  gronden  zich  al  onze  zielsfunctien  anders  dan 

op    gewaarwording?     Houdt    echter    het   lichaam  op  te  leven, 

(Ij  Spfnoza:  «Concipe  si  placet  lapidem,  duin  moveri  pergit,  cogitare 

et  scire  se  quantum  polest  conari  ut  moveri  pergal.  Uic  sane  lapis,  quan- 
(loquiilem  sui  lanlummoto  conalus  est  couscius  et  minime  indifferens,  so 

liherrimum  esse  et  nulla  alia  de  causa  in  motu  perse verare  credet,  quani 

quia  vuil.  Atque  liaec  Iiumana  illa  libertas  est,  quam  omnes  liabere  jactant 

et  quae  in  hoc  solo  consislit,  quod  iiomines  sui  appelilus  sint  conscii,  cl 

causarum  a  quibus  determinantur,  ignari.'.'  Epislola  LXIl,  bladzijde  174  in 

H.  Ginsberg's  uitgave  van  SpirrozA's  briefwisseling  [Lpz.  1876.)  --  Door 
Hartmann  wordt  het  zedelijklieidsbeginsei  van  het  lihcrum  arbitrium  indif- 

fcrenliae  besproken  in  het  standaardwerk  over  ̂ das  sittliche  Bewusstsein" 
A.  III  5,  blz.  448  vlg.  van  de  P  uitgaat  (1879). 
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dan  is  alle  gewaarwonling,  en  dus  ook  alle  gedachte,  uit.  Het 

leven  bestaat  uit  de  som  der  bewegingen  van  ons  lichaam; 

tot  deze  bebooren  ook  gewaarwording  en  gedacble,  die  als  alle 

andere  bij  den  gestorven  menscdi  ophouden.  Dvva;is  is  het, 

zich  legen  'deze  gedacble  aan  geheele  vernieliging  van  onze 
persoonlijkheid  te  verzetten:  sterven  is  inslapen,  overgaan  tot 

een  toestand  van  gevoelloosheid,  die  geen  genoegen,  maar  ook 

geen  smart  kent. 

Voor  een  Godsbegrip,  onder  welken  vorm  dan  ook,  is  na- 
tuurlijk in  het  Sijstecm  der  Nalmir  in  het  geheel  geen  plaats. 

Waren  er  i^QQW  rampen  in  de  wereld,  de  mensch  zoude  nooit 

op  de  gedachte  eener  Godheid  gekomen  zijn.  Onkunde  van 

de  natuurwetten,  onp^eluk  en  angst  zijn  het  geweest,  waaruit 
bij  de  menschen  de  eerste  godsdienstige  voorstellingen  zijn 

voortgevloeid.  Met  het  woord  God  heeft  men  in  den  grond 
der  zaak  nooit  iets  anders  aangeduid  dan  de  meest  verborgen 

en  onbekende  oorzaken  van  de  werkingen  die  wij  waarnemen. 

Zoodra  d(;  mensch  den  draad  van  den  samenhang  der  feiten 

kwijt  raakt  hakt  hij  den  knoop  door,  en  noemt  de  verdere  onbe- 

kende oorzaken  God ,  —  een  zinledige  naam  voor  het  op  het  oogen 
blik  onbekende  gedeelte  van  het  oorzakelijk  verband  der  feiten. 

De  onderstelling  van  een  Schepper  en  Beweger  der  Natuui^  berust 
op  dezelfde  dwaling,  die  ons  tot  eene  scheiding  tusschen  zieJ 

en  lichaam  gebracht  heeft.  Ook  de  Natuur  heeft  men  als  het 

ware  verdubbeld,  en  ondersteld  dat  een  tweede,  intelligent 

we/.en  oorzaak  van  alle  beweging  moest  zijn.  De  onderstelling 

dat  er  een  God  bestaat,  maakt  echter  de  natuurverschijnselen 

niet  beter  verklaarbaar  dan  zij  het  zonder  die  onderstelling 

zijn;  het  Godsbegrip  is  niet  alleen  nutteloos,  het  is  vol  ook 

van  ongerijmdheden,  die  de  theologen  voor  de  menigte  alleen 
hebben  kannen  verbloemen  door  hunne  Godheid  in  een  ondoor- 

dringbaar duister  te  hullen,  en  den  menschen  te  beduiden,  dat 

het  geheimzinnige  Opperwezen  ook  onbegrijpelijke  eigenschappen 

moet  bezitten.  De  eigenschappen  evenwel,  die  men  God  toe- 
schrijft,   zijn    niets    dan    ontkenningen  van  eigenschappen,  die 
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wij  m  ons  zelf  en  de  dingen  hebben  opgemerkt;  door  zulke 

ontkenningen  moet  dan  de  Godheid  bevrijd  worden  gedacht  van 

de  gebreken,  zwakheden  en  onvolmaaktheden  die  ons  zelven 

aankleven.  Het  theologisch  Godsbegrip  statueert  een  wezen, 

van  hetwelk  niemand  zich  eigenlijk  eene  voorstelling  kan 

maken.  Maar  de  Natum*  heeft  geen  God  noodig,  zij  is  niet 
geschapen ,  en  heeft  altijd  door  zich  zelve  beslaan.  Waar 

zouden  wij  ons  een  Schepper  moeten  denken  ?  Moet  hij  binnen 

of  builen  het  Heelal  zijn?  Twee  onderstellingen,  die  beide 

evenzeer  tot  ongerijmde  gevolgtrekkingen  leiden.  Geen  ingrijpen 

in  den  natuurlijken  loop  der  dingen,  geen  toeval:  alles  wat 

in  de  Natuur  plaats  heeft  geschiedt  volgens  onveranderlijke 

wetten  en  in  zuiver  oorzakelijken  samenhang,  wij  mogen  de 
oorzaken  kennen  of  niet. 

Ook  de  zedeleer  kan  geen  anderen  grondslag  hebben  dan  de 

Natuur  en  de  noodzakelijkheid  der  dingen.  De  natuurlijke  zedeleer 

brengt  mede  dat  de  mensch  zich  zelven  lief  heeft  en  in  stand 
tracht  te  houden ,  maar  raadt  ons  tevens  onze  hartslochten  te 

matigen,  en  er  weerstand  aan  te.  bieden,  zoodra  zij  voor  ons 

welzijn  verderfelijk  worden;  daarnevens  leert  ons  de  Natuur 

onze  gelijken  lief  te  hebben,  en  gezellig,  billijk,  vreedzaam, 

toegevend ,  weldadig  te  zijn.  Het  is  dwaas ,  den  atheïst  van 

onzedelijkheid  te  verdenken ,  hem  die  uit  de  ondervinding  leert 

dat  ondeugd  schaadt,  en  dat  zijn  welbegrepen  belang  vordert,  de 

liefde  van  anderen  te  verwerven  door  rechtvaardigheid  en  welwil- 
lendheid. De  meest  besliste  atheïst  heeft  deugdelijke  redenen  om 

zedelijk  te  handelen ,  en  er  zijn  onzedelijke  atheïsten  zooals  er  on- 
zedelijke geloovigen  zijn.  Wel  is  waar  is  het  atheïsme  geen  stelsel 

dat  voor  de  groote  menigte  deugt,  dewijl  er  eene  zeldzame  mate 
van  moed  toe  vereischt  wordt,  eene  denkwijze  over  te  nemen, 

die  de  hoop  op  belooningen  in  een  ander  leven  vernietigt.  Is 
echter  het  atheïsme  waar,  dan  dient  het  ook  verbreid. 

Ziedaar  eene  zoo  beknopt  mogelijke  samenvatting  van  de 

hoofdgedachten,  nedergelegd  in  Holbach's  Syslème  de  la  Nature, 
en   waarvan    men    een    uitvoeriger   overzicht    kan   naslaan  in 
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Noack's  Historiscli-biographisch  Woordenboek  lol  de  Geschie- 
denis der  Philosopliie.  Nog  menige  lezer  zal  er  allicht  zijne 

wereldbeschouwing  in  terugvinden.  Deze  is  echter  geheel  on- 
houdbaar :  de  eenheid  in  onzen  denkenden  en  willenden  geest 

is  uit  een  bewegingstoestand  van  gaande  en  komende  stofjes 

niet  af  te  leiden ,  noch  ook  is  bijv.  de  vereenzelviging  van  ge- 
waarwording en  stofbeweging  iets  anders  dan  een  salto  mortale 

van  de  plompste  soort.  Het  toelaten  van  zoo  iets  als  een  wel- 
willendheidsbeginsel  in  eene  wereldopvatting  als  die  van  het 

Systeem  der  Nalimr  berust  eenvoudig  op  eene  grove  petitio 

principii.  Enz.  Intusschen ,  het  is  een  schoon  boek ,  ernstig 

en  eerlijk  bedoeld:  en  voor  den  tijd  en  de  omstandigheden 

waarin  het  is  geschreven ,  is  het  eene  verdienstelijke  poging 

tot  het  vormen  eener  wetenschappelijke  en  monistische,  alle 

tweeslachtigheid  uitsluitende,  wereldopvatting.  Het  verkon- 

digt vele  waarheden ,  die  gemeengoed  der  beschaafde  mensch- 
heid  geworden  zijn,  maar  lijdt  in  verband  met  zijne  plaats  in 

den  ontwikkelingsgang  der  philosophie  aan  oppervlakkige  een- 
zijdigheid en  kortzichtigheid  betreffende  den  aard  van  ons 

geestesleven ,  en  de  grondslagen  onzer  zedelijke  begrippen. 

Het  is  een  metaphysisch  stelsel  als  alle  andere ,  dat  zich  alleen 

door  zijne  naïveteit  van  andere  systemen  in  beginsel  onder- 

scheidt (*).  Vooral  in  de  wijze,  waarop  de  waarheid  als  voor 
het  (zelf  niet  dan  incidenleel  ontstaande)  denken  bereikbaar 

wordt  ondersteld,  komt  de  kinderlijke  onnadenkendheid  van 

den  geestloochenenden  materialist  op  het  duidelijkst  uit.  Edoch, 

van  de  philosophie,  evenals  van  elke  afzonderlijke  wetenschap, 

geldt  de  waarheid  die  bereids  door  Xenophanes,  325  jaar  voor 
Ghr. ,  werd  bevroed : 

(I)  Helmholtz:  «Ik  verzoek  U,  niet  Ie  vergeten  dat  ook  het  materialisme 
eene  metapliysisclie  hypothese  is,  eene  hypothese  die  zich  voorzeker  op  het 

gebied  der  natuurwetenschappen  als  zeer  vruchtbaar  heelt  doen  kennen,  maar 

toch  altijd  eene  hypothese.  En  wanneer  men  deze  zijne  natuur  vergeet ,  dan 

wordt  het  een  dogma,  dat  voor  den  vooruitgang  der  wetenschap  even  hin- 

derlijk kan  worden  en  toL  even  hartstochtelijke  onverdraagzaamheid  kan  leiden 

als  andere  geloolsartikelen"   Vortragc  und  Reden  II.  blz.  187. 
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«Niet  bij  den  aanvang  hebben  de  goden  ons  alles  verkondigd: 

"Langzamerhand,  steeds  zoekende,  ecliter,  vinden  v^^ij  't  beetre.."  (l) 

Eng  verwant  met  de  heerschende  wereldopvatting  van  den 

«beschaafden"  mensch  in  onzen  eigen  tijd,  zijn  de  denkbeelden, 
ontwikkeld  in  het  bekend  geschrift  van  D.  Fr.  Strauss:  ̂ >Der 

alte  und  der  neue  Glaube  {i81'2).'*  Genoemd  werk  is  bedoeld  als 
eene  «geloofsbelijdenis  van  allen  ,  die  op  den  bodem  der  moderne 

» wereldbeschouwing  staan,"  en  heeft  er  geen  bezwaar  tegen, 

als  «materialistisch"  Ie  worden  gekenmerkt.  Het  boek  is  ver- 
deeld in  vier  gedeelten.  In  de  eerste  afdeeling  wordt  de  vraag: 

^^zij?i  wij  nog  Chrislenen?"  in  ontkennenden  zin  beantwoord, 
daar  geen  der  leeringen,  die  in  de  zoogenaamde  apostolische 

geloofsbelijdenis  voorkomen,  bij  de  ontwikkelde  lieden  van  on- 

zen tijd  nog  geloof  vindt.  De  dan  opgeworpen  vraag:  ̂^ hebben 

ivij  nog  godsdienst  T'  wordt  niet  zoo  onvoorwaardelijk  ontkend, 
daar  volgens  Strauss  het  bewustzijn  onzer  afhankelijkheid  van 

het  Al  en  deszelfs  onverbreekbare  wetten  allicht  nog  godsdienst 

heelen  kan.  Het  derde  gedeelte:  hoc  begrijpen  wij  de  wereld  F 

is  wellicht  voor  den  lezer  het  meest  belangwekkend  hoofdstuk 

van  dit  charakteristiek  geschrift;  het  levert  nl.  de  posiüeve 

aanvulling  van  de  voorafgegane  ontkenningen,  en  ontwikkelt 

de  wereldopvatting  welke  door  Strauss  voor  die  van  alle  heden- 
daagsche  beschaafde  lieden  wordt  verklaard.  Hij  begint  met 

de  kosmogonie  volgens  Kant  en  Laplace,  bespreekt  de  zonne- 
stelsels, de  aardvorming,  het  ontstaan  van  het  tellurische  leven, 

de  ngeneratio  aequivoca",  en  houdt  zich  het  langst  op  bij  het 
Darwinisme,  dat  bij  alle  overgelaten  leemten  toch  eene  der 

gewichtigste  schreden  tot  de  waarheid  wordt  verklaard  te 

hebben  gemaakt.  Eene  poging  lot  wederlegging  van  alle  mo- 
gelijke teleologie  of  voorzienigheidsleer  vormt  het  slot  van  dit 

hoofdstuk.     In    het  vierde  gedeelte  wordt  de  vraag  behandeld : 

y.lïc/.  ypóvo)    'a^YiTOvvTSc  s^svpiff'AO-üarj   ap.SLvo'j. 

MuLLACH,  Fragm,  Phil.  Gr.  1  103. 
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hoe  regelen  iiij  ons  leven  F,  een  probleem  met  welks  beant- 

woording de  scbrijver  zelf  niet  recbt  voldaan  is.  Dit  vierde 

gedeelte  ])evat  de  ̂ rondtrekken  eener  zedeleer;  Strauss  zoekt 

hier  de  eerste  sporen  van  zedelijke  eigenschappen  op,  terwijl 

de  verschillende  zedelijkheidsheginseleii  worden  nagegaan  en 

beoordeeld.  De  schrijver  hondt  vast  aan  het  goed  recht  van 

het  zinnelijk  element  in  huwelijk  en  staat,  beschouwt  de  ver- 

schillende vormen  van  staatsregeling,  bespreekt  de  vragen  des 

tijds  met  betrekking  lot  arbeidersstand ,  doodstraf,  verhouding 
van  staat  tot  kerk,  en  komt  ten  slotte  tot  de  uitkomst  dal  de 

beschaafde  mensch  de  vroegere  stichting  door  den  eeredienst 

door  de  veredeling  van  kunstgenot  te  vervangen  heeft.  Twee 

toegiften  of  aanhangsels,  die  over  Duitschlands  grootste  dichters 

en  componisten  handelen ,  sluiten  zich  hierbij  op  gepaste 

wijze  aan  (^). 
Eigenlijk  wordt  in  Het  Oude  en  het  Nieuwe  Geloof  \?(n  St^a^vbs 

minder  beslist  het  materialisme  verkondigd ,  dan  wel  de  tegen- 

stelling tusschen  materialisme  en  idealisme  voor  een  woorden- 

strijd verklaard.  Materialisme  en  idealisme  worden  voorgesteld 

als  gemeenschappelijke  tegenstanders  van  het  dualisme,  tegenover 

hetwelk  zij  volgens  Strauss  als  monisme  hebben  te  geiden,  door- 

dien in  beiden  wereldopvattingen  gestreefd  wordt  naar  de  aflei- 
ding aller  verschijnselen  uil  een  en  hetzelfde  vvereldbeginsel. 

Elk  dezer  beide  dienswijzen  slaat  zijns  erachtens,  consequent 

doorgezet,  in  de  andere  om.  Verwerpelijk  vindt  Strauss  de 

splitsing  van  den  mensch  in  lichaam  en  ziel,  de  verdeeling  van 

het  menschelijk  beslaan  in  tijd  en  eeuwigheid,  alsmede  de 

scheiding  tusschen  eene  geschapene,  vergankelijke,  wereld  en 

een  eeuwigen  Scbepper  of  God.  Hoewel ,  zooals  ik  reeds  aan- 
stipte, de  teleologie  door  Strauss  op  zijde  wordt  geschoven 

onder  beroep  op  de  Darwinistische  ontwikkelingsJeer ,  is  toch 

nog  eene  zekere  overeenkomst  met  de  teleologische  wereldop- 
vatting overgebleven,  daar  de  schrijver  de  immanentie  van  rede 

(1)     Vgl.    J.    E.    Erdmann.    Grundriss   der    Gesch.    der  Phil.  2'^  dee!  3'' 
uilg.  (1878).  i)lz.  707. 
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en  orde  in  het  Heelal  erkent.  Het  Universum  jol  wet,  leven 

en  verstand  is  voor  hem  de  hoogste  idee ,  en  hij  eischt  voor 

dit  Al  dezelfde  piëteit,  als  de  vromen  van  den  ouden  stempel 
dit  voor  hun  God  doen. 

Wat  de  waarde  van  het  bedoelde  boek  betreft,  zoo  dient 

erkend  dat  het  negatief  of  kritisch  gedeelte  zeer  lezenswaard 

moet  heeten.  Men  kan  daarop  de  door  Hellenbach  (^)  geci- 
teerde woorden  van  MAiivLaNDER  {^)  toepassen:  «dat  het  mate- 

»rialisme  met  een  zuur  is  te  vergelijken ,  waardoor  al  het  puin 

»van  duizend  jaren,  alle  overblijfselen  van  uiteengesprongen 

«vormen,  alle  bijgeloof  wordt  vernield;  een  zuur  dat  wel  het 

«menschelljk  hart  ongelukkig  maakt,  maar  daarvoor  den  geest 

«reinigt  (?)."  Meer  echter  dan  deze  betrekkelijk  negatieve 
waarde  zal  men  op  den  duur  aan  dit  voortbrengsel  van  onzen 

materialistischen  en  atheïstischen  tijdgeest  wel  niet  kunnen 
toekennen. 

Het  opzien ,  door  den  strijd  om  het  materialisme  een  dertigtal 

jaren  geleden  gebaard,  is  naar  men  weet  zeer  groot  geweest. 

Sedert  lang  is  deze  strijd  aan  het  afnemen  ,  —  eigenlijk  doordat 
beide  partijen  builen  gevecht  zijn  gesteld.  Het  is  thans  den 
deskundige  duidelijk,  dat  zooal  de  Christelijke  theologen  in 

hunne  verdediging  van  het  geloof  aan  een  persoonlijk  God,  de 

vrijheid  van  den  wil  {^)  en  de  onsterfelijkheid  der  individueele 
menschenzielen  een  tamelijk  slecht  figuur  hebben  gemaakt,  de 

materialisten  met  al  hunne  scherpte  van  dogmakritiek  toch  in 
hunne    wereldbeschouwing  iets  hebben  voortgebracht  dat  geen 

(•)  L.  B.  Hellenbach,  «rfer  Individualismus  im  Lichte  der  Biologie  und 

Phijosophie  der  Gegenwart,"  Weenen  J878,  blz.  226. 

(2)  Schrijver  eener  "Phi'osophie  der  Erlösunq  (1876)."  Conferalur 

0.  Plümacher,  *Zwei  Individualisten  der  Schopenhauer'schen  Schule," 
Reenen  1881. 

(3)  In  de  Kanlische  philosophie  wordt  de  vereenigbaarhei  1  betoogd  van 
intellif^ibele  vrijheid  en  phaenonienale  onvrijheid,  zooals  men  zich  bijv.  kan 

laten  beduiden  door  Kuno  Fischer.  Het  is  hier  niet  de  plaats,  d.iarover  uit 
te  weiden. 
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zier  houdbaardei'  is.  Iets  nieuws  was  de  wereldbeschouwing 

der  materialisten  niet ;  men  denke  aan  Demokritos  (460 — 557)  (*), 

den  atomist  der  oudheid  ;  men  denke  aan  La  Mettrie  (1709 — 51), 

den  schrijver  van  y^THomme  Machine*'  en  zoovele  anderen.  De 
beteekenis  van  het  materialisme  der  XIX''  eeuw  zit  in  den 

aard  der  wapenen ,  waarmede  de  strijd  is  gevoerd ,  alsmede 

in  den  invloed  dien  het  in  zoo  ruimen  kring  heeft  uitge- 

oefend. Eigenlijk  lag  het  pleit  lusschen  materialisten  en  Chris- 

telijke godgeleerden;  gedeeltelijk  echter  was  de  strijd  mede 

veroorzaakt  door  de  toenmalige  gespannen  verhouding  tusschen 

de  philosophie  en  de  natuurwetenschap,  welke  laatste  zich  — 

en  in  menig  opzicht  te  recht  —  van  de  wijsbegeerte  uit  de 

eerste  helft  onzer  eeuw  voelde  afgestooten  {^).  In  1854  brak 
de  strijd  met  felle  hevigheid  uit.  Karl  Vogt,  de  schrijver  van 

het  pamflet  r> Kolenbrander sgeloo f  en  Wetenschap'',  verkondigde 
der  wereld  plompweg,  »dat  de  gedachten  ongeveer  in  dezelfde 

«verhouding  staan  tot  de  hersenen,  als  de  gal  tot  de  lever,  of 

»>de  urine  tot  de  nieren."  «Geen  gedachte  zonder  phosphori" 

was  de  leus  van  Moleschott  (').  Ludwig  Büchner  gaf  in  1855 

zijn  later  nogal  omgewerkt  geschrift  over  y*  Kracht  en  Stof"  in 
het  licht,  dat  men  om  zoo  te  zeggen  als  het  evangelie  van 

het  hedendaagsche  malerialistisfh  gekleurde  confusionisme  mag 

beschouwen,  even    als    het    in    1770  verschenen   »Systeem  der 

(O  Over  de  materi.ilistische  atomistiek  der  oudheid  vergelijke  men  Eduard 

Zeller's  standaardwerk,  "liie  Philomphic  der  Uriechen  in  ihrer  geschicht- 

lichen  Entwicklung  dargestelit,"  4^  oplage  1«  deel  [U76J,  blz.  760—864. 
(2)  .Es  kam  bald  dahin,  d.iss  selbst  Manner  von  hervorragender  Hedeutung 

alle  PhiliKsopliie  nicht  nur  als  unnütz,  sotidern  selbst  als  schadhche  ïrau- 

merei  verdammten.  Wir  können  nicht  leugnen,  dass  hierbei  mit  den  unge- 

rechtfertigten  Ansprüchen,  welche  die  Identitatsphiiosophie  aul  ünlerordiiung 

der  übrigen  Dlsci|)linen  erhob,  auch  die  berechti;^ten  Ansprüche  der  I'hilo- 
sophie,  namlich  die  Uritik  der  Erkenntnisquellen  auszuüben  und  den  Maasstab 

der  g.'istigen  Arheit  testzusl ellen,  über  Bord  geworfen  wiirden".  II.  v. 
Helmholtz,  \ortr.  u.  Reden  I  124. 

(3)  Jac.  Moleschott,  ̂ der  Kreislauf  des  Lebcns",  S'^  oplage  2^  deel 
[1887] ,  blz.  227. 
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Natuur'"  de  zuiverste  uitdrukking  moet  heeten  van  het  mate- 
rialisme der  XVIlIe  eeuw.  Het  zij  in  liet  voorbijgaan  gezegd, 

dal  Holbach's  boek  de  eigenlijk  klassieke  vertegenwoordiger 
dezer  wereldbeschouwing  is  en  blijft,  ten  deele  om  zijne 

stilistische  voortreffelijkheid,  ten  deele  om  zijn  samenvattend 

charakter  ten  opzichte  der  voorafgegane  materialistische  en 

sensualistische  geestesstroomingen,  doch  ook  om  de  streng  vol- 

gehouden eenzijdigheid  waarmede  de  slofjesleer  in  dat  werk 

wordt  ontvouwd.  Want  eenzijdigheid  en  oppervlakkigheid  ̂ ijn 

twee  der  voornaamste  kenmerken  der  stofvergoders. 

Zooals  gezegd,  iets  nieuws  bracht  de  kracht-en-stofleer  der 

XIX^  eeuw  niet.  Tot  op  de  stuitende  vei'gelijking  der  gedachten 
met  onze  lichamelijke  uitwerpselen  had  Gabanis  (1757 — 1808) 

reeds  alles  gezegd,  wat  men  thans  als  »der  Weisheit  letzles 

Wort"  te  hooren  kreeg.  Maar  de  groote  hoop  las  meer  dan 
vroeger,  en  de  geestloochenende  leer  der  materialisten  was 

door  de  grofheid  harer  bewijsvoeringen  uitnemend  geschikt  om 

door  Jan  Alleman  te  worden  begrepen  en  aangenomen.  Daarbij 

werd  door  de  materialistische  schrijvers  dapper  geschimpt  op  de 

voorstanders  van  iets  boven/Jnnelijks,  door  onzen  Multatüli 

voor  eene  wbuilenissigheid"  verklaard.  Men  ontzag  zich  niet,  in 
de  hitte  van  den  strijd  aan  de  grootste  denkers  der  mensch- 

heid  bij  gelegenheid  den  eerenaam  te  geven  van  » monomaan" 
of  iets  dergelijks.  Dit  beviel:  voor  philosophen  heeft  de  ge- 
meene  man  te  allen  tijde  eene  soort  van  schuw  gevoeld;  tot 

het  volgen  van  wijsgeerige  betoogen  is  gewoonlijk  wat  veel 

gecstesontwikkeling  en  inspanning  van  gedachten  noodig.meer 

dan  het  «beschaafd"  publiek  gemeenlijk  te  zijner  beschikking 
heeft;  en  Jan  Publiek  is  er  niet  wars  van,  bewijsvoeringen, 

die  niet  binnen  zijn  engen  gezichtskring  liggen  en  zich  niet 

in  dubbeltjes  laten  omzetten,  te  hooren  uitmaken  voor  onnutte 

spilsvindigheden  en  uitvloeisels  van  een  ziekelijken  toestand 
der  hersenen. 

De  materialische  schrijvers  w^erklen  dus  met  succes.  Vooral 

onder  de  groote  menigte  der  hedendaagsche  halfwelers  maakte 
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hunne  wereldbeschouwing  een  verhazenden  opgang.  Het  werd 

mode,  de  schouders  op  te  halen  over  de  «buitenissigheden" 
van  wijsgeeren  zoowel  als  godgeleerden.  Ons  land  weet  daar- 

van mede  te  spreken.  Maar  de  zegetocht  der  stolleiingen  bleef 

niet  onaangevochten.  Allengs  trad  tegen  het  materialisme  een 

steeds  aangroeiende  drom  in  het  veld  van  zuiver  wetenschappe- 
lijke verweerders  voor  den  Geest,  niet  alleen  van  de  zijde  der 

bespiegelende  wijsbegeerte,  maar  ook  binnen  den  kring  der 

als  zoodanig  overigens  altijd  mechanistische  natuurwetenschap 

zelve.  Ik  acht  het  onnoodig,  hier  eene  voor  den  leek  niets 

zeggende  reeks  van  namen  uit  het  antimateiialistisch  kamp 

op  te  noemen.  Genoeg,  dat  ik  recht  heb  te  constateeren ,  dat 

in  hoogere  wetenschappelijke  kringen  het  materialisme  aan- 
merkelijk aan  invloed  verloren  heelt.  Het  hylozoïsme  van 

eenen  Haeckel  met  zijne  onderstelling  van  bezielde  atomen ,  is 

reeds  iets  geheel  anders  dan  de  plompe  Jan-Rap-theorie 

der  voordarwinische  stofjesmannen.  Daar  waar  de  her- 

nieuwde erkenning  van  het  goed  recht  eener  spiritualistische  (i) 
wereldopvatting  nog  niet  met  stelligheid  wordt  uitgesproken, 

is  in  vele  gevallen  althans  agnosticisme  in  de  plaats  getreden 

der  vroegere  dogmatische  loochening  van  den  Geest.  «Met 

«betrekking",  zeide  reeds  in  1ö72  de  hoogleeraar  du  Bois- 
llEYMOiXD  aan  het  einde  eener  veelbespoken  redevoering,  »tot 

»het  raadsel  wat  materie  en  kracht  zijn  en  hoe  zij  vermogen 

»te  denken,  dient  de  natuuronderzoeker  eens  voor  al  tot  zin- 

)>spreuk  te  kiezen:  IguorabimusV'  In  1880  nam  onze  landge- 
noot G.  C.  J.  VosMAER  in  zijne  zoölogische  dissertatie  als  te 

verdedigen  stelUng  de  volgende  uiting  op  van  Schopeinhauer  ; 

«Wissenschaft  ohne  philosophische  Tendenz  getrieben,  gleicht 

)>einem   Antiitz    ohne    Augeu"  (^).     Erp^st    Scuaeff,  een  jong 

1       Men  verwarre  niet  spiritualisme  met  spiritisme. 

C^)  Dit  en  de  ijeide  volgende  citaten  dank  ik  aan  de  welwillende  mede- 
deeling  van  ir.  G.  in.  Sluiïi;r,  mijn  geacliten  medeleeraar  aan  de  Hoogere 

liurgerschüol  alhier. 
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Duitsch  zoöloog,  plaatst  zelfs  aan  het  einde  zijner  doctorsdis- 
sertatie als  te  verdedigen  stelling  de  volgende  bewering:  «Die 

«Naturforschung  kami  ein  metaphysisclies  Princip  nicht  entbeh- 

ren  {Kiel  1886)."  Dr.  Paul  Hallez  zegt  in  het  Bulletin 
Scientifique  voor  Juni  1886:  «La  substance  vivante  est  d'une 
«essence  spéciale,  et  si  elle  est  soumise  aux  lois  physico-chirai- 

»ques  elle  n'en  a  pas  moins  des  qualités  très-particulières:  une 
«spontanéité,  une  impressionabilité  et  une  malléabilité  que  nous 

»ne  voyons  pas  dans  Ie  monde  minéral.  11  y  a  au  fond  de 

»toutes  les  questions  de  biologie  quelque  chose  d'insaisissable , 
»qui  recule  a  mesure  que  nous  avancons,  que  nous  évitons 

«toujours,  qui  se  représente  sans  cesse,  et  sur  quoi  nous  fi- 

» nissons  tot  ou  tard  par  buter.  C'est  réternel:  quare  opium 

nfacit  dormire."  (i) 
Ziedaar  teekenen  des  tijds.  Het  jongere  geslacht  in  de 

wetenschap,  dat  niet  meer  zoo  sterk  onder  den  invloed  staat 

van  de  vijandige  gezindheid  der  oudere  materialistische  schrij- 
vers tegen  verouderde  richtingen  in  de  raetaphysica ,  leert 

allengs  de  aanwezigheid  van  waarheid  en  dwaling  aan  beide 

zijden  inzien,  en  begint  zich  gaandeweg  van  eenzijdige  stof- 
vergoding  af  te  wenden.  Bereids  in  1868  trouwens  had 

Frederik  Barnard,  voorzitter  van  het  Amerikaansch  Ge- 

nootschap tot  Bevordering  der  Wetenschap  zich  op  de  volgende 

wijze  uitgelaten  in  eene  te  CAzca^o  gehouden  openingsrede :  «In- 
dien het  alternatief  zoo  staat,  dan  gevoel  ik  mij  gehouden  mij 

voor  een  van  beiden  te  verklaren ,  en  het  als  mijne  overtui- 
ging uit  te  spreken,  dat  wij  als  natuurgeleerden  met  de 

philosophie  des  geestes  niets  te  maken  hebben,  en  dat  bij  het 

streven    om    de  verschijnselen  des  geestes  tot  wetten  der  ma- 

CO  Zinspeling  op  eene  plaats  in  liet  derde  intermezzo  van  Molière's 
Malade  Imaginaire,  alwaar  bij  de  burlesque  voorstelling  eener  dokterspro- 

motie,  de  »primus  doctor"  den  «bachelierus"  naar  zgn  gevoelen  vraagt  over 
de  »causara  et  rationem  quare  opium  lacit  dormire."  Antwoord:  >Quia  est 

in  eo  virlus  dormitiva",  waarmede  natuurlijk  de  werking  van  stol  op  geest 
op  bevredigende  vnjze  verklaard  is.    Adres  aan  materialisten  en  sensualisten! 
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terie  te  heiieideii,  wij  niets  zekers  opstellen  en  den  naam  der 

welenscliap  bespottelijk  maken."  Het  begint  er  dan  ook  vrij 
wel  naar  uit  te  zien  dat  de  tijd  van  het  Homerisch  gelach, 

hetwelk  Schopenhauek  den  materialisten  en  hun  platte  rede- 
neeringen voorspeld  lieeft,  langzamerhand  in  aantocht  is.  In 

het  algemeen  houd  ik  het  er  voor  dat  Eduard  von  Hartmann, 

de  grootste  philosophische  denker  onzer  dagen,  den  toestand 

ietwat  donker  inzag,  toen  hij  in  1877  schreef: 

» Reeds  woedt  onder  ons  een  epidemisch  ongeloof  aan  den 

» Geest,  waartegen  als  verklaarbare,  ja,  ik  waag  het  te  zeggen , 

«heilzame,  terugwerking  het  bijgeloof  aan  geesten  in  zwang  is. 

)>Want  het  bijgeloof  aan  geesten  miskent  wel  de  natuurlijke 
"bestaansvoorwaarden  van  den  individueelen  geest,  maar  het 
» tornt  toch  niet  aan  het  bestaan  van  den  Geest  zelven ,  zooals 

»het  materialistisch  ongeloof  aan  den  Geest,  hetwelk  vergeten 

«heeft  dat  men  van  het  bestaan  eener  Natuur  eerst  kan  spre- 

»ken,  dewijl  en  in  zooverre  men  het  bestaan  des  Geestes  be- 

»weert,  waaruit  eerst  de  andere  kan  worden  opgemaakt."  (i) 
Zulk  eene  zwaarmoedige  opvatting  van  den  stand  der  open- 

bare meening  in  algemeen  wetenschappelijk  opzicht  is  overi- 
gens in  dien  grooten  man  te  begrijpen,  wien  de  persoonlijke 

tegenstanders  waarschijnlijk  wat  helder  voor  oogen  staan. 

Eigenlijk  moest  na  Kant  (1724 — 1804)  het  materiahsme,  met 
zijne  grof  zinnelijke  hypostaseering  van  de  objectieve  zijde 

onzer  bewustheid  en  zijne  even  gewelddadige  loochening  der 

subjectieve  en  geestelijke  zijde ,  in  het  geheel  niet  meer  mo- 
gelijk zijn;  de  rechtstreeksche  zekerheid,  immers,  van  het 

bestaan  eener  ruimte-vullende,  volslagen  harde,  op  zich 
zelve  blinde,  trage  en  doode  Stof  is  eene  afgedane  dwaling 

voor  een  iegelijk,  wiens  kennis  hem  in  staat  stelt,  zich 

in  dezen  voor  anachronismen  te  vrijwaren.  Alle  natuurge- 
leerden van  eenig  aanzien  zijn  er  dan  ook  tegenwoordig  verre 

(i)     »Das  Unbewusste   vom  Standpimkt  der  Physiologie  und  Descendènz- 

theorie",  2e  uitgave,  blz.  267. 
21 
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van  daan,  hunne  wereldopvatting  met  liet  platte  confusionisme 

van  een  Büchner  Ie  vereenzelvigen.  Veeleer  wordt  het  mate- 
rialisme door  hen  hij  gelegenheid  hestreden ,  zij  het  ook  niet 

zoo  correct  en  methodisch  als  door  de  philosophen ,  de  erken- 

de apologeten  voor  den  geest.  Toch  heeft ,  ook  in  weten- 
schappelijke hladen,  de  hestrijding  van  het  materialisme  meer 

dan  ooit  hare  reden  van  hestaan.  Onder  het  groote  publiek 

der  hedendaagsche  half-  en  kwartgeleerden  is  door  de  popu- 
larisatie  der  wetenschap  het  door  de  oppervlakkigheid  zijner 

hetoogen  zoo  gemakkelijk  te  verduwen  »kracht-en-stof- 
systeem  tot  eene  soort  van  hesmettelijke  ziekte  geworden. 
Ook  door  vele  overigens  schrandere  en  wel  onderwezen  lieden 

van  verouderd  »ralionalische"  richting  of  gebrekkige  philoso- 
phische  propaedeusis ,  wordt  thans  nog  eene  negatieve  houding 

tegenover  te  voorstelling  van  «iets  hoogers"  als  specifiek  we- 
tenschappelijk beschouwd ,  en  de  geest  opgevat  als  eene  trans- 

eunte  functie  aan  de  materie,  als  eene  physisch-mechanische 
resultante  van  stoffelijke  bewegingswijzen ;  met  één  woord  als 

een  in  den  grond  der  zaak  onwezenlijk  en  toevallig,  wijl  in- 
cidenteel, aanhangsel  der  overigens  blinde  en  doode  en  trage 

stof,  —  het  eenige  dat  eeuwig  is  en  zelfstandig  bestaat. 
Voor  den  materialist  zijn  gewaarwording  en  voorstelling  iets 

dat  de  stof  op  zich  zelve  niet  heeft,  maar  dat  er  zich  uit 

ontwikkelt  als  werktuiglijke  reactie  op  eene  even  blind-me- 

chanische  aanleiding.  Van  een  zelfstandigen ,  denkenden ,  voe- 
lenden en  willenden  geest  wil  hij  niets  weten:  dat  is  eene  in 

de  Natuur  onbruikbare  buitenissigheid.  De  vraag  is  echter, 

hoe  eene  menigte  van  ieder  voor  zich  zelfstandige  stofjes  bloo- 

telijk  door  onderlinge  groepeering  eeu  voor-  en  achterwaarts 
ziend  bewustzijn  als  summatie-verschijsel  kunnen  doen  ont- 

staan. Hoe  kunnen  Minde  molekelgroepen  over  en  weer 

afbeeldingen,  gewaarwordingen,  gedachtenreeksen  veroor- 
zaken ï  Vormen  dan  de  geeslelooze  atomen  bij  eene  be- 

paalde configuratie  op  eens  denkende  spiegels?  Hij,  die 

liet    bestaan    eener    psychische   substantie   loochent,    heeft    in 
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de  eerste  plaats  eene  bevredigende  verklaring  van  het  ontstaan 

der  geestesverschijnselen  te  leveren.  Het  zoude  niet  oninte- 
ressant zijn,  van  de  heeren  stofjesmannen  eens  te  vernemen, 

hoe  uit  eene  opeenhooping  van  op  elkander  stootende,  blinde 
en  onbezielde  ietsen  een  aanschouwend  en  voelend  en  denkend 

bewustzijn  kan  ontstaan.  Maar  eene  bevredigende  verklaring 
van  het  ontstaan  der  menschelijke  ziel  bestaat  niet,  en  kan 

bij  den  materialist  alleen  in  schijn  bestaan.  Zigzagredeneeringen, 

volgens  welke  de  gewaarwordingen  eerst  iets  zuiver  zakelijks 

zijn,  maar  dan  op  eens  bij  middelpunt-zoekende  leiding  in  de 
hersenen  gevoeld  worden,  om  nu  zoo  maar  op  eens  als  gevoel 

ook  voorstelling,  als  voorstelling  ook  bewuste  gedachten  reeksen 

voort  te  brengen ,  -—  sophisterijen  en  onbewezen  onderstellingen 
met  een  woord,  moeten  de  klove  bedekken ,  die  voor  den  stoffe- 

ling  tusschen  het  ding  daarbuiten  en  de  bewuste  waarneming 

gaapt  (^).  De  stofjesman  vergrijpt  zich  aan  de  eenvoudigste 
aller  waarheden:  A=A,  wanneer  hij  de  stof  in  hare  beweging 
plotseling  bewustzijn,  geest,  laat  worden.  Voorzeker  hebben 

wij  bij  ondervinding  te  constateeren ,  dat  de  toestand  onzer 
bewustheid  van  onze  materieele  organisatie  afhankelijk  is.  Doch 

de  invloed  van  lichaam  en  geest  is  wederkeerig;  en  alles  wat  een 

onbevooroordeeld  oog  in  dezen  erkennen  kan ,  is  innige  gemeen- 
schap en  wisselwerking ,  wier  wezen  geheimzinnig  is ,  maar  er 

niettemin  een  feit  om  blijft  ('^).  De  natuurwetenschap  wil  niets 
van  wonderen  weten :  dan  moet  zij  ook  beslist  en  openlijk  op 

ondubbelzinnige  wijze  den  onzin  van  een  geest-afscheidend 
brein  terugwijzen.  Weigert  zij  het  goed  recht  te  erkennen 

van  wijsgeerige  pogingen  tot  monistische  herleiding  der  tweeheid 

ziel  en  lichaam ;  wil  zij  volstrekt  bij  het  onmiddellijk  gegevene 

der  ervaring  blijven  staan,  dan  heeft  zij  eerlijkerwijze  ronduit 

(1)  Vgl.  O.  Plümacher,  «der  Kamp  f  ums  Unbennisste",  Berlijn  1881, 
blz.  48  en  verder  passim. 

(2)  Over  de  wisselwerking  tusschen  lichaam  en  geest  spreekt  o.  a.  Fritz 

ScHULTZE!  'die  Grundqed anken  des  Materialismus  und  die  Kritik  der- 

solhen",  Lpz,  1881,  blz.  28  vlg. 
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een  empirisch  dualisme  te  erkennen,  maar  raag  in  geen  geval 

van  de  onmiddellijke  zelfge wisheid  des  geesteslevens  ahstra- 
heeren.  De  onmogelijkheid  om  in  het  lahoratorium  den  geest 

met  handen  te  pakken  te  krijgen  is  geen  reden  om  de  recht- 
streeksche  zelfgewisheid  van  hel  hewuste  denken,  het  ])estaan 

dus  van  iets  onstoffelijks,  weg  te  sophisticeeren.  Men  staat 

verstomd  over  de  «hinnenissige"  kortzichtigheid  von  L.  Büchner  , 
wanneer  men  hem  ziet  he  weren,  dat  «de  stof  in  hare  gezamen- 

«lijkheid  de  alles  voorthrengende  en  alles  in  zich  terugnemende 

«Moeder  van  al  het  hestaande"  is.  Blinde  en  doode  stofjes,  die 
als  ieder  voor  zich  eeuwig  hestaande  zelfstandigheidjes  gedacht 

worden,  kunnen  eene  som  opleveren,  maar  hlijven  wat  ze  van 

eeuwigheid  waren,  en  kunnen  nooit  ofte  nimmer  eene  Moe- 
der zijn. 

De  stelling,  dat  de  hersenen  voorwaarde  zijn  voor  de  ont- 

wikkehng  der  bewustheid,  is  eene  verbinding  van  twee  ver- 
schillende waarnemingswijzen :  van  het  begrip  voorstellen,  dat 

uit  het  reflecteerend  zelfbewustzijn,  en  dat  der  hersenen,  dat 

aan  de  objectieve  zijde  der  waarneming  is  ontleend.  De  mate- 

rialisten praten  alsof  iemand  zijn  eigen  brein  met  de  denk- 
beelden erin  in  letterlijken  zin  uit  zijn  schedel  kan  nemen, 

om  ze  dan  aa.n  te  staren  en  zijne  eigene  voorstellingen  uit  de 

hersenen  te  zien  vloeien  net  als  de  lever  de  gal  afscheidt, — ■ 
om  van  het  andere,  min  aesthetische  voorbeeld  maar  niet 

verder  te  gewagen.  Dergelijke  verlichte  en  exacte  schalkjes 

bedenken  niet,  dat  lever  en  gal  onder  een  en  dezelfde  waar- 
nemingswijze  vallen:  objectsaanschouwing,  en  dat  zij  in  zoo  verre 

met  grooter  zekerheid  in  wederzijdsch  verband  worden  gebracht, 
dan  dit  ooit  bij  het  denken  en  de  hersenen  het  geval  kan  wezen. 

Idee  en  Brein  zijn  twee  begrippen,  die  uit  zoo  ongelijksoortige 

kenniswijzen  voortspruiten,  dat  wij  de  zakelijke  correlaten  nooit 

ofte  nimmer  bijeen  kunnen  zien.  Aan  een  ander  individu  zie  ik 

niet  dan  den  buitenkant,  nooit  hel  bewustzijn;  in  mijn  bewust- 
zijn zie  ik  niet  dan  gewaarwordingenen  denkbeelden,  nooit  het 

cerebrale  correlaat.     Het  eene  te  maken  tot  ontwikkelingsvoor- 
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waarde  van  liet  andere  is  wel  geoorloofd ,  maar  berust  in  allen 

gevalle  op  eene  synthetische  gevolgtrekking,  die  al  hetgeen  zij 

aan  waarschijnlijkheid  hezit  aan  de  denkfanctiën  van  den  be- 

wiisten  geest  ontleent:  —  de  geest  blijft  subject  en  waarborg 
aller  kennis,  niet  eene  onderstelde  stof  daar  buiten. 

Dit  houde  men  als  onwederlegbare  waarheid  vast:  al  slaagde 

de  mechanistische  wijze  van  wereldverklaring  er  ook  in,  het 

geheelc  natuurverloop  in  al  zijne  phasen  en  in  volmaakte  door- 
zichtigheid voor  onze  oogen  te  ontrollen,  men  ware  daarmede 

den  geest  nog  lang  niet  kwijt.  Door  eene  volledige  natuur- 
kundige verklaring  aller  feiten  hadde  men  ze  nog  altijd  slechts 

als  voorstelling  gereprorhiceerd ,  niet  als  werkelijk  feitenverloop 
geproduceerd.  Bleve  steeds  in  laatsten  aanleg  het  spiegelend, 

denkend  bewustzijn ,  waarvan  dan  de  geheele  kosmologische 

formule  niet  dan  de  inhoud  uilmaakte.  Dit  bewustzijn,  deze 

voorstellingsreeks  is  voor  vervluchtiging  of  ontleding  in  de 

retorten  der  scheikundigen  niet  vathaar.  Gedachte,  Wil,  Gevoel 

als  inwendige,  geestelijke  waarnemingen  zijn  niet  identisch  met 

doode  uiterlijkheden ,  met  de  groepeeringen ,  bewegingen  en 

samentrekkingen  der  materie,  waaruit  de  zintuigen  zijn  samen- 
gesteld. Men  heeft  behoefte  aan  een  collegium  logicum  ,  wanneer 

men  zich  verbeeldt,  dat  een  verschijnsel  beslaat  uit  de  voor- 
waarden, waarvan  men  het  afhankelijk  acht.  Het  is  en  hlijft 

een  vruchteloos  streven ,  eene  monistische  wereldverklaring  te 

verkrijgen  door  den  geest  tot  aanhangsel  te  maken  eener  op 

zich  zelve  blinde  en  gevoellooze  stof.  De  Natuur  heeft  geene 

diadochen;  wat  er  ook  besla,  is  steeds  zij  zelve.  Voorstelling, 

gevoel  en  wil,  allen  objecten  van  inwendige  waarneming, 

geestelijke  functiën,  die  met  rechtslreeksche  gewisheid  in  ons 

bewustzijn  als  bestaande  zijn  betuigd,  zijn  dus  voorstelling, 

gevoel  en  wil  der  alles  zoodanig  levende  en  geestelijke  Natuur. 

Dit  geldt  ook  voor  het  streefvermogen ,  de  doelbeooging,  welke 

wij  in  ous  waarnemen  als  een  iVagnient  der  logische  binnen- 

zijde van  den  uiterlijken  en  mechanisch-causalen  samenhang 
der  feiten. 
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Voor  ieder  deukeiul  mensclj,  die  iiiei  lijdt  aan  walervrees 

ten  opzichte  van  overpeinzingen  betreiïende  liet  bovenzin- 
nelijke :  voor  een  iegelijk  die  niet  laboreert  aan  materialistische 

exactheid  en  empirische  binnenissigheid ,  is  hel  een  lach- 

wekkend feit  dat  de  metaphysische  wonderen ,  waartegen  de 

oudere  materialisten  zooveel  geraasd  hebben  onder  het  storm- 
loopen  op  openstaande  deuren ,  bij  hoopen  onder  de  handen 

dezer  geestelijke  proletariërs  opduiken.  Bij  de  beschouwing  van 

den  voortijd  worden  die  wonderen  al  bijzonder  interessant  en 

in  het  oog  loopend  ,  daar  de  volslagen  blinde  en  domme  wereld- 
substantie toch  wezens  moet  hebben  voortgebracht,  die  zelfs 

dat  nog  vermogen  op  te  diepen ,  wat  millioenen  van  jaren 
voor  het  bestaan  aller  waarnemende  wezens  op  onze  aarde  en 

in  het  Heelal  is  voorgevallen.  Men  moet  inderdaad  aan  alle 

wijsgeerige  spitsvindigheid  onschuldig,  dat  is  materialist  zijn, 
om  niet  in  te  zien  dat  ons  vermogen  om  in  het  verledene 

terug  te  zien  en  naar  aanleiding  van  synthetische  en  analytische 

gedachten-operaties  zelfs  het  nog  ongebeurde  vooruit  te  be- 
palen, op  zich  zelf  reeds  eene  voldoende  wederlegging  is  van 

de  onderstelling,  als  zoude  de  wereldsubstantie  in  haar 

wezen  uit  niets  dan  een  hoop  blinde  en  harde  —  liefst  inerte 
en  krachtelooze  —  stofjes  bestaan. 

De  materialist  stelt  voor  en  na  de  organisatie ,  voor  zooverre 

den  geest  betreft,  het  Niets;  hij  erkent  alleen  de  »stof"  of  de 
atomen  met  hunne  chemische  eigenschappen  en  organische  ver. 

bindingen.  Eene  dergelijke  natuuropvatting  laat  de  eenheid  in 

ons  zelfbewustzijn  geheel  buiten  rekening,  eene  eenheid  waar- 
door het  ons  mogelijk  wordt  ons  zelve,  onderscheidend  en  als 

individu,  tegenover  de  gewaarwordingen  onzer  zintuigen  te 

plaatsen;  zij  houdt  geene  rekening  met  ons  vermogen  om 

axiomata     of    logische    grondstellingen    (^)    als    «eeuwige"    of 

(j)  Primaire  axiomala  zijn  niet.  empirisch  in  den  gewonen  ziiuleswoords; 

liet  zijn  geene  gevolgtrekkingen  uit  aanscliouwings- of  gewaarvvordingsreeksen, 
maar  waarheden  die  hij  suggestie  onmiddellijk  en  onafhankelijk  van  alle 

inductie  als  «eeuwig"  en  «noodzakelijk"  worden  geconcipieerd.    Men  noemt  ze 
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» noodzakelijke"  waarheden  Ie  coneipieereii ,  praedicateii ,  die  uit. 
geen  molekelgroepeering  of  zintuiglijke  aandoeningen  zijn  af  Ie 

leiden.  Dal  overigens  het  objectief  ontwikkelingsverloop  van  een 

organisme,  zoowel  als  alle  anorganische  feiten  in  de  Natuur, 

aan  eene  mechanistische  verklaring  van  atoomverbindingen  en 

molekelgroepeeringen  kan  en  moet  onderworpen  worden,  zal 
geen  modern  philosoof  ontkennen :  want  was  de  organische 

ontwikkelingsgang  niet  mechanistisch  verklaarbaar,  dan  zoude 

dit  toch  alleen  aan  onze  kortzichtigheid  te  wijten  zijn.  Me- 
chanisch mogelijk  moet  alles  wezen  wat  als  feit  gegeven  is  en 

werkelijkheid  bezit ,  —  dit  heeft  het  organisme  met  de  door  men- 
schen  vervaardigde  machine  gemeen.  Daarom  is  echter  een 

intelligent  of  geestelijk  bestaansbeginsel  nog  geenszins  uitgesloten: 

veeleer  is  een  zoodanig  beginsel  de  onontbeerlijke  vooronder- 
stelling in  alle  mechanische  logiciteit,  zoowel  als  in  de  bewuste 

gedachtenreeksen.  Volgens  Haeckel  wel  is  waar  berust  alle 

leven  blootelijk  op  de  wetten  der  massa-aantrekking.  Doch  hoe 

kom  ik  door  de  koolstof,  en  zelfs  door  Haeckel's  hylozoïstische 
koolstof,  op  cheraisch-mechanische  wijze  tot  een  dier,  dat  niet 
eens  uitsluitend  zijn  eigen  behoud  beoogt,  maar  zelfs  tot  het 

onderhoud  van  andere  individuen  (jongen  bijvoorbeeld)  zijne  be- 

moeiingen uitstrekt;^  Zoodra  men  slechts  de  beteekenis  van  voort- 
planting en  organische  voorzorg  ten  bate  van  volgende  geslachten 

grondig  en  vrij  van  vooroordeelen  overweegt ,  komt  men  tot  eene 

daarom  wel  waailieden  a  priori.  ll(il  is  op  de  primaire  axiomata  dat  men 

kan  toepassen  het  woord  van  Descartes  :  'Intelleclio  pura  est  intellectio 

([uae  circa  nullas  imagines  corporeas  versatur"  (Medit.  p.  188)".  De 
primaire  axiomata  zijn  vier  in  getal;  men  noemt  ze  respective:  principium 

idenlilalis.  pr.  contradiclionis,  pr.  rationis  sufficientis ,  pr.  exclusi 
medii  inter  duo  conlradictoria.  De  zin :  «een  drielioek  is  een  vlak  dal 

door  drie  lijnen  wordt  ingesloten',  berust  op  de  wet  A&v idcntilcit {k  =  k). 

Het  oordeel:  »geen  lichaam  is  zonder  nitgehreidheid"  is  gegrond  op  de 
wel  der  tegenstrijdigheid.  De  bewering:  'ieder  oordeel  is  waar  of  het  is 

niet  waar"  is  afgeleid  uit  de  wel  van  het  uitgesloten  midden.  Wanneer 

men  zegt:  «niemand  kan  iets  voor  waar  iioudeu  zonder  Ie  weten  waarom", 
dan  berust  dit  op  het  axioma  van  den  toereikenden  grond. 



teleologische,  dus  spiritiialislische ,  nutiuiropvatliiig.  De  on- 
zichtbare ondergrond  der  instincten  en  andere  organische 

eigenschappen  oi' functiën  moet  doeleinden  in  ons  beoogen,  dat 
wil  zeggen  geest  zijn. 
De  ontoereikendheid  van  de  materialistische  opvatting  der 

levensverschijnselen  springt  in  het  oog.  Al  kende  men  al  de 

hersentrillingen ;  die  met  het  denken  eener  sluitrede  vergezeld 

gaan,  dan  zoude  men  nog  geen  het  minste  denkbeeld  hebben 
van  de  sluitrede  zelve,  die  toch  een  even  feitelijk  verschijnsel 

mag  heeten,  en  voorloopig  zelfs  een  veel  zekerder  feit  is,  dan 

de  trillingen  der  zenuwcellen,  die  er  als  de  toereikende  oor- 
zaak van  worden  opgesteld. 

In  elke  sluitrede  hgt  opgesloten  dat  het  denkend  subject  in 

drie  verschillende  stadiën  van  zijn  bewust  leven  inwendig  het- 

zelfde is  (jnaior ,  minor,  conclusio).  Men  noemt  dat  persoon- 
lijke identiteit  of  eenheid  van  zelfbewustzijn.  De  eenvoudigste 

gedachtenoperatie  vooronderstelt  een  denkend  wezen ,  dat  op 
twee  onderscheidene  oogenblikken  hetzelfde  blijft,  en  dus  in 

zoo  verre  aan  veranderlijkheid  of  tijd  niet  is  onderworpen. 

Elke  gedachte  impHceert  opvolging  of  tijdsorde,  de  eenvoudigste 

verbinding  van  logisch  onderwerp  en  gezegde  staat  hierin  zelfs 

gelijk  met  het  meest  ingewikkeld  betoog.  Zal  nu  het 

samenhangend  voorstellingsverloop ,  dat  wij  denken  noemen , 

mogelijk  wezen ,  en  dus  bijv.  eene  gevolgtrekking  in  haar  ver- 
liand  met  de  betrokken  praemisse  kunnen  worden  opgevat,  dan 

dient  het  klaarblijkelijk  hetzelfde  wezen  te  zijn,  dat  de  ver- 
schillende momenten  eener  gedachtenreeks  doorloopt,  en  dat, 

terwijl  het  den  tijd  als  denkvorm  in  zich  heeft ,  op  zich  zelf 

co  ipse  buiten  tijd  en  verandering  subsisl eert.  Alle  herinnering, 

redeneering  en  persoonlijke  verantwoordelijkheid  hebben  eenheid 

van  zelfbewustzijn,  persoonlijke  identiteit  op  verschillende  tijd- 
stippen tot  onmisbare  vooronderstelling. 

Hoe  hebben  wij  nu  de  inwendige  eenheid  van  persoon,  die 

zich  in  ons  bewustzijn  openbaart ,  met  betrekking  tot  de  door- 
loopende   wisselingen   en   veranderingen    in   het   georganiseerd 
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lichaam  op  Ie  vatten?  Hel  is  duidelijk  dat  deze  vraag  eeiic 

onoverkomelijke  zwarigheid  oplevert  voor  heui  die  alles  uit 

ohject-bewegingen  wil  verklaren,  — ■  voor  den  materialist  m.  a.  w. 
Immers,  waar  zal  men  bijv.  het  geheugen  moeten  plaatsen ?  In 

een  complex  van  stoffelijke  eenheden  dat  in  voortdurende  wis- 

seling verkeert  'i  In  de  bestanddeelen  ,  de  molekels  zelve '(  Maar 
deze  verlaten  immers  het  organisch  systeem  weder,  en  de 

hinnenkomende  bestanddeelen  kunnen  toch  geene  herinnering 
bezitten  van  die,  welke  er  zich  te  voren  in  hebben  bevonden. 

3Ioeten  wij  dan  het  geheugen  in  de  onderlinge  verhoudingen 

der  elementen  plaatsen?  Dit  zoude  men  zeggen,  want  het 

schematisme  der  vormverhoudingen  is  het  eenige  wat  in  de 

organismen  van  blijvenden  aard  is.  Maar  wat  voor  eene  ver- 
houding is  dat,  die  zich  zelve  denkt,  die  eene  herinnering 

heeft  aan ,  en  eene  verantwoordelijkheid  voor  zich  zelve  ? 

Komt  men  hier  niet  als  van  zelve  tot  de  erkenning  eener 

onstoffelijke,  buiten  ruimte  en  tijd  subsisteerende,  zelfstan- 

digheid? (1)  Te  wijzen  op  de  materieele  voorwaarden  van  de 
graden  der  bewustheid  zoude  hier  niets  ter  zake  doen , 

want  even  goed  als  de  helderheid  van  bewustzijn  alsmede 

deszelfs  inhoud  van  den  toestand  des  lichaams  afhankelijk  is, 

kan,  gelijk  reeds  is  aangestipt,  ook  de  afhankelijkheid  der 

üchaamsfunctiën  van  den  bewustzijnstoestand  worden  aange- 
toond. In  dezen  geldt  het  eenvoudig,  innig  verband  tusschen 

bewustheid  en  organische  functie  te  erkennen,  zonder  dat  het 

eene  uit  het  andere  is  af  te  leiden.  De  gevolgtrekkingen, 

waartoe  de  voorafgegane  opmerkingen  ons  leiden,  zijn  veeleer 

deze:  de  eenheid  in  ons  zelfbewustzijn  wijst  op  een  buiten 

den  tijd  gelegen,  onstoffelijken  bestaansgrond.  In  de  bestaans- 

openbaringen    van    dien  onstoffelijken  grondslag  vormt  het  be- 

(i)  Den  deskundige  gelde  hier  de  opmerking  dat  ik  van  mijn  standpunt 

mij  met  bewustzijn  hecnzet  over  Kant's  betoog  aangaande  de  paralogisraen 
der  menschelijke  rede.  Per  hypothesin  gebruik  ik  met  Hartmann  de  kate- 
gorieën  in  transcendenten  zin,  dewijl  hunne  uitsluitend  immanente  waarde 
absoluut  illusionisme  zoude  beleekcncn. 
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wiistzijn  om  zoo  Ie  zeggen  de  binnenzijde.  Alle  dierlijke 

wezens  hebben  Iwee  bestaansvormen:  de  spbeei'  der  uiterlijk- 
heid, het  sloirelijk  bestaan  in  de  ruimte,  en  de  spheer  der 

innerlijkheid,  de  gewaarwordingen,  het  bewustzijn.  Volgens 

de  grondstelling,  dat  uit  niets  niets  worden  kan,  mogen  wij 

niet  aannemen,  dat  het  karakter  dezer  dubbelzijdigheid  plot- 
seling eerst  in  bet  dierlijk  leven  aan  den  dag  treedt:  wij 

hebben  het  veeleer  toe  te  schrijven  aan  al  het  bestaande ,  aan 

het  atoom  zoowel  als  aan  de  organische  cel.  Geen  der  beide 

genoemde  spheren  vermag  de  andere  te  verklaren :  de  materie 

het  bewustzijn  evenmin  als  omgekeerd.  Met  het  oog  op  hunne 

wederzijdsche  afhankelijkheid  moeten  dus  beide  spheren  als 

onzelfstandige  bestaansopenbaringen  van  een  lerfium  quid  worden 

beschouwd,  van  een  bovenzinnelijk  substraat,  dat  aan  de 

subjectieve  zoowel  als  aan  de  objectieve  zijde  der  verschijnselen 

op  onaanschouwbare  wijze  ten  grondslag  ligt. 

Natuurlijk  hebben  wij  in  deze  gevolgtrekking  iets  geheel  anders 

dan  de  Christelijke  voorstelHng  eener  bewuste  en  individueele  ziel- 

substantie.  "Wanneer  de  ziel  zonder  de  hersenen  niets  praestee- 
»ren  kan,  wanneer  al  hare  verrichtingen  aan  veranderingen  van 

»hersendeelen  gebonden  zijn,  dan  kan  men  eigenlijk  niet  zeggen 

»dat  het  bewustzijn,  of  wat  dan  ook,  rechtstreeksche  attributen 

»der  ziel  zijn."  (Virchow.)  Men  dient  het  Vogt  dus  toe  te 
geven,  »dat  de  onderstelling  eener  afzonderlijke  zielsubstanlie 

»eene  pure  hypothese  is;  dat  geen  feit  voor  hel  bestaan  eener 

') zoodanige  zelfstandigheid  spreekt;  dat  bovendien  de  invoering 

"dezer  hypothese  volstrekt  onnoodig  is,  daar  ze  niets  verklaart , 

«niets  aanschouwelijker  maakt."  (^)  Maar  daaruit  volg!  nog 
niet,  dat  wij  daarom  vrede  moeten  hebben  met  de  materia- 

listische opvatting,  die  uil  een  hoop  doelloos  te  zamen  gevlogen 

kool-,  stik-  en  andere  stof  eene  gewaarwordingsmachine  laat 
ontstaan  met  identiteit  in  denken  en  handelen.  Eene  afzonder- 

lijke substantieele  ziel  bestaat  niet;  zooals  wij  later  zullen  zien 

'•)    Carl  Vo<;t,   >  Kohier  ff  laube  und  Wissenschaft",  i''  Xns^ühc.  Gie$sen 
1856,  Seile  116. 
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is  onze  ziel  waarschijnlijk  niet  clan  eene  bestaansopenbaring  der 

eene  en  algemeene  Substantie,  een  stralenbundel  van  wilsuitingen, 

gericht  op  de  atoomgroep  die  ons  organisme  uitmaakt.  Het 

vnenschelijk  bewustzijn  is  geen  permanente  bestaanswijze  dier 

Substantie,  maar  afhankelijk  van  eene  bepaalde  organisatie 

onzer  hersenen;  doch,  gelijk  wij  zullen  zien,  zijn  die  hersenen 

zelve  in  het  bijzonder,  en  de  geheele  wereld  der  werkelijkheid 

in  het  algemeen,  niets  doods  of  traags  of  stolïelijks,  maareen 

levend  complex  van  atomistisch  gesplitste  wilsuitingen  van  het 
als  zoodanig  geestelijke  Absolute. 

Om  tot  deze  slotsom  te  geraken  zullen  wij  echter  eerst  de 

kritiek  van  het  stofbegrip  hebben  te  ondernemen  ,  een  onder- 
zoek ,  dat  door  den  materialist  gewoonlijk  verzuimd  wordt.  Een 

iegelijk,  die  eenige  philosophische  vorming  bezit,  zal  bij  het 

lezen  bijv.  van  Buchner's  werk  over  Kracht  en  Slof  door  eene 
opmerkelijke  leemte  worden  getroffen:  de  schrijver,  die  alles 
verklaart  uit  het  bestaan  der  stof  en  harer  krachten ,  heeft 

geheel  vergeten  ons  te  zeggen  wat  de  stof  is,  en  wat  hij 

onder  dat  woord  verstaat.  Wel  is  waar  schijnt  de  be teekenis 

van  dit  woord  bij  den  eersten  oogopslag  eenvoudig  genoeg. 

Met  het  stoffelijk  lichaam  komen  wij  immers  elk  oogenbhk  in 
aanraking,  en  wat  men  onder  een  lichaam  verstaat  behoeft 

toch  geen  breedvoerig  betoog.  Het  is  eene  vaste  en  gekleurde 

massa,  die  tegenstand  biedt,  afmetingen  bezit,  zich  beweegt, 

reuk,  warmte  of  koude  verspreidt,  enz.:  in  een  woord,  bet 

is  een  voorwerp  dat  mijne  zintuigen  aandoet;  en  men  is  er 

zoodanig  aan  gewoon ,  te  midden  van  zoodanige  voorwerpen  te 

leven ,  zich  ervan  te  dienen ,  ze  te  duchten ,  erop  te  hopen 

en  dgl.,  dat  hun  bestaan  ons  het  zekerste  en  ontwijfelbaarste 

toeschijnt  wat  men  zich  slechts  denken  kan.  Wil  men  zich 

in  zijne  verbeelding  zijn  eigen  geest  voorstellen ,  dan  heeft  men 

dien  lichamelijken  vorm  te  geven;  het  wezen  der  wereld  schijnt 

dus  geheel  lichamelijk  te  zijn ,  en  men  lacht  over  de  paradoxe 

meening  van  hem,  die  het  werkelijk  bestaan  van  stoffelijke 

dingen  in  twijfel  trekt. 
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Toch  lieeli  liel  zijiieii  goeden  grond,  eens  te  vragen  waar 

en  wat  deze  » materie"  is,  waarin ,  naar  de  materialist  beweert, 
liet  wezen  aller  dingen  ligt.  Immers ,  deze  alles  voortbrengende 

grondstof  is  dan  tocb  geen  der  ons  bekende  stoften;  zij  is 

nocb  goud  nocb  zilver,  nocb  bout  nocb  ijzer,  nocb  zuurstof 

nocb  koolstof,  want  al  deze  bijzondere  zoogenaamde  stollen 

zijn  hare  producten ,  niet  de  grondstof  zelve.  De  grondstol 

zelve  is  geen  der  ons  bekende  stollen;  wel  bezien  is  zij  dus 

eene  ons  geheel  onbekende  stof.  Het  beslaan  dezer  grondstof 

is  dus  niet  door  waarneming  en  ervaring  bewezen ,  maar  wordt 

alleen  bij  wijze  van  onderstelling  aangenomen.  De  materie 

van  het  materialisme  is  dus  het  voorwerp  van  een  puur  geloof, 

de  stofteer  is  eene  geloofsleer,  en  haar  inhoud  is  philosophisch 

dogmatisme. 

Intusschen  willen  wij  ons  pleidooi  niet  te  spoedig  voor  ge- 
wonnen houden,  en  beginnen  liever  nog  eens  van  meet  afliet 

stofbegrip  te  ontleden.  Denken  wij  ons  een  koperen  bol  als 

voorbeeld.  Hoe  stelt  het  gewone  verstand  zich  tegenover  zulk 

een  stuk  metaal  r'  Het  ziet  daarin  een  vasten  en  ondoordring- 
baren  stofklomp,  waarvan  bet  alleen  weet,  dat  hij  in  stukken 

kan  worden  geslagen  of  tot  stofjes  gevijld ,  en  dat  het  door 

hitte  vloeibaar,  misschien  Avel  gasvormig  kan  worden.  Inden 

vasten  staat  houdt  het  gewone  verstand  zulk  een  stuk  koper 

voor  iets,  dat  zonder  tusschenruimten  te  zamen  hangt,  voor 

een  onafgebroken  continuüm.  Deze  primitieve  zienswijze  wordt 
echter  al  aanstonds  door  de  wetenschap  omgestooten.  Denken 

wij  on^  slechts  het  eenvoudig  en  alledaagsch  verschijnsel,  dal 

wij  onzen  koperen  bol  verhitten,  zoodat  hij  zich  in  alle  drie 

afmetingen  der  ruimte  uitzet  en  dus  grooter  wordt.  Zijn  ge- 

wicht blijft  daarbij  hetzelfde.  Hoe  verklaren  wij  ons  dat  ver- 
schijnsel der  uitzetting  f  Vulde  de  eigenaardige  bestaanswijze  der 

stof,  die  ik  koper  noem,  de  ruimte  in  onafgebroken  samenhang, 

dan  ware  het  volslagen  onbegrijpelijk,  hoe  zij  zich  ten  gevolge  der 
warmte  konde  uitzetten.  Bij  de  aanneming  eener  zelfstandigheid, 

die  de    ruimle  zonder  onderbreking  inneemt,  is  demogelijkheid 

é 
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van  inkriiiiping  zoowel  als  uitzetting,  als  gevolg  van  natuur- 
invloeden,  te  eenen  male  onverklaarbaar.  Vermeerdering  van 

omvang  ten  gevolge  der  warmte  wordt  eerst  denkbaar,  wan- 
neer wij  ons  de  betrokken  stof  voorstellen  als  saamgesteld  uit 

eene  veelheid  van  afzonderlijke  deeltjes,  en  wel  in  dier  voege, 

dat  die  deeltjes  beweeglijk  zijn  en  zich  onderling  op  eenigen 
afstand  van  elkander  bevinden ,  zoodat  ze  ook  in  den  vasten 

vorm  tot  op  zekere  hoogte  hun  samenhang  verbreken ,  en  zich 

een  weinig  verder  van  elkander  kunnen  verwijderen ,  dan  zij 

het  te  voren  waren.  Wij  moeten  ons  dus  de  kopermassa 

voorstellen  als  te  bestaan  uit  ontelbaar  veel  oneindig  kleine 

deeltjes,  deeltjes  die  zelve  in  onze  gedachten  niet  verder  deel- 
baar zijn;  eerst  op  die  wijze  wordt  het  ons  denkbaar,  dat 

eenige  oorzaak  de  onderlinge  afstanden  der  laatste  vergroot, 

en  het  geheele  lichaam  als  zoodanig  uitzet.  Langs  dezen  weg 

is  het,  dat  men  er  toe  komt,  in  voorlaatsten  aanleg  van 

molekels  of  moleculen  (kleinste  massa's),  in  laatslen  aanleg  van 
alomen  (ondeelbare  stofjes)  te  spreken. 

De  atoomtheorie  is  eene  hypothese^  maar  eene  hypothese 
van  onmisbaren  aard.  L.  BQchner  verlaat  haar  in  de  latere 

uitgaven  van  zijn  bekend  geschrift  over  Kracht  en  Slof,  en 

wordt  op  dit  punt  aan  de  materialistische  overlevering  on- 
trouw. Hij  helt  thans  over  tot  de  zienswijze  dat  de  materie  tot 

in  het  oneindige  deelbaar  is  (i) ,  maar  laat  zich  daarmede  alles 
ontvallen,  wat  er  in  zijn  stofbegrip  voor  stelligs  en  duidelijks 

te  vinden  w^as,  zoodat  men  in  het  geheel  niet  meer  weet, 
welken  zin  men  met  dat  woord  bij  hem  te  verbinden  heeft. 

Door  aan  de  materie  oneindige  deelbaarheid  toe  te  kennen 

vervluchtigt  men  haar,  en  geraakt  in  de  onmogelijkheid  zich 

zelfs  eene  voorstelling  te  maken  van  hetgeen  men  met  het 
woord  stof  bedoelt. 

Eenmaal  aangenomen  het  bestaan  van  werkelijke  lichamen  in 

eene  ruimte  buiten  onzen  geest,  valt  te  bedenken  dat  een  samen- 

CO    Zio    hel   hoofdsliik   over    de    oneiiuligheid  der  stof  in  de  15e  uitgave 

van  Kr  aft  und  Stoff ,  Lj)-..  1883,  blz.  42  vlg. 
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gesteld  iets,  hetgeen  de  licliamen  dan  toch  zijn,  geene  andere 

werl(elijkheid  kan  hezitten  dan  die,  welke  het  aan  zijne  samen- 
stellende deelen  te  danken  heeft.  Het  lichaam  in  zijn  geheel 

is  een  vorm,  die  niets  zijn  zoude  zonder  de  hestanddeelen  waar- 

uit het  is  opgehouwd.  Een  zandhoop  hezit  geene  andere  werke- 
lijkheid dan  die,  welke  voortvloeit  uit  de  som  der  zandkorrels 

waaruit  hij  is  saamgesteld:  op  de  onderstelling  dat  de  zand- 

korrel zelf  een  samengesteld  iets  is,  zal  deze,  evenals  de  zand- 

hoop zelf,  slechts  eene  voorloopige  en  hetrekkelijke  werkelijk- 
heid hezitten ,  eene  werkelijkheid  die  van  de  realiteit  der  samen- 

stellende deelen  afhankelijk  is.  Neemt  men  nu  van  deze  deel- 
tjes weder  hetzelfde  aan.  en  acht  men  de  spHtsing  denkhaar 

tot  in  het  oneindige,  dan  hestaat  er  dus  geene  primaire  en 

samenstellende  eenheid,  en  hangt  gevolgelijk  de  werkelijkheid 

der  lichamelijke  complexen  in  de  lucht.  Kortom,  in  onze 

verbeelding  moge  elke  geometrische  grootheid  tot  in  het  onein- 

dige voor  vergrooting  en  verkleining  vathaar  zijn:  indeiverke- 
lijkheid  vooronderstelt  elke  massa  het  bestaan  van  primaire 

eenheden,  (i) 
De  atoomleer  is  bij  natuurwetenschappelijke  verklaringen 

niet  te  ontberen.  Zonder  de  onderstelling  van  afzonderlijke 

en  in  beweging  verkeerende  gasdeeltjes  is  het  onmogelijk  bijv. 

het  opzwellen  eener  blaas  te  verklaren,  die  men  onder  den 

ontvanger  eener  luchtpomp  geplaatst,  en  door  eenige  zuiger- 
slagen  in  eene  omgeving  van  verdunde  lucht  gebracht  heeft. 

Men  zoude  in  dergelijke  gevallen  alle  verklaring  hebben  op 

te  geven ,  wanneer  men  afzag  van  de  in  de  wetenschap  onder- 
stelde molekels  en  atomen.  Houden  wij  eene  half  met  lucht 

gevulde  blaas  bij  het  vuur,  zoodat  zij  eene  hoogere  tempera- 
tuur verkrijgt,  dan  zwelt  ze  eveneens  tot  volle  rondheid  op, 

en  in  dit  geval  wordt  het  verschijnsel  al  weder  uit  hetzelfde 

beginsel    verklaard:    wij    hebben    nl.    te    onderstellen,  dat  de 

(O  Leibniz:  .Sans  les  véritables  unités  il  n'y  aurait  pointdemiiltitude.'* 

'ïSyst.  Nouv.  de  la  Nat.']  —  »Il  faut  qii'il  y  ait  des  snhstances  simples, 
jmisqn'il  y  a  des  composées."  [Monadologie.l 
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eigenaardige  bewegingswijze ,  die  wij  als  warmte  gewaar  wor- 

den, zich  door  den  invloed  des  viuirs  aan  de  gasdeeltjes  me- 

dedeelt, en  zoo  de  uitwerking  of  mechanische  kracht  verhoogt, 

waarmede  die  primaire  deeltjes  tegen  de  wanden  der  blaas 

stooten.  (^) 

Het  is  dan  onder  anderen  door  redeneeringen  als  de  bo- 

venstaande, dat  men  tot  de  slotsom  is  geraakt,  welke  in  het 

woord  «atoom"  ligt  uitdrukt.  In  laatsten  aanleg  zal  alle 
werkelijkheid  uit  afzonderlijke  en  gescheiden  eenheden  moeten 

oj3gebouwd  zijn;  alle  «stoffen"  worden  dus  onder  alle  omstan- 
digheden, in  den  vasten  zoowel  als  in  den  gasvormigen  toe- 

stand door  ledige  ruimten  van  onmerkbare  afmetingen  geschei- 

den. In  deze  tusschenruimten  of  «poriën"  onderstelt  men 

»aether"-atomen  tot  verklaring  van  warmte-  en  lichtverschijn- 
selen ,  benevens  verschillende  andere  werkingen  uit  de  verte. 

Zijn  nu  de,  laat  ons  voorloopig  zeggen  stoffelijke,  atomen  onder- 

ling van  elkander  gescheiden ,  dan  is  er  blijkbaar  een  andere , 

onzichtbare  en  onstoffelijke,  band  noodig,  om  den  samenhang 
der  lichamen  te  verklaren.  Dien  ontzichtbaren  maar  door  ons 

denken  gevorderden  band  noemen  wij  kracht.  Met  de  erkenning 

der  kracht  als  een  noodzakelijk  postulaat  van  ons  denken  heb- 

ben wij  de  tweede  schrede  gedaan  op  het  pad  der  metaphysica. 

De  onderstelling  van  primaire  stofdeeltjes  was  de  eerste.  Reeds 

Newton  (164^—1727),  de  onsterfelijke  ontdekker  van  de  wet 
der  algemeene  gravitatie,  onderstelde,  naar  ik  lees,  bij  de  kleinste 

stofdeeltjes,  zoowel  als  bij  de  grootste  kosmische  massa's ,  eene 
werking  zonder  rechtstreeksche  aanraking,  en  door  eene  vol- 

slagen ledige  ruimte  henen.  In  eenen  brief  aan  den  beroemden 

philoloog  Bentley  (1662 — 1742),  den  schrijver  der  bekende 
verhandeHng    over  de   brieven  van  Phalaris  (±  575  v.  Chr.), 

(O  Desgelijiis  is  bijv.  de  werking  van  onlplolfende  stoffen  zoo  op  liet  va- 
den,  dat  door  de  verbranding  daarvan,  die  in  de  vorming  van  de  molekels 

der  verbrandingsproducten  beslaat,  een  gedeelte  der  vroegere  molekell)ewe- 

ging  vrij  wordt,  zoodat  die  massa-])e weging  bewerken  kan. 
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zegl  hij,  »flal  Iiel  onbegrijpelijk  is,  boe  eeiic  onbezielde  ruwe 
))Slof,  zonder  bemiddeling  van  iels  onstoffelijks,  op  een  ander 

«lichaam  zonder  wederzijdscbe  aanraking  zoude  kunnen  werken 

»en  invloed  op  hetzelve  uitoefenen".  Wij  van  ons  huidig  stand- 
punt voegen  erbij ,  dat,  wel  bezien  beeicndal  iedere  aandoening 

of  verandering  van  toestand  in  het  eene  zelfstandige  stofjen 

ten  gevolge  van  den  «invloed"  —  eene  fjualilas  occulla!  —  van 
een  ander  zelfstandigheidjen  eene  volslagen  onbegrijpelijke  zaak  is. 

De  krachl  is  een  onmisbaar  postulaat  der  wetenschap  als  on- 

derstelde oorzaak  ook  der  door  ons  waargenomen  bewegings- 
verschijnselen. Zooals  wij  l»eneden  zullen  zien  is  bijv.  een 

door  ons  aanschouwd  vallend  lichaam  rechtstreeks  genomen  eu 

in  eersten  aanleg  niets  dan  een  verschijnsel  in  onzen  geest, 

een  op  zich  zelf  zuiver  ideëel  phaenomenon.  Doch  wanneer 
wij  zien,  dal  de  beweging  van  zulk  een  vallend  lichaam  aan 

eene  constante  versnelling  onderworpen  is,  hoedanige  zich  ieder 

oogenblik  vernieuwt,  dan  is  de  gevolgtrekking  onvermijdelijk, 

dat  er  eene  oorzaak  buiten  en  achter  dat  verschijnsel  dient 

aangenomen,  die  hare  werking  aanhoudend  voortzet  en  van  de 

aanschouwde  bewegingsverschijnselen  het  bovenzinnelijk  cor- 
relaat is. 

Om  de  noodzakelijkheid  aan  te  toonen  van  de  dynamische 

hypothese ,  volgens  welke  de  verschillende  bewegingsver- 
schijnselen in  eene  onstoflblijke  oorzaak  hunnen  grond  vinden, 

willen  wij  voorloopig  eens  blijven  uitgaan  van  de  onderstel- 
ling eener  stoffelijke  zelfstandigheid,  die  dan  als  zoodanig //eew^ 

kracht  zoude  zijn,  en  dus  inert  zal  moeten  heeten.  Is  de 

wereldstof  op  zich  zelve  niet  inert,  dan  is  zij  voor  ons  den- 
ken niets;  hare  inertie  is  het  cenige  wat  haar,  afgezien  van 

hare  in  de  ruimte  geconstrueerde  afmetingen ,  van  de  kracht 
onderscheidt.  Wat  echter  beteekent  het  woord  inertie?  Het 

wil  zeggen,  dat  de  stof  uit  zich  zelve  geheel  onverschillig  is 

voor  beweging  of  rust,  en  dat  het]  evennn'n  aangaat  eene  stof 
te  onderstellen,  die  zich  van  nature  in  rust  bevindt, [als  het 
aangaat    ze    als  uiteraard  in  beweging  te  denken.     Intusschen 
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beweegt  zij  zich.  Er  is  dus  een  voldoende  grond  noodig,  om 

het  feit  dezer  beweging  te  verklaren.  Volgens  de  hypothese 

zit  de  grond  der  beweging  niet  in  de  stof  als  zoodanig.  De 

oorzaak  der  beweging  ligt  dus  buiten  de  materie ,  en  er  bestaat 

een  onaanschouwbaar  bewegingsbeginsel  dat  niet  zelf  stof  is. 

Dat  beginsel  nu  noemen  wij  kracht.  Kracht  is  de  onderstelde, 

zelf  onaanschouwbare  grond  of  oorzaak  der  aanschouwde  bewe- 

gingen. 
Doch  er  is  meer.  Niet  alleen  dat  de  kracht  de  onmisbare 

hypothetische  oorzaak  der  bewegingsverschijnselen  is,  wel  be- 
schouwd moet  ook  voor  de  dynamische  hypothese  de  stof  als 

zelfstandigheid  zich  vervluchtigen.  Daar  de  stof  op  zich  zelve 

onverschillig  is  voor  rust  of  beweging,  daar  zij  in  zich  zelve 

niets  heeft  dat  haar  tot  de  eene  of  andere  zijde  doet  overhellen 

en  zij  toch  in  den  onbepaalden  toestand  niet  bestaan  kan,  — 

volgt ,  dat  de  stof  niet  zal  existeeren ,  zoolang  niet  een  bestaans- 
beginsel  buiten  dezelve  haar  in  de  eene  of  andere  richting  eene 

bepaalde  bestaanswijze  heeft  medegedeeld,  eene  bepaling  die, 

gelijk  de  ondervinding  leert,  in  den  zin  van  de  beweging  met 

hare  verschillende  richting  en  snelheid  gegeven  is.  Aan  de 

materie  als  inerte  zelfstandigheid  ligt  dus  een  immaterieel  be- 
staansbeginsel  ten  grondslag,  eene  gevolgtrekking  die,  zooals 

wij  allengs  beter  zullen  leeren  begrijpen ,  slechts  eene  andere 

uitdrukking  is  voor  de  kritische  en  meer  adaequate  stelling, 

dat  onze  waarnemingen  zuiver  intellectueel  zijn,  dus  op  zich 

zelve  geenerlei  realiteit  of  arbeidsvermogen  bezitten,  en  hun 

bestaansgrond  eerst  kunhen  vinden  in  een  dynamisch  beginsel , 

dat  van  onze  ideëele  waarnemingswereld  het  onaanschouwbare 

en  bovenzinnelijke  substraat  is. 

Voorloopig  deze  ver  reikende  gevolgtrekking  latende  voor 

hetgeen  zij  is,  vergenoeg  ik  er  mij  mede,  voor  der  hand  de 

onmisbaarheid  der  dynamische  hypothese  zelve  te  constateeren, 

«Krachten  zijn  het,  die  de  zon  en  de  aarde,  zoowel  als  de 

«molekels,  in  hunne  onderlinge  ligging  vasthouden,  en  die 
«daarom  ook  weerstand  bieden ,  wanneer  de  molekels  van  hunne 

22 
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» plaats  worden  gebracht.  Daar  ze  in  rechte  lijn  van  heteene 
))tot  het  andere  lichaam  werkzaam  zijn ,  kan  men  ze  op  het 

«voorbeeld  van  Faraday  «krachtlijnen"  noemen,  —  niet  uit 
)^ discrete  deelen  te  zamengesteld ,  zooals  een  touw  of  draad, 
«maar  continuatieve  of  samenhangende  rijen  van  krach tjoww/ew. 

»Dat  het  deze  /^rac^/pun ten  zijn  die  tegenstand  bieden ,  begrijpt 

»men  ook,  wanneer  men  bedenkt,  dat  bij  een  stoot  niet  de 

«molekels,  respective  de  middelpunten  der  krachlspheren ,  met 

«elkander  in  aanraking  komen ,  maar  alleen  de  krachtspheren ;  de 

wkrachtpunten  der  spheren  stooten  op  elkander ,  niet  de  raiddel- 
wpunten,  en  wanneer  de  molekels  ten  gevolge  van  den  stoot  der 

«krachtspheren  van  plaats  veranderen  ,  zoo  geschiedt  dit  alleen , 

» wijl  de  punten  der  krachtspheren  van  plaats  zijn  veranderd;  de 

«beweging  dezer  laatste  heeft  eerst  de  beweging  der  middelpunten 

»(of  der  zoogenoemde  molekels)  ten  gevolge.  —  Bevond  er  zich  een 
«touw  tusschen  zon  en  aarde,  dan  hing  toch  de  aarde  niet  aan 
»de  molekels,  maar  aan  de  krachten ,  die  in  de  tusschenruimten 

•daarvan  werkzaam  zijn;  en  denken  wij  ons  het  touw  zelfs 

»zoo  kort,  dat  het  slechts  uit  twee  molekels  bestond ,  dan  hing 
»de  last  aan  de  kracht  in  de  tusschenruimte  dezer  beide  mo- 

«lekels.  Eene  zoodanige  ruimte  bevindt  zich  tusschen  zon  en 

«aarde;  in  dezelve  zijn  geene  (?)  molekels  voorhanden ,  en  de  aarde 

«wordt  door  de  in  deze  ruimte  werkende  krachten  vastge- 

» houden."  (Maximilian  Drossbach  üher  Kraft  und  Bewegung.) 
Eischt  de  aard  van  ons  denken  op  gebiedende  wijze  het 

aannemen  van  een  dynamisch  systeem,  een  complex  van  ato- 
mistisch gelocahseerde  krachtspheren  als  werkelijkheidscorrelaat 

onzer  waarnemingen ,  met  de  aan  de  middelpunten  dier  spheren 

verbonden  gedachte  stofjes  is  dit  in  geenen  deele  het  geval. 
Men  kan  beweren  dat  de  atomistiek  bewezen  is ,  wanneer  men 

daaronder  niets  anders  verstaat,  dan  dat  onze  wetenschappe- 
lijke natuurverklaring  inderdaad  discrete  eenheden  van  massa 

onderstelt,  die  zich  in  eene  althans  bij  vergelijking  gesproken 

ledige  ruimte  bewegen.  In  deze  opvatting  zijn  echter  alle 

vragen    naar    het    wezen    der    materie  verre  van  opgelost;  zij 
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wachten  veeleer  nog  hare  hehandehng.  Wat  nu  de  materia- 
listische opvatting  der  atomistiek  betreft,  zoo  is  het  niets  dan 

een  kinderlijk  vooroordeel  van  het  ongeoefend  verstand,  dat 

er  eene  stof  zoude  bestaan  die  krachten  bezit,  in  plaats  dat 

het  omgekeerd  de  bovenzinnelijke  krachten  zijn,  die  de  vóór- 

stelling van  ruimte-vullende  en  compacte  dingen,  van  stoffe- 
lijke continua ,  in  onzen  geest  teweegbrengen.  Wij  zullen  dat 

gaandeweg  beter  leeren  bevroeden.  Volslagen  nietig  is  de  volgende 

opmerking  dienaangaande,  gemaakt  door  Büchner  in  diens  ge- 

schrift ^^Naluur  en  Geest''  (1857).  Hij  zegt  daar  (blz.  86) ,  dat  het 
volstrekt  niet  is  in  te  zien,  hoe  uit  afmetinglooze ,  onlichamelijke, 
elementen  ruimte-vullende  materie  en  lichamen  kunnen  ont- 

staan, hoe  met  andere  woorden  stof  zoude  kunnen  worden 

uit  kracht.  Zooals  Fr.  A.  La.>ge  (1828-75)  te  recht  opmerkt, 
is  het  volstrekt  niet  noodig  dat  er  stof  ontsta,  indien  slechts 

de  kracht  in  staat  is  eene  zoodanige  werking  uit  te  oefenen  op 

onze  zintuigen ,  resp.  de  dynamische  systemen  die  onze  zins- 
indrukken  centripetaal  hebben  voort  te  planten ,  dat  er  eene  in 

de  verschillende  bewustzijnsspheren  conforme  vóórstelling  van 

lichamen  ontstaat.  Voldoende  is  het,  zoo  in  de  bewustzijns- 
spheren der  levende  wezens  over  en  weer  aanschouwingen  en 

gewaarwordingen  ontstaan,  die  over  het  geheel  genomen  een 

toereikenden  wijzer  of  index  voor  het  handelen  opleveren;  dat 

de  aanschouwde  gestalten  congruent  zouden  moeten  wezen  met 

hare  dynamische  oorzaken  of  aanleidingen,  is  daarbij  volstrekt 

geen  vereischte.  En  dat  het  verschijnsel  inderdaad  iets  is 

wat  van  zijne  reëele  oorzaak  verschilt:  dat  wij  alleen  in  onze 

voorstellingen  samenhangende  continua ,  compacte  en  qualitatief 
verschillende  lichamen  bezitten ,  moet  toch  voorzeker  ook  de 

voorstander  van  een  stoffelijk  opgevat  atomisme  toegeven,  hij 

die  elke  massa  herleidt  tot  samenstellende  eenheden,  hoeda- 
nige  in  ons  beeld  van  de  lichamen  volstrekt  niet  vervat  zijn. 

Op  stuk  van  zaken  heeft  geen  natuuronderzoeker  als  zoo- 

danig met  de  stof  der  instinctmatige  opvattingswijze  iets  te 

maken ,  vermits  de  wetenschap  haar  in  een  spel  van  dynamiden 
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oplost,  en  iiaar  gevolgelijk  voor  een  praktisch  betrouwbaren, 

maar  niettemin  subjectieven  schijn  in  het  bewustzijn  verklaart,  (i) 
voor  een  phantoom,  dat  alleen  daar  nog  blijft  rondwaren, 

waar  het  licht  der  kritische  kennis  nog  niet  is  doorgedrongen. 

Toch  vindt  men  betrekkelijk  weinig  natuurkundigen,  die  den 
moed  bezitten  tot  het  trekken  der  eindconclusies  uit  hunne 

eigene  wetenschap,  en  de  implicite  reeds  erkende  nietigheid 

der  stof  ook  openlijk  en  uitdrukkelijk  toegeven.  Dit  feit  is  te 

verklaren  uit  de  op  zich  zelf  begrijpelijke  vrees  dier  geleerden , 

dat  de  exacte  wetenschap  door  afleiding  van  het  aanschouwelijke 

uit  het  onaanschouwelijke  en  metaphysische ,  hare  overtuigings- 
kracht ,  haar  op  de  ervaring  gegrond  karakter  zal  verliezen  en 

zich  zoodoende  vervluchtigen.  Wel  beschouwd  bestaat  er  echter 

in  het  geheel  geen  onderscheid  in  de  begrijpelijkheid  en  helderheid 

der  dingen,  hetzij  zinnelijk  waarneembaar  of  niet ;  zij  zijn  ons  alle 

in  gelijke  mate  onverstaanbaar  wat  hun  wezen  betreft.  Het  is 

niet  dan  eene  inbeelding  van  hen  die  aan  de  oppervlakte  der 

verschijnselen  blijven  hangen,  dat  in  de  zuiver  physische  be- 
schouwing der  feiten  al  het  duister  zich  in  licht  oplost;  in 

waarheid  verklaart  eene  metaphysische  beschouwingswijze 

weinig,  eene  physische  echter  niets.  Het  natuurverloop  te 

berekenen  en  het  te  begrijpen  zijn  twee  geheel  verschil- 
lende zaken.  Plato  zegt  in  een  zijner  gewichtigste  dialogen , 

dat  verbazing  het  begin  is  aller  wijsbegeerte  (^) ;  zij  is  echter 
ook  de  eindpaal  aller  nienschelijke  onderzoekingen.  Dit  dient, 

niet  stilzwijgend,  maar  uitdrukkelijk  en  herhaaldelijk  en  prin- 
cipieel  erkend.     Dat    overigens   de   empiristische  tegenzin  van 

(1)  Hel3iholtz:  «Die  Sinnesempfmdungen  sind  iins  nur  Symbole  für  die 
Gegenstande  der  Aussenwelt,  und  entsprechen  diesen  elvva  so,  wie  der 

Schriftzug  oder  Worllaut  dem  dadurch  bezeichneten  Dinge.  Sie  geben  iins 

zwar  Nachricht  von  den  Eigentümliclikeiten  der  Aussenwelt,  aber  nicbi 

besserc,  als  wir  einem  Blinden  durch  Wortbeschreibungen  von  der  Farbe 

geben."     Vortr,  u.  Reden  1.  19. 

(2)  Ma/a  toO  fikotrófou  zovro  zo  nddog ,  tb  Bani^i'i^zi'j '  oit  yixp  aXkri  dpyvi 

fiXo(TOfi<x.g  r)  ccuzYi.  Theaet.  XI,  155  D.  —  Aia  zo  Oot.viJi.cx.'(^SLV  oi  avBpcdirot. 

y.cfj.  VVV  xat  zo  7zpf7jzo-j  rioqy.vzo    cpilofiOfsTv .      ArisïOïELES,  Metaph.  ï. 
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den  iialuurgeleerde,  leii  opzichte  eener  besliste  eliminatie  van 

hel  begrip  eener  inerte  en  doode  stof,  op  niets  dan  een  voor- 
oordeel berust,  is  bij  eenig  nadenken  duidelijk;  de  gewaande 

stof,  immers,  wordt  evenmin  als  de  samenstellende  eenheid 

der  materie,  het  atoom,  door  rechtstreeksche  waarneming 

kenbaar,  maar  alleen  uit  bewustzijnsreflexen  harer  werkingen, 

als  druk  en  stoot,  golving  en  trilling,  opgemaakt;  zelve  blijft 

zij  toch  even  goed  buiten  den  denkenden  geest  als  de  uitge- 
maaktste  metaphysische  entiteit.  Het  bestaan  der  stof  zelve  is 

voor  ons  weten  blootelijk  eene  gevolgtrekking,  eene  voor  recht- 

streeksche verificatie  volslagen  onvatbare  «ondersteUing."  De 
stof  is  niets  dan  eene  in  haar  wezen  metaphysische  hypothese, 

met  dien  verstande ,  dat  zij  zich  niet ,  als  de  zuiver  dynami- 
sche atoomtheorie  voor  de  rechtbank  eener  grondige  kritiek 

vermag  staande  te  houden.  Ik  geloof  niet  dat  het  moeilijk  zal 

zijn ,  mijnen  lezers  deze  waarheid  helder  tot  bewustzijn  te 

brengen.  Niets  dan  eenig  methodisch  nadenken  over  algemeen 

erkende  en  bekende  hoofduitkomsten  van  wetenschappelijk  on- 
derzoek is  daartoe  noodig. 

Reeds  op  het  standpunt  der  meest  elementaire  natuurkunde 

ziet  het  er  voor  een  iegelijk ,  die  slechts  een  weinig  doordenkt, 

met  de  stof  bedenkelijk  genoeg  uit.  Het  bedoelde  begrip  heeft 

blijkbaar  slechts  eene  bijzondere  en  concrete  configuratie  der 

werkelijkheid  tot  grondslag,  en  is  ontstaan  buiten  betrekking  tot 

den  gastoestand  der  materie.  » Naarmate  wij  opklimmen  van 

»den  vasten  tot  den  vloeibaren  en  gasvormigen  toestand,  ver- 

» minderen  de  physische  eigenschappen  in  aantal  en  verscheiden- 
»heid;  iedere  volgende  toestand  verliest  iets  van  hetgeen  aan 

»den  voorafgaanden  toebehoorde.  Wanneer  vaste  lichamen  wor- 
))den  omgezet  in  vloeistoffen,  gaan  alle  verschillen  van  hardheid 

»en  weekheid  noodwendig  te  loor.  Kristallijne  en  andere  vor- 
»men  worden  vernietigd.  Ondoorzichtigheid  en  kleur  wijken  in 

«vele  gevallen  voor  kleurlooze  doorschijnenheid,  en  er  ontstaat 

»algemeene  beweeglijkheid  der  deeltjes.  Bij  overgang  tot  den 

«gastoestand  worden  nog  meer  waarneembare  eigenschappen  der 
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» lichamen  te  niet  gedaan.  De  ontzaglijke  gewichtsverschillcn 

y> verdwijnen  nagenoeg  geheel;  de  overblijfselen  van  verschil  in 
» kleur  gaan  te  loor.  De  doorschijnendheid  wordt  algemeen ,  en 

«zij  zijn  alle  in  gelijke  mate  elastisch.  Zij  vormen  thans  slechts 
»ééne  reeks  van  substanties  en  de  verschillen  van  dichtheid ,  hard- 

»heid ,  ondoorzichtigheid ,  kleur ,  elasticiteit  en  vorm ,  die  het  getal 

»der  vaste  en  vloeibare  lichamen  bijna  oneindig  groot  maken ,  zijn 

» thans  vervangen  door  eenige  weinige  en  onbeduidende  variaties 

»in  gewicht,  benevens  eenige  onbelangrijke  schakeeringen  van 

«kleur."  (1) 
Uit  het  bovenstaande  vloeit  met  logische  noodzakelijkheid 

voort,  dat  hetgeen  de  mensch  in  den  wandel  als  blijvende 

eigenschappen  eener  substantieele  stof  beschouwt,  niets  dan  voor- 
bijgaande vormen  zijn,  waarin  de  verschillende  verdichtingswijzen 

der  werkelijkheid  te  onzer  kennis  komen,  en  dat  deze  verdichtings- 
gevolgen ons  niets  leeren  aangaande  het  innerlijke  en  blijvende 

wezen  eener  onderstelde  stofsubstantie.  Immers ,  een  verdich- 

tingsgevolg  van  geheel  veranderlijken  en  vervluchtigbaren  aard 
kan  toch  het  wezen  der  samenstellende  deelen  niet  uitmaken. 

Doch  dan  is  het  ook  duidelijk  dat  men,  bij  logisch  doordenken, 

zelfs  reeds  op  het  standpunt  van  het  meest  naïeve  physische 

realisme,  tot  het  kritisch  inzicht  moet  geraken,  dat  de  aan- 

schouwbare, empirische  werkelijkheid  eener  ruimte-vullende, 
harde  en  trage,  qualitatief  gedifferentieerde  zelfstandigheid, 

genaamd  stof,  ons  tusschen  de  vingers  wegvloeit.  Want  wat 
houd  ik  in  de  gassen  over  van  de  eigenschappen ,  die  ik  met 

hel  woord  stof  gewoon  ben  te  verbinden;'  Vorm,  afmeting, 
uitgebreidheid  ?  Men  zal  moeten  toegeven ,  dat  de  vorm  als 
waarneembare  en  empirische  eigenschap  bij  de  gassen  geheel 

vervalt,  en  men  die  alleen  bij  wijze  van  onverifieerbare,  dus 

metaphysische ,  onderstelling  in  de  hypothetische  doch  onaan- 
schouwbare  stofdeeltjes  kan  blijven  vasthouden.  Onderstelt 

men    vorm    in    de    primaire  elementen  der  werkelijkheid,  dan 

(i)     .Life  and  Letters  of  Faraday(1791— 1867)",by  Dr.  Benge  Jones(1869) 
vol.  I,  p.  308. 
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begeeft  incn  zich  op  het  gebied  der  bovenzinnelijke  onderstel- 

lingen, dit  heeft  een  melaphysica-schuwend  empirist  zich  eens 

voor  al  duidelijk  te  maken.  Van  mijn  begrip  stof,  als  verte- 
genwoordigende iets  blijvends  en  onvergankelijks,  heb  ik  van  een 

empirisch  standpunt  dus  vorm  zoowel  als  kleur,  onderscheid 

in  hardheid  en  weekheid ,  ondoorschijnendheid  en  dergelijke  af 

te  trekken;  als  » empiricus"  wordt  men  daartoe  door  de  voort- 
geschreden ondervinding  zelve  genoopt.  Maar  wat  houd  ik  dan 

als  blijvende  attributen  van  de  stof  overJ'  Wat  is  zij  dan  toch, 
die  zelfstandigheid,  waaruit  alle  dingen  heeten  te  bestaan^; 

Spreekt  men  van  de  gewichtsverschillen ,  die  men  bij  de  gassen 

voorloopig  nog  overhoudt,  zoo  gelieve  men  te  bedenken  dat  zij 

ons  niets  leeren  aangaande  eene  stof,  daar  wij  die  als  een  vorm 

van  arbeidsvermogen ,  als  verschillen  in  aantrekkingsintensiteit 

hebben  op  te  vatten.  Het  uitzettingsvermogen  der  gassen ,  dat 

in  de  tegenwoordige  industrie  op  zoo  uitgebreide  schaal  zijne 

toepassing  vindt ,  is  een  empirisch  bewijs  voor  het  bestaan  van 

repulsieve  iverkingen,  van  een  dynamisch  beginsel  dus,  maar 

niet  van  eene  compacte  »stof."  Kortom,  de  stof  vervluchtigt  zich 
tot  kracht,  en  kan  niets  dan  eene  voorbijgaande  waarnemings- 
wijze  zijn,  waarop  de  zelve  bovenzinnelijke  kracht  te  onzer 

kennis  komt.  In  overeenstemming  met  de  atoomleer  heeft  men 

zich  het  dynamisch  beginsel  als  atomistisch  gesplitst  te  denken. 

Wat  wij  dus  overhouden  is  een  zuiver  dynamisch  atomisme, 

een  complex  dus  van  krachtmiddelpunlen.  Het  is  eene  onaan- 
tastbare stelling ,  dat ,  daar  de  physische  verschijnselen  zich  in 

de  zintuiglijke  waarneming  tot  verdwijnens  toe  kunnen  ver- 
vluchtigen, de  waargenomen  eigenschappen  ons  niets  leeren 

aangaande  het  wezen  of  zelfs  het  bestaan  van  blijvende  en 

onveranderlijke  «stofdeeltjes."  De  materialist  of  stofjesman,  die 
bestaan  en  waarneembaarheid  vereenzelvigt,  zoude  reeds  op 

den  grondslag  van  de  hier  voorgedragen,  uiterst  elementaire, 

redeneering  tot  de  loochening  van  het  bestaan  eener  compacte 

en  trage  stofsubstantie  moeten  geraken,  en  dit  naar  aanleiding 

zijner    eigene    grondstelling.     De   non  apparentibus  et  non  exis- 
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tentihus  eadem  est  ratio;  eene  starre,  trage  en  harde,  qualitatieï 

getViiTerentieerde,  stofsubstantie  is  in  de  gassen  niet  terug  Ie 
vinden,  en  bestaat  dus  ook  niet;  haar  bestaan  onder  andere 

omstandigheden  moet  dan  eene  soort  van  schijn  zijn.  »C'est 

)>un  je  ne  sais  quoi,"  zegt  Fénelon,  »qui  fond  en  mes  mains 

»dès  que  je  Ie  presse." 
Mij  dunkt  de  lezer  zal  wel  langzamerhand  tot  het  inzicht 

moeten  geraken,  dat  de  uitdrukking  » kracht  en  stof"  op  de 
keper  bezien  eene  wonderlijke  woordverbinding  is.  Zelfs  al 

neemt  men  op  de  naiefst  mogelijke  wijze  het  bestaan  van 
lichamen  in  eene  ruimte  buiten  ons  aan ,  dan  zal  men  toch 

moeten  toegeven  dat  men  van  de  stof  niets  anders  dan  afme- 
ting of  uitgebreidheid  overhoudt,  zoodra  men  van  de  kracht  in 

de  lichamen  abstraheert.  Want  beweging  en  ondoordringbaar- 
heid en  waarneembaarheid  uit  de  verte  heeft  men  alle  uit  de 

kracht  af  te  leiden.  De  stof  zoude  dus  een  iets  zijn  met  af- 
metingen ,  dat  met  kracht  begaafd  is.  Dat  afmeting  bezittende 

iets  beweegt  zich,  d.  w.  z.  dat  het  zich  in  de  ruimte  verplaatst ; 
het  onderscheidt  zich  dus  van  de  ruimte,  waarin  het  vervat  is. 

Maar  hoe  nu  onderscheid  te  maken  tusschen  dit  afmeting  be- 
zittende lichaam  en  het  deel  ruimte  waaraan  het  beantwoordt 

en  dat  door  hetzelve  wordt  ingenomen  ?  De  verbeeldingskracht, 

die  hier  de  plaats  van  het  verstand  inneemt ,  stelt  ons  wel  zoo 

iets  als  een  stofje  voor,  dat  in  de  lucht  zweeft.  Het  is  op  die 

wijze  dat  ook  de  atomen  van  Epikuros  in  het  ledige  zweefden. 

Maar  ontdoe  dat  stofjen  eens  van  al  hetgeen  tot  de  reageer- 
wijze  onzer  zintuigen  behoort:  herleid  het  tot  afmeting  en 

kracht ;  vergeet  niet  dat  de  kracht  eene  eigenschap  moet  heeten 

van  de  stof,  en  gevolgelijk  van  de  uitgebreidheid ,  en  overweeg 

dan  eens  wat  het  zeggen  wil,  dat  het  stoffelijk  hchaam  op 
zich  zelf  beschouwd  niets  dan  eene  portie  uitgebreidheid  is. 

Hel  bezit  dus  qua  stof  geenerlei  eigenschap ,  waardoor  het  zich 
zoude  kunnen  onderscheiden  van  de  portie  ruimte  die  eraan 

beantwoordt,  en  waarin  het  geacht  wordt  zich  te  bevinden. 

Zeg  niet,  dat  het  zich  van  de  ruimte  onderscheidt  door  het  ver- 



559 

mogen  om  onze  zintuigen  aan  te  doen  en  zich  tegen  doordrin- 
ging te  verzetten,  want  dan  zoude  het  de  krachl  zijn  die  het 

wezen  der  stof  uitmaakte;  de  stof  zoude  dan  opgaan  in  de 

kracht,  hetgeen  in  strijd  is  met  de  onderstelling  en  gelijk  zou- 
de slaan  met  eene  opgeving  van  het  stofbeginsel.  Indien  men 

daarentegen  eene  stof  aanneemt  wier  wezen  in  hare  afmetingen 

bestaat,  dan  verwart  men  haar  als  Descartes  met  onzen  aan- 

schouwingensvorm  der  ruimte,  en  men  beproeve  dan  eens  te 

begrijpen ,  wat  in  deze  eindelooze ,  homogene  en  gevulde  ruimte 

de  woorden  beweging,  gestalte  en  onderscheid  beteekenen !  (^) 
De  nietigheid  van  het  stof  begrip  is  evident;  «stof  is  een  woord 

waarmede  niemand  een  redelijken  zin  kan  verbinden ,  zoodra 

het  eene  zelfstandigheid  buiten  onzen  geest  moet  beteekenen. 

Geen  materialist  kan  zeggen  wat  hij  met  zijne  stof  bedoelt; 

het  is  eene  geheel  onbekende  zaak.  Welnu,  »to  suppose  the 

«being  of  a  thing  granted  tobeunknown  with  him  who  affirms 

»that  it  is  nothing  at  all,  is  to  beg  the  question;  whereas  to 

«suppose  it  to  be  nothing  at  all,  upon  the  same  concessions,  is 

))wo^  to  beg  the  question  —  I  mean  any  fair  or  legal  one;  be- 

»cause  on  one  hand  no  one  has  any  right  to  make  that  a  question 

»which  he  professes  he  knows  nothing  of;  and  on  the  other  hand 

«every  one  has  a  right,  not  only  to  question  the  existence,  hut 

»also  to  suppose  the  non-existence  of  what  is  granted  to  be 

»unknown."  (^) 
Ook  f  onder  anderen  door  de  ontdekking  en  het  uitwer- 

ken der  wet  van  het  behoud  en  de  omzetbaarheid  van  ar- 

beidsvermogen hebben  de  materialistische  redeneeringen  een 

z waren  knak  gekregen.  Deze  wet  is  gegrond  op  de  algemeene 

verw^antschap  der  natuurkrachten,  zoodat  de  empirische  quaU- 
teiten  der  Natuur  niet  dan  verschillende  waarnemingswijzen 

van  een  en  dezelfde  grondkracht  zijn.  Ook  door  den  leek  zal 

deze    algemeene    verwantschap   gereedelijk  worden  toegegeven. 

(1)  Vgl.  P.  Janet,  4e  Materialisme  contemporain"  4*^  iiitg.  (1885), 
blz.  46-47. 

(2)  Arthur  CoLLiEK  (1680—1732),  » Clavis  Universalis  (1713),"  II,  I. 
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Licht,  warmte,  magnetisme  en  elektriciteit  zijn  bijv.  in  hunne 

werking  aan  dezelfde  schematische  wet  onderworpen ,  volgens 

welke  hunne  sterkte  in  omgekeerde  reden  tot  het  quadraat 
van  den  afstand  staat.  De  zonnestralen,  eene  brandende  kaars 

en  dgl.  verlichten  niet  alleen,  maar  verwarmen  ook,  terwijl 

omgekeerd  verhooging  van  warmte  lichtverschijnselen  teweeg- 
brengt. Het  licht  verwekt  niet  alleen  warmte,  maar  oefent 

ook  magnetische  werking  uit,  want  het  wordt  door  velen  als 

vaststaande  beschouwd,  dat  het  aardmagnetisme  in  zijne  regel- 
matige en  berekenbare  afwijkingen  afhankelijk  is  van  de  plaats 

der  zon,  alsmede  van  de  bewegingen  en  schijngestalten  der 

maan,  eene  afhankelijkheid,  waaruit  men  een  onderscheid  van 

lichtwerking  heeft  afgeleid.  (*)  Warmte  en  massa-beweging 
kunnen  wederkeerig  in  elkander  worden  omgezet ;  ook  magne- 

tisme verwekt  massa-beweging.  Het  magnetisme  heeft  invloed 
ook  op  het  licht ,  want  het  vermag  het  vibratievlak  van  een 

gepolariseerden  lichtstraal  te  draaien.  De  warmte  daarentegen 

oefent  weder  invloed  op  het  magnetisme  uit ,  want  dompelt  men 

eene  rood-gloeiende  staaf  loodrecht  in  het  water ,  dan  verkrijgt 

het  benedeneinde  een  noord-,  het  boveneinde  eene  zuidpool.  {^) 
Het  magnetisme  is  verder  verwant  met  de  elektriciteit,  ver- 

mits ieder  lichaam,  door  hetwelk  elektriciteit  zich  ontlaadt, 

gedurende  de  ontlading  eene  magnetische  polariteit  verkrijgt, 

die  met  de  richting  van  den  eleklrischen  stroom  onder  een 

rechten  hoek  staat,  p)  Massa-beweging  moet  eveneens  met  de 
elektrische  verschijnselen  verwant  wezen,  want  door  wrijving 
worden  de  Hchamen  niet  alleen  warm,  maar  ook  elektrisch. 

Wat  betreft  de  verwantschap  tusschen  de  warmte  en  elektrici- 
teit, zoo  hebben  sommige  lichamen  (de  tourmalijn  bijv.)  de 

eigenschap,  dat  zij  enkel  reeds  door  verwarming  elektrisch 
worden.     Een    elektrische  stroom,  die  door  een  geleider  gaat, 

(O    1).   V.  ScHÜTz,  Das  exacte  Wisseii  der  Naturforscher,  Maiiiz  1878, 
l)lz.  32. 

(2)  Ibid.  bk.  32. 

(3)  Ibid.  blz.  39. 
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verwekt  vvannle.  Is  een  gesloten  geleider  uit  verschillende 

metalen  saamgesteld,  dan  zal  verwarming  of  afkoeling  van 

eene  der  verbindingsplaatsen  een  galvanisclien  stroom  ople- 
veren, terwijl  omgekeerd  een  galvanische  stroom,  die  er  door 

gevoerd  wordt,  op  die  zelfde  plaatsen  naar  omstandigheden 

warmte  of  koude  zal  veroorzaken.  De  elektrische  verschijn- 
selen moeten  evenzeer  met  het  licht  verwant  zijn,  want 

onder  omstandigheden  gaan  zij  daarmede  gepaard ;  men  denke 

slechts  aan  den  vonk,  die  er  ontstaat,  wanneer  men  de  polen 

eener  galvanische  batterij  door  een  metalen  draad  verbindt. 

Ontlaadt  men  eene  krachtige  galvanische  batterij  met  een  eind 

fijn  ijzerdraad,  dan  brandt  de  punt  onder  vonkgespatter  af, 

wat  op  gelijktijdige  ontwikkeling  wijst  van  licht,  warmte  en 

elektriciteit.  Eindelijk  zijn  licht,  warmte,  magnetisme  en 

elektriciteit  ook  met  de  chemische  affiniteit  verwant,  aan- 

gezien zij  tot  chemische  processen  aanleiding  geven  en  omge- 
keerd daardoor  verwekt  worden,  want  chemische  processen 

gaan  veelvuldig  met  verschijnselen  van  licht,  warmte  en  elek- 
triciteit gepaard. 

De  onderlinge  verwantschap  der  verschillende  zoogenaamde 

natuurkrachten  met  hetgeen  wij  gewoon  zijn  massa-beweging 
te  noemen,  leidt  tot  de  onderstelling,  dat  wij  bij  alle  physische 

feiten  den  een  of  anderen  bewegingsvorm  hebben  te  onderstellen 

ten  opzichte  van  de  middelpunten  der  krachtspheren ,  waaruit 

wij  hebben  aan  te  nemen  dat  de  werkelijkheid  bestaat.  Het 

gemakkelijkst  is  dit  te  verduidelijken  ten  opzichte  der  warmte. 

Ik  neem  bijv.  een  stuk  lood  zoo  groot  als  een  vuist,  en  geef 

er  eenige  slagen  op  met  een  smidshamer.  De  rechtstreeksche 

waarneming  door  het  gevoel  leert  mij  thans ,  dat  het  lood  zich 

sterk  verhit  heeft.  Wat  is  de  oorzaak  der  verhitting.'  De 
vroegere  onderstelling  van  een  fluidum ,  eene  afzonderlijke 

warmtestof,  verklaart  de  tempera tuurverhooging  te  minder, 

doordien  een  zoodanig  fluidum  eer  door  slagen  moest  worden 

uitgedreven ,  eene  gevolgtrekking  waardoor  wel  eene  afkoeling, 

maar  geenszins  eene  verhitting  van  den  loodklomp  begrijpelijk 
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zoude  worden.  Veel  aannemelijker  blijkt  voor  ons  denken  de 

niet  de  voor  de  wetenschap  onmisbare  atomistiek  zoo  goed 

strookende  onderstelling,  dat  in  het  geval  van  het  stuk  lood 

de  massa-beweging  des  hamers,  die  door  den  tegenstand  van 
het  op  het  aanbeeld  liggende  stuk  metaal  gestuit  werd ,  op  de 

deeltjes  van  het  lood  is  overgegaan ,  en  deze  in  een  toestand 

heeft  gebracht  van  versnelde  vibreerende  beweging,  die  wij 

dan  bij  aanraking  en  gevolgelijke  overplanting  op  ons  lichaam 

als  warmte  gewaar  worden.  De  beweging  van  het  dynamiden- 

complex  als  geheel  is  geworden  tot  eene  beweging  van  de  sa- 

menstellende deelen  der  massa.  (*)  Physisch  gesproken  zijn  de 
trillende  deeltjes  natuurlijk  te  klein,  en  de  afstanden  die  zij 

doorloopen  te  minimaal ,  dan  dat  de  atomistische  of  moleculaire 

trillingen,  in  weerwil  harer  hevigheid,  door  onze  zintuigen  in 

haar  werkelijk  karakter  en  als  zoodanig  kunnen  worden  waar- 
genomen. Overigens  kan  de  warmte,  zooals  o.  a.  het  bestaan 

van  stoommachines  getuigt,  ook  wederom  in  massa-beweging 
worden  omgezet. 

Is  elk  verschijnsel  onze  waarnemingsvorm  eener  speciale 

atomistische  af  moleculaire  bewegingswijze,  dan  berust  elke 

waarneming  en  gewaarwording  op  eene  getalverhouding.  (^) 
Voor  deze  herleiding  van  alle  natuurprocessen  tot  getalverhou- 

ding in  de  levende  werkingen  doet  de  ondervinding  zelve  ons 

eene  rechtstreeksche  aanleiding  aan  de  hand.  Wel  geeft  bijv. 

ons  oor  in  de  geluiden  geene  de  minste  aanduiding  van  getal- 
verhoudingen. Doch  het  gezicht  komt  ons  hier  te  hulp: 

de  gedeelde  snaar,  de  verschillende  afmetingen  van  metalen 
hamers  kunnen  in  hunnen  samenhang  met  de  verschillende 

tonen  aanschouwelijk  worden  waargenomen ;  het  is  bekend  dat 

de  toonhoogte  afhankelijk  is  van  de  trillingsgetallen.  Eveneens 

is  de  vroeger  verworpen  vibratieleer  of  undulatietheorie  voor  het 

(i)  "Les  forces  ne  sont  (pas)  détruites  iiiais  dissipées  parmi  les  parlies 

nienues.  Ce  n'est  pas  les  perdre,  mais  c'esl  faire  comme  font  ceux  qui 

changenl  la  grosse  monnaie  en  petite".  Leibniz. 

(2)     Tw  y.ptOyM  ra  Travr'  STféor/.cv.   Sextus  EmpirigüS  adv.  Math.  VII. 
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licht,  op  het  getuigenis  van  zintuigen  zoowel  als  van  berekenend 

verstand  later  weer  opgenomen :  de  verschijnselen  van  interferen- 
tie konde  men  z4en.  Houden  wij  in  verband  met  een  en  ander  ook 

de  warmte  voor  eene  bewegingswijze ,  dan  wordt  er  van  dit  stand- 
punt een  verrassend  licht  geworpen  op  het  wezen  der  bekende 

aggregaatstoestanden  der  materie.  Vaste  lichamen  hebben  wij 

ons  dan  te  denken  als  de  zoodanige,  waarin  de  primaire  deeltjes 

om  onveranderlijke,  of  toch  slechts  binnen  enge  grenzen  veran- 
derlijke, evenwichtspunten  heentrillen.  Ontstaat  dan  in  een 

anders  zoogenaamd  vast  lichaam  ten  gevolge  van  warmtever- 
hooging  de  gesmolten  of  vloeibare  toestand ,  dan  hebben  wij  ons 

voor  te  stellen,  dat  in  dit  geval  de  atomen  van  den  band  der 

cohaesie  in  zooverre  bevrijd  zijn  geraakt,  dat  ze  niet  alleen  om  een 
vast  punt  heen  en  weer  oscilleeren ,  maar  ook  nog  door  elkander 

kunnen  glijden  en  om  hunne  eigene  as  roteeren.  Voorzeker 

moeten  wij  ons  binnen  in  eene  vloeibare  massa  de  beweging 

van  ieder  deeltje  nog  altijd  als  begrensd  en  belemmerd  denken 

door  de  aanwezigheid  der  anderen.  Vermeerderen  wij  echter 

den  warmte-toevoer  nog  verder,  dan  verbreken  de  atomen  de 

laatste  boeien  van  cohaesie  of  wederzijdsche  en  onderlinge  aan- 
trekking: zij  vliegen  uit  elkander  en  vormen  damp.  Dit  is  de 

aggregaatstoestand  der  gassen ,  waarin  het  den  atomen  mogelijk 
wordt,  zich  van  elkander  te  scheiden,  en  in  rechte  lijnen  door 

de  ruimte  te  vliegen. 

Volgens  de  wet  van  het  behoud  van  arbeidsvermogen  zijn 

alle  verschijnselen  verwant,  en  niet  dan  verschillende  waar- 

nemingsvormen  van  bewegingswijzen  eener  identische  werkelijk- 
heid. De  vraag  rijst  nu  op  nieuw;  wat  beweegt  zich  in  de 

werkelijkheid  daar  buiten  ?  Hebben  wij  hier  niet  iets  meer  aan  te 

nemen  dan  de  geometrische  punten  waarmede  de  dynamica 

opereert?  Moet  het  niet  eene  stof  zijn,  die  zich  beweegt? 
Het  antwoord  is  weder:  als  stof  duidt  gij  datgene  aan  wat 

op  uwe  zintuigen  werkt.  Licht,  kleur  en  geluid,  reuk  en 

smaak,  tastwaarnemingen ,  warmte  en  koude,  hardheid  en 

weekheid,    weerstand,    ondoordringbaarheid    en    zwaarte,  dat 
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alles  zijn  gewaarwordingen  uwer  zintuigen ,  en  de  oorzaken 

van  waar  ze  uitgaan  noemt  ge  stoffen.  Zouden  wij  nu  zonder 

deze  krachtsuitingen  wel  het  geringste  van  de  «stoffen"  te 
weten  komen?  Iets  dat  geene  kracht  kan  uiten,  geen  wer- 

king op  ons  uit  kan  oefenen ,  wordt  door  ons  hlijkhaar  niet 

waargenomen,  d,  w.  z.  het  hestaat  voor  ons  niet.  Alle  ver- 
schijnselen zijn  tot  krachten  te  herleiden ;  wanneer  wij  dus 

iets  van  de  stoffen  en  haar  hestaan  meenen  gewaar  te  worden , 

dan  geschiedt  dit  eenig  en  alleen  ten  gevolge  van  krachtsuilingen. 

Wel  verre,  dat  de  kracht  een  substraat  van  »stof"  zoude 
behoeven,  is  juist  de  stof  het  accidens  aan  de  kracht;  zij  is 

niet  dan  een  complex  van  wisselende  en  subjectieve  waarne- 
mingswij zen. 

Maar  merken  wij  dan  van  de  stoffen  niet  nog  iets  anders 

dan  werkingen  of  krachtsuitingen?  Worden  wij  geene  stoffen 

op  zich  zelve  gewaar,  afgezien  van  hare  krachten?  Het  ant- 
woord is  onverbiddelijke  ontkennend.  Waren  de  stoffen  van 

hare  krachten  beroofd,  dan  zouden  wij  ook  §eene  stoffen 

waarnemen,  want  wij  worden  iets  alleen  ten  gevolge  zijner 

werkingen  op  ons  gewaar.  Wat  wij  merken  en  waarnemen 

zijn  niets  dan  krachten ;  van  die  krachten  nemen  wij  dan  eene 
oorzaak  aan ,  en  noemen  die  oorzaak  stof.  Maar  het  is  dui- 

delijk dat  eene  zoodanige  »stof"  de  hypostase  is  van  een 
empirisch  reeds  vervluchtigd  complex  van  waarnemingswijzen 

(soliditeit,  enz.);  dat  zij  alzoo  eene  zuiver  hypothetische,  voor- 
onderstelde zaak  blijft,  waarmede  wij  nooit  kennis  maken, 

daar  wij  bij  onderzoek  altijd  slechts  dynamische  bestaansuitingen 
leeren  kennen.  In  waarheid  alzoo  leeren  wij  niets  kennen  dan 

krachten  en  de  werkingen  of  gevolgen  daarvan  in  ons  bewustzijn. 

De  geheele  wereld  nemen  wij  waar,  niet  als  stof,  maar  als  eene 

dynamische  spheer,  wier  werking  op  eene  veelheid  van  geo- 
metrische punten  betrokken  moet  worden  gedacht ,  en  die  van 

de  verschillende  individueele  ideeënspheren  het  werkelijkheids- 
correlaat  is.  Waaraan  ken  ik  de  muur,  waartegen  ik  in  den 

donker  het  hoofd  stoot  ?     Aan  het  weerstandsvermogen  dat  hij 
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uit.  Waaraan  merk  ik,  dat  dit  eene  kers  en  geen  appel  is? 

Aan  een  complex  van  bijzondere  werkingen  wat  betreft  Hebt , 

kleur ,  smaak ,  vorm  en  dgl. ;  het  steeds  tegelijk  w^ederkeerend 
complex  dier  werkingen  noem  ik  kers.  Wat  wij  de  stof  der 

kers  noemen  is  niets  dan  een  non-descriptum ,  dat  wij  aan  deze 
kracbten  in  gedachten  toevoegen;  bet  is  een  schimachtige  en 

onbeschrijfbare  drager  der  werkingen ,  die  terugwijkt  naar 

mate  wij  met  het  licht  onzer  kennis  verder  in  het  rijk  der 

Natuur  doordringen.  (^) 
De  slotsom ,  die  wij  hebben  af  te  leiden  uit  de  wet  der  om- 

zetbaarheid  van  arbeidsvermogen ,  dewelke  zegt  dat  alle  ver- 
schijnselen verwisselbare  bestaansuitingen  zijn  van  een  en 

dezelfde  grondkracht ,  ligt  gelijk  wij  gezien  hebben  voor  de  hand. 

Alle  natuurverschijnselen  zijn  openbaring swij zen  eener  werkende, 

niet  starre  en  trage  en  doode  zelfstandigheid :  Hen  uiRievmMsi ,  die 

de  concrete  en  compacte  »)Stof"  tot  substraat  van  al  onze  waar- 
nemingen had  willen  maken ,  is  met  deze  summiere  gevolgtrek- 

king de  bodem  onder  de  voeten  weggezonken.  Nergens  nemen  wij 
verschillende  doode  stoffen ,  maar  overal  slechts  levende  krachten 

waar,  krachten,  die  zich  op  verschillende  wijzen  uiten.  De 

zuurstof  heeft  eene  van  het  ijzer  verschillende  physische  en 

chemische  hoedanigheid,  doordien  de  krachten,  die  in  ons  de 

voorstelling  van  zuurstof  teweegbrengen ,  op  eene  andere 

wijze  op  elkander  en  onze  zintuigen  werken ,  dan  de  krachten 

die  de  voorstelling  bewerken  van  het  ijzer.  Hiermede  zijn  wij 

verlost  van  het  materialistische  wonder,  dat  uit  eene  menge- 
ling van  blind  werkende  en  doode  stoffen  kennis,  bewustzijn, 

schoonheidszin  en  plichtgevoel  laat  ontstaan ,  een  wonder,  welks 

ongerijmdheid  thans  wel  door  elk  bezadigd  naturalist  zal  worden 

ingezien.  Aan  het  in  zijn  wezen  bovenzinnelijk  substraat  der 

verschijnselen  kunnen  wij  geene  doode  starheid  en  traagheid 

meer  toeschrijven;  blijven  wij  voortaan  nog  van  verschillende 

stoffen  spreken ,  dan  bedoelen  wij  in  waarheid  alleen  nog  ver- 
schillende   waarnemingscomplexen,    en   gebruiken    het   woord 

(*)    Vgl.  Schultze,  'die  Grundgedanken  des  Materialismus",h\z.2^—2b. 
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stof  slechts  als  geschikte  abbreviatuur.  Nergens  echter  maakt 

de  wetenschap  ons  bekend  met  eene  suhstantieele  stof,  die 

in  inerte  en  starre  afmetingen  zoude  belichamelljkt  zijn ; 

nergens,  zelfs  niet  in  het  geval  van  den  eersten  den  besten 

keisteen,  worden  de  zoogenaamd  stoffelijke  dingen  werkeloos 

aangetroffen ;  tot  de  kennis  van  het  bestaan  van  wat  dan  ook 

geraken  wij  alleen  door  levende  werkingen,  die  van  de  ver- 
schillende dynamidencomplexen  naar  onze  zintuigen  uitgaan, 

en  ons  in  staat  stellen  tot  het  bestaan  eener  buitenwereld  te 

besluiten.  Hoe  paradox  bij  den  eersten  oogopslag  de  bewering 

ook  zij ,  waar  is  het  toch ,  dat  op  de  keper  bezien  eene  doode 
stof  overal  het  onderstelde  en  onbekende,  de  levende  kracht 

daarentegen  het  bekende  en  gegevene  is.  Eene  trage  en  doode, 

met  starre  afmetingen  behepte  »stof"  is  een  grondeloos  begrip, 
waarmede  de  wetenschap  in  het  geheel  niets  beginnen  kan , 

daar  eene  zoodanige  zelfstandigheid  nooit  ofte  nimmer  te  onzer 

waarneming  zoude  kunnen  geraken ,  maar  eeuwig  binnen  hare 

eigene  starre  afmetingen  zoude  moeten  verblijven ,  zonder  eeni- 
gerlei  verandering  te  veroorzaken  in  de  zintuigen  der  levende 
wezens.  Door  de  wet  van  het  behoud  der  energie  is  de  passieve 

en  inerte  stof  beslist  uit  de  wetenschap  geëlimineerd,  » Wat  aan 

»het  materialisme  waar  is:  uitsluiting  van  alle  w^onderen  en 
«willekeurigheden  uit  de  natuur  der  dingen,  dat  wordt  door 

wodeze  wet  bewezen  op  eene  hoogere  en  algemeenere  wijze  dan 

»de  materialist  van  zijn  standpunt  dat  vermag;  het  onware: 

»de  verheffing  der  stof  tot  beginsel  van  al  het  bestaande ,  wordt 

«daardoor  volledig,  en  naar  het  schijnt  op  besliste  wijze,  we- 

«derlegd  (^)."     Al  het  bekende  aan  de  Natuur  laat  zich  in  wer- 

(*)  Friedz.  Alb.  Lange  (182—72),  Geschichte  des  Materialismus  (2e 
uitg.  1873  en  75),  2e  dl.  blz.  215.  Ik  maak  van  deze  gelegenheid  gebruik 

om  op  Lange's  werk  te  wijzen  als  cp  een  leerrijk  en  verdienstelijk  boek, 
dat  echter  wegens  een  zeker  confusionisme  in  zijne  strekking  eene  correc- 
tuur  behoeft  door  andere  geschriften.  Men  vgl.  Dr.  Gideon  Spigker:  üher 

das  Verhaltnis  der  Naturwissen schaft  zur  Philosophie  {Bert.  1874),  als- 

mede Ed.  V.  Habtmann  "Neukantianismus,  Schopenhauerianismus  und  He- 

gelianismus  Bert.  1887,"  blz.  1—5,  17—29  en  45—118. 
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kingen  uitdrukken ,  terwijl  de  stof  bij  natuurwetenschappelijke 

analysis  de  ondenkbare  rest  blijft,  die  alleen  uit  kracht  der 

gewoonte  wordt  vastgehouden.  Het  maakt  daarom  een  eigen- 
aardigen  indruk,  wanneer  wij  zien  dat.  L.  Büchner,  die  zijn 

befaamd  geschrift  over  kracht  en  stof  had  uitgewerkt  (1855) 
zonder  das  Gesetz  der  Erhaltung  der  Krafl  te  kennen ,  in  eene 

latere  —  de  vijfde  —  uitgave  van  dat  boek  een  bijzonder  hoofd- 
stuk desbetreffende  inlaschte,  en  meergemelde  wet  eenvoudig 

rangschikte  onder  de  steunpilaren  zijner  materialistische,  of 

liever  gezegd  confusionistische  wereldbeschouwing !  Te  vergeefs 
zoekt  men  dan  ook  bij  dezen  oppervlakkigen  polemist  een 

helder  en  duidelijk  bewustzijn  betreffende  de  strekking  der 

bedoelde  wet  en  hare  verhouding  tot  de  materialistische  leer 

van  het  eeuwig  beslaan  eener  op  zich  zelve  trage  en  harde, 

in  blinde  en  starre  afmetingen  de  ruimte  vullende  veelheid  van 

stofjes. 

In  chemisch  opzicht  ziel  het  er  met  de  eigenschappen  der 

slof  niet  minder  bedenkelijk  uit  dan  in  ieder  ander.  De  sa- 

menstellende deelen  namelijk  van  zilvernitraat,  of  lapis  infer- 

nalis  (AgNOs),  hebben  met  de  eigenschappen  van  hun  com- 
positum  al  bijster  weinig  te  maken.  Evenzoo  staat  het  met 

de  conslitueerende  elementen  van  zwavelzuur  (H.iS04),  van 

ijzervitriool  of  ferrosulfaat  (FeS04,7aq),  van  krijt  (CaCOs), 

salpeterzuur  (HNO3),  phenol  of  carbolzuur  (CeHeO),  kwik- 
chloride of  sublimaat  (HgCla)  en  verdere  ontelbare  chemisch 

samengestelde  lichamen.  De  kleur  van  het  vermiljoen  ofzwa- 
velkwik  (HgS)  of  van  het  (zwarte)  koperoxyde,  kleeft  niet  aan 

kwik  of  zwavel,  aan  koper  of  zuurstof.  De  smaak  van  het 

koolhydraat,  dat  wij  als  rietsuiker  (C12H22O11)  leeren  ken- 
nen, of  van  de  als  azijnzuur  (C2H4O.2)  bekende  verbinding 

verdwijnt  geheel  bij  ontleding  dier  verbindingen  in  hare 

samenstellende  elementen.  De  onaangename  reuk  door  zwa- 
velwaterstof (H^S)  veroorzaakt,  de  indruk  dien  ammonia 

(NHó)-houdend  waler  of  vliegende  geest  op  onze  reuk- 
zenuwen maakt,  ontstaan  als  gevolg  van  chemische  verbinding, 23 
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eil  zijn  geene  eigenschappen  der  elementen  zelve,  öni  kort  te 

gaan :  kleur ,  reuk  en  smaak ,  zoowel  als  vorm  en  geluid ,  zijn 

voorbijgaande  accidentia  der  waargenomen  werkelijkheid,  en 
leeren  ons  niets  aangaande  het  blijvende  wezen  eener  onderstelde 

elementaire  stof  zelve.  Maar  wat  blijft  er  dan  wel  beschouwd 

van  de  stof  als  bestendige  zelfstandigheid  overi"  Een  zinledige 
klank.  Het  is  niets  dan  verbeelding,  te  denken  dat  er  van 

eene  zaak  iets  overblijft,  als  men  haar  al  hare  eigenschappen 
ontnomen  heeft. 

Gaan  wij  thans  over  tot  eenige  elementaire  beschouwingen , 

ontleend  aan  onze  kennis  betreffende  het  ontstaan  der  zintuig- 
lijke waarneming. 

De  echte  stoffeling  is  wat  men  noemt  «naief  reaHst."  Hij 
is  namelijk  geheel  onschuldig  aan  alle  onderzoekingen  naar  de 

beleekenis,  den  oorsprong  en  de  waarde  van  begrippen  als 

ruimte,  stof,  kracht,  oorzaak,  met  betrekking  tot  eene  wereld 

buiten  zijn  denkend  en  voelend  bew^ustzijn:  in  benijdenswaar- 
dige zelfgenoegzaamheid  maakt  hij  zonder  verder  nadenken  van 

dergelijke  klanken  gebruikt,  alsof  hunne  het  bewustzijn  over- 
schrijdende waarde  van  zelf  sprak.  Met  de  kennisleer,  met 

de  vraag  naar  de  mogelijkheid  en  de  grondslagen  van  alle 

kennis  zelve,  breekt  men  zich  op  zulk  een  standpunt  niet  bijs- 

ter veel  het  hoofd;  zoo'n  onderwerp  is  niet  handtastelijk  genoeg. 
Bemoeit  een  materialist  er  zich  al  een  oogenblik  mede,  dan 

heeft  hij  toch  het  vraagstuk  in  een  ommezientje  opgelost. 

9 Het  denken  is  eene  functie  der  hersenstof^'  zegt  hij  dan,  en 
gevoelt  respect  voor  zijne  eigene  bondige,  afdoende  en  heldere 
verklaring.  De  philosoof  wel  is  waar  is  van  meening,  dat 

eenig  onderricht  in  de  logica  niet  kwaad  zoude  wezen  voor 
iemand  die  voorstellen  en  denken  stelt  i=:  gewaarwording ,  en 

gewaarwording  =:  stof  beweging ,  en  vindt  dat  zoo  iemand  zich 
het  reusachtig  verschil  eens  moet  laten  aan  het  verstand  brengen 

tusschen  lijdelijke  beweging,  uitwendige  aanraking  tusschen 

stolfelijke  lichamen  en  de  constructieve ,  bewuste  aanschouwing 
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van  een  waarnemend  subject.  Maar  wat  bekreunt  een  maté^ 
rialist  zich  om  melaphysisclie  spilsviudigheden?  Die  zijn  voor 

zijn  gezond  en  onverdorven  verstand  niet  berekend.  Metaphysi- 
sche  bespiegelingen  en  betoogen  zijn  bestemd  om  besjiot,  niet 
om  bestudeerd  te  worden.  Transcendentale  kennistbeorie.? 

Onzin !  Reeds  de  naam  alleen  doet  den  materialistiscb  gezinden 

empirist  aan  het  gekkenhuis  denken.  Wat  zich  niet  met  alle- 
daagsche  woorden  laat  uitdrukken,  is  voor  hem  eenvoudig 

kwakzalverij.  Hij  heeft  geen  «goocbeltermen"  of  bespiegelende 
finesses  noodig,  om  achter  de  waarheid  te  komen.  Wat  hij 

7iiet  zien  of  grijpen  kan,  hestaat  niet  voor  hem,  —  allhans  zoo 
verbeehlt  bij  zich ,  want  in  de  voortreffelijkheid  zijner  eiijene 

«hersenfunctiën"  stelt  hij  een  inconsequent  maar  onwrikbaar 

vertrouwen.  Wat  er  onmiskenbaar  voorhanden  is,  dat  is  ̂/o/*; 
de  geest  is  eene  buitenissigheid,  een  afgedaan  vooroordeel.  De 

echte  materialist  vindt  alle  wereldraadsels  even  eenvoudig  en 

doorzichtig ,  als  in  waarheid  zijn  eigen  bevattingsvermogen  eng  en 

stomp  is.  Hij  is  de  Jan  Rap  in  het  rijk  der  wetenschap.  De 

voorwerpen  zijner  waarneming  houdt  bij ,  niet  voor  binnen  den 

bewuslen  geest  gelegen  spiegelbeelden  of  liever  symbolen  eener 

raadselachtige  werkelijkheid  daar  buiten,  maar  kortweg  voor  de 

dingen  zelve,  ongeveer  zooals  de  domme  boer,  bij  het  zien  door 

den  kijker  eener  sterrewacht,  er  niets  van  beseft,  dat  bij  slechts 

beelden  aanschouwt  die  zich  èmwe/i  den  kijker  in  het  brandpunt 

van  het  objectief  bevinden,  maar  zich  verbeeldt  rechtstreeks 

de  dingen  buiten  den  kijker  waar  te  nemen.  Op  zulk  een 

standpunt  heeft  het  er  iets  van,  alsof  de  waarnemer  onzichtbare 

voelhorens  naar  de  dingen  uitsteekt ,  om  die  met  zijn  bewust- 
zijn te  omspannen,  evenals  een  poliep  dat  zijnen  buit  doet  met 

zijne  vangarmen.  Kortom,  een  echte,  onvervalschte  stofjesman 

kent  geen  onderscheid  tusschen  dingen  en  objecten  of  voorwerpen 

van  waarneming;  zijn  hoofddogma  bestaat  juist  in  de  stelling  dat 

stoffelijke  dingen  of  lichamen  het  eenige  zijn,  wat  ons  door  de 

ervaring  als  met  zekerheid  bestaande  wordt  betuigd ,  en  dat  het 
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l'edeneereu  over  geestelijke  ongrijpbaarhedens,  zegge  builenis- 
sighedeiis,  maar  kool  blijft  van  metaphysici  en  theologen.  Als 

hij  ooit  zoo  ver  ging,  eene  omschrijving  te  ondernemen  van 

wat  hij  eigenlijk  over  zijne  eigene  waarneming  denkt,  dan 

zoude  hij  ongeveer  tot  de  stelling  moeten  geraken  dat  zijn 

weten,  die  «bewegingstoestand  van  hersenmolekels" ,  op  de 
dingen  daar  buiten  toetreedt,  zonder  aan  hunne  realiteit,  hun 

wezen  en  hunne  onmiddellijkheid  iets  al'  of  toe  te  doen. 
De  wereld,  die  ik  waarneem,  is  echter  mijne  voorstelling ,  is 

met  andere  woorden  van  zuiver  subjectief-geestelijken  aard. 
Deze  grondwaarheid  aller  wijsbegeerte ,  helaas  zoo  dikwijls  tol 
verkeerde  en  overdreven  gevolgtrekkingen  misbruikt,  is  niet 

bijzonder  moeilijk  ia  te  zien.  Alles  wat  ik  in  een  gegeven 

oogenblik  niet  zie  of  met  handen  grijpen  kan,  —  en  dit  is  met 

de  onnoemelijke  meerderheid  der  dingen  het  geval  —  alles  wat 
zich  buiten  mijn  gezichtskring  bevindt,  kan  van  zelf  reeds 

alleen  als  voorstelUng  in  mijne  bewustheid  voorhanden  zijn. 

De  zintuiglijk  waargenomen ,  aanschouwelijke  en  handtastelijke 

voorwerpen  schijnen  voor  ons  bewustzijn  niet  het  karakter 

van  voorstellingen  te  dragen,  maar  werkelijke  dingen  buiten 

onzen  geest  te  wezen,  want  de  aanwezigheid  der  voorwerpen 
daar  voor  den  waarnemer  is  van  den  bewusten  wil  niet  af- 

hankelijk. Doch  «let  a  man  whilst  he  looks  upon  any  ob- 
)>ject,  as  suppose  the  moon,  press  or  distort  one  of  bis  eyes 
«with  his  finger.  This  done,  he  will  perceive  or  see  two 

«moons  at  some  distance  from  each  other ;  one  as  it  were  proceed- 
«ing  or  sliding  off  from  the  other.  Now  both  these  moons  are 

»equally  external,  or  seen  by  us  as  external;  and  yet  one  at 

«least  of  these  is  not  external,  there  being  hut  one  moon  sup- 
«posed  to  he  in  the  heavens,  or  without  us.  Therefore  an 
» object  is  seen  by  us  as  external  which  is  not  indeed  external, 

«which  is  the  thing  to  be  shown".  (^)  Naar  men  weet,  kan 
ook  ten  opzichte  der  tastge waarwordingen  eene  overeenkom- 

stige proef  worden  genomen,  doordat  men  een  klein  bolvormig 

(i)    Arthur  Collier,  in  diens  Clavis  Universalis  [1713],  blz.  17. 
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voorwerp  met  Iwee  gekruiste  vingers  derzelfde  hand  aanraakt. 

Alle  gewaarwording  en  waarneming  is  van  zuiver  subjeclieven 

aard.  »Suppose,  now,  one  of  your  hands  hot  and  the  other 

«cold,  and  that  they  hoth  at  once  be  put  into  a  vessel  in  an 
«intermediate  state:  wil!  not  the  water  seem  cold  toonéhand 

»and  warm  to  the  other  P"  (') 
Men  zal  hij  eenig  nadenken  moeten  toegeven,  dat  ons  waar- 

nemingsvermogen zich  niet  kan  losmaken  van  ons  lichaam ,  om 

naar  de  dingen  toe  te  loopen ,  terwijl  anderzijds  ook  de  dingen 

zelve  steeds  buiten  den  waarnemer  blijven ,  en  bijv.  niet  langs 

de  beide  gezichtszenuwen  in  wonderbare  zelfverdrievoudiging 

naar  binnen  kunnen  wandelen.  De  in  den  waarnemer  gegeven 

percepties  als  kleur,  smaak,  geluid,  reuk,  vorm,  warmte,  kun- 
nen niet  dan  interne  vertegenwoordigers  van  externe  werkingen 

zijn.  Ten  opzichte  des  gehoors  is  dit  al  bijzonder  duidelijk,  daar 
niemand  van  eenige  ontwikkeling  de  gehoorde  symphonie  met  de 

correspondeerende  luchtgolvingen  zal  verwarren.  Doch  ook  de 
kleuren  zitten  niet  aan  de  dingen  zelve ,  maar  in  den  geest  van 

den  waarnemer;  hoe  ware  anders  kleurenblindheid  mogelijk? 

Ook  gevoelsgewaarw^ordingen  zijn  van  de  causeerende  werkingen 
wel  te  onderscheiden ;  hoe  koude  iemand  anders  zijn  afgezet  been 

nog  blijven  voelen  ?  Kortom ,  wat  wij  ook  waarnemen  is  altijd 

slechts  een  verschijnsel  in  onzen  geest.  Voor  wien,  zoude 

men  mogen  vragen,  kan  ook  anders  de  welluidendheid  eener 

sonate  of  symphonie  object  zijn?  Voor  wien  geurt  de  roos, 

glanst  de  sterrenhemel,  als  het  niet  is  voor  den  geest i"  Alle 
wonderen  der  Natuur ,  welke  de  dichters  van  eeuwen  herwaarts 

in  alle  talen  duizendvoudig  loven ,  zijn  slechts  de  wonderen  des 

geestes,  die  deze  zelf  in  zich  voortbrengt.  Ziehier  dan  een 

onbestrijdbaar  wonder,  waarvoor  wij  ons  hebben  te  buigen  in 

diepen  eerbied  voor  het  Groote  Onbekende ,  dat  zich  achter 

het  voorhang  der  verschijnselen  verbergt :  de  schijnbaar  nuch- 
tere,   geestlooze    Natuur,    met    haren    schematischen  eenvoud 

(1)  George  Berkeley  .  Three  Dialogues  between  Hylas  and  Philonous 
[1713],  1,119. 
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van  werkingswijzen,  noopt  door  hare  impulsen  den  Geest  tot 

Vüoi Ihrenp^ing  van  den  on^fzienbaren  rijkdom  der  bewuste 

waarnemingswereld.  Van  een  pbysiologiseh  standpunt  zal  ik 

deze  waarheid  nog  ielwat  nader  toelichten. 

Wanneer  de  peripherische  uileinden  onzer  zinluigen  door  de 

trillingen,  golvingen  en  massa-bewegingen  der  dynamiden  of 
atomistische  krachtcentra  buiten  ons  worden  aangedaan,  dan 

ontstaan  in  die,  zelf  uit  dynamiden  samengestelde,  zinluigen 

bewegingswijzen  welke  naar  de  hersenen  worden  voortgeplant. 
Het  is  daar,  in  de  centrale  uiteinden  der  sensorische  zenuwen, 

dat  de  waarnemingen  ontslaan  die  ons  bewust  worden;  deze 

dragen  een  eigenaardig  karakter  al  naar  den  modus  en  ratus 

van  beweging  in  de  centripetale  leiding.  In  die  waarnemingen 
nu  hebben  wij  reeds  van  het  alledaagsche  standpunt  uit 

een  soortelijk  onderscheid  te  erkennen  tusschen  hetgeen  in 

het  bewustzijn  rechtstreeks  gepercipieerd  wordt  en  de  werking 

die  tot  de  perceptie  heeft  aanleiding  gegeven.  De  stralen  van 

het  zonnespectrum ,  die  zichtbaar  voor  ons  worden  en  tot  zoo 

veelkleurige  gezichlswaarnemingen  aanleiding  geven,  onder- 
scheiden zich  als  werkingen  alleen  door  den  ratus  hunner 

trillingen  (*) :  voor  ons  weten  bezitten  zij  geene  verdere  merk- 
teekenen,  die  de  minste  overeenkomst  zouden  hebben  met 

hetgeen  wij  kleur  noemen.  Dit  geldt  in  het  algemeen  voor 

iedere  waarneming  waarbij  de  zintuigen  als  middelaars  fun- 

geeren.  ledere  perceptie  als  zielebeeld  berust  op  de  gewaar- 

wording  eener  werking,  die  soortelijk  van  het  zielebeeld  ver- 

(1)  Trillingssnelheid  van  het  waarneembare  kleurenoctaaf  per  seconde, 

mei  de  golflengte  der  trillingen  in  millioensten  van  een  millimeter:  bruin 

403  620  billioen  en  768.6;  rood  454  072  en  683.2;  oranje  504  524  en  614.9 : 

geel  554.979  billioen  en  559.0;  p^roen  605.429  billioen  en  512.4;  cyaau 

655.881  billioen  en  473.0;  indigo  706.334  billioen  en  439.2;  violet  756.786 

billioen  en  409.9 ;  lavendel  807.239  billinen  en  384.3.  Deze  gelallen  zijn  te  vinden 

in  eene  brochure  van  F.  A.  Nussbaumer  :  » Ten  und  Farhe",  Weenen  1^74.  Op 
de  algemeene  periodicileil  in  de  lichltrillingen  zoowel  als  in  de  geluidsgolvingen 

en  de  chemische  elementen  maakt  opmerkzaam  L.  B.  IIellenbach:  *die  Magie 

der  Zahlen  als  Grundlage  aller  Mannigfaltigkcü",  Weenen  1882. 
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schilt,  op  eeue  bewegingswijze  met  alleen  quantitatieve  diffe- 

rentieering.  Bij  het  aanhooren  eener  symphonie  heeft  er  vol- 
komen omzetting  plaats  van  de  harmonische  getalverhoudingen 

in  de  werkingsintensiteit  der  dynamiden,  in  eene  harmonie 

van  zuiver  ideëele  geluiden.     En  zoo  voort. 

Elke  bewuste  gewaarwording  of  waarneming  vereischt  een 

voorbewust  synthetisch  proces  in  onzen  geest.  Zij  ont- 
staat niet  reeds  tijdens  de  voortplanting  der  betrokken 

werkingswijzen  van  de  buitenzijde  des  lichaams  naar  het 

middelpunt  van  ons  zenuwstelsel:  de  partieele  aandoeningen 

bijv.  der  oogdeelen  en  gezichtszenuwen  blijven  onbewust.  Onze 

bewuste  waarneming  is  eerst  het  product  eener  zelve  buiten 

het  bewustzijn  verblijvende  synthetische  functie  in  onzen  me- 

taphysischen  bestaansgrond.  Zij  berust  op  eene  intuitieve  ge- 

volgtrekking van  werking  op  oorzaak.  (^)  In  mijne  afzonder- 
lijke tastaandoeningen  ten  opzichte  der  eene  of  andere  zaak 

Hgt  als  zoodanig  volstrekt  nog  niet  het  product  mijner  geeste- 
lijke samenvatting,  de  bewuste  voorstelling  van  haren  vorm. 

Buitendien  hebben  blijkbaar  noch  de  ruimteverhoudingen  van 

de  afzonderlijke  trillingen  der  hersenmolekels,  noch  de  liggings- 

verhoudingen der  verschillende  in  trilling  verkeerende  hersen- 

deeltjes  zelve,  eenige  zakelijke  overeenkomst  met,  of  recht- 
slreeksche  betrekking  op,  de  gestalte  en  liggingsverhoudingen 

der  dingen  daar  buiten  aan  de  eene,  der  bewuste  voorstellin- 
gen aan  de  andere  zijde. 

In  laatsten  aanleg  is  de  bewuste  waarneming  eener  buiten- 
wereld het  product  eener  geestelijke  daad,  een  voortbrengsel 

van  voorbewuste  psychische  verwerking  van  centripetaal  over- 

(i)  Helmholtz:  »Das  Caiisalgesetz  ist  wirklich  ein  a  priori  gegebenes ,  ein 
I  ranscendenlales  Gesetz.  Ein  Beweis  desselben  aus  der  Erlahrung  ist  nicht 

möglich;  denn  die  ersten  Schrille  der  Erlahrung  sind  nicht  móglich  ohne  das 

Causalgesfitz."  Vortr.  u.  Reden  7/247.  «Wir  nehnien  nie  die  Gegenstande 
der  Aussenwelt  unraittelkir  wahr,  sondern  wir  nehmen  nur  VVirkungen  dieser 

Gegenslande  auf  unsere  Nervenapparate  wahr."  Ibid.  I  395.  »Wenn  aber 
das  Hewusstsein  nicht  unmiltelbar  am  Orte  der  Körper  selbsl  diese  wahrnimmt 

sü  kann  es  nur  durch  einen  Schluss  zu  ihrer  Kennlnis  kommen."  Ibid.  1 392. 
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geseinde  gegevens.  Voor  den  gewonen  en  onkritischen  mensch 

is  de  buitenwereld  van  stoffelijke  lichamen  eenvoudig  weg  als 

builen  hem  bestaande  gegeven,  geheel  onafhankelijk  van  zijn 

bewusten  wil,  van  eigen  bewuste  constructie.  Doch  het  dier- 

lijk bewustzijn  is,  zoover  wij  kunnen  nagaan,  iets  van  se- 

cundairen,  de  raenschelijke  onderscheiding  tusschen  eene  sub- 

jectieve en  objectieve  zijde  in  de  waarneming,  het  zooge- 
naamde zelfbewustzijn,  bovendien  van  tertiairen ,  aard.  Aan 

onze  bewuste  waarnemingen  zijn  onmiskenbaar  voorbewuste 

wordingsprocessen  in  onze  organismen  voorafgegaan ;  men  neemt 

bewust  waar,  wat  onbewust  op  intuïtieve  gevolgtrekking  door 

constructieve  synthesis  is  tot  stand  gekomen.  (*)  Wel  heeft  mijn 
empirisch  ik,  d.  w.  z.  mijn  zelfbewustzijn,  de  ruimte  met  de 

daarin  geordende  objecten  niet  gemaakt:  voor  mijn  zelfbewust- 

zijn is  de  waargenomen  wereld  een  niet-ik,  a  posienori=: 
bij  ervaring  voorhanden.  Onomstootelijke  waarheid  echter  is 

het,  dat  de  aanschouwingsvorm  der  ruimte  met  de  daarin 

zich  bewegende  drie-dimensionale  voorwerpen  in  de  gewaar- 
wordingen onzer  zenuwen  als  zoodanig  nog  niet  voorhanden 

is;  dat  zij  niet  kant  en  klaar  langs  de  zenuwen  het  hoofd 

binnenwandelt,  maar  eer  zij  met  bewustzijn  als  voorhanden 

kan  worden  aanschouwd,  door  het  intelligibele  subject  moet 

geschapen  zijn.  Voor  mijn  zelfbewustzijn,  mijn  «empirisch 

ik"  is  de  objectieve  wereld  ganschelijk  a  posteriori;  voor  de 
intuïtieve  psyche,  het  intelligibele  subject,  is  de  vorm  der 

aanschouwing  geheel  en  al  a  priori,  vermits  de  constructie  der 

objecten  geheel  van  eigen  conceptie  en  spontane  synthese  af- 
hangt. Zelfs  wanneer,  hetgeen  onmogelijk  is ,  onze  zinsindruk- 

ken  nog  lot  aan  de  hersenen  in  eene  met  de  zakelijke  vormen 

slrookende  configuratie  doordrongen ,  dan  moest  toch  deze  con- 
figuratie, om  haar  tot  onze  bewuste  waarneming  te  maken, 

door  het  percipieerende  subject  ergens  worden  te  zamen  gevat, 

hare    afmetingen  en  reëele  vorm  worden  vernietigd,  daar  het 

Aristot.  de  Somn.  2. 



35ë; 

ongerijmd  ware  aan  te  nemen,  dat  in  onze  bewustheid  de 

concrete  voorstellingen  zakelijke  of  reëele  afmetingen  bezitten.  (^) 
Alle  waarneming  berust  rechtstreeks  genomen  op  eene  cere- 

brale functie  of  werking  der  hersenen ;  de  rechtstreeksche  ken- 

baarheid van  extramentale  dingen,  dingen  buiten  onze  ideeën- 
spheer  is  niets  dan  eene  praktisch  noodzakelijke  illusie.  »Een 
)>menschelijke  geest,  een  menschelijk  individu  wordt  niet  met 

«zintuigen  waargenomen,  daar  het  niet  eene  idee  is;  zien  wij 

»dus  de  kleur,  grootte,  gestalte  en  de  bewegingen  van  eenen 

«mensch,  dan  aanschouwen  wij  slechts  zekere  verschijnselen  of 

"ideeën  in  onzen  eigen  geest;  en  daar  deze  ideeën  zich  voor 

»onze  aanschouwing  in  verschillende  afzonderlijke  groepen  voor- 
))doen,  zoo  dienen  zij  daartoe,  ons  het  bestaan  aan  te  duiden 

»van  eindige  en  geschapen  geesten,  die  met  ons  zelf  overeen- 
» komst  bezitten.  Hieruit  blijkt  duidelijk  dat  wij  niet  een  mensch 

))zien,  wanneer  onder  mensch  iets  wordt  verstaan  dat  op  ons 

«gelijkt,  dat  leeft,  zich  beweegt ,  waarneemt  en  denkt,  —  maar 
«alleen  een  complex  van  ideeën,  hetwelk  ons  aanleiding  geeft 

«tot  de  gedachte  dat  een  bijzonder  denk-  en  bewegingsbeginsel 
«dat  op  ons  zelf  gelijkt,  tegelijk  daarmede  voorhanden  endoor 

«hetzelve  vertegenwoordigd  is."  (Berkeley.) 
De  leer  dat  wij  in  waarheid  alle  dingen  slechts  als  onze 

geestelijke  voorstellingen  leeren  kennen ,  klinkt  bij  den  eersten 

oogopslag  ongerijmd.  Doch  men  bezinne  zich.  Hoe  zien  wij  de 
zon  bijvoorbeeld?  Als  eene  betrekkelijke  kleine  schijf ,  die  zich 

in  eene  bepaalde  richting  over  onze  hoofden  heen  beweegt.  Dui- 
zenden van  jaren  hebben  de  menschen  gemeend  dat  zoo  de 

zon  ook  was.  Maar  de  astronomie  heeft  ons  geleerd ,  dat  deze 

zintuiglijke  aanschouwing  niets  is  dan  eene  menschelijke  en  wel 

verkeerde  voorstelling ,  eene  subjectieve  uitlegging  van  optische 
zenuwaandoeningen  in  ons,  en  dat  de  zon  in  waarheid  een 

ontzaglijk  groote  en  gloeiende  hemelbol  is.  Wat  dus  de  men- 
schen   gedurende    zoo    langen    tijd   van    de  zon  hebben  leeren 

(*)  Vgl.  de  brochure  van  Dr  Robert  Beyersdorff  ,  »die  Raumvorstellungen" 
Berl.  1879,  blz.  9. 
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kennen,  was  niets  dan  eene  aan  de  werkelijkheid  niet  beant- 
woordende aanschouwing  of  voorstelling  in  hunnen  geest.  En 

ook  thans  blijft  voor  onze  aanschouwing  de  zon  wat  zij  altijd 

geweest  is ,  —  eene  betrekkelijk  zeer  kleine  schijf,  en  deze 
foutieve  voorstelling  wordt  ten  slotte  slechts  door  redeneeringen 

^^  andere  en  nieuwe  voorstellingen,  gecorrigeerd.  En  zoo  met 

alle  hemellichamen  in  het  algemeen.  Altijd  heeft  men  te  on- 
derscheiden tusschen  de  schijnbare  en  de  werkelijke  grootte,  den 

schijnbaren  en  den  werkelijken  stand.  Om  de  ware  plaats  eener 

ster  in  de  ruimte  te  weten  te  komen ,  zijn  de  sterrekundigen  ver- 
plicht, rekening  te  houden  met  de  straalbreking  of  afwijking 

der  physische  lichtstralen  in  den  dampkring.  De  geheele  leer 
van  het  licht  in  het  algemeen  leert  ons  onderscheid  maken 

tusschen  den  zichtbaren  schijn  en  de  ware  gestalte,  grootte, 

plaats  en  beweging  der  voorwerpen.  En  wat  in  dezen  van 

het  eene  zintuig  geldt,  dat  geldt  voor  alle.  Duidelijk  is  het, 

welke  gevolgtrekking  uit  deze  alzijdige  relativiteit  en  subjecti- 
viteit der  waarneming  valt  af  te  leiden.  Abstraheert  men 

van  het  waarnemend  of  levend  wezen,  dat  op  van  buiten  ko- 
mende aandoeningen  met  gewaarwordigen  reageert,  dan  is  er 

in  de  Natuur  geen  koude  of  warmte,  geen  licht  of  duisternis, 

geen  geluid  of  stilte  meer;  er  blijft  dan  niets  over  dan  ver- 
schillende bewegingstoestanden  van  hypothetische  middelpunten 

van  energie,  bewegingstoestanden  waarvan  de  mechanica  de 

wetten  en  voorvs^aarden  bepaalt.  »Nur  die  Beziehungen  der  Zeit, 

»des  Raums ,  der  Gleichheit,  und  die  davon  abgeleiteten  der  Zahl, 
»der  Grosse,  der  Gesetzlichkeit ,  kurz  das  Mathematische,  sind 

»der  aufseren  und  inneren  Welt  gemeinsam ,  und  in  diesen  kann 

»in  der  That  eine  volle  Uebereinstimmung  der  Vorstellungen  mit 

»den  abgebildeten  Dingen  erstrebt  werden.  Aber  ich  denke,  wir 

'Wollen  der  gütigen  Natur  darum  nicht  zürnen ,  dass  sie  uns 
»die  Grosse  und  Leerheit  dieser  Abstracta  durch  den  bunten 

»Glanz  einer  niannigfaltigen  Zeiclienschriftzwarverdeckt,dadurch 
«aber  auch  urn  so  schneller  übersichtlich  und  für  praktische 

«Zwecke  verwendbar  gemacht  bat,  wahrend  für  die  Interessen 
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»des  theorelischen  Geistes  Spuren  genug  sichlbar  bleiben,  urn 

»ihn  bei  der  Untersuchung  was  Zeicben  und  was  Bild  sei, 

»ricblig  zu  führen."  (Helmholtz.) 
Alle  waarneming  is  van  intellectueelen  aard ,  eene  zuivere 

geestesfunctie  met  andere  woorden.  Dat  bijv.  bet  zien  eene 
constructieve  daad  van  het  verstand  is,  en  niet  alleen  reeds 

in  de  lijdelijke  aandoening  zelve  der  zintuigen  besloten  ligt, 

valt  niet  bijster  moeilijk  in  te  zien.  Gauss  (1777—1855),  de 
beroemde  wiskundige,  bekend  door  zijne  metamatbematiscbe 

onderzoekingen  aangaande  eene  bypotbetiscbe  ruimte  van  meer 

dan  drie  afmetingen ,  gaat  zelfs  zoo  ver,  dat  hij  hen ,  die  het  zuiver, 

subjectief  karakter  der  empirische  ruimtevoorstellingen  niet 

vermogen  te  beseffen,  kortweg  voor  Baeoliërs  verklaart.  En 

Helmholtz  verklaart  stellig  en  beslist:  «Waarnemingen  van 

«uitwendige  voorwerpen  zijn  daden  van  ons  voorstellingsvermogen, 

»die  van  bewustzijn  vergezeld  gaan  ;  het  zijn  geestelijke  daden." 
(V.  u.  R.  I  235.)  Men  overwege:  wij  zien  de  dingen  enkel- 

voudig, en  hebben  toch  bij  het  zien  met  twee  oogen  twee  in 

waarheid  eenigszins  verschillende  optische  aandoeningen,  een 

op  elk  netvlies.  Wij  aanschouwen  samenhangende  vlakken, 

ofschoon  de  physische  lichtstralen  op  zenuwuiteinden  werken 

in  het  netvlies,  die  onderling  op  eenigen  afstand  van  elkander 

staan.  Wij  percipieeren  onze  voorwerpen  in  drie  afmetingen, 

hoewel  op  het  netvlies  hoogstens  vlakteuitgebreidheid  voorhan- 

den is,  W^ij  zien  de  voorwerpen ,  willen  wij  aannemen ,  over- 
eenkomstig de  natuurlijke  grootte,  en  toch  is  op  het  netvlies 

slechts  een  beeldjen  in  miniatuur  voorhanden ,  —  indien  men 
al  de  chemische  prikkeling  der  optische  zenuwuiteinden  een 

beeldjen  noemen  kan.  Te  oordeelen  naar  ons  tastgevoel,  zien 

wij  de  voorwerpen  rechtop  (ons  eigen  lichaam  incluis),  en  toch 
staan  zij,  zooals  de  physica  leert,  in  de  aandoening  onzer 

retina  het  onderst  boven.  De  chemische  prikkeHng  der  optische 

zenuwuiteinden  moet  tot  aan  de  groote  hemispheren  der  her- 
senen worden  voortgeplant,  eer  er  een  bewust  zielebeeld  kan 

ontstaan.     Noodzakelijk  gaat    bij    die    voortplanting    alle   nog 
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denkbare   conl'ormiteit    lusschen    een    ding    daar  buiten  en  de 
overgeseinde  aandoening  te  loor.     En  zoo  voort. 

Het  minst  zijn  vele  lieden  geneigd  om  ook  vorm  en  afmeting 
te  erkennen  als  iets  waarvan  de  opvatting  geheel  van  onze 

eigene  organisatie  afhangt.  Maar  wanneer  wij  nauwlettend 

overwegen  wat  wij  afmeting  en  uitgebreidheid  noemen,  dan 

zien  wij  reeds  op  physisch  standpunt  in,  dat  deze  niet  dan 

eene  verhouding  of  betrekking  in  onze  subjectieve  opvatting 

aangeeft  tusschen  twee  of  meer  aandoeningen  van  het  gezicht 

of  gevoel ,  en  dat  wij  ze  ons  niet  kunnen  voorstellen  onafhan- 
kelijk van  een  gewaarwordend  wezen.  Het  blijkt  dan  m.  a.  w. 

dat  ook  alle  afmeting,  rechtstreeks  genomen,  niet  is  dan  een 

toestand  van  ons  bewuslzijn.  Eene  proef  van  E.  H.  Weber 

heeft  ons  geleerd,  in  welke  hooge  mate  bijv.  de  tastwaarne- 
mingen  van  betrekkelijken  en  subjectieven  aard  zijn.  Wanneer 

men  nl.  een  passer  neemt  en  dien  opent,  zoodat  de  punten 

een  streep  van  elkander  staan,  dan  is  de  tip  der  tong  de 

eenige  plaats  waar  twéé  punten  gevoeld  worden:  de  vinger- 
toppen onderscheiden  nog  2  m.  M.  afstand,  de  lippen  ö, 

de  wang  11,  de  rug  der  hand  51,  de  voetwreef  54,  en  het 

midden  van  rug  of  bovenarm  zelfs  eerst  68.  Zet  men  de 

punten  eens  passers  op  een  duim  afstands  uit  elkander,  om 

ze  dan  op  de  fijngevoelige  vingertoppen  te  plaatsen  en  langzaam 
over  hand  en  arm  te  trekken ,  dan  schijnen  voor  het  tastgevoel 

der  huid  die  punten  meer  en  meer  tot  elkander  te  naderen. 

Ten  laatste  bereikt  men  dan  eene  plaats,  waar  de  afstand  der 

punten  als  niet  grooter  wordt  waargenomen,  dan  met  den 

afstand  van  een  streep  aan  de  vingertoppen  het  geval  zoude 

wezen.  De  waarneming  van  afstanden  door  het  tastgevoel  der 

huid  wisselt,  om  kort  te  gaan,  over  het  geheele  lichaam. 

Iets  dergelijks  is  ook  het  geval  met  het  menschelijk  oog; 

het  is  wel  bekend,  hoe  uiteenloopend  verschillende  personen 

dezelfde  afstanden  schatten.  Buitendien  is  het  proefonder- 
vindelijk gebleken,  dat  nabij  den  omtrek  van  het  nelvlies 

een   afstand    geringer   schijnt   dan    nader  bij   hel  middelpunt 
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op   de   gele    vlek    (»macula  kitea") ,  de  plaats  van  het  duide- 
lijkste zien. 

Voor  den  materialist  en  onnadenkenden  empirist  is  waar- 

neembaarheid en  werkelijkheid  één.  Nn  hebben  wij ,  in  ver- 
band met  de  organische  afstammingsleer ,  in  te  zien  dat  onze 

zintuigen  het  gevolg  zijn  eener  onafzienbare  ontwikkelingsreeks, 
zoodat  het  alleen  daarom  reeds  eene  grondelooze  bewering 

moet  heeten,  wanneer  men  aanneemt  dat  in  de  menschelijke 

zintuigen  alle  werkelijkheid  waarneembaar  is  geworden,  en 

er  dus  voor  het  menschelijk  verstand  niets  «bovenzinnelijks" 
bestaat.  Deze  onderstelling  is  niet  eens  houdbaar  op  het  stand- 

punt der  alledaagsche  physica,  die  ons  leeren  kan  dat  onze 

vatbaarheid  voor  bewuste  waarneming  volstrekt  niet  samen- 
valt met  alle  denkbare  functiën  der  kosmische  kracht.  Wer- 

kelijkheid en  waarneembaarheid  zijn  ook  van  die  zijde  be- 
schouwd geen  verwisselbare  begrippen.  Ter  verduidelijking 

dezer  waarheid  denken  men  zich  een  ijzeren  staaf,  opgehangen 

in  eene  duistere  kamer.  Deze  staaf  zal  op  onze  tastzeimwen 

kunnen  influeeren  bij  eene  nadering  tot  op  den  geringen  af- 
stand die  voor  het  alledaagsch  bewustzijn  met  onmiddellijke 

aanraking  te  zamenvalt,  op  onze  ^eAoorzenuwen  zal  zij  uit  de 
verte  kunnen  werken,  zoodra  zij  in  eene  trilling  geraakt  van 

52  tot  36.000  bewegingen  in  de  secunde ;  wat  tusschen  36,000 

en  18.000.000  trillingen  per  secunde  ligt,  roept  in  onze  waar- 
neming geene  objectsqualificatie  te  voorschijn.  Bij  de  18.000.000 

trillingen  begint  weder  hare  werking  uit  de  verte  een  distinct 

correlaat  in  onze  bewustheid  te  verkrijgen;  van  uit  de  plaats 

waar  de  laatste  schrille  toon  was  weggestorven ,  verbreidt  zich 

stralende  warmte ,  die  door  de  huidzemiwen  wordt  opgenomen 

en  centripetaal  tot  bewustzijn  gebracht.  Bij  voortschrijdende 

versnelling  wordt  het  nu  allengs  de  taak  van  het  oog  om  op 

zijne  beurt  te  reageeren.  Terwijl  thans  de  warmte  daalt  en 

ten  slotte  geheel  verdwijnt,  wordt  de  aanvankelijk  donkerrood 

gloeiende  staaf  opvolgend  geel,  groen,  blauw  en  paars ,  d.  w.  z. 

de    kleuren    van  het  spectrum  worden  doorloppen,  tot  bij  het 
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violet  het  oog  ophoudt  te  reageereii,  ofschoon  de  vibratie  ver- 
sneUiiig  door  kan  gaan,  zooals  uit  de  chemische  werking  der 

buiten  het  violet  liggende  stralen  bij  ondervinding  gebleken 

is.  Het  vsrordt  weder  nacht,  wanneer  de  gedachte  staaf 
eene  trillingssnelheid  heeft  bereikt  van  +  800  billioen  in 

de  seconde.  (*)  Reeds  Fresnel  (1788—1827)  heeft  in  der  tijd 
uitgerekend,  dat  voor  het  uiterste  rood  het  aantal  trillingen 

458  millioen  maal  millioen  bedraagt ,  en  voor  het  violet  727 
millioen  maal  millioen. 

Zonneklaar  blijkt  uit  het  hier  medegedeelde  verduidelijkings- 
exempel op  welke  hoofduitkomst  physische  onderzoekingen 

uitloopen.  De  qualitatieve  verschillen ,  die  wij  den  voorwerpen 

buiten  ons  toeschrijven,  correspondeeren  met  eene  werkelijk- 
heid die  alleen  door  de  arithmetische  verhoudingen  harer 

dynamische  functies  gedifferentieerd  is.  Onze  zielebeelden  alleen 

onderscheiden  zich  van  elkander  door  hunne  hoedanigheden: 

het  reageeren  onzer  zintuigen  heeft  plaats  op  van  buiten  ko- 

mende invloeden ,  die  alleen  in  mathematisch  opzicht  te  onder- 
scheiden zijn.  De  zoogenoemde  eigenschappen  der  stoffelijke 

dingen  zijn  bij  slot  van  rekening  zuiver  subjectieve  reageer- 
wijzen  van  ons  organisme.  Wat  wij  in  streng  empirischen 

zin  door  onze  zintuigen  vernemen  aangaande  de  hoedanigheden 

eener  onderstelde  stoffelijke  wereld,  die  onafhankelijk  van 

ons  bewustzijn  zoude  bestaan,  is  in  den  letterlijken  zin  des 

woords  —  niets.  Op  het  standpunt  der  meest  nuchtere  na- 

tuurwetenschap zijn  mathematische  verschillen,  quantitatief- 

dynamische  scala's  van  werkingsintensiteit  het  eenige  wat 

wij  van  de  » dingen"  overhouden:  wij  zijn  zoodoende  op 
merkwaardige  wijze  teruggeworpen  naar  het  standpunt  van 
Pythagoras  (±  1325  v,  Chr.),  volgens  wien  de  getallen  het 

wezen    aller    dingen    uitmaakten.    P)    Alle   qualiteit  is  ideëel, 

(']  Ik  ontleen  bovenstaand,  door  Dove  gegeven,  verduidelijkingsexempel 

aan  een  geschrilt  van  Dr.  Carl  du  Prel:  ̂ die  Planetenbewohncr  und  die 

Nebularhypolhese',  Lpz.  1880,  blz.  116—117. 
(«)     Ot    yao    nu6ayó^>£iot    ̂ tim<Jït    Ta    ovra    y:<ff«v    stvat     twv    a^e9^wv. 

Aristot.  Melaph.  A.  6. 
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alle  werkelijkheid  zuiver  dynamisch.  Alles  wat  wij  langs 

naluurweteiischappelijken  weg  van  de  buitenwereld  leeren 

kennen ,  komt  neer  op  werkingen ,  levende  werkingen ;  van 

welke  zijde  men  de  zaak  bezie,  het  resultaat  blijft,  dat  het 

bestaan  eener  wereld  van  afzonderlijke  stoffen  boven  en  be- 
halve de  levende  kracht,  eenvoudig  weg  op  illusie  berust. 

Bij  de  boven  opgegeven  vibratiegelallen  zal  het  allicht  dezen 
of  genen  onder  mijne  lezers  zijn  beginnen  te  schemeren.  Alle 

vermogen  tot  aanschouwelijke  voorstelling  begeeft  ons,  bij  het 

spreken  over  trillingen  die  zich  billioenen  malen  in  de  seconde 

herhalen.  Doch  ons  voorstellingsvermogen  is  van  particularisti- 

schen  aard ,  en  geheel  afhankelijk  van  onze  bijzondere  mensche- 
lijke  organisatie.  Ook  onze  maat  voor  tijd  is  heelendal  subjectief, 

zooals  reeds  de  scherpzinnige  kerkvader  Augustinus  (354-450) 

bevroedde,  wiens  Confessiones  men  te  dezer  te  zake  nasla.  Voor- 

zeker kunnen  wij  ons  geene  beweging  aanschouwelijk  voorstel- 
len ,  die  zich  millioenen  en  billioenen  malen  in  de  seconde  her- 

haalt. Doch  deze  onmogelijkheid  hangt  te  zamen  met  de  toevallige 

wijze  waarop  het  menschelijk  zenuwstelsel  fungeert,  en  be- 
wijst niets  tegen  de  in  begrip  gegeven  logische  denkbaarheid. 

Deze  zegt  ons,  dat  de  splitsing  van  elk  tijddeel  naar  believen 

kan  worden  voortgezet.  Elke  seconde  als  integraal  beschouwd 

omvat  eene  oneindige  menigte  kleinere  tijddeeltjes  als  differen- 

tialen. Het  menschelijk  vermogen  om  de  splitsing  eener  se- 
conde aanschouwelijk  te  blijven  denken ,  is  zeer  beperkt,  andere 

wezens  hebben  allicht  andere  subjectieve  maatstaven.  Het  inner- 

lijk leven  der  verschillende  levende  wezens  verloopt  met  ver- 
schillende snelheid,  al  naardat  zij  in  staat  zijn  tot  een  grooter 

of  geringer  aantal  waarnemingen  binnen  hetzelfde  astronomisch 

tijdsverloop.  »Daar  alzoo  de  tijd  niets  is,  wanneer  wi]  afzien 

»van  de  opvolging  der  ideeën  in  onzen  geest ,  zoo  volgt  daaruit 

)>dat  de  duur  van  een  eindigen  geest  moet  worden  geschat  vol- 

»gens  het  aantal  ideeën  of  handelingen,  die  elkander  in  dien  geest 

»of  dat  gemoed  opvolgen."  (Berkeley.)  »De  tijd  is  onsbewust- 
»zijn  van  de  opvolging  der  gedachten  in  onzen  geest   
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» wellicht    verblijdt  zich  de   suel  wegstervende  eendagsvlieg  in 

«een  langer  leven  dan  de  schildpad."  (Shelley.) 
Naar  mij  dunkt  moet  het  na  bovenstaande  physische  pro- 

paedeusis  ook  den  met  philosophische  betoogen  niet  zeer  ver- 

trouwden lezer  langzamerhand  tot  bew^ustzijn  gekomen  zijn. 
dat  de  gewaande  stof  buiten  ons  niets  is  dan  een  mentaal 

verschijnsel  in  ons,  een  immanent  phaenomenoti ,  iiiimiieï §eco\\- 
strueerd  als  buiten  ons  voorhanden  met  betrekking  tot  ons  eigen 

lichaam,  en  na  de  intuïtieve  (onbewuste)  projectie  (i)  als  empirisch 
gegeven  door  ons  met  bewustzijn  waargenomen.  Van  de  idealiteit 

onzer  waarnemingsobjecten  was  in  de  vorige  eeuw  ook  d'Alembert 
(1717 — 85)  reeds  doordrongen;  deze  was  over  hel  materialisme 
van  zijn  tijdvak  bereids  zoo  ver  henen,  dat  hij  » in  verzoeking 

«kwam  het  ervoor  te  houden,  dat  alles  wat  wij  zien  slechts  een 

«schijn  der  zintuigen  is,  en  dat  er  buiten  ons  niets  bestaat,  het- 

»welk  beantwoordt  aan  wat  mij  meenen  te  zien."  Men  heeft  het 
zich  dan  ook  eens  voor  al  tot  bewustzijn  te  brengen,  dat  er 

tusschen  de  afstootingsi rillingen  der  aethera tomen  en  datgene, 

wat  wij  de  kleuren  der  lichamen  noemen,  geenerlei  qualita- 
tieve  gelijkheid  of  overeenkomst  bestaat,  evenmin  als  tusschen 

de  werkelijke  luchtgolvingen  en  onze  geluidswaarnemingen. 

De  veelheid  van  verschillend  gequalificeerde  «stoffelijke  licha* 
men"  is  in  waarheid  niets  dan  eene  veelheid  van  zie- 
lebeelden  in  onzen  geest;  buiten  ons  hebben  wij  alleen 

quantitatieve  verschillen  te  constateeren  in  de  werkingen  van 

atomistisch  gesplitste  krachten.  Op  de  keper  bezien  zijn 

niet  eens  de  bewegingswijzen  der  krachtmiddelpunten  iets 

anders    dan    eene    voorstelling    in    onzen    geest,    waaraan   wij 

(^)  De  uitdrukking  "projectie"  bij  het  bespreken  van  het  ontstaan  der 
zinnelijke  waarneming  moet  cum  gram  salis  wonlen  opgevat.  Eigenlijk 

gezegd  "geprojecteerd"  wordt  er  niets,  daar  de  geheele  objectenwereld  zich 
in  onzen  geest  bevindt.  De  bedoeling  is,  dat  de  voorwerpen,  in  verband 

met  hunne  verlioudingen  tot  ons  eigen  lichaam ,  in  de  ideeënspheer  eene  plaats 

erlangen  overeenkomstig  de  werkingsverhoudingen  der  dynamische  spheer 

buiten  het  bewustzijn. 
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alleen  transcendeiile  geldigheid  kunnen  toeschrijven  op  de 

praemisse  dat  wij  de  schematische  hestaansvormen  der  wer- 
kelijkheid als  subjectieve  kennisvormen  in  ons  dragen ,  eene 

praemisse  die  wel  praktisch  door  onze  handelingen  elk  oogenhlik 

bewaarheid  wordt,  maar  voor  rechtstreeksche  bewijsvoering 

niet  vatbaar  is.  «Denkende  wezens",  zegt  de  heer  Goering  in 
zijn  geschrift  over  Ruimte  en  Slof,  » kunnen  in  de  aanschouwing 
«nimmer  zich  zelf  overschrijden;  zij  doen  dat  alleen  in  het 

«begrip."  (blz.  VII.)  Spreken  wij  van  de  zou  als  van  een  heet, 
lichtgevend  en  aantrekkend  lichaam,  dan  is  daarmede  in  den 

grond  der  zaak  niets  gezegd  van  een  van  ons  denken  onaf- 

hankelijk en  zelfstandig  ding ,  maar  eenig  en  alleen  van  bijzon- 
dere toestanden  onzer  eigene  bewustheid.  Geen  object  zonder 

subject:  ieder  voorwerp  van  waarneuiing  is  uiteraard  inhoud 

van  het  bewustzijn  des  waarnemers ,  en  als  zoodanig  volslagen 

subjectief  en  ideëel,  een  voortbrengsel  m.  a.  w.  van  eigen 

geestesfunctie.  En  moge  ook  al  het  bestaan  van  een  dynamisch 

werkelijkheidscorrelaat  onzer  gewaarwordingen  en  voorstellingen 

worden  toegegeven,  in  de  werkelijkheid  bestaat  toch  als  zoo- 
danig Hcht  noch  warmte,  kleur  nog  geluid,  smaak  noch  reuk, 

compacte  vorm  noch  stoffelijke  aaneenligging.  Naïef  physisch 

gesproken  staat  ons  geloof  aan  lichamelijke  continuïteit  in  verband 

met  den  graad  van  ons  waarnemingsvermogen ,  dat  ons  slechts 

ten  deele  in  staat  stelt,  de  algemeene  poreusheid  der  werke- 
lijke Natuur  uit  rechtstreeksche  zinsindrukken  op  te  maken. 

De  materialist  klampt  zich  zoo  hardnekkig  vast  aan  het  we- 

zenlijk beslaan  zijner  stof,  dat  een  flink  dogmaticus  dezer  een- 
zijdige richting  zich  niet  lang  bezint  om  de  bewegingen  der 

hersenstof  voor  het  zakelijke  en  zekere  in  de  waarneming,  de 

gewaarwording  daarentegen  slechts  voor  eene  soort  van  sub- 
jectieven  schijn  of  bedrieglijken  reflex  der  realiteit  te  verklaren. 

Zal  echter  van  de  beide  begrippen:  geest  en  stof,  ziel  en  li- 
chaam ,  gewaarwording  en  buitenwereld ,  of  hoe  men  ze  noeme, 

het  eene  voor  wezenlijk,  het  andere  voor  schijn  worden  ver- 
klaard ,    dan    is    er  veel  meer  grond  om  den  idealist  dan  den 
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realist  gelijk  te  geven ,  en  dus  alleen  gewaarwording  en  voor- 
stelling voor  het  in  waarheid  bestaande ,  alle  extra-mentale 

realiteit  daarentegen  voor  enkel  schijn  te  verklaren.  Meer  dan  eene 

reageerwijze  van  het  intelligibele  subject  onze  gedachten  zijn  onze 

objecten  in  geen  geval ;  de  reehtstreeksche  waarneembaarheid  van 

een  stoffelijk  niet-ik  is  opendop  illusie,  (i)  In  waarheid  is  de  sub- 
stantie der  wereld  een  transcendent  of  bovenzinnelijk  wezen  in  den 

strengsten  zin  des  woords ;  zij  is  onaanschouwbaar ,  en  voor  ons 

niet  dan  een  postulaat  van  ons  denken ,  dat  alleen  door  hypothesen 

te  bereiken  is.  (-)  Den  gewaand  stoffelijken  inhoud  der  waar- 
neming heeft  men  te  laten  gelden  als  een  geheimzinnig  product 

van  geestelijke  zelfopenbaring;  reehtstreeksche  kennis  van  iets 

buiten  ons  erlangen  wij  daardoor  niet.  Uit  een  waarnemings- 

beeld kunnen  wij  niet  rechtstreeks  de  physiologische  hoedanig- 
heid opmaken  van  de  correlate  trillingen  in  het  centraalorgaan 

van  ons  zenuwstelsel:  dit  zal  wel  door  een  iegelijk  worden 

toegegeven.     Men  bedenke,  dat  dit   dan  nog  minder  het  geval 

(^)  Volgens  J.  G.  Fichte  [1762—1814]  wordt  het  Absolute  tot  »ik",  door 
dat  het  zich  zeil  in  de  voorstellingen  een  »niel-ik"  schept.  Over  eene  der- 

gelijke metaphysische  phantasterij  is  natuurhjk  door  de  know'mg  ones  veel 
gelachen.  Die  dwaze  melaphysici!  Wat  zegt  echter  thans  de  wetenschap 

in  de  persoon  van  den  grooten  Helmholtz  ?  »0ok  Fichte,  de  geweldige  denker, 

»die  onder  Kant's  auspiciën  zijne  wetenschappelijke  loopbaan  begonnen  was , 
»hoe  vreemd  en  afstootend  hij  zich  ook  plaatse  tegenover  de  gewone  wereld- 

» opvatting,  bevindt  zich,  zoover  ik  kan  oordeelen ,  in  geene  principieele 

'tegenstelling  met  de  natuurwetenschappen;  veeleer  is  zijne  opvatting  der 

«zinnelijke  waarneming  op  het  nauwkeurigst  in  overeenstemming  met  de  con- 

•  clusies  die  later  de  physiologie  der  zintuigen  uit  de  feiten  der  ervaring  getrokken 

»heelt."  V.  u.  R.  I  269.  Metaphysicians  are  the  true  thinkers  aller  all! 

(2)      Oii'A  scziv  7rg).ao"a(T9'    oüf^'   oa>öa>//ot(Ttv  iyr/.TOv 

Yjlierépotq  vj  ysptrt  "ku^slv,  inirsp  ys  y.eyifJTin 
nstQovg  av6pw;roi(riv  a^a^irèg  slg  fpiva.  TTiT:7Si. 

OuT£    yixp    av^pop-STn    xs^a^-^    x.ara    yuïa    xsxaorai ,  ^ 

OU  pikv  «Trat    vwTOto  (?uo  yXi^oi    a.icrffovTcx.i, 

oO  TTÓ^sg,   OU  öoa  yoOv',   oü  pLn^scc   Iccyvrisvrx. 

aXkcc,  fpY,v  lepYi    xat    aöéo-yaro;    enXsro   fxovvov, 

fpQMZLCi    Mffpiov    ccTravra    jcatatVffoucra  Öo^trtv.     Empedokles. 
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is  met  den  aard  van  het  ])evvegingsproces ,  dat  daartoe  in  de 

conductorische  zenuwen  der  zintuigen  lieeft  aanleiding  gegeven; 

nog  minder  met  deszelfs  antecedens:  den  indruk  in  de  zenuw- 
uiteinden van  het  waarnemingsorgaan ;  nog  minder  met  de 

voorafgegane  J)ewegingsprocessen  aan  gene  zijde  der  zenuw- 
uiteinden ;  nog  minder  met  de  aanleidende  bewegingen  in  het 

voortplantend  medium,  en  nog  minder  met  de  hoedanigheid  van 

het  afficieerend  »ding"  zelf,  zooals  wij  een  bepaald  complex 
van  atomistisch  gespHtste  krach  ts  ui  tingen  in  ietwat  oneigenlij- 
ken  zin  kunnen  blijven  noemen.  Van  een  bevatten  of  recht- 

streeks waarnemen  van  de  wlichamen"  der  buitenwereld,  kan 
dus  voor  iemand  met  kritisch  doorzicht  nooit  ofte  nimmer 

sprake  zijn. 

Uit  het  inzicht  in  de  subjectiviteit  onzer  waarnemingen  en 

het  daaruit  volgend  ilhisoir  karakter  eener  doode  en  compacte 

stof,  vloeit  onder  anderen  ook  voort  de  kritische  en  anti-ma- 

terialistische gevolgtrekking,  dat  het  woord  » empirie"  of  er- 
varing veelal  in  verkeerden  zin  wordt  gebruikt.  Wat  er  in 

den  regel  door  de  » empiristen"  mede  bedoeld  wordt:  eene 
rechtstreeksche  ondervinding  betreffende  de  wereld  buiten  on- 

zen geest ,  bestaat  niet  en  kan  niet  bestaan.  Het  besluiten  uit 

l)ewustzijnstoestanden  tot  realiteiten  is  niets  dan  melaphysica. 

Alle  weten  is  in  den  strengsten  zin  des  woords  een  weten  be- 

treffende den  inhoud  van  onzen  eigen  geest,  ontstaan  ten  ge- 
volge eener  reactie  in  ons  organisme ,  die  reeds  natuurkundig 

en  onkritisch  gesproken  onverbiddelijk  «binnenhuidsch"  blijft. 
Graden  van  waarschijnlijkheid  omtrent  een  zeker  schematisme, 

een  zeker  dynamisch  pluralisme  in  eene  Natuur  buiten  den 

aanschouwenden  en  denkenden  geest  mogen  er  al  in  overeen- 

stemming met  aanschouwingsvormen  en  abstracte  verstandsbe- 

grippen door  metaphysische  betoogen  worden  vastgesteld ;  nim- 
mer echter  is  ons  weten  eene  rechtstreeksche  of  empirische 

kennis  van  dingen  buiten  onze  bewustheid.  Natuurkundig  uit- 
gedrukt wordt  alle  werkelijkheid  alleen  op  indirecte  wijze  en 

in  zoo  verre   waargenomen ,   als  zij  in  ons  zenuwstelsel  mole- 
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keibeweging  heeft  veroorzaakt.  In  eersten  aanleg  berusten  onze 

waarnemingen  op  hersentrillingen ,  die  zelve  weder  het  gevolg 

van  binnenhuidsche  wijzigingen  in  den  toestand  onzer  eigene 

zintuigen  zijn;  eene  buitenhuidsche  stoffelijke  werkelijkheid 

leeren  wij  door  onze  zenuwfunctiën  nimmer  kennen ,  al  ver- 

beelden wij  het  ons.  De  buitenwereld  ligt  aan  gene  zijde, 

achter  en  buiten  onze  waarneming,  en  is  dus  transcendent 

voor  het  denken;  wij  zien  tegen  een  voorhangsel,  waarachter 

zich  eene  volstrekt  onaanschouwbare  en  metaphysische  substan- 
tie verbergt. 

Een  eigenaardig  licht  wordt  er  geworpen  op  de  vraag  naar 

het  wezen  der  wereld ,  wanneer  men  nadenkt  over  den  oor- 

sprong der  zuivere  verstandsbegrippen  of  kategorieën.  Men 

oordeele.  Aan  alle  redeneering  ligt  het  verstandsbegrip  der 

noodzakelijkheid  ten  grondslag.  «Wij  kunnen,"  zegt  Helmholtz, 
»in  het  geheel  tot  geene  ondervinding  van  natuurobjecten  ge- 

wraken  ,  zonder  dat  de  w^et  van  oorzaak  en  gevolg  in  ons  werkt; 
«deze  kan  gevolgelijk  ook  niet  eerst  uit  de  ervaring,  die  wi]  aan 

«natuurobjecten  hebben  opgedaan,  zijn  afgeleid."  (^)  Ons  be- 
wustzijn van  noodzakelijk  verband  in  onze  aanschouwingen  en 

denkfunctiën  is  apriorisch  in  den  strengsten  zin  des  woords, 

m.  a.  w.  uit  de  ervaring  niet  af  te  leiden;  hij,  die  de  geldig- 

heid onzer  denkwetten  zoude  willen  wegredeneeren ,  vooron- 

derstelt in  zijne  betoogen  op  nieuw  hetzelfde  als  hij  tracht  te 

wederleggen.  Wat  nu  is  de  bron  dier  denkwetten,  waarop 

de  mogelijkheid  van  alle  redeneering  of  natuurverklaring  be- 
rust? Van  waar  onze  zekerheid,  dat  iedere  zaak  aan  zich  zelve 

gelijk  is,  dat  eene  zaak  niet  te  gelijk  kan  zijn  en  niet  zijn  (2) , 

dat  tusschen  tegenstellingen  geen  derde  mogelijkheid  overblijft  (^) , 

(«)    Handbuch  der  physiologischen  Optik,  Lpz.  1867,  biz.  453. 

(^)  OiiY.  kvdiyzTOLt  oiiioc  vKupyuv  ro)  coixm  ■za.-JCf.VTiot..  Aristoteles, 

Melaph.  III  3. 

(3)  OOc^è  pera^u  dvrtfpiasug  èv^éysToci  sh<xi  ouc?év.  Aristoteles,  Metaph. 

IV  7.  Kant:  A  contradictoria  oppositorum  negatione  unius  ad  atïirmatione 

alterius,  —  a  positione  unius  ad  negationem  alterius  valet  consequentia.  Logik 

blz.  144,  uitgaat  van  Kirchmann. 
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en  dat  uit  niets  niets  worden  kan  ?  (i)  Waaruit  wellen  die  intuï- 
tieve inzichten  op;  uit  eene  geestelijke  en  levende ,  dan  wel  uit 

eene  blinde  en  doode  zelfstandigheid  ?  Het  gewicht  dezer  vraag 

wordt  er  niet  door  verminderd,  dat  dergelijke  axioniata  geene 

aangeborene  begrippen  zijn  in  den  ouden  zin  des  woords. 

»Mr.  Locke's  quibbles  ibunded  on  the  word  winnte  were  early 
«reniarked  bij  Lord  Shaftesbury  (1671 — 1713).  hnate  in  a 

«word  he  poorly  plays  upon ;  the  right  word ,  though  lessused, 

»is  connatural ,  for  what  has  birth  or  the  progess  of  the  foetus 

»out  of  the  wonib  to  do  in  this  case?  The  question  is  not 

«about  the  time  the  ideas  enlered,  or  the  momenl  that  one 

»body  came  out  of  the  other,  hut  whether  the  constitution  of 

«man  be  such,  that  being  adult  or  grown  up  atsuchorsuch 

«a  time,  sooner  or  later  (no  matter  when)  certain  ideas  will 

»not  infallibly,  inevitably,  necessarily  spring  up  in  him,"  (^) 
Het  ontstaan  nu  van  dergelijke  intuïtieve  concepties  geeft  te 
denken. 

Lange  beweert,  dat  het  causaliteitshegrip  in  ns  ontwikkeld 

is  en  in  onze  organisatie  wortelt,  en  dat  het  uit  dien  hoofde 

vóór  alle  ervaring  in  aanleir  bestaat;  (hit  het  juist  daarom  op 

het  gebied  der  ervaring'  onbeperkte  geldigheid  bezit,  maar  aan 

gene  zijde  daarvan  hoegenaamd  geen  eheteekenis  heeft.  (^)  Deze 
schrijver  ziet  hier  voorbij ,  dat  wanneer  hij  op  deze  wijze  de 

reëele  oorzaak  opgeefl  voor  de  subjectieve  geldigheid  der  wet 

van  oorzaak  en  gevolg  (*) ,  hij   haar  eene  objeclieve   beteekenis 

(1)  ̂Y}^ó'/.ptrog  ̂ Yj^s-j  h.  rov  ^.n  ovzog  yr/vsaOcct  /.ccl  sig  to  ^h  o-j 

(f)dsip£(Tda.t  (pmiv.  DioG.  Laert.  IX  44.  —  Nullam  rem  e  nilo  gigni  divinilus 

inquam    Lucretus  i  150. 

(2)  DüGALD  Stewart  [1753-1828],  ^Letterx  lo  a  Student  at  the  Uni- 

versity".  N°.  VIII. 

(3)  FniEDRiCH  Albert  Lange,  *  Geschichte des  Malerialismus",  2^ uilgai\e 
2«  deel  (1875),  blz.  45. 

(*^  'Avay/atov  Travra  rcc  yr/vó|y.£va  ̂ tcf.  nva.  uhtav  yr^jerrdai.  PlaTO, 

Phileb.  p.  240.  —  'ETTto-rao-öat  olóyLzBa  iy.'xaxov  ocTzlMg ,  órav  tvïv  ratziait 

olóiJ.eOoc  ytyvcócx.civ  ̂ l  Yt-j  zo  rcpccyiJLcc  èariv ,  ozi  ky.zivo\>  ctlria.  èaziv ,  v.a\  pih 

hjSéyzGBo(.i  zoïizo  cCkloog  elvciL  .    Aristoteles,    Anal.    Post.    I.    2.  —  Móltaroi. 
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toekent,  en  zoodoende  hare  de  ervaring  overschrijdende  waar- 
de in  eenen  adem  toegeeft  en  loochent.  Trachten  welen- 

schappelijke  psychologen  in  onzen  tijd  te  heloogen ,  hoe  door 
den  invloed  der  gewoonte  van  individu  en  geslacht  de 

logische  noodzakelijkheid,  uitgedrukt  in  de  wet  van  oorzaak 

en  gevolg,  onstaan  is  in  de  bewustzljnsspheren  van  het  levende 

geslacht  der  menschheid,  dan  is  het  duidelijk  dat  een  derge- 
lijk proces  de  denkwet  bereids  vooronderstelt,  wier  wording  men 

tracht  te  verklaren.  Blijkbaar  bevat  de  zienswijze  van  derge- 

lijke geleerden  bestanddeelen ,  die  zij  zelve  zich  slechts  onvol- 
komen bewust  zijn ,  vermits  eene  genetische  verklaring  onzer 

denkwetten  insluit,  dat  de  geest  niet  alleen  het  laatste  voort- 
brengsel maar  ook  de  eerste  vooronderstelling  der  Natuur  moet 

heeten,  of  m.  a.  w.  dat  in  den  bewusten  geest  de  Natuur  tot 

haar  punt  van  uitgang  terugkeert.  Geeft  men  dit  toe,  dan 
verheft  men  daardoor  het  denkend  wezen  als  zoodanig  boven 

de  plaats,  die  het  als  enkel  voorbijgaand  conglomeraat  van 
blinde  atomen  zoude  innemen.  Men  geeft  dan  toe ,  dat  het 

wezen  der  Natuur  in  enge  betrekking  staat,  niet  tot  eene 

veelheid  van  harde  en  trage,  stijve  en  blinde  stof /es,  maar 

tot  het  afmetinglooze  denken  dat  zich  in  ons  ontwikkelt;  en 

dat  wij  in  de  ontluiking  der  dierlijke  bewustheid  voor  ons 

hebben:  niet  eene  onlwikkelng,  die  het  gevolg  is  van  de  wer- 
king der  Natuur  als  een  complex  van  uitwendige  zaken  op 

ons,  maar  eene  evolutie  waarin  de  Natuur,  om  zoo  te  zeggen, 
tot  zich  zelve  komt  in  ons.  Het  ligt  dus  meer  in  de  rede, 

dat  wij  het  wezen  der  dingen,  ondanks  den  stoffelijken  schijn, 

als  eene  geestelijke  en  levende,  dan  dat  wij  het  als  blinde  en 

doode  zelfstandigheid  beschouwen ,  moge  het  voor  het  overige 

waar  zijn,  dat  de  tegenstelHng  tusschen  geest  en  stof,  leven 

en  dood,  geheel  en  al  subjectief  en  betrekkelijk  is. 

ourtag  .  Stoici  apucl  Plutarchum.  —  Oüc?£v  ZP^/^^  [J-ckirrj  ytyvsTixi ,  aXlcc 

ivÓLiizoi  £/.  Xóyou  T£  v.ai  vn  avay/v^g.  Leukii'POS  bij  STOHAEUS  —  «NÜjil  esl 

sine  rulionc  suificiente  qua  polius  lit  quam  non  fit."  Wolif. 
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Keeren  wij  tot  ons  hoofdthema  terug.  De  wereld,  die  ik 

ivaarneem  is  mijne  voorstelling.  Het  denkend  wezen  is  geïm- 
pliceerd in  alle  voorwerpen  die  te  onzer  kennis  komen ;  beslaan 

heteekent  voor  ons  het  hestaan  voor  een  hewust  suhject.  »As 

»lo  what  is  said  of  the  absolute  existence  of  unthinking  things, 

«without  any  relation  lo  their  being  perceived ,  that  seems  per- 
»fectly  unintelligible.  Their  esse  is  percipi,  nor  is  it  possible 

»lliey  should  have  any  existence  out  of  the  minds  of  thinking 

«things  which  perceive  them."  (i)  Zoo  Berkeley,  de  scherp- 
zinnige Engelsche  idealist.  Eenzijdig  als  zijne  bewering  be- 

doeld is,  zoo  bevat  zij  toch  eene  waarheid  van  onmiskenbare 

geldigheid.  De  dingen  die  ik  waarneem  zijn  uit  der  aard 

verschijnsels  of  voorstellingen  binnen  mijn  bewusten  geest, 

verschijnsels  welke  ook  realistisch  gespoken  geheel  van 

mijne  toevallige  organisatie  afhangen.  Wat  voor  den  een 

fraai,  smakelijk,  welriekend,  welluidend  is,  dat  wekt  den 

afkeer  op  van  een  ander.  In  de  ronding  van  den  door 

mij  waargenomen  regenboog  projecteert  zich  niets  dan  de  ron- 

ding van  mijn  eigen  oogappel;  had  mijn  oog  eene  andere  ge- 
daante dan  zoude  ook  eene  eventueel  dan  waar  te  nemen 

straalbreking  van  anderen  aard  zijn.  Niet  eens  de  ontvangen 

indrukken ,  laat  staan  de  dingen ,  worden  wij  rechtstreeks 

gewaar;  wij  percipieeren  niets  dan  voorstellingsgevolgen  hun- 

ner middelpuntzoekende  voortplanting,  —  de  uitlegging  als  het 
ware,  welke  in  het  centraal  bureel  der  groote  hemispheren 

aan  de  overgeseinde  en  saamgevatte  indrukken  door  het  intel- 

ligibele  subject  gegeven  wordt.  Het  gewoon  menschelijk  ver- 
stand houdt  het  oog  voor  een  spiegel,  die  de  beelden  der 

buitenhuidsche  «dingen"  onveranderd  opvangt  zooals  zij  in  de 

ruimte,  hun  gemeenschappelijk  «receptaculum" ,  bestaan;  de 
experimenteele  physiologie  heeft  den  naturalist  tot  propaedeusis 

gediend,  om  hem  de  door  philosophen  lang  te  voren  bevroede 

waarheid  te  leeren  beseften,  dat  de  gewaande  «dingen"  der 
aanscliouwde  buitenwereld  blootelijk  ideeën  zijn ,  die  aan  onze 

(*)    Berkeley,  Principles  of  Human  Knowlcdge ,  %  7. 
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eigene  productie  hun  ontstaan  te  danken  hebben.  Wij  bevinden 

ons  in  dit  leven  op  een  gemaskerd  bal  om  zoo  te  zeggen,  waar 

wij  niet  de  gasten  zelve  leeren  kennen  ,  maar  alleen  de  costumes, 

die  wij  zelve  hun  zonder  het  te  weten  hebben  omgehangen. 
Het  is  eene  bittere  en  harde  les  aan  het  adres  der  men- 

schelijke  kortzichtigheid  en  voorbarigheid,  dat  de  loochenaars 

van  het  bovenzinnelijke,  de  metaphysica  verachtende  voorstan- 

ders der  zoogenoemde  «zuivere  ervaring",  zoolang  in  hunne 
binnenissige  wereld  aan  het  wroeten  zijn  geweest,  dat 

hun  voor  de  constructie  eener  wereldbeschouwing  de  em- 

pirische basis  onder  de  voeten  is  weggezonken.  De  een- 
stemmige verwerping  van  alle  metaphysica,  van  alle 

theorie  dus,  die  het  gebied  van  het  in  de  ervaring 

gegevene  overschrijdt,  is  in  den  materialist  en  «exacten"  na- 
turalist op  stuk  van  zaken  enkel  zelfbedrog;  het  is  in  het 

geheel  niet  mogelijk  tot  eenige  wetenschap  te  geraken ,  zonder 
daarbij  metaphysische  problemen  aan  te  roeren,  Of  men  zich 

des  bewust  zij  dan  niet:  elke  formuleering  eener  streng  alge- 

meene  waarheid ,  elke  opstelling  eener  gedachte  als  vertegen- 

woordiger van  een  feit.  alle  gebruik  van  woorden  tot  aan- 
duiding van  zoogenaamde  zaken ,  impliceert  metaphysische 

praemissen.  Deze  waarheid  komt  der  wetenschap  tegenwoordig 

gaandeweg  helderder  tot  bewustzijn.  Huns  ondanks  zijn  de  na- 
turalisten door  hunne  eigene  onderzoekingen  tot  het  inzicht 

gebracht,  dat  zij  het  bestaan  van  een  metaphysisch  kennis- 
probleem hebben  te  erkennen. 

Alle  kennis  berust  op  verbinding  en  verwerking  van  begrip- 
pen ,  een  verloop  waartoe  eene  synthetische  functie ,  een  vermogen 

tot  ideëele  samenvatting  wordt  vereischt,  dat  zelf  vóór  alle  kennis 

ligt.  Metaphysische  vooronderstellingen  zijn  dus  niet  te  ont- 
duiken, want  voor  ofte  wel  verder  dan,  alle  ervaring,  het 

komt  alles  op  hetzelfde  neder.  Alles  ook  wat  niet  door  zinne- 
lijke waarneming  werktuiglijk  wordt  aanschouwd  of  gevoeld, 

maar  alleen  langs  den  weg  van  hel  denken  kan  bereikt  en 

gekend    worden ,  —  alle  wete^t  met  een  woord ,  draagt  onver- 
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biddelijk  een  geheimzinnig,  een  metaphysisch  karakter.  Alle 

wetenschap  is  niet  dan  een  complex  van  gevolgtrekkingen  en 

berekeningen ,  van  enkel  denkfuncties  alzoo ,  die  alleen  op  eene 

metaphysische  praemisse  als  waarborgen  eener  overeenkomstige 

werkelijkheid  kunnen  worden  opgevat.  Men  heeft  het  doel  der 

empiristische  onderzoekingen  opgevat  als  te  bestaan  in  het 

blootleggen  van  een  stoffelijk  substraat  voor  elke  geestesfunctie. 

Ook  zal  de  stelling  door  mij  niet  worden  betwist,  dat  bijv. 

het  orgaan  van  ons  denken  in  de  hersenen  te  zoeken  is ;  door 

het  voor  eenige  jaren  te  Turijn  uitgedachte  instrument  (volu- 
nieter)  tot  rechtstreeksche  waarneming  der  bloedconcentratie 

in  het  brein  bij  ingespannen  denken,  en  van  deszelfs  ontrui- 

ming in  den  slaap  en  den  bewusteloozen  toestand,  kan  men, 

naar  ik  lees,  hiervoor  zelfs  het  aanschouwelijk  bewijs  leveren. 

Toch  is  men  er  langzamerhand  toe  gekomen,  om  der  philoso- 
phie  op  nieuw  het  betrekkelijk  naieve  en  eenzijdige  toe  te  gewen 

van  alle  bemoeiing  tot  materialisatie  van  het  menschelijk  denken  ; 

bij  elke  dusdanige  redeneering  of  poging  immers  is  het  denken 
bereids  weder  voorondersteld.  Het  is  eene  jjroote  dwaasheid 

geweest,  de  empirische  wereld  uit  enkel  afgetrokken  gedachten 

te  willen  construeeren ,  onbekommerd  om  de  feiten  en  de 

ervaring;  plomper  echter  en  grover  is  de  dwaling,  dat  men 

de  wereld,  die  wij  leeren  kennen,  uit  stofheweging  verklaren 

en  afleiden  kan.  Niettemin  is  het  nog  niet  zoo  heel  lang  ge- 

leden ,  dat  men  bij  het  noemen  van  ImiMAnuel  Kamt's  onsterfe- 
lijke Krilik  der  reinen  Vernunfl  (1781)  onwillekeurig  meewarig 

glimlachte  over  dit  onnutte  en  onverduwbare  staaltje  van 

«lucubration  allemande".  Joseph  de  Maistre  (1754 — 18^1), 
trouwens  geen  materialist  zoo  men  weet,  vond  den  eisch  om 

voor  zulke  geschriften  Duitsch  te  gaan  leeren,  een  voorbeeld 

van  niet  te  dulden  vreemde  aanmatiging.  Echt  Fransch.  Tegen- 

woordig is  dat  ietwat  anders  geworden.  Te  beginnen  met 

Kant,  het  punt  van  uitgang  der  hedendaagsche  philosophie, 

vangt  ook  de  natuurwetenschap  aan,  de  ideeën  der  groote 

moderne    speculatieve    denkers   in  zich  op  te  nemen,  en  men 
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begint  het  zich  bewust  te  worden ,  dat  in  het  algemeen  gesproken 

de  groote  metaphysici  de  ware  groote  denkers  zijn.  Ook  in  de 

eenzijdig  gekleurde  geschiedenis  der  wijsbegeerte  van  een  posi- 
tivist als  G.  H.  Lewes  leest  men  de  bekentenis,  dat  de  denk- 

kracht, die  zich  in  Kaist's  Yernunftkrüik  documenteert,  » tita- 

nisch'* is.  Héél  veel  inzicht  in  het  wezen  der  philosophie  van 
Kant  en  zijne  epigonen  vindt  men  trouwens  in  Frankrijk, 

Engeland  en  ons  vaderland  helaas  nog  niet.  Ook  een  Eduard  von 

Hartmann,  de  erfgenaam  van  al  hetgeen  in  de  philosophie  aan 

onzen  tijd  is  voorafgegaan,  blijkt  niet  bij  machte  de  ware 

heteekenis  der  speculatieve  gedachte  tot  het  bewustzijn  te 

brengen  van  het  proletariaat  der  wetenschap.  Hij  wordt  veler- 

wege  op  de  meest  perverse  wijze  opgevat  en  uitgelegd,  hoe 

betrekkelijk  populair  zijn  stijl  ook  zij.  Het  heeft  er  wel  iets 

van ,  alsof  men  er  geheel  van  heeft  af  te  zien ,  de  uitkomsten 

der  hoogere  bespiegehng  te  populariseeren ,  —  wat  overigens 
reeds  Plato  beweerd  heeft.  Toch  valt  te  constateeren ,  dat 

in  het  algemeen  de  natuurgeleerde  onzer  dagen,  voor  zooverre 

hij  op  de  hoogte  van  zijnen  tijd  staat,  en  in  zijn  specialisme 

niet  het  woud  uit  het  oog  verliest  door  het  turen  op  lederen 

afzonderlijken  boom ,  het  door  Kant  voor  het  eerst  in  al  zijne 

scherpte  opgestelde  kennisprobleem  niet  meer  als  vroeger  met 

een  smadelijk  ghmlachjen  op  zijde  schuift  als  een  uitvloeisel 

van  «irrelevante  metaphysische  spitsvindigheid".  Een  merk- 
waardig blijk  daarvan  is  in  het  land  der  denkers  zelf  de  veel- 

besproken voordracht  van  prof.  du  Bois-Reymond  over  de  gren- 

zen der  natuurkennis  geweest.  (^)  De  natuurwetenschap  zelve 

heeft  het  bestaan  van  een ,  uit  der  aard  metaphysisch ,  kennis- 

probleem proefondervindelijk  bewezen.  De  geheele  wereld  van 

naturalisten  staat  op  het  punt  van  te  gaan  inzien,  dat  hunne 

verklaringen  betreffende  de  «stoffelijke  empirische  werkelijk- 

heid" bij  het  licht  der  zelfbezinning  bezien  niets  anders  is 
dan  eene  analysis  der  toestanden  van  den  menschelijken  geest, 

(1)    Hierover   E.   v.   Hartmann    in   zijne    'Studiën  und  Aufsatze'  C.  II: 

•  liet  Jjegin  van  natuurwetenschappelijke  zelfkennis." 
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en  de  redenen  voor  de  onderstelling  eener  afzonderlijke  blinde, 

doode,  starre  en  trage  » stof"  als  si ')straat  van  het  wereldproces 
geheel  zijn  weggevallen.  Ook  niet  aan  ons  zelf  wordt  ons  een 

stoffelijk  organisme  kenbaar.  Het  aanschouwend  en  gewaar- 
wordend wezen  kan  zijne  voorwerpen  niet  anders  waarnemen 

of  denken  dan  in  den  vorm  der  voorstelling,  als  product  dus 

zijner  geestelijke  functiën  ,  en  vermits  de  incongruentie  tusschen 
denkenden  geest  en  gewaand  stoffelijke  substanties  niet  is  op  te 

heffen ,  is  de  kenbaarheid  van  eene  stoffelijke  zijde  ook  onzer 

ikheid  niets  dan  zelfbedrog. 

Geen  waarnemer  kan  buiten  eigen  huid  sluipen.  De  ge- 
waande, door  ons  aanschouwde  buitenwereld,  is  in  waarheid 

een  verschijnsel  in  onzen  geest ,  een  toestand  onzer  bewustheid. 

Seinen  worden  er  gegeven  langs  de  sensorische  zenuwen  in 

centripetale  richting.  Die  seinen  zelve  blijven  ons  onbewust, 

en  worden  eerst  indirect  »erschlossen",  evenals  zoovele  andere 
organische  functiën  onzes  lichaams.  Voorbewust  en  intuïtief 

wordt  daarop  door  het  intelligibele  subject  in  centrifugale 

richting  eene  uitlegging  dier  seinen  naar  buiten  verplaatst. 

Het  zijn  de  aldus  uit  eigen  projectie  voortspruitende  zielebeel- 
den,  die  ons  als  empirische  voorwerpen  bewust  worden.  Dat 

die  zielebeelden  echter  per  se  nog  volstrekt  niet  het  beslaan, 

laat  staan  de  quaUtatieve  kenbaarheid  van  overeenkomstige 

dingen  buiten  onzen  geest  waarborgen,  blijkt  op  overtuigende 

wijze  uit  verschillende,  algemeen  als  zoodanig  erkende,  illuso- 

rische  geestestoestanden.  Ik  herinner  slechts  aan  het  voor- 

komen van  optisch  bedrog ,  van  hallucinaties  (^)  en  droomen , 
van  gevoelswaarnemingen  ten  opzichte  van  afgezette  ledematen, 

(1)  Bij  waarneming  en  hallucinatie  is  de  naaste  oorzaak,  de  centrale  aan- 
doening in  de  hersenen ,  nooilwendig  dezelfde  ;  alleen  de  meer  verwijderde 

oorzaken  kunnen  verschillend  wezen.  Wanneer  de  ziel  op  een  centralen 

prikkel  met  een  beeld  reageert,  en  dit  verkeerdelijk  in  hetiekking  stelt  tot 

een  ondersteld,  maar  in  waarheid  niet  voorhanden,  de  zintuigen  van  buiten 

afficieerend  ding,  dan  is  dat  eigenlijk  niet  zins-  maar  veeleer  verstands- 
begoocheling te  noemen.  Opmerking  van  den  Meester  in  Zeitschrift  f.  Philos. 

u.  philos.  Krilik,  88^  band,  blz.  175. 
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en  zoo  voort.  Wij  noemen  onze  waarnemingen  hoedanigheden 

der  dingen ;  in  waarheid  leeren  wij ,  ook  op  de  reahstische 

hypothese,  niets  kennen  dan  het  product  onzer  eigene  reacties. 

Op  treffende  wijze  komt  dit  uit,  wanneer  verschillende  zin- 
tuigen door  een  en  dezelfde  werking  worden  aangedaan.  Eene 

zelfde  oorzaak  namelijk  kan  onderscheidene  gewaarwordingen  in 
de  verschillende  soorten  van  zenuwen  doen  ontstaan ,  evenals 

ook  de  meest  uiteenloopende  oorzaken  in  dezelfde  zenuwkategorie 

eenerlei  gewaarwording  teweeghrengt.  Het  oog  neemt  den 

physischen  zonnestraal  als  licht,  de  huid  als  warmte  waar.  De 
huidzenuw  seint  een  gevoel  van  branding  naar  de  hersenen,  als 

reactie  op  een  elektrischen  stroom ,  die  de  smaak  als  zuur,  het  oog 

als  licht ,  het  oor  als  suizing  percipieert.  Omgekeerd  wordt  een 

en  dezelfde  gewaarwordingskategorie ,  Hchtverschijnselen  bijv., 

door  trillingen ,  mechanische  oorzaken  ,  schokken ,  slagen ,  elec- 
triciteit  en  chemische  werking  teweeggebracht.  Narcotische 

middelen ,  wederom ,  verwekken  visioenen ,  gegons  in  de  ooren, 

prikkelingen  in  de  tastzenuwen  en  dgl.  Konden  wij ,  om  met 

onzen  beroemden  landgenoot  Donders  te  spreken ,  de  doorge- 

sneden einden  der  gezichts-  en  gehoorzenuwen  over  kruis  aan 

elkander  heelen ,  dan  zoude  een  op  die  wijze  geopereerd  indi- 
vidu den  bliksem  hooren  als  een  enkelen  knal,  en  den  donder 

zien  als  eene  reeks  van  lichtverschijnselen.  (^)  Een  ferme  slag 
op  ons  oog  kan  ons  licht  doen  zien ,  waar  voor  een  ander  alles 

donker  is.  De  spraakmakende  gemeente  noemt  dat :  «iemand  het 

vuur  uit  de  oogen  slaan." 
Van  de  instinctmatige  en  praktisch  noodzakelijke  voorstelling 

eener  in  hare  hoedanigheden  afwisselende  buitenwereld  van 

stoffelijke  lichamen ,  zooals  ons  gezicht  en  ons  tastgevoel  ons 
die  leeren  kennen,  heeft  men  zich  in  theorie  geheel  vrij  te 

maken.     In  de  werkelijkheid  buiten  ons  bestaan  geene  «dingen" 

(1)  Zoo  reeds  Schopekhaueu  :  'Alzoo  zoude  ook  de  gehoorzenuw  kunnen 
zien  en  de  oogzenuw  hooren,  zoodra  slechts  het  uitwendig  apparaat  dezer 

Iwce  van  [daals  verwisselde"  Uebcr  das  Schen  und  die  Farben,  1816 
en  1854.    Blz.  9  in  de  derde  uitgaaf  (1870). 
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of  lichamen  in  den  gewonen  zin ,  maar  alleen  eene  dynamische 

spheer,  wier  werking  op  eene  veelheid  van  geometrische 

punten  heirokken  is,  en  die  den  hewusten  geesten  tot  ge- 
meenschappelijk suhstraat  en  correlaat  hunner  handelingen  en 

waarnemingen  dient.  Het  geloof,  dat  er  compacte  stoffelijke 

dingen  in  eene  ruimte  zweven  huiten  onzen  geest,  is  transcen- 
dentaal heschouwd  enkel  inheelding.  De  physicus  van  heroep , 

althans  de  mathematische  physicus,  kan  in  zijne  wetenschap  ook 
niet  de  kleinste  schrede  doen ,  zonder  zich  in  de  theorie  los  te 

maken  van  dezen  zin  nelijken  schijn.  Theoretische  zekerheid  hezit 

voor  mij  alleen  de  wereld  mijner  gedachten  en  gewaar w^ordingen  ; 
zelfs  het  hestaan  eener  krachtspheer  buiten  en  hehalve  de  spheer 

der  ideeën  is  voor  den  denkenden  geest  niet  dan  eene  aanne- 
melijke hypothese,  aannemelijk  wijl  wij  ons  gevoelen  niet  alleen 

als  denkende ,  maar  ook  als  handelende  wezens.  Zoo  heeft  dan 

de  ontwikkeling  der  natuurwetenschap  er  allengs  toe  geleid ,  dat 

wij  op  nieuw  met  de  metaphysici  het  wezen  der  wereld  als 

onstoffelijk  beschouwen;  wij  zijn  er  gaandeweg  toe  gebracht 

de  stof  der  werkelijkheid  meer  en  meer  in  krachten  en  einde- 
lijk geheel  in  geest  op  te  lossen. 

Een  feit  blijft  het  intusschen  dat  het  ons  allen,  geleerden 

en  ongeleerden ,  toeschijnt  dat  er  buiten  ons  eene  inerte  stof 
bestaat,  die  zich  laat  schuiven  en  duwen,  en  de  substantie 

aller  dingen  is.  Dit  feit  zal  door  geen  metaphysicus  worden 

geloochend,  of  hij  moest  zijne  bezinning  verloren  hebben. 

Ook  dient  uitdrukkelijk  erkend,  dat  de  schijn  eener  stoffelijke 

omgeving  ons  de  facto  in  staat  stelt  te  handelen  en  onderling  te 

verkeeren ,  alsof  de  schijn  in  waarheid  wezen  was.  Doch 

dat  neemt  niet  weg  dat  veel  schijnt  wat  niet  is ,  bijv.  dat  de 
maan  aan  kim  grooter  is  dan  boven  aan  den  hemel.  Kwam 

het  alleen  op  den  schijn  aan ,  dan  konde  de  zon  geen  lichaam 

zijn  dat  1500000  maal  grooter  dan  de  aarde  is.  Concepties 

als  de  mechanische  warm  te- theorie  zouden  dan  ijdele  verzinsels 
zijn.  Voorzeker  is  het  onbestrijdbaar ,  dat  het  ruwe,  niet 

wetenschappelijk  gelouterde  verstand,  — het  zoogenaamd  »ge- 
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zond  verstand"  van  Jan  Alleman  —  aan  den  schijn  eener 
stoffelijke  buitenwereld  een  werkelijk  bestaan  toeschrijven 

moei,  daar  ieder  oogenblik  aan  onze  zinUiigen  (en  op  deze 

beroept  zich  de  naïeve  niensch  uitsluitend  en  zonder  kritiek) 

een  zeer  voelbaar  bewijs  levert  van  het  verband  tnsschen  aan- 

schouwde olijectbeweging  en  subjectieve  gewaarwording.  De 

Avetenschap  echter  heeft  met  een  dusdanigen  schijn  van  bniten- 

huidsche  "dingen"  alleen  in  zooverre  te  maken,  als  zij  dien 
als  schijn,  in  zijne  wording,  blootlegt  en  verklaart:  zij  heeft 

onze  waarnemingen  verder  onderzocht,  en  is  tot  de  slotsom 

geraakt  dat  ze  berusten,  niet  op  eene  compacte  en  trage  en 

harde  s(o/ ,  maar  op  een  complex  van  werkingen,  tol  wier 

verklaring  krachten,  in  laatsten  aanleg  atomistisch  gespHtste 

krachten,  moeten  worden  gepostuleerd.  Ook  de  zoogenoemde 

ondoordringbaarheid  der  stof,  de  grondslag  van  al  onze  tast- 

waarnemingen  ,  is  niets  dan  eene  in  disians  werkende  krachts- 

uiting, niet  bijv.  de  eigenschap  eener  van  de  kracht  onder- 
scheidene stofsubstantie. 

Waar  blijven  onze  gewaarwordingen  buiten  kijf,  voor  zoo 

verre  zij  als  bewustzijnstoestanden  feitelijk  voorhanden  zijn , 

en  ons  ook  in  staat  stellen  in  overeenstemming  met  dezelven 

te  handelen ;  o?iwaar  zijn  zij ,  in  zoo  verre  wij  ons  verbeelden 

dat  zij  ons  in  kennis  stellen  met  zelfstandigheden  buiten  onzen 

geest.  Transcendente  reaUteit  bezitten  onze  waarnemingen 

niet;  en  niet  alleen  dat  zij  met  eene  werkelijkheid  buiten  on- 
zen geest  niet  identisch  zijn,  zij  kunnen  er  zelfs  geenerlei 

zakelijke  overeenkomst  mede  bezitten.  Men  mag  zelfs  beweren, 

dat  er  in  den  gewonen  zin  des  woords  geen  veelheid  van 

dingen  buiten  de  ideeënspheren  bestaat.  Alle  mogelijke  hoe 

danigheden  van  extramentale  'dingen"  zijn  op  de  keper  bezien 
niet  dan  voortbrengsels  van  onze  eigene  interne  geestesfunctiën, 

dewelke  ons  dwingen  alle  gewaarwording  te  localiseeren ,  en  alle 

substantie  in  de  ruimte  en  den  tijd  als  eene  zich  bewegende 

veelheid  van  continua  voor  Ie  stellen.  Alles  wat  wij  in  ons 

discursief  denken  van  onze  voorwerpen  praediceeren ,  beweegt 
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zich  in  de  iiitramentale  aanscliouvvingsvormeii  van  ruimte ,  tijd  en 

beweging  en  de  kategorieën  van  oorzaak  en  gevolg,  éénheiden 
veelheid,  zelfstandigheid  en  dergelijke.  Wat  nu  ook  het  onkritisch 

verstand  zich  moge  verheelden  ,  ozo  leeren  wij  daarbij  toch  nim- 
mer iets  anders  kennen  dan  ons  eigen  denken.  Hoe  naief  de 

waan  is,  dat  bijv.  de  door  ons  waargenomen  kleuren  als  eigen- 
schappen van  stoffelijke  lichomen  builen  onzen  geest  bestaan  , 

blijkt  reeds  uit  het  alledaagsche  feit,  dat  iemand,  die  aan 

kleurenblindheid  lijdt,  de  eene  kleur  met  andere  verwisselt. 

OnderUnge  conformiteit  van  reageerwijze  willen  wij  in  gewone 

gevallen  blijven  aannemen ;  waar  echter  blijft  hier  het  extramen- 

taal bestaan  der  opgemerkte  eigenschappen?  Alle  hoedanigheid 

is  ideëel  in  haar  wezen ;  in  de  werkelijkheid  kunnen  wij 
alleen  intensiteitsverschillen  in  krachtsuiting  blijven  aannemen. 

Eene  andere  organisatie  dan  de  onze,  ontvankelijk  voor  een 

anderen  ratus  van  werkingen,  van  trilling,  golving  enz. ,  zoude 

ons  ook  een  ander  w^ereldbeeld  doen  voortbrengen ,  zonder  dat 
daarom  het  substraat  der  verschijnselen  een  ander  behoefde 

te  zijn. 

Helmholtz  spreekt  van  de  gewaarwordingen  onzer  zintuigen 
als  van  enkel  symbolen  der  verhoudingen  en  betrekkingen  in 

de  buitenwereld;  hij  ontzegt  onzen  waarnemingen  alle  over- 
eenkomst of  gelijkheid  met  datgene  wat  zij  in  ons  bewustzijn 

vertegenwoordigen  {Optik  44^).  »0p  het  gebied  der  qualiteiten", 
zegt  hij,  «kunnen  wij  ten  deele  de  niet-overeenstemming  beslist 
)>aantoonen.  Alleen  de  verhoudingen  van  tijd ,  ruimte ,  gelijkheid 

»en  de  daarvan  afgeleide  van  getal,  grootte,  regelmaat,  kortom 

«het  mathematische,  zijn  aan  buiten-  en  binnenwereld  gemeen." 
{V.  u.  R.  I  551.)  ))Onze  gewaarwordingen  zijn  werkingen 

»die  door  uitwendige  oorzaken  in  onze  zintuigen  worden  opge- 
wwekt;  en  hoe  eene  zoodanige  werking  zich  uit,  hangt  natuurlijk 

» geheel  af  van  den  aard  des  apparaats  waarop  gewerkt  wordt. 

»In  zoo  verre  de  hoedanigheid  onzer  gewaarwording  ons /cenmV 

» geeft  van  de  eigenaardigheid  der  uitwendige  werking  waardoor 

»zij  is  veroorzaakt,  kan  zij  als  een  ̂ ee/re/i  daarvan  gelden ,  niet 
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» echter  als  een  beeld.  Want  van  liet  beeld  verlangt  men  de 

«eene  of  andere  soort  van  gelijkheid  met  het  afgebeelde  voor- 
» werp ;  van  een  standbeeld  verlangen  w ij  overeenkomst  in  vorm , 

»van  eene  leekening  gelijkheid  der  perspectivische  projectie  in 

»het  gezichtsveld;  van  eene  schilderij  eischen  wij  bovendien  ook 

»nog  gelijkheid  in  de  kleuren.  Een  teeken  echter  behoeft  geenerlei 

«overeenkomst  te  hebben  met  datgene  waarvan  het  een  teeken 

»is.  De  betrekking  tusschen  heide  bepaalt  zich  hiertoe,  dat, 

)>wanneer  dezelfde  zaak  onder  dezelfde  omstandigheid  hare  wer- 
»king  uitoefent,  steeds  ook  hetzelfde  teeken  wordt  opgewekt, 

«zoodat  dus  ongelijke  teekens  altijd  aan  ongelijke  werkingen 

«beantwoorden."  (V.  u.  R.  II  226.) 
Doch  de  kritiek  der  waarneming  gaat  bij  dezen  groolen 

geleerde  nog  verder.  In  eene  verhandeling  over  «de  Feiten  in 

de  Waarneming"  gaat  hij  zoover  te  erkennen  dat  «ook  het 

verst  gedreven  subjectief  ideahsme"  niet  te  weerleggen  is,  en 

»de  Idealistische  hypothese"  niet  kan  bewezen  worden.  «Ik  zie 

«niet  in",  zoo  spreekt  de  beroemde  man,  «hoe  men  een  stelsel 
«zoude  kunnen  weerleggen  zelfs  van  het  verst  gedreven  subjectief 
«idealisme,  dat  het  leven  als  een  droom  zoude  willen  beschouwen. 

«Men  kan  het  verklaren  voor  zoo  onwaarschijnlijk  en  onbevre- 

«digend  mogelijk;  —  ik  zoude  in  dit  opzicht  instemmen  met 

«de  hardste  uitdrukkingen  van  verwerping,  —  maar  consequent 
«door  te  zetten  zoude  het  zijn ,  en  het  schijnt  mij  zeer  gewichtig, 

»dit  in  het  oog  te  houden.  —  De  realistische  hypothese  ver- 
«trouwt  op  het  getuigenis  der  gewone  zelfwaarneming ,  volgens 

«hetwelk  de  waarnemingsveranderingen ,  welke  op  eene  handeling 

«volgen,  hoegenaamd  geen  psychischen  samenhang  hebben  met 

«den  voorafgeganen  impuls  van  den  wil.  Zij  beschouwt  als 
«onafhankelijk  van  onze  voorsteUing  bestaande,  wat  in  de 

«dagelijksche  waarneming  zich  als  zoodanig  schijnt  te  doen 

«kennen:  de  stoil'elijke  wereld  buiten  ons.  Ongetwijfeld  is  de 
«reahstische  hypothese  de  eenvoudigste  die  wij  kunnen  vormen; 

«zij  is  beproefd  en  bevestigd  in  uitermate  groote  kringen  van 

«toepassing,    scherp    omschreven    in  alle  detailbepalingen,    en 
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«daarom  hoogst  bruikbaar  en  vruchtbaar  als  grondslag  voor 

»onze  handelingen.  De  regelmaat  en  den  samenhang  in  onze 

«gewaarwordingen  zouden  wij  zelfs  bij  eene  idealistische  ziens- 

» wijze  moeilijk  anders  weten  uit  te  spreken  dan  door  te  zeggen : 

»»De  bewustzijnstoestanden,  die  met  het  karakter  van  waar- 
» o  neming  optreden,  verloopen  evenalsof  de  door  de  realistische 

»))hypotbese  aangenomen  wereld  van  stoffelijke  dingen  in  der 

«»daad  bestond."  Maar  over  dit  alsof  geraken  wij  niet  henen  ; 
«voor  meer  dan  eene  bij  uitstek  bruikbare  en  praecise  onder- 
«stelHng  kunnen  wij  de  realistische  meening  niet  erkennen ; 

«noodzakelijke  waarheid  mogen  wij  haar  niet  toeschrijven,  daar 

«buiten  haar  nog  andere  onwederlegbare  idealistische  hypothesen 

«mogelijk  zijn."  {V.  u.  R.  II  242-5.) 
Door  redeneering  alzoo  valt  het  bestaan  eener  buitenwereld 

niet  aan  te  toonen.  De  werkelijkheid  als  zoodanig  valt  buiten 

de  spheer  der  logische  idee.  Doch  er  is  een  middel  om  een 

iegelijk  voor  zich  zeker  te  doen  zijn  van  het  bestaan  van  iets 

dat  meer  is  dan  enkel  voorstelling.  Ook  Helmholtz  duidt  de 

waarschijnlijkheid  weder  aan  van  althans  een  indirect  of  trans- 
cendentaal realisme,  wanneer  hij  het  volgende  nederschrijft : 

«Wij  verklaren  de  tafel  voor  onafhankelijk  van  onze  waarneming 

«voorhanden ,  omdat  wij  die  ieder  oogenblik  naar  believen  kunnen 
«gadeslaan,  zoodra  wij  daartoe  den  geschikten  stand  aannemen. 

«Bij  zulke  proefnemingen  met  de  voorwerpen  blijkt  een  gedeelte 

«der  veranderingen  in  de  indrukken  onzer  zintuigen  afhankelijk 

«van  onzen  eigen  wil;  een  ander  gedeelte,  dat  nl.  w^at  van  den 
«toestand  der  op  het  oogenblik  voorhanden  zaken  afhangt, 

«dringt  zich  aan  ons  op  met  eene  noodzakelijkheid  die  wij  niet 
«kunnen  veranderen,  en  die  ons  het  voelbaarst  wordt,  wanneer 

«ze  onaangename  gewaarwordingen,  smart  dus,  verwekt." 
{Oplik  452.)  «Mogen  de  gewaarwordingen  onzer  zintuigen  ook 

«blootelijk  teekenen  zijn,  wier  bijzonder  karakter  geheel  van 

«onze  eigene  organisatie  afhangt,  zoo  zijn  ze  toch  niet  als 

«ijdelen  schijn  te  verwerpen,  maar  zijn  veeleer  teekenen  van 

«iets  dat  bestaat   of   geschiedt;  en  wat  het  gewichtigst  is,  de 
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»wet  van  dat  feitenverloop  kunnen  ze  ons  afbeelden."  (F.  i/. /?. 
II  1227.) 

«Het  bestaan  der  dingen  te  betwijfelen,"  zegt  Kant  in  zijne 
Prolegomena,  §  13,  »is  mij  nimmer  in  den  zin  gekomen"; 

«dat  veranderingen  iets  werkelijks  zijn"  ,  zoo  spreekt  hij  elders, 
«loochen  ik  evenmin  als  dat  lichamen  iets  werkelijks  zijn, 

«hoewel  ik  daaronder  alleen  versta  dat  iets  werkelijks  aan  het 

«verschijnsel  beantwoordt."  (Brief  aan  M.  Herz  21  Feb.  1782.) 
Behoudens  het  voor  mijn  bewustzijn  min  juist  gebruik  van 

het  woord  «dinge?^"  in  transcendentalen  zin,  kunnen  wij 
die  woorden  tot  de  onze  maken.  Stoffelijk  compacte  licha- 

men echter  kunnen  wij  buiten  onzen  geest  niet  blijven  aannemen. 

»De  materie,  wier  gemeenschap  met  de  ziel  zoo  groote 
«bedenkingen  verwekt,  is  niets  dan  een  vorm,  eene  voorstel- 

«lingswijze  eener  onbekende  zaak ,  door  middel  der  aanschouwing 
«die  men  den  uitwendigen  zin  noemt.  Er  kan  dus  wel  iets 

«buiten  ons  zijn,  wat  aan  dit  verschijnsel,  hetwelk  wij  materie 

«noemen,  beantwoordt,  doch  in  zijne  hoedanigheid  als  ver- 
» schijnsel  is  het  niet  buiten  ons,  maar  enkel  als  eene  gedachte 

y>in  ons,  zij  het  ook  dat  deze  gedachte  door  genoemden  zin 
«het  als  buiten  ons  voorhanden  voorstelt.  Materie  beteekent 

«gevolgelijk  niet  eene  met  het  voorwerp  van  den  inwendigen 

»zin  (de  ziel)  geheel  verschillende  en  ongelijkslachtige  soort  van 
«zelfstandigheden,  maar  alleen  de  ongelijksoortigheid  tusschen 

«de  verschijnselen  van  voorwerpen,  wier  voorstellingen  wij  uit- 
«wendig  noemen,  en  diegene,  welke  wij  tot  den  inwendigen  zin 

«rekenen,  hoew^el  zij  even  zoo  goed  tot  het  denkend  subject 
«behooren  als  alle  overige  gedachten.  Alleen  hebben  zij  dit 

«bedrieglijke  aan  zich,  dat,  aangezien  zij  voorwerpen  in  de  ruimte 
«voorstellen,  zij  zich  om  zoo  te  zeggen  van  de  ziel  losmaken 
«en  buiten  haar  schijnen  te  zweven ,  terwijl  toch  zelfs  de  ruimte, 

«waarin  zij  worden  aanschouwd,  niets  dan  eene  voorstelling 

«is,  wier  evenbeeld  in  dezelfde  hoedanigheid  buiten  de  ziel  in 

«hel  geheel  niet  kan  worden  aangetroffen."  (^) 

(1)    Immanüel   Kant,    Kritik   der  rcinen  Vernunfi,  Text  A,  uitgave  van 
Kehrbach,  blz.  324. 
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Heeft  onze  kritiek  van  bet  stof  begrip  tot  de  uitkomst  geleid , 

dat    de    door    ons    waargenomen  wereld  van  stoffelijke  dingen 

en    wezens    als    zoodanig    een    bedrieglijke   schijn  is,  zoo  valt 

toch  te  bedenken  dat  solipsistische  {*),  met  ons  instinct  geheel 
in    strijd   gerakende   gevolgtrekkingen  uit  de  theoretische  ver- 

vluchtiging der  stof  geenszins  noodig  zijn.     Bij    alle  inzicht  in 
de  transcendentale  idealiteit  onzer  waarnemingen,  behoedt  ons 

alleen    reeds    het    bewustzijn    van    de   noodzakelijk  transeunte 

geldigheid  onzer  ethische  driften  —  liefde  en  haat ,  plichtsgevoel 

en  zelfzucht,  bewondering,  verachting,  enz.  —  voor  het  neder- 
storten    in    den    afgrond    van   het  illusionisme.     Wellicht  zelfs 

vormen    gewaarwordingen    als    liefde    en  medelijden  het  ware 

ontologische  bewijs  voor  het  bestaan  van  wezens  buiten  mijne 

bewustheid,  alsook  voor  de  metaphysische  wezensgeméénschap 

der   geesten    bij    alle    empirische    splitsing  en  veelheid.     Doch 

ook  afgezien  van  zedelijke  postulaten  mogen  wij  beweren  dat, 

hoewel  de  voorwerpen  onzer  waarneming  niet  dan  voorstellingen 

zijn  in  onzen  geest,  deze  voorstellingen  toch  niet  zonder  eene 

van    buiten    komende    aanleiding    ontstaan.     Mijne    vrouw   en 

mijn  kind  en  hunne  liefde  voor  mij  zijn  mijne  voorstellingen, 

mijn    vriend    en    zijne  geleerdheid  zijn  denkbeelden  in  mijnen 

geest,  maar  die  denkbeelden   zijn  niet  liefderijk  en  vriendelijk 

en    geleerd.     De  krachten  der  Natuur  en  hare  werkingen  zijn 

voorstellingen,  maar  onze  ideeën  zijn  geen  krachten ,  en  kunnen 
het   denkbeeld    van  werking  niet  produceeren,  als  er  niet  iets 

buiten    de    spheer  der  idee  ligt,  dat  tot  een  gedacht  dualisme 
van  idee  en  kracht    aanleiding  geeft.     Het  kvRchibegrip  is  wel 

het    gevolg   eener  functie  van  ons  verstand ,  van  ons  denkver- 
mogen, maar  daarom  toch  niet  zonder  een  buiten  het  denken 

verblijvend    substraat.     Veeleer  is  de  in  haar  wezen  transcen- 

dente kracht  de  reëele  grond  waarom  het  verstand  het  kracht- 

begrip vormt ;  zonder  eene  van  buiten  komende  oorzaak  zoude 

ons  denkvermogen  geene  aanleiding  vinden ,  om  zich  het  begrip 

(i)    Solipsisme  =  de   zienswijze,   dat    men    wel  beschouwd  met  zich  zelf 
alleen  is. 
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eener  werkelijkheid  te  vormen  als  keerzijde  van  zich  zelf. 

Bestonden  er  niets  dan  voorstellingen  ,  wij  zouden  onniogeUjk 

tot  eene  onderscheiding  kunnen  geraken  tusschen  denken  en 

handelen.  De  logische  intuïtie  van  axioniata ,  het  schematisme 

ook  van  Ruimte,  Tijd  en  Kategorieën  in  onzen  geest  (*),  wijst 
blijkhaar  terug  op  eenen  bestaansgrond  welke  analoog  met  dit 
schematisme  functioneerde,  reeds  vóór  het  ephemere  cerebrale 

denken  bestond ,  en  die  er  het  substraat,  de  substantie  van  mag 

worden  genoemd.  De  causale  functie  in  ons  bewustzijn, 

hoewel  op  zich  zelve  onverbiddelijk  immanent ,  dwingl  mij  om 

in  gedachten  mijn  bewustzijn  te  overschrijden  ,  en  een  bestaans- 
grond mijner  ideeënwereld  te  postuleeren.  (^) 

Wel  ken  ik  in  mijn  denken  niets  dan  eigen  voorstellingen : 

dit  dient  herhaaldelijk  en  uitdrukkelijk  erkend.  De  facto  kan 
het  denken  zich  zelf  niet  overschrijden :  hieraan  is  nu  eenmaal 

niets  te  doen.  Mijn  eigen  lichaam  behoort  voor  mijn  aan- 
schouwingsver mogen  onder  de  rij  der  andere  voorstellingen, 

als  opendop  met  dezelve  gelijksoortig.  In  deze  omstandigheid 
echter  vinden  wij  bij  slot  van  rekening  eenen  weg  om  ons 

het  bestaan  van  werkelijkheidscorrelaten  der  andere  voorwer- 
pen verstaanbaar  te  maken.  Want  in  mijne  gewaarwordingen 

spiegelt  zich  een  intelligibel  subject  als  ontwijfelbaar  aanwezig, 
en  deze  mijne  intuïtie  van  eigen  bestaan  doet  mij  een  sleutel 
aan  de  hand  tot  de  kennis  aller  andere,  te  voren  reeds  als 

gelijksoortig  met  mijn  eigen  lichaam  bevonden ,  voorwerpen. 

Ik  besta  als  intelligentie,  die  zich  haar  synthetisch  en  doel- 
beoogend  vermogen  bewust  is,  en  weet  dus  dat  er  een  agens 

voorhanden    moet    wezen,    dat   de   afzonderlijke  voorstellingen 

(1)  Over  Ruimte,  Tijd  en  Ivategorieën  als  lungeer wijzen  van  onzen  geest 
kan  hier  niet  verder  worden  uitgeweid ;  de  belangstellende  lezer  wordt  in  eersten 

aanleg  verwezen  naar  Dr.  Ivarl  Peters  :  » Willenswei t  und  Weltwille  [1 883]", 
blz.  9-44. 

(2)  Belreflende  de  noodzakelijkheid  om  aan  de  kategorie  der  causaliteit 

eene  het  bewustzijn  overschrijdende  waarde  toe  te  kennen,  vergelijke  men 

E.  V.  Hartmann:  » Kritische  Grundlegimg  des  Transcendentalen  Realis- 

mus"  3^  oplage  [1885],  blz.  67-95. 
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tot  samenhangende  gedachlenreeksen  verbindt;  de  vorm  van 
mijn  bewust  denken,  van  welks  bestaan  ik  rechtstreeks  zeker 

ben,  dwingt  mij  eenen  drager  der  gedachten  te  ondei'stellen , 
want  geen  functie  zonder  iets  dat  functioneert.  In  eersten 

aanleg  word  ik  dus  in  mijzelf  gevvaar,  dat  er  met  mijne  ge- 
dachten iets  als  substraat  parallel  moet  loopen  ,  dat  er  buiten 

mijn  «empirisch  ik"  nog  een  ander,  intelligibel ,  subject  be- 
staat. De  vraag ,  of  ik  zelf  besta ,  zal  nooit  in  ernst  bij  mij 

opkomen ,  daar  mijn  bestaan  reeds  in  het  voorhanden  zijn  dier 

vraag  besloten  ligt.  Bij  de  vraag  naar  het  werkelijk  bestaan 

ecner  buitenwereld  of  spheer  van  handeling ,  kan  ik  dus  uit- 
gaan van  mijn  ik  als  van  eene  gegevene  zaak.  Beschouw  ik 

nu  de  wereld  der  verschijnselen  in  objectieven  zin,  dan  bevind 

ik  mij  onder  ontelbare  andere  dingen  als  voorwerp  in  de 

ruimte,  werkende  in  den  tijd  volgens  de  wet  van  oorzaak  en 

gevolg ;  beschouw  ik  mij  subjectief  dan  gevoel  ik ,  dat  ik  een 
denkend  en  willend,  waarnemend  en  handelend  wezen  ben, 

een  wezen  bezield  door  den  drang  om  op  zijne  omgeving  te 

werken  y  en  wel  in  verband  met  de  in  mij  opduikende  teekenen 
van  het  bestaan  eener  veelheid  van  andere  wezens.  Voor  de 

hand  ligt  nu  de  gevolgtrekking  dat,  evenals  de  voorstelling 

van  mijn  eigen  lichaam  tot  mijn  gevoel  als  handelend  wezen 

in  wederzijdsche  betrekking  staat,  dit  ook  met  de  andere  in 

mij  opduikende  objectsvoorstellingen  het  geval  moet  zijn,  dat 

m.  a.  w.  de  dingen ,  die  als  objecten  gelijksoortig  met  mij  zijn, 
dit  evenzeer  als  subjecten  moeten  wezen.  Want  als  objectief 

verschijnsel  ben  ik  in  bestendige  wisselwerking  met  de  overige 

phaenomena ,  ja  zelfs  ben  ik  in  staat ,  aan  te  wijzen  hoe  door 
affectie  van  hunne  zijde  deze  geheele  ideeënwereld  in  mij 

ontstaat,  hetgeen  onmogelijk  ware,  als  mijne  voorstellingen 

'^Q^w  reëelen  achtergond,  geene  dynamische  keerzijde  hadden, 
en  alles  bloolelijk  idee  in  mij  was.  Het  is  niet  te  denken  dat 

een  begeerend  en  handelend  iets,  als  ik-zelf,  aanhoudend  met  zijne 
eigene  voorstellingen  in  botsing  geraakt.  Hebben  wij  nu  eenmaal 

aan  ons  zelf  eene  dubbelzijdigheid  ontwaard ,  zooals  wij  die  uit- 
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drukken  in  de  woorden  denken  en  handelen:  kunnen  wij  aan  ons 

zelleen  nietaphysischen  kern  constateeren,  waarvan  ons  lichaam 

de  aanschouwde  openbaring  is,  dan  behoeven  wij  die  verhouding 

slechts  werktuiglijk  op  alle  andere  verschijnselen  toe  Ie  passen 
om  daarin  de  ladder  te  vinden,  die  ons  in  slaat  stelt,  in  die 

phaenomena  een  even  wezenlijken  bodem  te  ontdekken.  Na- 
tuurlijk vermogen  wij  daarbij  ook  niet  dieper  te  gaan  dan  bij  ons 

zelf.  En  den  laatsten  grond  ook  van  ons  zelf  vermogen  wij 

niet  te  vatten,  vermits  ons  ik,  hoe  onmiddellijk  verzekerd  des- 
zelfs  bestaan  voor  een  iegelijk  onzer  ook  zij ,  zich  toch  alleen 

als  voorstelling  kan  leeren  kennen.  Het  Delphische  ̂ ^keti  uzelf" 
sluit  wel  bezien  een  onuitvoerbaren  eisch  in.  Nergens  is  het 

mogelijk  de  werkelijheid  zelve ,  in  zijn  diepste  wezen ,  met  het 

denken  te  omvatten;  alleen  in  asymptotischen  zin  zijn  wij  bij 
machte  tot  haar  te  naderen.  Maar  toch  komen  wij  haar  in 

ons  zelfbewustzijn,  in  de  gewaarwording,  zoo  nabij,  dat  haar 
bestaan  althans  onvoorwaardelijk  zeker  wordt.  Alzoo:  het  feit 

dat  ik  aan  de  eene  zijde  zelf  drager  eener  voorstellingswereld 

en  van  den  anderen  kant  zelf  voorstelling  ben:  dat  ik  tegelijk 

subject  en  object,  wezen  en  verschijnsel  blijk,  doet  mij  den 

sleutel  aan  de  hand  tot  de  werkelijkheid  waarop  alle  phaeno- 
mena berusten.  En  nadat  wij  uit  de  analogie  met  onze  eigene 

realiteit  als  voelend  en  handelend  wezen  van  de  werkelijkheid 

eener  veelheid  van  individuen  zeker  zijn  geworden ,  zijn  wij 
ook  gedwongen  de  vóórwaarden  der  individualisatie  (ruimte  en 

tijd)  en  daarmede  ook  het  schematisme  van  ons  verstand  (getal, 

idealiteit,  realiteit,  logische  noodzakelijkheid  als  causaHleit  en 

linaHteit,  zelfstandig  bestaan  en  dgl.)  als  een  complex  van 

begrippen  op  te  vatten ,  wier  waarde  het  persoonlijk  bewust- 
zijn overschrijdt. 

Hel  gewicht  der  hier  medegedeelde  redeneering,  maakt  hel 

allicht  niet  ondienslig,  dat  wij  ons  standpunt  nogmaals  kor- 
telij k  en  met  andere  woorden  herhalen.  De  lichamen  dan 

van  alle  overige  denkende  wezens  zijn  voor  een  iegelijk  onder 
hen,  voor  het  individu  A  bijvoorbeeld,  niets  dan  verschijselen 
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in  <l(3  iiiiinaiienlc  niimlc  van  A  zeil',  evenals  in  zekeren  zin 
hel  eigen  lichaam  voor  A  phaenomenon  is.  üeze  geheele  we- 

reld van  menschen  om  ons  heen  is  voor  elk  onzer  slechts  een 

deel  van  ons  zelf,  ons  voorslellingsheeld ,  even  goed  als  ons 

eigen  lichaam ,  wanneer  wij  voor  het  laatst  van  onze  eigen- 
schap als  hewegend  middelpunt  afzien.  Al  deze  menschelijke 

gestalten,  die  spreken  en  handelen  en  zich  bewegen  zijn  recht- 
streeks genomen  niets  dan  een  voorstellingsheeld  in  onzen 

geest.  Doch  behalve  als  aanschouwend  wezen  gevoel  ik  mij 
ook  als  motorisch  middelpunt,  als  handelend  en  werkend 

wezen  m.  a.  w.,  en  ben  in  staat  door  hetgeen  ik  mijn  wil 

noem ,  den  stand  der  deelen  van  één  der  aanschouwde  licha- 

men naar  believen  te  wijzigen.  Dit  bijzondere  lichaambeeld 

wordt  op  die  wijze  met  ons  ik  vereenzelvigd,  en  door  het 

subject  als  zijn  lichaam  beschouwd.  Het  wordt  lot  middel- 

punt van  de  wereld  der  verschijnselen ,  en  met  hetzelve  ver- 
smelten op  onafscheidelijke  wijze  ons  lief  en  leed ,  onze  driften  , 

neigingen  en  hartstochten.  Wij  leeren  inzien  dat  het  ons 

binnen  zekere  grenzen  mogelijk  is,  de  onderlinge  ruimtever- 
houdingen der  overige  beelden  te  wijzigen ,  en  dit  met  behulp 

van  het  lichaamsbeeld  dat  wij  als  bij  uitstek  aan  onzen 

wil  onderworpen  hebben  leeren  kennen.  Ook  omgekeerd  be- 

speuren wij  in  onze  gewaarwordingen  de  reflexen  van  de  be- 

wegingen der  overige  beelden  ten  opzichte  van  ons  eigen  li- 
chaam. Zoo  komen  wij  ertoe,  de  aanschouwde  verschijnselen 

transcendentaal  op  Ie  vatten,  als  teekenen  of  symbolen  eener 

pluralistische  werkelijkheid  buiten  het  bewustzijn ,  en  wij  ver- 
binden nu  volgens  den  regel  der  ajialogie  met  elk  der  op  het 

onze  gelijkende  lichamen  de  functies  van  denken  en  willen  die 

wij  in  ons  zelf  hebben  opgemerkt.  Deze  transcendente  werke- 

lijkheid ,  die  wij  met  onze  aanschouw^ing  nooit  of  te  nimmer 
kunnen  bereiken ,  bereiken  wij  elk  oogenblik  door  onzen  wil 

en  onze  handelingen,  (i) 

O    Het   uitgangspunt  der  hier  l)elinoplelijk  opgestelde  redeneering  is  in 
zekeren  zin  specifiek  Scliopenhaueriaansch,    Eigenlijk  komt  zij  neer  op   eene 
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Aangaande  de  mogelijkheid  van  kennis  in  het  algemeen  heeft 

men  drie  standpunten  te  onderscheiden.  Men  gelooft,  de 

(stoffelijke)  dingen  zelve  te  leeren  kennen  [naief  realisme);  men 

hevveert  niets  dan  zijn  eigen  denken  te  leeren  kennen  {sub- 
jectief  idealisme);  of  wel  men  bevroedt  de  idealiteit  zijner 

waarnemingswereld ,  doch  houdt  tegelijk  vast  aan  de  symbo- 
lische waarde  der  voorstellingen.  De  naieve  en  onkritische 

realist  (Jan  Alleman)  gelooft  de  werkelijke  ruimte  te  zien;  de 
transcendentale  idealist  of  neokantiaan  accentueert  de  onken- 

baarheid van  al  hetgeen  buiten  eigen  geest  is  gelegen;  de 

transcendentale  realist  (Hartmann,  Helmholtz  ,  natuurweten- 

schap) ziet  de  immanentie  der  waarnemingen  in,  maar  be- 
schouwt dezelve  als  teekenen  van  transcendentale  (z=l  het  be- 

wustzijn overschrijdende)  geldigheid.  Ik  hoop  het  waar- 
schijnlijk te  hebben  gemaakt,  dat  wij  ons  op  het  standpunt 

van  den  transcenden talen  realist  hebben  te  plaatsen.  Het  is 

alleen  op  een  zoodanig  standpunt  dat  de  kritiek  der  waarne- 

ming zich  met  het  ons  allen  aangeboren  instinctmatig  werke- 
Ujkheidsgeloof  in  overeenstemming  laat  brengen.  En  ook  met 
ons  instinctmatig  realisme  hebben  wij  rekening  te  houden. 

)'Het  is  onloochenbaar,  dat  zich  aan  onze  gezamenlijke  waar- 
» nemingen  het  geloof  vastknoopt,  dat  het  de  dingen  en  de 

> eigenschappen  der  buitenwereld  zelve  zijn,  die  wij  waarnemen. 
»Dit  geloof  kleeft  den  waarnemingen  op  zoo  natuurlijke  wijze 

«aan,  dat  het  volkomen  onaangetast  blijft  door  het  theoretisch 

» standpunt,  dat  de  waarnemer  betreffende  de  vraag  naar  de 

«hoedanigheid  der  buitenwereld  inneemt.  Of  wij  al  evenals 
«Berkeley,  Hume  of  Kant  over  de  buitenw(ireld  oordeelen,  de 

«waarnemingen   doen   zich  niettemin  op  met  den  schijn,  alsof 

bankroetverklaring  der  gnoseologie  ol' kennislheorie,  daar  een  beroep  op  het 
rechlslreekschc  zelfgevoel  in  de  plaats  der  logisclie  demonstratie  treedt,  het- 

geen natuurlijk  overigens  aan  de  waarde  van  het  gezichtspunt  zelf  niet  be- 

hoeit  at  te  doen.  Schopenhauer's  apenui  is  in  verschillenden  vorm  velerwege 
gereproduceerd;  men  vgl.  o.  a.  Dr.  Carl  Peteus,  Willenswelt  und  Welt- 
wille  [blz.  79-103];  Dr.  W.  Goering,  Ilaum  und  Sto/f[hh.  282  en  322]; 
II.  V.  Uelmholtz,  Optik  [blz.  452]  en  Vortrdge  und  Reden  [II  245];  enz. 
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»hun  inhoud  uit  de  dingen  en  eigenschappen  der  buitenwereld 

» zelve  bestond.  En  dit  realistisch  geloof  voegt  zich  niet  eerst 

»bijv.  als  eene  tweede  eigenschap  bij  den  aanvankelijk  op  zich 

»zelf  voorhanden  en  als  zuiver  subjectief  gevoelden  waarnemings- 

B inhoud:  —  neen,  deze  is  voor  ons  in  het  geheel  niet  anders 
«voorhanden,  dan  met  den  onwederstaanbaren  en  onver- 

»delgbaren  schijn  van  een  bestaan  builen  ons.  De  waarneming, 

»en  het  geloof  dat  wij  de  buitenwereld  zelve  aanschouwen ,  zijn 

»een  en  dezelfde  daad.  Eerst  latere  overweging  brengt  bétons 

»tot  bewustzijn,  dat  in  dezen  actus  genoemde  twee  factoren  te 

«onderscheiden  zijn.  Oorspronkelijk  behooren  ze  zoo  innig  te 

«zamen,  dat,  indien  men  van  alle  physiologie  afziet,  juist  de 

«voornaamste  kenmerkende  eigenaardigheid  der  waarneming  in 

«dien  onmiddelUjken  schijn  bestaat,  dat  de  inhoud  dier  functie 
«de  buitenwereld  zelve  is. 

«Ons  geheele  handelen  wordt  voltrokken  op  den  grondslag 
«van  dit  naief  realistisch  geloof,  en  wel  niet  alleen  in  dien  zin, 

«dat  ons  die  schijn  nimmer  verlaat,  maar  ook  in  den  ruimeren 

«zin  dat  wij  erop  vertrouwen  en  hem  gelijk  geven.  Zelfs  de 

«meest  doorslaande  bewustzijns-ideahst  leeft  in  het  gewone  da- 
«gelijksche  leven  in  het  geloof,  dat,  als  hij  gaat  wandelen,  hij 

«de  bestrating  als  een  ding  buiten  hem  aanraakt,  en  dat,  als  hij 

«eene  kers  in  den  mond  steekt,  hij  het  met  deze  als  meteen 

«werkelijk  ding  daar  buiten  te  doen  krijgt.  Wij  zouden  alle 

«beslistheid  en  vaardigheid  van  handelen  ,  alle  natuurlijkheid  en 

«ongedwongenheid  in  het  leven  verliezen,  indien  wij  den  rea- 
«listischen  schijn  der  zintuigen  wantrouwden ,  of  wel  voor  valsch 

«verklaarden.  Iemand,  die  zijne  betwijfeling  of  loochening  der 

«buitenwereld  zoozeer  in  vleesch  en  bloed  liet  overgaan ,  dat  hij 

«ook  in  het  dagelijksch  leven  tegenover  de  waarnemingen  hun 

«zuiver  subjectief  karakter  voor  oogen  hield,  zoude  in  deze 

«gedachte  eene  bestendige  hindernis  van  den  stuitendsten  aard 

«voor  zijn  handelen  ondervinden;  ja  zelfs  hij  zoude  daardoor 

«heelendal  uit  den  natuurlijken  gang ,  het  natuurlijke  spoor  des 

«levens,    uit  alle  gezonde  levensgevoel   worden  weggeslingerd , 
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»cn  na  korter  of  langer  tijd  voor  het  gevaar  staan  van  tol  waaii- 

»zin  te  vervallen.  Zoo  is  dan  het  realistisch  geloof  aan  de  waar- 

» neming  voor  heX  handelen  en  leven  eene  onontbeerlijke  hron 

»van  zekerheid.  Het  is  eene  overtuiging  van  de  diepst  gewor- 
» lelde  en  ontwijfelbaarste  soort ,  die  aanhoudend  in  ons  handelen 

»en  leven  overgaat,  en  het  ware  eene  algeheele  miskenning  van 

»de  praktische  zijde  des  menschen,  zoo  men  deze  bron  van  ze- 

«kerheid  in  hare  praktische  overtuigingskracht  problematisch 

«wilde  maken."  (i) 
Met  dat  al  helpt  het  niet  meer ,  zich  in  theorie  te  verzetten 

tegen  de  stelling,  dat  de  wereld  die  wij  waarnemen  op  zich 

zelve  niets  is  dan  een  verschijnsel  in  onzen  geest,  en  dat  de 

gewaande  stof  builen  ons  niet  dan  een  wisselend  complex  is 

van  reageerwijzen  onzer  zintuigen,  een  complex  dat  zich  voor 

het  wetenschappelijk  onderzoek  niet  in  zijn  ondersteld  zelf- 
standig bestaan  kan  handhaven.  Alle  natuurwetenschap  leidt 

tol  de  vervluchtiging  van  de  compacte  concreetheid  der  stof, 

welke  zich  oplost  in  atomistisch  gesplilste  werkingen,  want  de 

berekenbaarheid  van  dynamische  uitingen  eischt  gebiedend  be- 
lrekking op  geometrische  punten.  De  hier  aangeduide  uil  komst 

is  bereids  wetenschappelijk  gemeengoed.  De  hedendaagsche 

theoretische  physica  en  de  moderne  physiologie  hebben  de  idea- 
liteit van  de  wereld  onzer  waarnemingsobjecten  en  hel  daar- 

uit voortvloeiende  illusorische  karakter  eener  «empirische  we- 

reld van  slofl'elijke  lichamen"  onwederlegbaar  bewezen.  In  de 
wijsbegeerte  behoort  overigens  deze  waarheid  sinds  lang  tot 

de  gemeenplaatsen.  Metaphysische  denkers  hebben  te  allen 

tijde  tusschen  Schijn  en  Wezen  onderscheid  gemaakt.  Reeds 
in  de  oudheid  was  het  duidelijk  voor  Aristippos  en  diens 

jongeren ,  dat  onze  gewaarwordingen  en  waarnemingen  bloote- 
lijk  wijzigingen  van  eigen  toestand  zijn,  dat  zij  als  zoodanig 
nimmer  de  grenzen  onzer  ikheid  overschrijden,  en  ons  dus 
van  hunne  oorzaken ,  de  onderstelde  lichamen  der  buitenwereld, 

(')  Prof.  JoHANNEs  Volkelt,  »Erfahrung  und Denken"  [1886], blz.  518—519. 
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niet  de  minste  rechtstreeksche  kennis  geven  (*).  Kant  (1724— 

1804),  de  groole  Kant,  door  Mendelssohn de  »Alleszermalmer" 
genoemd,  leert  op  besliste  wijze:  »Ik  kan  eigenlijk  geene 

«dingen  buiten  mij  waarnemen,  maar  alleen  uit  mijne  inwen- 

»dige  waarneming  tot  hun  bestaan  hesluüen,  doordat  ik  de 

«laatste  als  de  werking  beschouw,  waarvan  iels  uitwendigs  de 

«naaste  oorzaak  is.  Nu  is  echter  het  besluiten  uit  eene  gegevene 

«werking  tot  eene  bepaalde  oorzaak  te  allen  tijde  onzeker, 

«vermits  de  werking  uit  meer  dan  eene  oorzaak  kan  voort- 

«gesproten  zijn.  Gevolgelijk  blijft  het  bij  een  besluiten  van 

«waarneming  tot  oorzaak  altijd  twijfelachtig  of  deze  (oorzaak) 

«binnen  dan  wel  buiten  ons  is,  of  dus  alle  zoogenaamde  uit- 

«wendige  waarnemingen  niet  blootelijk  een  spel  van  onzen 

«inwendigen  zin  zijn,  dan  wel  op  uitwendige,  werkelijke, 

«voorwerpen  als  hare  oorzaak  betrekking  hebben.  Althans  is 

«het  bestaan  der  laatste  slechts  eene  gevolgtrekking,  die  het 

«gevaar  van  alle  gevolgtrekkingen  loopt,  terwijl  daarentegen 

«het  voorwerp  van  den  inwendigen  zin  (ik  zelf  met  al  mijne 

«voorslelHngen)  rechtstreeks  wordt  waargenomen,  zoodat  het 

«bestaan  ervan  in  het  geheel  aan  geen  twijfel  onderhevig  is."  f^) 
Schelling  (1775 — 1854)  zegt  ergens:  «Hij  die  zegt,  dat  hij 

«zich  §een  handelen  (eener  kracht)  zonder  (stolfelijk)  substraat 

«vermag  te  denken,  bekent  daardoor  juist,  dat  dit  vermeende 

«substraat  van  het  denken  zelf  niets  is  dan  een  voortbrengsel 

«zijner  eigene    verbeeldingskracht,    gevolgelijk    al    weder  zijn 

(')  $a(7Ïv  o't  K-jpYi'juï'/.oï  xptrihptoL  sivoLt  z<x  nxBy}  mxï  jotóva  x.aTa^a^x]3av£(T0ae 

xai  u^j/exxrroc  Tuy;^avetv ,  twv  ̂ s  TrgTrotvjxÓTwv  ra  Traövj  juyjeTêv  sivoct  y.aTa)yj7rT0v 

pstTè  a(?iaipeuffTov.  Sext.  Emp.  adv.  Math.  Vil  191.  —  Ta  7ra9>3  xat  ra; 

favroLffiag  èv  ocvTOÏt;  riOévrs:;  oOx  wovto  r/jv  aTrb  toutwv  itiaTiv  dvctt  ̂ ioi.pyóh 

Ttpot;  rctg  vnsp  twv  TrpayjMaTwv  xara/SsjSaiwo-st? ,  tklX  MVTtep  sv  no^topxioL 

TÜv  hzo;  aTTOCTavTS?  eig  zcc  ttóByi  xarex^etorav  auTOVj,  xo  fcciverixt  zi- 

Qéiievoi,  zo  ̂ 'è(7zt  /xrj  TrpofaTroyaevó/zevoi  nep'i  tou  IxtÓ?.  Plutarchus  adv. 
Col.  XXIV  2. 

(2)  Immanuel  Kant,  Kritik  dor  reinen  Vernunft,  Text  A,  Elementarlehre 
II  Teil,  Il  Ableilung,  II  Buch,  I  Hauptstück. 
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»eigen  denken,  dat  hij  op  deze  wijze  gedwongen  is,  tot  in  het 
«oneindige  terug  als  zelfstandig  bestaande  te  onderstellen.  Het 

»is  niets  dan  eene  dwaling  der  verbeeldingskracht ,  dat,  als  men 

»aan  een  object  de  eenige  hoedanigheden ,  die  het  bezit ,  ontnomen 

«heeft,  er  nog  iets  —  men  weet  niet  wat  —  van  overblijft". 
Na  al  hetgeen  ik  over  de  beteekenis  van  het  stofbegrip  heb 

aangevoerd,  ligt  de  gevolgtrekking  voor  de  hand. 

Alle  waarneming  is  uit  der  aard  subjectief.  Een  harde 

steen  zoude  ons  maar  week  toeschijnen ,  wanneer  onze  spier- 

kracht honderdvoudig  werd  vergroot  (*);  eene  inwendige 
ongesteldheid  veroorzaakt  gewijzigde  gewaarwordingen  in  de 
smaakzenuwen,  zoodat  men  bijv.  bitter  vindt,  wat  anders  met 

smaak  gebruikt  wordt :  een  voorwerp ,  dat  zij  nu  rond  noemen, 

zoude  voor  onze  waarneming  een  geheel  ander  voorkomen  verkrij- 
gen, als  ons  hoornvlies  cylindriscb  was,  of  wel,  wij  zonden  dan  rond 

noemen  was  nu  anders  heet.  Bij  eenige  zelf  bezinning  is  het  eene 

van  zelf  sprekende  waarheid,  dat  wij  het  rechtstreeks  altijd  slechts 

met  eigen  gewaarwording ,  nooit  met  builenbuidscbe  dingen  te 

doen  krijgen.  De  cerebrale  functie ,  waarvan  de  bewuste  percep- 
tie het  correlaat  is,  moet  natuurlijk  numeriek  onderscheiden 

wezen  van  eventueele  wezens  buiten  mij.  Met  het  inzicht  in 

deze  waarheid  vervalt  van  zelf  het  geloof  aan  de  stof,  als  iets 

dat  het  voorrecht  zoude  bezitten ,  de  bij  uitsluiting  rechtstreeks 

zekere,  bij  ondervinding  constateerbare  zelfstandigheid  te  zijn, 
Uechtstreeksche  zekerheid  bezit  alleen  de  wereld  der  gedachten 

en  gewaarwordingen,  niet  de  stof.  Wel  verre  van  empirisch 

definieerbaar  te  zijn,  is  de  werkelijkheid  voor  ons  weten 

door  eene  gapende  klove  van  de  gedachtenwereld  gescheiden. 

Alle  werkelijkheid  is  bovenzinnelijk.  De  rechtstreeksche  ken- 
baarheid eener  stoüelijke  natuur  is  schijn.  Het  zijn,  dat  wij 

in  de  ervaring  leeren  kennen,  is  uitsluitend  een  gedacht,  wijl 

bewust  zijn.     Wat  ons  ook  kenbaar  worde,  wordt  dit  in  den 

'jctpy.t  '    Ttphg  a/^vjXa  ze  outwj.   Plato,    Timaios  XXVI,  62  B. 
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vorm  der  gedachte.  Gedachten  nu  zijn  geen  stoffen.  Onmid- 
dellijk genomen  leeft  de  mensch  alleen  in  zijn  eigen  geest; 

niets  is  zekerder  dan  het  hestaan  van  dezen  laatsten,  zij  des- 

zelfs  af-  of  toekomst  overigens  wat  ze  wil;  wat  de  mensch 
weet,  blijft  geheel  en  al  binnen  zijn  gedachtenkring  besloten, 

en  deze  laat  geen  anderen  dan  geestelijken  inhoud  toe.  Recht- 

streeks genomen  kent  dus  de  mensch  alleen  zijn  bewustzijns- 
inhoud;  hij  gevoelt  niets  dan  eigen  aandoeningen,  hij  neemt 

niets  waar  dan  eigen  zielebeelden ,  denkt  niets  dan  eigen  ge- 

dachten. Ervaring  omtrent  eene  substantieele  stof,  niet  traag- 
heid, afmeting  en  hardheid  als  inhaerente  eigenschappen,  is 

reeds  daarom  alleen  onmogelijk,  wijl  deze,  als  volstrekt  ge- 
lijkslachtig  met  het  denken  ,  niet  in  het  weten  zoude  kunnen  over- 

gaan. Gleiches  wird  nur  von  Gleichem  erhannl ,  —  deze  waarheid 

werd  reeds  gedivineerd  door  Empedokles,  450  jaar  voor  Christus' 
geboorte.  Denken  wij  na  over  de  gesteldheid  der  werkelijkheid, 

dan  blijkt  het,  dat  alles  wat  wij  haar  toeschrijven  op  over- 
dracht uit  onzen  eigen  geest  berust,  en  er  na  aftrek  daarvan 

niets  overblijft.  Realiteit ,  bestaan  ,  substantialiteit ,  oorzaak , 

gevolg  en  wisselwerking,  zijn  kategorieën  van  ons  denken, 
zuivere  verstandsbegrippen ,  die  niet  eens  een  aanschouwbaren 

grondslag  hebben;  ruimte,  tijd  en  beweging  zijn  spontaan  ge- 
produceerde  aanschouwingsvormen    van  onzen  eigen  geest. 

»Wij  behooren  te  bedenken",  zegt  Kant,  »dat  de  lichamen 
)>geen  voorwerpen  op  zich  zelf  zijn  die  wij  vóór  ons  hebben, 

»maar  enkel  een  verschijnsel  van  wie  weet  welke  onbekende 

))zaak;  dat  de  beweging  niet  de  werking  is  dezer  onbekende 

»oorzaak,  maar  alleen  de  wijze  waarop  haar  invloed  op  onze 

«zintuigen  te  onzer  kennis  komt;  dat  dus  niet  beide  iets  buiten 

«ons  zijn,  maar  alleen  verschijnselen  in  ons,  en  gevolgelijk 
«niet  de  beweging  der  materie  voorstellingen  in  ons  bewerkt, 

»maar  deze  beweging  zelve,  en  dus  ook  de  materie  die  zich 

«daardoor  kenbaar  maakt ,  enkel  voorstelling  is."  [^)     Het  wezen 

(1)     Kritih  der  reinen  Vernimft,  Text  A,  uitg.  Kehrbagh,  blz.  325. 
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van  het  extra  mentaal  substraat  onzer  waarnemingswereld  is 

dus  metapliysisch,  en  voor  rechtstreeksche  doorgronding  niet 

vatbaar.  Hypothetisch  construeeren  wij  de  werkelijkheid  als 

een  complex  van  dynamische  atomen  of  krachtmiddelpunten 

van  eene  tot  in  het  oneindige  reikende  positieve  of  negatieve 

werking.  Deze  opvatting,  ontleend  aan  de  aanschouwingsvormen 

van  onzen  eigen  geest,  voldoet  aan  ons  bewustzijn  ,  dat  wij  niet 

alleen  denkende,  maar  ook  handelende  wezens  zijn;  zij  voldoet 

praktisch  aan  de  realileitsbehoefte  der  natuurwetenschap ,  en  is  in 
overeenstemming  met  het  inzicht  dat  het  werkelijkheidsgevoel 

zich  uit  de  idee  als  zoodanig  niet  verklaren  laat.  Doch  hoe  pro- 
babel  ook,  de  dynamische  wereldopvatting  is  eene  hypothese 

als  alle  andere.  De  werkelijkheid  is  bovenzinnelijk  in  haar 

wezen ,  —  eene  uitkomst  waardoor  in  elk  geval  alle  stofjesleer 
veroordeeld  is.  «Het  gehecle  materialisme  is  met  de  aanneming 

»van  de  stelHng  der  (principieele)  onverklaarbaarheid  aller  na- 
.tuurfeiten  onherroepelijk  verloren.  Legt  het  materialisme  zich 

)>bij  deze  onverklaarbaarheid  neder,  dan  houdt  het  op  een  phi- 
"losophisch  beginsel  te  zijn ;  als  richtsnoer  van  wetenschappelijk 
"detailonderzoek  kan  het  echter  blijven  voortbestaan.  Dit  is 

«feitelijk  het  standpunt  van  onze  meeste  tegenwoordige  mate- 
»rialisten.  Het  zijn  in  den  grond  der  zaak  ̂ Aieptó;  zij  geloo ven 
»zelf  niet  meer  dat  de  stof,  zooals  die  zich  voordoet  aan  onze 

«zintuigen,  de  laatste  oplossing  aller  raadselen  der  Natuur  be- 
»vat,  maar  gaan  uit  beginsel  zoo  te  werk  alsof  dat  zoo  was, 
»en  wachten  tot  hun  uit  de  positieve  wetenschappen  zelve  de 

»drang  tot  andere  onderstellingen  te  gemoet  treedt."  (^)  Nu  is 
echter  bereids  uit  den  schoot  zelf  van  het  materialisme  de  tak 

van  wetenschap  gesproten,  die  de  platte  wereldbeschouwing 

der  stofjesleer  onmogelijk  heeft  gemaakt.  Om  niet  te  spreken 

van  abnormale  m  meer  of  min  twijfelachtige  geestesverschijn- 
selen  als  het  tweede  gezicht,  het  gedachtenlezen  en  dgl.  wordt 

de  physiologie  der  zintuigen  tot  vadermoorder  van  het  mate- 

rialisme.    Wat  deze  plompe  en  waarlijk  «geestelooze'*  wereld- 

(i)    Fr.  Alb.  Lange,  Geschichte  des  Materialismus,  2*  uitgave.  Il  7. 
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verklaring  vermag  te  bewijzen,  is  op  zijn  best  alleen  dit:  dat 

de  schijn  eener  stoffelijke  natuur  ontstaat,  als  er  menschelijke 

zintuigen  voorbanden  zijn.  Maar  die  schijn  ,  praktisch  dienstig 

en  voldoende  als  hij  is,  blijft  onverbiddelijk  een  phaenomenon 

in  onzen  geest,  en  is  niet  de  gewaande,  onafhankelijk  van 

onze  waarneming  voorhanden  stof  zelve.  Hij  die  zich,  wars 

van  alle  metaphysica,  ook  de  omzichtigste  en  minst  apodicti- 

sche, bij  het  vormen  zijner  wereldbeschouwing  aan  de  »recht- 

streeksche  ervaring"  wil  houden,  bekenne  dan  maar  spoedig 
dat  er  buiten  het  denken  niets  bestaat  en  hij  van  het  bestaan 

eener  keer-  of  buitenzijde,  van  het  wezen  eener  werkelijkheid, 
niets  hoegenaamd  weet  of  weten  kan.  Wij  kennen  niets  dan  onze 

eigene  voorstellingen.  Het  bestaan  van  den  denkenden  ,  voelenden 

en  strevenden  geest  is  gewis ,  dat  eener  dynamische  werkelijk- 
heidsspheer  met  functioneel  atomistische  spUtsing  eene  blootelijk 

aannemelijke  onderstelling.  Het  bestaan  eener  blinde  en  doode , 

harde  en  trage  hoop  stofjes  is  eene  naïeve  inbeelding,  eene  on- 
houdbare illusie.  De  wereld  van  stoffelijke  dingen  is  enkel  schijn. 

Macchiavelli  (1469-1517)  zegt  ergens  in  zijn  boek  over  den 

«Vorst",  dat  men  met  betrekking  tot  's  menschen  bevattings- 
vermogen drie  soorten  van  lieden  te  onderscheiden  heeft :  som- 

migen begrijpen  iets  van  zelf,  bij  intuïtie;  anderen  begrijpen 
wat  een  ander  hun  uitlegt;  de  derde  klasse  begrijpt  noch  uit 

zich  zelve,  noch  op  voorlichting  van  anderen  (*).  Ik  be- 
schouw mijzelven  met  de  meesten  mijner  lezers  als  behoorende 

tot  de  tweede  der  genoemde  afdeelingen ;  voor  lieden  zonder 

vermogen  om  door  te  denken  is  deze  verhandeling  niet 

geschreven:  de  massa  zal  wel  altijd  bij  het  zinnelijk  voor- 

oordeel   blijven    staan.  ('^)     Intusschen ,    ook    onder    het    den- 

(i)  *Sono  di  tre  generazioni  cervelli:  Timo  intentie  per  se ;  l'altro  intende 
quanto  da  altri  gli  è  inostro;  il  terzo  non  intende  nè  per  se  slesso,  nè  per 

dimostrazione  d'altri"  U  Principe,  cap.  22.  Dit  apercu  is  bereids  vele  eeuwen 
oud;  conferatur  IIesiodus,  Werken  en  Dagen  293^297. 

(o)     <i>i'Xó(TOfo-^  TtlriQoq  ««y^varov  slvott,  zegt  Plato  de  Rep.  VI,  p.  89, 
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kende  deel  der  menschheid  hebben  ingewortelde  vooroor- 

deelen  een  taai  leven.  Het  is  niet  onwaarschijnlijk,  dat 
menig  zelfs  schrander  en  ontwikkeld  lezer,  voor  wien  anti- 

materialistische  betoogen  als  het  bovenstaande  nog  nieuw  zijn, 

in  gebreke  blijft,  de  onhoudbaarheid  van  het  stofbegrip  zoo 

dadelijk  in  te  zien.  Allicht  zelfs  zal  de  materialistisch  gezinde 

lezer  van  meening  zijn ,  dat  ik  bij  alle  vervluchtiging  van  onze 

empirische  waarneming  der  materie,  over  sommige  hoofdar- 
gumenten voor  het  bestaan  eener  afzonderlijke  van  de  kracht 

verschillende  atoonK9/o/  te  luchtig  ben  heengeloopen.  Er  blijven 

toch  bij  slot  van  rekening  axiomatische ,  logische  overwegingen 
bestaan ,  waarop  men  bij  realistische  gezindheid  tot  het  bestaan 
eener  stof  besluiten  moetl 

Een  glimlachjen  van  ironie  zal  hier  den  philosoof  ten  goede 

zijn  te  houden.  De  hekken  zijn  thans  verhangen:  apriorisme 

bij  hel  vormen  van  wereldbeschouwingen  is  de  groote  zonde, 

die  door  de  mannen  der  «zuivere  ervaring"  altoos  der  mela- 
physica  tot  verw^ijt  is  gemaakt.  Is  den  materialist  eenmaal 
de  empirische  grondslag  voor  zijn  stofgeloof  ontzonken,  dan 

geraakt  hij  in  eene  wonderlijke  verhouding  tegenover  den 

metaphysicus,  als  hij  ten  slotte  op  axiomatische  gronden  zijne 
stof  meent  te  moeten  en  kunnen  vasthouden.  In  apriorische 

betoogen  is  de  metaphysicus  sterk;  als  bet  op  zuivere  logica 

aankomt,  loopt  een  «empiricus"  gevaar  het  bloedig  af  te  leg- 
gen, daar  hij  dan  volgens  eigen  herhaalde  bekentenis  builen 

zijn  element  geraakt.  Hoe  het  zij,  wij  willen  ons  beijveren 

volledig  te  zijn,  en  zullen  ook  de  apriorische  stelHngen  van 
den  materialist  nog  eens  gezet  aan  de  logica  toetsen.  Naar  ik 

hoop  zal  daardoor  de  schrandere  en  ontwikkelde  lezer  voor 

goed  tot  het  inzicht  komen,  dat  de  natuuropvatting  van  den 
materialist  aan  beide  zijden :  apriorisch  zoowel  als  empirisch , 

volslagen  onhoudbaar  is.  Eer  ik  echter  tot  mijn  betoog  overga , 

volge  nog  kortelijk  eene  omschrijving  der  twee  te  vergelijken, 
standpunten. 

In    laalsten    aanleg   heerscht    er   betreffende    de  elementen. 



waaruit  de  werkelijkheid  moet  geacht  worden  te  zijn  saam- 

gesteld,  het  volgende  verschil  van  meening.  De  »kracht-en- 

stoP'-felingen  beschouwen  ieder  stuk  materie  als  eene  opeen- 

hooping  van  "Stoffelijke"  atomen,  dat  is  eene  bijeenvoeging  van 
op  zich  zelve  trage  en  absoluut  harde,  niet  verder  splitsbara 

deeltjes  van  nog  eenige,  schoon  minimale  afmeting;  met  elk 

van  die  deeltjes  is  dan  attractie  of  repulsie  onafscheidelijk  ver- 
bonden. Geen  stof  zonder  kracht,  eene  leuze  waarvan  de 

uitroep:  «Geen  kracht  zonder  stof!"  de  gewaand  antiteleolo- 
gische  keerzijde  is.  Het  is  niet  moeilijk  in  te  zien,  dat  een 

aldus  gedefinieerd  materialisme  eigenlijk  eene  soort  van  con- 
fusionisme  is ,  eene  hybridische  wereldopvatting ,  ontstaan  uit  de 

samenkoppeling  der  eeuwenheugende  stofjesleer  met  het  dyna- 
misme dat  door  de  moderne  wetenschap  onvermijdelijk  is  ge- 

worden. De  systematische  philosophie  onzer  dagen,  in  den 

persoon  van  haren  protagonist  E.  v.  Hartmann,  wil  van  eene 

zoodanige  halfheid  niets  w^eten ,  maar  construeert  de  werkelijk- 
heid eenig  en  alleen  uit  een  conflict  van  krachten.  Hartmann 

beschouwt  de  «materie"  als  een  complex  van  dynamiden  of 
krachtmiddelpunten  zonder  uitgebreidheid,  wier  continuïteit  in 

drie  afmetingen  slechts  inbeeling  is  en  wier  wisselende  en  labiele 

configuraties  uit  onderlinge  aantrekking  (» massa-atomen")  en 

afstooting    («aether-alomen")  ontstaan  (*). 
Nu  heet  het  van  )>kracht-en-stof"-felijke  zijde  ten  eerste, 

dat,  het  bestaan  eener  werkelijkheid  eenmaal  aangenomen,  uit 

atomen  zonder  eenige  massa  of  uitgebreidheid  ook  geene  reëele 

afmeting,  geene  massa  kan  ontstaan.  Deze  soi-disant  axioma- 
tische waarheid  herinnert  eenigermate  aan  de  kinderkamer.  Een 

man  van  de  wetenschap,  ten  minste,  behoeft  er  niet  aan  herinnerd 
te  worden,  dat  alle  continuïteit  in  de  lichamen  slechts  zintuiglijke 

schijn  is,  want  dit  is  de  zin  van  het  woord  poreusheid  als 

algemeene  eigenschap  der  lichamen.  De  continuïteit  der  wer- 
kelijkheidsspheer    steekt  in  de  onderlinge  werking  der  atomen, 

(1)    Philosophie  des  Unbewussten,  Atd.  C.  Hoofdst.  V;  Gesammelte  Stu* 

den  und  Aufsatize ,  Afd.  C.  N°,  VTI. 
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niet  in  eene  starre  en  stoffelijke  aaneensluiting.  Doch  wat 
bedoelt  men  wel  bezien  met  de  massa  van  een  lichaam?  Want 

daar  komt  het  op  aan.  Het  gewicht  moei  hier,  dat  spreekt, 

buiten  rekening  worden  gelaten ,  daar  het  op  wederzijdsche 

aantrekking  berust,  en  dus  tot  kracht  herleidbaar  is.  Buiten- 
dien heeft  immers  de  moderne  atomistiek  tot  de  aanneming 

van  «aetheratomen"  geleid,  die  als  afstootingsmiddelpunten 
geen  gewicht  bezitten,  of  zooals  men  dat  noemt  imponderabel 

zijn.  Wat  dan  verstaan  wij  onder  massa  r  In  de  physica 
definieert  men  haar,  met  eenige  losheid  van  woordgebruik, als 

het  product  van  volumen  en  dichtheid.  Indien  men  de  dicht- 
heid niet  weder  door  het  begrip  massa  verklaart ,  is  tegen  deze 

omschrijving  geen  bezwaar,  en  de  dichtheid  zal  dan  zijn  op 

te  vatten  als  de  betrekkelijke  onderlinge  nabijheid  der  samen- 

stellende deeltjes.  Het  aantal  dier  deeltjes  moet  blijkbaar  on- 

veranderd blijven ,  als  ook  het  product  van  volumen  en  dicht- 

heid onveranderd  blijven  zal.  Zoo  kunnen  wij  dan  «massa" 
kortaf  defmieeren  als  het  aantal  primaire,  gelijkwaardige  deel- 

tjes. Deze  deeltjes  zijn  echter  niets  anders  dan  de  atomen. 

Aldus  omschrijven  wij  de  massa  van  een  lichaam  als  het  aan- 
tal zijner  atomen,  eene  definitie  die  streng  wetenschappelijk 

uitdrukt,  wat  ieder  zich  meer  of  min  helder  bij  het  woord 

massa  denkt.  Hieruit  volgt  echter  onmiddellijk,  dat  het 

even  weinig  zin  heeft,  van  de  massa  van  een  atoom  te 

spreken,  als  van  de  numerische  grootte  der  eenheid.  Een 
van  beiden:  het  atoom  is,  wat  zijne  afmetingen  betreft,  van 

het  mathematisch  punt  onderscheiden ,  en  wel  grooter  dan  een 

punt:  dan  heeft  het  uitgebreidheid,  dus  ook  massa,  en  is 

gevolgelijk  geen  atoom.  Het  is  dan  ook  niet  bruikbaar  meer 
als  mathematisch  punt  voor  de  bepaling  der  krachtrichting. 

Of  wel:  het  is  in  zijne  dimensies  van  een  geometrisch  punt 

niet  onderscheiden;  dan  is  het  niet  stoffelijk,  want  stoffelijk- 
heid vindt  in  nul  uitgebreidheid  geene  plaats.  Op  de  tweede 

onderstelling  is  klaarblijkelijk  de  stoffelijkheid  van  de  samen- 
stellende  eenheden   der  werkelijkheid  niet  vast  te  houden,  en 
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de  atomen  hebben  dan  slechts  de  keuze  tot  7i{ets  te  worden, 

of — zoo  ze  iefs  willen  blijven  —  tot  zuivere  krachtraiddelpun- 
ten  over  te  gaan.  De  behoefte  der  natuurwetenschap  aan  een 

werkelijkheidsbeginsel  maakt  natuurlijk  het  laatste  noodzakelijk. 

Doch  het  is  dan  ook  duidelijk  wal!  in  de  mechanica  eene  uit- 

drukking als  "Stoffelijke  punten"  nog  beteekenen  kan. 
Het  ligt  voor  de  hand ,  en  heeft  ook  den  naturalisten  altijd  min 

of  meer  helder  voor  den  geest  gestaan ,  dat  elke  stofjesleer  aan 

mnerlijke  onbestaanbaarheid  en  tegenstrijdigheid  lijdt.  Heeft 

het  atoom  nog  eenige  extensieve  grootte ,  al  is  deze  ook  on- 
denkbaar klein ,  dan  kan  het  toch  niet  worden  opgevat  als  in 

beginsel  ondeelbaar,  als  primaire  eenheid  van  massa,  maar 

moet  als  verder  deelbaar  worden  aangemerkt ,  vermits  het  on- 
verbiddelijk in  het  begrip  van  alle  extensieve  grootheid  ligt , 

dat  zij  als  tot  in  het  oneindige  deelbaar  moet  gedacht  worden. 

De  voorstelling  van  substantieele  stofjes  is  onvereenigbaar  met 

de  voor  de  wetenschap  zoo  onmisbare  atoomleer.  «Wat  on- 

»deelbaar  is",  zegt  de  geniale  Schelling,  » het  atoom,  kan  niet 
«materie  zijn  en  omgekeerd;  het  moet  dus  liggen  aan  gene 

>> zijde  der  materie;  aan  gene  zijde  der  materie  echter  ligt  de 

«intensiteit." 

>^Maar'' ,  heet  het  \evdeY ,  ̂̂ geen  kracht  kan  toch  als  zelfstandig 
^^  bestaande  gedacht  worden.  Zij  moet  iets  hebben  waaraan  en  waar- 
»op  zij  werkt,  een  substraat  en  een  object.  Bit  nu  is  juist  de 

»door  het  denken  gevorderde  stof."  In  het  negatief  gedeelte  der 
bewering  hebben  wij  hier  met  eene  verwarring  te  doen  tus- 
schen  zintuiglijke  aanschouwbaarheid  en  logische  denkbaarheid. 

Met  de  eerste  hebben  wij  afgedaan;  in  de  theoretische 

physica  kan  men  geene  schrede  doen,  zonder  van  de  concrete 
aanschouwing  te  abstraheeren.  Wat  betreft  nu  de  logische  en 

apriorische  denkbaarheid  van  het  zelfstandig  bestaan  der  kracht , 
zoo  valt  vooreerst  te  antwoorden ,  dat  men  elk  begrip  van  een 

ander  praediceeren  kan,  voor  zooverre  slechts  de  verbinding 

geene  innerlijke  tegenstrijdigheid  behelst.  Dit  is  de  zin  van 

het  principinm  contradictionis   (»Satz    vom  Widerspruch"),  vol- 
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gens  hetwelk  A  niet  =  wo/i-A  kan  zijn.  Apriorisch  beschouwd 
kan  men  elke  verbinding  van  begrippen  verrichten,  zoo  deze 

slechts  elkander  niet  wederkeerig  uitsluiten.  Konde  men  bewijzen 

dat  de  verbinding  der  begrippen  kracht  en  zelfstandig  bestaan  in- 

nerlijke tegenspraak  in  zich  sluit,  dan  had  men  recht,  de  on- 
denkbaarheid der  vereeniging  vol  te  houden.  Dit  nu  is  on- 

mogelijk :  in  het  krachtbegrip  ligt  niets  opgesloten ,  dat  in 

strijd  zoude  zijn  met  een  bijkomend  gezegde:  «bestaat  zelf- 

standig." Het  ontkennend  gedeelte  der  bovenstaande  » kracht- 

en-stof'-felijke  bewering  is  dus  valsch:  de  kracht  kan  wèl  als 
substantie  gedacht  worden.  Doch  er  is  meer :  indien  de  denk- 

baarheid van  elk  afzonderlijk  begrip  eene  noodzakelijke  voor- 

waarde is  voor  de  denkbaar heid  der  synthese  van  twee  begrip- 
pen ,  dan  kan  juist  de  verbinding  van  kracht  en  stof  onmogcr 

lijk  gedacht  worden,  daar  de  stof  niet  te  denken  is.  Men 

schrijve  haar  namelijk  elke  eigenschap  toe  die  men  wil :  altijd 

lost  deze  zich  op  in  eene  eigenschap  of  uitwerking  der  kracht, 

en  kan  gevolgelijk  niet  aan  het  begrip  dezer  laatste  worden 

tegenovergesteld.  Men  denke  hier  aan  hetgeen  wij  hebben 

gezegd  naar  aanleiding  der  woorden  inertie  en  massa,  aan  de 

eigenschap  der  hardheid  of  ondoordringbaarheid  (=  weerstands- 
of  afstootingsvermogen) ,  en  zoo  voort. 

De  stof  het  noodzakelijk  substraat  der  kracht.  Noodzakelijk 
ware  dit  substraat,  als  de  kracht  zonder  hetzelve  niet  konde 

gedacht  worden,  hetgeen  wij  op  grond  van  het  bovenstaande 

hebben  te  ontkennen.  Ook  als  onderstelling  op  zich  zelve 

echter  is  alreeds  een  stoffelijk,  d.  i.  hard  en  traag,  bhnd  en 
star  en  dood ,  substraat  der  kracht  onbestaanbaar.  Immers , 

als  het  substraat  der  kracht  zoude  de  stof  óf  het  subject  harer 

werkzaamheid  moeten  wezen,  of  wel  datgene  moeten  zijn, 

wat  er  aan  ten  grondslag  ligt,  m.  a.  w.  oorzaak,  dus  een  ne- 

cessiteitsbeginsel ,  ofte  wel  zij  zoude  moeten  zijn  eene  owf/er/aa^ 

in  de  grof  zinnelijke  beteekenis  des  woords.  Eene  vierde  betee- 

kenis  heeft  het  woord  » substraat"  niet.  Nu  zal  in  dezen  van 
eene    noodzakelijke   of   onafscheidelijke  onderlaag  van  hel  grof 
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zinnelijke  voor  het  niet  zinnelijke  wel  geen  verstandig  mensch 

meer  spreken ,  vermits  het  volgens  de  wet  van  het  hehoud  der 

energie  juist  de  zinnelijke  aanschouwing  is,  die  de  bovenzinne- 

lijke kracht  tot  substraat  heeft.  Bovendien ,  twee  zulke  volsla- 
gen heterogene  zaken  als  eene  blinde  en  starre  en  trage  stof 

en  de  levende ,  alomtegenwoordige  en  werkende  kracht  kunnen 

hoogstens  als  zich  toevallig  en  in  het  voorbijgaan  combineerende 

gedacht  worden ,  maar  nooit  —  wat  hier  gevorderd  wordt  — 
eene  innerlijke  verbinding  aangaan.  Even  verkeerd  ware  het, 

de  doode  stof — want  dood  zoude  zij  immers  zijn  —  subjecti- 
vileü ,  activiteit  dus.  toe  te  schrijven,  en  die  te  ontnemen  aan 

de  levende  kracht.  Ook  kan  blijkbaar  het  doode,  inerte  en 

starre  geen  grond  of  oorzaak  eener  levende  werking  worden: 

dit  zoude  strijden  met  het  eenvoudigste  aller  axiomata:  A=:A. 

De  stof  als  object  der  kracht.  Natuurlijk  moet  iedere  wert 

king  op  iets  gericht  zijn,  dat  daardoor  haar  object  uitmaakt; 

uit  deze  waarheid  vloeit  echter  volstrekt  niet  voort,  dat  di- 

object  de  stof  moet  wezen.  De  natuurwetenschap  kent  hare 

hypothetische  atomen  alleen  als  middelpunten  van  energie, 

waaruit  volgt  dat  we  geen  recht  hebben  tot  de  bewering ,  dat 

eene  atoomkracht  iets  anders  tot  object  heeft  dan  wederom 

eene  andere  atoomkracht.  Wordt  daartegen  in ,  ten  spijt  der 

logica ,  toch  volgehouden ,  dat  de  eene  onstoffelijke  entiteit  niet  het 

object  eener  andere  kan  zijn ,  zoo  verwijzen  wij  naar  de  gees- 
tesfuncties,  die  feitelijk  elkander  tot  object  hebben.  Zoo  bij 

wil  en  gedachte :  de  idee  (als  motief)  verwekt  den  wil  en  werkt 

er  dus  op;  de  wil  streeft  naar  verwerkelijking  der  idee,  en 

heeft  dus  de  voorstelling  tot  object. 
Maar  komaan ,  laat  ons  niettemin  eens  aannemen ,  dat  de 

stof  zoowel  drager  als  object  der  kracht  is,  en  trachten  wij 

op  die  wijze  het  op  elkander  werken  van  twee  atomen  A  en 
B  te  verklaren. 

De  kracht  A  werkt  op  haar  object ,  de  stof  B ;  omgekeerd  werkt 

de  kracht  B  op  het  hare ,  de  stof  A.  Daar  bij  de  onderstelling 

eener    afzonderlijke  stoffelijke  zelfstandigheid  de  krachten  bui- 
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leii  alle  rechtstreeksche  betrekking  lot  elkander  slaan  en  toch 

van  hunne  slof  niet  mogen  gescheiden  worden ,  zoo  vloeit  daar- 

uit voort:  ten  eerste,  dat  de  sloffen  A  en  B  ten  gevolge  van 
de  aantrekking  der  beiderzijdsche  krachten  elkander  naderen, 

terwijl  de  kracht  van  ieder  atoom  van  hare  stof  gescheiden 

wordt;  en  ten  tweede,  dat  het  de  stof  moet  zijn,  die  weder 

hare  achterblijvende  kracht  noodzaakt ,  om  met  haar  van  plaats 
te  veranderen.  Alzoo :  de  kracht  A  beweegt  de  slof  B;  de  slof 

B  beweegt  de  kracht  B  ;  de  kracht  B  beweegt  de  stof  A ,  de  stof  A 

beweegt  de  kracht  A,  Wij  staan  hier  voor  twee  ongerijmdheden 

tegelijk:  de  werking  der  kracht  op  iels  ongelijkslachtigs,  en  de 
activiteit  der  als  inert  gedachte  slof.  Is  de  stof  actief,  dan 

is  zij  zelve  weder  kracht,  en  lossen  zich  de  factoren  van  een 

aanlrekkings-  of  afstootingsproces  ook  langs  dezen  weg  geheel 
in  krachten  of  psychische  entiteiten  op. 

Hoe  verder  de  kracht  aan  de  slof  rjebonden  kan  wezen ,  wal 

eene  lievelingsuildrukking  is  van  »krachl-en-slof"-felingen 
is  wel  beschouwd  in  het  geheel  niet  in  te  zien.  Ook  zoude 

hel  moeilijk  vallen,  de  volgende  vraag  te  beantwoorden :  Moei 
men  zich  de  kracht  denken  als  aan  hel  middelpunt  van  hel 

stoffelijk  atoom  gebonden ,  dan  wel  is  zij  over  deszelfs  geheele 

stof  gelijkmatig  verdeeld?  Want  een  stoffelijk  atoom  moet 

toch  eene  zekere  grootte  hebben.  De  eerste  onderstelling  ont- 
gaat de  zwarigheden,  die  met  de  andere  verbonden  zijn,  doch 

dan  is  de  kracht  eigenlijk  niet  meer  aan  de  stof  gebonden 

maar  aan  een  mathematisch  punt,  dal  toch  onmogelijk  stoffelijk 

kan  wezen,  en  dat  alleen  loevaUig  met  hel  middelpunt  van 

een  stofkogelljen  te  zamen  valt ;  dan  is  het  werken  der  slof 

op  de  plaatsvcrandering  der  kracht  al  heelemaal  niet  te  be- 
grijpen, en  moet  veeleer  hel  stofkogelljen  een  vijfde  rad  aan 

den  wagen  heelen,  daar  alleen  hel  punt,  als  zijn  ideëel  cen- 
trum ,  in  aanmerking  komt.  Bij  de  tweede  onderstelling  echter 

zijn  de  moeilijkheden  nog  veel  grooler,  want  dan  werkt  im- 
mers uil  ieder  punt  van  het  stoffelijk  atoom  een  gedeelte  der 

kracht,    en   elk  dier   punten   bevindt  zich  op  een  anderen  af- 
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staml  van  het  atoom  waarop  gewerkt  wordt.  Men  heeft  dan 

«erst  van  al  die  partieele  krachten  de  resultante  nemen,  wier 

aangrijpingspunt  nu  bij  het  werken  op  eindige  afstanden  geens- 
zins meer  in  het  middelpunt  valt  van  het  stoffelijk  atoom- 

kogeltjen,  maar  in  iedere  richting  der  werking  anders  wordt. 
Te  dien  einde  moet  men  zich  blijkbaar  het  atoom  denken  als 

in  oneindig  veel  deelen  verdeeld,  waarvan  elk  met  het  onein- 
digste  deel  der  kracht  behept  is.  Nu  moge  men  zich  zulk  een 

atoomdeeltjen  zoo  klein  denken  als  men  wil,  het  is  toch  altijd 

nog  stof  en  geen  mathematisch  punt;  dus  kan  deszelfs  ver- 

binding met  de  kracht  toch  wederom  slechts  begrepen  wor- 
den, doordat  men  zich  de  kracht  voorstelt  als  gelijkmatig  over 

hetzelve  verdeeld;  gevolgelijk  is  men  op  nieuw  tot  oneindige 

verdeeling  gedwongen,  —  en  zoo  voort,  d.  w.  z.  men  moet  het 
slofjen  oneindige  malen  tot  in  het  oneindige  deelen,  en  komt 

er  niettemin  toch  nooit  toe,  te  begrijpen  hoe  de  kracht  over 

de  stof  verdeeld  is ,  daar  men  de  uiting  der  enkelvoudige 

kracht  altijd  slechts  in  betrekking  tot  een  geometrisch  punt 

kan  denken,  en  dit  wederom  niet  stoffelijk  is.  Dit  hebben 

aanzienlijke  wis-  en  natuurkundigen  zooals  Ampère,  Cauchy, 
MoiGNo ,  W.  Weber  e.  a.  m.  dan  ook  erkend ,  en  zij  hebben  uit 

dien  hoofde  toegegeven  dat  de  atomen  moeten  gedacht  worden 

als  ten  eenen  male  verstoken  van  alle  uitgebreidheid. 

Wij  staan  alzoo  voor  de  logische  noodzakelijkheid  om  het 

atoom,  de  primaire  eenheid  van  massa,  het  door  ons  verstand 

gevorderde  samenstellende  element  der  werkelijkheid,  als  ab- 
soluut zonder  eenige  afmeting  te  denken.  Alles,  zuivere  logica, 

zoowel  als  de  gelouterde  empirie,  spreekt  tegen  de  mogelijkheid 

eener  in  hare  laatste  elementen  nog  massieve  stof.  De  kracht- 
en-stoffelijke apriorismen  blijken  enkel  sophismen  te  zijn.  Ook 

in  het  afgetrokken  worden  wij  genoopt  om  ons  de  elementen 

der  werkelijkheid,  zullen  ze  iets  blijven,  als  zuivere  dynamf- 
den  of  middelpunten  van  energie  te  denken.  De  volslagen 

onuitgebreidheid  van  de  eenheid  der  materie  wordt  dan  ook 

zelfs  door  vele  verdedigers  der  stof  toegegeven.     Hoe  deze  laat- 
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slen  hel  aanleggen,  om  bij  hel  spreken  over  «stoffelijke  punten*' 
nog  eenigen  zin  Ie  leggen  in  hel  afzonderlijke  woord  stof,  is 

eene  ondenkhaarheid ,  waarmede  wij  ons  niel  behoeven  bezig 
te  houden.  Zxdk  een  materialisme  berust  op  halfheid  in  het 
concludeeren ,  anders  niet. 

De  stof  in  den  zin  der  materialistische  physica  blijkt  bij 

nauwlettende  overweging  een  klank  zonder  zin  te  zijn ,  en  zich 
onder  onze  handen  te  vervluchtigen.  Abstraheeren  wij  van  de 

beweging  der  lichamen,  dan  blijft  voor  ons  denken  nog  het 

lichaam  zelf  over  dat  zich  bewoog.  Door  wegdenking  der  co- 
haesie  kan  ik  ook  den  vorm  der  lichamen  wegdenken ,  en  houd  dan 

nog  een  problematisch  iets  als  slof  over.  Deze  stofkaniknog 

weer  oplossen  in  hare  elementen,  doordat  ik  kracht  tegenover 

kracht  stel.  Ten  slotte  kan  ik  in  gedachten  de  elementaire 

stoffen  in  hare  atomen  verdeelen,  dan  zouden  die  ten  slotte  bij 

uitsluiting  de  stof  zijn ,  en  al  het  andere  kracht.  Lost  men  nu 

echter  met  physici  als  Ampère  (1775 — 1836)  ook  nog  het  atoom 
op  in  een  punt  zonder  afmetingen  en  in  krachten  die  zich  daar 
omheen  groepeeren,  dat  moet  het  punt,  het  niets,  de  stof  zijn. 
Ga  ik  in  de  abstractie  niet  zoo  ver,  dan  is  een  bepaald  geheel 

voor  mij  nog  de  stof,  een  geheel  dat  zich  evenwel  bij 

voortgezette  kritiek  in  een  complex  van  krachten  oplost.  Met 
één  woord :  de  stof  is  niets  dan  hel  nog  onbegrepene  in  onze 

analyse,  wij  mogen  zoo  ver  gaan  als  wij  willen  (cfr.  LA^GE  II 

De  slotsom  onzer  beschouwingen  over  bet  stofbegrip  is  dus , 

dat  de  werkelijkheid  uit  niets  dan  kracht  kan  gedacht  worden 
te  bestaan ,  en  het  woord  stof  in  de  wetenschap  g^Qn  zin  heeft. 

Dit  neemt  natuurlijk  niet  weg,  dat  in  het  dagelijksch  leven 

dit  woord  volkomen  op  zijne  plaats  is ;  daar  is  het  de  gang- 
bare abbreviatuur  voor  de  door  ons  gehypostaseerde  waarne- 

mingswereld ,  voor  het  complex  onzer  tast-  en  gezichtsgewaar- 
wordingen. In  wetenschappelijken  zin  daarentegen ,  daar  waar 

er  sprake  is  van  eene  gezuiverde  beschouwingswijze,  is  eene 
eventueele  werkelijkheid  buiten  den  denkenden  geest  niet  anders 
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op  te  vatten  dan  als  een  systeem  van  dynaniiden  in  een  zekeren 
toestand  van  evenwicht.  Wij  hebben  dus  alle  zoogenoemde 

krachten  der  materie ,  als  gravitatie ,  expansie ,  warmte  en  licht  ̂ 

elasticiteit,  magnetisme,  elektriciteit,  affiniteit,  enz.  als  com- 
binaties en  reacties  van  dynamiden  te  beschouwen,  nergens J 

zoolang  wij  ons  op  anorganisch  gebied  bewegen,  behoeven  wij 

voor  onze  verklaringen  iets  anders  te  hulp  te  roepen  dan  dy- 
namische atomen.  Alleen  op  den  grondslag  van  een  dynamisch 

atomisme  is  er  eenstemmigheid  mogelijk  tusschen  de  realiteits- 

behoefte der  natuurwetenschap  en  de  resultaten  der  philoso- 
phische  kritiek. 



TWEEDE  &EDEBLTE. 

De  wereld  als  wil  en  voorstelliing  van  den  Absoluten  Geest. 

è(TTt    0só?,     O    svspywv  ra  Travra  èv  Tratrtv. 

I  Kor.  XII  6. 

Met  den  materialist  hebben  wij  naar  ik  hoop  afgerekend. 

Sedert  de  atomen  niet  meer  als  bij  Gassendi  (1592 — 1655)  en 

BoYLE  (1627 — 1691)  door  hunne  lichamelijke  massa  rechtstreeks 

op  elkander  werken ,  maar  veeleer  door  aantrekking  en  afstoo- 
ting, die,  evenals  tusschen  de  hemellichamen  het  geval  is,  ook 

in  de  massa's  door  de  ledige  ruimten  heenreiken ,  is  het  stoffe- 

lijk atoom  een  onderstelde  «drager"  dezer  krachten  geworden, 
waaraan  niets  wezenlijks  meer  kleeft  dat  niet  reeds  in  genoemde 

krachten  zijne  uitdrukking  vindt.  Alle  werking,  ook  de  wer- 
king op  en  in  onze  zintuigen,  is  herleidbaar  tot  levende,  in 

de  ledige  ruimte  geconstrueerde  kracht.  Het  stoffelijk  corpus- 
culum  is  eene  zinledige  overlevering  geworden ;  waar  men  het 

vasthoudt,  geschiedt  dit  alleen  bij  wijze  van  kritieklooze  analo- 
gie met  de  groote  en  aanschouwbare  lichamen  die  wij  met 

onze  oogen  meenen  te  zien  en  met  onze  handen  te  grijpen. 

Deze  lichamelijkheid  schijnt  wel  den  materialist  ook  den  elementen 
te  moeten  toekomen ,  waaruit  hel  substraat  van  het  zintuiglijk 

waarneembare  is  opgebouwd.  Doch  op  de  keper  bezien  wordt 

zelfs  het  voelen  en  grijpen ,  laat  staan  zien  en  hooren ,  volgens 

de  op  de  leer  der  gravitatie  gebouwde  mechanica  niet  meer 
door  rechtstreeksche  stoffelijke  aanraking  bewerkt,  maar  enkel 

door  onstoffelijke  krachtsuitingen.  Wetenschappelijke  gronden 

voor  de  aanneming  van  atomistische  stofjes  bestaan  er  niet  meer , 
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en  het  berust  enkel  op  hallheid  in  het  maken  van  gevolgtrek- 
kingen, dat  men  nog  altijd  over  de  materie  en  de  » stoffelijke 

punten''  blijft  spreken,  als  of  het  omgekeerde  het  geval  ware. 
Kritisch  gesproken  is  daarmede  het  materialisme  afgedaan,  en 

zijne  verdienste  zal  alleen  hierin  kunnen  bestaan ,  dat  het  in 

den  loop  der  moderne  ontwikkeling  als  stormram  gediend  heeft 

tegen  de  ruwe  en  kinderlijke  voorstellingen  der  overgeleverde 

godsdienstvormen ,  en  een  beteekenisvol  symptoom  is  geweest 

van  eene  diep  reikende  gisting  in  de  gemoederen  der  negen- 
tiende-eeuwsche  menschheid. 

Rest  thans  de  nadere  toelichting  van  het  krachtbegrip,  als- 
mede de  uiteenzetting  der  metaphysische  stellingen  ,  waartoe  de 

ontleding  van  dit  begrip  aanleiding  geeft.  De  kracht  is  de 

eenig  overblijvende  factor  der  werkelijkheid.  Voor  ons  weten 

is  zij  niet  dan  eene  onaanschouwelijke  verstandskategorie  wel- 
iswaar, zoo  goed  dus  eene  gedachte  als  al  het  andere  dat  in 

ons  bewustzijn  treedt,  maar  eene  kategorie  die  zich  met  on- 
wederstaanbare  macht  aan  ons  blijft  opdringen  als  symbool 

eener  voorhandene  werkelijkheid.  Stof  en  kracht  zijn  beide 

voorstellingen ,  doch  zij  onderscheiden  zich  hierdoor  van  elkaar 

dat  het  eerste  niet  is  dan  eene  gehypostaseerde  abbreviatuur 

voor  in  waarheid  geestelijke  verschijnselen,  terwijl  het  tweede 

noodzakelijk  blijft  ter  aanduiding  van  het  onbekende  dat  in  de 

verschijnselen  functioneert ,  dat  daarvan  het  levend  en  wer- 
kend substraat  is.  Men  vindt  er,  die  ook  de  kracht  als 

fundamenteel  verklaringsbeginsel  elimineeren,  en  zich  hou- 
den aan  de  ideëele  verschijnselen  als  het  eenig  gegevene , 

doch  eene  zoodanig  opgevatte  eenheid  van  denken  en  zijn  mis- 
kent ons  zelfgevoel  als  handelende  wezens,  en  hakt  den  knoop 

door ,  dien  generaties  van  philosophen  te  vergeefs  hebben  getracht 

te  ontwarren.  Een  dergelijk  eenzijdig  subjectivisme  dient  ver- 
oordeeld ,  zoo  goed  als  het  tegenovergestelde  objectivisme  der 

materialisten ;  en  het  komt  er  in  beginsel  weinig  op  aan ,  of 

men  zegt:  » buiten  het  denken  bestaat  er  niets",  dan  wel:  »de 

stof   is   de   eenige  ware  zelfstandigheid".    Een  werkelijkheids- 
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beginsel  boven  en  bebalve  de  verschijnselen  zelve  hebben  wij 

après  tout  voor  onze  wereldbeschouwing  altijd  noodig,  (') 
en  er  bestaan  zwaarwichtige  redenen  om  dat  beginsel  in  de 

kracht  te  blijven  zoeken.  Deze  redenen  zijn  van  psycho- 
logischen  aard ,  en  zullen  den  lezer  in  het  verder  verloop  dezer 

verhandeling  gaandeweg  duidelijker  worden.  Zij  berusten  op 

onze  inwendige  zelfwaarneming,  die  ons  leert  dat  eene  gedachte 

en  eene  in  handeling  omgezette  gedachte  twee  zeer  verschil- 
lende dingen  zijn.  Geene  gedachte  bezit  op  zich  zelve  eenig 

arbeidsvermogen ,  maar  behoeft  de  hulp  van  iets  anders  om  in 

werkelijkheid  te  worden  omgezet.  »De  voorstelHng  op  zich 

zelve  beweegt  niets"  kunnen  wij  met  Aristoteles  zeggen  (^). 
Het  wezen  der  dingen  gaat  niet  op  in  enkel  idee:  in  onze 

gewaarwordingen  resoneert  een  tweede  beginsel,  dat  zich  elk 

oogenblik  zeer  duidelijk  doet  gevoelen.  Behalve  de  logische 

noodzakelijkheid  die  zich  in  ons  denken  openbaart,  bestaat  er 

nog  zoo  iets  als  een  van  buiten  komende  dwang,  die  mij  bijv. 
beletten  zal  met  mijn  hoofd  door  den  eenen  of  anderen  muur 

heen  te  loopen.  Dat  nu  »wat  ons  dwang  oplegt,  is  iets  dat 
«werkt,  is  kracht.  De  kracht  werkt  en  uit  zich;  zij  openbaart 
))zich  en  maakt  zich  waarneembaar.  Zij  is  alleen  doordat  zij 

»zich  uit.    Het  ligt  in  het  wezen  der  kracht ,  dat  zij  zich  open- 

(1)  De  onvermijdelijkheid  der  aanneming  van  een  met  het  denken  niet 

identiscli  -werkelijkheidsbeginsel  is  door  Eduard  von  Hartmann  op  verschillende 
plaatsen  betoogd.  Ik  verwijs  hier  naar  zijne  Philosophie  van  het  Onbewuste, 

hoofdstuk  C.  XV.I:  » Rückhlick  au  f  frühere  Philosophen"[\^].  ook  dl.  I  blz.  106— 
107  en  154  in  de  7e  uitgave),  naar  zijne  Gesammelde  Studiën  und  Aufsatze 

blz.  663 — 679:  » Unzuldnglichkeit  des  Panlogismus"  en  » negative  imdpositive 

Philosophie"  (vgl.  blz.  627—629),  en  eindelijk  naar  zijnen  bundel  verhande- 
lingen ,  uitgegeven  onder  den  titel :  Neukantianismus,  Schopenhauerianismus 

und  negelianismus ,  blz.  261  vlg.  —  Van  een  panlogistisch  standpunt  daaren- 

tegen is  bijv.  geschreven  liet  artikel  Metaphysic in  de  Encyclopaedia  Ihitan- 

nica,  9e  uitgaat  vol.  XVI  (1883),  hetwelk  den  schrijver  —  prof  E.  Caird  te 

Glasgow  —  doet  kennen  als  een  grondig  kenner  von  Aristoteles,  Kant  en 
Hegel.  Betreffende  Hegel  vgl.  men  E.  v.  Hartm  :  über  die  dialektischc  Methode. 

C")  ̂lócjoia.  S'odixh  OTj^èv  xivsï  .  —  Kat  -n  (fxxvTxtrix  ̂ s ,  ovav  y.ivsï,  ou 

/.i'jsï  avsy  opé^sug.     Aristot.  de  An.  III  10,433. 
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«haart.  Doordat  wij  de  zich  openharende  kracht  waarnemen , 

«vormen  wij  eene  voorstelling  van  de  kracht.  Men  kan  wel 

«zeggen,  dat  de  kracht  voorstelling  is,  maar  daarmede  is  niet 

«gezegd,  dat  de  voorstelling  kracht  is.  De  kracht  verwekt 

«de  voorstelling,  het  begrip,  doordat  zij  zich  uit  en  daarom 

«waargenomen  wordt.  Het  begrip  is  niet  eene  uiting  der  kracht, 
«maar  een  product  hetwelk  ontstaat  doordat  de  zich  uitende 

«kracht  wordt  waargenomen.  De  necessiteerende  krachten  zijn 

«de  objectieve  voorwaarden  van  ontstaan  voor  alle  verschijnselen 

«en  begrippen.  Zij  zijn  de  voorwaarde,  de  anderen  het  daar- 
«door  bepaalde:  zij  zijn  het  bewerkende,  de  anderen  het  be- 

« werkte."  (*) 
Kracht  is  een  geheel  algemeen  begrip.  Het  is  de  algemeene 

voorsteUing  of  het  begrip  van  werking,  een  begrip  waarbij 

men  van  eiken  bepaalden  vorm  van  werking  abstraheert. 

Spreken  wij  daarentegen  van  vastheid,  warmte,  licht,  enz.; 

dan  willen  wij  anderen  mededeelen  dat  wij  deze  of  geene 

bepaalde  werkingswijze  hebben  ondervonden.  Spreken  wij  van 

de  kracht  in  het  algemeen,  dan  willen  wij  eveneens  aan 

anderen  mededeelen,  dat  wij  verschillende  werkingen  hebben 

ondergaan ,  maar  willen  daarmede  dan  tegelijk  zeggen ,  dat 

wij  van  eiken  bepaalden  werkingsvorm  abstraheeren. 

Wat  werken  is,  leeren  wij  door  geene  logische  vergelijking 

of  begripsontleding  kennen.  De  werkelijkheid  is  logisch  genomen 

indemonstrabel,  wij  moeten  haar  ̂ e?i^«ar  worden ,  ondervinden. 

Wij  leeren  haar  kennen ,  niet  door  het  discursieve  denken  der  logi- 
sche redeneering ,  maar  door  rechtstreeksche  gewaarwording  ,  en 

alleen  het  werkende  kan  tot  waarneming  leiden.  Datgene 

wat  op  ons  werkt ,  moet  door  ieder  op  zich  zelf  zijn  onder- 
vonden, en  wie  het  niet  gewaar  was  geworden  of  ondervonden 

had,  dien  zoude  men  door  woorden  geenerlei  voorstelling  of 

begrip  daarvan  kunnen  bijbrengen.  Het  begrip  van  kracht  of 

werking  staat  daarin  met  genot  en  smart ,  gevoel  en  wil  op 
eene  lijn. 

(i)  M.  Drossracii,  üher  den  Ausgangspimkt  nnd  die  Grundlage  der 

Philosophie ,  Frankfort  a.  M.  1881 ,  l)lz.  14. 



408 

De  werkingen  der  kracht  worden  waarneembaar  als  eene 

veelheid,  die  in  hare  onderlinge  verhoudingen  kan  worden 

nagegaan  en  berekend.  In  overeenstemming  met  de  aan- 

schouwingsvormen  in  onzen  geest  conslrueeren  wij  haar  in 
eene  driedimensionale  ruimte,  en  stellen  ze  ons  voor  als 

atomistisch  gesplitst.  Beweging  in  deze  intelligibele ,  hypothe- 

tische ruimte  wil  dan  zeggen  wijziging  in  de  onderlinge  ver- 

houdingen der  krachtmiddelpunten.  Deze  opvatting  is  wat 

men  noemt  dynamisch  atomisme,  en  is  het  zuiverste  opgesteld 

door  Edüard  von  Hartmann.  Heeft  deze  denker ,  de  repraesen- 

tatieve  metaphysicus  van  ons  tijdvak ,  met  het  gewaand  stoffelijk 

wezen  der  werkelijkheid  geheel  gebroken ,  met  eene  dynamisch 

opgevatte  atomistiek  vereenigt  hij  zich  zeer  beslist,  —  eene 

bijzonderheid  waardoor  zijne  wereldopvatting  zich  in  een  ge- 

wichtig opzicht  onderscheidt  van  de  systemen  van  Kant  ,  Hegel 

en  ScHOPENHAUER.  Hartmann's  opvatting  der  atoomleer  dient 
ieder  doordenkend  physicus  te  bevredigen ,  daar  de  stoffelijkheid 

der  atomen  voor  de  wetenschap  geenerlei  nut  of  waarde  heeft, 

Aan  de  atomistische  hypothese  in  haren  dynamischen  vorm 

daarentegen  hebben  wij  ons  op  ons  huidig  standpunt  van  ken- 
nis te  houden ,  willen  wij  den  reahstischen  grondslag  bewaren, 

die  voor  het  streven  aller  wetenschap  onmisbaar  is;  wij  zullen 

voorloopig  dienen  te  blijven  bij  de  onderstelling  van  onveran- 
derlijke, enkelvoudige  dynamiden  of  krachtcentra  van  eene  in 

het  oneindige  reikende  positieve  of  negatieve  werking.  (^)  Overi- 
gens is  het  in  den  grond  der  zaak  voor  de  vraag  naar  het  wezen 

der  dingen   van  ondergeschikt  belang,  of  onze  driedimensionale 

(4)  "Für  die  Naturwissenschaft  ist  die  Annahme  einer  Vielheit  von  Re- 
ziehungspunkten ,  welche  veranderliche  und  genau  bestirambare  Verhaltnisse 
iind  Wecliselwirkimg  gestalten,  der  einzige  brauchbare  Ausgangspimkt 

iür  die  erscliöpfende  Erkliiriing  der  höchst  mannigfacben  Erscheinungen. 

welche  Erldaring  fordern  ;  im  Gegensatz  hierzu  bat  sowol  die  nackte  Voraus- 

setzung  einer  Materie  überhaupt  als  die  besondere  ilirer  stetigen  Raiimerlül- 

lung,  sich  niemals  zur  Ableitung  der  in  der  Erfabrung  gegebenen  Einzel- 

heiten  frucbtbar  ervviesen."  II.  Lotze,  System  der  Philosophie  U  [2^  opl. 
1884]  365. 
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vornlaanschouwingen  en  hypothetische  dynamideii  transcen- 
dente geldigheid  hezitten  ja  dan  neen,  als  slechts  neven  de 

idee  ook  aan  de  energie  der  Natuur  wordt  vastgehouden ,  en 
er  het  een  of  ander  extra  mentaal  correlaat  onzer  Ruimte  als 

principium  individuationis  hestaat. 

Het  streven  der  moderne  natuurwetenschap  is  heslist  mo- 

nistisch. Haar  ideaal  is,  de  gezamenlijke  natuurverschijn- 
selen als  verschillende  openbaringsvormen  eener  zelfde 

grondkracht  te  leeren  hegrijpen  en  verklaren.  Zij  houdt  hel 

ervoor ,  dat  het  op  den  duur  mogelijk  zal  hlijven ,  de  in  de 

chemie  hekend  geworden  elementen  te  herleiden  tot  combi- 
natiewijzen ,  primaire  krystallisaties  om  zoo  te  zeggen ,  van 

een  en  hetzelfde  grondelement.  Reeds  de  verandering,  die  bijv. 

jodium,  broom  en  chloor  bij  zeer  hooge  temperaturen  in  hun 

spectrum  vertoonen,  schijnt  te  wijzen  op  de  mogelijkheid,  dat 

die  zoogenaamde  elementen  eigenlijk  zuurstofverbindingen  zijn. 

Ten  opzichte  der  metalen  is  men  tot  de  onderstelling  geraakt, 
dat  het  weUicht  allen  modificaties  der  waterstof  zullen  wezen. 

In  allen  gevalle  is  het  niet  onwaarschijnlijk,  dat  op  den  duur 

het  aantal  der  thans  bekende  «elementen"  ook  empirisch  eene 
vereenvoudiging  zal  ondergaan.  Doch  nu  reeds  wordt  er  een 

eigenaardig  licht  verspreid  over  de  vraag  naar  de  verhouding 

tusschen  de  gewaande  grondstoffen ,  door  hetgeen  men  gewoon 

is  de  chemische  periodiciteit  te  noemen.  Schrijft  men  nl.  de 

«grondstoffen"  volgens  hunne  verbindingsgewichten  op,  en  plaatst 
men  ze  vervolgens  zeven  aan  zeven  onder  elkander,  dan  ont- 

staat er  eene  tabel ,  welke  het  ook  van  die  zijde  waarschijnlijk 

maakt,  dat  de  chemische  menigvuldigheid  enkel  onze  vvaar- 
nemingswijze  is  van  periodische  getalverhoudingen,  en  wel 

evenals  de  tonen  en  kleuren  onder  de  heerschappij  van  het,  in 

de  oudheid  op  mystieke  wijze  voor  heiHg  gehouden,  getal  7 

staat.  De  menigvuldigheid  der  elementen  of  grondstoffen ,  met 

hun  zoo  verbazend  uiteenloopend  aloomgewicht,  specifiek  ge- 

wicht,   specifieke    wai'mte  .en    atoomvolumen,    wordt   op   die 
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wijze   herleid   tot  eene  menigvuldigheid  van  functies  der  eene 

en  eeuwige  grondkracht.  (^) 
In  verband  met  een  en  ander  heeft  men  te  onderscheiden 

tusschen  de  metaphysische  opvatting  van  het  atoom  in  den 

strengen  zin  des  woords ,  en  de  atomen  waarvan  voorloopig  in 

de  scheikunde  sprake  is.  Ook  de  moderne  chemie  denkt  zich 

hare  elementaire  molekels,  die  zij,  naar  gelang  hunner  ver- 

houding in  chemische  verbindingen,  in  eenwaardige  en  meer- 
waardige verdeelt,  als  uit  meerdere  gelijkwaardige  deeltjes  te 

zamengesteld ,  die  zij  atomen  noemt.  Intusschen  maakt  reeds 

het  verschil  in  gewicht  dezer  chemische  atomen,  het  zooge- 
naamd atoomgewicht,  de  onderstelling  waarschijnlijk,  dat  de 

chemische  atomen,  hoe  metaphysisch  ook  in  hun  wezen,  nog 

niet  de  laatste  elementen  der  materie  zijn;  wij  worden  genoopt 

tot  de  verdere  onderstelling  van  absoluut  gelijksoortige  atomen, 

die  met  gelijke  kracht  in  alle  richtingen  aantrekken,  en  dus 

om  zoo  te  zeggen  kegelvormige  krachtspheren  kunnen  heeten. 

Dit  is  het  dynamische  massa-atoom  in  streng  metaphysischen  zin ; 

bij  Hartmann  heet  het  »Körperatom."  Behalve  de  massa-atomen 

moeten  er  ook  nog  «aetheratomen"  bestaan,  die  men  zich 
verspreid  denkt  zoowel  tusschen  de  massa-atomen  op  zich  zelve 
genomen  als  tusschen  de  hemellichamen ,  hunne  conglomeraten. 

Het  zuiver  dynamisch  opgevatte  aetheratoom  is  eene  hypothese, 

die  ter  verklaring  van  afstootende  werkingen  onontbeerlijk  is. 

De  onderstelling  dat  ook  in  de  lichamen  den  massa-atomen 
enkel  aantrekking ,  den  aetheratomen  enkel  afstooting  is  toe  te 

schrijven,  is  blijkbaar  eenvoudiger,  dan  bijv.  de  zienswijze 

volgens  welke  aan  hetzelfde  atoom  aantrekking  op  grootere, 

afstooting  op  minimale  afstanden  inhaereert.  Een  atoom,  dat 

hier  aantrekt,  daar  afstoot,  is  bij  verschillende  gelegenheden 
verschillend,  en  dus  niet  meer  het  constante  element,  het 

identische  begrip,  hetwelk  voor  natuurphilosophische  verklarin- 
gen   alleen  te  gebruiken   is.     De   moderne   physica  is  daarom 

(*)    Vgl.  L.   Hellenbach,    *die  Magie  der  Zahlen  nis  Grundlage  aller 

Mannigfalligkeit",  ̂ Veenen  1882. 
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geneigd  beide  krachten  te  scheiden,  en  de  aantrekking  alleen 

aan  de  zoogenoemd  ponderabele,  de  afstooting  aan  de  impon- 

derable  of  aether-atomen  toe  te  schrijven.  (^) 

Massa's  en  massa-atomen  trekken  elkander  aan  in  omgekeerd 
quadratische  verhouding  van  den  afstand ;  aether  en  aether- 
atomen  stooten  elkaar  af  in  omgekeerde  reden  van  minstens 

de  derde,  waarschijnlijk  echter  eene  hoogere  macht.  Naar 

het  oordeel  van  Briot  {Leerboe/c  der  mech.  Warmtetheorié) 

moet  zelfs  de  bedoelde  macht  hooger  dan  de  vierde  zijn,  zul- 
len de  transversale  lichttrillingen  zich  in  het  medium  van  den 

aether  kunnen  voortplanten.  Volgens  dezen  geleerde  blijkt  uit 

de  voortplantingswetten  van  het  licht  in  dubbel  brekende  mediums 

alsmede  uit  de  afwezigheid  der  dispersie  in  de  ledige  ruimte ,  dat 

het  waarschijnlijk  de  zesde  macht  van  den  afstand  is,  waarmede  de 

afstooting  der  aetheratomen  omgekeerd  evenredig  moet  worden 

geacht  (Aangeh.  door  Hartmann  in  de  Ph.  v.  h.  0.,  2'  dl.  blz. 
100,  9«  uitg.) 

In  onze  hypothese  heeft  het  aetheratoom  evenveel  recht  van 

bestaan  als  het  massa-atoom.  Bestonden  er  geene  aetherato- 
men rondomen  binnen  iedere  lichaamsmolekel,  —  ook  binnen  de 

chemische  verbindingen  ervan,  —  dan  moesten  alle  massa-atomen 
op  één  punt  te  zamenschieten.  In  verband  met  het  onderscheid 

in  de  toe-  en  afneming  der  werkingsintensiteit  tusschen  massa- 
en  aetheratomen ,  stooten  deze  elkander  waarschijnlijk  af  op 

moleculaire  afstanden,  maar  trekken  elkaar  op  grootere  af- 
standen aan.  Op  een  gegeven  afstand  wordt  de  afstooting 

van  het  aetheratoom  tegenover  het  massa-atoom  gelijk  aan  de 
aantrekking  van  dit  laatste  op  het  aetheratoom.  Dit  evenwicht 

ontstaat  door  de  gradueele  afneming  der  repulsie  en  de  overeen- 

(*)  Anders  nog  Kant  in  zijne  Monadologia  Physica (17^6):  «Quodlibet 
corporis  elementum  sive  monas  non  solum  est  in  spatio  sed  et  implet  spa- 

tium,  salva  nihilominus  ipsius  simplicitate.  Monas  spatiolum  pracsentiae 

suac  definit,  non  pluralitate  partium  suarum  substanlialium,  sed  sphaera 

activitatis,  quae  externas  utrinque  sibi  praesentes  arcet  ab  ulteriori  ad  se 

invieem  appropinquatione.  Adest  alia  pariter  insita  attractionis  vis,  cum 

irapenetrabilitate  conjunctim  limitem  definiens  extensionis." 27 
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komstige  relatieve  toeneming  der  attractie;  het  is  blijkbaar 
noodig  om  de  wereld  te  zamen  te  houden .  daar  anders  de 

aether  zicli  tot  in  het  oneindige  zoude  uitbreiden.  De  voortduren- 
de wegvloeiing  der  aetheratomen  ,  nog  versterkt  door  de  uit  de 

rotatie  van  het  wereldgebouw  resulteerende  centrifugale  kracht, 

zoude  zonder  toeneming  der  aantrekking  al  spoedig  het  volledig 

verdwijnen  van  alle  afmeting  ten  gevolge  hebben ,  het  samen- 
schieten  m.  a.  w.  van  alle  aantreklungscentra  of  massa-atomen 
op  één  punt.  Verlangt  reeds  het  krachtbegrip  peremtorisch  eene 

betrekking  op  geometrische  punten ,  het  is  voor  het  tot  stand 
komen  en  in  stand  blijven  der  materieele  wereld  evenzeer 

voorwaarde,  dat  de  kracht  uit  elkander  gaat  tot  een  duurzaam 

polair  dualisme  van  aantrekking  en  afstooting. 

Onder  de  bijzondere  wijzen  waarop  men  gewoon  is  zich  de 

kracht  te  denken ,  moet  ik  nog  eens  het  zoogenoemd  volhar- 

dingsvermogen ter  sprake  brengen,  ook  traagheid  of  inertie  ge- 
naamd. Reeds  Kant  heeft  ons,  in  1785,  op  het  voetspoor  van 

Leibniz  geleerd,  wat  wij  eigenlijk  onder  inertie  hebben  te 

verstaan  (^) :  dit  begrip  nl.  berust  eenig  en  alleen  op  de  weder- 
keerigheid  of  betrekkelijkheid  der  beweging.  Denkt  men  zich  een 

atoom  alleen  in  de  ruimte,  dan  kan  het  begrip  rust  of  bewe- 
ging daarop  in  het  geheel  niet  worden  toegepast,  daar  het 

geene  bepaalde  plaats  in  de  ruimte  heeft,  en  dus  ook  van 

plaats  niet  veranderen  kan.  Er  bestaat  derhalve  geen  rust  of 

beweging  op  zich  zelve,  maar  alleen  betrekkelijke  rust  en  be- 
trekkelijke beweging.  Hieruit  blijkt,  dat  men  in  den  grond 

der  zaak  niet  meer  recht  heeft,  te  zeggen:  »A  beweegt  zich 

in  de  richting  van  B",  dan:  »B  beweegt  zich  in  de  richting  van 

A";  »de  kogel  beweegt  zich  naar  de  schijf",  dan  wel :  »de  schijf 

beweegt  zich  naar  den  kogel";  dat  de  tegenstand  dus,  dien  de 
schijf  den  kogel  biedt ,  niet  zoozeer  de  tegenstand  eener  rustende 

als   wel  eener  zich  bewegende  schijf  is,  eene  uiting  m.  a.  w. 

(1)  'Neuer  Lehrbcgriff  der  Bewegung  und  Rulie",  opgenomen  in  J. 

II.  V.  Kirchmann's  uitgave  van  »Immanüel  I^ant's  kleinere  Schriften  zur 

Nalurphilosophie"  2«  Abteilung  {Berlijn  1873),  blz.  419-432. 
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harer  levende  kracht.  Wat  hier  bij  den  stoot  terstond  in  het 

oog  springt,  vindt  men  ook  terug  bij  drukking  en  trekking, 

doch  dan  als  eene  integratie  van  ontelbare  afzonderlijke  af- 
stootings-  of  aantrekkingsmoHienten  der  atomen  en  molekels. 
In  beide  gevallen  berust  de  te  overwinnen  tegenstand  der 

zoogenoemde  inertie  op  de  wederkeerigheid  van  aantrekking 
en  afstooting  en  de  betrekkelijkheid  der  beweging.  De  inertie 
der  stof  is  eene  fictie ;  alle  realiteit  bestaat  uit  levende  kracht. 

Atomistische  aantrekkings-  en  afstootingskrachten  zijn  dus 
in  elk  opzicht  de  grondelementen  der  moderne  atomistiek. 

Aangaande  de  repulsieve  kracht ,  den  aether,  valt  nog  het  vol- 
gende aan  te  stippen,  in  verband  met  het  bekend  objectiveerend 

streven  der  naturalisten,  om  voor  alle  verschijnselen  eene  «stof* 
als  substraat  op  te  sporen ,  nam  men  vroeger  aan ,  dat  eene  aether- 

stof  de  hemelruimte  vult  met  uitsluiting  der  «ponderabele"  stof- 

fen. Deze  «exacte  en  empiristische"  zienswijze  is  meer  en  meer 
geweken  voor  het  inzicht,  dat  stoffelijke  afscheiding  tusschen  com- 

pacte continua  nergens  bestaat,  en  de  tusschenruimten  der 

hemellichamen  eenvoudig  worden  ingenomen  door  de  ons  be- 
kende gassen  in  een  toestand  van  ver  gaande  verdunning.  Naar 

men  weet  is  door  de  proeven  vao  den ,  ook  als  spiritist  bekenden, 

Engelschman  William  Grookes  o.  a.  zooveel  bewezen,  dat  in 

een  toestand  van  ver — ^bijv.  tot  op  een  millioenste  —  gedreven 
verdunning  de  ons  bekende  gassen  met  behulp  eener  galvanische 

batterij  tot  straling  kunnen  worden  gebracht.  De  zoodanige 

«stralende  materie"  werkt  sterk  phosphorogenisch ,  w^aar  zij 
op  tegenstand  stoot;  zij  beweegt  zich  in  eene  rechte  lijn; 

wordt  zij  door  vaste  lichamen  opgevangen,  den  werpt  zij 

eene  schaduw;  waar  zij  treft,  oefent  zij  mechanische  wer- 
king uit;  door  een  magneet  wordt  zij  van  den  rechten  weg 

afgebogen,  en  wanneer  hare  beweging  wordt  gestuit,  brengt 

zij  warmte  voort.  (*)     Indien  al  in  verband  met  deze  en  andere 

(1)  De  voordracht  van  W.  Grookes  over  »Radiant  Matter"  vindt  men 

liel  eerst  in  het  Engelsche  weekschrift  "Nature",  28  Aug.  en  4  Sept.  1879, 
Er  bestaat  ook  eene  als  brochure  uitgegeven  Duits che  vertaling  van. 
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verschijnselen  de  ixethevslof  als  hypothetisch  medium  tot  vulling 

der  kosmische  ruimte  hare  beteekenis  gaandeweg  meer  verloren 

heeft ,  zoo  heeft  daarentegen  de  aether  der  dynamische  wereld- 
opvatting als  hypothese  ter  verklaring  van  de  samenstelling  der 

materie  zelve,  in  den  nieuweren  tijd  voortdurend  aan  beteekenis 

gewonnen.  Het  is  blijkbaar  op  een  conflict  van  twee  neigingen  : 

het  streven  tot  uitzetting  en  dat  tot  samentrekking,  dat  de  geheele 

mogelijkheid  en  werkelijkheid  van  het  wereldproces  berust. 

Aan  een  polair  dualisme  van  attractie  en  repulsie  zijn  wij 

alzoo  gedwongen,  voorloopig  vast  te  houden.  Aantrekking  en 

afstooting  zijn  de  twee  elementaire  werkingsi^;i;sew  der  wereld- 

energie. De  werkingsrichtingeti  van  iedere  kracht  snijden  el- 
kander in  een  mathematisch  punt,  dat  wij  gevoeglijk  den  ̂ e/e/ 

der  kracht  kunnen  noemen.  Wel  neemt  de  kracht,  daar  zij 

als  zoodanig  geene  uitgebreidheid  bezit,  streng  genomen  dus 

ook  in  het  geheel  geene  plaats  in,  en  kan  alleen  met  betrek- 
king tot  de  richting  harer  werking  plaatselijk  genoemd  worden. 

De  verschillende  atoomkrachten  werken  op  elkander,  hetgeen 

van  zelf  in  verschillende  richtingen  geschiedt;  deze  richtingen 

kruisen  of  snijden  elkander,  en  het  plaatselijk  onderscheid  nu 

van  de  snijpunten  der  werkingen  beschouwen  wij  als  dat  der 

dynamiden  zelf.  Het  is  eene  overdracht ,  maar  eene  overdracht 

die  recht  van  bestaan  heeft,  daar  zij  ons  door  eene  zekere 

aanschouwelijkheid  bij  het  denken  te  hulp  komt. 

De  zetel  van  elke  kracht  is  beweeglijk.  ledere  kracht  werkt 

op  iedere  andere  kracht  op  dezelfde  wijze,  onverschillig  welk 

voorteeken  zij  heeft.  Op  een  bepaalden  (moleculairen)  afstand 

zijn,  zooals  reeds  is  aangestipt,  de  afstooting  van  een  aethe- 
ratoom  en  de  aantrekking  van  een  massa-atoom  aan  elkander 
gelijk,  maar  doordien  de  wet  hunner  verandering  met  den 

afstand  verschilt ,  heeft  tusschen  de  middelpunten  van  aantrek- 

king en  afstooting  op  kleinere  afstanden  de  repulsie,  op  groo- 
tere de  attractie  de  overhand.  Massa-atomen  met  tusschen 

dezelve  aanwezige  aetheratomen ,  waardoor  de  eersten  uit  el- 
kander gehouden  worden,  vereenigen  zich  tot  de  molekels  der 
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chemisch  samengestelde  lichamen;  deze  lol  de  malerieele 

lichamen  zelve.  De  materie  is  een  complex  van  atomistische  krach- 
ten in  een  zekeren  toestand  van  evenwicht. 

Wanneer  wij  het  gemeenzame  snijpunt  van  alle  richtingslijnen 

eener  dynamide,  het  middelpunt  der  werkingsspheer ,  als  de  plaats 

of  den  zetel  der  als  substantieele  potentie  op  te  vatten  kracht 

beschouwen,  dan  is  dit  omdat  hel  natuurlijk  de  makkelijkste 

wijze  van  voorstellen  blijft.  Kritisch  geproken  echter  lijdt  het 

geen  twijfel ,  dat  dit  eene  zinnelijke  en  onphilosophische  ziens- 
wijze moet  heeten.  Met  hetzelfde,  ja  met  veel  meer  rechl, 

mogen  wij  beweren  dal  de  plaats  van  iedere  dynamide  of  in- 
dividueele  kracht  samenvalt  met  hare  werkingsspheer,  d.  w.  z. 
met  het  wereldruim,  waarin  dan  alle  kracht  niet  naast  maar 

in  elkaar  zoude  bestaan.  Volgens  Drossbach  (»w6er  £'rA;ewi/we.?" 
1869)  vult  ieder  atoom  van  uit  zijn  middelpunl  de  geheele 

oneindige  ruimte,  en  staat  het  tol  alle  andere  in  eene  ver- 

houding van  onderlinge  doordringing.  Is  dit  zoo ,  —  en  de 

dynamische  wereldopvatting  maakt  deze  gevolgtrekking  onvermij- 

delijk —  dan  hebben  wij  de  zaak  zoo  op  te  vallen ,  dat  de 
krachten  alleen  daardoor  van  elkander  verschillen,  en  alleen 

daardoor  voor  onze  aanschouwing  hel  naast  elkander  in  de  ruimte 

doen  ontstaan,  dat  hunne  werkingsrichtingen  en  werkingsin- 

tensiteit regelmatige  ideëele  betrekkingen  op  verschillende  be- 

weeglijke en  imaginaire  middelpunten  hebben.  Bij  deze  ziens- 
wijze vervalt  in  hoogslen  aanleg  niet  alleen  alle  beweging  van 

stoffelijke  conlinua  of  dingen ,  maar  wordt  ook  hel  begrip  van 

werking  uit  de  verte  irrelevant:  de  krachten  werken  dan  in- 
derdaad waar  zij  zijn.  De  zoogenoemde  toenadering  tusschen 

twee  massa-atomen  bestaat  dan  in  waarheid  alleen  in  eene 

zoodanige  wijziging  van  richtingslijnen  en  intensiteit  der  krachts- 
uitingen, dat  de  denkbeeldige  geometrische  punten,  waarop 

de  richtingen  en  de  wel  der  sterkteverandering  overeenkomstig 

den  afstand  idealiter  betrekking  hebben ,  elkander  schijnen 

genaderd  Ie  zijn. 

üe   groote    beteekenis    der    moderne   atoomtheorie   ligt  niet 
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alleen  hierin,  dat  ze  in  physisch  opzicht  eene  monistische 

(«einheitliche")  wereldopvatting  oplevert,  waarin  de  vele  zoo- 
genoeriide  krachten  der  materie  herleid  worden  tot  subjectieve 

waarnemingswijzen  van  samengestelde  moleculaire  en  atomis- 

tische krachten,  en  dus  tot  een  enkel  heginsel  worden  terug- 

gebracht: in  deze  theorie  wordt  ook  de  imjze  aangetoond  en 

berekend  waarop  zich  die  afgeleide  krachten  uit  de  atomen 

ontwikkelen, — ^iets  wat  een  non-atomistisch  dynamisme  als  dat 

van  Kant  (*) ,  nimmer  vermag.  Voor  dezen  gooten  denker  was 
buitendien  de  materie  enkel  phaenomenon,  verschijnsel  in  ons 

bewustzijn ;  als  zoodanig  was  zij  voor  de  werkelijkheid  verlangen- 

de natuurwetenschap  onbruikbaar;  voor  het  naief realisme  in  het 

algemeen  en  de  stofjesleer  in  het  bijzonder  is  zij  nog  altijd  een 

capul  mortuum,  dat  volslagen  ondenkbaar  blijft,  onverschillig  of 

men  het  als  den  dooden  nederslag  eener  scheppingsdaad  ,  dan  wel 

als  eene  verzamehng  van  grondeloos  neven  en  door  elkander 

rondwarrelende  zelfstandigheidjes  beschouwt.  De  stof  in  ma- 

terialistischen  zin  is  iets  dat  in  strijd  is,  niet  alleen  met  de 

voor  het  weten  noodzakelijke  gelijk slachtigheid  tusschen  de  wer- 

kelijkheid en  onze  gedachten  ,  maar  ook  met  het  begrip  der  onl- 

wikkeling ,  een  der  hoeksteenen  van  de  moderne  natuuropvatting. 

Voor  het  dynamisch  atomisme  daarentegen  van  E.  v.  Hartmann 

is  de  materie  een  levend  ,  werkend ,  aanhoudend  produceerend 

product  van  atomistisch  gesplitste  werkzaamheden  of  krachten, 

en  bezit  dus  eenerzijds  volle  werkelijkheid ,  terwijl  zij  van  den 

anderen  kant  door  en  door  vatbaar  is  voor  ontwikkeling,  en 

ook  inderdaad  in  voortdurende  wisseling,  in  aanhoudende 

ideeontwikkeling  verkeeren  blijft.  In  den  grond  der  zaak  is 

overigens  de  met  de  moderne  atoom  theorie  volkomen  vereenig- 

bare  opvatting  van  Schelling  (1775 — 1854)  on  Hartmann  ,  (geb. 

1842)  betreffende  het  wezen  der  materie,  eene  opvatting  waar- 
toe   bij    consequent    doordenken    ook   de  theoretische  physicus 

(1)    Voorgedragen  in  de    » Metaphymche  Anfangsgründo  der  Naturwis- 

cnschaft"  (1786),  gedrukt  in  J.  II.  von  KIRGHMAN^'s  uitgave  van  «Iimmanuel 

Kant's    kleinere   Schriften   zur    Naturphilosophie',  P  Abteilung  (Berlijn 
1872),  blz.  173-306. 
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moet  geraken,  een  teruggrijpen  naar  de  metaphysisclie  punten 

van  Leibniz  (1646 — 1716),  of  liever  eene  syntliesis  van  diens 

monadenleer  (*)  en  het  dynamisme  van  Kant  (1724 — 1804). 
Dit  ter  voldoening  aan  de  historische  rechtvaardigheid. 

Doch  er  zijn  nog  andere  voorloopers  te  noemen  van  de  hier 

voorgedragen  dynamische  atoomtheorie.  Van  Leibniz  en  Schelling 

nog  afgezien,  komt  onder  de  verschillende  vormen,  die  de 

atoomleer  in  den  nieuweren  tijd  hij  doordenkende  geleerden  heeft 

aangenomen,  die  van  Boscowich  (1711—87)  ('^)  al  zeer  nahij  de 
zienswijze  van  den  door  mij  gevolgden  Berlijner  philosoof.  Volgens 

genoemden  geleerden  Jezuïet  is  ieder  atoom  een  ondeelbaar  punt , 

dat  zijne  plaats  heelt  in  de  ruimte,  en  vatbaar  is  voor  bewe- 

ging in  eene  samenhangende  richting ;  het  bezit  —  men  ziet  niet 

(•)  "Il  n'y  a  que  les  atomes  de  substance,  c'est-a-dire  les  unités  réelles 
et  absolüment  destituées  de  parties,  qui  soient  les  soiirces  des  actions  et  les 

premiers  principes  absolus  de  la  composition  des  choses  et  comme  les  der- 

uiers  éléments  de  l'analyse  des  substauces.  Ou  les  pourrait  appeler  »points 

mélapliysiques":  ils  out  quelquc  chose  de  vital,  et  une  espèce  de  perceplion, 

el  les  points  métaphysiques  sout  leur  point  de  vue  pour  exprimer  l'uui- 

vers...  Les  points  physiques  ne  sont  indivisibles  qu'en  apparence;  les  poiuts 

malhématiques  sont  exacts,  mais  ce  ne  sont  que  des  modalités:  il  n'y  aque 
les  points  métaphysiques  ou  de  substance,  constitués  par  les  formes  ou  ames 

qui  soient  exacts  et  réels."  Syst.  nouv.  de  la  Nat.,  No  11. —  «Jeneconnais 

point  ces  masses  vaines,  inutiles  et  dans  l'inaction,  dont  on  parle;  il  y  a  de 

Taclion  partout".  I  Eclaircissement  du  nouv.  Syst. —  "Mes  monades  nc  soni 
pas  des  atomes  de  matière  mais  des  substances  simples,  douëes  de  force 

[j'ajoute  de  perception  et  d'appétitj  dont  les  corps  ne  sont  que  des  phéno- 

mènes"  Lettre  d  Mr.  Bourguet.  —  Voor  eene  eerste  kennismaking  met 

Leibniz  verwijs  ik  naar  de  "Kleinere  phil.  Schriften  von  G.  W.  Leibniz", 
uitgave  van  B.  Habs  [1883  ReglamJ. 

('-ij  Zie  het  artikel  '>Atom"  van  prol.  J.  Clark  Maxwell  in  de  Encydo- 
paedia  Britannica,  Vol  III,  9^  uitgave  (1875). 

x\ls  geschriften  van  ̂ oscowicHnoemlh.  ^o\ck in /Ainph ilosophie-geschiclU- 
liches  Lexikon  [Lpz.  1879]  de  volgende  werken:  Dissertationes  duae  de 

viribus  vivis  (1745),  de  continuitatis  Lege  (1754)  en  Theoria  philosophiae 
naturalis  reducta  ad  unicam  Icgem  virium  m  Natura  existentiuvi  {17bb). 

Eene  verhandeling  over  de  zonnevlekken  liet  Boscowich  reeds  in  1736  het 
licht  zien. 
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recht  in  wat  dat  zeggen  wil  —  eene  zekere  massa  (inertie?),  waar- 
door eene  zekere  hoeveelheid  kracht  wordt  vereischt  om  eene 

bepaalde  verandering  van  beweging  te  veroorzaken.  Buiten- 
dien bezitten  de  atomen  potentieele  (levende?)  kracht,  d.  w.  z. 

elk  gegeven  tweetal  atomen  trekken  elkander  aan,  of  stooten 

elkander  af  met  eene  kracht,  die  van  hun  wederzijdschen  af- 
stand afhangt.  De  wet  dezer  kracht,  voor  alle  afstanden  die 

grooter  zijn  dan,  laat  ons  zeggen,  het  drieduizendsle  van  een 
duim,  is  eene  aantrekking,  die  zich  verandert  in  omgekeerde 

reden  van  het  vierkant  des  afstands.  Bij  kleinere  afstanden  is  de 

kracht  aantrekking  voor  den  eenen  afstand  en  afstooting  voor  den 

anderen,  overeenkomstig,  de  eene  of  andere  nog  niet  ontdekte  wet. 

Om  aan  de  mogelijkheid  te  ontgaan,  dat  twee  atomen  zich  ooit  op 

dezelfde  plaats  zouden  bevinden ,  stelt  Boscowich  dat  in  laatsten 

aanleg  de  kracht  eene  afstooting  is  die  tot  in  hel  oneindige 
toeneemt,  zoodat  twee  atomen  nooit  kunnen  sumenvallen. 

Op  zijn  standpunt  schijnt  deze  onderstelling  eene  ongerecht- 
vaardigde concessie  aan  de  gewone  meening ,  dat  twee  lichamen 

niet  te  zamen  op  dezelfde  plaats  kunnen  bestaan.  Die  meening 

nl.  is  afgeleid  uit  onze  ondervinding  betreffende  de  onderlinge 

verhouding  der  phaenomenale  lichamen  van  merkbaren  omvang , 

maar  wij  hebben  geen  proefondervindelijke  bewijzen ,  dat  niet  bij- 
wijlen twee  atomen  kunnen  coïncideeren.  Wanneer  bijv.  zuurstof 

en  waterstof  eene  verbinding  aangaan ,  waardoor  zij  water  vor- 
men ,  dan  hebben  wij  reeds  physisch  gesproken  hoegenaamd  geen 

empirisch  bewijs  voor  de  zienswijze,  dat  het  deeltje  zuurstof  zich 

niet  met  de  twee  deeltjes  waterstof  op  dezelfde  plaats  bevindt. 

Menigeen  kan  zich  niet  ontdoen  van  de  meening,  dat  alle 

materie  starre  afmeting  bezit  in  de  lengte ,  breedte  en  diepte. 

Wij  echter  hebben  leeren  inzien  dat  dit  een  vooroordeel  is, 

voortspruitende  uit  onze  ervaring  aangaande  de  phaenomenale 

lichamen,  beantwoordende  aan  dynamische  complexen,  die  uit 

eene  ontelbare  menigte  atomen  bestaan.  Ook  volgens  Boscowich 

beslaat  een  lichaamvormend  atoomsysteem  eene  zekere  ruimte, 
doch    alleen   door  middel  van  de  krachten  die  er  werken  lus- 
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schen  de  samenstellende  atomen  dier  massa  en  alle  andere 

atomen,  die  tot  dezelve  naderen.  Geen  ander  complex  van 

atomen  kan  tegelijk  dezelfde  ruimte  innemen ,  omdat  de  weder- 
zijdsche  werking  der  atomen ,  voor  het  zoo  ver  komen  konde , 

eene  afstooting  zoude  hebben  uitgeoefend  zóó  groot,  dat  zij 

niet  te  overwinnen  is  door  eenige  kracht  die  wij  te  onzer 

beschikking  hebben.  Op  overeenkomstige  wijze  kan  een  aantal 

krijgslieden  met  vuurwapenen  eene  uitgebreide  streek  bezet 

houden  onder  uitsluiting  der  vijandelijke  legers,  hoewel  de 

ruimte  ingenomen  door  hunne  lichamen  slechts  gering  is.  Op 

deze  wijze  verklaarde  Boscowich  de  schijnbare  uitgebreidheid 
van  lichamen ,  bestaande  uit  atomen  die  zelve  geen  afmetingen 

bezitten.  Volgens  zijne  leer  is  dus  alle  werking  eene  werking 

uit  de  verte.  Er  bestaat  in  de  Natuur  geene  ware  aanraking 

tusschen  twee  lichamen.  Wanneer  in  de  taal  des  gemeenen 

levens  twee  lichamen  gezegd  worden  elkander  te  raken,  dan 

beteekent  dit  in  den  grond  der  zaak,  dat  ze  elkander  zoo 

nabij  zijn  gekomen ,  dat  de  afstooting  tusschen  die  atomen  der 

wederzijdsche  lichamen,  welke  het  dichtst  tot  elkander  gena- 
derd zijn,  zeer  groot  geworden  is. 

Volgens  het  dynamisme  van  Boscowich  heeft  het  atoom  con- 

tinuïteit van  bestaan  in  de  ruimte  en  den  tijd.  Op  elk  oogen- 
blik  van  den  tijd  bevindt  het  zich  ergens  in  de  ruimte,  en 

het  is  nooit  op  meer  dan  eene  plaats  tegelijk.  Het  beweegt 

zich  van  de  eene  plaats  naar  de  andere  in  eene  onafgebrokene 

lijn.  Het  heeft  » massa",  die  noch  vermeerderd  noch  verminderd 
kan  worden.  De  atomen  werken  op  elkander  door  aantrekking 

of  afstooting,  werkingswijzen  die  van  den  ouderlingen  afstand 

afhangen.  Van  den  anderen  kant  heeft  het  atoom  zelf  geen 

deelen  of  afmetingen.  Geometrisch  gesproken  is  het  niets  dan 

een  mathematisch  punt.  «Ondoordringbaarheid"  bezit  het  niet, 
zoodat  men  zich  twee  atomen  als  op  dezelfde  plaats  bestaande 
kan  denken. 

Keeren  wij  na  deze  historische  uitweiding  tot  het  hoofdthema 

terug.  —  Is    eenmaal    van    de  verbinding    (levende)  kracht  en 
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(doode)  slof  niets  verder  overgebleven  dan  de  verbinding  der 

kracht  met  de  kategorie  der  substantialiteit  of  «zelfstandig 

beslaan",  die  als  zoodanig  door  den  aard  van  ons  denken  ge- 
vorderd wordt,  dan  is  ook  van  zelf  een  door  velen  voor  geheel 

onoplosbaar  raadsel  in  zekeren  zin  oplosbaar  geworden ,  door 

het  inzicht  dat  het  de  kracht  is,  waaraan  dit  praedicaat 

«substantialiteit"  toekomt.  Daarmede  namelijk  houdt  de  «on- 

ontbeerlijke drager"  der  verschijnselen  op,  voor  het  denken 
geheel  ontoegankelijk  te  wezen ,  en  de  door  het  zinnelijk  voor- 

oordeel gestelde  «grens  der  natuurkennis"  wordt  een  aanmer- 
kelijk eind  teruggeschoven.  De  stof  kan  als  zoodanig  niet 

gehypostaseerd  of  verzelfstandigd  worden,  want  dit  woord  is 
niets  dan  een  verzamelnaam  voor  het  complex  onzer  eigene 

wisselende  gewaarwordingen  en  aanschouwingen  ,  en  men  heeft 

met  Leibniz  eens  voor  al  de  kracht  als  het  ware  en  eenige 

substraat  te  erkennen  van  de  geheele  wereld  der  verschijnselen. 
Wat  daarvan  zoude  kunnen  afhouden,  is  de  waan  dat  men 

bij  het  ten  einde  denken  van  door  de  ervaring  verstrekte  ge- 
gevens, ook  in  de  laatste  en  hoogste  begrippen  de  concrete 

aanschouwelijkheid  kan  en  moet  vasthouden ,  en  men  bij  prijs- 
geving dezer  aanschouwelijkheid  den  wetenschappelijken  bodem 

onder  de  voeten  voelt  wegzinken.  Dit  is  intusschen  een  voor- 
oordeel van  het  allerruwste  sensualistisch  empirisme,  hetwelk 

er  geen  besef  van  heeft  dat  geene  empirie  of  aanschouwing 
als  zoodanig  ooit  wetenschap  kan  zijn ;  wetenschap  ontstaat 

eerst,  waar  door  abstracte,  zuiver  logische,  verwerking  der 

empirische  gegevens  formules  worden  uitgedacht ,  die  in  opklim- 
mende orde  aan  aanschouwelijkheid  verliezen;  zij  vangt  eerst 

aan  met  de  geheimzinnige  verheffing  van  de  concrete  aan- 

schouwing tot  het  afgetrokkene  en  algemeen  ideëele,  het  be- 

grip. Overigens  spreekt  het,  dat,  afgezien  van  aanschouwings- 
vormen ,  zuivere  verstandsbegrippen  en  primaire  axiomata,  alle 

ware  begrippen  uit  het  contingente  in  de  ervaring  moeten  ge- 

trokken —  «geïnduceerd"  —  zijn,  en  men  van  dezelve  als  langs 
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eeiie  ladder,  op  deductieve  wijze  tot  het  bijzondere  en  concrete 
wederom  moet  kunnen  afdalen. 

Daar  de  kracht  slechts  een  pseudo-materialistisch  verklarings- 
beginsel kan  heeten ,  en  in  waarheid  een  geheel  spirituahstisch 

begrip  is,  zoo  zoude  eene  consequente  stofjesleer ,  welke  echter 

in  dezen  vorm  nog  zelden  in  ernst  is  opgesteld ,  in  de  eerste 
plaats  het  bestaan  van  iets  zoo  bovenzinnelijks  als  de  kracht, 

hebben  te  loochenen.  De  beweging,  in  waarheid  een  begrip 

van  geheel  subjectieven  en  betrekkelijken  aard ,  zoude  men  dan 
hebben  voor  te  stellen  als  absoluut  en  van  laatste  instantie, 

iets  dat  voor  geene  verklaring  vatbaar  is  noch  ook  daaraan 

behoefte  heeft,  kortom  als  eene  eeuwige  en  oorspronkelijke 

eigenschap  der  «stof.  Om  bijv.  de  aantrekkingskracht  weg 
te  redeneeren ,  zoude  men  dan  zijne  toevlucht  hebben  te  nemen 

tot  theorieën  als  die  van  Lesage  (1724 — 1805)  uit  Genève. 

Deze  geleerde  verkondigde  in  zijn  geschrift  y>Lucrèce  Newlonien'' 

en  in  zijn  » Traite  de  Physique  Mécanique'^  de  consquent  materialis- 
tische leer,  dat  de  onderlinge  gravitatie  der  lichamen  veroorzaakt 

wordt  door  den  stoot  van  stroomen  van  stofjes  (»le  fluide 

gravifique"),  die  zich  in  alle  richtingen  met  verbazende  snel- 
heid door  de  ruimte,  die  groote  stofjeskast  der  materialisten, 

zonder  grond  of  oorzaak  voortbewegen.  Een  lichaam  ,  dat  zich  in 

eene  vrije  ruimte  alleen  bevond,  en  blootgesteld  was  aan  de 

botsingen  der  gedachte  corpuscula,  zoude  in  alle  richtingen  heen 

en  weder  geslagen  worden  ,  maar  omdat  het  dan  over  het  ge- 
heel evenveel  stooten  aan  de  eene  als  aan  de  andere  zijde  zoude 

ontvangen,  konde  het  in  dit  geval  geene  merkbare  snelheid 

verkrijgen.  Maar  zijn  er  twee  lichamen  aanwezig  in  de  ruimte , 

dan  zal  elk  hunner  het  andere  beschutten  tegen  een  zeker  ge- 
deelte van  het  corpusculair  bombardement,  zoodat  een  geringer 

aantal  stofjes  elk  der  beide  lichamen  treft  aan  die  zijde ,  welke 

zich  het  dichtst  bij  het  ander  bevindt,  terwijl  het  aantal  stofjes, 

waardoor  ze  in  andere  richtingen  worden  geraakt,  gelijk  blijft. 

Ieder  lichaam  wordt  dus  naar  een  ander  heengedreven  door  de 



422 

werking  van  het  grooter  getal  stooten  dat  het  ontvangt  aan  de 

zijde,  die  van  het  ander  het  verst  verwijderd  is. 

Zooals  men  ziet,  is  Lesage's  gravitatietheorie  niet  onaardig 
bedacht,  en  getuigt  zij  van  eene  zekere  mate  van  schrander- 

heid. Zij  is  echter  geheel  gegrond  op  het  naief-realistisch  ge- 
loof aan  eene  veelheid  van  substantieele  stofjes ,  en  is  in  onzen 

tijd  kv^^alijk  het  wederleggen  nog  waard;  daarbij  is  bijv.  de 
vraag,  waar  men  zoodoende  met  de  warmte  blijft,  geheel  buiten 

rekening  gelaten.  Eene  dergelijke  leer  zoude  op  ons  gnoseolo- 
gisch  standpunt  tot  niets  dan  nihilisme  of  illusionisme  kunnen 
eiden,  daar  de  stof  als  substantie  beschouwd  zich  voor  de 

kritiek  vervluchtigt,  een  dynamisch  beginsel  hier  niet  meedoet, 

en  de  subjectieve  zijde  der  waarneming  wordt  geignoreerd. 

Wilde  men  in  zulk  eene  »kracht-en-geestelooze"  wereldopvat- 
ting het  illusionisme  ontgaan,  dan  zoude  men  zich  ongeacht 

alle  innerlijke  onbestaanbaarheid  van  het  stofbegrip  aan  de 

stofjesleer  hebben  te  houden,  daar  wel  krachtmiddelpunlen, 

maar  niet  de  beweging  zelve  het  beweeglijke  kan  wezen.  Ge- 
volgelijk  bleef  men  dan  op  een  zoodanig  standpunt  voor  drie 

grondelooze  «eeuwighedens"  staan:  de  zonder  oorzaak,  dus 
toevallig,  naast  elkander  bestaande  veelheid  van  stoffelijke  zelf- 
standigheidjes ,  de  absolute  beweging  dier  blinde,  hare  en  inerte 

dingetjes,  en  de  ongeschapen  stofjesbak,  alias  ruimte,  waarin 

zij  van  alle  eeuwigheid  aan  het  warrelen  zijn.  De  dynamische 

atomist  kent  alleen  de  kracht  als  eeuwig  en  laatste  werkelijk- 
heidsbeginsel ,  daar ,  evenals  de  plaenomenale  beweging  aan  de 

aanschouwde  en  gevoelde  objecten ,  ook  de  ruimte  als  complex 

van  werkings  ver  houdingen  door  de  uitzet  tings-  en  samentrek- 
kingstendentie der  dynamiden  aanhoudend  gecreëerd  wordt. 

Bij  de  bestendigheid  onzer  geestelijke  onderlaag,  —  het  intel- 

ligibele  subject  —  door  welke  het  ons  mogelijk  wordt ,  aan  de 
verschijnselen  het  tegendeel:  veranderlijkheid  en  beweeglijkheid 

te  constateeren,  kan  de  beweeglijkheid  der  verschijnselen  geene 

primaire  en  absolute  hoedanigheid  zijn.  Was  de  veranderlijk- 
heid en  beweeglijkheid  van  essentieelen  en  absoluten  aard ,  dan 
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konde  er  geene  voorstelling  van  het  tegendeel  ontstaan;  werd 

er  geene  beweging  «opgemerkt  en  waargenomen",  dan  viel  er 
eenvoudig  niets  te  verklaren.  De  beweging  alzoo  moet  eenen 

grond,  eene  oorzaak  hebben,  hetgeen  nederkomt  op  de  bewe- 
ring, dat  het  wereldproces  moet  ontstaan  zijn.  Dit  postulaat 

ontgaat  men  niet,  door  de  krachtsnitingen  onder  ignoratievan 

cohaesie,  adhaesie  en  affiniteit  als  eene  samenhangende  reeks 

van  drukkingen  en  stooten  op  te  vatten.  Bij  de  volkomen 

inertie  of  traagheid  eener  als  krachteloos  gedachte  stofjeswereld 

bleef  dan  het  primum  movens  het  vraagteeken  der  vraagteekens. 

Buitendien ,  elimineert  men  het  krachtbegrip  als  grondslag  der 

aanschouwde  bewegingen ,  en  legt  men  de  oorzaak  van  het  we- 

reldverloop in  de  «eeuwige  noodzakelijkheid",  volgens  dewelke 
de  stofjes  het  bijv.  niet  in  den  zin  kunnen  krijgen  om  met 

hunne  bewegingen  op  te  houden ,  dan  maakt  men  zuivere  ver- 
standsbegrippen of  kategorieën  tot  voorwaarde  van  een  concreet 

proces,  —  eene  groote  wonderlijkheid  in  een  ontgeestelijkt 
Heelal,  en  eene  opmerkelijke  inconsequentie  in  den  «empiristie 

schen"  natuurgeleerde.  Wij  van  onze  inexacte  en  metaphysisch- 
zijde  maken  liever  concrete  uitingen  tot  dragers  van  abstract 

logische  verhoudingen.  Vast  ook  staat  het ,  dat  men  bij  eliminatie 

van  het  krachtbegrip  met  de  hypothese  eener  volslagen  trage  stof 
alleen  afstooting ,  geen  gravitatie ,  cohaesie  of  atfmiteit  verklaren 

kan ,  —  de  theorie  van  Lesage  telt  niet  mede  —  terwijl  het  op 
zelfwaarneming  berustende  begrip  kracht  zich  in  duwing  en 

trekking  splitsen  laat.  Bovendien  blijft  de  onderstelling  van  een 

dynamisch  werkelijkheidsbeginsel  geheel  vrij  van  de  reeds  door 

de  ouden  (*)  besefte  onbestaanbaarheden  der  stofjesleer;  het  is  zelf 
wederom  niet  iets  dat  ondenkbaar  blijkt  en  van  laatste  instantie 

(*)  «Semina,  inquit  Epigurus,  sunt  minuta,  quae  nee  videri  nee  tangi 
possunt,  quorum  eoitu  fortuito  et  orta  sunt  omnia  et  semper  oriuntur.  Si 

nee  videntur  nee  ulla  corporis  purte  sentiuntur ,  unde  esse  illa  scire  potuisli  ? 

Deinde,  si  sunt,  qua  mente  conveniunt  ut  aliquid  efficiant?  Si  sunt  laevia, 

cohaerere  non  possunt;  si  hamata  et  angulata  ergo  secabilia  sunt.  Hami 

enim  et  anguli  exstant  et  possunt  amputari."    Lagtantius,  Epit.  cap.  36. 



behoeft  te  lieeten,  maar  een  verklaringsbeginsel,  dat  zich  her- 
leiden laat  tot  de  grondfactoren  van  ons  eigen  geestelijk  bestaan  : 

Wil  en  Idee,  zoodat  op  het  standpunt  van  den  dynaniischen 
atoniist  de  werkelijkheid  met  de  geestesspheren  als  een  in  wezen 

samenvalt,  —  de  hoogste  eisch  waaraan  eene  kosmologische 
hypothese  kan  voldoen. 

Het  streven  om  het  krachtbegrip  te  verwijderen  uit  het 

gebied  der  mathematische  physica  als  zoodanig,  is  overigens 

op  zich  zelf  volkomen  te  billijken.  Men  heeft  dit  begrip  een- 
voudig aan  de  naluurphilosophie  te  laten,  en  zich  in  de 

mechanica  des  atooms  in  plaats  van  de  kracht  zelve,  met 

hare  aanschouwingscorrelaten:  de  beweging  en  hare  versnel- 
lingen of  vertragingen  te  vergenoegen.  De  werking  eener 

kracht  wordt  het  onmiddellijkst  gemeten  aan  de  grootte 

der  door  haar  in  andere  atomen  veroorzaakte  versnelling;  zoo- 
doende bezigt  de  mechanica  den  maatstaf  voor  de  grootte  der 

kracht  als  plaatsvervanger  van  het  onaanschouwelijk  kracht- 
begrip self.  Van  het  krachtbegrip  tracht  de  werktuigkunde  zich 

af  te  maken ,  doordat  ze  met  massa  (driedimensionale ,  phaenome- 
nale  continua) ,  beweging ,  snelheid  en  versnelling  opereert.  Zij  kan 

dit  doen ,  omdat  zij  eene  zuiver  formeele  en  hypothetische  we- 
tenschap is,  die  er  zich  niet  om  behoeft  te  bekommeren  of  aan 

de  begrippen  en  apriorische  constructiën  waarmede  ze  opereert 
al  dan  niet  een  transcendent  bestaan  beantwoordt ,  noch  ook  lot 

welke  ondersteUingen  en  gevolgtrekkingen  een  zoodanig  bestaan 

aanleiding  zoude  geven.  De  natuurphilosophie  daarentegen 
heeft  der  waarheid  gedachtig  te  blijven,  dat  de  wereld  der 

concrete  verschijnselen  niets  is  dan  een  systeem  van  phaenomenale 

teekenen  of  exponenten  ten  opzichte  eener  extramentale  vverkelijk- 

heidsspheer,  en  dat  de  praktische  zijde  onzer  ikheid  ons  dwingt, 

aan  gene  zijde  der  formeele  verhoudingen  van  empirische  ver- 

schijnselen of  aanschouwingsgegevens  eene  andere  en  trans- 
cendente orde  van  zaken  aan  te  nemen,  welke  aan  de  wereld 

onzer  bewuste  zielebeelden  tot  substraat  verstrekt. 

Progrediamur.     Het  eigenaardige   der  moderne  natuurweten- 



schap,  hare  indrukwekkende  grootheid  en  heerlijkheid,  beslaat 

voor  een  aanzienlijk  gedeelte  hierin  dat  zij  berust  op  de  on- 
derstelling van  de  doorloopende  eenheid  en  samenhang  der 

geheele  Natuur,  op  de  verwantschap  dus  en  de  wezensgemeenschap 

van  alle  anorganische  en  organische  verschijnselen;  zij  houdt 

vast  aan  het  geloof,  dat  het  vroeg  of  laat  moet  gelukken,  den 

samenhang  der  organische  en  anorganische  Natuur  op  beslissende 

en  afdoende  wijze  aan  te  toonen.  Organische  en  anorganische 

verschijnselen ,  subjectief  geestesleven  en  objectief  natuurverloop , 

dat  alles  moet  dan  ook  te  verklaren  zijn  op  een  en  denzelfden  monis- 
tisch-evolutionistischen  grondslag.  De  organische  wereld  heeft 
de  anorganische  tot  vooronderstelling ,  en  het  is  onbetwistbaar, 

dat  door  de  organische  ontwikkeling,  door  de  activiteit  der 

wereldsubstantie  in  het  kosmisch  proces,  niets  te  voorschijn 

kan  komen  of  actueel  kan  worden,  dan  hetgeen  er  potentieel 

van  alle  eeuwigheid  in  vervat  is  geweest.  Het  is  een  hoofd- 
postulaat voor  de  eenheidsleer  van  het  natuurwetenschappelijk 

monisme,  dat  het  Wereldwezen  evenzeer  grondslag  der  be- 
wust geestelijke  als  der  materieele  wereld  is.  Hieruit  vloeit 

voort,  dat  de  natuurgeleerde  zelf  geen  bestrijder  mag  zijn  van 

de  metaphysische  stelling,  dat  de  in  de  bewust-geestelijke  we- 

reld ontvouwde  gedachten  en  gewaarwordingen  met  het  «na- 

tuurverloop" van  de  sfeer  der  werkelijkheid  in  hun  wezen  ge- 
lijkslachtig  moeten  zijn.  Wat  de  gedachten  aanbelangt,  zoo 

komt  het  lederen  dag  voor,  dat  men  de  wetten  der  werke- 
lijkheid ,  de  zoogenoemde  natuurwetten ,  tracht  op  te  maken  uit 

wiskundige  berekeningen  en  andere  redeneeringen ,  uit  logisch  ge- 
ordende gedachtenreeksen  alzoo  ,  die  toch  op  zich  zelve  een  zuiver 

imaginair  of  ideëel  karakter  dragen.  Zulk  een  gelijkstellen  of 

althans  paralleliseeren  van  de  verhoudingen  en  betrekkingen  in  de 

gemeenschappelijke  spheer  der  werkelijkheid  met  het  systeem  van 
ideëele  symbolen  in  de  individueele  bewustzijnsspheren ,  zulk  een 

besluiten  tot  noodzakelijkheid  in  de  Natuur  uit  de  logische  nood- 
zakelijkheid in  onze  gedachten ,  imphceert  de  den  meesten  niet 

helder  tot   bewustzijn   komende   stelKng,  dat  de  werkelijkheid 
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zoo  goed  als  eeiie  mensclielijke  gedachteiireeks  in  haren  inhoud 

logisch,  dat  is  idealiter,  wordt  hepaald.  Men  moge  dan  ook  de 

eeuwenheugende  «ontologie"  met  den  Engelschen  positivist  Le- 
WES  de  voordeur  uitwerpen ,  door  de  achterdeur  komt  zij  weder 

naar  binnen.  Een  werkelijk  feit,  een  werkelijk  natuurverloop 

kan  alleen  daarom  vatbaar  wezen  voor  ideëele  reproductie  in  de 

menschelijke  geesten,  doordien  de  feiten  zelve  verwerkelijkte 

ideeën  zijn.  Wij  kunnen  alleen  daardoor  voorstellingen  van 

werkelijke  natuurprocessen  voortbrengen,  dat  deze  laatste  be- 
halve dat  zij  werkelijkheid  bezitten,  ten  opzichte  van  hunnen 

inhoud  het  karakter  van  onze  eigene  gedachten  dragen.  »Gleiches 

wird  nur  von  Gleichem  erkannt."  (i)  De  inhoud  der  werke- 
lijkheid is  idee.  (^) 

Houdt  bovenstaande  gevolgtrekking  steek ,  —  en  met  haar  staat 
en  valt  de  mogelijkheid  aller  transcendentale  de  bewustzijnsspheer 

overschrijdende  kennis,  de  mogelijkheid  dus  om  over  het  theoretisch 

egoisme  der  subjectieve  idealisten  heen  te  geraken  —  dan  moet 

ook  het  dynamisch  beginsel,  dat  in  onzen  geest  door  zijne  bevre- 
digingen en  wanbevredigingen  resoneert ,  en  door  hetwelk  eerst 

onze  gedachten  in  handeling  of  werkelijkheid  worden  omgezet ,  als 

werkelijkheidsbeginsel  aan  de  Natuur  buiten  ons  terug  te  vinden 

zijn.  Onze  Wil  moet  dan  in  de  Kracht  terug  zijn  te  vinden  of 
liever,  daar  wij  tot  het  begrijpen  der  Natuur  geen  ander  middel  of 

punt  van  uitgang  hebben  dan  ons  zelf,  zoo  hebben  wij  te  stellen; 

alle  Kracht  is  gelijk  Wil.     Wel  beschouwd  ligt  deze  gevolgtrek- 

(J)  oCognoscimus  res  propterea  quod  animi  sensuumque  natura  cum  ex- 

ternarum  rerum  natura  congruit  et  cognata  est."  Mullach,  Fr.  Pk.  Gr.  I 

72. —  'H  ̂ k  yvMCTtq  zoxj  o'^oiov  zm  ouocm.  Arist.  Met.  II  4. —  »Est  Pytha- 

goricorum  dogma,  similia  non  nisi  a  similibus  suis  comprehendi."  Chalcidii 
Crnnm.  in  Timaeum  Platonis,  Cap.  L, 

(2)  Reeds  'o  n^arwv  £^>3  oTt  ü§-n  èari-j  ÓTróca  füasi.  (Arist.  Met.  XI 3]. 
Overigens  verwarre  men  de  Platonische  ideeënleer  niet  met  de  boven  aan- 

geduide monistisch-evolutionistische  opvatting  van  Ed,  v.  Hartmann: 

'o  U'Xcx.TM-j  fY)ci  èv  TY)  fVGSt  xaq  l^éy.g  soravat  y-ccOdvrsp  %c(.p(K^etyixa.rc(.  •  ra. 

(?'a»a  ravrar.;  èov/.é'jv.t,  toütwv   ó/zotw^y-ara  xaOsorwTa.      DiogenesLaertiusIII 12. 
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king  geheel  voor  de  hand,  daar  niets  eenvoudiger  is  dan  de 

onderstelling  dat  hetzelfde  heginsel,  hetw^elk  beweging  in  (het 
verschijnsel  van)  mijnen  arm  veroorzaakt,  ook  aan  hethestaan 

zelf  van  het  verschijnsel  ten  grondslag  ligt.  Onze  vatbaarheid, 

om  in  ons  geestesleven  den  dynamischen  dw^ang  te  bespeuren, 

waarmede  de  buitenv^^ereld  op  onze  zintuigen  werkt,  sluit  ge- 
meenschap in  van  den  aard  der  energie  tusschen  waarnemer  en 

waargenomen  feit.  Het  persoonlijk  wezen  zoude  er  nooit  toe 
komen,  zich  zelf  als  werkend,  willend  en  handelend  individu 

te  leeren  kennen  en  gevoelen ,  indien  het  niet  met  zijn  willen 

op  gelijkslachtigen  wederstand  in  zijne  omgeving  stiet ;  het  zoude 

den  dynamischen  dwang  der  werkelijkheid  in  het  geheel  niet 

gewaar  kunnen  worden ,  als  het  in  zijne  dynamische  natuur 

niet  zelf  Kracht  =^  Wil  was.  Wanneer  wij  ons  dan  ook  iets 
willen  denken  onder  het  begrip  eener  niet  meer  afgeleide  maar 

primaire  kracht,  dan  moeten  wij  ons ,  afgezien  van  de  localisatie 

der  werkingen ,  praecies  hetzelfde  daarbij  voorstellen  als  wij  ons 

altijd  bij  het  woord  «wil"  hebben  gedacht;  beide  begrippen 
zouden  dus  identisch  zijn,  wanneer  niet  «kracht"  op  gestereo- 

typeerde en  gelocaliseerde  wilsuitingen  doelde  en  bovendien  door 
conventioneele  beperking  enger  was ,  daar  het  bij  voorkeur  in  den 

zin  van  » afgeleide  kracht"  gebezigd  wordt.  Verkeerd  zoude  het 

zijn ,  het  begrip  «wil"  onder  dat  der  «kracht"  te  subsummeeren  , 
vermits  het  juist  de  kracht  is,  die  bij  half  bewuste  overdracht 

uit  ons  eigen  streefvermogen  wordt  afgeleid,  en  dan  eerst  in 

natuurwetenschappelijke  redeneeringen  van  schijnbaar  primairen 

aard  wordt.  Het  woord  »wil"  daarentegen  vertegenwoordigt 
een  begrip  van  zuiver  primairen  aard ;  dit  begrip  is  gegrond  op 

rechtstreeksche  en  inwendige  zelfwaarneming,  en  duidt  het 

beginsel  aan,  dat  onze  eigene  gedachten  in  handeling  omzet. 

De  opvatting  van  het  werkelijkheids-beginsel  als  gelijkslachtig 
met  den  menschelijken  wil  is  eene  gevolgtrekking  die  voor 

geen  mensch  met  wijsgeerigen  aanleg  verre  ligt,  daar  zij  met 

noodzakelijkheid  voortvloeit  uit  het  geloof  aan  samenhang 

en    wezensgemeenschap   in   de  geheele  Natuur.     Met  meerdere 

28 
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of  niindere   duidelijkheid   straalt  dit  door  ook  bij  die  denkers , 
welke    de    fundamenteele    onkenbaarheid    van    het    wezen  der 

Natuur    scherper    dan    anderen    op    den     voorgrond    plaatsen. 

Zoo  bijv.  bij  Kant.     De  ethelistische  natuuropvatting,  waartoe 

deze  groote  denker  later  in  zijne  praktische  philosophie  geraakte, 

ligt  zelfs  in  zijne  agnosticistische  Krilik  der  reinen  Yernunft  vrij 

duidelijk    voorbereid.     »Het   transcendentale    object,"    zegt   hij 
daar,  niet    de   hem   eigene    verwarde    terminologie,    (*)    »dat 
»aan  de  ?(ï7ii;ewc?i^e  verschijnselen  ,  alsmede  datgene,  hetwelk  aan 

»de  inwendige  aanschouwing  ten  grondslag  hgt,  is  noch  materie 

»noch    denkend    wezen  op  zich  zelf,  maar  een  ons  onbekende 

» grond  der  verschijnselen,   waardoor  het  empirisch  begrip  der 

«eerste    zoowel    als    der  tweede  soort  aan  de  hand  wordt  ge- 

)>daan."  (^)     Duidelijker  nog  Herbert  Spencer.  In  een  polemisch 
aanhangsel  lot  zijne  Principles  of  Biology  (1865 — 67)  verklaart 
deze  philosoof ,  algemeen  bekend  om  het  overmatig  accent  dat  hij 

legt    op    het    woord    ̂ yunhnowahlé" :     »Ik  heb  herhaaldelijk  en 
«nadrukkelijk  op  den  voorgrond  gesteld,  dat  onze  voorstellingen 

))van  stof  en  beweging  niet  dan  symbolen  eener  onkenbare  wer- 

))kelijkheid  zijn;  dat  deze  werkelijkheid  niet  hetzelfde  kan  wezen 

>nvat    wij    door    onze    symbolen   uitdrukken,   en  dat  zij,  schoon 

»zij    zich    van   buiten   aan  ons  bewustzijn  onder  de  vormen  van 

•  stof  en    beweging    kond    doet,    toch  in  haar  wezen  dezelfde  is 

y>die    zich    inwendig    in    onze    bewustheid  als  gevoel  en  gedachte 

y>  openbaart  J' 

(1)  Voor  » transcendentaal  object''  leze  men  'transcendent  substraat". 

«Transcendentaal"  dient  eigenlijk  alleen  gezegd  van  de  [op  zich  zelve  «im- 

manente"] gedachte,  wanneer  deze  als  vertegenwoordiger  vaneen  «transcen- 

dent" bestaan  wordt  beschouwd.  «Object"  staat  tegenover  «subject",  en 
beteekent  in  eene  streng  doorgevoerde  pliilosophische  terminologie  niets  dan 

voorstelling,  verschijnsel,  phaenomenon.  «Transcendentaal object"  =  reprae- 
sentatief  gedachte  voorstelhng.  Overigens  gebruikt  Kant  zelf  het  woord 

«transcendentaal"  gemeenlijk  in  anderen  zin.  In  zijne  Prolegomena  zegt  hij 
daaromtrent:  «Het  woord  transcendentaal  beteekent  bij  mij  nimmer  eene 

«verhouding  onzer  kennis  tot  dingen,  maar  alleen  tot  het  kenvermogen." 
[I  §  3,  Aanm.  III.] 

(2)  Kritik  der  reinen   Yernunft,  uitg.  van  Dr.  K.  Kehrbach,  blz.  320. 
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De  vvezensgemeenschap  en  feitelijk  beslaande  wisselwerking 

lusschen  onze  gedachtenwereld  en  de  werkelijkheid  noopt  ons 

een  weinig  meer  explicite  te  spreken ,  en  alle  kracht  te  verkla- 
ren voor  wilskracht.  Ooi  tot  deze  gevolgtrekking  te  geraken 

is  het  niet  eens  noodig  dat  men  speculatief  denker,  dat  men 

philosoof  zij.  Op  treffende  wijze  kwam  eenige  jaren  geleden 

ook  Wallage  ,  de  thans  als  spiritist  bekende  zoologische  concur- 

rent van  Darvvin,  tot  vrij  wel  dezelfde  uitkomst  in  zijne  Bij- 
dragen tot  de  Leer  der  Natuurlijke  Teeltkeus.  Hij  verklaart 

daar  de  materie  voor  kracht  en  niets  dan  kracht,  en  alle  kracht 

is  volgens  hem  waarschijnlijk  wilskracht.  Het  schijnt  hem  eene 

niet  onbewijsbare  stelling,  »dat  niet  alleen  het  gansche  Heelal 

«afhankelijk  is  van  den  wil  van  hoogere  intelligenties  of  van  eene 

«hoogste  intelHgentie,  maar  zelfs  feitelijk  niets  dan  die  wil  is". 

«De  zienswijze",  zegt  hij,  «waartoe  wij  thans  gekomen  zijn, 
«lijkt  mij  gewichtiger  en  verhevener,  alsook  verreweg  eenvou- 
«diger,  dan  eenige  andere.  Zij  toont  ons  het  Heelal  als  een 

«Heelal  van  verstand  en  wilskracht."  (*)  Het  is  deze  uitkomst 
waartoe  ook  wij  zijn  geraakt  op  het  voetspoor  van  Edüard 
voN  Hartmann. 

Interessant  is  het,  hier  en  daar  eens  aan  te  toonen,  hoe 

metaphysische  gevolgtrekkingen  en  postulaten  zich  opdringen 

aan  alle  dieper  doordenkende  natuurgeleerden ,  ook  de  zoodani- 

gen  die  van  eene  officieele  erkenning  der  metaphysica  als  me- 
thodisch geordend  systeem  dier  gevolgtrekkingen,  niets  willen 

weten.  Men  beoordeele  bijv.  de  beteekenis  en  strekking  der 

volgende  uitspraak  van  den  grooten  Helmholtz.  «De  Oorzaak 

«is  datgene,  wat,  achter  de  wisseling  der  verscbijnselen 

«staande,  onveranderlijk  hetzelfde  blijft;  alleen  in  dezen  zin  is 

«naar  mijne  meening  het  gebruik  van  het  woord  gerechtvaardigd , 

«zij  het  ook,  dat  het  gewone  taalgebruik  het  op  zeer  verwarde 

«wijze  in  het  algemeen  voor  «antecedens"  of  «aanleiding"  bezigt. 
»/w  zooverre  wij    dan    de    natuurwet    leeren  kennen  als  iets  dat 

(O  Geciteerd  door  A.  Taubert  in  het  lezenswaardig  geschrift: /'/ti/ojo/ï^te 
gegcn  naiurwissenschaflliche  Ueberhebung ,  Berlijn  1872    blz.  5. 
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«dwang  uitoefent  op  onze  waarneming  en  het  verloop  der  feilen ̂  

»als  eene  met  onzen  Wil  gelijkwaardige  macht  alzoo ,  noemen  wij 

yyhaar  Kracht.  Dit  begrip  eener  zich  tegen  ons  o  verstellende 

wmacht  hangt  rechtstreeks  af  van  de  wijze  waarop  onze  eenvou- 

«digste  waarnemingen  tot  stand  komen.  Van  den  beginne  onder- 

» scheiden  zich  de  veranderingen,  die  wij  zelf  door  onze  wilsui- 

» tingen  teweegbrengen,  van  de  zoodanige,  die  door  onzen  wil 

»7iiet  gemaakt,  door  onzen  wil  niet  uit  den  weg  te  ruimen  zijn. 

«Het  is  voornamelijk  de  smart,  die  ons  van  de  macht  der  werke- 

))lijkheid  eene  zich  opdringende  kennis  geeft.  De  nadruk  valt 

«hierbij  op  de  door  ons  opgemerkte  omstandigheid,  dat  de 

«waargenomen  spheer  van  praesentabiha  niet  door  eene  bewuste 

»daad  van  ons  voorstelHngsvermogen  of  onzen  wil  in  het  aanzijn 

»is  geroepen.  Fichte's  Niet-Ik  is  hier  de  juiste  en  negatieve 
«uitdrukking.  Ook  den  droomer  schijnt  datgene  wat  hij  meent 

«te  zien  en  te  voelen  niet  door  zijnen  wil  of  door  de  bewuste 

«aaneenschakeling  zijner  voorsteUingen  te  zijn  ontstaan ,  zij  het 

«ook  dat  onbewust  het  laatste  metterdaad  dikwijls  genoeg  het 

«geval  zal  zijn;  ook  voor  hem  is  het  een  Niet-Ik.  Evenzoo 

«voor  den  idealist,  die  het  opvat  als  de  voorstellingswereld  van 

«den  Wereldgeest".  (*) 
Duidelijker  nog  en  scherper  wordt  in  dezen  de  metaphysische 

conclusie  getrokken  door  Gustav  Bunge,  hoogleeraar  der  phy- 

siologie  te  Bazel.  In  eene  voordracht  over  » Vitalismus  und 

Mecha7iismus'\  gedrukt  te  Leipzig  in  1886,  laat  deze  geleerde 
zich  op  de  volgende  wijze  verluiden:  «Wanneer  de  bestrijders 
«van  het  vitalisme  beweren,  dal  in  de  levende  wezens  in  het 

«geheel  geene  andere  factoren  werkzaam  zijn  dan  eenig  en  alleen 
«de  krachten  en  stoffen  der  onbezielde  natuur,  dan  moet  ik  deze 

«leer  bestrijden.  Dat  wij  aan  de  levende  wezens  niets  anders 

«leeren  kennen,  ligt  blijkbaar  aan  onze  beperkte  vermogens; 

«het  ligt  eenvoudig  hieraan,  dat  wij  tot  het  doen  van  waarne- 

«mingen  aan  de  bezielde  en  onbezielde  natuur  altoos  slechts 

«dezelfde    zintuigen  gebruiken,  die  in   het  geheel  niets  anders 

[*]    IT.  V.  lÏELMHOLTz,  Vortfüge  und  Reden,  Brunswijk  1884.  Il  245. 
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» gewaar  worden  dan  een  beperkten  kring  van  bewegingswijzen. 

»Te  verwacbten,  dat  wij  met  dezelfde  zintuigen  in  de  levende 
» natuur  ooit  iets  anders  zouden  knnnen  ontdekken  dan  in  de 

«onbezielde  wereld  :  zulks  ware  voorzeker  eene  gedachteloosheid. 

»Maar  wij  bezitten  immers  tot  bespieding  der  bezielde  natuur 

»een  zintuig  meer:  het  is  de  inwendige  zin,  waardoor  wij  de 

«toestanden  en  veranderingen  van  ons  eigen  bewustzijn  waarne- 
»men.  De  diepste,  de  meest  rechtstreeksche  blik,  dien  wij 

'>slaan  in  ons  innerlijkste  wezen,  toont  ons  eigenschappen 

"der  meest  verschillende  soort ;  hij  toont  ons  dingen ,  die  niet  in 

»de  ruimte  geordend  zijn ;  hij  toont  ons  feiten,  die  met  een  mecha- 
»nisme  niets  te  maken  hebben.  Hoe  dieper,  veelzijdiger  en 

«grondiger  wij  de  levens  verschijnselen  trachten  te  doorvorschen 

»des  te  meer  komen  wij  tot  het  inzicht,  dat  feiten,  die  wij  bereids 

»gemeend  hadden,  physisch  en  chemisch  te  kunnen  verklaren , 

»van  veel  ingewikkelder  aard  zijn,  en  voorloopig  met  alle 

«mechanistische  verklaring  den  spot  drijven.  Het  bloed  volgt 

«de  wetten  der  hydrodynamica.  Maar  het  bloed  is  bij  de  bewe- 
»ging  volslagen  lijdelijk.  De  actieve  verrichtingen  van  hart  en 

«vasculaire  spieren  heeft  nog  niemand  physisch  vermogen  te 
«verklaren.  —  In  de  actioiteit  steekt  hel  raadsel  des  levens. 

«Het  begrip  der  activiteit  echter  hebben  wij  niet  uit  de  zintuig- 
«lijke  waarneming  getrokken,  maar  uit  de  zelfbespieding ,  uit 

;)het  acht  geven  op  onzen  ivil,  hoe  deze  in  ons  bewustzijn  treedt , 

«hoe  hij  zich  aan  den  inwendigen  zin  openbaart.  En  wanneer 

» nu  ditzelfde  ding  de  uitwendige  zintuigen  ontmoet ,  dan  herkennen 

»wij  het  niet.  Wij  zien  wel  wat  er  om  en  aan  is,  —  de  be- 

» wegingsverschijnselen — maar  den  kern ,  dien  zien  wij  niet.  Wij 
«kunnen  dien  slechts  bij  onderstelling  aannemen,  en  dat  doen 

«wij,  wanneer  wij  van  actieve  bewegingen  spreken.  Dat  doet 

«ieder  physioloog;  hij  kan  dit  begrip  niet  ontberen".  (^) 
In  onze  bewustheid  vinden  wij  Gedachte  en  Wil  als  grond- 

el) Men  vergelijke  met  dit  cilaal  wal  D.  von  Sghütz  zegt  in  zijn  geschrift 

over  »das  exacte  Wissen  der  Naturfor^cher',  Mainz  1878,  blz.  208  —  214 

[•geistige  ïatigkeit  und  physikalische  Ivrafte" j. 
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rechtstreeks  gegeven;  wat  den  wil  voor  onze  ervaring  toegan- 

kelijk maakt,  is  de  gewaarwording  of  liet  gevoel,  —  de  naam 
voor  de  in  ons  bewust  wordende  bevredigingen  en  wanbevre- 

digingen van  het  willen ;  in  eersten  aanleg  de  door  den  tegen- 
stand van  vreemde  wilsuitingen  in  het  bewustzijn  opduikende 

gewaarwording  van  misnoegen.  Uit  de  gevoelsspheer  wordt  dan 

de  wil  op  instinctmatige  of  naief  realistische  wijze  opgemaakt , 

d.  w.  z.  dat  hij  in  het  bewustzijn  rechtstreeks  schijnt  te  worden 

w^aargenomen ,  wijl  de  bemiddelende  en  intuïtieve  gevolgtrekkin- 
gen onbewust  blijven.  Het  gaat  met  den  Wil  als  met  de 

"dingen",  die  bij  intuïtieve  gevolgtrekking  door  ons  worden 
opgemaakt  uit  de  dynamische  aandoeningen  waardoor  de  pro- 

ductie onzer  voorstellingen  worden  bepaalt.  Bestaan  er  nu  in  de 

spheer  der  werkelijkheid  al  of  niet  atomistisch  gesplitste /l;mc/i^ew, 
dan  leidt  eene  monistische  opvatting  der  Natuur  er  als  van 
zelve  toe,  die  krachten  als  in  hun  wezen  identisch  met  dien  in 

ons  resoneerenden  ivil  te  beschouwen.  De  door  Fichte,  Schelling 

en  Hartmann  voorgestane  opvatting  der  werkelijkheid  als  wil 

beantwoordt  aan  de  behoefte  tot  opstelling  van  een  beginsel , 

dat  eensdeels  als  iels  geestelijks  en  door  zijnen  samenhang  met 

de  gedachte  de  voorwaarde  oplevert  voor  de  mogelijkheid  dal 

er  kennis  zij,  —  alleen  tusschen  gelijkslacbtige  beginselen  is 

gemeenschap  mogelijk  —  en  van  den  anderen  kant  een  sub- 
straat van  werkelijkheid  verschaffe,  dat  ons  voor  alle  vervluch- 

tiging tot  blootelijk  ideëele  begripsdialektiek  behoedt.  Want 

mogen  ook  al  uiteraard  de  gedachtenreeksen  der  denkende  we- 
zens zich  zelve  nimmer  kunnen  overschrijden ,  zij  behoeven  toch 

eene  keerzijde  als  gepostuleerden  bestaansgrond,  die  van  het 

bewustzijn  iets  meer  maakt  dan  een  droom,  gedroomd  door 
zichzelf. 

Menigen  lezer  zal  de  volslagen  vergeestelijking  des  Heelals 

waartoe  wij  door  onze  overwegingen  langzamerhand  geraakt 

zijn,  duizelingwekkend  en  ongezond  voorkomen.  Het  » gezond 

verstand"    van    Jan    Alleman  komt  tot  zulke  gevolgtrekkingen 
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niet.  Doch  aan  den  alledaagschen  schijn  hehheii  wij  ons  in 

dezen  niet  te  storen;  bestaat  niet  veeleer  alle  wetenschap  in 

eene  onthulling  van  den  schijn  als  zoodanig?  Logisch  genomen  is 

eene  absoUiul  spirituaUstische  opvatting  der  Natuur  volkomen 

gerechtvaardigd.  Ik  zeli',  d.  i.  het  menschelijk  groothersen- 
hewustzijn ,  hen  uit  den  algemeenen  moederhodem  der  Natuur 

opgedoken ;  ik  mag  dus  mijzelven  als  een  specimen  beschouwen 

van  het  wezen  dat  ook  aan  de  andere  verschijnselen  ten  grond- 
slag ligt.  Nu  gaat  principieel  gesproken  de  inhoud  van  het 

zelfbewustzijn  geheel  op  in  de  begrippen  tu// en  ̂ c?ee;  gevolgelijk 

mag  ik,  in  omgekeerde  richting  concludeerende,  met  groote 

waarschijnlijkheid  beweren  dat  het  wezen  ook  der  andere  na- 
tuurverschijnselen met  deze  heide  woorden  ten  opzichte  zijner 

fuuctiën  gekenmerkt  is.  Immers,  met  betrekking  tot  het  aan- 

schouwde lichaam ,  waaraan  ik  mijn  zelfbewustzijn  verbonden  ge- 

voel, dragen  alle  waarneembare  verschijnselen  een  volkomen  over- 
eenkomstigen  stempel.  Op  zich  zelf  zijn  alle  waargenomen  dingen 

phaenomena  of  voorstellingen ;  wat  er  achter  zit  moet  gelijk- 
slachtig  zijn  met  datgene  wat  ook  de  bewegingen  van  mijn  eigen 
lichaam  beheerscht.  De  steen  valt  ter  aarde.  Wat  is  dat?  Dat  daar- 

bij iets  in  dien  steen  geschiedt  is  duidelijk,  en  wordt  ook  algemeen 

erkend.  Wat  kan  dit  echter  zijn?  Blijkbaar  kan  men  het  niet 

anders  omschrijven  dan  als  een  streven  in  de  richting  van  het 

zwaartepunt  der  aarde.  Hoe  lang  men  ook  moge  nadenken , 

de  eenige  aannemelijke  opvatting  is  en  blijft  altijd,  een  willen 
in  den  steen  te  constateeren ,  dat  op  de  eene  of  andere  wijze 

ook  eene  perceptie  der  aarde  in  dien  steen  vooronderstelt  (Cf. 

Peters,  Willensw.  u.  Weliiv.  ̂ 98  —  ̂ 99).  Evenals  de  zwaar- 
tekracht zal  iedere  andere  gebeurtenis  in  laatsten  aanleg  moeten 

herleid  worden  tot  een  bepaald  streven ,  dat  in  den  grond  der 
zaak  met  onzen  eigen  wil  een  in  wezen  is.  Het  rustelooze 

spel  en  balanceeren  der  natuurkrachten :  het  raadselachtige 

grijpen  en  vlieden  der  chemische  elemenlen;  de  uiterst  planma- 
tige keuze  van  stoffen  en  het  dringen  naar  het  licht  in  de 

plantenwereld ;  de  ontplooiing  eindelijk  van  het  dierlijk  leven ; 
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dat  alles  wijst,  zoodra  meii  hel  zich  in  zijne  eigenlijke  helee- 
kenis  voor  den  geest  wil  brengen ,  met  onwederstaanbare  evi- 

dentie op  funcliën  die  met  de  uitingen  van  ons  eigen  streefver- 
mogen  van  gelijken  aard  zijn  (ibid.  500).  Wat  den  steen  ter 
aarde  doet  vallen;  wat  de  zuurstof  met  de  koolstof  verbindt; 

wat  de  polaire  tegenstellingen  der  elektriciteit  tot  vereeniging 

drijft;  wat  de  plant  het  licht  doet  zoeken;  wat  het  roofdier 

zijn  buit  doet  najagen;  wat  den  man  doet  streven  naar  de 

verbinding  met  zijne  geliefde:  het  is  alles  hetzelfde  'opy.riruóv , 
de  in  onze  hersenfunctiën  tot  zelfbewustzijn  gerakende  tvil. 

Ten  allen  tijde  heeft  dan  ook  het  dichterlijk  gemoed  in  het 

geklaag  en  gehuil  van  den  stormwind ,  in  het  murmelen  der 
woudbeek,  in  het  ritselen  der  wuivende  eiken,  de  uitdrukking 

herkend  van  denzelfden  drang,  die  ook  aan  ons  eigen  geestes- 

leven in  geheimzinnige  en  ondoorvorschbare  diepte  ten  grond- 

slag ligt.  (1) 
Kracht  is  een  geestelijk  ,  op  leven  wijzend  begrip.  Daar  zij  niet 

aanschouwbaar  noch  met  handen  te  grijpen  is ,  schiet  er  niets  over, 

dan  den  oorsprong  van  dit  begrip  in  ons  eigen  binnenste  te  zoeken, 

en  te  beweren  dat  wij  het  werkelijkheidsbeginsel  uit  onze  in- 

wendige zelfwaarneming,  door  eene  slechts  half  als  zoodanig  be- 
wuste gevolgtrekking,  niet  alleen  op  menschen  en  dieren, 

maar   ook   op   planten  en  zelfs  op  de  gebeele  Natuur  overdra- 

(*)  Als  intuïtiel  apercii  vinden  bijv.  klassiek  gevormde  lezers  hel  besef  van 
hel  elhelislisch  karakter  der  naUmrkrachlen  bij  den  genialen  kerkvader 

AüGüSTiNUS,  die  zich  in  zijn  boek  over  het  Godsrijk  op  de  volgende  wijze 

uitlaai:  »Si  pecora  essemus,  carnalera  vitam  et  quod  secundum  sensumeius 
est  amaremus,  idque  essel  sufficiens  bonum  nostrum,  et  secundum  hoc  cuni 

"csset  nobis  bene  nihil  aliud  quaereremus.  Item  si  arbores  essemus,  nihil 

»quidem  senliente  motu  amare  possemus,  verum  tamen  id  quasi  adpelere  vide- 

"remur  quo  feracius  essemus  uberiusque  Iructuosae.  Si  essemus  lapides  aml 

"fluctus  aul  ventus  aut  flamma  vel  quid  huius  modi,sineulloquidemsensu 

»alque  vita,  non  tamen  nobis  deessel  quasi  quidam  noslrorum  locorum  atquc 

«ordinis  adpelitus.  Nam  velut  amores  corporum  momenla  sunl  pondcrum, 

»sive  deorsum  gravitate  sive  sursum  Icvitate  nitanlur.  Ita  enim  corpus  pon- 

'dere  sicut  animus  amore  fertur  quocumque  fertur  [XI.  28]. 
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gen.  Blijkbaar  is  het  niets  dan  onze  eigen  wil  dien  wij  in 

onze  natuuropvatting  generaliseeren.  Om  dit  nog  duidelijker 

te  leeren  beseffen,  overwege  men  nog  het  volgende,  op  de 

onderstelling  van  atoomkrachten  gegrond ,  betoog.  De  aantrek- 
kende atoomkracht  streeft  er  naar,  ieder  ander  krachtcentrum 

nader  tot  zich  te  brengen;  het  gevolg  van  dit  streven  is  dan 

de  uitvoering  of  verwerkelijking  der  nadering.  Wij  hebben 
dus  in  de  kracht  te  onderscheiden  tusschen  het  streven  zelf 

als  feit  op  zich  zelf  («actus  purus")  en  datgene  waarnaar 
gestreefd  wordt:  het  doel,  den  inhoud,  of  het  object  van  het 

streven.  Het  streven  ligt  vóór  de  uitvoering;  in  zoo  verre  de 

uitvoering  reeds  voorhanden  is,  is  ook  het  streven  verwerkelijkt 

en  bestaat  dus  niet  meer ;  alleen  het  nog  te  verwerkelijken,  dus  nog 

niet  gerealiseerde,  streven  bestaat.  Bij  gevolg  kan  de  resulteeren- 
de  beweging  niet  als  realiteit  in  het  streven  vervat  wezen ,  daar 

beide  in  gescheiden  tijdstippen  Hggen.  Ware  de  beweging  echter 
in  het  gehéél  niet  in  het  streven  vervat,  dan  had  dit  laatste  geen 

grond  waarom  het  zich  als  aantrekking  en  niet  als  iets  anders , 

bijv.  afstooting  zoude  moeten  uiten ,  waarom  het  zich  met  den 

afstand  zoude  moeten  wijzigen  overeenkomstig  de  eene ,  en  niet 

veeleer  eene  andere  wet;  het  was  dan  een  ledig  en  ijdel, 

zuiver  formeel  en  dus  onmogelijk  streven,  zonder  beslist  doel 

of  bepaalden  inhoud;  het  zoude  dan  dien  ten  gevolge  zonder 

resultaat  blijven ,  —  wat  met  de  ondervinding  in  strijd  is. 
De  ervaring  leert  veeleer,  dat  de  natuurkrachten  niet  op 

toevallige  wijze  nu  eens  aantrekken  en  dan  weder  afstoo- 
ten,  maar  in  het  doel  van  hun  streven  volkomen  consequent 

en  altijd  zich  zelven  gelijk  blijven.  Er  schiet  mitsdien  niets 

anders  over,  dan  dat  het  streven  der  aantrekkingskracht  de 

nadering  en  de  wet  der  verandering  overeenkomstig  den  af- 
stand, m.  a.  w.  de  gezamenlijke  veranderlijke  bepaaldheid 

harer  werkingswijze,  in  zich  bevat  op  constante  wijze,  en 
toch  weder  niet  in  zich  bevat  als  realiteit. 

Daar   het   streven   of  de  werking  des  atooms  samenstellend 

grondelement    der  materie  en  als  zoodanig  op  zich  zelf  enkel- 
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voiulig  en  iniinaterieel  is ,  zoodat  van  materieele  praedisposities 
geene  sprake  meer  kan  wezen,  moeten  bovengemelde  eischen 

op  immaterieele  wijze  hunne  bevrediging  vinden.  Dit  is  alleen  mo- 

gelijk ,  wanneer  het  streven  de  gezamenlijke  regelmatig  ver- 
anderlijke bepaaldheid  zijner  uitingswijze  als  een  op  de  realiteit 

gelijkenden  schijn,  als  beeld  om  zoo  te  zeggen,  bezit,  wan- 
neer het  m.  a.  w.  dezelve  ideëel,  als  voorstelling,  in  zich  hexsii. 

Alleen  wanneer  in  het  streven  der  dynamide  het  wat  en  hoe 

van  het  streven  ideaUter  is  voorgeteekend ;  alleen  dan  is  eene 

bepaaldheid  van  werking  voorhanden,  alleen  dan  is  ook  een 

resultaat  van  het  streven  mogelijk,  en  wordt  de  consequentie 

denkbaar,  die  in  dezelfde  dynamide  altijd  door  hetzelfde  posi- 
tieve of  negatieve  doel  van  het  streven  vasthoudt,  of  ten  minste  op  een 

ander  atoom  van  dezeii  afstand  met  deze  sterkte,  op  een  derde 
van  dien  afstand  met  die  intensiteit  werkt.  Zonder  zich  zelf 

te  veranderen,  wijzigt  de  atoomkracht  de  maat  harer  werking 

naar  verhouding  der  omstandigheden,  en  wel  met  logische 

regelmaat,  want  mechanica^ toegepaste  mathesis,  en  mathesis  =r 

toegepaste  logica.  Deze  noodzakelijke  bepaaldheid  door  de  om- 
standigheden laat  hare  spontaneiteit  onaangetast,  en  vordert 

toch  even  goed  de  onmiddellijke  uitstraling  der  werking  uit 

hare  innerlijke  hoedanigheid,  eischt  met  andere  woorden  de 

gedachte  als  prius  der  werking,  en  doet  ons  de  delerminatie 

als  logische  determinatie  begrijpen. 

Wat  nu  is  een  zoodanig  streefvermogen ,  een  zoodanig  dyna- 
misch individu,  anders  dan  WilP  Wij  hebben  gezien  dat  in 

het  onstoffelijk  atoom  geene  materieele  of  lichamelijke  praedis- 

positie  hare  plaats  kan  vinden ;  daar  er  toch  eene  praedis- 
positie  voorhanden  moet  zijn,  wijl  zonder  haar  geen  streven 
denkbaar  is,  moeten  wij  dezen  aanleg  beschouwen  als  ideëele 

voorteekening  van  het  hoe  en  wat  der  werking,  als  (primaire) 

voorstelling  alzoo.  Eene  werking  echter,  die  door  eene  voor- 
stelling wordt  bepaald,  is  eene  wilsuiting.  De  eigenschap,  dat 

wij  ons  aan  den  aanschouwden  wand  onder  omstandigheden 

het  hoofd   kunnen   stooten,  beschouwen  wij  dus  in  laatste  in- 
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stantie  als  tvil-,  haar  samenhang  met  den  als  gedachte  repro- 
duceerbaren inhoud  der  werkelijkheid  duidt  op  wezensgemeen- 

schap van  beiden ,  op  een  geestelijk  karakter  alzoo  van  het 

geheele  wezen  der  Natuur.  De  inhoud  der  werkelijkheid  als 

reproduceerbaar  door  ons  voorstellingsvermogen ,  en  het  tverke- 

lijkheidsbeginsel ,  waardoor  die  inhoud  existeert  en  niet  poten- 

tieel blijft,  moeten  in  den  grond  gelijkslachtig  zijn  met  Ge- 
dachte en  Wil  in  onze  subjectieve  natuur.  Hartmann  leert 

daarom  het  bestaan  eens  Wereldwezens,  dat  in  eene  veelheid 

van  werkingen  als  willend  wezen  zich  uit,  en  tevens  in  zijn 

actieven  toestand  gedachten  uit  zich  ontwikkelt.  Ieder  atoom 

moet  volgens  hem  als  eene  om  zoo  te  zeggen  geïndividualiseerde 

wilsuiting  van  lagere  orde  worden  beschouwd,  wier  (primaire) 

voorstellingsinhoud  in  de  betrekkingen  en  verbindingen  bestaat, 

die  het  kan  aangaan  met  andere  dynamiden.  De  atoomver- 

bindingen vormen  den  grondslag  voor  het  ontstaan  van  ensem- 

ble-beelden, wier  contingente  eigenschappen  als  kleur,  reuk, 
smaak ,  klank  ,  warmte,  enz.  buiten  en  vóór  het  percipieerend 

bewustzijn  niet  bestaan.  Beweging,  afmeting,  configuratie 

evenwel '  zijn  in  zekeren  zin  ook  buiten  den  hewusten  geest 
voorhanden,  in  zooverre  deze  begrippen  in  de  wisselende  ver- 

houdingen der  discrete  werkingsmiddelpunten  geïmpliceerd  zijn. 

Van  primaire  qualiteiten  in  den  zin  van  Lockr  kan  echter 

natuurlijk  geene  sprake  zijn.  (*)  Starre  stofafmeting  bestaat 
niet. 

Ook  door  de  volgende  overweging  geraakt  men  tot  eene  ethelis- 
tische  natuuropvatting.  De  noodzakelijkheid  van  den  inhoud  der 

waarneming  dringt  zich  aanvankelijk  niet  op  als  logische  noodzake- 

lijkheid of  zuivere  idee,  zooals  bij  het  discursief  of  redeneerend  den- 
ken volgens  logische  wetten  geschiedt :  de  grond  voor  hel  ontstaan 

der  waarneming  is  iets  anders  dan  idee.  Het  waargenomen  voor- 
werp doet  zich  aan  ons  voor  met  eene  van  buiten  komende, 

aan     onzen    gedachtenkring    opgedrongen     noodzakelijkheid ,  in 

(*)  Cfr.  Locke's  Essay  concerning  Human  Understanding  (1689-90),  U 
8  §S  9,  10,  13. 
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wier  wezen  men  gevolgelijk  in  den  beginne  niet  het  minste 

inzicht  heeft.  Er  ontstaat  een  gevoel  van  onmacht  in  den 

eigen  wil  tegenover  den  overmachtigen  dwang,  dal  waar- 
genomen wordt  als  iets  dat  niet  gewild  werd,  als  iets  dat 

vreemd  is  en  van  buiten  komt.  Rechtstreeks  genomen  kan  ik 

door  de  grootste  inspanning  van  mijnen  wil  niets  veranderen 

aan  het  feit,  dat  ik  op  dit  oogenblik  het  waarnemingsobject  eens 
booms  als  bewustzijnsinhoud  voorhanden  vind.  Indirect  echter 

kan  ik  op  het  voorwerp  der  waarneming  influeeren;  binnen 

zekere  grenzen  vermag  mijn  wil  objecten  (=  verschijnselen)  te 
vervluchtigen  en  ze  te  doen  ontstaan.  Wil  nu  kan  alleen  door 

Wil  worden  overwonnen;  alleen  wat  gelijk  met  mij  in  wezen 

is  kan  met  den  toestand  mijner  bewustheid  in  wisselwerking 

staan.  De  op  mijn  wil  uitgeoefende  dwang,  de  werkelijkheid 
eener  veelheid  van  wezens  buiten  mij,  die  den  subjectieven 

wil  onmachtig  maakt  tegen  den  inhoud  der  waarneming  en 

toch  weder  indirect  onder  deszelfs  invloed  staat,  moet  het  uit- 
vloeisel van  Wil,  of  wat  hetzelfde  is,  van  Kracht  zijn.  Deze, 

zooals  wij  zien  op  verschillende  wijzen  bereikbare  eindstelling 

leidt  o.  m.  tot  de  opmerking,  dat  ook  het  materieele  denkor- 

gaan,  als  al  het  andere,  niets  is  dan  eene  aanschouwbaar  ge- 

wordene  functie  derzelfde  factoren,  die  subjectief-innerlijk  ge- 
nomen  zich  als  denken  en  streven  voordoen.  Dergelijke  philo- 

sophische  apercu's  blijven  hunne  waarde  behouden ,  ook  wanneer 
het  atoom  blootelijk  een  hulpbegrip  der  natuurwetenschap 
mocht  wezen ,  en  van  transmentale  beteekenis  ten  eenen  male 

mocht  verstoken  zijn.  (i) 

(1)  Dit  nl.  is  bijv.  het  gevoelen  van  prof,  E.  du  Bois-Reymond,  die  van 
nieening  is,  dat  het  atoom  wel  eene  op  zich  zelve  consequente  en  onder 

omstandigheden  nuttige  fictie  mag  heeten  op  het  gebied  der  mathematische 

physica,  doch  dat  daarentegen  een  philosophisch,  dus  ernstig  opgevat,  atoom 

bij  nadere  beschouwing  voor  een  onding  moet  worden  verklaard.  Men  on- 
derscheide  echter  tusschen  het  stoflelijk  en  het  dynamisch  atoom,  en  men 

zal  terstond  bevroeden  dat  alleen  het  stoflelijk  atoom  een  natuurphilosophisch 

onding  mag  heeten,  terwijl  daarentegen  het  dynamisch  atoom  eene  logisch 

bevredigende  en  voor  alle  wetenschappelijk-realistische  natuuropvatting  on- 
ontbeerlijke hypothese  is. 
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Overwegen  wij  thans,  in  welke  verhouding  de  atoomwil 

staat  tot  de  Ruimte.  Evenals  het  hegrip  van  werking  of  kracht 

in  het  algemeen,  hebben  wij  ook  de  voorstellingen  van  ruimte 

en  tijd  ten  gevolge  van  bepaalde  werkingswijzen.  Alle  werking 

impliceert  onderscheid  in  ruimte  en  tijd.  Eene  werking,  die 
nergens  en  nimmer  plaats  heeft,  is  niet  denkbaar.  Elke  kracht 

werkt  dus  op  eene  bepaalde  plaats ,  maar  is  daarom  niet  tot  een 

enkel  punt  beperkt.  Ware  zij  dat,  wij  zouden  haar  niet  kun- 
nen bespeuren ,  daar  wij  ons  op  verschillende  plaatsen  bevinden. 

Neen,  elke  kracht  is  veeleer  alomtegenwoordig;  de  magnetische 
kracht  werkt  niet  alleen  in,  maar  ook  buiten  het  staal.  De 

zon  werkt  op  onze  aarde;  eveneens  werken  de  cohaesie,  de 
affiniteit,  enz.  zonder  tusschenruimten  van  het  eene  atoom  ot 

molecuul  op  het  andere.  Eene  ledige  ruimte  bestaat  niet:  ge- 

meenschap, samenhang  en  wisselwerking  zouden  zinledige  be- 

grippen zijn ,  wanneer  er  eene  substantieele  afscheiding  tus- 
schen  lichamen  bestond,  en  de  tusschenruimten  ledig  waren. 

Ook  de  buiten  onzen  geest  voorhanden  ruimte  kan  niets 

zelfstandigs  wezen,  niets  dan  een  resulteerende  vorm  zijn, 

waarin  de  dynamische  werkingswijzen  zich  uiten,  en  die 

onmiddellijk  zoude  vervallen,  indien  alle  werking  plotse- 
ling ophield.  Het  wezen  dat  zich  in  de  werkingen  uit  en 

daardoor  de  ruimteverhoudingen  in  het  leven  roept,  is  dus 

extensione  prins;  de  substantie  der  Natuur  is  ruimteloos,  en 

juist  daarom  alomtegenwoordig  m  de  werkingen.  De  ruimte 

als  continuüm  is  een  voorstellingsschema  in  onzen  geest ,  waar- 
aan geen  zakelijk  iets  daar  buiten  beantwoordt,  doch  is  in 

overeenstemming  met  een  complex  van  werkingsverhoudingen, 

die  door  de  betrekking  der  werkingen  op  geometrische  punten 

voortdurend  op  nieuw  ontstaan. 

Zonder  dat  wij  overigens  noodig  hebben  ons  met  de  vraag 

naar  het  wezen  der  ruimte  in  te  laten,  kunnen  wij  met  be- 
trekking tot  de  verhouding  tusschen  atoomwil  en  ruimte  de 

volgende  redeneering  opstellen:  de  ruimte  kan  een  tweevoudig 

bestaan  genieten :  eene  werkelijke  aanwezigheid  aan  lichamen  of 
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begrensde  vaciia ,  en  eene  gedachte  in  de  voorstelling  van  licha- 
men en  begrensde  vacua.  Bevindt  de  gedachte  ruimte  zich  in 

de  voorstelHng,  dan  kan  liet  voorstellen  niet  steken  in  de  ge- 
dachte ruimte,  welke  eerst  door  het  denken  geschapen  wordt. 

Verder:  wanneer  hersentrillingen  het  intelligibele  subject  tot 

eene  reactie  met  bewuste  waarnemingen  nopen ,  dan  heeft  deze 

waarneming  op  zich  zelve  met  de  afmetingen  en  de  localiteit 

der  trillende  plaats  in  de  hersenen,  of  met  de  plaats  van  den 

waarnemenden  mensch  op  de  aarde,  niets  te  maken;  de  voor- 
stelling bevindt  zich  dus  ook  niet  in  de  werkelijke  ruimte.  De 

wil,  wijders,  is  de  omzetting  der  idee  in  werkelijkheid,  hij 

voegt  aan  het  ideëele,  zijnen  inhoud,  datgene  toe  wat  het 
denken  alléén  niet  vermag  te  scheppen ,  doordat  hij  dien  inhoud 

realiseert.  Doordat  deze  zijn  inhoud,  welke  noodzakelijker- 
wijze eene  voorstelling  is,  ook  ideëele  ruimtebepalingen  bevat, 

verwerkelijkt  de  wil  ook  tegelijk  deze  ruimteverhoudingen,  en 

zet  zoodoende  ook  de  ruimte  uit  de  spheer  der  idee  over  in  die 

der  reaUteit,  schept  m.  a.  w.  de  werkelijke  ruimte.  Datgene 

nu  wat  door  den  wil  eerst  in  het  aanzijn  wordt  geroepen ,  kan 

niet  voor  voltrekking  der  wilsfunctie  reeds  aanwezig  zijn,  en 

de  wil  als  zoodanig  kan  dus  geene  werkelijke  afmetingen  be- 
zitten. Met  de  gedachte  ruimte  echter  heeft  de  wil  heelendal 

niets  te  maken,  want  die  bestaat  immers  in  de  idee,  d.  i.  in 

de  voorstelling.  Om  kort  te  gaan:  Wil  en  Voorstelling,  ieder 

voor  zich,  zijn  beide  van  ruimteloozen  aard,  daar  eerst  de  voor- 

stellingsfunctie de  gedachte  ruimte,  de  wil  door  de  verwerke- 
lijking der  voorstelling  eerst  de  werkelijke  ruimte  schept. 

Hieruit  volgt  dat  ook  de  atoomkracht,  de  eenheid  van  wil  en 

voorstelling,  op  zich  zelf  van  ruimteloozen  aard  moet  wezen, 

daar  zij,  zooals  Sghellincx  diepzinnig  opmerkt,  extensione prior 
is. 

Uit  de  tot  dusverre  medegedeelde  overwegingen  vloeit  kort 

genomen  het  volgende  voort.  ledere  krachtsuiting  is  verwer- 
kelijking van  den  ideëelen  inhoud  van  een  streven,  en  is  dus 

idt  de  twee  factoren  Wil  en  Idee  te  zamengesteld.     Beide  zijn  op 
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zich  zelf  noodwendig  zonder  werkelijke  uitbreidheid ,  ofschoon 

zij  in  hunnen  inhoud  o.  a.  ook  de  ruimteverhoudingen  kunnen 

en  moeten  bevatten.  Het  ivezen  der  kracht  zullen  wij  met 

beslistheid  voor  afmetingloos  en  buiten  de  ruimte  verblijvend, 

voor  transcendent  dus,  moeten  verklaren.  Daar  alle  individua- 
liteit op  onderscheid  in  ruimte  en  tijd  berust ,  vervalt  daarmede 

voor  ons  denkvermogen  alle  veelheid  van  wezen  in  de  Natuur. 

Zoo  komen  wij  er  als  van  zelf  toe,  de  atomistisch  gesplitste 

krachtsuitingen  als  geïndividualiseerde  functiën  van  een  eenig 

krachtwezen  te  beschouwen.  Met  deze  opvatting,  volgens 

welke  alle  ruimte-uitgebreidheid,  dus  ook  afstand,  alleen  nog 
is  te  vinden  aan  de  dynamische  functiën,  in  de  functioneele 

splitsingen  van  de  in  haar  wezen  transcendente,  » praeter"  alle 
ruimte  verblijvende,  kracht,  vervalt  voor  het  Wezen  der  Natuur 

geheel  en  al  het  begrip  der  actio  in  dis  fans  als  irrelevant  en 
ontoepasselijk. 

Het  wezen  der  Natuur  is  eenig.  Waren  de  atomen  substan- 
tieel gescheiden,  bestonden  zij  m.  a.  w.  onafhankelijk  van 

elkander,  dan  zouden  ook  de  door  hunne  voorstellingsfunctiën 

geschapen  ruimten  even  talrijk  zijn  als  de  atomen  zelf,  en 
dienovereenkomstig  zouden  dan  ook  de  door  de  atomistische 

wilsfunctiën  verwerkelijkte  ruimten  even  talrijk  als  de  atomen 

zelf  moeten  blijven;  op  die  wijze  kwam  dan  in  het  geheel  niet 

tot  stand  wat  het  gemeenschappelijk  karakter  der  ruimtever- 
houdingen tusschen  de  dynamische  individuen  eerst  mogelijk 

maakt,  namelijk  de  ééne,  actueel-phaenomenale ,  werkelijke  en 
reëele  ruimte.  Eene  zoodanige  ruimte  kan  door  de  verwerke* 

lijking  der  verhoudingsintuïties  eerst' dan  ontstaan,  wanneer 
deze  laatsten  in  de  gezamenlijke  dynamiden  slechts  de  inner- 

lijke menigvuldigheid  van  inhoud  eener  eenige  Al-idee  uitmaken ; 

en  dit  is  wederom  alleen  dan  mogelijk,  wanneer  de  gezamen- 

lijke dynamische  functiën  uitingen  zijn  van  een  en  hetzelfde 

Wezen,  bestaansopenbaringen  eener  zelfde  absolute  Zelfstan- 
digheid. 

Gesteld  het  geval,  dat  de  phaenomenale  afscheiding  van  in- 
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dividuen  op  eene  ̂ ?o/i-identiteit  van  wezen  berustte ,  dan  zoude 

onder  die  individuen  geenerlei  betrekking  of  gemeenschap  mo- 

gelijk zijn,  wat  toch  metterdaad  het^ geval  is.  Hij,  die  eene 
veelheid  van  substanties  aanneemt,  d.  w.  z.  eene  veelheid  van 

wezens,  waarvan  elk  op  zich  zelf  bestaat  en  bestaan  zoude  blijven  , 
ook  wanneer  rondom  al  het  andere  plotseling  ophield  te  zijn, 

--die  moet  ook  toegeven  dat  deze  «monaden"  niet  alleen  geen 
vensters  zouden  kunnen  bezitten ,  (^)  waardoor  een  influxus  idealis 
naar  binnen  konde  schijnen,  maar  dat  ook  de  mogelijkheid 

niet  is  in  te  zien ,  hoe  deze  zelfstandigheden ,  die  immers  geen 

deel  aan  ellj^ar  en  niets  met  elkaar  gemeen  hebben,  in  eeni- 
gerlei  metaphysische  aanraking  zouden  kunnen  geraken.  Ieder 
afzonderlijk  moest  veeleer  eene  geïsoleerde  wereld  op  zich 

zelve  vormen.  Wilde  men  een  nretaphysiscben  band  onder- 
stellen ,  waaraan  dan  de  rol  der  bemiddeling  ten  deel  viel ,  zoo 

ware  op  nieuw  de  repetente  moeilijkheid  op  te  lossen,  hoe 

deze  bijkomende  substantie  tot  elk  der  bestaande  zelfstandig- 
heden in  betrekking  konde  geraken.  Eenvoudiger  blijft  de 

stelling  dat  de  openbaringen  vele  zijn,  maar  de  substantie 

eenig  is. 

Een  punt  dat  menigmaal  als  een  middel  van  goedkoopen 

spot  is  aangevoerd  tegen  de  hier  kortelljk  aangeduide  «monisti- 

sche** wereldopvatting,  is  het  paradoxon,  dat  het  Eene  door- 
loopend met  zich  zelf  in  strijd  is,  en,  om  maar  iets  te  noe- 

men, in  de  gestalte  van  twee  hongerige  wolven  met  zich  zelf 

worstelt.  Denkt  men  echter  dieper  door,  dan  beseft  men  dat 

juist  zelfstandige  wezens  in  geene  wisselwerking  of  ruiling  van 
bestanddeelen  met  hunne  omgeving  zouden  kunnen  geraken  zooals 

die  in  de  genoemde  wolven  feitelijk  plaats  heeft.  Ons  eigen  be- 
wustzijn bovendien  leert  ons,  dat  zich  op  denzelfden  bestaansgrond 

zeer  wel  een  strijd  kan  afspelen.  De  strijd  tusschen  twee 

hartstochten  in  eene  menschelljke  ziel  behoeft  waarlijk  in  onbarm* 
hartigheid  en    afmattende    hevigheid  de  vergelijking  met  twee 

(*)  »Les  monades  ii'onl  point  de  lenèlres,  par  lesquelles  quelque  chose 

»y  piiisse  entrer  oii  soriir."  Leibniz,  Monadologie.  N°.  7. 
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hongerige  wolven  niet  Ie  duchten.  Desgelijks  is  de  strijd  om  het 
beslaan  in  de  Natuur  een  inwendig  vereveningsprooes  van 
functiën,  niet  van  wezens;  is  zulk  eene  veelheid  van  functiën 

eenmaal  ontstaan,  dan  moet  van  zelf  het  ideëele  onderscheid 

van  inhoud ,  door  dat  het  functiën  van  hetzelfde  Wezen  zijn , 

een  streven  naar  onderlinge  verevening  doen  ontstaan ,  die,  zoo 

wij  hopen  willen ,  in  den  loop  der  tijden  haar  beslag  zal  krijgen , 

en  leiden  zal  tot  eindelij ke  rust  (^).  Tot  iets  meer  dan  be- 
gripsdialektiek ,  tot  een  actueel  en  smartbarend  conflict  wordt 

deze  ideëele  verevening  hierdoor,  dat  de  elkander  com- 
promitteerende  ideëele  momenten  tegelijk  ieder  voor  zich  den 

inhoud  van  werkelijke  wilsuitingen  uitmaken.  Op  de  onder- 

linge botsingen  dezer  wilsuitingen  berust  het  bestaan  der  ge- 
heele  Natuur;  had  er  geen  strijd  plaats,  er  konde  ook  geene 

werkelijkheid  voorhanden  zijn.  ('^) 
Eenheid  van  wezen  bij  veelheid  van  uitingen  is  eene  stelling 

waartoe  men  ook  moet  geraken,  wanneer  men  zich  afvraagt, 

op  welke  voorwaarden  waarneming,  gedachtenwisseling  en 

wetenschap  denkbaar  worden.  Gegeven  existentieele  afscheiding 

der  afzonderlijke  bewustzijnsspheren ;  gegeven  de  blijkb;ire  on- 
toereikendheid of  inadaequaatheid  der  mechanische  bemiddeling 

tusschen  feiten  en  denkbeelden,  eene  bemiddeling  die  er  verre 

van  is,  in  haren  schematischen  eenvoud  van  werkingswijzen 

den  rijkdom  der  bewuste  voorstellingswereld  te  omvatten;  ge- 

geven het  uit  der  aard  even  inadaequate  der  bemiddeling  tus- 
schen de  verschillende  bewustzijnsspheren  onderling;  gegeven 

de  niettemin  als  praktisch  postulaat  onontbeerlijke,  althans 

in  algemeenen  zin  voorhanden,  onderlinge  overeenkomst  der 

menschelijke  voorstellingen,  benevens  correlatie  tusschen  de 

logische    noodzakelijkheid    in    ons    denken  en  de  natuurwetten 

(i)  Jmmers,  »si  l'objet  de  l'existence  est  la  plus  grande  somme  dè  jouis- 

sances,  il  est  possible,  vraisemblable  même,  que  l'existence  soit  un  malheur." 
E.  Caro,    Ie  Pessimisme  au  XIX  sièle,  2«  éd.  1880,  p.  197. 

(2)  Et  yap  ̂ rj  r,-j  zo  vsIko?  iv  zolg  7rpay|aa(7«v,  sv  av  >3V  aTravxa,  on; 

f/iciv  'E^iri^oy.lrig.  Arist.  Met.  B.  4. 

29 



444 

waardoor  het  1'eitenverloop  wordt  bepaald:  —  volgt,  dat  een 
en  dezelfde  Intelligentie  aan  de  geheele  Natuur  immanent  moet 

zijn  (*),  dal  't  hetzelfde  Wezen  moet  zijn,  wat  de  phaenome- 
nale  veelheid  van  individuen  uit  zich  ontwikkelt,  en  in  onze 

gedachten  tot  bewustzijn  komt,  zoodat  ons  secundair  en  cere- 
braal verstand  als  deel  van  een  organisch  geheel  den  aan  al 

het  bestaande  subsisteerenden  intuïtieven  Logos  naconstrueert , 

—  minus  de  werkelijkheid.  »0  God",  zeide  Kepler  (1571 — 
1630),  de  groote  sterrekundige ,  »ik  denk  Uwe  gedachten  na 

U!"  En  de  H.  Augustinus:  «Insinuavit  nobis  Christus  ani- 

»mam  humanam  et  mentem  rationalem  non  vegetari,  non  be- 

))beatificari,  non  illuminari,  nisi  ab  ipsa  substantia  Dei."  (/w  Jo- 
hann.,  trad.  25). 

Hetgeen  in  het  kort  gezegd  de  onderstelling  eener  eenige 

Substantie  als  kategorie  van  ons  denken  noodzakelijk  maakt, 

is  de  mogelijkheid  in  het  algemeen  van  gemeenschap  of  wissel- 
werking. Wat  wij  onder  deze  tweede  kategorie  te  denken 

hebben,  willen  wij  trachten  duidelijker  te  leeren  inzien  door 

het  raadplegen  van  Kant,  den  ietwat  duisteren  Grootmeester 

der  moderne  wijsbegeerte.  «Neemt  men  aan,  dat  in  eene  veel- 
»heid  van  wezens  als  verschijnselen  elk  daarvan  volkomen  is 

«afgezonderd,  zoodat  m.  a.  w.  geen  hunner  op  het  andere  werkt 

«of  van  hetzelve  wederkeerig  den  invloed  ondergaat,  zoo  kan  hun 

«gelijktijdig  bestaan  geen  voorwerp  van  mogelijke  waarneming 

«worden,  en  het  bestaan  van  het  eene  langs  geenerlei  weg  van  em- 
«pirische  synthese  op  het  bestaan  brengen  van  het  andere. 

«Want  denkt  men  ze  zich  door  eene  geheel  ledige  ruimte  ge- 
» scheiden,  dan  zoude  de  waarneming,  die  van  het  eene  tot  het 

«andere  in  den  tijd  voortschrijdt,  wel  deszelfs  bestaan  met 

«behulp  van  wederom  eene  volgende  waarneming  kunnen  be- 
«palen,  maar  niet  kunnen  onderscheiden  of  er  een  feit  objectief 

«op   het   eerste  volgde,  dan  w^el  met  hetzelve  veeleer  tegelijk 

txavórng  5^/xwv  ix  toü  Qtou.  Paulus,  Il  Kor.  III  5. 
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«gegeven  ware.  Er  moet  alzoo  buiten  het  bestaan  op  zich  zelf 

"iets  voorhanden  zijn  ,  waardoor  A  de  plaats  in  den  tijd  be- 
)>paalt  van  B,  en  omgekeerd  ook  B  wederom  die  van  A,  ver- 
»mits  alleen  wezens,  welke  onder  deze  voorwaarde  gedacht 

"Worden,  als  tegelijk  bestaande  kunnen  worden  geconcipieerd. 

»Nu  bepaalt  echter  alleen  datgene  de  plaats  van  iets  anders  in 

»den  tijd,  wat  de  oorzaak  van  dat  andere  of  van  zijne  bepa- 
)>lingen  is.  Alzoo  moet  ieder  wezen,  daar  het  alleen  met  be- 

»trekking  tot  zijne  bepalingen  gevolg  kan  zijn,  de  causaliteit 

«van  zekere,  in  een  ander  gegeven  bepalingen,  en  tegelijk  ook 

«de  gevolgen  van  de  causaliteit  des  anderen  in  zich  bevatten, — 

»d.  w.  z.  ze  moeten,  hetzij  rechtstreeks  of  middellijk ,  in  dyna- 
»mische  gemeenschap  staan,  indien  het  tegelijk  zijn  in  eenige 

«mogelijke  waarneming  ter  kennis  zal  komen."     (') 
Het  postulaat,  dat  eene  dergelijke  gemeenschap  denkbaar 

maakt,  is  niet  ver  te  zoeken.  Al  hel  bestaande  heeft  eene 

identische  oorzaak,  welke  tevens  het  substraat  is,  waardoor  de 

phaenomenale  wezens  onderling  worden  verbonden,  en  hunne  zoo- 

genoemde  wisselwerking  wordt  mogelijk  gemaakt,  Eene  prak- 
tisch hoogst  gewichtige  formule!  In  de  kategorie  der  oorzaak 

of  substantie  ligt  nl.  niets  meer  of  minder  opgesloten,  dan  dat 

de  wetenschap  in  hare  hoogste  en  laatste  gevolgtrekkingen  ons 

noopt,  het  bestaan  van  een  Opperwezen  te  postuleeren.  »Een 

«bovenzinnelijke  bestaansgrond  der  Natuur  is  geen  verzinsel, 

«geene  willekeurige  onderstelling,  die  men  even  goed  zoude 

"kunnen  nalaten,  maar  eene  logische  noodzakelijkheid  voor  ons 

«denken,  zoo  goed  als  atomen  en  hunne  trillingen.  Het  mecha- 
»nisch  beginsel,  dat  wij  bij  alle  onderzoek  trachten  op  te  sporen 

»en  het  teleologisch  verband  dat  zich  opdringt  aan  onze  rede:  — 
«beide  moeten  in  een  opperst,  niet  aan  den  dag  tredend  en  voor 

«het  denken  niet  verder  toegankelijk  beginsel  te  zamenhangen , 

«vermits  ze  anders  in  de  natuurbeschouwing  niet  neven  elkan- 

(*)    hoi.  Kant,  Kritik  der  reinen  Yernunft,  uitg.  van  Dr.  K.  Kehrbagh, 
blz.  198. 
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»der  zouden  kunnen  bestaan.  (*)  Hieruit  vloeit  de  noodzakelijk- 
»heid  voort,  een  verborgen  blijvend  Iets  te  postuleeren,  dat  aan 

«de  Natuur,  als  verschijnsel  genomen,  ten  grondslag  ligt;  een 
»Iets    m.  a.  w.  dat  wel  niet  met  zintuigen  waarneembaar  is, 

»en    waarvan  wij  ons  ook  geene  verdere  positieve  voorstelling 
«kunnen  maken,  maar  dat  niettemin  als  bestaande  moet  worden 

«gedacht,  zal  de  eenheid  in  ons  denken  haar  beslag  krijgen."  (2) 

» Al  wat  bestaat ,  bestaat  door  een  en  hetzelfde  Wezen"  (^),  zegt 
Anselmus    (1033 — 1109),   de   bekende  vinder  van  het  (mislukt) 
ontologisch    bewijs   voor    Gods   bestaan.     Dit  is  een  postulaat 

aan    welks    logische   noodzakelijkheid  geen  confusionistisch  ge- 

bazel  van   atheïstisch   gezinde    kracht-en-stoffelingen    iets    ver- 
anderen   kan.     De    atomen    heeft    men    soms    vergeleken    met 

fabriekwaar,    en  ze  wegens  hunne  eenvormigheid  «manufactu- 

red  articles"  genoemd  (Sir  J.  Herschel).     De  gedachte  waarop 
die   beeldspraak    ons    brengt   is    deze,    dat    eene  veelheid  van 

integreerende   en    in    gemeenschap    verkeerende   eenheden   der 

Natuur    niet    zelfstandig   en  dus  eeuwig  kunnen  wezen,  maar 

geschapen    moeten    zijn.     De    voorstelling  eener  ontelbare  me- 
nigte   van    onderling   onafhankelijke  wezens  of  wezentjes,  die 

zonder    grond    of  oorzaak  in  eene  toch  weder  gemeenschappe- 
lijke   wereldkast,    ahas   Ruimte,    van   alle  eeuwigheid  zich  in 

eikaars  gezelschap  bevinden ,  en  daar  op  verrukkelijk  botzinnige 

wijze  doelloos  onder  elkander  rondwarrelen ,  is  een  kemeldien 

alleen  «empiristen"  vermogen  door  te  zwelgen,  en  de  gedachte 

(Ij  AOo  rpÓTTOi  TY}g  cuxia.g,  zo  ou  hsy.x  zat  rö  è^  dvtxyxYig-  xat  (^st 

Aéyovra.g  rvyydvsLv  y.dlt(TT(x  ̂ ikv  «j^x^otv.  Arist.  deP.A.  I  1.  Voor  de  philo- 

sophische  beschouwingswijze  vallen  beide  te  zamen  in  de  logische  noodzake- 
lijkheid, volgens   dewelke  middel  tot  doel  =  oorzaak  van    gevolg,   en  de 

feitenreeks      l,  m,  n,  o,   zoowel  in  finalen  zin  door  het  einddoel 

z  als  in  causalen  zin  door  den  aanvang  a  wordt  bepaald.  De  natuuronder- 
zoeker als  zoodanig  heeft  alleen  Ie  doen  met  de  retrospectieve  opsporing 

der  werkende  oorzaken. 

(2)  Dr.  0.  Zacharias,  »über  geloste  und  ungel.  Probleme  der  Naturfor- 

schung",  Lpz.  1885. 

(5)     »Cuncta  quae  sunt,  suut  per  ipsum  Ünum."  Monologium,  cap.  3. 
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wordt  onzeggelijk  plat  en  bot,  zoodra  wij  verhoudingen  van 

gelijksoortigheid  en  quantitatieve  gelijkheid  aan  al  die  eeuwige 

entiteiten  gaan  toeschrijven.  De  denkende  mensch  wordt  veel- 
eer genoopt  verder  te  gaan ,  en  eene  gemeene  oorzaak ,  een 

zelfden  bestaansgrond,  een  gemeenschappelijken  intelligenten 

oorsprong  te  postuleeren,  waaruit  het  denkbaar  wordt  dat  er 

verhoudingen  ontstonden  van  gelijkheid,  instede  der  tallooze 

mogelijke  verhoudingen  van  owgelijkslachtigheid.  Voorzeker, 

zeggen  wij  met  Maxwell  ,  is  overigens  de  wetenschap  niet  bij 

machte  om  door  te  redeneeren  over  het  scheppen  der  werke- 

lijkheid uit  niets ,  over  de  omzetting  van  potentiaUteit  in  actua- 

liteit. Wij  hebben  de  uiterste  grens  van  ons  beperkt  voorstellings- 

vermogen bereikt ,  wanneer  wij  hebben  geconstateerd ,  dat,  ver- 

mits de  atomen  en  individueele  geesten  niet  als  eeuwig  en  onder- 
ling onafhankelijk  kunnen  worden  gedacht,  zij  door  eene  gemeene 

oorzaak  in  het  aanzijn  moeten  geroepen  zijn.  De  aanschouwelijk- 
heid begeeft  ons  bij  zoodanige  abstractiën  ten  eenen  male.  Het  is 

alleen  wanneer  wij  nadenken,  niet  over  de  Substantie  en  het 

wezen  der  Natuur  als  zoodanig,  maar  over  de  labiele  vormen 

waarin  het  zich  manifesteert,  dat  onze  in  beelden  zich  bewe- 

gende geest  iets  vindt  waaraan  hij  zich  kan  vasthouden,  en 

waarvan  hij  iets  stellends  kan  praediceeren. 

Uit  bovenstaande  overwegingen  zoude  voortvloeien  dat  de 

wereld  geschapen  is.  Zoude  het  waar  zijn,  dat  wij  in  physi- 
schen  zin  geene  eeuwigheid  maar  een  eindigen  tijd  achter  ons 

hebben?  (')  Geeft  men  de  aannemelijkheid  dezer  gevolgtrekking 
toe,  dan  doet  men  natuurlijk  hetzelfde  ten  opzichte  der  toe- 

komst ;  een  touw  met  één  eind ,  zoude  Multaluli  gezegd  hebben, 

is   ondenkbaar.     Opmerkelijk  is  het,  dat  het  denkbeeld  tot  op 

(1)  In  metaphysischen  zin  kan  er  van  zelf  van  eindigheid  of  oneindigheid 
geen  sprake  zijn.  Op  de  Substantie  zijn  geen  begrippen  van  duur  toepasselijk. 

Reeds  de  «Scholastici  docuerunt  quod  aeternitas  non  sit  temporis  sine  fine  aut 

principio  successio,  sed  Ntinc  Stans;  i.  e.  idem  nobis  Nunc  esse  quod  erat 

Nunc  Adamo;  i.  e.  inter  nunc  et  tune  nullam  esse  difïerentiam."  Hobbes, 
Leviathan,  cap.  46, 
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zekere  hoogte  gestaafd  wordt  door  de  conclusie,  die  men  uit 

het  onderscheid  in  de  onizetbaarheid  der  verschillende  vor- 

men van  arbeidsvermogen  getrokken  heeft.  Wij  weten  dat 

massa-beweging  in  warmte  kan  worden  omgezel  en  vice  versa. 

Doch  men  heeft  de  opmerking  gemaakt,  dat  de  omzetting  van 

warmte  in  massa-beweging  niet  zoo  gemakkelijk  geschiedt  als 

met  het  omgekeerde  het  geval  is.  De  omzetting  nl.  van 

warmte  in  massa-beweging  is  niet  mogelijk  zonder  bijkomen- 

den arbeid,  terwijl  de  steen  bijv.,  door  wiens  val  de  veran- 

dering van  beweging  in  warmte  wordt  teweeggebracht,  zich 

geheel  van  zelf  van  de  rots  losmaakt,  en  bij  zijnen  val  op  de 

aarde  massa-beweging  in  atoombeweging  omzet.  De  veran- 
dering van  aanschouwbare  beweging  in  warmte  geschiedt  dus 

in  de  Natuur  op  gemakkelijker  wijze  dan  het  omgekeerde. 

Carnot  en  Thomson  hebben  in  onze  eeuw  de  wet  opgesteld , 

dat  alleen,  wanneer  de  warmte  van  een  warmer  op  een  kouder 

lichaam  overgaat,  zij  in  mechanischen  arbeid  kan  omgezet 

worden ,  en  ook  dan  nog  slechts  gedeeltelijk.  J.  R.  Mayer  , 

CoLDiNG,  Joule,  Claüsius  en  Helmholtz  hebben  deze  natuur- 

wet nader  gestaafd  en  bevestigd  en  in  zijne  verhandeling 

«over  de  Wisselwerking  der  Natuurkrachten  (1854)"  schetst 
Helmholtz  de  gevolgtrekkingen,  die  daaruit  kunnen  afgeleid 

worden,  op  de  volgende  wijze:  «De  warmte  eener  massa, 

))die  wij  niet  verder  kunnen  afkoelen,  kunnen  wij  ook  niet 

»in  eene  andere  werkingswijze:  in  mechanischen,  elektri- 

»schen  of  cheinischen  arbeid  omzetten.  Indien  de  gezamen- 

»lijke  lichamen  in  de  Natuur  een  en  dezelfde  temperatuur  be- 

» zaten,  zoude  het  onmogelijk  zijn  eenig  deel  der  warmte  weder 

»om  te  zetten  in  arbeid.  Dienovereenkomstig  kunnen  wij  den 

»gezamenlijken  voorraad  kracht  des  Heelals  in  twee  deelen  ver- 

«deelen:  het  eene  daarvan  is  warmte  en  moet  warmte  blijven ; 

»het  andere,  waartoe  een  deel  van  de  warmte  der  heetere 

«lichamen  en  de  geheele  voorraad  chemische,  mechanische  en 

«elektrische  krachten  behoort,  is  tot  de  veelvuldigste  vormver- 

«anderingen  in  staat,  en  onderhoudt  den  geheelen  rijkdom  van 
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» afwisselende  veranderingen  in  de  Natuur.  Doch  de  warmte 

»van  heete  lichamen  streeft  er  voortdurend  naar,  door  geleiding 

»)en  straling  op  de  minder  warme  over  te  gaan,  onevenwicht 

»van  temperatuur  tot  stand  te  brengen.  Bij  iedere  beweging 

»van  aardsche  lichamen  gaat  door  wrijving  of  botsing  een  deel 

«mechanische  kracht  in  warmte  over,  waarvan  slechts  een  ge- 
«deelte  verder  omzetbaar  is.  Hetzelfde  is  in  den  regel  bij  ieder 

«chemisch  en  elektrisch  proces  het  geval.  Daaruit  volgt  dus, 

»dat  het  eerste  gedeelte  van  den  krachtvoorraad,  de  niet  om- 
«zetbare  warmte,  voortdurend  toeneemt,  terwijl  het  tweede, 

«dat  der  mechanische ,  chemische  en  elektrische  krachten ,  voort- 

» durend  afneemt;  en  wanneer  het  Heelal  ongestoord  aan  den 

«loop  van  deszelfs  physische  processen  wordt  overgelaten,  zal 

«eindelijk  alle  kracht  tot  warmte  worden,  en  alle  warmte  in 

«een  evenwicht  van  temperatuur  geraken.  Dan  is  iedere  mo- 
» gelijkheid  eener  verdere  verandering  uitgeput,  dan  moet  er 

«volslagen  stilstand  ontstaan  in  alle  natuurprocessen  van  elke 

«denkbare  soort.  Het  Heelal  zal  van  dan  af  tot  eeuwige  rust 

«veroordeeld  zijn."  (i) 
Uit  deze  theorie  nu  zoude  voortvloeien ,  dat  de  natuurwetten 

zoo  zijn  ingericht,  dat  zij  uit  zich  zelve  met  logische  nood- 
zakelijkheid tot  opheffing  van  het  wereldproces  moeten  leiden. 

Hebben  wij  hieruit  te  besluiten  tot  het  redelooze  van  den  aanhef? 

Want  de  redelijkheid  in  den  aanhef  van  een  proces,  dat  men  aan- 
vangt om  het  weder  te  doen  ophouden ,  is  hoegenaamd  niet  in  te 

zien.  Het  proces  zoude  dus  iets  moeten  zijn,  dat  van  de  hand 

valt  te  wijzen,  en  de  logische  natuurwetten  het  redelijk  regula- 

tief wezen,  toegepast  op  het  alogische  (in  zijne  gevolgen  antüogi- 

sche),  dat  is  grondelooze  begin.  Opmerkelijk  blijft  het  in  dit  ge- 
val, dat  eene  gevolgtrekking  opgemaakt  uit  de  mechanische 

warmtetheorie ,  tot  op  zekere  hoogte  in  overeenstemming  blijkt 

met  de  fmalüeü  of  doelheooging ,  die  wij  met  het  oog  op  het 

streefvermogen  der  wereldsubstantie  in  het  Heelal  te  erken- 
nen    hebben.     Doelheooging,     namelijk,    vooronderstelt     een 

(*)     Vortrage  und  Reden,  I  42. 
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toestand  die  niet  moest  zijn,  in  laatsten  aanleg  dus  eene 

^yrestitutio  in  statum  quo  fuit  AbsohUum  ante  naluram."  Daar- 
bij onderscheidt  de  keten  der  finaliteit  zich  hierin  van  die 

der  causaliteit,  dat  zij  niet  eindeloos  kan  gedacht  worden. 

Alle  absolute  doelbeooging  moet  op  een  eindpaal  gericht  zijn, 

daar  bij  de  finaliteit  iedere  voorafgaande  schakel  der  keten 

door  den  volgenden  is  bepaald ,  zoodat  anders  eene  voleindigde 

oneindigheid  van  doeleinden  in  de  voorstelling  omvat  zoude 

moeten  worden,  en  toch  nog  al  de  oneindig  vele  finale  scha- 
kels als  onmogelijk  in  de  lucht  moesten  blijven  zweven, 

vermits  ze  te  vergeefs  wachten  op  het  einddoel  dat  ze  eerst 

bepalen  zal. 
Over  de  finaliteit  zelve  hier  nog  het  volgende.  Daar  de  in 

dit  geschrift  uiteengezette  wereldopvatting  «monistisch"  is,  kan 
de  finaliteit  die  ik  bedoel  alleen  immanent,  niet  transcendent, 

zijn.  Dit  beteekent  dat  wij  de  teleologie  op  ons  standpunt 

niet  hebben  op  te  vatten  als  afgescheiden  van  de  natuurwetten 

die  de  wetenschap  tracht  op  te  sporen :  wat  voor  den  physicus 

oorzaak  is  der  werking,  is  voor  den  metaphysicus  meteen 

middel  tot  het  doel.  De  finaliteit  in  onze  panpsychistische  een- 
heidsleer  is  niet  dan  de  noodzakelijke  keerzijde  der  door  de 

natuurwetenschap  opgespoorde  causaliteit,  en  valt  met  haar  te 

zamen  in  eene  hoogere  eenheid:  de  logische  noodzakelijk- 
heid. Het  complex  der  gezamenlijke  natuurwetten  wordt  op 

die  wijze  tot  eene  absolute  iinyjx-jh,  het  middel  tot  het  univer- 
seele  xéloq,  dat  in  het  absoluut  logische  bestaat. 

Het  wetenschappelijk  recht  van  den  metaphysicus,  de  na- 
tuurwet in  teleologischen  zin  op  te  vatten,  wordt,  met  het 

oog  op  de  voorzienigheidsleer  van  orthodoxe  godgeleerden , 
door  den  natuurgeleerde  menigmaal  met  heftigheid  bestreden. 
Ten  onrechte.  Door  het  feit,  dat  er  om  te  beginnen  althans 

in  menschen  en  dieren  doelbeooging  wordt  aangetroffen ,  wor- 

den wij  genoopt,  ergens  den  oorsprong,  de  bron  wel  of  oorzaak 

dier  doelbeooging  te  onderstellen ,  en  wij  hebben  geenszins  het 

logisch  recht  den  m,ensch,  het  integrante  deel  der  Natuur,  doel- 
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matig  handelen  toe  te  kennen,  en  der  Natuur  als  geheel, 

waarvan  toch  de  mensch  niet  dan  eene  voorhijgaande  hestaans- 
wijze  is,  alle  intelligentie  en  doelbeooging  Ie  ontzeggen.  Het 

gaat  niet  aan  de  finaliteit  voor  de  vervaardiging  eener  camera  ob- 
scura,  orgelpijp  of  piano  te  laten  gelden,  en  ze  te  verloochenen 

ten  aanzien  der  natuurwonderen ,  die  zich  bij  de  ontleding 

van  oog,  keel  en  oor  aan  ons  verstand  opdringen.  Alle  orga- 
nische schikking  naar  omringende  levensvoorwaarden,  met 

name  het  ontstaan  der  op  de  latere  levensverrichtingen  bere- 
kende  zintuigen  in  een  embryo ,  of  het  plotseling  rudimentair 
worden  van  het  een  of  ander  lichaamsdeel ,  zoude  zonder  eene 

intuïtieve  finaliteit  in  het  Absolute,  ons  aller  bestaansgrond, 

geheel  en  al  onmogelijk  zijn.  De  doelbeooging  in  het  phae- 
nomenale  individu  kan  niet  dan  eene  voortzetting  wezen  van 

hetzelfde  beginsel  dat  reeds  het  organisme  zelf  geconstrueerd 

heeft ,  en  het  springt  in  het  oog ,  dat  de  finaliteit  die  met  den 

arm  een  kunstwerk  tot  stand  brengt ,  ook  moet  steken  in  het 

beginsel  dat  den  arm  zelven  gevormd  heeft.  Men  bedenke  hier  de 

oude  waarheid,  dat  uit  niets  niets  worden  kan.  (^) 

Bij  wijze  van  polemiek  tegen  de  » levenskracht"  van  oudere 
teleologen,  is  er  menigmaal  gewezen  op  de  fabricatie  van  wat 

men  vroeger  hield  voor  specifiek  organische  stoffen  in  de 

retorten  der  chemici.  Naar  men  weet  is  Berthelot  erin  ge- 
slaagd, om  suiker,  ether  en  alcohol  langs  kunstmatigen  weg  te 

reconstrueeren ;  hij  heeft  daardoor  op  afdoende  wijze  de  organi- 
sche chemie  met  de  anorganische  verbonden,  eene  uitkomst 

overigens  waarvoor  reeds  vele  jaren  te  voren  door  Wöhler  de 

baan  gebroken  was ,  vermits  bereids  die  geleerde  er  in  was  ge- 
slaagd urinestof  saam  te  stellen.  Het  staat  dus  vast  dat  een 

natuurgeleerde  onder  omstandigheden  zoo  knap  kan  worden 

als  eene  plant,  of  althans  indirect  de  Natuur  nog  eens  kan 

laten  fabriceeren,  wat  zij  in  onze  organismen  ieder  oogenblik 
van  zelve  samenstelt.     Maar  waarom  is  het  wel   beschouwd  te 

'*)  'E>t  TOv  yocp  j^trj   èóvTog   a.^Yi^xvó-j  ïcxi  ysvscöat, 

Tb  t'Èov  l|óX)iu(TÖai  avv^vvcXTOv  xaï  uirpYi^rov.  —  EmpedOKLES. 
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doen,  als  men  van  organismen  spreekt?  Om  de  materie  die 

door  het  levend  wezen  verwerkt  wordt?  Zonder  twijfel  neen : 
het  leven  zelf  is  nog  een  geheel  ander  geheim.  Het  is  niet 

door  zijne  hestanddeelen ,  maar  door  zijn  bij  alle  stofwisseling 
identisch  blijvenden  vorm,  dat  het  levend  lichaam  zich  van  het 
onbezielde  onderscheidt.  Men  heeft  het  ontstaan  der  voorhanden 

organische  vormen  willen  verklaren  door  den  zoogenaamden 

strijd  om  het  bestaan,  en  ik  bedoel  niet  te  ontkennen  dat  dit 

verklaringsbeginsel  hier  in  menig  opzicht  van  nut  kan  zijn. 

Doch  wanneer  ik  te  Batavia  een  dun  katoenen  gewaad  en  op 

Nowaja  Zemlja  een  pels  draag,  dan  is  het  physisch  verschil 
in  temperatuur  tusschen  die  oorden  weliswaar  de  toereikende 

aanleiding  voor  het  vervaardigen  en  dragen  der  betrokken 

kleedingstukken ,  maar  de  werkende  oorzaak  is  het  niet.  Zon- 
der mijne  medewerking ,  zonder  een  uit  mij  zelf  komend  streven 

tot  overeenstemming  met  den  omringenden  toestand  der  natuur 

is  het  vereveningsproces  der  drachtverandering  niet  denkbaar. 

Op  dezelfde  wijze  moet  er  in  de  organische  accommodatiën 
der  Natuur  iets  steken  wat  zich  accommodeert  in  actieven  zin , 

iets  dat  op  spontane  wijze  zorgt  voor  de  instandhouding,  ver- 
erving, en  doelmatige  wijziging  van  de  bereikte  organische 

standpunten.  (*) 
Vallen  op  ons  standpunt  natuurwet  en  wetgever,  causaliteit 

en  finaliteit,  in  één  beginsel  te  zamen :  kunnen  wij  met  Spi- 

NOZA  niet  dan  identische  begrippen  zien  in  de  woorden  ))»Sm6- 

slantia  sive  Deus  sive  Natura":  nimmer  toch  mogen  wij  tot 
eene  zoodanige  eenheidsleer  trachten  te  geraken  door  geweld- 

dadige ignoratie  van  het  activiteitsheginsel  in  de  Natuur.  Op 

alle  pogingen  tot  blind-  en  doodverklaring  der  Natuur,  op 
alle   neiging  tot  eenzijdige  hypostaseering  eener  blinde  natuur- 

(*)     "Ato770v    zo     ̂ irt    okdBoLL  l-JZY.ó.  TOM  ytyvscrQui,  èav  ̂ yj   t^um  ro  -/.ivovv 

^oxt'kvjaa.y.&i/ov .      Kulrot    x.at    -n  liyyfi  oü  ]3ou)iev£Tat  •   xat  yap  zi  èvriv  èv  tw 

|u^w    Yi    'joojTtriyvA-fi ,    'ofJLoiug    av    fvffsi  ènoUt  •   cócr'   d  iv  t^  zéyyin  £VS(7ti  zo 

é'vsza    TOM,    xat  sv  füaet.  Móltaza.  ês  SyjIov  'órav  zig  ixzpsüin  £«vtÓv  •   toütw 
yap  eouev  h  fïxyn;.     Aristot.     Phys.  II  8. 
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wet,  passen  volkomen  de  woorden  van  Paul  Janet:  »Une  loi 

»sans  législateur  est  une  loi  morte  et  vaine,  dont  je  puistou- 

»jours  m'affranchir  s'il  me  plait.  Si  je  ne  Ie  puis ,  c'est  qu'elle 

»a  sa  raison  ailleurs  que  dans  moi-même,  j'entends  dans 
»mon  moi  individuel  et  contingent',  elle  a  sa  source  dans  une 
«essence  supérieure,  alaquelleje  communiqué  par  ma  conscience 

»et  ma  raison.  C'est  cette  essence",  voegen  wij  er  met  hem 
)>bij,  »qui  décidera  de  ma  destinée,  et  a  qui  il  appartienl  de 
»juger,  si  la  justice  et  sa  bonté  lui  font  un  devoir  de  nous 

«assurer  au  dela  de  la  tombe  une  autre  existence.  {})  Quant  a 

«nous,  cela  ne  nous  regarde  pas;  et  nous  n'avons  pas  d'autre 
)>devoir  que  de  faire  Ie  bien,  en  nous  abandonnant  avec  confi- 

»ance  aux  mains  de  celui  qui  nous  a  créés."  Doch  hoe  men 
overigens  denken  moge  over  de  waarschijnlijkheid  van  een 

relatief  individualisme  ook  beneden  de  oppervlakte  der  ver- 
schijnselen, zeker  is  het,  dat  van  de  andere  zijde  het  aan  de 

atoomfunctiën  en  individueele  geesten  ten  grondslag  liggende 

Wereldwezen  niet  anders  dan  als  eenig  kan  worden  gedacht. 

Eene  wereld,  die  voor  alle  phaenomenale  individua  gemeen- 
schappelijk bestaat,  eene  bestendige  onderlinge  wisselwerking 

van  krachtsuitingen  mogelijk  maakt  en  over  en  weer  tot  het 

ontstaan  van  onderlinge  correlate  denkbeelden  aanleiding  geeft , 

is  alleen  denkbaar  bij  de  onderstelling  dat  de  voortbrenger  als 

identisch  substraat  aan  alle  bestaande  veelheid  ten  grondslag 

ligt.  Zonder  dat  wij  voortaan  hetzij  theïstische  dualisten  of 

atheïstische  monisten  behoeven  te  zijn,  houdt  bij  eene  zoo- 
danige zienswijze  de  materie  geheel  op,  de  doode  nederslag ,  het 

capul    mortuum    te    wezen    van    eene    al    of  niet  plaats  gehad 

(*)  Curiositeitshalve  maak  ik  hier  gewag  van  het  geschrift  de  Immortali- 
tate  Animae  (1516),  door  Petrus  Pomponatius  [1462—1525],  wiens  ge- 

dachten meer  waarde  hebhen  dan  zijn  Latijn.  P.  wijst  erop,  dat  het  men- 
scheUjk  verstand  het  algemeene  alleen  in  het  bijzondere  leert  kennen ,  en  dat 

ons  denken  nooit  zonder  denkbeelden  kan  wezen,  hoedanige  in  de  waar- 
neming hun  grondslag  vinden,  nimmer  buiten  ruimte  en  tijd  optreden,  en 

daarom  aan  een  lichamelijk  orgaan  gebonden  zijn,  met  hetwelk  zij  dan  ook 

vergaan. 
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hebbende  scheppingsdaad.  Alle  6/ïwc^-mechanische  noodzake- 

lijkeid  is  in  het  panpsychisme  van  E.  v.  Hartmann  uit  de 

Natuur  verbannen.  De  materie  is  thans  een  labiele,  steeds 

wisselende  toestand  van  evenwicht  in  het  levend  spel  van 

krachten,  dat  zijn  ruimte-scheppende  uitingen  der  zelve 

buiten  ruimte  en  tijd  subsisteerende  eenige  en  geestelijke  Zelf- 

standigheid. Zoo  bestaat  wel  bezien  de  Natuur  nooit  als  voort- 

brengsel, maar  als  iets  dat  aanhoudend  wordt  voortgebracht; 

haar  bestaan  is  als  het  ware,  om  met  den  H.  Aügustinus 

(354  —  430)  te  spreken,  eene  voortdurende  schepping;  zij  is 

nooit,  maar  wordt  altijd  door,  en  al  hare  afzonderlijke  voort- 

brengselen zijn  ten  slotte  slechts  schijnproducten,  die  zich  bij 

nader  toezien  oplossen  in  een  onderling  reageeren  der  idee- 

dragende  werkingen  van  God,  den  absoluten  oorsprong  aller 

phaenomenale  dingen.  Parmenides  en  Herakleitos,  Spinoza  en 

Aristoteles  hebben  hier  hunne  hoogere  synthese  gevonden. 

»In  de  erkenning  van  een  bovenzinnelijken  bestaangrond  der 

«verschijnselen  ligt  de  eenige  mogelijkheid,  om  van  de  zijde  der  we- 

» tenschap  tot  een  vergelijk  te  komen  met  de  godsdienstige  behoeften 

»der  menschheid.  Deze  behoefte  is  feitelijk  voorhanden ,  en  eischt 

»hare  bevrediging  in  de  eene  of  andere  gedaante.  Men  heeft 

»het  zelfs  als  een  der  gewichtigste  problemen  van  onzen  tijd 

»te  beschouwen,  godsdienst  en  wetenschap  met  elkander  te  ver- 

» zoenen.  Doch  hoe  zal  dat  geschieden?  Er  bestaan  eenzijdig 

»doordravende  natuuronderzoekers,  en  lieden  van  beteekenis  in 

»hun  vak,  die  van  meening  zijn,  dat  naast  de  wetenschap  voor 

»den  godsdienst  in  het  geheel  geene  plaats  meer  overschiet ,  en 

))dat  de  eerste  in  de  plaats  van  den  laatste  te  treden  heeft. 

» Volgens  het  gevoelen  dezer  mannen  behoort  het  weten  alleen- 

«heerscher  te  zijn  in  het  rijk  des  geestes,  en  moet  het  ̂ e/oo/ ,  in 

«welke  gestalte  het  ook  optrede,  voor  bijgeloof  worden  verklaard. 

»Men  zal  niet  kunnen  bestrijden,  dat  de  stand  van  zaken  is 
«zooals  ik  hem  hier  voorstel.  Maar  het  valt  zonder  moeite  te 

«betoogen,  dat  de  ware  verhouding  van  godsdienst  en  weten- 

» schap  anders  is   dan  uit  deze  voorstelling  zoude  voortvloeien. 
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»Er  bestaat  een  grondslag,  waarop  een  vergelijk  tusschen  beide 

«mogelijk  is;  men  behoeft  slechts  met  vrijen  bUk  rond 
te  zien. 

))Met  hem,  voorzeker,  die  van  gevoelen  is ,  dat  de  godsdienst 

»eene  veelduizendjarige  dvsraling  moet  heeten ,  welke  van  de  zijde 

»der  wetenschap  eenvoudig  dient  opgehelderd  en  uitgeroeid:  met 

))den  zoodanige  hebben  wij  hier  niet  te  rechten.  Met  eene  der- 

«gelijke  zienswijze,  die  het  toppunt  van  zinneloosheid  uitmaakt , 
»kan  men  niet  onderhandelen.  De  eerste  voorwaarde  tot  een 

«vergelijk  tusschen  wetenschap  en  godsdienst  bestaat  in  de  er- 
» kenning,  dat  zelfs  in  de  ruwste  vormen  van  den  laatste  eene 

«grond waarheid  verborgen  ligt.  Deze  waarheid  kan  door  uit- 

«wendige  toevoegsels  bedekt,  door  dogmakraam  kan  zij  tot  on- 
» kenbaar wordens  toe  misvormd  worden,  —  maar  toch  is  het 

«geener  physische  macht  gegeven,  het  voorwerp  van  het  gods- 
» dienstig  gevoel  te  niet  te  doen.  Is  het  gevolgelijk  de  in  alle 

«godsdiensten  verborgen  waarheid,  niet  deze  of  gene  belijdenis, 

«tegenover  welke  wij  ons  standpunt  hebben  te  verduidelijken, 

«dan  blijkt  daaruit,  dat  de  grondslag  aller  godsdiensten  als  zoo- 
« danig  een  uiterst  afgetrokken  beginsel  moet  wezen.  Ontleden 

«wij  nu  de  verschillende  leerstelsels ,  waarvan  elk  in  den  loop  der 

«tijden  is  opgetreden  met  de  bewering  dat  het  in  het  bezit  der 

«volle  en  uitsluitende  waarheid  was,  zoo  zullen  wij  bevinden, 

«dat  datgene  wat  aan  deze  bewering  ten  grondslag  ligt,  de 

«groote,  maar  door  de  vurigste  verkondigers  schier  altijd  het 

«slechtst  gevatte  waarheid  is,  dat  aan  alles  wat  zich  aan  onze 

» zintuigen  als  werkelijkheid  voordoet  en  ons  verstand  voedsel  en 

•^bezigheid  verschaft,  dat  aan  dit  alles  een  Iets  beantwoordt  het- 
r>welk  niet  aan  het  licht  treedt,  en  wat  geen  verstand  met  zijn 

y> denken  vermag  te  bereiken. 

«Maar  is  dit  niet  geheel  dezelfde  afgetrokken  grondwaarheid, 

«waartoe  ook  de  laatste  gevolgtrekkingen  der  wetenschap  leiden  ? 

«Hebben  wij  in  hetgeen  is  voorafgegaan  niet  duidelijk  aange- 

«toond,  dat  er  buiten  den  grond  die  den  samenhang  der  ver- 

«schijnselen  verklaart,  ook  nog  een  grond  moet  bestaan ,  waar- 
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«door  het  eerst  denkbaar  wordt,  (/a/'er  iets  aan  het  licht  treedt, 
»en  die  gevolgelijk  de  voorwaarden  bevat  voor  de  mogelijkheid 

«zelve  eener  wereld  van  verschijnselen?  Voorzeker  erlangen  wij 

«door  middel  der  natuurwetenschap  geen  antwoord  op  de  vraag 

«naar  dezen  diepsten  grond  van  alle  zijn,  maar  juist  deze  om- 

«standigheid  is  het,  die  het  hesidism  der  godsdiensten  rechtvaar- 

»digt  op  dezelfde  bevredigende  vs^ijze,  als  de  op  het  inzicht  in 

»het  oorzakelijk  verband  gerichte  ivelenschap  het  bestaan  recht- 

» vaardigt  der  afzonderlijke  takken  van  onderzoek."  (*) 
Het  wordt  inderdaad  hoog  tijd,  dat  wij  wederom  meer 

godsdienstig  ontzag  krijgen  voor  den  onpeilbaren  en  ondoor- 
grondelijken ,  maar  in  geen  geval  blindstoffelijken  Bestaansgrond 
der  Natuur,  Het  Wereldwezen  is  iets  geheel  anders  dan  eene 

onmetelijke  ruimtekast  met  blind  en  doelloos  dooreenwarrelende 

stofhoopen.  Het  is  bovenzinnelijk,  het  ligt  in  het  duister. 

Deszelfs  bedoehngen  en  eigenschappen  kunnen  alleen  van  meer 

of  min  aannemelijke  waarschijnlijkheidsredeneeringen  hel  onder- 

werp zijn.  Niet  dan  uiterst  schemerachtig  kan  het  Wereld- 
beginsel uit  de  wereld  onzer  waarnemingen  worden  opgemaakt. 

Dit  echter  staat  vast;  het  laatste  woord  der  natuurwetenschap 
is  de  blinde  natuurwet,  maar  deze  kan  niet  het  laatste  woord 

des  wereldraadsels  wezen.  Er  kunnen  wetten  zonder  vooruit- 

gang, ja  zelfs  met  aanhoudenden  achteruitgang  worden  ge- 
dacht. De  natuurwet  heeft  dus  zelve  behoefte  aan  verklaring; 

met  haar  is  het  gesluierde  beeld  van  Saïs  nog  geenszins  ont- 
huld. Het  stuk  wereld,  dat  wij  van  meer  nabij  overzien ^  toont 

eene  onder  leed  en  smart  voortschrijdende  ontwikkeling  tot  iets 

hoogers.  Dit  streven  moet  in  de  natuurwet  zelve  liggen.  Er 

kan  niet  meer  liggen  in  de  openbarings  wij  zen,  dan  er  in  aanleg 

reeds  in  den  bestaansgrond  voorhanden  is.  Vangt  dus  de  ont- 

wikkelingsgang van  ons  wereldstelsel  met  den  chaotisch  ver- 

strooiden nevel  aan,  en  is  hij  in  onzen  tijd  gevorderd  tot  een  ont- 
wikkelingsverloop in  den  menschelijken  geest  en  deszelfs  hoogste 

(*)    Dr.  0.  Zagharias,  ̂ geloste  und  ungel.  Probleme'\  bh.  29  vlg. 



457 

bloesems:  wetenschap,  kunst  en  zedeleer,  dan  moet  de  kiem 

dier  bloesems  bereids  in  het  Absolute,  in  de  Substantie,  be- 

sloten zijn;  de  natuurwetten  moeten  op  de  eene  of  andere 

wijze  worden  gedacht  als  met  verstand  en  intuïtie  doorweven. 

Het  blinde  onverstand  kan  geen  verstand  ontwikkelen ,  en  daar 

er  verstand  wordt  ontwikkeld,  kan  dus  het  onverstand  geen 

bestaansgrond  onzer  gedachten  zijn.  Materialisten  kunnen  wij 

bij  rijpe  overweging  in  geen  geval  blijven;  wij  hebben  slechts 

de  keuze  tusschen  theïsme  en  pantheïsme.  Wanneer  echter 

het  materialisme ,  die  bronwei  van  verwildering  en  barbaarsch- 
heid ,  is  overwonnen ,  dan  blijft  het ,  althans  van  een  praktisch 

standpunt  gesproken ,  tamelijk  onverschillig  of  wij  theïsten  dan 

wel  pantheïsten ,  dualisten  of  monisten ,  naief  geloovige  Chris- 
tenen dan  wel  speculatieve  philosophen  zijn.  In  allen  gevalle  is 

ons  zonnestelsel  berekend  op  de  ontwikkehng  van  bewustzijn, 

kennis  en  gevoel ;  voor  den  duaHst  is  die  ontwikkeling  een  proces 

van  bekendwording  eens  objects;  voor  den  monist  is  het  de 

ontwikkehng  der  zelfkennis  eens  subjects.  (*) 
Ontmoedigend ,  maar  niet  te  verwonderen  is  het ,  dat  de  me^ 

taphysica  in  hare  bespiegelingen  over  het  wezen  der  wereld 

slechts  tot  gebrekkige,  onzekere  en  weifelende  uitkomsten  ge^ 
raakt.  De  Substantie  kan  alleen  worden  opgemaakt  uit  hare 

uitingen,  waarvan  wij  zoo  droevig  weinig  weten,  en  daarbij 

nog  alleen  in  zooverre  als  er  finaliteit  in  doorschemert,  want 

eene  physische  berekening  van  den  ̂ amewAan^  der  verschijn- 
selen laat  het  wezen  der  Natuur  volkomen  onverklaard.  Betreffende 

het  doel  van  het  natuurverloop  echter  kunnen  wij  slechts 

weinig  met  zekerheid  beweren ;  de  schrale  uitkomst  der  on- 
derzoekingen moet  zich  dus  noodzakelijk  afspiegelen  in  onze 

overwegingen  betreffende  het  wereldbeginsel,  dat  op  zich  zelf 

voor  ons  verborgen  blijft.  Met  betrekking  tot  het  vraagstuk 

der  finaliteit  wordt  men  genoopt  tot  de  stelling ,  dat  er  physische 

ptomatigheid    voorhanden    is   in    de   astronomische   ordening 

(O    Vgl.  Dr.  Carl  du  Prel,  »die  Entwicklungsgesch.  des  Weltalls,"  bh. 
189,  en  voor  de  vlg.  passage,  blz.  155. 
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der  materie ,  waardoor  de  instandhouding  van  den  mechanischen 

Kosmos  wordt  bewerkt;  in  de  Ie  ven  s  ver  schijn  selen  zien  wij  c/oe/- 

matigheid,  voor  zoo  verre  de  van  binnen  komende  «aanpassing" 
de  levensvatbaarheid  der  organische  vormen  bewerkt.  Het 

bovenzinnelijk  einddoel  der  wereld  is  wel  beschouwd  geheel 

ondoorgrondelijk,  maar  wij  kunnen  tot  deszelfs  bestaan  be- 
sluiten uit  de  omstandigheid  dat  uit  de  opstijgende  levensreeks 

meer  blijkt  dan  eene  enkel  physische  en  mechanische  planma- 
tigheid. Het  is  der  Natuur  om  het  leven  te  doen,  en  wel, 

zooals  door  de  organische  ontwikkelijkelingsleer  bewezen  wordt, 

om  de  hoogste  levensverschijnselen.  De  hoogste  verschijnselen 

nu,  die  uit  deze  opklimmende  reeks  voortspruiten,  zijn  ver- 
stand en  zedeleer.  De  afkomst  dezer  laatsten  is  wellicht  ge- 

wichtiger dan  hun  voorloopige  inhoud.  Zij  ontluiken  juist  op 

dat  gebied,  waar  een  metaphysisch  natuurdoel  met  zekerheid 
kenbaar  wordt;  dus  moeten  verstand  en  zedeleer  uit  de  kern 

der  Natuur  opduiken.  Is  dus  theoretisch  genomen  de  oogst 

van  het  natuuronderzoek  zeer  schraal,  onbestrijdbaar  is  het, 

dat  hij  praktisch  genomen  van  het  hoogste  gewicht  is.  Wij 
weten  immers  nu,  dat  wij  het  geheimzinnig  doel  onzes  levens 
en  der  Natuur  alleen  dan  bevorderen,  wanneer  Verstand  en 

Plichtgevoel  de  leidsterren  onzes  levens  zijn.  Daaruit  volgt, 

dat  alle  ware  metaphysica  ook  ethica  moet  wezen ,  en  dat  ge- 

volgelijk  de  beteekenis  des  Christendoms  als  morééle  wereld- 
beschouwing niet  hoog  genoeg  kan  worden  aangeslagen ;  dat 

deze  echter  eene  aanvulling  verlangt,  naardien  ook  aan  het 

streven  naar  kennis  en  inzicht  eene  metaphysische  waarde  dient 

toegekend.  De  natuurwetenschap  onzer  dagen  heeft  herhaal- 
delijk met  meer  bitterheid  dan  zelfkennis  op  het  onzekere  ge- 
wezen van  de  uitkomsten  aller  metaphysische  bespiegelingen. 

Doch  men  behoorde  te  meer  vast  te  houden  aan  het  weinige 

dat  zeker  is.  Het  recht  tot  klagen  dienaangaande  voegt  allicht 

geener  generatie  minder  dan  de  onze ,  die  verzonken  in  atomis- 
tisch zelfbejag  en  blind-mechanistische  stofvergodiug,  het 

Christelijk  zedelijkheidsheginscl  verloren  heeft,  en  der  mensche- 
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lijke  kennis  alleen  aardsche ,  zelfzuchtige  en  sensiieele  beteekenis 

toekent,  —  Kennis  is  Macht!  Zoo  hebben  wij  dan,  bij  al  onze 

hoog  opgevijzelde  empirische  wetenschap  veel  vergeten  en 

principieel  niets  geleerd ,  en  klagen  nu  over  het  weinige  dal 

er  te  leeren  vnlt,  nog  eer  wij  ons  hebben  toegeëigend  wat  er 
te  leeren  is. 

De  verhouding  tusschen  het  eeuwige  en  het  tijdelijke  te 

doorgronden,  is  nog  nimmer  iemand  gegeven  geweest;  wij 

hebben  echter ,  hoop  ik  ,  allengs  leeren  inzien ,  dat  men  daarom 

toch  volstrekt  nog  niet  het  recht  heeft  om  tot  de  gevolgtrek- 

king te  komen ,  dat  er  buiten  de  materieele  verschijnselen  niets 

bestaat.  Wat  wij  waarnemen  bestaat  uit  nieti^  dan  wisselend^^ 

phaenomena;  de  bestaansgrond  dier  verschijnselen,  het  x\bso- 
lute  zelf,  kan  nimmer  een  voorwerp  van  waarneming  voor 

onze  zintuigen  worden.  Uit  de  onaanschouwbaarheid  van  het 

Eeuwige  echter  de  gevolgtrekking  te  maken ,  dat  er  van  zoo 

iets  als  een  Opperwezen  ̂ ^^^n  sprake  behoeft  te  zijn,  zoude 

het  tegendeel  van  wetenschappelijk  wezen,  Niels  kan  platter 

zijn  dan  de  quasi-objectieve  bereidwilligheid  van  een  Rudolf 

Falb,  om  God  te  proclameeren  zoodra  hij  Hem  «vindt."  (^) 
Tot  eene  dergelijke  houding  tegenover  deugdelijke  postulaten 

geraakt  men  wanneer  men  in  de  kinderlijke  metaphysica  is  bevan- 

gen van  de  kracht-en-stoffelingen ,  met  hunne  aetherstof  en 
andere  verzinsels.  Als  er  iels  zeker  is,  dan  is  dit  het  bestaan 

van  eene  onstoffelijke  en  geestelijke  wereldessentie.  Ueeds  bij 

nauwlettend  zelfonderzoek  bevinden  wij ,  dat  er  in  ons  eigen 

organisme  een  wintelligibel''  subject  steekt,  dat  denkt  en  voelt 
en  wil,  en  met  eene  ophooping  van  stofjes  niets  heeft  te  maken  ; 

een  ik,  dat  wel  de  afzonderlijke  functiën  des  lichaams  behéérscht, 

maar  geenszins  eene  bloote  som  der  lichaamsdeelen  is,  moge 

ook  overigens  de  mogelijkheid  van  deszelfs  bestaansopenbaringen 

(1)  R.  Falb  »von  den  Unnvdlzungen  im  WeltalV'.  Weewe«  1881,  blz. 
83.  Met  dat  boekje  vergelijke  men  een  geschrift  van  Dr.  R.  Hörnes,  ̂ die 
Erdbehenlheoric  B.  Falbs  und  ihre  wissensch.  Grundl.  kritisch  erörterV\ 
Weenen  1881. 
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Van  de  configuratie  der  georganiseerde  materie  afhangen.  Ook 

voor  mijn  «empirisch"  subjecl ,  mijn  bewust  ik,  is  het  tol 
op  zekere  hoogle  onverschillig ,  hoe  vele  samenstellende  atoomeen - 

heden  aan  mij  voorhanden  zijn,  mijn  ik-gevoel  blijft  hetzelfde 

hetzij  ik  70  dan  wel  75  kilogram  weeg.  Reeds  de  mensche- 
lijke  geest  is  in  zoo  verre  bovenzinnelijk  en  onbegrensd,  dat  hij 

zijne  eigene  grenzen  leert  inzien;  >vij  zijn  ons  het  gebrekkige 

onzer  ervaring  bewust,  alsook  het  kortstondige  en  voorbij- 

gaande in  de  waargenomen  veelheid :  wij  bevroeden  het  on- 
wezenlijke en  veranderlijke  karakter  der  phaenomenale  stof, 

zoowel  als  de  ledigheid  en  de  subjectiviteit  onzer  kategorieëii 

of  denkvormen ,  en  naar  aanleiding  van  dit  bewustzijn  zoekt  men 

dan  in  de  concrete  ervaring  voortdurend  naar  een  ideaal,  dat 

daar  onmogelijk  belichaamd  kan  gevonden  worden.  Onze  geest 

heeft  in  zich  een  beginsel  van  oneindigheid,  zelfstandigheid  en 

onvergankelijkheid,  dat  hem  in  staat  stelt  de  kortstondigheid, 

onwezenlijkheid  en  beperktheid  van  zijne  eigene  bestaansopen- 
baringen  te  beseffen.  Buiten  de  spheer  der  verschijnselen  moet  dus 

iets  onveranderlijks  subsisteeren,  iets  dat  blijft  en  onvergankelijk 

is;  zonder  dat  ware  alle  objectieve  tijdsbepaling,  en  dus  ook  alle 

ervaring,  onmogelijk.  Zullen  wij  kunnen  onderscheiden  tus- 
schen  gelijktijdigheid  en  opvolging,  dan  moet  tegenover  de 

phaenomenale  wereld  iets  bestendigs  en  onveranderlijks  staan. 
Was  er  niet  iets  dat  absoluut  onveranderlijk  is,  dan  konde  het 

begrip  «veranderlijkheid"  niet  opduiken.  Er  moet  dus  zoo  iets 
bestaan  als  een  eeuwig  en  onstoffelijk  wezen ,  een  iets  m.  a.  w. 

dat  met  zijn  denk-  en  streefvermogen  op  zich  zelf  buiten  alle 
vormen  van  tijd  en  ruimte  subsisteert.  Van  dit  wezen  moet 

in  waarheid  gelden  wat  wij  lezen  bij  Kant  :  »Beiallem  Wechsel 
»der  Erscheinungen  beharrt  die  Substanz,  und  das  Quantum 

«derselben  wird  weder  vermehrt  noch  vermindert."  (^) 
Het  is  deze  eeuwigheid  en  onveranderlijkheid  onzer  geestelijke 

onderlaag,  welke  tot  op  zekere  hoogte  eene  verklaring  oplevert 

(i)     'Kruik  der  reinen    Verminft",   Text  B  (1787).  blz'  ]75  in  de  uit- 
gave van  Dr.  Karl  Kehrbach. 
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Vaii  onze  doorloopeiidc  üiilevredenheid  met  hetgeen  bij  ervaring 

voorhanden  is.  Ons  denken  meet  de  empirie  naar  zijn  eigen 

wezen  af,  en  bevindt  dat  deze  ver  weg  te  kort  schiet.  In 

zijn  synthetischen  drang  eischt  hel  in  zijne  objecten  eene  soort 

van  eenheid  ol'  identiteit,  die  het  niet  in  staat  is  in  de  natuur- 
lijke voorwerpen  van  kennis  aan  Ie  treffen.  Het  is  deze  eisch 

onzer  rede,  deze  drang  tot  abstract  ideëele  versmelting  van  de 

gegevens  der  ervaring,  die  den  mensch  reeds  als  wilde  boven 

een  uitsluitend  dierlijk  oI'  plantaardig  bestaan  verheft.  Ont- 
moedigend en  verheffend  is  het  tegelijk,  te  moeten  inzien  dat 

deze  wereld  van  eindige  en  afzonderlijke  dingen  nooit  de 

eischen  van  ons  verstand  bevredigen  kan ,  een  bewustzijn  dat 

tot  aanhoudende  wanbevrediging  met  onze  eigene  phaeno- 

menale  begrensdheid  en  kortstondigheid  aanleiding  geeft.  Daar- 
bi^j  komt,  dat  bij  het  verwerven  van  kennis  de  geest  spontaan 

de  aanschouwings vormen  en  kategorieën  moet  aanbrengen , 

waardoor  wij  in  slaat  worden  gesteld,  de  empirische  gege- 
vens logisch  te  verwerken.  De  behoefte  echter  aan  eene 

zoodanige  verwerking:  de  vraag  volgens  welke  wetten  de  ge- 
beurtenissen plaats  hebben ,  sluit  in  dat  het  voorbijgaand 

en  contingent  verschijnsel  op  zich  zelf  niet  voldoet  aan  een 

ideaal  van  waarheid  en  realiteit,  dat  de  geest  medebrengt,  en 

dat  hij  als  maatstaf  op  de  verschijnselen  toepast.  Aan  de  voor- 

bijgaande  bestaansvormen  van  de  wereld  der  lichamen  ligt  onmis- 
kenbaar eene  geestelijke  en  eeuwige  essentie  ten^ grondslag.  Deze 

waarheid  wordt  door  geene  pathologische  toestanden,  door 

geen  alterneerend  of  zelfs  te  loor  gaand  bewustzijn  verkort, 

vermits  het  hier  niet  de  vraag  is  of  de  vorm  der  menschelijke 

bewustheid  als  zoodanig  wisselend  en  vergankelijk  zij  ,  maar  wel 

wat  zich  in  dien  vorm  uit ,  of  eraan  ten  grondslag  ligt.  Overi- 
gens concludeere  men  uit  deze  uitkomst  niet  verkeerd.  Het 

spreekt  van  zelf,  dat  het  bestaan  van  een  «intelligibel  subject" 
evenmin  het  bestaan  van  substantieele  menschenzielen  impliceert, 

als  daaruit  tot  de  subsistentie  van  planten-  en  dierenzielen  kan 
worden  besloten.     Veeleer  is  het  waarschijnlijk  dat  het  intelli- 
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i^ihelc  subject  in  alle  organismen  idenliscli  is,  en  dal  alleen  de 

verschillende  bevvustzijnssplieren  —de  «empirische  subjecten" — 
existentieel  gescheiden  zijn.  Zells  een  mogelijk  relatief  en  kos- 

misch pluralisme  beneden  de  oppervlakte  der  verschijnselen , 
zooals  dvA  door  lalentvolle  mannen  als  Hellenbach  en  Du  Prel 

wordt  voorgestaan,  zoude  aan  de  centrale  eenheid  van  het  Heelal 

niet  hel  minste  afdoen.  »Dmsioncs  siinl  operationiim ,  idem 

^^vero  Deus  f/w'  operafitr  onwia  in  omnibus.''  (Vulgaïa,  I  Kor. 
XII  6.) 

Het  denkbeeld  ,  dat  de  in  werkelijkheid  beslaande  veelheid 

slechts  phaenomenaal  is ,  en  lot  eenheid  van  bestaansgrond  moet 

leruggevoerd ,  is  niet  nienw.  Schelliisg  ̂ 1775 — 1854)  noemt  zelfs 

hel  gevoel  «dal  bij  God  alleen  het  Zijn.  en  daarom  alle  Zijn  nie! 

"dan  hel  Zijn  Gods  is",  hel  waarlijk  oorspronkelijkste  gevoel 
der  menschheid.  Eduaud  vor\  Hartmainx  zegt:  »De  idenliteits- 

)>  hypothese  is  voor  elk  onbevangen  denker  de  duidelijkste  zaak 

»ler  wereld,  en  zij  is  alleen  daardoor  in  miskrediet  gebrachl, 

«dal  men  voor  de  essenlieele  eenheid  van  werkelijkheid  en  be- 

«wustzijn  hun  phaenomenaal  onderscheid  verwaarloosde,  en 

«zoodoende  de  eenheid  lot  in  het  ongerijmde  overspande." 
Builen  Europa  zijn  het  vooral  de  Arische  Indiërs,  die  opmer- 

king verdienen  om  hunne  reeds  vroeg  ontwikkelde  eenheidsleer. 

De  monistische  wereldbeschouwing  dezer  oosterlingen,  echter, 

is  van  de  abstracte  en  quielistische ,  wetenschappelijk  geheel 

unbrnikbare  soort ;  het  loochent  in  zijn  streng  esolerischen  vorm 

hel  beslaan  eener  werkelijke  veelheid,  en  is  uil  dien  hoofde 

voor  wetenschappelijke  vervorming  en  ontwikkeling  niet  vatbaar. 

De  Vedanta-philosophie  der  oude  Hindoes  leert  op  abslracl 

monistische  wijze  hel  beslaan  van  een  onpersoonlijken  Algeest, 

dien  de  Hindoes  het  Brahm  of  Brakman  (WTWt)  noemen ,  en  wiens 

splitsing  in  eene  veelheid  van  werkelijk  beslaande  zaken  niets 

dan  illusie  is:  wij  zijn  omslrikt  in  den  sluier  der  Maya  {m\AJ  z=z 

begoocheling),  of  liever  dit  is  het  geval  met  het  Brahman  zelf. 

Rrahman  is  hel  eenig  bestaande;  een  tweede  beginsel  builen 

Brahman  beslaat  niet:  het  is  adivaita  (^/IEïï),  ̂) zonder  tweede". 
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Beroemd  en  tegenwoordig  algemeen  bekend  is  de  oude  Indisciie 

spreuk  »7rt/  f  wam  ast  (ïï^^T'ftr)",  »dal  zijt  gij,"  waarmede 
de  eenheid  van  wezen  in  de  sleclils  schijnbaar  voorhanden 

veelheid  wordt  aangeduid.  (^) 

In  Europa  wordt  Xe.xophanes  (l»*ili  v  clir.)  als  de  eerste  ge- 

noemd ,  die  de  leer  heeft  verkondigd  van  de  eenheid  allei*  dingen; 

onder  anderen  vermeldt  Ahisïoteles  (384 — ^522)  hem  als  zooda- 

nig in  zijne  Melaphysica  (ï  1>).  Sextus  Emphucus  (lioO  n.  Chr\ 

de  bekende  schrijver  der  skeplische  school,  zegt  van  hem; 

)>Xenophanes  leerde,  dat  het  Al  één,  en  God  aan  alle  dingen 

» immanent  is."  i^^)  Verder  zijn  het  in  de  klassieke  oudheid 
voornamelijk  de  stoïcijnen  geweest,  die  aan  hunne  wereldbe- 

schouwing eene  pantheïstische  kleur  gaven.  Bij  Diogenes 

Laertius  (200  n.  Chr.)  heet  het  van  Zeao  (500  v.  TJir.) ;  «Als 

«essentie  van  God  beschouwt  ZE^'o  het  gansche  Heelal  en  iXiiw 

))Hemel."  (^)  Ook  Seneca  heeft  zich  hiei*  en  daar  op  beslisi 
pantheïstische  wijze  uitgelaten,  bijv.  in  de  (Juaesdones  Nalundcs 

prolog.  15  en  II  45.5.  Op  de  eerste  plaats  heet  het;  «Wat 

»is  Godi^  De  ziel  des  Heelals.  Het  geheel  dat  gij  ziet  en  niet 
«ziet.  Dan  eerst  wordt  Hem  zijne  ware  grootte  toegekend, 

» welke  het  grootste  is  dat  men  zich  denken  kan ,  wanneer  Hij 

«alleen  alles  is,  en  Zijne  schepping  van  buiten  en  binnen  om- 

•>vat."  (*)     Op  de  andere  plaats  verklaart  Seneca  het  voor  enkel 

(')  Over  do  wereidbesclioiiwiiig  der  Indiërs  cir.  E.  v.  Uartm.  hIü.s  religiösH 

Hewusstsein'\  blz.  271—365.  benevens  A.  E.  Gouiar.  'ThePhiiusophyofthc 

Upanishads,"  Ldn.  1882.  Indic  heeft  ook  eene  pluralislische  wereldbeschou- 
wing voortgebracht,  bekend  als  de  zoogenaamde  Sankhya-philosophie  van 

Kapila;  vgl.  J.  Daviks,   -Hindu  Phi/osuphy,"  Ldn.  1881. 

[Arist.   Met.  I,  5.]     'Ec^oy^aTi^ï    ó    lElsvo'^av/jc   h   li.vy.i.   -o   -y.^j ,    /.at   röv 

0-Vj  G-juL(ujrt  Totc  -ao-tv.     [Sextus.  Pijrï'h.  f,  225.  i 

[^)      OÜTj'av   rr/j   0SOV   Zy/V&jv   ̂ yjfft  rov    ci).ov  x.ó'7aov  zat.  röv  f/vöavóv  VII,  l4o. 

('*)  »Qui(l  est  Deusï  Mens  iiniversi.  Ouid  esl  Deus?  Ouod  vides  totuni 
el  quod  non  vides  lotiim.  Sic  deniuni  inagnitudo  sua  illi  redditur,  ipia 

inhij  majus  excogitari  potest,  si  soliis  esl  omnia .  o|)iis  siiiini  et  e^ylra  el 

intra  fenel.  " 
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verschil  in  woorden,  of  men  de  hoogste  macht  Jupiter  of  Noodlot. 

Voorzienigheid  dan  wel  Natuur  of  Wereld  gelieft  te  noemen.  (') 
Ook  Plotinos  (205 — 270),  in  zijne  zoogenoemd  neoplatonischc 
Enneaden ,  schuwt  niet  de  beslist  monistische  stelling ,  dat  alles 

wat  is,  in  God  is.  Het  Opperwezen  bewerkt  alles,  en  is  in 

dit  zijn  werken  in  alles  tegenwoordig ;  alles  heeft  er  deel  aan, 

alles  bestaat  erin.  Plotijnos  vat  deze  wezenseenheid  zoo  op,  dat 

het  vele  zich  geheel  in  het  Eene  bevindt ,  niet  echter  het  Eene 

in  het  vele.  De  immanentie  der  dingen  in  God  is  hun  bewerkt 

worden  door  God;  het  Absolute  is  even  goed  nergens  als  overal; 

uit  zijn  aard  is  het  van  al  het  eindige  geheel  onderscheiden  ;  het 

is  datgene  wat  alles  bewerkt  en  in  zooverre  alomtegenwoordig 

is ,  zoo  goed  als  het  anderzijds  geheel  op  zich  zelf  bestaat.  (^) 

Logische  kiemen  voor  eene  streng  monistische  wereldopvat- 
ting vindt  men  ook  in  het  exoterisch  anders  zoo  pluralistisch 

gekleurde  Christendom.  (^)  Het  geloof  aan  één  Goddelijk  wezen 
in  drie  afzonderlijke  personen ,  sluit  blijkbaar  het  geloof  in  aan 

de  onpersoonlijkheid  Gods.  Zoo  opgevat  verkrijgt  het  leerstuk  der 

Drieëenheid ,  als  uitdrukking  van  het  duister  besef  eener  identiteit 

van  wezen  (oOortaj  ijy  pluralisme  van  bestaansopenbaringen 

(jTpófjoiTuj  een  diepen  en  eerbiedwaardigen  zin  en  wordt  de  strijd 

(*)  »Ne  hoc  quiderii  crediderunt .  Joveiu  qualeiii  iii  Capitolio  el  in  ceteris 

acdibus  colimus  mittere  manu  (ulmiiia,  sed  eundem  queni  nos  Jovem  intelle- 
J^unt,  rectorem  cuslodemque  univeisi,  animum  ac  spiritum  mundi,  operis 
huius  dominum  et  arlificem,  cui  nomen  omnc  convenit.  Vis  illnra  Fatum 

vocare?  Non  errahis.  Flic  esl  e\  quo  suspensa  suntomnia,  causa causarum. 
Vis  illum  Providentiam  dicere:  recte  dices.  Est  enim  cuius  consilio  huic 

mundo  providetur,  ut  inolfensus  exeal  et  actus  suos  explicet.  Vis  illum 

Naturam  vocare:  non  peccabis.  Hic  est  ex  quo  nata  sunl  omnia ,  cuius  spiritu 
vivimus.  Vis  illum  vocare  Mundum:  non  lalleris.  Ipse  enim  est  hoc  (fuod 

vidis  totum,  parlibus  suis  inditus,  el  se  sustinens  el  sua". 
(2)  Over  Plotinos  handelt  Zeller:  Die  Philosophic  der  (ir ierhen ,  3e 

deel  2e  afd.,  3e  uitg.  [1881],  hlz.  466-631. 
(3)  Over  het  Christendom  liandelt  Hartma.nin  :  'dit  Selbslzerselzuny  des 

Christenlums  u.  die  Religion  der  Zuhunft"  [18741.  ̂ dieKrisisdes  Chris  ten - 

tums  i.  d.  mod.  Theologie"  [1880],  andas  rclifjiösc  Dewusstsein  d.  Mensch^ 

heit  im  Slufengang  seiner  Kntwichlunff'  [1882],  hlz.  513— 534  en  546— 627. 
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van  «verlichte  lieden*'  ook  tegen  de  goddelijke  natuur  vanden 
Man  van  Smarten  een  beetjen  plat  en  kinderachtig.  (')  Verder 
denke  men  aan  Godes  alomtegenwoordigheid,  alsmede  aan  de 

zienswijze,  dat  het  voortduren  van  het  bestaan  der  wereld 

eigenlijk  op  aanhoudende  schepping  berust,  en  God  des  ver- 
kiezende elk  oogenblik  de  wereld  in  het  niet  zoude  kunnen 

doen  terugzinken.  Het  geloof  aan  de  ubiquiteit  Gods  leidt 

blijkbaar  tot  pantheïstische  gevolgtrekkingen,  volgens  welke 
üeus  est  omnia  (niet:  omnia  simt  Diil);  ook  het  tweede  sluit 

in ,  dat  God  de  eenige  ware  zelfstandigheid  is.  Wat  door  den 

wil  van  iets  anders  bestaat  is  geene  «zelfstandigheid":  afgeleide 
substanties  zijn  geen  substanties.  «Onder  eene  substantie 

«kunnen  wij  niets  anders  verstaan,  dan  eene  zaak  die  zóó  be- 

>) slaat,  dat  zij  tot  haar  bestaan  geene  andere  noodig  heeft,"  ('^) 
In  de  geschriften  van  Christelijke  schrijvers  vinden  wij  reeds 

vroeg  herhaaldelijk  gezegden,  die  een  onwillekeurig  en  niet 

bedoeld  pantheïstisch  karakter  dragen.  Wie  denkt  hier  niet 

aan  de  schoone  uiting  van  den  grooten  heidenapostel  in  het 

boek  der  Handelingen!"  «Hij  heeft  gemaakt,"  zegt  Paulus, 
«uit    éénen    bloede    alle  volkeren  der  menschheid,     opdat 

(•)  ScHOPENHAUER :  «KeiiG  moeder  had  haren  kinderen,  lol  hunne  vorming 
011  verbetering,  de  fabelen  van  Aesoop  te  lezen  gegeven.  Maar  al  spoedig 

lu'achten  zij  haar  het  boek  terug.  De  oudste,  erg  verstandig,  uitte  zich  als 

volgt:  "Dat  is  geen  boek  voor  ons,  't  is  veel  te  kinderachtig  en  te  dom. 
Dat  vossen,  wolven  en  raven  zouden  kunnen  praten,  laten  wij  ons  niet  meer 

wijs  maken:  over  dien  onzin  zijn  wij  al  lang  lienen!"  —  Wie  herkent  niet 

in  dezen  hoopvollen  spruit  den  toekomsligen  «verlichten  rationalist"? 
(2)  ̂ Pcr  suhstantiam  nihil  aliud  intelligere  possumus  quam  rem  quae  ila 

existit,  ut  nulla  alia  re  indigeat  ad  existendum.  —  Et  quidem  substantia, 
quae  nulla  plane  re  indigeat ,  unica  tantum  potest  intellegi ,  nempe  Deus ;  alias 

vero  onmes  non  nisi  ope  concursus  Dei  existere  posse  percipimus;  atque 
ideo  nomen  substantiae  non  convenil  Deo  et  ilhs  univoce,  ut  dici  solet  in 

scholis,  hoe  est  nulla  ejus  nominis  significatio  potest  distincte  in'.ellegi  quae 
Deo  el  creaturis  sit  communis;  possent  autem  subsantia  corporea  et  mens 

sive  substantie  cogitans  creata  sub  hoc  communi  conceptu  intellegi,  quod 

sint  res  quae  solo  Dei  concursu  egenl  ad  existendum".  üescawï es  ,  Pr incipia 
1,  51  —  52. 
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»zij  zouden  zoeken  den  Héér,  ol'  zij  Hem  konden  voelen  en 
«vinden,  hoewel  Hij  niel  verre  is  van  een  iegelijk  onzer :  want 

»in  Hem  leven  wij  en  heivegen  tvij  ons  en  hebben  wij  ons 

y>bestaan'\  (*)  Op  eene  andere  plaats  herhaalt  hij  dit  geniale 
apercu  in  kor  teren  vorm :  «Uit  en  door  en  voor  Hem  zijn 

«alle  dingen,"  heet  het  in  zijnen  hrief  aan  de  Romeinen.  {^) 
En  in  zijnen  eersten  hrief  aan  de  Korinthiërs  verklaart  hij-: 
«Voor  ons  hestaat  er  slechts  één  God,  de  Vader,  uit  wien 

)>alle  dingen,  en  wij  voor  Hem."  (^)  Betrekkelijk  kort  na  den 
apostolischen  tijd  heet  het  in  den  dialoog  Ocfavius  van  Minu- 

cius  Pelix  (+  17o),  den  oudsten  Latijnschen  apologeet  des 

Christendoms:  «Allerwege  is  ons  God  niet  alleen  nabij,  maar 

«immanent;  wij  leven  niet  alleen  in  zijne  oogen,  maar  ook  in 

«zijnen  schoot."  (*)  Lagtantiüs  (±:  510),  om  zijnen  zuiveren 

stijl  «de  Christelijke  Cicero"  geheeten,  zegt  ergens  op  echt 
Paulinische  wijze:  «God  kan  niet  anders  zijn  dan  eenig,zoo- 

ndat  in  Hem  zijn  alle  dingen".  (^) 
In  de  middeleeuwen  is  vooral  de  geniale  Jouannks  Scoïus 

Erigena  (810—877)  merkwaardig  om  zijne  heslist  pantheïstische 
wereldbeschouwing,  die  hij  heelt  nedergelegd  in  een  lijvig 

werk  de  Divisione  Nalurae ,  en  welke  hem  de  vervolging  van 

Nikolaas  I  (paus  858 — 867)  op  den  hals  haalde.  Ook  Amalrik 

VAN  Bena  (4-  1206,  te  Parijs)  en  diens  leerling  David  van 
DiNANT  leerden  wezenseen  beid  van  Schepper  en  Schepping. 

Volgens    hen    is    God    de    eenige  essentie  aller  schepselen.     Al 

tl  OLO'j.  'ji  ■^'fiÏKCf.'ffinziy.-j  vSjzVj  v.yj.  z'jCiOiZ'j ,  /.ylzoiyi  oii  y.uy.poc'j  octto  è'/og 

ix.a«7rov  v^t/wv  TJTzdoyrjvzy  ïv  aOr^  yao  'C,Ciuz'j  -/.ol).  /.l'jox/^zQcx  y.y.r.  érrusv. 

Handelingen  XVIl,  26-28. 

■'2)   'E^  aOroO   /.yj.  dt'   aOroO   ym   zig   ccj-ov  izy.'j-y..      Uotn.  XI,  36. 

f5j   'Hatv    zlg   (-)ïoc   o   Tzyzrio,    ze    ov  ra   izyvzy.,   v.y.i  Yiazl;   z't.g  y/jróv.    I   hor. 
VÏIl,  0. 

(4)  .Ubiquo  11011  lantuin  iiohis  proxinms   sed  inlusus  est  Deus;  non  soliini 
ii\  oculis  oins  sed  et  in  sinu  vivimns.     Capp.  32  en  33. 

(^)    "Deus    vero    non    polest  csse   nisi  unus ,  ut  in  eo  sint  oninia".    Lacï. 
Inst.  J)iv.  1,3. 
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het  gedeelde  en  veranderlijke  keert  ten  slotte  in  God  terug. 
God  is  alles. 

Aangezien  de  geschriften  van  J.  Scot.  Erigeina  niet  in  ieders 

handen  zijn,  en  zijne  nagedachtenis  toch  recht  heelt,  in  eere 

te  worden  gehouden]  door  een  iegelijk,  die  met  eenigen  hislo- 

rischen  zin  bedeeld  is,  wil  ik  hier  eenige  sameiigeschikle  ui- 
tingen van  dien  grooten  middeleeuwschen  denker  niededeelen. 

Allicht  zal  de  lezer ,  evenals  ik ,  niet  weernoedigen  eerbied 

verbaasd  staan  over  zooveel  diepzinnigheid  in  de  duisternis 

iler  IX^  eeuw.     Men  oordeele. 

»Niet  buiten  de  Goddelijke  natuur  leven  wij;  hel  is  onder 

>>ons  thans  uitgemaakt,  dat  alleen  zij  in  waarheid  en  eigenlijk 

»gezegd  in  alles  subsisteert ,  zoodat  er  niets  bestaat,  dat  niet 

))in  waarheid  God  zelf  is.  Alzoo  hebben  wij  niet  Schepperen 

«Schepsel  als  twee  gescheiden  wezens  te  beschouwen ,  maur  als 

«een  en  hetzelfde,  want  het  schepsel  bestaat  ///  God,  en  God 

» wordt  in  het  schepsel  op  wonderbaarlijke  (mi  onuitsprekelijke 

«wijze  geschapen,  zich  zelven  openbarende   alles  voort- 
» brengende  en  in  alles  voortgebracht,  de  imker  van  alles  en 

» tegelijk  in  alles  wordend.  —  Wat  God  ziet  d^t  schept  Hij ;  \\\ 
)>Heni  namelijk  gaat  niet  de  conceptie  aan  de  verwerkelijking 

«vooraf,  dewijl  veeleer  idee  en  werking  gezamenlijk  van  eeuwig- 

>)heid  bestaan.  —  Het  wezen  aller  dingen  is  Hij  zelf;  Hij  is  de 

»eenige  ware  Substantie. — Hij  is  hel  begin  ,  het  niidden  en  het 
«einde;  het  begin,  wijl  uil  Hem  alle  dingen  zijn,  die  aan  h«t 
«wezen  deelhebben;  het  midden,  dewijl  in  en  door  Hem  alle 

«dingen  beslaan;  het  einde,  omdat  zij  zich  tot  Hem  heenbewe- 
«gen,  rust  zoekende  van  hunne  beweging,  en  bestendiging 

«hunner  volmaking.  —  [n  ons  heeft  de  H.  Drievuldigheid  zich 

«zelve  lief;  in  ons  ziet  en  beweegt  Zij  zich  zelve.  —  Het  Alwe- 
«zen  deelt  zich  aan  niemand  in  meerdere  of  mindere  mate  ter 

«deelneming  mede,  evenals  ookj  het  geval  is  met  het  licht  ten 

«opzichte  der  oogen.  —  En  terwijl  God  zoo  geordend  in  alles 
«aan  het  lichl  treedt,  maakt  Hij  zelf  alles,  en  wordt  alles  in 

> allen,    om,    lerwijl    Hij  alles  in  zich  terugroept,  tegelijk  tot 
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» zichzelf  lei'ug  Ie  keeren.  Ofschoon  Hij  i»  alles  wordt,  houdt 
"hij  toch  niet  oj),  hoven  alles  te  staan. — In  Hem  zullen  alle 

«dingen  hunne  hevrediging  vinden,  en  in  een  toestand  verhlij- 

»ven  van  eenheid,  ongedeeldheid  en  onveranderlijkheid".  (*) 
Na  Erigena  zijn  het  vooral  Duitsche  mystici  geweesl ,  die 

te  midden  van  de  theïstisch-dnalislische  wereldopvatting  der 

groote  menigte  de  pantheïstisch-monistische  conceptie  in  Europa 
voor  algeheele  uitdooving  hehhen  he waard.  Ik  noem  hier  o.  a. 

Meester  Eckhart  (1260-15^7),  Jakob  Böhme  (157o— 1624)  en 

Angelus  Silesius  (1624—1677).  Volgens  Eckhart  is  de  wereld 
eeuwig  in  God  als  eene  wereld  van  ideeën,  van  voorafgaande 

heelden.  Menigvuldigheid  en  afgrenzing  van  eindige  dingen 

zijn  eerst  door  hunne  tijdelijke  schepping  uit  niets  ontstaan. 

IJuiten  God  is  het  schepsel  zuiver  niets:  tijd  en  ruimte  en  de 

daardoor  hepaalde  veelheid  zijn  niets  op  zich  zelve.  Het  eind- 

doel van  het  wereldpi'occs  is  de  vernietiging  aller  veelheid  in  de 
rustige  verborgenheid  van  hel  Absolute  Jacob  Böhmk  ,  verder , 

leerde  dat  in  God  alles  en  God  zelf  alles  is  God,  meende  hij,  is 

allen  dingen  nabij,  en  toch  begrijpt  Hem  geen  hunner.  God 

op  zich  zelf  buiten  de  Natuur  en  het  schepsel  is  de  eeuwige  eenheid 

als  het  onmetelijke  eenige  goed ,  dat  niets  achter  of  voor  zich 

heeft.  Zonder  allen  oorsprong  in  den  tijd  bestaat  Hij  in  zich  zelf, 

óénig;  Hij  heeft  nergens  oord  of  plaats.  Huiten  de  Natuur  is 

God  een  mysterie,  namelijk  in  het  Niets;  want  huiten  de  Na- 
tuur is  het  Niels,  In  de  eeuwigheid  als  den  ongrond  huiten 

de  Natuur  is  niets  dan  eene  stilte  zonder  wezen ,  eene  vrijheid 

z(Uider  smart;  hel  is  eene  eeuwige  rust  zonder  aanvang  of 

einde.    God  is  in  zich  zelven  ,  de  Ongrond  .  hel  eenige  Wezen, 

(Ij  De  Divlsione  Natarae,  passim.  —  Over  J.  Scur.  ërig.  handelen  o.  a  . 

Uererweü-Heinze  ,  Gesch.  der  PhiL,  2e  dl .  Oe  uitg.,  blz.  124  -  133 ; 

Erdmann,  Gefch.  der  PhiL,  3c  uiLg.  Ie  dl,  blz.  243  —  250;  Ebert, A%em 

Gesch,  der  JAL  des  MiUelalters,  2e  dl,  blz.  257  —  267;  en  Noack,  Phihr 

sophie-geschichlli(-hes  Lexikon ,  blz.  449-454.  Voor  den  niet  met  het' 

Latijn  bekenden  lezer  is  eene  Dnitsclie  vertaling  van  Erigena's  hoofdwerk 
beschikbaar  in  de  philosophische  bibliotlieek  van  Oeohc.  Wfass  ,\e  Hnidelherg , 

met  alzondeilijk  verkrijgbare  loeHehtingen  van  NoA(;h. 
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hel  Niels  en  het  Alles;  Hij  is  licht  noch  duisternis ,  liefde  noch 

loorn,  maar  het  eeuwige  Eene,  de  eenige  Substantie,  die  zich 
in  zich  zelven  beval.  Het  geheele  Goddelijke  Wezeji  bevindt 

zich  in  voordurende  geboorte ;  de  grondelooze  wil ,  een  eeuwig  zien, 

brengt  zich  tot  eene  voortdurende  aanschouwing  van  zich  zelf, 

en  zoodoende  brengt  zich  de  Ongrond  tot  zelfopenbaring.  God 

is  een  werken  in  zich  zelf,  een  voortbrengen  en  vinden :  Hij 

is  door  alles  en  in  alles;  zijne  geboorte  is  alom  en  daarbuiten 

niets:  Hij  is  Tijd  en  Eeuwigheid,  Grond  en  Ongrond ,  en  bevat 

alleen  zich  zelf.  Van  Angelus  Silesius,  eindelijk ,  wordt  veler- 
wege  het  volgende  couplet  aangehaald : 

'Icli  weiss  dass  olme  mich  Goll  iiichL  ciu  Nu  kaïiii  lebeii ; 

Werde  ich  zu  nicht,  Er  miiss  vor  Nol  den  Geist  aufgebcn", 

Een  merkwaardig  man  op  het  stuk  der  monistische  wereld- 
opvatting, wijl  grootwaardigheidsbekleeder  der  Katholieke 

Kerk  ,  was  de  kardinaal  Nikolaas  Cusanus  (1 401  — 1464),  in  wien 
de  philosophie  op  de  scheilinie  staat  tusschen  het  scholaslicisme 

en  de  moderne  gedachte.  Volgens  hem  is  God  het  inbegrip 

van  alle  Zijn;  doordat  Hij  alles  bevat,  alles  uit  zich  ontvouwt, 

existeert  Hij  in  alles  op  begrensde,  concrete  wijze  («contrac- 

tê").  Daar  het  Opperwezen  boven  alle  tegenstellingen  verhe- 
ven is,  staat  het  ook  niet  tegenover  het  niet-zijn ;  ja  zelfs  staat 

het  nader  bij  het  Niets  dan  bij  het  Jets.  God  moei  het  groot- 
ste zijn,  want  Hij  omvat  alles;  en  het  kleinste,  want  Hij  is 

iti  alles;  het  Opperwezen  verblijft  buiten  alle  samenkomst  van 

tegenstellingen.  Daarom  ook  vindt  in  God  geene  (egenstelling 

plaats  tusschen  kunnen  en  zijn ,  tusschen  mogelijkheid  en 

werkelijkheid.  Alle  dingen  zijn  uit  en  door  en  voor  God;  Hij 

moet  als  drieëenig ,  als  tricausaal ,  gedacht  worden ,  naardien 

Hij  de  formeele ,  de  bewegende  en  de  linale  oorzaak  aller  din- 
gen is.  Dv  materie  daarentegen  u  niets  op  zich  zelve  genomen, 

en  men  kan  zeggen  dat  de  dingen  ontstaan  doordat  God  zich 

ontvouwt  in  hel  Niets  »hinein."  Evenals  Erigena  ,  noemt  onze 

prelaat  de  dingen  meermalen  )>theophanieën".  gelijk  het  Heelal 
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ïieni  eeue  >» explicatie  Deif'  is.  Als  de  volstrekte  grond  der  dingen  is 
God  op  absolute  wijze  wat  in  dezelve  waarlijk  is:  ook  het 

Heelal  is  wat  de  dingen  zijn,  maar  op  begrensde  en  concrete 

wijze.  Evenals  God  is  ook  de  n)enscli ,  de  «mikrokosmos", 
eeu  inbegrip  der  dingen,  doch  hij  bevat  die  niet,  gelijk  het 

Opperwezen  op  scheppende,  uiaar  alleen  o[>  reproductieve  wijze. 

Gods  denkeu  brengt  de  din/jen  i^oorl. ,  het  tnenschelijk  denken 

spiegelt  die  i)\\  stelt  ze  zich  voor;  daarom  zij-n  ook  in  het 

Goddelijk  denken  de  vormen  der  dingen  voorafgaande  voor- 

beelden, terwijl  de  »univcrsalia"  ol";  algemeene  begrippen  in  het 
menschelijk  denken  niet  dan  door  abstractie  gevonden  afbeel- 

dingen zijn:  ̂ Qi\Q  zijn  (intuïtieve)  /t/et^é// ,  deze  zijn  (discursieve) 

begrippen.  Evenals  alle  afzonderlijke  dingen  zijn  ook  de  af- 

zonderlijke menschen  allen  onderling  verschilllend ,  noch  ook 

denkt  de  een  gelijk  de  ander.  Ons  denken  betrellende  God 

en  de  Wereld  kan  vergeleken  worden  met  de  wjyze  waarop 

holle  spiegels  van  verschillende  kromming  de  voorwerpen  weer- 

geven; het  onderscheid  bestaat  hierin,  dat  de  levende  spiegels 

hunne  krommingsvlakken  zelve  vermogen  te  wijzigen.  (^) 

Na  NiKOLAAs  CüSANUs  en  Gioudano  Brij.no(15o0 — 1600)  komt 

Spinoza  (1652 — 1677),  met  zijne  grootsche,  doch  star-Eleati- 
sche  conceptie,  welke  eene  aanvulling  door  de  Aristotelische 

teleologie  behoeft.  Grondelementen  van  het  spinozisme  zijn: 

eenheid  van  al  het  bestaande ,  noodzakelijkheid  van  samenhang 

in  al  hetgeen  er  geschiedt,  en  identiteit  van  geest  en  natuur. 

Spinoza  spreekt  herhaaldelijk  van  «Deus  sive  iNahira"  Hier- 
mede bedoelt  hij  niet  dat  Gotl  in  de  Materie  opgaat.  Hij  be- 
staat, en  leeft  als  binnenzijde  van  hetzelfde  groote  geheel  dat 

zich  aan  onze  zintuigen  als  Natuur  voordoet.  Spinoza's  een- 
heidsleer  is  van  de  strengste  en  slarste  soorl.  «Buiten  God 

«Itan  er  geene  substantie  bestaan  iw>ch  gedacht  worden;  al  hel- 

»geen    bestaai,    is    in    God,    en  mets  kan  zonder  (t0(1  zijn  ol 

{})     Vg).    .1.    K.    KnjMiANN.    Gesch.  der  Pliil..  IJ'"  uil-,  l''  dl.  HcjI.   J878: 
biz.  450  vl-. 
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'Voorgesteld  worden"  i^j,  zoo  luidt  hel  in  zijne  Ethica,  !<=  ge- 
deelte, stelling  14  en  11).  Op  voorbeeld  van  Descartes  sta- 

lueert  Spinoza  aan  de  Substanti(^  de  attributen  denken  en  uitfic- 

hreidlieid.  Weliswaar  vormen  deze  begrippen  volstrekt  geene 
leGrenstellinc:  -  want  ook  in  bel  denken  immers  bevindt  zich 

uitgebreidheid  of  afmeting.  Eene  tegensteüing  wordt  slechts 

gevormd  door  denken  en  reëele  of  zakelijke  afmeting ,  hoedanige 

door  Spinoza  dan  ook  bedoeld  is.  Tusschen  de  begrippen  <ie?i- 

ken  en  reëele  uitgebreidheid,  nu,  is  de  legenstelling  wederom 

niet  te  vinden  in  denken  en  uilffehreidheid,  maar  in  denken 

en  reëel ,  of  voorstelling  en  werkelijkheid :  niet  de  afmetingen 

maken  de  werkelijkheid:  zij  zelve  moeten  eerst  reëel  worden 

gemoaki ,  om  met  het  denken  eene  tegenstelling  Ie  kunnen 

vormen.  Het  tweede  attribuul  van  Spinoza  zoude  gevolgelijk 

datgene  moeten  wezen ,  hetgeen  verwerkelijkt  of  reëel  maakt : 

dit  echter  is  niets  anders  dan  het  door  ons  overgehouden  dy- 

namisch beginsel  der  kracht  (==  wil).  Eerst  wanneer  men  de 

kracht  of  den  wil  in  de  plaats  stelt  der  uitgebreidheid ,  wordt 

Spinoza's  ontologie  tot  wat  zij  behoort  te  zijn;  zij  blijkt  dan, 
afgezien  van  haar  ateleologisch  karakter,  saam  te  vallen  met 

de  theorie  van  Eduard  v.  Hartmand  op  het  stuk  der  begrippen 
substantie  en  attribuut. 

Ook  de  Fransche  metaphysicus  Malebranche  (1658 — 1715), 
schoon  \\.  K.  priester ,  moet  tot  op  zekere  hoogte  onder  de 

pantheïsten  gerangschikt  worden.  Deze  schrandere  denker 

was  om  zoo  te  ze^en  pantheïst  tegen  wil  en  dank.  In  zijn 

hoofdwerk  laat  hij  zich  op  de  volgende  wijze  uit:  ̂> Nous  voyons 

^^toutes  ehoses  en  Dien.  —  Il  est  absolument  nécessaireque  Dien  ait 

'>en  lui-même  les  idees  de  tous  les  êtres  qu'il  a  créés,  puis- 

wqu'autrement  il  n'aurait  pas  pu  les  produire.  —  II  est  Ie  lieu 

(1)  «Praeler  Deum  nulla  dari  neque  concipi  polesl  subs'antia;  quidquid 

est  in  Deo  est,  et  nihil  sine  Deo  esse  neque  concipi  potest." —  »Deum  om- 
nium rerum  causam  immanentem,  ut  ajunt,  non  vero  transeuntem  statuo. 

Omnia  inqiiam  in  Deo  esse  et  in  Deo  moveri  cum  Paulo  atlirmoelforleetiam 

cum  omnibus  antiquis  philosophis,  liret  alio  modo."  [Epist.  XX.T  ad  Olderi- 
burgium.] 
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»des  esprils,  de  uiéoie  que  les  espaces  sont  ea  uu  seos  Ie  lieü 

»des  corps.  —  Mais  il  faut  bien  remarquer  qu'on  ne  peul  pas  con- 

«clure  que  les  esprits  voient  l'essence  de  Dieu ,  de  ce  qu'ils  voienl 
>>  toutes  choses  eu  Dieu  de  cette  uianière.  L'essence  de  Dieu,  c*esl 
))Son  être  ahsolu,  el  les  esprils  ne  voient  point  la  substance  divine 

»prise  absolumenl ,  uiais  seulemenl  en  tant  que  relalive  aux  créa- 

»tures  OU  participable  par  elles.— lis  voient  de  la  uiatière  divisible, 

wfigurée,  elc,  el  en  Dieu  il  n'y  a  rien  qui  soit  divisible  ou 

»üguré:  car  Dien  es/  loul  eire  parcequ'il  est  ïn/ini  el  qu'il 
»eomprend  (out:  mais  il  nest  aucuri  ètre  en  parliculier.  Ce- 

«pendant  ce  que  nous  voyons  n'est  qu'un  ou  plusieurs  êtres  en 
» parliculier,  et  nous  ne  coniprenons  point  cetle  siniplicilé  par- 

»faile  de  Dieu  qui  renferme  lous  les  êlres.'  (i) — ^  Men  ziel, 
dat  hel  pantheïsme  van  Malebranche  vrij  scherp  geteekend  was : 

toch  noemde  hij  Spinoza  wegens  diens  leer  «un  misérable", 
iels  waarvan  trouwens  de  psychologische  oorzaak  niel  ver  is  Ie 

zoeken.  Het  onderscheid,  overigens,  tusschen  de  leer  van 

Spinoza  en  de  wereldbeschouwing  van  Malebranche  beslond 

volgens  den  laatsle  hierin ,  dat  voor  Spinoza  God  in  hel  Heelal , 

voor  hem  daarentegen  het  Heelal  in  God  was.  Minder  scru- 

puleus dan  Malebranche  was  de  Dominicaner  monnik  L.  M. 

Desceiamps  (1716 — 1774),  wiens  grondstelling  nederkwam  op  de 

bewering:  «Le  Tont  Universel  est  un  être  qui  existe;  c'esl 
»le  fond  dont  lous  les  êtres  sensibles  sont  des  nuances." 

Deschamps  beleed  in  stilte  een  gewijzigd  spinozisme;  Spinoza's 
attributief  dualisme  trachtte  hij  door  eene  hylozoïstische  een- 
heidsleer  weg  Ie  werken. 

Eerst  in  onze  eeuw  heeft  allengs  het  pantheïsme,  onder 

opneming  van  Arislotelische ,  Spinozistische  en  Kantische  ele- 
menten, beslist  welenschappelijken  vorm  verkregen  en  meer 

algemeene  verbreiding  gevonden.  Het  is  gaandeweg  tot  alzlj- 
dige  rijpheid  gekomen  in  hel  subjectivistisch  absolutisme  van 

FicHTE  (176^ — 1814),  de  idenliteitsphilosophie  en  de  (lalere) 

positieve    philosophie  van  Schelling   (1775 — 1854),  het  panlo- 

(*)  Malebranche,  Hecherchr.  de  la  \rrité  UJ,  (3, 
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gisme  van  Hegel  (1770 — 1851),  het  paiithelisiiie  van  Scho- 

PENHAUER  (1788 — 1860)  en  het  panpsychisme  van  Eduarü  von 

Hartmand  (geb.  in  1842)  (*).  De  gezamenlijke  na-kantische 
systemen  zijn  met  groote  wateren  te  vergelijken ,  door  wier 

samenvloeiing  een  nieuwe  hedendaagsche  stroom ,  het  panpsychis- 
tisrh  concreet  monisme  van  Hartmakix,  is  ontstaan.  Meer 

wellicht  dan  eenig  ander  schrijver  uit  onze  eeuw  is  deze  uni- 
verseele  kop  geschikt  om  ons  de  waarheid  te  verduidelijken 

van  het  apercu,  dat  de  ontwikkelingsgang  der  menschelijke 

gedachte  zich  in  een  spiraal  beweegt,  zoodat  het  telkens  en 

telkens  dezelfde  raadsels  zijn,  waartoe  wij  op  steeds  hooger  en 

hooger  standpunt  van  bewustzijn  terugkeeren.  In  die  eigenaar- 

digheid, in  hare  volkomene  continuïteit  met  den  geheelen  ont- 

Avikkelingsgang  der  wijsbegeerte,  bestaat  de  grootheid  van  Hart- 

mann's  recapituleerende,  doch  tegelijk  ook  anticipieerende ,  we- 
reldbeschouwing :  niettegenstaande  de  veelvuldige  aanleiding,  die 

ook  zijne  geschriften  geven  tot  afbrekende,  negatieve  kritiek,  ver- 

tegenwoordigt deze  groote  en  alles  omvattende  systematicus  over 

het  geheel  den  hoogsten  irap,  die  tot  dusverre  in  den  ontwikke- 

lingsgang der  speculatieve  gedachte  is  bereikt.  De  philosophen 

buiten  Duitschland  komen  naast  dezen  resumeerendon  epigoon  van 

Kant,  Hegel  en  ScHorENHAUER  nauwelijks  in  aanmerking;  waar 

men,  als  in  de  Dialogues  cl  Fragment s phüosophiques  (1876)  van 

Ernest  Renan,  aan  Hartmann  herinnerd  wordt ,  krijgt  men  den  in- 

druk eener  carricatuur.  Frankrijk  en  Engeland  schijnen  hunne 

rollen  in  de  evolutie  der  philosophische  gedachte  te  hebben  afge- 

speeld ;  waar  hunne  denkers  op  philosophisch  gebied  iets  produ- 

(i)  Hoofdwerken:  Die  Philosophie  des  Unhewussten ,  Das  sittliche  Be- 
wusstsein,  Das  religiöse  Beivtisstsein  der  Menschheit  im  Stufe^gang  seiner 

Entwicklung,  Die  Religion  des  Geistes,  Die  deutschc  Acsthetik  seit  Kant, 

Die  Philosophie  des  Schonen,  Bijwerken:  Kritische  Grundlegung  des 

transcendcntalen  Realismus,  Wahrheit  und  Irrtum  im  Darwinismus,  Ge- 

sammelte  Slndten  und  AufsïUze,  Der  Spiritismus,  enz.  enz.  Onze  |ihilosoor 

is  van  de  allervruchtbaarste  soort;  ik  heb  een  paar  jaai'  gezette  studie 
rioodig  gehad,  om  al  zijne  geschriften  door  Ie  lezen.  Maar  de  arbeid  loont 
de  moeite, 
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ceeren ,  dal  van  de  Duitsciie  philosopliic  onailiankelijk  is ,  hebben 

hunne  gcschi'iften  tegenwoordig  voor  den  deskundige  veelal  een 
droevig  oppervlakkig  aanzien  ;  zij  zien  er  dan  uit  als  gemoderni- 

seerde bewerkingen  van  geschriften  uit  de  vorige  eeuw,  «das 

Zeitalter  der  ralionalistischen  Aufklarung."  Waar  men  zich  in 
Prankrijk  en  Engeland  boven  dit  niveau  verheft,  heeft  men 

veelal  te  doen  mei  de  reproductie  van  Duitsehe  gedachten. 

Keeren  wij  na  bovenstaand  historisch  overzicht,  dat,  hoe 

vluchtig  ook ,  den  naturalistischen  lezer  allicht  reeds  te  lang  is 

geworden  ,  tol  het  onderwerp  van  ons  betoog  terug.  De  starre, 

harde,  trage  en  doode  slof  heeft  zich  voor  onze  kritiek  ver- 
vluchtigd; als  eenig  mogelijk  werkelijkheidsbeginsel  hebben  wij 

kracht ,  levende  en  werkende  energie ,  overgehouden ,  en  wij 

hebben  ons  gedrongen  gevoeld ,  dit  beginsel  als  functioneel  ge- 
spUtst  op  Ie  vatten.  Bovendien  hebben  wij  bevonden,  dat  dit 

werkelijkheidsbeginsel  hetzelfde  moet  zijn  als  de  wil,  die  zich 

in  ons  waarneembaar  maakt  door  w^at  wij  gewoon  zijn  onze 
gewaarwordingen  te  noemen. 

Als  kosmogonische  factor  moet  hel  beginsel  der  werkelijk- 
heid, de  kracht,  aan  al  het  bestaande  zonder  uitzondering  ten 

grondslag  liggen.  De  wet  der  analogie  en  der  organische  ont- 
wikkeling eischt,  dat  bijv.  wij  menschen  ons  niet  als  door  eene 

klove  van  de  overige  natuur  gescheiden  denken.  Evenzeer  dus 

als  aan  de  eene  zijde  onze  menschclijke  gedachtenreeksen  door 

materie-vormende  kracht  (=  wil)  gedragen  worden,  en  alzoo 
hare  materieele  zijde  hebben ,  zoo  ook  kan  er  aan  de  andere 

zijde  in  de  werkelijkheid,  in  de  Natuur  buiten  onzen  gedachten- 

kring,  niets  bestaan  dat  volslagen  leven-  en  gedachteloos,  ab- 
soluut inert  en  anorganisch  is.  Alles  is  een  in  wezen,  een 

apercu  dat  wij  verworven  hebben ,  niet  door  ow^zieling  der  le- 
vende   wereld,    maar   door  /bezieling  der  anorganische  Natuur. 

De  bestaansgrond  ook  der  geheele  bewerktuigde  wereld  is 

enkel  wil,  dat  is  ideedragend  streef  vermogen.  De  organische 

vormen  ontwikkelen  zich  als  gevolg  van  een  ontwikkelingsdrang, 
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die  in  elk  geval  begrensd,  bepaald  luoet  zijn,  daar  ieder  or- 

ganisme een  door  zijn  schematisme  bepaald  en  afgegrensd  in- 
dividu is.  Als  iets  immaterieels  kan  de  organische  drang  tot 

individueele  ontwikkeling  en  opbouw^ing  slechts  door  iets  im- 

materieels worden  bepaald ;  —  niet  dus  door  de  concrete  dingen 
zelve,  maar  door  de  te  verwerkelijken  intuïtieve  voorstelling 

der  dingen.  Ook  het  organiseerend  beginsel  moet  dus  een  idee- 

dragende  drang,  een  wil  zijn.  Kortom,  de  Kracht  wordt  al- 

(j/emeen  tot  Wil,  en  de  wil  zoodoende  tot  algemeen  kosmogo- 
nisch  beginsel. 

Is  alle  kracht  herleidbaar  tot  wil,  omgekeerd  is  dit  echter 

niet  het  geval.  De  identiteit  van  ons  zelfbewustzijn  op  ver- 
schillende tijdstippen  kan  niet  de  resultante  zijn  van  de 

verbinding  der  dynamiden,  die  onophoudelijk  komen  en 

gaan:  aan  ons  ik-bewustzijn  moet  alzoo  eene  constante  ten 
grondslag  liggen.  Deze  gevolgtrekking  laat  zich  van  een 

physiologisch  standpunt  verduidelijken  en  bevestigen.  Men 

denke  bijv.  aan  het  wezen  van  gezondheid  en  ziekte.  Alle 

ziekte  in  het  algemeen  kan  men  omschrijven  als  een  toestand 

van  gedeeltelijke  anarchie,  ten  gevolge  der  zelfzuchtige,  cen- 

trifugale neigingen  in  individua  van  lagere  orde.  De  gezond- 
heid daarentegen  is  evarchie.  Het  besturend  beginsel  of  archon 

dezer  planmatig  geordende  verhouding  kan  niet  meer  in  indivi- 
duen van  lagere  orde  gezocht  worden,  maar  alleen  in  een 

afzonderlijken  wil  van  hoogere  orde  Het  organiseerend  be- 

ginsel kan  evenmin  een  atoomwil  als  een  zelfstandige  indivi- 

dueele wil  lagere  orde,  noch  ook  eerst  een  verbindings- 
gevolg,  een  resultante,  van  atoomwillen  en  andere  zelfstandige 
individueele  willen  van  lagere  orde  wezen.  Het  moet  een  wil 

van  hoogere  orde  zijn,  die  al  de  ondergeschikte  wilsuitingen 

zoo  leidt  en  bestuurt,  dat  ze  hunne  energie  niet  lot  zelfzuchtige 

partieele  belangen  gebruiken,  maar  die  veeleer  aan  hoogere 
collectieve  doeleinden  dienstbaar  maken.  Het  komt  er  in  dezen 

voor  de  levensleer  op  aan,  zich  de  oude  Aristotelische  grond- 

stelling   te    herinneren,    dat   in  het  organisme  het  geheel  (als 
31 
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idee)  ̂ roeger  voorhanden  is  dan  zijne  deelen  (als  werkelijk- 
heden), en  dat  het  deze  laatste  bepaalt.  Dit  kan,  om  iets  te 

noemen ,  bevorderd  worden  door  het  in  het  licht  stellen  van  de 

wet  der  zoogenoemde  correlatie,  die  in  den  grond  der  zaak 
niet  dan  eene  nieuwe  uitdrukking  is  voor  de  oude  Aristotelische 

gedachte,  en  zelfs  in  hare  Darwinistische  toepassing  duidelijk 

wijst  op  een  duister  bewustzijn  van  de  heerschappij  des  ge- 
heels over  zijne  deelen. 

Wat  voor  de  natuurphilosophie  uit  het  bovenstaande  voort- 
vloeit, is  de  waarschijnlijkheid  der  volgende  stelling:  Wil  is 

het  genus ,  kracht  de  species ;  de  functiën  van  het  organiseerend 

beginsel,  het  inteUigibel  subject,  behooren  niet  tot  de  species 
kracht.  Deze  laatste  is  van  de  eventueel  zelfs  in  ruimte-afme- 

tingen werkende ,  maar  geheel  psychisch  blijvende  tvilsuiiingeu 

streng  onderscheiden,  doordat  zij  op  mechanisch-schematische 

wijze  tot  de  aanschouwing  van  materie  aanleiding  geeft;  door- 
dat al  hare  werkingsrichtingen  ten  eerste  rechtlijnig  zijn,  en 

ten  tweede  elkander  achterwaarts  snijden  in  een  mathe- 
matisch punt,  den  zoogenoemden  zetel  der  kracht,  terwijl  de 

geheel  psychische  wilsuitingen,  ook  wanneer  ze  werkingen  in 

de  ruimte  veroorzaken,  eene  zoodanige  localisatie  in  een  ima- 
ginair uitgangspunt  van  energie  ontberen.  Hieruit  vloeit  ook 

voort,  dat  geene  occasionalislische  werking  van  hoogere  en 

psychische  wilsuitingen  aan  de  hoeveelheid  der  mechanische 

energie,  dat  is  de  som  der  geschematiseerde  en  gelocaliseerde 

krachten,  iets  hoegenaamd  kan  af-  of  toedoen,  zoodat  de  wet 
van  de  constantheid  der  kracht  door  de  onderstelling  van  een 

doelbeoogend  en  ordenend  beginsel  in  de  levende  lichamen  on- 
aangeroerd gelaten  wordt. 

Wil  en  Voorstelling,  de  factoren  der  werkelijkheid,  kunnen 

alleen  discursief,  d.  w.  z.  in  de  menschelijke  en  afgetrokken 

redeneering,  worden  gescheiden  en  gehypostaseerd;  in  waarheid 

moeten  zij  even  onafscheidelijk  zijn  als  de  binnen-  en  buitenzijde 
van  eenen  cirkel.  Waren  wil  en  idee  afzonderlijke  zelfstandig- 
heden,    dan    zonde    de    mogelijkheid    van  hun  wederzijdschen 
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invloed  even  weinig  zijn  in  Ie  zien,  als  de  mogelijkheid  van 

gemeenschap  of  wisselwerking  tusschen  de  afzonderlijke  indi- 

viduen op  den  grondslag  van  een  consequent  pluralisme  denk- 
baar is.  Een  onoverwinnelijk  dualisme ,  een  doorloopende 

tweespalt  of  scheuring  moest  zich  dan  in  de  geheele  wereld 

doen  gelden  en  zich  ook  in  de  ziel  van  het  hewust  individu 

merkbaar  maken ,  van  welk  dualisme  echter  in  desen  zin  ner- 

gens iels  te  hespeuren  is.  Veeleer  is  duidelijk ,  dat  een  wil 
die  niet  iets  wil,  ook  eene  zinledige  kracht  dus,  niet  existent 

kan  worden,  evenals  ook  de  idee  zonder  dynamisch  substraat 

de  spheer  der  poten tialiteil  nimmer  uit  zich  zelve  verlaten  kan. 

De  wereld  beslaat  uit  enkel  ivillende,  gevolgelijk  ook  voorstellende 

wezens.  Eindstelling  onzer  redeneering  over  het  krachtbegrip 

Is,  dat  het  een  en  hetzelfde  wezen  moet  zijn,  dat  zich  als 
willend  en  voorstellend  wezen  in  een  functioneel  dualisme  van 

attributen  openbaar! .  Als  laatste  principe  vinden  wij  dus  niet 
de  absolute  idee,  als  Hegel,  noch  ook  den  bUnden  wil,  als 

ScHOPENHAUER ,  maar  veeleer  den  absoluten  Geest ,  waarvan  idee 

en  wil  niet  dan  uitingswijzen  zijn.  De  Natuur  moet  de  labiele 

zelfopenbaring  wezen  eener  zich  in  de  factoren  Wil  en  Idee 

pluralistisch  uitende  levende  en  geestelijke  zelfstandigheid.  De 

geheele  Natuur  is  eene  theophanie ;  hare  factoren  zijn  de  ideeën  en 

wilsuitingen  van  den  Algeest.  Deze  eindstelling  vormt  de  hoogste 
en  laatste  abstractie,  waartoe  wij  in  ons  nadenken  over  het 

wezen  en  den  oorsprong  der  Natuur  kunnen  opklimmen ;  het 

«waaruit",  » waardoor"  en  «waartoe"  der  Substantie  zelve  is  eene 
vraag,  die  niemand  ooit  ofte  immer  zal  beantwoorden.  Over 

datgene ,  wat  in  al  het  bestaande  het  wezen  is ,  kan  nimmer 

eenige  wijsbegeerte  heengeraken:  hier  staan  wij  voor  het 

uiteraard  volslagen  onoplosbaar  grondprobleem.  De  aarde 

rust  op  den  olifant,  de  olifant  staat  op  de  schildpad,  en  de 

schildpad?...  Het  vermogen  om  voor  het  raadsel  van  het  gron- 
delooze  Zijn  als  voor  het  hoofd  der  Medusa  te  verstijven  en  te 

verstommen,  is  de  ware  toetssteen  van  philosophischen  aanleg. 

Het  bevredigd   zijn  met  eene  toevlucht  tot  God  den  Schepper 
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of  een  surrogaat  daarvan  —  zooals  bijv.  de  eeuwige  «Stof  — 
is  het  ware  kenmerk  van  gedachtelooze  gemakzucht  des  geestes. 

De  poging  tot  eene  «dialektische  zelfver  wekking"  van  den 
eersten  aanvang  ware  het  toppunt  eener  verstand  moordende 

sophistiek.  Voor  liet  begrip  hebben  het  Niels  en  het  Iets  op 

zijn  minst  gelijke  rechten ,  doch  alleen  voor  het  begrip,  dat  altijd 
toch  reeds  weder  de  subsistentie  van  het  denken  vooronderstell. 

Maar  van  waar  dit  aan  het  begrip  ten  grondslag  liggende  be- 
staan? Was  er  in  het  geheel  niets,  geen  wereld ,  geen  proces 

en  geene  substantie,  noch  ook  iemand  die  in  wijsgeerige  ver- 
bazing geraakt,  dan  was  er  niets  wonderbaars,  dat  was  dan 

«ontzaglijk  natuurlijk",  en  er  viel  nooit  een  raadsel  op  te  lossen. 
Maar  dat  er  iets  bestaat,  een  iets  van  laatsten  aanleg  ,  waaraan 

alles  hangt  (al  was  dit  ook  maar  het  begrip  zelf  a  la  Hegel), 

dat  is  zoo  grondeloos  verbazend,  zoo  ganschelijk  zonder  logica 
of  zin,  dat  de  arme  kleine  mensch,  nadat  hij  dit  laatste  aller 

raadselen  gesteld  heeft,  en  een  tijd  lang  met  de  armen  zijns 
verstands  onmachtig  heeft  gerukt  en  geschud  aan  de  traliën 

van  dezen  kerker  des  Niet-nietzijns,  ten  laatste  geheel  ophoudt 
zich  nog  over  de  bijzonderheden  van  de  inrichting  der  wereld 

te  verbazen;  ongeveer  zooals  een  verlicht  natuuronderzoeker 

uit  den  nieuweren  tijd,  wanneer  hij  op  eene  tot  wetenschap- 

pelijke doeleinden  ondernomen  luchtreis  aan  gene  zijde  der  wol- 
ken op  een  feeënslot  van  luchtgeesten  stiet,  van  overmatige 

verbazing  over  het  pure  voorhanden  zijn  van  dit  slot,  kwalijk 

nog  adem  zoude  vinden  om  zich  te  verwonderen  over  de  bij- 
zonderheden der  inwendige  inrichting.  Het  is  voor  dit  laatste 

aller  raadselen  ook  volstrekt  onverschillig  wat  men  voor  het 

laatste  houdt:  zij  het  de  zelfbewuste  God  der  Christenen  of  de 

substantie  van  Spinoza,  het  begrip  van  Hegel  of  de  wil  van 

ScHOPENHAUER ,  dc  subjcctieve  droom  der  Indiërs  of  de  stof  der 

materialisten.  Het  is  alles  hetzelfde,  er  blijft  een  zelfstandig 

iets  benevens  deszelfs  hoedanigheden  als  grondbeginsel  over. 

Dit  iets  echter  met  zijne  hoedanigheid,  hoe  komt  het  ertoe  te 

bestaan,    als   iets  van  die  en  die  hoedanigheid,  daar  uit  niets 
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niets  worden  kan"''  Meii  geraakt  hier  in  verzoeking  Ie  beweren, 
dat  een  zelfbewuste  God  waanzinnig  zoude  moeten  worden  van 

vertwijfeling  over  de  onoplosbaarlieid  van  dit  eeuwig  hem  be- 

wuste raadsel  van  eigen  grondeloos  bestaan,  —  waanzinnig,  of, 
zoo  Hij  slechts  konde,  tot  zelfmoordenaar !  De  natuur  van  den 

mènschelijken  geest,  voorzeker,  staat  in  hare  dof  beid  veel  te 

laag,  om  zich  niet  spoedig  ook  aan  het  hoogste  hem  omringende 

wonder  te  gewennen  ,  en  ten  slotte  de  juiste  opstelling  of  for- 
muleering des  raadsels  ,  niet  deszelfs  oplossing  voor  zijne  taak  te 

houden.  En  toch,  zooals  het  eenmaal  is,  mag  het  nog  maar 

goed  heeten ,  dat  het  wijsgeerig  pathos  slechts  in  voorbijgaande 

oogenblikken  van  geestesverheffing  opflikkert ,  opdat  nl.  ook  de 

verwondering  over  de  ondergeschikte  problemen  tot  haar  recht 

kome  {Ph.  V.  h.  0.  C  XV  4). 

Wat  wij  van  het  Absolute ,  den  bestaansgrond  aller  dingen ,  in 

laatsten  aanleg  vermogen  te  zeggen,  is  alleen  dit;  dat  het  beant- 
woordt aan  het  denkbeeld  van  eenheid  aller  dingen  met  den 

geest  die  ze  kent,  —  een  ideaal  dat  in  alle  kennis  besloten  ligt. 
De  taak  der  wetenschap,  om  met  Tyndall  te  spreken,  is  dan 

ook  niet,  het  Heelal  te  ontdoen  van  zijne  wonderen  en  ge- 
heimenissen ,  maar  veeleer  zelfs  aan  alledaagsche  zaken  en 

feiten  het  wonderbare  en  geheimzinnige  te  leeren  opmerken  en 
aan  te  toonen.  Het  menschelijk  verstand  schiet  te  kort  in  de 

doorgronding  van  das  Ding  an  sich:  verbazing  is  het  alpha  en 

omega  aller  wijsbegeerte.  (^)     Op  de  Platonische  vraag:    »Wat 

rcoXkoc  c?£  (?ety'  ey.iict.i'x  ra   r'dy.B'XvvovcjL   '^spi^vcc^. 

TraOpov    'Te    ̂ Curj?    aiSiou    [Ji-épog    a.Bp-n(Txv~sg , 

or/jü^opot    v.ot.TZ'joto  (^L'/.-n'J    ccpOivTzq    dTTénza-j , 

ccvro    'j-óvov    TTïto-ösvTc?    OTW    7tpQgiy.vp(Tc-j  éy.c(.(jro;, 

TravTOff'   è'Xa.v-jopi.ï'joi.      To    (?"óXov    7za.<;    su^stccl    svpzu 

avTwc'      ovt'    ZTZiSspyxcx.  rcc^'    av(^pao"tv    our'    SKccy.ovtrzcf., 

ovre  vów   TTsptXvnrzc/..      Sü   (J'o-jv,   èirsl  m^' zki7.nQYi; 

-i'jnz'xi  oO  TT^gov   nk  Bpozstri   uviz/.c  opcczcci.   Empedokles. 
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>)is  het,  dat  van  eeuwigheid  bestaande,  geen  oorsprong  heeft ? 
»Wat  is  het,  dat  voortdurend  in  wording  verkeert,  in  waarheid 

«echter  nimmer  isf^''  (*)  begint  men  allicht  met  Goethe  te  zeg- 

gen: »0b  nicht  Natur  zuletzl  sich  doch  ergründe?"  De  reja- 
tieve  oplossing,  die  ik  waarschijnlijk  heb  trachten  te  maken, 

bestaat  in  de  vergeestelijking  des  Heelals ,  en  het  herleiden  van 

de  werkelijkheid  tot  wilsuitingen  eener  Panpsyche.  Wat  echter 

wederom  het  eigen  wezen  van  den  wil  in  het  bijzonder,  alsook 
het  wezen  der  Substantie  in  het  algemeen  betreft ,  zoo  eindigt 

ons  onderzoek  waarmede  het  begonnen  was :  met  een  vraag- 
leeken.  Met  de  functiebepalingen  van  Schauen  und  Wollen  is  in 

laatslen  aanleg  over  het  wezen  van  het  Absolute  zelf  niets  gezegd. 

•  Geheimnisvoll  ani  lichten  Tag 
Lasst  sich  Natur  des  Schleiers  nicht  berauben. 

Und  was  sie  anserm  Geist  nicht  oftenbaren  mag. 

Das  zwingt  man  ihr  nicht  ab  mit  Hebein  inid  niil  Schrauben. " 

Schijnbaar  ontmoedigend  en  negatief  als  eene  dergelijke  uit- 
komst moet  heeten ,  toch  is  hel  resultaat  van  ons  onderzoek  in 

secundair  opzicht  zeer  positief  en  van  groot  gewicht.  Wij 

hebben  leeren  begrijpen ,  dat  de  geheele  oneindige  wereld,  die  wij 

aanschouwen,  niets  is  dan  onze  scheppende  geest  zelfineinde- 
looze  producties  en  reproducties.  Alles  wat  wij  leeren  kennen 

is  het  voortbrengsel  van  onzen  eigen  geest ;  niets  komt  van  bui- 
ten in  onze  bewustheid  binnen loopen ;  de  onderstelde  werkingen 

van  buiten  kunnen  slechts  aanleidingen,  geen  toereikende  grond, 

voor  den  inhoud  van  ons  bewustzijn  wezen.  Wat  wij  leeren 

kennen  zijn  dus  onze  eigene  voorstellingen ;  geen  wereld  van 

doode  stofjes  meer!     Alles  is  geest. 

Voor  den  materialist  en  den  empirist  van  lageren  rang  is  de 

wereld  en  de  geheele  werkelijkheid  iets  dat  onzen  denkenden 

geest  oorspronkelijk  vreemd  is  en  daarmede  geen  verwantschap 

heeft,  buiten  den  toevalligen  en  raadselachtigen  invloed,  dien  zij, 

oy^énor^l  Ï]:»iaeijs  V,  p.  27.  D, 
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het  doode,  op  hem,  het  levende,  uitoefent,  hoewel  op  de  keper  bezien 

zij,  het  blinde  en  doode,  den  levenden  geest  toch  weder  als  voorbij- 

gaanden  en  onwezenlijken  ]>estaansvorm  het  aanzijn  geeft.  Niette- 

min beheerscht  ook  in  den  materialistisch  gezinden  empiricus  het 

toevallige  en  onwezenlijke  (de  geest)  de  substantieele  stof  eener 

zoodanige  doode  wereld  met  wetten  die,  hij  weet  zelf  niet  hoe, 

in  zijzen  geest  liggen  voorbereid,  en  die  als  vonken  door  zijn 

eigen  verstand  uit  de  wereld  der  ervaring  geslagen  wor- 

den. Wat  voor  iederen  dieper  doordenkenden  mensch  uit  dit 

feit  voortvloeit,  is  de  gevolgtrekking,  dat  de  Natuur  voor- 

af, dus  teleologisch,  bepaald  is  door  den  geest  die  uit  haar 

Ie  voorschijn  zal  komen,  evenals  deze  laatste  genetisch,  dus 

causaal,  door  de  Natuur  wordt  bepaald.  Van  den  Geest  door 

de  Natuur  tot  den  Geest  is  de  formule  voor  eene  waarlijk 

kritische  zienswijze  of  opvatting  aangaande  den  aard  van 

het  wereldproces.  «De  noodzakelijke  strekking  aller  natuur- 

» wetenschap",  zegt  Schelling  in  ziin  System  des  transcendentalen 
Idealtsmus  (1800),  »is  van  de  Natuur  op  het  intelligente  te 

•'komen.  Dit  en  niets  anders  ligt  ten  grondslag  aan  het  streven 

»om  in  de  natuurverschijnselen  theorie  te  brengen.  —  De  vol- 

smaakte  theorie  der  Natuur  zoude  diegene  wezen,  door  welke 

»de  geheele  Natuur  zich  in  ééne  Intelligentie  oploste.  De  doode 

»en  bewustelooze  natuur  voortbrengselen  zijn  slechts  mislukte 

«pogingen  der  natuur  om  zich  zelve  te  spiegelen;  in  het 

«algemeen  gesproken  is  de  zoogenoemde  doode  Natuur  niets  dan 

«eene  onrijpe  intelligentie,  waarom  dan  ook  in  hare  verschijnse- 

»len  nog  bewusteloos  reeds  het  intelligent  karakter  doorschemert. 

»Het  hoogste  doel :  zich  zelve  object  te  worden ,  bereikt  de  Natuur 

«eerst  in  hare  hoogste  en  laatste  reflectie ,  welke  niets  anders  is 

«dan  de  mensch,  of,  algemeener  gesproken,  datgene  wat  wij 
«onze  Kede  noemen,  in  dewelke  de  Natuur  voor  het  eerst  tot 

«zich  zelve  terugkeert ,  en  waardoor  het  duidelijk  wordt,  dat  zij 

«oorspronkelijk  identisch  is  met  datgene  wat  in  ons  als  intelli- 

«genlie  en  bewust  wezen  tot  kennis  geraakt."  (*) 

O  Een  woord  van  waardeering  voor.  de  beteekenis  van  den  genialen  den- 
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Ziedaar  ons  dan  wel  verre  van  het  atheïsme  en  materiahs- 

me,  dat  nog  zoo  menig  »beschaal'd  en  ontwikkeld"  mensch 
als  de  eenige  wetenschappelijke  natuuropvatting  beschouwt,  doch 

dat  in  waarheid  den  dieper  doordenkenden  raetaphysicus  te  al- 
len tijde  eene  wereldbeschouwing  van  geestelijk  onrijpe  lieden 

heeft  toegeschenen.  »Si  Ton  prend  la  moyenne  et  la  resultante 

» entre  tous  les  grands  systèmes  de  philosophie  depuis  Platon 

)>jusqu'a  Hegel,  on  verra  que  la  conception  d'un  ordre  divin, 

«principe,  type  el  hut  de  Tordre  terrestre  et  raatériel,  l'em- 
»porte  de  beaucoup  par  Ie  nombre  des  adherents,  et  la  gran- 

»deur  des  génies  qui  l'ont  soutenu,  sur  la  conception  con- 

«traire."  (*)  »Wat  wij  ivinnen,  waanneer  wij  ons  losmaken  van  de 
»redelooze  en  onwetenschappelijke  zienswijze  die  alleen  een 

»(dood)  ndXnm -mechanisme  erkent,  buiten  hetwelk  verder  niets 
«voorhanden  zoude  zijn  dan  tallooze  kleinere  mechanismen  die 

»men  organische  wezens  noemt,  — wat  wij  met  de  verwerping 
«dezer  tot  voorbijgaande  macht  geraakte  dwaalleer  \ oor  gewin 

«erlangen,  is  dit:  eene  geheel  andere  en  hoogere  wijding  van 

»ons  eigen  leven  en  streven.  Want  wanneer  alle  dingen  open- 

» baringen  eener  macht  zijn,  die  ons  kenvermogen  te  boven 

»gaat,  dan  zijn  ook  wij  menschen  en  ieder  afzonderlijk  individu 
>  onder  ons  ,  agentia  waardoor  de  onbekende  oorzaak  werkzaam 

»is,  en  daarmede  erlangen  wij  voor  ons  zelve  en  voor  de  wereld , 

» waarvan  wij  een  deel  uitmaken,  eene  beteekenis  die  ons  ver- 
»heft  en  adelt,  die  ons  doet  volharden  in  zege  en  nederlaag, 
»die  ons  doel  voortleven  ook  wanneer  de  dood  te  verkiezen 

»ware  en  die  ons  in  vrede  laat  sterven,  ook  wanneer  wij  niet 

«weten  wat,  zonder  betrekking  tot  een  organisch  lichaam,  dat- 
»gene    wel    mag  zijn  wat  wij  gedurende  deszelfs  bezit  met  ik 

ker,  wiens  woorden  ik  hier  heb  aangehaald:  «Sedert  liet  optreden  van  Hegel 

en  Schelling  is  de  aandacht  der  geleerden  in  de  verschillende  takken  van 

geesteswetenschap  levendiger  en  aanhoudender  op  hun  geestelijken  inhoud 

en  doel  gericht  gebleven ,  dan  wellicht  in  do  voorafgegane  eeuwen  het  geval 

is  geweest;  en  de  groote  arbeid  dier  philosophie  is  derhalve  niet  geheel  te 

vergeefs  verricht".    Helmholtz,  V.  u.  R.,  I,  125. 
(!)  Paul  Janet,  Xe  Materialisme  contemporain,  4e  éd.  (1885),  blz.  137. 
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«aanduiden.  Moge  ervan  komen  wat  er  wil  —  er  is  in  ons  tets 
» werkzaam  dal  niet  te  gronde  kan  gaan,  ook  wanneer  de 

«aardbol  op  de  zon  stortte  en  zich  daar  in  eene  wolk  van 

»gloeiend  gas  veranderde.  Datgene,  wat  het  werk  der  teleolo- 
«gische  oorzaak  aan  en  in  ons  is,  kan  onmogelijk  te  niet  gaan, 
»ook  wanneer  het  mechanisme  van  de  wereld  der  verschijnselen 

«eene  van  de  tegenwoordige  geheel  verschillende  gedaante  mocht 

)>aannemen.  Dat  is  eene  eenvoudige  logische,  en  daarom  we- 
«tenschappelijke,  gevolgtrekking.  Meer  echter  Ie  beweren  dan 

»dat,  ware  een  onderwinden  dat  de  Engelsche  philosoof  Herbert 

»  Spencer  zeer  treffend  «transcendentale  onbescheidenheid" 

» genoemd  heeft."  (*) 

»In  ons  allen",  zegt  Schelling,  «woont  een  geheimzinnig  en 
«wonderbaar  vermogen  om  ons  uit  de  wisseling  van  den  tijd 

«terug  te  trekken  in  ons  binnenste,  ontdaan  van  alles  wat  van 

«builen  kwam,  en  daar  onder  den  vorm  der  onveranderlijkheid 

«het  eeuwige  te  aanschouwen;  deze  aanschouwing  is  de  inner- 
«lijkste,  eigenste  ervaring,  waarvan  alleen  alles  af  hangt  wat  wij 

«aangaande  eene  bovenzinnelijke  wereld  weten  of  gelooven."  Het 
is  de  glorie  van  den  menschelljken  geest,  dat  hij  zich  problemen 

vermag  te  stellen  sub  specie  aelernitatis.  Stellen  ,  —  doch  ook 

oplossen  i^  De  kritische  philosoof  antwoordt,  dat  al  onze  kennis 
van  betrekkelijken  aard  is,  en  dat  de  wijsgeer  voor  altijd  met 

den  drang  tot  het  zoeken  van  eeuwige  waarheden  de  overtui- 
ging heeft  te  verbinden  ,  dat  de  extramentale  of  transsubjectieve 

waarde  onzer  voorstellingen  problematisch  is.  ('^)  In  geen  ge- 
val kunnen  wij  met  onze  redeneeringen  het  wezen  zelf  der 

Natuur  bereiken ;  re])raesentatieve ,  meer  of  min  adaequate 

symholenk^nm'è  is  alles  wat  ons  mogelijk  blijft.  «Dat  het  eene 

«contradictio  in  adjecto  is ,  het  werkelijke  oïKkm's  Diiifj  ansich 
«in  positieve  bepaUngen  te  willen  voorstellen,  zonder  het  toch 

(')    U.  Zacharias,  nher  geloste  u,  angel.  Problente  der  Naturf.,  blz.  86. 

('^)  «Nous  avons  ime  impiiissance  a  proiiver,  iiivincible  a  lout  Ie  dogmatis- 

me; nous  avons  une  idee  de  la  vérilc,  invincible  ;i  fout  Ie  pyrrbonisme". 
Blaise  Pascal  (1623  —  1662),  Pensees,  art.  X\[. 
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^  in  den  vorm  van  ons  voorstellen  op  Ic  nemen ,  behoef  ik  niet 

«meer  uiteen  te  zetten.  Dat  is  meermalen  besproken.  Wat 

>wij  bereiken  kunnen,  is  de  kennis  der  wet  en  orde  in  het  rijk 

»der  werkelijkheid,  —  en  dan  nog  slechts  opgesteld  in  het  tee- 
«kensysteem  onzer  zinsindrukken.  Alles  Vergangliche  is  nur  ein 

)>Gleichniss."  (*)  Wat  ik  vermag  te  v^reten  en  te  denken  is 
altoos  afhankelijk  van  de  mij  fjegeven  eigenaardigheid  mijns 
voorstellingsvermogens.  Hoever  ik  ook  kome  met  al  mijne 

overpeinzingen ,  altijd  blijf  ik  afhankelijk  van  de  scheppings- 
kracht, welke  mij  een  verstand  met  zulke,  en  geene  andere, 

eigenaardigheden  geschonken  beeft.  Daar  mijn  denken  zich 

dien  ten  gevolge  in  apriorische,  dat  zijn  van  te  voren  gegeven, 

vormen  te  bewegen  heeft,  kan  ik  alzoo  nimmer  absolute, 

maar  altijd  slechts  relatieve ,  waarheid  erlangen ,  —  een  inzicht 
dat  bij  den  eersten  aanblik  ontmoedigend  moge  schijnen,  maar 

dat  inderdaad  een  kompas  is,  hetwelk  Kaint  der  wijsbegeerte 

voor  alle  tijden  in  de  hand  gegeven  heeft.  Hoezeer  ons  ken- 
vermogen aan  het  betrekkelijke  en  subjectieve  is  gebonden  kan 

men  o.  a.  daaraan  nagaan,  dat  geene  waarneming  van  een 

rustend,  dus  waar  en  eeuwig  Zijn,  onzen  drang  tot  onderzoek 

kan  opwekken ;  eerst  wanneer  wij  aan  eene  zaak  veranderingen 

en  bewegingen  zien  plaats  hebben ,  vragen  wij  naar  de  oorzaak 

dier  feiten  en  beginnen  wij  te  onderzoeken.  Nu  is  bet  voor- 
zeker de  drang  tot  opsporing  van  het  blijvende  en  algemeene , 

dat  aan  alle  verandering  ten  grondslag  ligt,  die  ons  bij  alle 
onderzoek  min  of  meer  belder  voor  den  geest  staat ,  doch  deze 

drang  schijnt  tot  eeuwige  onuitvoerbaarheid  veroordeeld.  Bij 

alle  genialiteit  der  philosophen  en  naturalisten  van  hoogeren 

rang  is  het  der  natuurphilosophie  tot  op  den  buidigen  dag  niet 

beschoren  geweest,  het  probleem  op  te  lossen,  hoe  wisseling 

en  verandering  in  iets  blijvends  en  onveranderlijks  haren  grond 

kan  vinden :  en  bij  elke  poging  tot  verklaring  van  dit  raadsel 

maakt  zich  eene  tegenstrijdigheid  in  het  denken  merkbaar. 

Absolute    zekerheid    vermogen    wij  in  geenerlei  richting  en  in 

^V     Helmholtz,   V.  n.  i?..  II,  240. 
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geen  enkel  opzicht  te  bereiken;  waarschijnlijkheidskennis  is  alles 

wat  wij  in  staat  zijn  op  te  doen.  Het  is  in  dien  geest,  dat 

Eduard  von  Hartmann  zijne  philosophemen  opstelt ,  en  dat  een 

gedeelte  van  zijne  wereldbeschouwing  door  mij  tot  het  middel- 
punt van  dit  betoog  is  gemaakt. 

Zullen  echter,  zelfs  op  dien  bescheiden  voet,  de  vooraf- 
gegane redeneeringen  door  den  lezer  worden  geaccepteerd? 

Ik  houd  het  voor  niet  onwaarschijnlijk,  dat  tegen  de  iden- 

tificatie van  de  objectieve  en  de  subjectieve  zijde  der  Na- 
tuur, tegen  de  herleiding  der  atoomkrachten  tot  wilsuitingen 

van  den  absoluten  Geest  (een  kenmerkende  en  beslissende 

trek  in  Hartmann's  wereldopvatting) ,  door  menigeen  bezwaar  zal 
worden  gemaakt.  Ik  voorzie  bij  dezen  en  genen  tegenwer- 

pingen als:  «Anthropomorphisme!"  «Hypostasen  van  subjec- 

tieve begrippen!"  Doch  men  bezinne  zich.  Alles  wat  door 

een  zoogenoemd  » exact  empiricus"  kan  worden  aangevoerd 
tegen  een  anthropomorphisme,  als  door  mij  is  uiteengezet, 

berust  op  misverstand  en  gebrek  aan  zelfkennis.  Niet  alle 

anthropomorphisme  ,  maar  alleen  een  kinderlijk  en  onnadenkend 

anthropopathisme  valt  te  veroordeelen.  Het  philosophisch  an- 
thropomorphisme abstraheert  van  al  het  contingente  en  specifiek 

menschelijke  in  onze  natuur,  en  beweert  alleen  dat  de  primaire, 

in  begrip  niet  verder  ontleedbare  factoren  onzes  bestaans  ook 

de  wereldfactoren  zijn  ,  en  de  makrokosmos  geene  andere  essen- 
tieele  attributen  kan  bezitten  dan  de  mikrosmos  van  ons  eigen 

ik,  het  eenige  dat  rechtstreeks  te  onzer  kennis  komt.  De 

mensch  zelf  is  een  integrant  deel  der  Natuur;  moeten  dan 

zijne  bestaansfactoren  niet  in  de  Natuur  zijn  terug  te  vinden? 

Om  de  werkelijkheid  te  leeren  kennen  hééft  de  mensch  niet  eens 

een  ander  middel  of  standpunt  van  waarneming  dan  zijn  eigen 

geest;  en  de  empirist,  gewoon  als  hij  is  aan  eene  gedachtelooze 

hypostase  van  de  objectieve  zijde  onzer  bewustheid ,  verkeert  in 

eene  kinderlijke  dwaling  ,  zoo  hij  meent  op  andere  wijze  te  werk 

te  gaan.  Wat  anders  zijn  wiskundige  formules  voor  zoogenaamde 

natuurwetten  dan  spinsels  uit  's  menschen  eigen  brein,  uitvloeisels 
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van  de  logische  zijde  onzer  eigene  oienschelijke  iialuur?  Zoude 

het  geen  »anthropomorphisnie"  zijn,  geen  «hypostase  van  suh- 
jectieve  voorstellingen"  wanneer  men  bewustzijn  en  wil  onver- 

schillig in  welke  andere  wezens  onderstelt ,  wanneer  men  van 

«arbeidsvermogen"  in  de  Natuur,  van  gewaarwording  in  de 

lagere  organismen  spreekt:^  Percipteerl  men  dien  wil  en  dat 
bewustzijn ,  dat  arbeidsvermogen  en  die  gewaarwordingen  in 

andere  wezens!'  Neen,  men  neemt  ze  niet  rechtstreeks  waar : 
alleen  ideëele  en  zuiver  intramentale  phaenomena  worden  waar- 

genomen; de  overtuiging  van  het  bestaan  van  geestesfunctiën 

buiten  ons  berust  op  eene  trouwens  onvermijdelijke  overdracht  en 

onderstelling.  En  geeft  men  het  goed  recht  der  analogie  eenmaal  in 

beginsel  toe ,  dan  vervalt  alle  reden  tot  verzet  tegen  omzichtige 

hypostasen  als  zoodanig.  De  dan  eens  voor  al  geldige  wel  der 

analogie  noopt  ons  tot  de  gevolgtrekking  dat  men,  óf  gewaarwor- 
diug,  voorstelling  en  streefvermogen ,  ten  spijt  van  alle  inwendige 

waarneming,  zelfs  in  onze  hoogste  geestesfunctiën  moet  loochenen, 

of  wel,  bij  erkenning  daarvan  in  zich  zelf  en  andere  gelijk- 
soortige wezens,  ze  verder  door  tot  in  de  laagste  reflexvver- 

kingen,  en  in  laatsten  aanleg  ia  alle  functiën  der  wereldsub- 
slanlies  erkennen  moet,  hetzij  deze  al  dan  niet  atomistisch 

gesplitst  en  in  eene  extramentale  ruimte  van  drie  afmetingen 

e^istenl  zijn.  Zijn  onze  eigene  gedachten  de  concave  binnen- 
zijde eener  spheer  ,  waarvan  de  Wil  het  onaanschouwbare  inaar 

onmisbare  activiteilscorrelaat  is,  dan  moeten  in  de  geheele 

Natuur  geestesleven  en  werkelijkheid  als  substantieel  identische 

binnen-  en  buitenzijde  zich  tot  elkaar  verhouden.  In  ons  kan 

niets  tot  ontvouwing  gekomen  zijn,  wat  niet  van  alle  eeuwig- 
heid in  het  Wereldwezen  is  vervat  geweest.  Uit  niets  wordt 

niets.  Onze  gedachten  en  begeerten ,  onze  gewaarwordingen 

en  vvilsuitingen  zijn  dus  gedachten  en  begeerten,  gewaarwor- 
dingen en  wilsuitingen  der  in  ons  tot  zelfbezinning  gerakende 

Natuur,  en  niets  is  aannemelijker  dan  de,  empirisch  voorzeker 

niet  verifieerbare,  onderstelling,  dat  dezelfde  macht  (=  Wil) 
die   de   slurf  van    den    olifant    heen   en  weer  beweegt  ook  het 
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ontstaan  dier  slurf  veroor zaalit  heeft.  Zij,  die  zich  verzetten 

tegen  de  herleiding  der  atoomkrachten  tot  de  geschematiseerde 

en  gelocaliseerde  wilsuitingen  eener  Panpsyche ,  hehhen  zich 

duidelijk  te  maken,  wat  ook  een  zoogenoemd  » exact  empirist" 
eigenlijk  onder  verklaring  en  verklaringsbeginselen  verstaat. 

Men  bedenke,  dat  bij  alle  praktische  onmisbaarheid  der  atomisti- 
sche hypothese,  het  atoom  zelf  geen  zier  minder  metaphysisch 

is  dan  het  algemeen  ethelistisch  beginsel  waartoe  het  door 

Hartmand  wordt  herleid,  en  dat  men  zonder  opklimming  van 

het  bijzondere  tot  het  algemeene  nooit  tot  eenige  verklaring 

van  natuurfeiten  kan  geraken  ,  die  waarlijk  dien  naam  verdient. 

Doch  laat  mij  het  wetenschappelijk  recht  van  een  gezuiverd 

anthropomorphisme  nog  ietwat  nader  uitwerken ;  er  is  met 

het  declameeren  tegen  metaphysische  hypostasen ,  tegen  eene 

vermenscheli]  kende  opvatting  der  hoogste  wereld  beginselen  reeds 

veel  onbillijks  en  on  verstandigs  gezegd. 
Het  bestaan  eener  rechtstreeks  waarneembare,  en  toch  onaf- 

hankelijk van  ons  voorhanden  ,  stoffelijke  wereldsubstantie  blijkt 

bij  nauwlettende  overweging  op  zelfbedrag  te  berusten ;  dit  is  eene 

vaststaande  uitkomst  van  wetenschappelijk  onderzoek.  Eene 

onafhankelijk  van  ons  voorhandene  trage  en  doode  en  starre 

zelfstandigheid  bestaat  niet:  wat  wij  daarvoor  hielden,  is  een 

complex  van  wisselende  en  onderling  in  elkander  overgaande 

waarnemingswijzen  in  onzen  geest.  Wat  nu  aan  het  afgetrokken 

natuurschema ,  dat  wij  ons  vormen  na  aftrek  van  de  contingente 

eigenschappen  der  voorwerpen,  de  mogelijkheid  van  een 
werkelijk ,  d.  i.  werkend ,  bestaan  buiten  onzen  geest  verleent 

en  ons  voor  solipsisme  en  illusionisme  behoedt,  is  dat 

iets  anders  dan  het  krachtbegrip?  Dit  begrip  verheft  eerst 

de  dansende ,  rondwarrelende  punten  der  theoretische  phy- 

sica  tot  reëele  en  werkende  entiteiten.  Doch  op  dit  kracht- 
begrip zouden  wij  nooit  gekomen  zijn,  als  wij  niet  in  onzen 

eigen  wil  een  activiteitsbeginsel  hadden  leeren  kennen,  en 

het  woord  » kracht'^  blijft  volslagen  zinledig  tenzi/j  men  implicite 
of  explicite  de  voorstelling  van  zijn  eigen  wil  er  aan  ten  grondslag 
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legge.  De  natuurwetenschap  zie  toe  waar  zij  blijft,  bij  ver- 
werping der  ethelistische  hypothese!  Solipsisuie  en  illusionisme 

zouden  daarvan  het  logisch  gevolg  zijn ! 
Anthropomorphisme    tegenover    de    Natuur    in  het  algemeen 

en  de  kracht  in  het  bijzonder  te  willen  vermijden,  staat  gelijk 
niet    den    wensch    om    over    eigen    schaduw   heen  te  stappen. 
Overzien    wij,    om    in    bet   algemeen  te  spreken,  de  uit  onze 
bewustzijnstoestanden  opgemaakte  buitenwereld,  dan  blijkt  bij 
den  eersten  kritischen  oogopslag,  dat  alles,  wat  wij  der  Natuur 
toeschrijven  ,  enkel  en  alleen  op  overdracht  uit  onzen  eigen  geest 

berust,  en  er  na  aftrek  onzer  transcendentale  projecties  niets  over- 
blijft.    Bestaan,    werking,  werkelijkheid,  eenheid  en  veelheid, 

noodzakelijkheid,  zelfstandigheid,  oorzaak  en  gevolg,  zijn  voor  ons 

weten  niets  dan  zuivere  verstandsbegrippen,  abstracte  katego- 
rieën    waarin    hel    menschelijk   denken  zich  beweegt;  ruimte, 

tijd    en    beweging    zijn    rechtstreeks   genomen  niet  dan  inlra- 
mentale  vormen  van  waarneming,  bestaanswijzen  onzer  voor- 

stellingen.    Kracht    en    gewaarwording    zijn    als    wil   en    ge- 
dachte   de    grondbegrippen    der    geesteswetenschap.      Kortom, 

eene    werkelijkheid    of   Natuur   buiten    onzen   geest  vermogen 
wij  alleen  te  denken  in  overeenstemming  met  de  schematische 

vormen  van  ons  eigen  bewustzijn.     Hij  ,  die  zich  in  allen  ernst 

wilde  onthouden   van   alle    «vermenschelijking''  in  zijn  onver- 
mijdelijk en  onuitroeibaar  streven  om  over  zijn  eigen  ik  heen  te 

geraken  en  in  de  Natuur  buiten  hem  door  te  dringen,  zoude  gelij- 
ken op  iemand  die  zijn  eigen  huid  uit  wilde  sluipen,  of  weieene 

plaats  wilde  bereiken  zonder  een  punt  van  uitgang  te  nemen. 

Wij    construeeren    de    werkelijkheid   hypothetisch  uit  twee  in 
onze   bewustheid  zich  openbarende  hoofdelementen ;  het  eerste 
bestaat    uit    de    schematische    vormen    van    den    inhoud  onzes 

bewustzijns  (ruimte,  tijd  en  kategorieën),  het  andere  uit  de  grond- 
factoren  van  ons  geestesleven  zelf  (wil,  gevoel,  gedachte).    Is 

slechts  een  dezer  beide  analogieën,  welke  eene  soort  van  » harmonie 

préétablie"  onderstellen ,  onhoudbaar  en  ongegrond,  dan  is  onze 
voorstelling  eener  werkelijkheid  enkel  illusie,  dan  zijn  wij  met  ons 
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zelven  alleen  en  bestaat  er  geene  Natuur  voor  ons,  —  eene  gevolg- 

trekking, die  met  ons  zelfgevoel  als  minnende  en  hatende,  begee- 
rende  en  handelende  wezens  in  stuitende  tegenspraak  zoude  zijn. 

Strijken  wij  de  «verraenschelij kende"  overdracht  van  wil  ol 
kracht  en  voorstelling  of  gewaarwording,  dan  houden  wij  niets 

over  dan  een  abstract  en  spookachtig  ruimte-schema,  met  be- 
weeglijke punten  zonder  eenige  beteekenis,  dat  niet  in  staal  is 

eenige  werking  op  den  geest  uit  te  oefenen,  en  derhalve  niet 

alleen  ophoudt  iets  te  kunnen  verklaren ,  maar  ook  niet  meer 

door  gegronde  sluitredenen  uil  zijne  werkingen  op  onzen  geest 

kenbaar  is.  Gaan  wij  zoo  ver,  dat  wij  met  de  extreme  bewust- 

zijnsidealisten  de  overdracht  onzer  denk-  en  waarnemings- 
vormen  op  eene  onafhankelijk  van  onze  waarneming  voorhanden 

Natuur  als  onbewijsbaar  en  ongegrond  ook  hypothetisch  laten 

vervallen,  dan  verliezen  niet  alleen  alle  op  quantiteitsverhoudingen 

en  betrekking  van  ruimte  en  tijd  steunende  natuurwetenschap- 
pelijke verklaringen  te  eenen  male  allen  zin  en  beteekenis, 

maar  met  de  denkkategorieën  causaUteit,  realiteit,  substantie, 

gaat  zelfs  het  buiten  het  bewustzijn  verblijvende  (extramen- 
tale,  gnoseologisch  transcendente)  subject,  de  drager  zelf  onzer 

gedachten  en  begeerten  te  loor,  en  bestaat  er  niets  meer,  waarop 

onze  gedachtenwereld  kan  betrokken  worden.  Is  eene  dezer  onmis- 
bare overdrachten,  of  zijn  ze  beide,  op  illusie  gegrond,  dan  bestaat 

er  kort  en  goed  voor  ons  geene  Natuur,  maar  is  alles  eene  zin- 
nelooze  phanlasmagorie ,  een  droom  gedroomd  door  het  Niets^ 

en  de  gewaande  natuurwetenschap  is  dan  met  de  alchimie  en 

astrologie  in  de  rommelkamer  der  voorkritische  begoochelingen 

te  werpen.  Men  moge  de  conclusiën  bemantelen  zoo  veel  men 

wil:  de  afgrond  van  een  bodemloos  Niets  grijnst  ons  dan  aan- 

Bestrijdt  dus  de  «empirist"  de  toepasselijkheid  van  alle  meta- 

physisch  anthropomorphisme  bij  's  menschen  pogingen  tot  het 
vormen  eener  wereldverklaring,  dan  heft  hij  daarmede  alle  we- 

tenschap op :  laat  hij  het  recht  der  hypostase  in  beginsel  gelden, 

dan  bekent  hij  daarmede  dat  wij  ons  de  werkelijkheid  alleen 

volgens  geestelijke  voorbeelden  kunnen  denken ,  en  dat  wij  van 
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dezelve  alleen  in  zooverre  inzicht  en  begrip  kunnen  hopen  te 
erlangen,  als  onze  uienschelijke  overdracht  reikt  en  onze  re- 

praesentatieve  begrippen  transcendente  geldigheid  bezitten. 

Niemand  kan  buiten  eigen  huid  sluipen:  ook  de  menschelijke 

geest  blijft  onverbiddelijk  binnen  eigen  grenzen  besloten.  On- 

dersteld dus  dat  er  iets  te  begrijpen  valt,  wat  wij  allen  in- 
stinctmatig blijven  vasthouden,  zoo  kan  de  denkende  geest  de 

Natuur  slechts  uit  zich  zelf  verstaan ,  en  beeft  geene  andere 

bron  van  kennis  der  werkelijkheid  dan  repraesentatieve  gedach- 
ten en  gewaarwordingen.  Onverbiddelijk  geldt  voor  ons  weten 

de  leuze:     »De  mensch  is  de  maat  aller  dingen." 
Tegenover   den    metaphysica-schuwenden    empirist  blijft  het 

dus  bij    de    slotsom    onzer   voorafgegane    redeneeringen:    stof 

bestaat     niet:     alles     is     rjeest.     Het    ivezen   der    werkelijkheid 

is    kracht:  alle  kracht  is  geschematiseerde  en  gelocaliseerde  wils- 
kracht,    hl     laatsten    aanleg    lost    de    kracht    zich    op    in    Wil 

en    Idee,    de     in     hun    wezen     onderling     onafscheidelijke    fac- 
toren   van    ons    eigen   geestelijk    bestaan.     Op   hunne    beurt  zijn 

deze    factoren    op    te  vatten  als  functiën  of  uitingsivijzen  der  in 
haar  wezen  niet  blinde  en  doode  maar  intuïtieve  en  levende  Sub- 

stantie,   pluralistisch    gesplitste    manifestaties    van    een  eenig  en 

ondoorgrondelijk  Alwezen ,  in  hetwelk  alleen  alle  Zijn  is.     De  attri- 
butieve tweeheid  van  wil  en  idee  aan  het  Absolute  heeft  men 

te  verdedigen    ook  tegen  den   geheel  idealistisch  gezinden  em- 

pirist,  tegen  den  »von   des  Gedankens  Blasse  angekrankelten" 
neokantiaan    (VAmmcER    bijv.),    wiens    wijsheid    haar    toppunt 

heeft   bereikt  in  de  illusionistische  leuze:     «Buiten  mijn  eigen 

denken  weet  ik  van  niets."     Tegenover  den  zoodanige,  zoowel 
als  tegenover  den  volgeling  van  Hegel  ,  heeft  men  met  nadruk 

te  doen  gelden,  dat  met  zijne  begrippen  en  voorstellingen  het 
Wezen    van    al    wat   bestaat    niet   omvat   kan  zijn,  maar  nog 

noodzakelijk    een    iets    buiten    het    bewustzijn   als  oorzaak  en 
substraat  der  ideeën  moet  worden  aangenomen.     Alle  doctrinaire 

beweringen  van  blootelijk  empirische  (=rintramentale)  waarde  der 

kategorièën   wederleggen    zich  zelf.     Reeds  Jakobi  (1743-1819) 
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heeft  scherp  en  duidelijk  het  dilemma  aangegeven,  dat  doodelijk 
wordt  voor  een  realiteit-loochenend  idealisme  en  een  trans- 

cendentaal realisme  noodzakelijk  maakt:  de  aandoeningen, 

waardoor  wij  de  empirisch  gegeven  stof  der  waarneming 

ontvangen,  moet  óf  van  verschijnselen,  of  van  eene  transcen- 
dente realiteit  uitgaan,  liet  eerste  is  ongerijmd,  wijl  verschijn- 
selen in  Kantischen  zin  zelve  niet  dan  voorstellingen  zijn,  en 

er  dus  op  die  onderstelling  vóór  alle  voorstellingen  bereids 

voorstellingen  voorhanden  moesten  wezen;  het  andere,  met 

richtig  instinct  maar  inconsequentie  van  leer,  door  Kant  zelf 

aangenomen ,  is  in  strijd  met  de  leer ,  dat  verhouding  van 

oorzaak  en  gevolg  alleen  binnen  het  denkend  bewustzijn  geldt, 

en  de  kategorie  der  oorzaak  niet  leiden  kan  tot  eenige  zelf- 
standigheid buiten  den  denkenden  geest.  Naar  men  weet  is  dit  de 

grove  inconsequentie  geweest  die  aldra  de  Kantische  »  Vernun/t- 

kriti/c"  kort  na  haar  verschijnen  in  duigen  dreigde  te  doen 
vallen.  Volgens  Kant  slaat  de  kategorie  der  oorzaak  slechts 

op  verschijnselen  of  voorstellingen ,  en  toch  zoude  de  affectie 

van  «Dinge  an  sich"  uitgaan.  Is  nu  eene  uitsluitend  immanente 
opvatting  van  de  kategorie  der  oorzaak  onhoudbaar:  sluit  zij  de 

ongerijmdheid  in,  dat  (het  ontstaan  onzer  voorstellingen  alleen 

door  andere  voorafgegane  voorstellingen  wordt  bepaald  en  dus)  onze 

voorstellingen  in  ons  causeeren  voordat  zij  nog  bestaan:  dan 

heb  ik  werking  op  mij  van  buiten  te  erkennen  ,  en  verval  daar- 
door van  zelf  tot  de  noodzakelijkheid  om  in  den  een  of  anderen 

vorm  de  dynamische  hypothese  weder  op  Ie  vatten.  Het  wezen 

der  dingen  gaat  dan  ook  niet  op  in  idee;  eene  gedachte  en 

eene  in  handeling  omgezette  gedachte  zijn  twee  zeer  verschil- 
lende entiteiten.  Gedachte  en  werkelijkheid  behooren  bij  elkaar 

als  de  concave  en  convexe  zijden  van  eenen  cirkel;  zij  zijn  als 
de  beide  zijden  eener  medaille ,  die  evenals  de  maan  ons  slechts 

eenen  kant  —  hier  den  ideëelen  —  laat  zien.  De  werkelijke  Natuur 
is  nog  iets  anders  dan  voorstelling ;  bij  den  gedachten  inhoud  moet 

nog  een  nescio  quid  komen,  opdat  er  werkelijkheid  uit  worde. 

Niet    als  denkend  wezen  ondervinden  wij  het  bestaan  van  wat 

32 
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dan  ook,  maar  als  werkend  wezen:  alleen  door  hoogst  reëele 

botsingen  van  ons  eigen  streefvermogen  met  vreemde  bestaans- 
uitingen    vsrordt    het    Zijn  voor  ons  bewust  en  waarneembaar. 

Het  gaat  niet  aan ,  wegens  de  onvatbaarheid  van  het  begrip 
Wil  voor  logische  ontleding ,  al  wat  aan  gene  zijde  der  bewuste 

gedachte  ligt  te  loochenen ;  het  verstand  behoort  niet,  ten  spijt 
der  leer  die  wij  door  iederen  stoot  aan  een  hoek  op  doen ,  te 

blijven  staan  bij  de  bewering  dat  alles  niets  is  dan  enkel  denken , 
de  wereld  niets  dan  louter  idee.  Ook  maakt  het  niets  uit,  of 

men  het  beweerde  samenvallen  der  werkelijkheid  met  de  bewuste 

gedachte  opvatte  op  de  wijze  van  Berkeley,  Fichte  of  Hegel, 
of  zelfs  verdwaald  zij  geraakt  onder  de  op  hunne  onwetendheid 

verliefde  neokantianen ,  philosophen  die  men  vergelijken  kan  bij 

zwemmers  van  beroep  die  nooit  zullen  verdrinken,  eenvoudig 

omdat  zij  nooit  te  water  gaan.  Hoe  men  de  zaak  ook  beschouwe, 

altijd  is  het  grimmige  op  elkander  botsen  der  natuurkrachten 

meer  dan  eene  tegenstelling  van  dialektisch  te  vereenigen  be- 
grippen a  la  Hegel.  De  wilskracht  van  een  sterk  karakter 

is  nog  iets  anders  dan  de  som  der  gedachte  voorbeelden,  in 

wier  verwerkelijking  die  wilskracht  zich  uit.  Wij  zelf  zijn 

iets  meer  dan  gedachte:  alleen  doordat  de  waarnemer  zelf  iets 

werkelijks  is,  komt  hij  ertoe  eene  werkelijkheid  ook  buiten 

zich  te  erkennen:  alleen  doordat  het  weten  gedragen  wordt 

door  een  werkend  en  handelend,  willend  en  energie  ontwikke- 
lend wezen,  blijkt  het  in  staat  de  werkelijkheid  als  buiten  zich 

voorhanden  te  denken ,  in  weerwil  dat  het  dit  alleen  betrekke- 

lijk en  negatief  in  zich  vermag  te  construeeren ,  als  de  keer- 
zijde van  zich  zelf:  het  weten  of  zuiver  ideëele. 

Tegenover  het  materialisme  blijft  het  (bewustzijns-)  idealisme 

zijne  volle  bewijskracht  behouden.  De  loochenaar  eener  geeste- 
lijke zelfstandigheid,  de  verkondiger  van  de  onzeggelijk  platte 

en  plompe  leer,  dat  de  blinde  stof  de  eenige  «substantie"  is, 
heeft  te  leeren  beseffen,  wat  het  zeggen  wil,  dat  alle  bestaan 
hetwelk  wij  kennen,  uitsluitend  is  een  bewust  bestaan,  en  uit 

der  aard  binnen  den  kring  der  gedachte  besloten  blijft.     Is  nu 
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een  gedacht  bestaan  het  eenige  dat  ons  weten  binnentreedt: 

is  het  bewuste  begrip  de  eenige  in  alle  wetenschap  aanwend- 
bare maatstaf:  dan  is  de  Geest  de  eenige  medespreker, 

de  eenige  getuige  en  rechter  in  den  strijd  over  de  waar- 
heid, en  wordt  het  eene  dwaasheid,  een  grondeloos  streven, 

onzen  gedachtenkring  tot  een  —  Büchner  begrijpe  op  welke  wijze 
vastgelijmd  —  aanhangsel  te  willen  maken  eener  onderstelde 

maar  nergens  kenbaar  wordende,  heterogene  en  doode  »stof/.' 
Het  wordt  dan  in  den  letterlijken  zin  des  woords  eene  zelf- 
loochening,  van  de  gedachtenwereld,  die  ware  woonplaats  des 

geestes,  te  spreken  als  van  eene  onzelfstandige  en  onwezenlijke 

appendix,  in  tegenstelling  met  eene  ruimte-vullende,  volkomen 
harde  en  trage ,  blinde  en  doode  realiteit. 

De  geest ,  die  in  ons  tot  zelfkennis  geraakt ,  is  bewuste  geest. 

Eigenaardigheid  van  het  bewustzijn  is  de  onderscheiding  tusschen 

het  voorstellen  (als  abstracten  vorm),  den  voorsteller  (het  subject) 

en  de  voorstelling  (het  object).  Het  voorstellen  als  feit  wordt 

in  ons  bewustzijn  van  subject  en  object  gescheiden ,  en  als  functie 

tot  beide  in  betrekking  gesteld,  zoodat  men  in  zijne  bewustheid 

eene  soort  van  polariteit  leert  onderscheiden.  Het  primaire  feit 

van  alle  bewustzijn  is  de  gewilde  inspanninq ,  waarin  subjecti- 
viteit en  objectiviteit  vereenigd  besloten  liggen.  Door  middel 

van  den  ondervonden  tegenstand  leert  de  constante,  welke  ons 

organisme  te  zamen  houdt  en  bestuurt,  het  intelligibel  subject 

m.  a.  w.,  zich  als  begrensd  en  geïndividualiseerd  kennen ,  en  het 

komt  tot  wat  men  bewustzijn  noemt ,  doordat  het  met  energische 

noodzakelijkheid  een  niet-ik  gewaar  wordt.  Zoo  ontstaat  door 
den  waargenomen  tegenstand  onze  betrekkelijke  zelfkennis, 

waarin  wij  ons  zelve  leeren  kennen  als  gevoelende  en  willende  en 

idee-dragende  wezens,  kortom  als  levende  krachten,  als  hoedanig 
wij  ook  de  individua  buiten  ons  hebben  te  beschouwen,  met 

welke  wij  in  reëele  botsing  en  ideëele  gemeenschap  geraken.  (*) 

(*)  Over  het  ontstaan  des  bewustzijns  vergelijke  men  de  Philosophie  van 

}iet  Onbewuste,  hoofdst.  C,  UI,  benevens  0.  Plümacher's  geschrift  over  den 

'Kamp f  ums  Unbewusste"  [Bert.  1881),  blz.  40—75. 
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Bij  eenig  nadenken  vloeit  uit  het  bovenstaande  voort ,  dat 

de  grond  en  bronwei  van  ons  bewust  bestaan  niet  zelf  reeds 
met  ons  menschelijk  bewustzijn  kan  behept  wezen,  evenmin 

als  de  krachten ,  die  den  grondslag  der  droomen  uitmaken , 

zelve  reeds  droomen  zijn.  De  bewuste  voorstelling  draagt  een 

secundair  karakter,  daar  zij  geproduceerd  wordt  naar  aanlei- 

ding van  botsingen  tusschen  bereids  existente  krachten  of  wils- 
uitingen. Denkt  men  de  mogelijkheid  weg  van  coUisiën  tusschen 

ons  intuïtief  geconstrueerd  organisme  en  de  overige  werkelijk- 
heid buiten  ons,  dan  vervalt  ook  de  mogelijkheid  van  het 

ontstaan  des  bewustzijns.  Evenmin  als  stoffelijk  kan  dus  onze 

bestaansgrond  a  priori  bewust  wezen,  een  toestand  die  begren- 
zing, eindigheid  en  tegenstand  van  iets  anders  vooronderstelt. 

Als  grondslag  van  aanschouwde  materie  en  bewustheid  kan 
het  Wereldwezen  op  zich  zelf  §een  dezer  twee  zijn.  Wat 

kan  het  dan  nog  zijn?  Niets  anders  dan  onstoffelijk  en  onbewust, 

eene  geestelijke  bronwei  van  zuiver  intuïtieve,  zonder  reflectie 
of  redeneering  verwerkelijkte,  en  dus  in  onzen  zin  onbewuste, 

ideeën ,  —  kortom ,  onbewuste  Geest,  het  zoo  befaamde  Onbewuste 
van  Eduard  von  Hartmann.  Wij  hebben  gezien,  dat  de  inhoud 

der  Natuur  idee  moet  zijn ;  bij  de  realisatie  nu  der  wereldidee 

kan  het  Absolute  zich  zijner  niet  op  menschelijke  wijze  bewust 

wezen,  omdat  er  buiten  het  Absolute  niets  bestaat,  in  onder- 
scheiding waarvan  het  zich  in  zijn  transcendent  bestaan  buiten 

de  spheer  der  realiteit  als  iets  bijzonders  kan  leeren  kennen. 
Bewust  wordt  de  absolute  Geest  zich  alleen  secondair  in  de 

afzonderlijke  organismen,  in  de  individueele  zielen,  door  Hartmann 

opgevat  als  stralenbundels  van  intuïtieve  wilsuitingen,  in  tweeden 

aanleg  en  voorbijgaande  gericht  op  een  bepaalde  groep  van 

primaire  wilsfunctiën ,  —  de  uit  atoomkrachten  opgebouwde 
organismen.  Eene  mogelijke  suprdbewustheid  van  het  Absolute 

blijft  daarbij  voor  ons  weten  transcendent. 
De  bewuste  en  discursieve  vorm,  waarin  wij  denken,  kan 

niet  behooren  tot  het  primaire  wezen  der  Natuur;  het  rede- 

neerend  bewustzijn  als  zoodanig  is  geene  blijvende  zelfstandigheid, 
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maar  resulteert  eerst  uil  eene  veelheid  van  uitingen  oi' werkingen 
van  het  Alvvezen,  v^relks  eenigheid  en  absoluutheid  eene  on vermiJT 

delijke  onderstelling  is,  omdat  van  de  onzelfstandigheid  onzer 

eigene  persoonlijkheid  de  mogelijkheid  van  alle ,  het  bewustzijn 
overschrijdende ,  kennis  afhangt.  Alle  individuiiliteit  steekt  in 

ons  bewustzijn;  de  bestaansgrond  daarvan,  het  intelligibele 

subject,  is  één  in  wezen  met  de  geheele  overige  natuur.  (*) 
Doordat,  om  zoo  te  zeggen,  de  onbewuste  en  zuiver  intuïtieve 

Centraalzon  haar  licht  uitstraalt  op  den  hollen  spiegel  der 

organismen,  wordt  dit  licht  teruggekaatst,  om  zich  te  ver- 

eenigen in  het  brandpunt  van  den  zelfbewusten ,  gerefleeleer- 
den,  geest.  Zoo  ontstaan  de  afmetinglooze  centra  der  bewuste 

persoonlijkheden;  met  deze  houdt  het  absolute  centrum 

geene  recA^streeksche  gemeenschap,  maar  alleen  door  middel 

van  de  onbewuste  {■=-z  zuiver  intuïtieve,  »aus  sich  heraus  tre- 

tende")  stralen  of  functiën,  die  het  organisme  der  hersenen 
treffen,  en  die  dan  in  het  brandpunt  onzer  bewuste  persoon- 

lijkheid te  zamen  komen.  Wat  wij  ons  ik  plegen  te  noemen , 

is  een  verschijnsel  als  de  regenboog  in  de  wolk;  wat  aan  mij 

wezen  is,  is  niet  het  empirisch  ik,  hetwelk  veeleer  tegenover 

zijn  object  eene  soort  van  onzelfstandig  polarisatieproduct  moet 

heeten.  Op  dezelfde  plaats  kan  later  wellicht  weer  een  andere 

regenboog  staan,  die  volkomen  op  den  eersten  gelijkt,  maar  toch 

is  die  dan  niet  dezelfde ,  want  de  samenhang  in  den  tijd  ontbreekt. 

Zoo  ook  kan  in  mijne  plaats  eens  een  volkomen  gelijkend  ik 

optreden,  maar  dat  zal  ik  dan  niet  meer  zijn  :  alleen  de  zon  straalt 

altijd  door ,  die  ook  in  deze  wolk  zich  spiegelt ;  alleen  de  absolute 

Geest  subsisteert  eeuwig  door ,  die  ook  in  mijn  brein  tot  be- 
wustzijn komt.  Het  is  geene  tegenstrijdigheid  ten  opzichte 

van  de  substanlieele  eenheid  der  geheele  Natuur,  dat  het  per- 
soonlijke zelfgevoel  des  menschen  met  de  klimmende  ontwikke- 

ling des  bewustzijns  steeds  door  verhoogd  en  verscherpt  wordt, 

(•)  »Sumus  igitur  modi  Meritis;  si  auleras  modum,  reraanet  ipse  Deus" 
(iEüHNx,  in  het  2e  gedeelte  zijner  Metaphysica  vera  et  ad  mentem  Peri- 

pateticornvi,  [1691]. 
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en  lot  eeu  zuiver  i^e// bewustzijn  wordt  opgevoerd.  Alle  be- 

wuste gedachten  blijven  uiteraard  besloten  binnen  de  bestaans- 
voorwaarden van  dat  bewustzijn ,  doch  daarbij  kan  zeer  wel 

de  eenheid  des  bestaans^rowc?^  gehandhaafd  worden,  de  een- 
heid nl.  van  dalgene  wat  nooit  binnen  het  bewustzijn  kan 

komen,  wijl  het  immers  als  substraat  der  bewiistzijnsspheren 

er  buiten  en  achter  ligt. 

Het  aan  de  natuurverschijnselen  ten  grondslag  liggende  on- 
stoffelijke Onbewuste  begint  voor  de  inwendige  psychologische 

functie  praecies  daar,  waar  het  bewustzijn  ophoudt;  de  on- 

bewust geestelijke  grondslag  van  het  bewust  worden  derindi- 
vidueele  gewaarwordingen  is  hetzelfde,  wat  tegen  andere  van 

zijns  gelijken  gericht,  de  objectieve  of  materieele  verschijnselen 

uitmaakt.  Den  als  uiteraard  bewust  gedachten  geest  kan  men 

niet  als  materie  aanschouwbaar  denken;  deze,  als  het  onbe- 

wust bestaande,  zoude  dan  iets  zijn  dat  met  den  geest  onge- 
lijkslachtig  is,  en  ten  opzichte  waarvan  men  volstrekt  niet 

zoude  kunnen  verklaren,  hoe  het  Zijn  in  het  Weten  over- 
gaat, of  hoe  in  het  algemeen  eenige  gemeenschap  tusschen 

beide  tot  stand  kan  komen.  Het  is  juist  het  onnadenkend  vast- 
houden aan  het  bewust  en  discursief  karakter  van  den  geest, 

dat  bij  het  inzicht  in  de  onmogelijkheid  van  gemeenschap 

tusschen  twee  volslagen  ongelijkslachtige  grootheden ,  den  idealist 

ertoe  gebracht  heeft,  alles  te  loochenen  wat  materie,  wat  niet 

bewuste  gedachte  is,  evenals  van  den  tegenovergestelden  kant 

de  materialist  het  bestaan  eener  psychische  zelfstandigheid  be- 
strijdt. Idealisme  en  materialisme  zijn  beide  overwonnen  door 

onze  dubbele  ontkenning;  het  wezen  der  substantie  moge  op 
zich  zelf  zijn  wat  het  wil,  het  is  in  allen  gevalle  van  ons 

standpunt  genomen  onstoffelijk  en  onbewust.  Uitsluitend  negatief 

is  niettemin  onze  uitkomst  niet,  maar  veeleer  beslist  spiritu- 
alistisch, daar  wij  met  onze  beide  negaties  de  stelling  verbinden, 

dat  het  Absolute  intuïtief  en  strevend  fungeert,  dat  het  de 

bron  wel  is  van  alle  menschelijke  logica  en  inzicht,  en  dus  als 

absolute  Geest  moet  worden  opgevat. 
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Is  eeiiniaal  het  onbewiist-geeslelijk  karakter  erkend  van 
het  Wezen  dat  in  de  Natuur  subsisteert,  dan  zal  men  van 

zelf  ophouden  de  geestelijke  binnenzijde,  de  keerzijde  der  aan- 
schouwbaar  geworden  , werkelijkheid ,  als  toevallig  accident  te 

beschouwen  aan  de  op  zich  zelve  blinde  en  stoffelijke  Na l uur , 

die,  zooals  ik  heb  getracht  waarschijnlijk  te  maken,  niets  is 

dan  eene  fheophanie,  eene  door  God  in  het  aanzijn  geroepen 

labiele  en  onzelfstandige  verschijuing.  Deze  einduitkomst  be- 
houdt hare  waarde ,  ook  wanneer  wij  weigeren  in  het  negatief 

praedicaat  » onbewust"  iets  anders  te  zien  dan  eene  zuiver 
relatieve  bewering,  opgesteld  van  het  standpunt  onzer  men- 
schelijke  bewustheid.  Ik  voor  mij  gevoel  mij  hiertoe  genoopt ; 

tot  dus  verre  heb  ik  nagenoeg  geheel  van  Hartmann's  stand- 
punt uit  geredeneerd,  doch  persoonlijk  wenseh  ik  het  thans 

in  het  midden  te  laten ,  in  hoeverre  het  negatief  praedicaat 

» bewusteloos"  voor  den  Wereldgeest  eene  meer  dan  relatieve 
beteekenis  heeft  met  betrekking  tot  het  bewustzijn  dat  wij 

leeren  kennen.  Eene  mogelijke  suprabewustheid  blijft  mijns 
erachtens  voor  ons  weten  ganschelijk  daargelaten ,  en  het  wil 

er  bij  mij  niet  in ,  dat  een  Wezen ,  hetwelk  met  zijne  intuïtie 

den  inhoud  der  geheele  Natuur  moet  gedacht  worden  te  om- 
vatten ,  en  in  dien  zin  dus  alziend  en  ahvelend  moet  heeten , 

van  zich  zelf  niets  zoude  weten ,  m.  a.  w.  onwelend  zoude  zijn 

van  het  eenige  wezenlijke  dat  er  bestaat.  Wij  raken  hier 

op  het  gebied  der  zoogenoemde  metaphysische  «aporieën",  die 
in  elk  door  menschen  uitgedacht  stelsel  van  wereldverklaring 

onvermijdelijk  worden  aangetroffen.  Evenals  andere  beoefenaars 

der  wijsbegeerte  vind  ook  ik  die  in  het  stelsel,  dat  overigens 

in  relatieven  zin  door  mij  wordt  beaamd ;  doch  in  stede 

van  de  logische  zwarigheden,  die  ik  bij  Hartmann  bespeur  of 

meen  te  bespeuren,  op  triomfantelijken  toon  in  den  breede  uit 

te  meten ,  laat  ik  het  liever  aan  den  vooruitgang  der  philosophie 

over ,  de  voor  der  hand  overgebleven  bezwaren  en  tegenstrijdig- 
heden positief  te  boven  te  komen ,  iets  wat  trouwens  altijd  slechts 

onder   asymptotische   nadering   tot   het  ideaal  onzer  kennis  het 
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geval  zal  kunueii  zijn.  l)e  door  sommige,  zeli  natuurlijk  veelal 

onvruchtbare,  vitters  bij  wijze  van  beroep  uitgeoefende  negatieve 

kritiek  of  jaxïht  op  onbestaanbaarheden  en  tegenstrijdigheden 

acht  ik  met  Dr  Raphael  van  Koeber  van  betrekkelijk  weinig 

wetenschappelijke  waarde ,  en  ik  vind  meer  smaak  in  de  houding 

van  een  Karl  Peters  ,  die  in  » Willenswelt  und  WeltwiUe'*  aan 
zijne  immanente  kritiek  eene,  overigens  mislukte,  poging  tot 

positieve  »Fortbildung"  paart.  Zuiver  negatieve  kritiek  tegen- 
over de  werken  van  groote  mannen  wijst  maar  al  te  vaak  op 

laatdunkendheid  en  geestelijke  ondiepte;  en  het  komt  niet  bij 

mij  op ,  het  getal  der  keffers  rondom  den  hedendaagschen  pro- 

tagonist der  metaphysica  door  mijn  gevit  en  «beter  weten" 
te  vergrooten.  Door  persoonlijke  mededeeling ,  zoowel  als  door 

de  lezing  zijner  werken,  weet  ik,  hoezeer  E.  v.  Hartmann 

zich  de  aporieën  in  zijne  wereldverklaring  zelf  bewust  is.  Had 

hij  met  het  uitgeven  zijner  leerrijke  geschriften  moeten  wachten , 

tot  de  logische  harmonie  in  zijne  concepties  haar  definitief 

beslag  had  gekregen  P  Volgens  dien  stelregel  zoude  er  nooit 

een  wijsgeerig  betoog  het  licht  zien,  of  eene  wetenschappelijke 

hypothese  geopperd  worden.  Buitendien,  daar  alle  onzin  wat 

den  vorm  betreft  volkomen  juist  en  vrij  van  tegenstrijdigheden 

kan  wezen ,  heeft  men  zich  op  de  alleen  formeele  afwerking 

van  een  raetaphysisch  systeem  niet  te  beroemen.  Doch  logi- 
sche samenhang  vindt  zich  in  geen  enkel  menschelijk  brein  in 

absoluten  zin  verwezenlijkt;  het  menschelijk  inzicht  verkeert 

veeleer  in  aanhoudende  wording.  De  wording  nu  van  kennis  en 

inzicht  is  niet  mogelijk  zonder  dwaling  en  moeite  eii  strijd, 

zonder  zelfkritiek  en  zelfverbetering,  dus  ook  niet  zonder  on- 

bestaanbaarheden en  tegenstrijdigheden  in  *s  menschen  ziens- 
wijze. Hij  die  zich  eens  voor  al  de  beteekenis  der  woorden 

•geschiedenis"  en  » ontwikkeling"  aan  het  verstand  heeft  laten 
brengen,  zal  dankbaar  aannemen  wat  voorloopig  bereikt 

is,  daar  hij  dan  de  onvermijdelijkheid  beseft  van  labiele  onbe- 
staanbaarheden in  de  spheer  der  idee  zoowel  als  in  de  wereld 

der  werkelijkheid ;  voor  den  zoodanige  zal  al  het  afschrikkende 
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en  bedenkelijke  verdwijnen  in  het  denkbeeld  van  den  Geest 

als  iets  dat,  zoolang  het  einddoel  niet  is  bereikt,  onophoude- 
lijk veranderingen  ondergaat  en  in  een  doorloopenden  toestand 

van  overgang  verkeert, — juist  wijl  het  leeft.  Wat  meta- 
physisch  en  dynamisch  in  de  reaaldialektiek  der  natuurkrachten 

zijnen  grond  heeft,  behoeft  subjectief  zoo  angstig  niet  verme- 
den te  worden ,  want  ten  eerste  steekt  er  niets  verkeerds  of 

beschamends  in,  en  ten  tweede  helpt  immers  het  zorgvuldigst 

vermijden  toch  niets,  vermits  hetgene  wij  vermijden  willen 

ons  eigen  innerlijkste  wezen  is.  De  beste  kritiek  van  de 

zwakke  zijden  eener  theorie  ligt  bij  slot  van  rekening  in  het 

opstellen  eener  hoogere  hypothese,  waarin  weder  eenige  nieuwe, 

nadere  verklaring  en  verevening  eischende,  moeilijkheden  hare  op- 
lossing vinden.  Het  verkeerde  elimineert  zich  dan  zonder  leven 

of  geraas  van  zelf.  Hun  eindelijk ,  die  uit  het  hier  aangeduide 

inzicht  in  de  relativiteit  en  incongruentie  der  menschelijke  wijs- 
heid het  logisch  verbod  putten ,  om  zich  dan  nog  verder  in  te 

laten  met  het  opbouwen  van  natuurphilosophische ,  »uit  der 

aard  onbestaanbare  en  onvergankelijke  luchtkasteelen",  ant- 
woord ik  dat  de  constructieve  bemoeiingen  der  philosophische 

systematici  niet  dan  de  algemeenste  en  hoogste  uitingen  zijn 

van  den  synthetischen  en  synoptischen  drang,  die  aan  alle  weten- 

schappelijke hypothese  ten  grondslag  ligt.  Kreeg  ooit  de  on- 

derdukking  van  den  drang  tot  speculatieve  synthese  haar  wer- 
kelijk beslag,  niet  alleen  de  dood  der  metaphysica,  maar  de 

ondergang  van  alle  wetenschap  zoude  daarmede  bezegeld  zijn. 

Tegenover  den  metaphysicus ,  dien  hypothesenmaker  in  de 

tweede  macht,  gevoele  men  veeleer  eene  uit  bewondering 

en  meewarigheid  gemengde  sympathie  dan  vijandig  leedvermaak, 

wanneer  men  bepeurt  hoe  zelfs  de  diepzinnigste  denker  bij  al 

zijn  gezwoeg  zich  te  vergeefs  aftobt,  om  de  waarheid  door 

zijne  bespiegelingen  op  te  diepen.  Onverklaard  zal  nl.  dit 

groote  mysterie  van  het  bestaan  onzer  wereld  voor  den  armen 
aardbewoner  wel  altijd  blijven;  doch  is  het  daarom  minder 

achtenswaardig,    wanneer    des    menschen    drang   naar    kennis 
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hem  voortdurend  aandrijit,  om  in  titanische  volharding  met  de 

machinerie  der  begrippen  zoo  ver  doenlijk  tot  aan  de  smar- 
telijk gevoelde  grenzen  van  het  menschelijk  denken  door  te 

dringen  ? 
Ik  resumeer: 

»La  matière  n'est  plus  celte  masse  inerte,  immobile,  que 
»les  sens  ou  l'imagination  croient  saisir.  Elle  se  résoul  eu 

«esprit,  c'est-a-dire  en  activité  et  en  idee.  Elle  est,  pour 
»parler  Ie  langage  de  M.  de  Hartmand  ,  une  fonction  de  l'Incon- 
«scient,  oü  nous  retrouvons,  comme  dans  toutes  les  autres 

•  manifestations  de  l'Etre,  rassoeiation  d'une  volonté  et  d'une 
»pensée  inconscientes.  La  conception  qui  domine  la  science 

«aujourd'hui  définit  les  atomes  comme  des  points  indivisibles, 

»de  purs  centres  de  1'orces.  Que  Ton  distingue  des  atomes  cor- 
»porels  et  des  atomes  d'éther,  les  premiers  agissant  par  attrac- 

»tion,  les  seconds  par  répulsion,  oit  qu'on  adopte  toute  aulre 
«hypothese  suivant  les  besoins  et  les  conditions  variables  de 

"Texpérience,  on  ne  saurait  admettre  que  les  atomes  soient 

«étendus.  Les  matérialistes,  qui  veulent  associer  la  force  a 

»rétendue,  oublient  qu'il  est  impossible  de  faire  d'atomes  éten- 

)>dus  des  centres  indivisibles,  des  points  d'application  des  forces 
>>mécaniques,  tels  que  Ie  calcul  mathématique  les  exige.  Si  Ton 

'»veut  d'ailleurs  expliquer  la  figure  qu'on  prète  a  ces  divers 
)»éléments  de  la  matière,  il  faut  voir  en  eux  autre  chose  que 

»de  la  simple  étendue  géométrique,  c'est-a-dire  qu'une 
"juxtaposition  de  parties  divisihles  et  séparables  a  Tinlini.  Oji 

)>ne  comprend  pas  davanlage  comment  les  forces  d'atlraction  ou 
»de  répulsion  réussiraient  a  se  déployer  dans  des  atomes  dé- 

'>pourvus  d'intelligence,  conformément  aux  lois  mathématiques 

»de  la  mécanique.  11  y  a,  en  un  mot,  de  l'action,  et  une 
)>action  réglée,  dans  l'atome.  Or,  qui  dit  action  dit  un  vouloir, 
»et  par  suite  une  lin  poursuivie  avec  ou  sans  conscience.  Les 

»atomes  sont  des  individus,  expression  linie  de  l'individu  su- 
»prême,  de  l'Un-Tout,  modes  inlérieurs  de  l'activité  phénomé- 
»nale  de  l'Inconscient ,  mais  fondement  et  support  de  la  réalité 
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«sensible:  ainsi  les  pierres  du  monument ;  et  les  lois  iiiécaniques, 

»qui  règlent  inflexiblement  leurs  rapports,  sont  la  condilion  de 

«toutes  les  combinaisons  supérieures  auxquelles  Tindustrie  et 

«Tart  peuvent  les  faire  servir.  M.  de  Hartmann  appelle  sa  theorie 

)>un  atomisme  dynamique.  Il  croit  que  la  science  et  la  spécula- 
»tion  philosophique  y  trouvent  une  egale  et  légitime  satisfaction. 

»La  physique  mathématique  ne  peut  se  passer  pour  ses  applica- 
«tions  mécaniques  de  rhypothèse  des  atomes;  la  mélaphysique  se 

»refuse  a  en  faire  des  principes  étrangers  a  la  pensee  et  a  la 

«volonté,  ce  qui  romprait  l'unité  de  l'être,  et,  en  contredisanl 

»)les  grands  principes  de  l'analogie  et  de  la  continuité,  intro- 

»duirait  un  dualisme  insupportable."  (^) 
Men  zoude  toonen,  Hartmann's  concrete  eenheidsleer  des 

onbewusten  Geestes  al  zeer  slecht  te  hebben  begrepen,  wilde 

men  in  zijne  aan  een  metaphysiseh  panpsychisme  verbonden 

dynamische  atomisliek  eene  soort  van  spiritisme  zien ,  omdat 

zijne  leer  de  atomen  als  zuivere  krachtwezens  opvat.  Het 

spiritisme  als  wereldbeschouwing  is  alleen  denkbaar  op  de 

onderstelling  van  een  dualisme  tusschen  (den  eo  ipso  als  bewust 

gedachten)  geest  en  (de  bewustelooze)  stof,  een  dualisme  dat 

juist  is  opgeheven  door  de  aanneming  van  een  al-eenen ,  onbe- 

wusten, Wereldgeesl.  Zooals  van  zelf  spreekt,  kan  hel  spiri- 
tisme alleen  bewuste  en  daarbij  toch  onlichamelijke,  dus  van 

de  stof  gescheiden  en  deze  bij  gevolg  bereids  vooronderstellende , 

geesten  gebruiken.  Zoo  natuurlijk  van  het  standpunt  eener 

intuïtieve  Panpsyche  de  zoogenoemde  nachtzijden  des  mensche- 
lijken  levens  te  verklaren  zijn,  daar  zij  op  den  samenhang 

van  het  individu  met  het  Absolute  berusten,  zoo  geheel  in 

strijd  met  alle  eenheidsleer  en  in  het  bijzonder  met  Hartmann's 
wereldopvatting  moet  het  spiritisme  zijn ,  ook  dan  wanneer 

men  den  atomen  bewustzijn  toeschrijft  (een  punt,  dat  ik  met 

opzet  onbesproken  heb  gelaten).  Immers,  ten  gevolge  van  de 
armoede  zijns  inhouds  ware  een  atomistisch  bewustzijn  slechts 

(*)  Prof.  D.  NoLEN,  in  zijne  inleiding  lot  de  Fransche  vertaling  der 

Philosophie  v.  h.  Onbewuste,  blz.  XX — XXU. 



502 

te  deüÉ^en  als  een  bewusimjw  vaii  den  laagst  denkbaren  graad, 

lerwijl;  daarentegen  het  bewustzijn  der  » spirits"  óf  het;  na 
het  Goddelijke  hoogst  denkbare,  of  ten;  minste  een  onzeggelijk 
hooger  bewustzijn  dan  dal  van  den  raensch  zoude  moeten 

wezen.  (*) 

Bij  wijze  van  toegift  wil  ik  hier  nog  een  drietal  uitingen 

citeeren  van  bekende  geleerden,  met  de  bedoeling,  den  natuur- 
geleerden lezer  tot  nadenken  te  stemmen  over  de  houding  die 

in  onzen  tijd  door  de  naturahsten  velerwege  wordt  aangenomen 

tegen  de  philosophie  in  het  bijzonder,  en  tegen  elke  meer 
idealistisch  gekleurde   wereldbeschouwing  in  het  algemeen. 

Het  eerste  citaat  is  van  Ernst  Haeckel.  Deze  geleerde,  die 

met  zijne  hylozoïstisch-mechanistische  natuuropvatting  een 
onhoudbaar,  doch  van  vooruitgang  getuigend,  midden  inneemt 

tusschen  materialisten  en  spiritualisten  (^),  zegt  in  de  tweede 
uitgave  zijner  Natuurlijke  Scheppingsgeschiedenis:  '>Deonmassa 

»van  nieuwe  empirische  feiten,  waarmede  de  reusachtige  vor- 
«deringen  der  nieuwere  wetenschap  ons  hebben  bekend  gemaakt , 
«heeft  eene  overwegende  neiging  in  het  leven  geroepen  tot 

«speciale  bestudeering  van  bijzondere  verschijnselen  en  van  kleine, 

»eng  begrensde  ervaringsrubrieken.  Daarbij  wordt  dan  de  kennis 

»der  overige  deelen  en  voornamelijk  van  het  groote,  omvattende 

»gehéél  der  Natuur  meestal  volslagen  verwaarloosd....  Nog  veel 

«nadeeliger  echter  dan  genoemde  eenzijdige  richting  is  voor  het 

«algemeen  inzicht  in  het  ensemble  der  Natuur  het  gebrek  aan 

«philosophische  vorming,  waardoor  de  meeste  natuuronderzoekers 
«onzer  dagen  zich  onderscheiden....  Uit  de  beklagenswaardige 

«vervreemding  der  natuurwetenschap  van  de  philosophie,  uit 

))het  ruwe  empirisme,  dat  heden  ten  dage  helaas!  door  de 

«meeste   natuuronderzoekers    als    «exacte    wetenschap"  wordt 

(O  Vgl.  Dr.  U.  V.  KoEBEU,  das  pliil.  System  E.  v.  HARTMANN's(iöre67atf 
1884),  blz,  'lbo.  Over  het  vraagstuk  zelf  vergelijke  men  E.  v.  Hartmann: 
der  Spiritismus  [1885J,  Moderne  Probleme  [1886]  No.  XH,  en  Geister 

oder  llaliucinationen?  in  het  tijdschrift    Sphinx",  jaargang  1887. 

(2)     Ctr.  Dr.  R.  v.  Koeber,  'ht  E.  Haeckel  Materialist  F"  Berlijn  1HS7. 
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«verstand,  die  grove  zonden  tegen  de  elementaire  logica,  dat 

«onvermogen  tot  de  eenvoudigste  sluitredenen ,  die  men  tegen- 
«woordig  op  alle  wegen  der  natuurwetenschap  kan  aantreffen. 

» Hier  wreekt  zich  de  verwaarloozing  der  philosophische  vorming 

)'0p  het  gevoeligst."  (blz.  639 — 41.) 
De  beroemde  Helmholtz  zegt  in  eene  voordracht  »Over  de 

verhouding  der  Natuurwetenschap  tot  de  gezamenlijke  Weten- 

schappen": »De  aesthetici  en  theologen  zullen  licht  den  natuur- 
wvorsclier  geneigd  vinden  tot  mechanische  en  materialistische  ver- 
» klaringen  die  hun  triviaal  voorkomen,  en  waardoor  zij  in  de 

«warmte  van  hun  gevoel  en  in  hunne  geestdrift  worden  ge- 

»stoord.  De  philoloog  en  de  historicus,  met  wie  de  jurist  en  4e 

^y godgeleerde  steeds  door  gemeenschappelijke  philologische  en  histo- 
»rische  studiën  nauw  verbonden  blijven,  zullen  den  natuur- 

"  onderzoeker  in  het  oog  loopend  onverschillig  vinden  voor  litte- 
«rarische  schatten,  ja  zelfs  allicht  onverschilliger  dan  goed  is 

»voor  de  geschiedenis  zijner  eigene  wetenschap.  Eindelijk  valt 

«niet  te  loochenen,  dat  de  geesteswetenschappen  zich  geheel 

«onmiddellijk  bezig  houden  met  de  dierbaarste  belangen  van  den 

«menschelijken  geest,  en  met  de  regehngen  door  dezen  in  de 

«wereld  ingevoerd ;  terwijl  daarentegen  de  natuurwetenschappen 

«zich  bezig  houden  met  uitwendige  en  onverschillige  stof,  die 

«wij  blijkbaar  ter  wille  van  het  praktisch  nut  niet  kunnen 

«ontberen ,  maar  die  allicht  geen  onmiddellijk  belang  voor  de 

«vorming  des  geestes  heeft"  {V.  u.  R.  blz.  126.) 
Het  derde  citaat  is  van  August  Schleigher,  den  sinds  eenig^ 

jaren  overleden  schrijver  van  het  theoretisch  thans  verouderde , 

maar  nog  altijd  niet  vervangen,  ^^ Compendium  der  vergleichen- 

den  Grammatik  der  indogermanischen  Sprachen"  (4^  opl.  1876). 
Naar  men  weet  was  Schleigher  ook  in  de  natuurwetenschap 

een  bevoegd  medespreker.  Over  het  in  deze  verhandeHng  te 

berde  gebrachte  onderwerp  heeft  hij  zich  op  de  volgende  wijze 
uitgelaten : 

«De   richting  van   het   denken   in  den  nieuweren  tijd  Jipopt 
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» onmiskenbaar  op  monisme  uit.  Het  dualisme,  men  moge  het 

«opvatten  als  tegenstelling  van  geest  en  natuur,  inhoud  en 

«vorm,  wezen  en  verschijnsel,  of  hoe  men  het  overigens  aan- 

)>duide,  is  voor  de  natuurwetenschappelijke  beschouwingswijze 

»onzer  dagen  een  volkomen  overwonnen  standpunt.    Voor  deze 

«laatste  bestaat  er  geen  materie  zonder  geest ,   maar  evenmin 

»ook"  (bewuste)  »geest  zonder  materie.  Of  liever,  er  bestaat 
«noch  geest  noch  materie  in  den  gewonen  zin,  maar  slechts 

«iets  dat  beide  tegelijk  is.  Deze  op  waarneming  berustende 

«zienswijze  van  materialisme  te  beschulligen,  is  even  verkeerd 

»als  haar  van  spiritualisme  te  willen  betichten   Alle  materie 

»is  voor  ons  levend,  d.  w.  z.  van  den  Goddelijken  geest,  van 

»wet  en  noodzakelijkheid  doordrongen.  Wij  kennen  geene 

»materie  zonder  dezen  Goddelijken  geest,  geen  geest  zonder 

«materie.  Wie  daarentegen  van  eene  geestelooze  en  ruwe  materie 

y> spreekt,  die  bewijst  daarmede  slechts  de  geesteloosheid  en  ruw- 

y>heid  zijner  eigene  opvatting  van  de  materie''  (M 

Mijn  overzicht  is  ten  einde.  De  beoordeeling  van  de 

waarde  der  door  mij  hier  uiteengezette  wereldbeschouwing, 

die  men  van  een  physisch  standpunt  dynamisch  atomisme, 

in  metaphysischen  zin  panpsychisme  kan  noemen ,  zij  den  lezer 

overgelaten.  Vrij  ondubbelzinnig  heb  ik  naar  ik  meen  het 

hypothetisch  karakter  der  theorie  op  den  voorgrond  gesteld ; 

ik  heb  daarbij  te  kennen  gegeven  dat  ik  zelf  het  er  niet 

voor  houd,  dat  in  Hartmann's  geschriften  het  laatste  woord 
der  menschelijke  wijsheid  gesproken  is,  zij  het  ook  overigens 

onbestrijdbaar  dat  geen  tegenstander  het  hem  tot  dusverre 
verbeterd  heeft.  De  transcendentie  en  immanentie  van 

het  Absolute,  de  absolute  negativiteit  van  het  einddoel  der 

Natuur,  de  mogelijkheid  van  een  relatief  pluralisme  ook  bene- 
den de  oppervlakte  der  verschijnselen ,  het  ontstaan  en  de 

teleologische  beteekenis  van  het  bewustzijn ,  —  ziedaar  zoo- 

CO  Aangeb.  door  Dr.  Karl  du  Prel  :  der  gcsunde  Menschenverst.  vor 
den  Protemcn  der  Wissensch.    {Bert.  1872),  blz.  23- 
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vele  punten  van  discussie,  betreffende  welke  HAiiTMAiVN*5i 
redeneeringen  ook  den  bescheiden  en  voorzichtigen  beoor- 

deelaar meer  of  min  onbevredigd  laten  en  tot  tegenspraak 

uitlokken.  Doch  wal  wil  meni'  Hartmann's  geschrif- 
ten zijn  menschenwerk  en  zullen  op  hunne  beurt  door 

latere  werken  worden  geantiqueerd.  Deze  zienswijze  strookt 
trouwens  volkomen  met  de  door  dezen  grooten  epigoon  der 

klassieke  philosophen  verkondigde  ontwikkelingsleer.  Onze 

Berlijner  leermeester  is  zelf  de  laatste  om  zich  te  ergeren, 
mocht  men  hem  met  de  woorden  van  den  dichter  Rückert 

(1788-1866)  willen  toeroepen: 

"Du  hast  den  Geistern  der  Geschichl'  ilir  Recht  gethau . 
Wenn  du  sie  alle  nimmst  als  Fortschritl  auf  der  Bahn , 

Die  wahre  Seite  erkennst  an  den  Einseitigkeiten , 

Und  gleichst  in  Einsicht  aus,  der  Ansicht  Streitigkeiten : 

ünd  dir  geschieht  dein  Recht ,  wie  ihnen  ihr's  geschehn . 
Wenn  wir  die  Wahrheit  auch  in  deinem  Irrtum  sehn," 

Hoe  overigens  met  betrekking  tot  het  opbouwend  gedeelte 

mijner  verhandeling  het  eindoordeel  des  ontwikkelden  lezers 

uitvalle,  men  zal  mijns  erachtens  zooveel  althans  als  voor  goed 

bewezen  moeten  toegeven,  dat  wetenschappelijk  gesproken  het 

woord  ))StoP'  als  aanduiding  eener  substantie  eene  voxnihili  is, 
en  op  ons  standpunt  van  geestesontwikkeling  de  natuuropvat- 

ting van  een  Demokritos,  Lucretius  en  Holbach  alleen  in 

hislorischen  zin  ter  sprake  mogen  komen.  De  geestloochenende 

stofjesleer  is  geheel  onhoudbaar ,  en  slaat  bij  grondig  door- 

denken in  haar  tegendeel  om ,  —  in  eene  stofloochenende  geestes- 

leer.  Deze  uitkomst  staat  vast,  geheel  afgezien  nog  van  de  ethisch- 
praktische  overweging,  dat  de  materialist  eerlijker  wijze  dient 

te  erkennen,  dat  in  zijne  natuuropvatting  het  spreken  over 

plichtbesef  en  zelfverloochening  geen  zin  heeft.  (*)  Wordt  er 
in   het  natuurproces  niets  solidairs  beoogd,  is  de  wereld  niets 

(*)  Het  is  het  besef  dezer  waarheid,  dat  aan  Voltaire (1694—1778) aan- 

leiding gaf  tot  de  befaamde  verklaring:  «Si  Dieu  n'existait  pas,  il  faudrait 
i'inventer,  mais  toute  la  Nature  nous  crie  qu'il  existe." 



506 

dan  een  natuur-  en  wiskundig  vraagstuk  en  de  mensch  een 
zuiver  scheikundig  probleem ,  dan  hebbe  men  ook  de  conse- 

quentie om  alle  zedeleer,  tegelijk  met  alle  andere  «buitenissig- 

heden" ,  het  physisch-chemische  automatengezelschap  uit  te  wer- 
pen. Voorzeker  valt  te  erkennen  dat  het  moderne  materialisme, 

hoe  confusionistisch  en  onkritisch  ook  in  wetenschappelijk  opzicht, 

altijd  eene  groote  historische  verdienste  zal  blijven  behouden : 

het  .heeft  krachtdadig  bijgedragen  tot  opruiming  van  alle  bijgeloof 
aa,n  zinlooze  wonderen ,  grilligheden  en  willekeur  in  de  Natuur : 

het  heeft  medegewerkt  tot  uitroeiing  der  kinderlijke  vrees  voor 
duivelen  en  daemonen.  Als  richtsnoer  van  onderzoek  kan  het 

ook  nu  nog  dienst  doen.  Het  materialisme  heeft  echter  om  zoo 

te  zeggen  het  kind  tegelijk  met  zijn  badwater  weggeworpen,  en 
zijne  stellende  bewering;  de  uilsluitende  substantialiteit  der  stof, is 

voor  de  rechtbank  eener  wetenschappelijke  kritiek  onhoudbaar 

gebleken.  De  hoofdstelling  der  materialisten  wordt  weerlegd  door 

de  twee  glansrijkste  veroveringen  der  nieuwere  natuurwetenschap. 

De  wet  van  het  behoud  en  de  omzetbaarheid  van  arbeidsver- 

mogen ,  door  Leibniz  reeds  opgesteld ,  maar  eerst  in  onze  eeuw 

door  mannen  als  Mayer  en  Yoüle  proefondervindelijk  gestaafd, 
maakt  de  identische  kracht  tot  constant  substraat  van  de  wis- 

selende materieele  verschijnselen,  hetgeen  juist  het  omgekeerde 

is  van  de  materialistische  bewering ,  dat  de  kracht  accidens  en 

de  stof  substraat  is.  Het  onstoffelijke  en  bovenzinnelijke,  dat 

door  den  materialist  werd  geloochend,  is  zoodoende  tot  den 

grondslag  geworden  der  geheele  waarneembare  Natuur.  De 

physiologie  der  zintuigen  heeft  bovendien  tot  het  inzicht  geleid, 

dat  er  meer  werkelijkheid  is  dan  in  ons  empirisch  waarneem- 
baar kan  worden;  dat  buitendien  de  waarneembare  wereld, 

ons  eigen  lichaam  raedegerekend ,  niet  dan  voorstelling,  pro- 
duct van  onze  voorbewuste  synthetische  functie  is,  zoodat  wij 

handelen  en  wandelen  in  eene  spheer  van  werkelijkheid ,  die  in 

haar  eigen  wezen  onverbiddelijk  buiten  onze  waarneming  en  recht- 

streefcsche  bevatting  blijft.  In  de  twee  hier  aangeduide  hoofd- 

punten stemt  Helmholtz,  Duitschlands  grootste  levende  natuur- 
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geleerde,  met    Ed.    v.    Hartmann,    den   protagonist  der  heden- 
daagsche  nietaphysica ,  volkomen  overeen. 

Door  de  geheele  geschiedenis  der  wijsbegeerte  loopt  als  een 

roode  draad  het  allengs  helderder  en  algemeener  geworden 

bewustzijn,  dat  de  waarneembare  wereld,  het  wereldbeeld  dat 

ons  zoogenaamd  door  onze  zintuigen  «toevloeit",  niets  is  dan 
reactieprodiict,  voortbrengsel  van  eigen  psychische  functie;  dat  wij 

niet  de  werkelijkheid  leeren  kennen ,  maar  alleen  de  wijze  waarop 

ons  organisme  op  de  werkelijkheid  terugwerkt  of  reageert. 

Daarom  is  alle  redeneering  over  de  Natuur  zelve  uit  haren  aard 

niets  dan  een  spreken  over  het  bovenzinnelijke,  d.  w.  z.  metaphy- 
sica.  De  materialist  beseft  dat  niet;  hij  houdt  op  kinderlijke  wijze 

de  verschijnselen  in  zijnen  geest  voor  zelfstandige  dingen  buiten 
hem.  Van  de  ware  beteekenis  van  het  door  Kant  eens  voor 

al  aan  de  orde  gestelde  kennisprobleem  heeft  hij  geen  flauw 

besef;  eene  gnoseologie  of  leer  der  kennis  bestaat  voor  hem  niet : 

veelal  onderstelt  hij  dat  Kant's  hoofdwerk  voornamelijk  beoogt , 

» langs  metaphysischen  weg"  de  metaphysica  in  hare  nietigheid  ten 
toon  te  stellen.  In  eenen  philosoof  vindt  hij  dan  dat  streven 

nogal  amusant ,  schoon  vrij  overbodig ,  en  hij  bevroedt  niet  dat 

Kant's  bewijzen  voor  de  uitsluitende  phaenomenaliteit  der  ons 
bekend  wordende  wereld  in  de  eerste  plaats  hèm  treffen.  In 

zijne  uit  platte  onkunde  voortspruitende  verachting  voor  alle  spe- 

culatieve philosophie  ziet  hij  in  Kant's  beloog  voor  de  waarheid, 
dat  ons  weten  altijd  slechts  een  weten  omtrent  empirische  ver- 

schijnselen zal  blijven ,  een  tamelijk  overtollig  verslaan  van 

een  toch  reeds  overwonnen  vijand,  de  metaphvsica.  «Kant 

«s'est  donné  des  peines  infinies  pour  enfoncer  des  portes  ouvertes", 

zegt  André  Lefèvre,  de  «empiristisch"  gezinde  schrijver  van  een 
philosopisch  werk,  zooals  men  dat  van  een  Franschman  uit 

de  eeuw  van  Augüste  Gomte  (1798—1857)  (*)  verwachten 

kan.  (^)     Kortom ,  de  stoffeling  is  geheel  bevangen  in  den  schijn 

(1)  A.  Gomte  leert  men  liet  gevoeglijkst  kennen  in  een  uittreksel :  Auguste 
Go3iTE,  la  Philosophie  positive,  résumée  par  Jules  Rig.,  Paris  1881. 

(2)  A.  LEFiiVREj  la  Philosophie.    Paris,  Reinwald  et  Cie,  1879. 
33 
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der  Sansara ;  hij  houdt  het  oog  voor  een  hlootelijk  passieven 

spiegel  der  feiten.  Zooals  de  wereld  daar  huilen  is,  zoo  zit  ze 

ook  in  zijn  hoofd ;  hij  gelijkt  op  iemand  die  een  hlauwen  hril 

draagt,  en  nu  uit  de  voorwerpen  zelve  hunne  hiauwheid  ver- 
klaren wil  (du  Prel).  Louter  philosophische  spits vindigheid 

blijft  voor  hem  eene  redeneering  zoo  eenvoudig  als  deze :  daar 

huiten  de  dingen :  in  den  schedel  de  hersenen ;  de  dingen  wan- 
delen het  hoofd  niet  binnen;  de  hersenen  loopen  niet  naar  huiten 

om  de  zaken  op  te  nemen ,  —  ergo ,  geene  andere  verhouding 
tusschen  intellect  en  buitenwereld  dan  die  der  instinctmatige 

gevolgtrekkingen  van  werking  op  oorzaak ,  —  ergo ,  de  werke- 
lijkheid zelve  alleen  indirect,  dat  is  langs  melaphysischen  weg, 

kenbaar.  De  materialist  houdt  zich  maar  aan  hetgeen  hij  ziet 

en  voelt ,  en  daarmede  uil ;  van  het  bestaan  van  iets  boven- 
zinnelijks  wil  hij  niets  weten;  bij  het  hooren  van  het  woord 

God  wordt  hij  ongeduldig,  want  het  wisselende  en  vergankelijke 

is  voor  hem  laatste  en  absolute  realiteit ,  het  eenige  ook  dat  waarde 

heeft.  In  de  ruwe  en  boersche  naïveteit,  in  de  platte  eenzijdig- 

heid en  ploertige  alledaagschheid  eener  zoodanige  wereldbe- 
schouwing, ligt  het  geheim  harer  waarlijk  schrikbarende  en 

verderfbrengende  verbreiding  onder  het  geestelijk  gepeupel  der 

menschheid.  De  philosoof  heeft ,  helaas  I  meer  moeite  om  zijne 

menigmaal  bespotte  «lucubraties"  ingang  te  doen  vinden;  hij 
kan  geen  beroep  doen  op  zoogenoemde  waarheden ,  die  voor  het 

«gezond  verstand"  van  Jan  Alleman  (=  het  verstand  van  een 
gezonden  Jan  Alleman)  van  zelf  spreken ;  zijne  bewijsvoeringen 

vereischen  meer  inspanning  van  gedachten  dan  de  «beschaafde" 
lezer  zich  meestal  kan  of  wil  getroosten.  De  bewering  van  den 

philosoof,  dat  wat  wij  voor  de  reahteit  houden,  geen  realiteit 
is,  wil  er  bij  de  meesten  onzer  in  den  sluier  der  Maya 

bevangen  en  aan  den  Mammon  verkochte  tijdgenooten  nog 

niet  gemakkelijk  in.  Meer  dan  100  jaar  na  het  verschijnen 

van  Kant's  onsterfelijke  kritiek  van  het  menschelijk  ken- 
vermogen dient  erkend,  dat  het  volle  bewustzijn  van  de  essen- 

tieele  geestelijklieid  der  geheele  Natuur  nog  niet  eens  onder  de 
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opperlieden  der  wetenschap  is  doorgedrongen ,  laat  staan  dat  het 
volk  als  gehéél  van  deze  waarheid  eenig  hesef  zoude  hehhen. 
Toch  heeft  middelerwijl  de  wetenschap  onhewiist  en  zonder  het 

Ie  willen  de  taak  op  zich  genomen,  om  de  grondstelling  aller 

echte  philosophie :  Het  Zijn  dat  wij  kennen  is  uitsluitend  een 

gedacht  Zijn,  op  hare  wijze  en  volgens  hare  methode  proef- 
ondervindelijk in  het  licht  te  stellen.  Het  is  sedert  lang  zoo 

ver  gekomen,  dat  een  materialistisch  opgevat  sensualisme  zich 

zelf  zoude  moeten  opgeven ,  als  men  slechts  overal  inzicht  genoeg 

had  om  de  conclusiën  te  trekken  uit  zijne  eigene  resultaten  van 

onderzoek;  het  materialisme  heeft  zich  zelf  wederlegd,  zelf  als 

het  ware  den  tak  afgezaagd  waarop  het  zat.  In  de  physiologie 

der  waarneming  is  eens  vooral  hewezen,  dat  waarneembaar- 
heid en  werkelijk  bestaan  niet  eens  op  sensualistisch  standpunt 

verwisselbare  begrippen  zijn.  Er  zijn  zonnestralen  die  wij 

niet  zien ,  luchtgolvingen  die  Wij  niet  hooren ,  moleculaire 

trillingen  die  wij  niet  voelen.  De  magnetische  en  elektrische 

krachten  onttrekken  zich  geheel  aan  onze  waarneming,  en 

zouden  niet  eens  te  constateeren  zijn,  konden  ze  zich  niet  om- 
zetten in  evenredige  hoeveelheden  van  andere  werkingswijzen , 

hoedanige  in  staat  zijn  tot  de  ons  gegeven  zintuigen  te  spreken. 

In  de  theoretische  physica  heeft  men  zich  gedrongen  gevoeld 

tot  opstelling,  uitwerking  en  toepassing  der  atoomleer;  het 

atoom  echter  is  iets  geheel  onwaarneembaars;  voor  ons  is  hel 

eene  gedachte,  niets  anders,  het  zuiver  logisch  en  ideëel  prae- 

paraat  eener  laatste  eenheid,  w^aarmede  men  rekent.  Op  deze 
wijze  is  de  empirist  en  de  materialistisch  gezinde  mechanicus 

tot  metaphysicus  geworden  tegen  wil  en  dank.  O  ironie  der 

geschiedenis!  De  stofjesman  dobberende  op  den  donkeren  oce- 

aan van  het  bovenzinnelijke, — a  son  insu! 
Het  bewustzijn,  dat  achter  het  aanschouvvbare  mechanisme 

der  waarneembare  Na I uur  een  gemeenschappelijk  Substraat 

ligt,  hetwelk  het  mogelijk  maakt,  dat  de  Natuur  geen  aggre- 
gaat van  onderling  onafhankelijke  deelen ,  maar  een  organisch 

geheel  is,  maakt  eene  wereldopvatting  noodzakelijk,  welke  in 
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liare  solidariteit  lijnrecht  staat  ook  tegenover  liet  ethisch  ato- 

misme, dat  van  de  stofjesleer  als  natuur  theorie  het  onvermij- 
delijk gevolg  moet  heeten.  Evenals  al  het  andere  moeten 

ethische  driften ,  als  de  drang  tot  zelfverloochening,  plichthesef 

en  waarheidszin ,  naastenliefde  en  hillijkheidsgevoel ,  in  de  We- 
reldsubstantie hun  toereikenden  grond  vinden;  en  daar  wij  hij 

intuïtie  weten ,  dal  het  in  ons  zich  aan  het  licht  worstelend 

zedelijk  bewustzijn  het  hoogere  is  tegenover  de  meer  primi- 
tieve natuurdriften  die  wij  met  de  dieren  gemeen  hebben,  zoo 

behooren  wij  voor  laan  weder  den  nadruk  Ie  leggen  op  de  vol- 
making onzer  zedelijke  zijde,  en  niet  op  de  zich  meer  en 

meer  verfijnende  zinnelijke  genietingen ,  welker  najaging  onze 

eeuw  hoe  langer  zoo  zenuwachtiger  en  ontevredener  heeft  ge- 
maakt. In  onzen  tijd  klinkt  eene  dergelijke  waarheid  wel  erg 

ouderwetsch ,  maar  zij  is  er  toch  niet  minder  behartigenswaard 

om.  Zal  zij  op  den  duur  weder  meer  ingang  vinden?  Wij 

willen  het  hopen.  In  allen  gevalle  leven  wij  in  een  lijdvak 

van  geestelijke  krisis.  Moge  ons  geslacht  eindelijk  eens  weder , 
na  uitgisting  der  troebelen  op  theoretisch  en  praktisch  gebied, 

eene  poolster,  eene  vast  voorgeteekende  richting  verwerven 

voor  ons  streven  en  onze  overtuigingen ;  moge  ook  mijne  zwakke 

en  compilatorische  bijdrage  eene  vingerwijzing  blijken  geweest 

te  zijn  in  de  goede  richting! 



NAWOORD. 

•  lil    die    ïraum-    iind    Zaïibcrspharo , 

«Sind    wil',  scheint  es,  eingegangeii". 
Mepiiistopheles. 

De  schrijver  der  voorafgegane  verhandeling  ontveinst  hel 

zich  niet ,  dat  in  hen ,  die  hij  deze  gelegenheid  voor  het  eerst 

kennis  hebhen  gemaakt  met  een  uitgewerkt  philosophisch  betoog, 

in  hen  ook,  die  bij  deze  gelegenheid  voor  het  eerst  iets  naders 

hebben  vernomen  over  Eduard  von  Hartmann,  den  repraesen- 

tatieven  metaphysicus  onzer  dagen,  onaangename  bevreem- 

ding en  misverstand ,  een  duizelig  gevoel  zelfs  van  bodem- 

loosheid, bijkants  onvermijdelijk  zijn.  Beknopte  uittreksels  of 

overzichten  als  het  mijne  zijn  evenveel  niet  bestemd  om  er 

verbluft  bij  te  blijven  staan,  maar  behooren  veeleer  als  punt  van 

uitgang  voor  nader  en  grondiger  onderzoek  te  dienen.  In 

het  onderhavig  geval  is  mijns  erachtens  eigen  onderzoek  welen- 

schappelijke  plicht:  eenige  mate  van  kennis  betreffende  Hart- 

mann's  leer  is  langzamerhand  een  vereischte  geworden  voor  een 
iegelijk  die  op  algemeene,  niet  enghartig  specialistische,  ontwik- 
keUng  aanspraak  maakt.  De  werken  van  den  schrijver  der 

Philosophie  van  het  Onbewuslc  zijn  bereids  tot  »Anstandslectüre" 
geworden  voor  ieder  wel  onderwezen  peisoon ,  wien  het  ernst 

is  met  den  wensch  om  op  de  hoogte  van  zijnen  tijd  te  staan.  Tot 

accessorische  toelichting  van  Hartman.n's  wetenschappelijke  betee- 
,kenis  diene  alsnog  het  volgende. 

Bij  Hartmann's  optreden  in  1868  waren  zijne  denkbeelden 
van  hoogst  paradoxen  aard.  Op  bet  gegeven  oogenblik  heeft 

de  wetenschap  zich  reeds  met  zijne  allengs  nader  uitgewerkte 

wereldbeschouwing    gemeenzaam    gemaakt:    een    levendige    en 
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uitgebreide  peuiiestrijd  ligt  lo  dezer  zake  reeds  achter  ons; 

destijds  waren  de  in  de  Philosophie  van  het  Onbewuste  ver- 

kondigde denkbeelden  de  «haute  nouveauté"  van  den  dag, 
Pe  geheele  wereld  sprak  over  het  onbewuste  en  de  zwaar- 

moedige levensopvatting  van  den  jeugdigen  Pruisischen  den- 

ker. Op  zijn  26^  jaar  werd  Hartmann  met  een  enkelen  slag 

wat  men  een  »modephilosoof"  genoemd  heeft,  een  epitheton 
dat  hem  bijwijlen  nu  nog  door  bestrijders  van  minder  allooi 

met  smadelijke  bedoeling  naar  het  hoofd  wordt  geworpen.  En 

voorzeker  is  Hartmann  tot  op  heden  de  modephilosoof  van  Eu- 

ropa ,  maar  in  den  edelen  zin  des  woords :  zijne  geschriften 

vormen  om  zoo  te  zeggen  eene  encyklopaedie ,  waarin  de  veel- 

zijdigste ,  in  den  loop  der  tijden  opgedoken  ideeën  op  origineelc 

wijze  zijn  verwerkt  en  te  zamcn  gebracht.  {*)  Wie  kan  zijne 
werken  inzien ,  zonder  te  bevroeden ,  dat  zij  in  hoogeren  zin 

eene  uitdrukking  zijn  van  het  theoretisch  bewustzijn  onzer 

dagen?  Zij  intusschen,  dit  zij  in  het  voorbijgaan  gezegd,  die 

zich,  afgaande  op  de  benaming  «modephilosoof",  de  werken 
van  onzen  wijsgeer  mochten  willen  aanschaffen  met  de  bedoeling 

er  bij  gelegenheid  een  vluchtig  achtermiddaglectuurtje  van  te 

maken,  zouden  aldra  tot  hunne  deemoediging  ontwaren,  dat 

Hartmanjn's  pikante  bevattelijkheid  en  spreekwoordelijke  helder- 
heid   zeer    betrekkelijk    is,    en  cum  grano  salis  moet  opgevat; 

(i)  Voor  den  naluurgeieL'ide  wil  ik  iiogeens  van  Hartmann's  geschriflen 
uitdrukkelijk  de  volgende  releveeren:  die  Philosophie  des  Unhewussten ;  das 

Unhowusste  vom  Standpunkt  der  Physiologie  und  Dcscendenzthcorie  ; 

Wahrheit  und  Irrlam  hn  Darivi?iismus ;  Gesnmnielte  Studiën  und  Auf- 

satzCy  Abt,  C  ̂   D;  Neukantianiwms ,  Schopcnhauerianismus  und  Hege- 

lianismus;  der  Spiritismus :  Kritische  Grimdlequng  des  transcendcn talen 

Rcalismus;  J.  II.  v.  Kirchmann's  Erkcnntnislheoretischer  Realismus.  Daar- 

bij komen :  A.  Taukert  ,  Philosophie  gegen  naturwissenschaftliche  Ueber- 

hebunfj  [1872];  Dr.  Carl  du  Prel  ,  der  gesunde  MenscJicn verstand  vor  dm 

Problemen  der  Wissenschaft  [1872];  M.  Veneïianer,  der  Atlgeist  []874j; 

Fr.  V.  Goeler-Ravensrurg  ,  die  Darwin'sche  Theorie  [1876];  E.  Iupp, 
Grundtinien  eincr  I  hilosophie  der  Technik  [1877];  0.  Plümaciier  ,  der 

Kampf  ums  Unbewussle  [1881];  Dr.  1^  v.  Ivoeber,  das  philosophische 

System  E,  v.  Hartmann's  [1884]. 
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alzijdige  grondigheid  en  strenge  wetenschappelijkheid  zi.jn  van 

HARTMAiNiN's  stijl  wel  hct  allerminst  uitgesloten.  Geen  schrijver 
van  naam  zelfs  is  wellicht  bij  zijn  eerste  optreden  in  de  meest 

uiteenloopende  richtingen  verkeerder  begrepen  en  opgevat  dan 
dezelfde  Eduard  van  Hartmann. 

Het  was  dan  ook  een  wonderlijk ,  een  paradox  systeem,  die 

Philosophie  van  het  Onbewuste.  Op  ergerlijke  wijze  schokte  het 

alle  mogelijke  overtuigingen.  Reeds  de  titel  van  hel  dikke 

boek  leende  zich  uitmuntend  tot  quasi-geestige  uitvallen  tegen 
den  jeugdigen  schrijver,  vooral  bij  lieden,  die  zonder  ernstigen 

onderzoekingsgeest  gaarne  meepraten  over  onderwerpen  vart  den 

dag,  onder  het  verkoopen  van  occasioneele  aardigheden.  Aar- 

digheden regende  het  zelfs  in  dichtmaat.  (*)  Tot  straf  voor 
zijne  onmiddellijke  beroemdheid  werd  het  boek  een  wrijfpaal 

voor  de  bezitters  van  het  «gezond  verstand"  dier  dagen,  zoowel 

als  voor  hen  wier  ̂ ^qemoed'"  tegen  Hartmann's  «ongerijmde  en 
stuitende"  leer  in  opstand  kwam.  MateriaHsten  en  empiristen, 
die  woedend  waren  over  de  herleving  van  «buitenissige"  wereld- 

(ij  Nog  in  1879  trachtte  M.  Reymond  in  zijn  'Jhich  voin  bowussten  iind 

nnhewmsten  Herrn  Meyer"  de  wereldopvatting  van  onzen  philosoof  in 
dichtmaat  te  persiftleeren.    Men  leest  daar  o.  a.  op  blz.  94: 

"Ich  möchte  von  bewussten  Drei'n,  Der  somitBlindlieitist  geschlagen. 
Nicht  Einen  bloss  lür  sich  allein;  Durch  Schelling  nur  kann  esge- 
Doch ,  nimmt  man  Eins  iin  Ürei,  ie  giert  es  [lingen, 
Diircli   Zwei    iind   macht  daraus  cin  DanBurscheiizur  Vernunltzubrin- 

fViertes,  .  [gen; 

üann   giebt's  ein  Ganzes  voll' Genie.  Üiirch  Schelling  nur rückt  die  Idee 
Und  das  ist  meine  IMiilosophie !  In  des  realen  Willens  N3h ! 

VonllEGELnelimiclidieEntwicklung,  Den  puren  Unverstand  erhelit 

.ledoch  mit  ScHELLiNG'sclier  Vernick-  Der  pure  Urverstand  der  Welt, 
[lung ,  Verschmilzt  mit  ihm  zum  Dolterbrei 

Denii  aul  die  Logik  ̂ anz  allein  lm  pliilosoph'schen  Columbusei. 

Fallt  heut'  zu  Tage  niemand  'rein.  Und    was  sich  dieses  Eies  Kruste 
ï)en  Willen  borgt  mir  Schopenhauer  ;  Als   Gott  und  Welt  zugleich  ent- 
Doch   zieht   aucli   der   nicht  aul  die  [ringt, 

[Dauer.  Und  jegliches  Alom  durchdringt, 

Weil   weuge  einen  Herrn  verlagen,  Das  isl  das  grosse  Unbewusste;! 
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beschouwingen  rn  in  liunne  verbeelding  reeds  mei  schrik  de 

dagen  van  de  wonderwerkende  teleologie  der  middeleeuwsche 

godgeleerdheid  zagen  terugkeeren;  menschelijke  struisvogels, 

die  door  Hartmann's  onderzoekingen,  rakende  de  eudaemonolo- 
gische  waarde  des  levens,  uit  hun  gedachteloozen  dommel  waren 

opgeschrikt;  godsdienstige  lieden,  die  zich  ergerden  over  de 

verkondiging  van  een  zich  wel  doelmatig  uitenden  maar  onper- 
soonlijken en  op  zich  zelven  onbewusten  Algeest :  lieden ,  kortom , 

van  de  meest  uiteenloopende  zienswijzen  staken  zenuwachtig  hun- 
ne discordante  bazuinen  ten  aanval  tegen  de  dood  gewaande ,  maar 

op  onbeschaamde  wijze  herrezen  metaphysica,  tegen  een  werk 

dat  optrad  met  de  onzinnige  pretensie,  de  restaurator  te  worden 

eener  sinds  eenige  decennia  allengs  meer  in  minachting  gevallen 
wijze  van  natuuropvatting.  Het  regende  schotschriften  van  den 

vaak  onhebbelijksten  aard.  Uit  het  kamp  der  materialisten 

werden  quasi-wetenschappelijke  protesten  kond  ,  die  de  erbarme- 
lijke oppervlakkigheid  van  de  natuuropvatting  der  schrijvers  in 

het  helderste  daglicht  stelden;  en  die  door  de  aan  de  andere 

zijde  niet  ontbrekende  bewonderaars  van  den  nieuwen  meta- 
physicus  behoorlijk  op  hunne  plaats  werden  gezet.  Intusschen, 

in  één  opzicht  bleef  de  pennestrijd,  die  zich  onmiddellijk 

rondom  het  nieuwe  werk  had  ontsponnen,  aanvankelijk  nog 

onvolledig :  afgezien  van  sporadische,  veelal  ongunstige,  uitlatin- 
gen, hulden  de  korypheeën  der  natuurwetenschap,  eigenlijk  naast 

de  philosophen  de  eenige  bevoegde  beoordeelaars,  zich  in  den  gerie- 
felijken  en  tevens  voornamen  mantel  der  ignoratie.  Litterarische 

en  theologische  en  philosophische  beoordeelingen  regende  het 

van  alle  kanten ;  van  bevoegde  natuurwetenschappelijke  zijde 

echter  bleef  aanvankelijk  alle  zakelijke  en  grondige  bespreking 

uit.  En  juist  de  kritiek  van  die  zijde  was  het ,  welke  in  dezen 

het  meest  gewenscht  was.  De  Philosophie  van  hel  Onbewuste ,  im- 

mers, als  metaphysisch  systeem  eene  concordantie  van  de  antithe- 
sen Hegel  en  Schopeishauer  op  het  voetspoor  van  Schelling  ,  was 

tegelijk  opgetreden  met  de  bewering  een  begin  van  synthese  te  zijn 

tusschen  metaphysica    en  natuurwetenschap.     Hartmakn  wilde 
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wezen  de  philosoof,  staande  op  den  breeden  grondslag  der 

physische  empirie,  maar  met  speculatieve  diepzinnigheid  de 

problemen  der  wetenschap  ten  einde  denkende.  Wijsgeer  en 

metaphysicus  als  hij  was,  had  hij  meteen  de  vaan  der  inductie 

opgestoken,  en  zich  daardoor  openlijk  voor  de  rechtbank  der 

natuurwetenschap  gesteld.  Als  evolutionist  erkende  hij  vol- 

gaarne, dat  waarschijnlijk  zijne  eerste  proeve  van  synthese  bij 

zakelijke  kritiek  zoude  blijken  verbetering  en  omwerking  te 

behoeven ;  lag  dit  bij  de  zoo  beslist  door  hem  verkondigde  ont- 
wikkelingsleer niet  in  den  aard  der  zaak?  Die  grondige  kritiek 

nu,  welke  in  dezen  zoo  ter  zake  was,  zij  bleef  voorderhand 

uit.  Wat  uit  het  kamp  der  natuurwetenschap  gehoord  werd, 

bepaalde  zich  tot  losse  uitingen,  veelal  doorvlochten  met  be- 

woordingen als  «metaphysische  roman",  » wetenschappelijk 

dilettantisme"  en  dgl. 
Ten  leste,  bijna  vier  jaren  na  het  verschijnen  der  PMo^ojo/iï^^ 

van  het  Onbewuste,  in  1872,  verscheen  er  eene  diepgaande 

naturalistische  beoordeeling  van  het  zooveel  geruchts  makende 

boek,  onder  den  titel :  r>Het  Onbewuste  van  het  standpunt  der  Phf/sio- 

logie  en  Af  stamming  sleer.''  Het  werk  kwam  anoniem  uit,  maar 
verwekte  in  de  geleerde  wereld  niettemin  al  aanstonds  groot 

opzien.  De  bespreking ,  in  dit  geleerd  geschrift  aan  het  nieuwe 

stelsel  van  wijsbegeerte  gewijd,  was  voor  (\e  Phüosophie  van  het 

Onbewuste,  die  jongste  poging  om  teleologie  en  metaphysica 

weer  tot  eere  te  brengen ,  in  de  oogen  der  natuurgeleer- 

den volslagen  verpletterend.  In  zijn  voorwoord  tot  de  vierde 

oplage  zijner  y^  Natuurlijke  Scheppingsgeschiedetiis"  (h\z.  XXXVIII) 
zeide  de  welbekende  hoogleeraar  Ernst  Haeckel  van  de  bedoelde 

kritiek:  »Dit  uitstekend  geschrift  zegt  in  hoofdzaak  alles  wat 

»ik  zelf  mijnen  lezers  over  de  Philosophie  van  het  Onbewuste  had 

«kunnen  zeggen,  en  ik  kan  er  derhalve  hen,  die  zich  voorde 

«zaak  interesseeren,  eenvoudig  naar  verwijzen."  Velen  gisten 
dan  ook  op  Haeckel  als  den  schrijver  van  het  boek  in  quaestie. 

De  Augsburger  Allgemeine  Zeitung  voor  1873,  N°.  1,  zegt 
ervan:     «Op   het  gebied  der  afstamming sleer  is  het  onderhavig 
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»geschrit't  huilen  kijl'  hol  gewichtigsle  en  gfoiidlgsle  werk,  dat 
«mei  heirekking  tol  do  phiiosophische  zijde  der  vraag  en  de 

«physiologie  der  geestesfanctiën  verschenen  is.  —  Naar  Ie  hopen 

"Slaat  zal  hel  voortreffelijk  geschrift,  waarop  wij  door  hel  ho- 

^>venslaande  de  aandacht  hehhen  willen  richten ,  spoedig  de  ver- 

«hreiding  vinden  die  niet  zijne  heteekenis  strookt :  voornanieliik 

»echter  mag  men  verwachten ,  dat  zonder  grondige  hestu- 

» deering  van  dit  hoek  (zooals  in  het  algemeen  van  de  belrok- 

»ken  lilteratnur)  niemand  voorlaan  meer  over  de  darwinistische 

» theorie  zijn  celenini  cemeo  zal  doen  hooren/' 
Dr.  Georg  SEiDLrrz ,  toenmaals  privaatdocent  der  zoölogie 

aan  de  hoogeschool  te  Dorpat ,  zegt  in  zijn  hoek  over  »f/e 

>^  Darwinistische  Theorie'',  2^  uitg.  {Lpz.  1875)  hlz.  21:  »Het 
«meeste  echter  in  de.  noodzakelijke  reactie  van  het  darwinisme 

•  legen  de  philosophie  heeft  de  reeds  meermalen  aangehaalde 

»anonyme  schrijver  van  het  werk  >y hef.  Onbewuste  enz.'"  ge^vaes- 
«teerd,  van  wien  wij  echter  niet  kunnen  weten  of  hij  tot  de 

»philosophen  dan  wel  tot  de  natuuronderzoekers  is  te  rekenen. 

«Te  oordeelen  naar  de  te  zijner  heschikking  staande  physiologi- 

»sche  kundigheden  is  voorzeker  eer  het  laatste  aan  te  nemen." — 
En  blz,  17:  »De  genoemde  invloed  op  de  philosophie,  tegen 

«dewelke  zich  natuurlijk  alle  eenzijdig  doordra vende  philosophen 

«met  hand  en  tand  verzetten,  wordt  in  het  verloop  van  het 

«zoo  even  aangehaald  geschrift  grondig  en  treffend  aangetoond; 

«want  behalve  hel  bewijs,  dat  het  thans  met  alle  teleologie  uit 

«is ,  woorden  daar  met  name  alle  intellectueele  functiën  van  dieren 

»en  menschen  als  zuiver  physiologische  processen  blootgelegd ,  en 

«daarmede  deze  vakken  van  onderzoek,  waarop  de  philosophen  van 

«oudsher  de  buitensporigste  phantasieën  gebouwd  hadden,  voor 

«goed  op  va^en,  naluurwetenschappelijken,  bodem  overgebracht." 
De  kort  geleden  als  Berlijnsch  hoogleeraar  overleden  Dn. 

Oskar  ScuMmT,  destijds  professor  der  zoölogie  en  verg(ilijkende 

anatomie,  zegt  in  zijn  geschrift  over  ^hIc  Natuurwetenschappe- 

lijke Grondslagen  der  Philosophie  van  het  Onbewuste"  [Lp z,  1876) 

blz.    .">4:     «VVeb'.swaar    had    zich  onder  de  talrijke  geschriften 
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«en  l)eoordeelingen  die  door  de  Philosophie  van  het  Onheivuslc 

«waren  uitgelokt,  reeds  meer  dan  een  van  natuurwetenschap- 

»pelijk  en  darwinistisch  standpunt  tegen  het  geheele  heginselof 

«tegen  zijne  eenzijdigheid  gewend.  Ik  noem  de  hespreking  van 

«Klein  in  het  Auslamf'  (187!2),  maar  vooral  het  scherpzinnige 
«kleine  werk  van  een  helaas  onbekend  persoon :  ̂^ het  Onbewuste 

y>van  het  standpunt  der  Physiologie  en  Afslammingsleer.'"  Klein's 
«kritiek  is  te  aphoristisch  om  duurzamen  invloed  te  hebhen; 

«daarentegen  heeft  het  geschrift  van  den  Anonymus  allen,  die 

«niet  aan  het  Onbewuste  verkocht  zijn,  volkomen  in  hunne 

«overtuiging  bevestigd,  dat  wnj  door  het  darwinisme  het  doel- 

«raatigheidsbeginsel  voor  goed  uit  den  weg  hebben  geruimd;  dat 

«het  instinct  als  overgeërfd  geheugen  zijne  volle  natuurlijke  verkla- 

«ring  vindt,  en  dat  in  aansluiting  hierbij  eene  reeks  van  zielsver- 

«schijnselen  :  karakter,  aanleg ,  vaardigheden ,  denkvormen ,  aan 

»de  supranaturaHstische  onverklaarbaarheid  ontrukt  zijn.  Hij 

«herleidt  de  reflexbewegingen  en  het  zoogenoemde  bcrstellings- 

» vermogen  tot  werkingen  van  het  geheugen ;  maakt  er  opmerk- 

«zaam  op,  welk  een  bevredigend  inzicht  in  de  rudimentaire 

«organen  het  darwinisme  ons  geeft  in  tegenstelling  met  de 

^^Philosophie  van  het  Onbewuste ,  en  toont  aan  dat  in  het  algemeen 

«elke  onderstelling  van  teleologische  ingrijpingen  een  asylum  igno- 

r>rantiae  is." 

Onbekend  met  de  tweede  uitgave  van  voornoemde  veelge- 

prezen kritiek,  schreef  nog  B.  Carneri  in  zijn  werk,  >u/(?r 
Mensch  als  Selbstzweck ,  eine  posifive  hritik  des  Unbewussten 

{Weenen  1877),  blz.  62:  «Als  het  grondigste  en  degelijkste 

«geschrift  tegen  Hartmann  gelooven  wij  te  mogen  noemen  ^^het 

^Onbewuste   "    Daar   wordt  tegenover  hem    de    geza- 
»menlijke  moderne  wetenschap  gesteld,  en  punt  voor  punt, 

«waar  het  om  reeds  verklaarde  feiten  te  doen  is,  het  over- 

«bodige,  waar  de  verklaring  nog  te  vinden  staat,  het  onbe- 

«vredigende  zijner  bewijsvoering  aangetoond". 
Zoo  was  dan  do  Philosopbie  van  het  Onbewuste ,  in  hare 

pretensie  eene  op  wetenschappelijke  gronden  steunende  teleologi- 
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sche  wereldverklaring  Ie  leveren ,  voor  de  kritiek  onbestaanbaar 

gebleken.  De  organiscbe  onlwikkelingsleer ,  die  zij  als  eene 

der  grondzuilen  van  haar  systeem  meende  te  kunnen  opstellen 

(C  X)  had  zich  met  vernietigende  kracht  tegen  haar  gekeerd. 

Zelfs  het  door  Hartmatvn  inmiddels  uitgegeven  geschrift  over 

» Waarheid  en  Dwaling  in  het  Darwinisme''  (1875)  werd  niet 
erkend  aan  dit  feit  eenige  noemenswaardige  afbreuk  te  hebben 

gedaan.  Daar  verscheen  in  1877  de  tweede  uitgave  van  de 

boven  besproken  voornaamste  uiting  der  tot  dusverre  uitgeoefen- 
de naturahstische  kritiek ,  thans  echter  met  den  naam  van 

den  schrijver.  Die  schrijver  was  —  Eduard  von  Hartmann. 

In  eene  reeks  van  toelichtingen  tot  zijne  zelfkritiek  stelde  hij 

thans  al  het  eenzijdige  en  oppervlakkige  der  naturahstische, 

antiphilosophische,  argumentaties  op  de  kaak,  en  diende  aan 

0.  ScHMiDT,  den  toejuicher  en  ophemelaar  zijner  naturalistische 

zelfkritiek ,  den  hooner  en  verguizer  zijner  mctaphysische  denk- 

kracht, in  eene  afzonderlijke,  als  aanhangsel  der  Üe  uitgave 

gedrukte  verhandeHng  eene  verpletterende  bestraffing  toe ,  waar- 

tegen die  op  zich  zelven  verdienstelijke  natuurgeleerde  nooit 

in  geschrifte  heeft  durven  opkomen.  Ettelijke  correcties  in 

zijn  systeem  nam  Hartmann  uit  zijne,  thans  door  hem  bij 

triptiek  weerlegde ,  zelfkritiek  over. 

Erger  poets  had  den  verstokten  voorstanders  eener  blind- 
mechanistische  natuurverklaring  niet  kunnen  gespeeld  worden: 

de  door  hen  als  meest  bevoegde  apologeet  hunner  zienswijze 

zoo  hoog  geroemde  schrijver  had  zich  ontmaskerd  als  gefingeerd 

verdediger  en  wezenlijk  tegenstander.  Hunne  eigene  impotentie  tot 

grondig  onderzoek  van  de  algemeene  grondbegrippen  en  praemis- 

sen  der  wetenschap,  zoowel  als  de  principieele  onhoudbaar- 
heid van  hun  eenzijdig  naturalistisch  standpunt .  hadden  niet 

treffender  en  verpletterender  kunnen  worden  aangetoond.  De 

erbarmelijke  eenzijdigheid  van  een  geborneerd  materialisme  en 

darwinisme    waren    op  het  onwederlegbaarst  ten  toon  gesteld. 

De  redenen,  die  Hartmann  tot  rechtvaardiging  der  aanvan- 

kelijke   en    voorloopige    anonymiteit    van    zijn    geschrift  in  de 
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voorrede  lol  de  2e  uilgave  ervan  opgeeft,  zijn  voor  een  iegelijk, 

die  zien  wil ,  duidelijk  en  bevredigend  genoeg.  Men  sla  ze  er 

zelf  na.  Bij  de  beslist  anlipbilosophiscbe  geestesstrooming  in 

de  natuurwetenschap  van  die  dagen  bad  men ,  of  eene  met 

Hartmann's  naam  verscbijnende  kritiek  der  Philosophie  van  het 

Onbewuste  niet  ernstig  opgevat,  en  ze  dien  ten  gevolge  onop- 

gemerkt gelaten  onder  miskenning  der  intrinsieke  wetenschap- 

pelijke waarde,  of  wel  men  had  ze  beschouwd  als  eene 

herroeping  zijner  specifiek  philosophische  meeningen ,  —  een  on- 

recht dat  onze  metaphysicus  zijner  overtuiging  zelfs  niet  lijde- 
lijk mocht  aandoen. 

Lazar  B.  Hellenbach  schrijft  in  het  2'  deel  van  zijn  werk 

over  »cle  Vooroordeelen  der  Menschheid''  (Weenen,  1^  uitg.  1879), 

op  blz.  58 — 59  het  volgende  neder  naar  aanleiding  van  Hartmann's 
hier  besproken  geschrift:  «De  boekenmarkt  is  overvoerd  met 

')uit  een  verkeerd  begrepen  darwinisme  voortgesproten  boeken , 

» brochures  en  brochuurtjes.  Kant  hebben  deze  moderne  auteurs 

»in  het  geheel  niet  of  slechts  oppervlakkig  gelezen ;  ze  gelooven 

»hem  en  de  heele  philosophie  met  het  moderne  slop  woord 

» «metaphysische  bespiegelingen !"  te  kunnen  afdoen.  Schopenhauer 
» hebben  zij  doodgezwegen;  eerst  toen  Hartmann  met  natuur- 

» wetenschappelijk  geschut  aanving  gaten  in  het  kaartenhuis  te 

«schieten  en  zijne  philosophie  talrijke  lezers  vond,  hieven  zij 

»een  vervaarlijk  geschreeuw  aan,  en  ieder  die  Hartmann  een 

»trap  gaf  waande  zich  zelven  een  groot  man.  Dat  nu  was 

"Voorzeker  binnen  den  kring  hunner  eigene  coterie  een  goed- 

«koope  zegepraal.  Toen  speelde  Hartmann  dezen  heeren  de  poets, 

«incognito  zich  zelven  te  bekampen,  welke  stap  van  hunne 

» zijde  met  een  kolossaal  gejubel  werd  begroet,  en  geprezen 

)>werd  als  het  beste  dat  tegen  Hartmann  was  geschreven.  Welk 

»eene  verrassing,  toen  hij  ten  slotte  zelf  de  schrijver  bleekte 

«zijn !  Hij  juist  heeft  de  natuurwetenschap  nader  bezien ,  terwijl 

«de  natuuronderzoekers  de  philosophie  versmaden ,  maar  toch  — 

«op    hunne    manier  —  philosopheeren  willen.    Hartmann  heeft 
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"tegenover  hen  de  voordeelen  van  eenen  speler,  die  niet  alleen 

«zijne  eigene  maar  ook  de  vreemde  kaarlen  ziel". 
Professor  Dr.  D.  Nolen,  verder,  laat  zich  op  de  volgende  wijze 

uit  in  de   » Revue  Phüosophique''  van  het  jaar  1882,  W  2J}lz. 
148:   »0n    sait    la    singuliere  ibrUine  de  ce  dernier 

«ouvrage.  Paru  d'abord  sous  Ie  voile  de  l'anonyme;  rendu 
wcélèhre  par  ane  solennelle  déclaration  de  Haeckel  ,  qui  se  ralliail 

»a  la  métaphysique  de  ia  philosophie  de  rinconscient  sous  ccUe 
«forme  nouvelle;  successivemenl  attribué  a  Zöllner  et  a  Haeckel 

»lui-même;  opposé  malicieusement  au  livre  de  M.  de  Hartmann 

»comme  l'oeuvre  d'un  disciple  supérieur  au  maïtre  par  la  consé. 
«quence  de  la  doctrine  et  la  süreté  des  connaissances ;  et  puhlié 

»tout  a  coup,  en  1877,  lors  de  la  deuxième  édition,  sous  Ie 

»nom  de  M.  de  Hartmann  lui-même ,  Ie  véritable  auteur:  ce  curieux 

«ouvrage  démontre  victorieusement,  par  les  malentendus  mémes 

»auxquels  il  a  donné  naissance,  que  les  principes ,  les  methodes, 

»les  découvertes  et  Ie  langage  même  de  la  science  n'avaient  pas 

»de  secrets  pour  M.  de  Hartmann,  et  que  ce  n'était  ni  faute  de 

»les  connaitre,  ni  faute  de  les  entendre,  qu'il  lui  arrivait 
»de  s'en  écarter  ou  même  de  les  contredire  dans  ses  autres 

»ouvrages.  Comme  Platon  dans  Ie  Parménide ,  M.  de  H.  avait 

»pris  et  joué  momentanément  Ie  personnage  de  l'adversaire. 

«Jamais  la  cause  du  mécanisme  scientifique  n'avait  été 
«soutenue  avec  plus  de  force  et  de  conséquence;  mais  jamais 

«aussi  rinsuffisance  et  la  pauvreté  de  la  doctrine  ne  s'étail 

«plus  clairement  manifestées.  L'ironie  de  cette  apologie  insidieuse 
«échappait  naturellement  aux  regards  prévenus  des  matérialis- 

)>tes:  mais  la  lecon  n'en  fut  que  plus  décisive  lorsque  l'auteur 

»vint  se  charger  lui-même  de  dissiper  l'illusion  et  de  complé- 
»ter  la  démonstration.  Les  savants,  en  tont  cas ,  ne  pouvaient 

«contester  que  la  nouvelle  philosophie  de  la  nature ,  exposée  par 

»M.  DE  H. ,  fut  sortie  d'un  commerce  assidu  et  inteUigent  avec 

"toutes  les  sciences  du  temps." 

Sedert  het  verschijnen  def  2"  uitgave  van  Hartmann*s  zelf- 
kritiek   is    de    natuurwetenschap,    als  hij  stille  overeenkomst. 



te  iiijiien  opzichte  in  een  welsprekend  zwijgen  vervallen.  Hem 

openlijk  en  eerlijk  als  den  Meesier  erkennen,  ivil  men  niet-, 

legen  zijne  bevoegdheid  om  in  natuurwetenschappelijke  pro- 
blemen mede  te  spreken  /can  men  niets  meer  aanvoeren ,  nadat 

men  zich  zelven  door  den  aan  zijne  anonyme  zelfkritiek  toege- 
zwaaiden  lof  de  handen  gebonden  heeft;  legen  het  door  hem 

vertegenwoordigd  philosophisch  standpunt  weel  men  principieel 

niets  deugdelijks  meer  te  zeggen,  nadat  hij  deszelfs  superio- 

riteit boven  het  standpunt  der  eenzijdig-naturalistische  natuur- 
verklaring ad  ocidos  gedemonstreerd  heeft.  Zonder  de  noodige 

philosophische  waarborgen  in  het  honderd  met  hem  voort  te 

disputeeren ,  alleen  om  gelijk  te  houden ,  zal  menigeen  allicht 

niet  toelachen  na  het  exempel  van  welverdiende  tuchtiging 

dat  onze  philosoof  aan  0.  ScHMmT,  een  der  bekwaamsten  van 

het  gilde,  gesteld  heeft.  Het  zwijgen  is  in  zulke  omstandig- 
heden psychologisch  verklaarbaar,  en  heeft  ten  gevolge  gehad 

dat  de  ̂ '"  uitgave  van  ^^liet  Onbewuste  van  hel  slandpunt  der 

Physiologie  en  Afstammingsleer''  n^et  de  aangehangen  weder- 
legging van  prof.  0.  Scumidt,  in  naturalistische  kringen  zoo 

weinig  mogelijk  is  bekend  geworden.  Menig  bezadigd  natuurge- 
leerde intusschen,  hoewel  geene  roeping  of  bevoegdheid  gevoelende 

om  in  dezen  zijne  stem  persoonlijk  te  verheffen,  verblijdt  zich  allicht 

privatim  over  de  in  dit  nawoord  geschilderde  nederlaag  der  een- 

zijdig-mechanistische  natuuropvatting  in  de  wetenschap,  eene 

zienswijze  die  langzamerhand  —  en  voor  een  groot  deel  ongetwij- 

feld door  Hartmann's  bemoeiingen  —  althans  onder  de  Himalaya- 
toppen  der  menschheid  hare  plausibiliteit  ais  systeem  verloren 

heeft,  zij  het  ook  dat  zij  haren  nimbus  nog  eene  wijle  zal  behouden 

onder  de  half-ontwikkelde  lezers  der  krach t-en-stoflectuur. 

Wij  voor  ons  weten  nu,  dat  mechanisme,  materialisme  en 

organische  ontwikkeUngsleer  niet  dan  elementen  behooren  te 

zijn  in  een  panpsychistisch  op  te  vatten  concreet  monisme, 

het  philosophisch  systeem  van  Eduard  vo.\  Hartmann,  dat  ik 

bij  voortduring  den  lezer  met  kracht  ter  hestudeering  blijf 
aanbevelen. 



Als  zwaartepunt  zijner  werkzaamheid  tot  dusverre  beschouwt 

de  Meester  (persoonlijk  zijne  drie  hoofdwerken  der  laatste  tien 

jaren  op  het  gebied  der  zedeleer,  godsdienstphilosophie  en 

schoonheidsleer  (^):  dat  alleen  acht  hij  systematische  deelen  in 
eene  organische  ontvouwing  van  zijn  philosophisch  standpunt. 

Al  het  overige  noemt  hij  programnien,  schetsen,  monographieën, 

studiën,  gelegenheidsgeschriften ,  ofjook  »allotria"j,  die  hij  tot 
zijne  verpoozing  geschreven  heeft,  maar  waaraan  men  ook 

doen  kan  zonder  philosoof  te  zijn.  Dezen  stand  van  zaken 

begint  de  philosophische  vakkritiek  eerst  in  hare  voornaamste 

vertegenwoordigers  te  begrijpen,  terwijl  de  ijver  waarmede 

de  kritiek  over  het  algemeen  genomen  zich  met  zijne  werken 

heeft  bezig  gehouden,  niet  zoozeer  evenredig  is  geweest  aan 

de  systematische]  beteekenis  en  Avijsgeerige  diepte  dier  ge- 
schriften, als  wel  aan  de  paradoxie  hunner  verschijning  en  de 

lichtheid  van  de  taak  hunner  veroordeeHng.  Zoo  is  er  bijv. 

indertijd  een  stortvloed  verschenen  van  strijdschriften  tegen 

de  brochure  over  ^^de  Zelfoplossing  des  Christendoms''  (1874), 
die  toch  slechts  bestond  uit  een  afdruk  van  feuilletons,  en 

haren  veranderden  titel  eenig  en  alleen  den  uitgever  te  danken 

had;  terwijl  de  reeds  veel  dieper  in  de  problemen  doordrin- 

gende y>Krisis  des  Christendoms''  (1880)  alsmede  het  eerste, 

kritisch- historische,  gedeelte  van  Hartmann's  godsdienstphilo- 
sophie {y»het  Godsdienstig  Bewustzijn  der  Menschheid  inde  stadiën 

zijner  ontwikkeling" ,  1882)  elk  slechts  ééne  bekamping  hebben 
uitgelokt.  Tegen  het  tweede  of  systematische  gedeelte  zijner 

godsdienstphilosophie:  »6/e  Godsdienst  des  Geestes"  (1882),  is 
in  het  geheel  geen  strijdschrift  verschenen.  Het  is  dan  ook 

gemakkelijker ,  op  een  feuilletonistisch  pamflet  aan  te  vallen , 

dan  een  omvattend  systematisch  werk  te  verstaan  en  aan  te 

grijpen.  Toen  de  »Philosophie  van  het  Onbewuste"  verschenen 
was,  zag  eene  reeks  van  uitvoerige  aanvallen  het  licht,  die 

van    materialistisch    en    darwinistisch    standpunt   zich  kantten 

(i)  Die  dntsche  Aesthetik  seit  Kant  (1886);  Die  Philosophic  des 
Schonen  (1887). 
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tegen  het  teleologisch  karakter  van  Hartmann's  natuurphiloso- 

phie;  toen  echter  in  1877  de  2^^  oplage  zijner  anonyme  zelf- 
kritiek in  het  licht  was  gegeven  met  zijnen  naam,  met  de 

wederlegging  van  den  text  der  V  oplage  en  met  de  wederleg- 

ging der  aanvallen  van  prof.  0.  Schmidt,  toen  stelde,  zooals 

wij  gezien  heliben,  de  natuurgeleerde  wereld,  als  bij  geheime 

afspraak,  een  hardnekkig  zwijgen  tegenover  Hartmann's  perti- 
nente uitdaging  om  thans  eens  met  de  metaphysica  in  eene  ernstige 

wetenschappelijke  discussie  te  treden.  Desgelijks  is  het  gegaan 

met  het  pessimisme.  Zoolang  de/.e  theorie  slechts  als  empirisch 

pessimisme  in  de  »Phïl.  v,  h.  Onb."  door  Hartmann  ontvouwd 
was,  verscheen  er  een  stroom  van  strijdschriften,  die  bijna 

alle  van  wetenschappelijke  waarde  ontbloot  zijn.  Toen  de 

zedelijke  beteekenis  van  het  pessimisme  in  de  ̂^  Phaenomenologie 

van  het  Zedelijk  Bewustzijn''  (1879)  door  onzen  philosoof  was 
uiteengezet  en  in  eene  afzonderlijke  hii^Vdi^e  r* tol  de  Geschiedenis 

en  Bevestiging  van  het  Pessimisme''  (1880)  was  toegelicht,  toen 
kwamen  er  nog  maar  een  twaalftal  geschriften  te  voorschijn, 

waarvan  reeds  het  meerendeel  op  wetenschappelijke  waarde 

kan  aanspraak  maken.  Nadat  Hartmann  echter  ook  de  gods- 

dienstige beteekenis  van  het  pessimisme  heeft  blootgelegd,  en 

daarmede  het  optimisme  uit  zijn  laatsten  schuilhoek  heeft  ver- 

dreven, thans  verroert  zich,  in  weerwil  zijner  dringende  oproe- 

pingen geene  enkele  pen,  om  den  strijd  over  het  pessimisme 

in  zijn  laatste  stadium  uit  te  vechten;  en  wat  nog  hier  en 

daar  bij  gelegenheid  het  licht  ziet,  is  niet  dan  eene  irrelevante 

nalezing  uit  vroegere  stadiën,  waarbij  het  aan  eigenlijk  in/.icht  in 

den  laatsten  stand  der  vraag  ten  eenen  male  mangelt. 

Ja  zelfs  zijn  er  nog  altoos  geleerde  schrijvers  van  dikke  boeken, 
die  van  Hartmann  verder  niets  kennen  dan  eene  der  oudste 

oplagen  der  Philosophie  van  het  Onbewuste,  en  op  deze  kennis 

een  oordeel  ex  cathedra  gronden  over  den  geheelen  philosoof; 

en  voor  het  groote  publiek,  dat  zich  altijd  slechts  door  den 

eersten  indruk  laat  leiden,  zal  Hartmann  waarschijnlijk  nog  lan- 

gen tijd  niets  verder  zijn  dan  de  «philosoof  van  het  Onbewuste." 
34 
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Edoch,  de  bezadigde  en  objectieve  waardeering  begint  te 

komen.  Zoo  zegt  Richard  Falckeisberg  in  zijne  hoogst  ver- 

dienstelijke geschiedenis  der  nieuwere  wijsbegeerte:  «Het  is 

«eene  door  de  mannen  van  het  vak  niet  genoeg  gewaardeerde 

«verdienste  van  Edüard  von  Hartmann,  dat  hij  in  een  van  be- 

» spiegeling  afkeerigen  tijd  zijne  kracht  heeft  gewijd  aan  de 

«hoogste  problemen  der  metaphysica,  in  wier  behandeling  hij 

«met  wetenschappelljken  ernst  en  met  omvattende  en  grondige 

«verwerking  van  wat  vroeger  gepraesteerd  was,  te  werk  is 

«gegaan.  Ook  verdient  zijne  metaphysische  grondgedachte ,  dat 

«het  Absolute  is  op  te  vatten  als  eenheid  van  Wil  en  Idee,  in 

«hare  algemeenheid  levendiger  toestemming  dan  aan  dezelve  is 

«te  beurt  gevallen,  terwijl  de  verwerping  van  een  onbegrensd 

>^ Bewustzijn  met  méér  recht  op  tegenspraak  is  gestooten".  (^) 
En  in  het  Duitsche  » Tijdschrift  voor  Philosophie  en  philosophische 

Kritiek''  lezen  wij:     «Eduard  von  Hartmann  heeft  te  lijden 
«gehad  onder  een  nadeel  dat  niet  zijne  eigene  schuld  was,  maar 

«als  het  gevolg  van  onzen  beschavingstoestand  moet  worden 

«aangezien.  Een  krachtig,  tot  vruchtbare  werkzaamheid  ge- 

«roepen,  brein  knoopt  zijne  bemoeiingen  vast  aan  de  tijdsom- 
«standigheden  waarin  het  te  werken  heeft :  voor  Hartmann  was 

«het  de  natuurwetenschap  met  hare  inductieve  denkgewoonten. 

«De  tweespalt,  waarin  hij  daardoor  met  de  gangbare  opvattingen 

«is  geraakt,  heelt  geschaad  aan  de  waardeering,  die  hem  in 

«hoogste  mate  toekomt.  Ook  dit  tijdschrift  heeft  hem  die  lang 

»onthouden ,  en  wenscht  dat  goed  te  maken.  Hartmann  grondde 

«zich  op  een  complex  van  feiten,  die  door  eene  almachtige 

•theorie  reeds  waren  in  beslag  genomen ,  en  voor  de  bemoei- 

«ingen  der  philosophen  slechts  oppervlakkig  konden  worden 

«ontsloten.  Van  de  natuurwetenschap  had  hij  uit  dien  hoofde 

«slechts  vijandschap  te  wachten,  en  den  philosophen  ontbraken 

»de    middelen   om   hem  op  hun  eigen  gebied  in  te  halen   

»Toen  de  bevoegde  kampvechter,  tot  aan  de  tanden  gewapend^ 

(<)    ÜR.  R.  Falckenberg,  »Geschichte  der  neuern  Philosophie  von  Niko^ 

Imts  von  Knes  bis  zur  Gegenwart^';  Lp^.  1886,  blz.  459. 
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"in  het  strijdperk  trad,  was  het  bij  deze  philosophen  aanvallen 

» of  zwijgen.  Geen  hunner  had  het  volle  bewustzijn,  dat  hier 

»nieer  op  het  spel  stond  en  nog  staat,  dan  de  zege  van  onto- 
» logische  of  kriticistische  leerstellingen;  dat  de  man,  die  hier 

«zijne  stem  verhief,  ver  boven  de  schoollwisten  van  zijnen  tijd 

»uitzag,  en  met  gespierde  vuist  de  erfenis  van  een  groot  ver- 
wieden  begon  uit  te  spreiden  op  de  altaren  van  een  door  de 

)>goden  verlaten  tijdvak.  Een  philosoof,  die  den  moed  heeft  en 

»de  kracht,  God  en  de  Goddelijke  oekonomie  logisch  te  denken 

»in  den  samenhang  van  historisch  breed  gefundeerde  en  ethisch 

«ernstig  bedoelde  geschriften,  is  in  onze  dagen  een  verschijnsel, 

«eenig  in  zijne  soort.  En  wanneer  dan  deze  man  door  het 

«verlangen  wordt  gedreven,  het  metaphysisch  vacuüm ,  waarin 

«onze  generatie  veroordeeld  is  te  ademen,  uit  eigen  kracht  (zij 

«het  ook  w^ellicht  tégen  den  natuurlijken  aanleg  van  den  schrijver 
»in)  met  nieuwen  inhoud  te  vullen:  wanneer  hij  dan  een 

«nieuwen  godsdienst  bedenkt,  liever  dan  de  laatste  sporen  van 

«godsdienst  uit  den  gedachtenkring  der  beschaafde  wereld  te 

«laten  verdwijnen,  —  dan  nemen  wij  voor  zulk  een  idealisme 
«kortweg  den  hoed  af,  volkomen  overtuigd,  dat  hij  te  hoog  staat 

r> boven  zijnen  tijd  om  gewaardeerd,  laat  slaan  begrepen  te  worden. 

«Dikwijls  wordt  aangaande  van  Hartmann  de  tegenwerping 

«vernomen,  dat  het  begrip  van  het  Onbewuste  der  erkenning 

«zijner  exceptioneele  denkkracht  nadeelig  moet  blijven.  De 

«beweegredenen  dezer  tegenwerping  zijn  doorzichtig  genoeg: 

«zij  spruiten  voort  uit  den  intellectualistischen  grondslag  waarop 

«onze  beschaving  gevestigd  is,  en  men  ducht  van  bedoeld  begrip 

«eene  ondermijning  dier  basis.  De  petitio  principii  schijnt  in 

»zulk  eene  ongestaafde  verwerping  niet  Ie  worden  ingezien. 

r>Wij  daarentegen  ëijn  van  meening,  dat  E.  v.  Hartmann  het 

y>begrip  van  het  Onbewuste  op  het  ervaringsgebied  der  ver- 

« schijnselen  zoo  alzijdig  en  afdoende  heeft  aangetoond ,  dat  het  van 

y>reehtswege  liiet  meer  behoorde  bestreden  te  worden.  Als  gegrond 

«zoude  de  aanstoot  kunnen  gelden  dien  men  genomen  heeft  aan 

«zijne    metaphysische   gevolgtrekkingen   uit    dat    begrip.     Toch 



'Vordejl  de  billijkbeid  de  erkenning,  dat  geen  philosophisch 
»systematicns  anders  te  werk  kan  gaan ,  noch  ooit  anders  te  werk 
gegaan  is:  eene  inductie  uit  overeenstemmende  feiten  leidt 

«consequent  tot  een  overeenkomstigen ,  eraan  beantwoordenden, 

"grond.  De  pbilosophie  pleegt  in  algemeenheden  voort  te  schrij- 
nden, die  natuurlijk  ruimer  en,  zooals  wij  toegeven,  vager 

«worden,  naarmate  de  kring  der  reflectie  zich  verruimt.  En 

"Uien  miskent  de  gezindheid  van  den  wijsgeer,  als  men  meent 

"dat  hij  vasthoudt  aan  zijn  centraal  begrip  ter  wille  van  dat 

«begrip  zelf,  terwijl  hij  er  veeleer  slechts  waarde  aan  hecht 

»als  voertuig  dat  hem  voortdraagt  door  de  wereld  dertedoor- 
« gronden  dingen.  Het  praestatievermogen  van  het  hegrip  is 

«voor  hem  de  maatstaf  van  deszelfs  waarde.  Intusschen  ge- 
«schiedt  het  meestal,  dat  men  van  de  philosophen  alleen  dit 

«hun  grondbegrip  kenl ,  hetwelk  toch  hij  allen  gelijkelijk  ontoe- 
« reikend  moet  wezen,  terwijl  dan  deszelfs  ontvouwing  tot  de 

>concreties  van  den  wereldinhoud  als  eene  ondergeschikte  toegift 

> wordt  aangezien.  Zoo  kan  eene  enkele  aardigheid  over  het 

«hoofdbegrip  ertoe  dienen,  de  door  hetzelve  gedragen  gedachten- 
» reeksen  in  het  ongerijmde  om  te  zetten,  en  te  recht,  zoodra 

» men  alleen  het  grondbegrip  als  zoodanig  in  het  oog  vat.  Maar 

«vermoedelijk  zoude  de  geestigheid  verstommen,  wanneer  men 

«in  staat  was  de  verdere  manipulaties  te  volgen;  want  het 

«zoude  dan  blijken,  dat  met  het  eenvoudigste  gedachtensymbool 

«donkere  verhoudingen  worden  opgehelderd;  dat  ver  liggende 

«relaties  nader  gebracht,  ongelijke  verevend  worden,  —  juist 
«zooals  het  zijne  onbewuste  functie  is.  Het  ware  te  wenschen , 
«dat  Eduard  von  Haktmanps  met  ter  harte  neming  van  dezen 

«wenk  bestudeerd  werd."  (^) 
En  nu  een  woord  tot  besluit  aan  het  adres  van  den  natuur- 

geleerden  lezer.  Hv  citeer  de  woorden  van  een  verdienstelijk, 

thans   overleden,    hoogleeraar,  iemand  die  zelfs  in  zijne  spiri- 

(1)     'Zeilschrift  für  Philosophie  und  philosophische  Kruik",  Band 
[1886].  blz.  77  vlg. 
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tistische    afdwalingen    de    aandacht    der    wetenschap   altijd   is 

waardig  gebleven. 

))Met  zienersblik  scheidde  Scoiller  bij  het  begin  dezer  eeuw 

»de  philosophen  van  de  natuuronderzoekers,  toen  hij  hun  ge- 

»biedfend,  maar  vol  inzicht  de  woorden  toeriep:         ■' 

•  Feindschafl  sei  zwischen  euch !     Noch  koiiiml  das  Bündiiiss  zii  Iiüliel 

•  Wenn  ihr  im  Suclien  euch  trennl,  wird  orst,  die  Walirheil  erkannl. 

«Evenals  echter  twee  geliefden,  na  lang  en  onvriendelijk  ge- 

»mok,  aan  uit- en  inwendige  ondervinding  verrijkt,  eindelijk 
»hun  beiderzijdsch  onrecht  inzien  en,  door  een  onwederstaanbaar 

» verlangen  aangegrepen,  elkaar  de  hand  reiken  tot  een  eeuwig 

«verbond:  zoo  ook  verkondigen  in  onzen  tijd  duizend  verneem- 

»bare  teekenen  den  naderenden  dag  van  de  verzoening  der 

»philosophie  en  natuurwetenschap.  — ^ Ontspruiten  zal  dan  uit  dat 
«verbond  van  het  exacte  onderzoek  met  eene  gezuiverde  wijs- 
» begeerte  de  nieuwe  wereldbeschouwing  der  komende  eeuw, 

»in  ongedachte  grootheid  en  helderheid  van  inzicht."  (')  —  Dat 
zij  zoo! 

Batavia,  Sept.  1887. 

(O    Prof.   ZÖLLNER    »übcr  die   Natur   der   Kometen''  |  Lpz.  1872],  voor 
rede  blz.  71. 



VULKANISCHE   VERSCHIJNSELEN 
EN 

AARDBEVINGEN 

IN  DEN  0.  I.  Archipel  waargenomen 

GEDURENDE    DE    MAAiVDEN    JaUUavi  —  Juni   VAN   HET    JAAR    1887, 

verzameld 

DOOR 

Dr.  S.  FI6EE  en  Dr.  H.  ONNEN, 

Leden  der  aardre vingscommissie. 

A.  VULKAnSCHE  VERSCHIJIÏSELEI. 

De  maand  Januari  levert  de  talrijkste  berichten  omtrent  vul- 

kanische werkingen  op.  Zooweel  in  de  Preanger  als  in  Midden- 

en  Oosl-Java  hebben  de  vulkanen  van  zich  doen  spreken. 

De  Heer  G.  A.  Malga  (N°.  50)  te  Tanah  Goha  (Res.  Preanger 

Reg.)  deelt,  dd.  31  Januari  mede,  dat  hij  van  den  26^"  Januari 
af  des  avonds  in  de  richting  van  den  G.  Goentoer  aanhoudend , 

doch  met  korter  of  langer  tusschenpoozen ,  een  onderaardsch 

gerommel  hoorde,  dat  op  donder  geleek;  het  scheen  zich  naar 

het  Westen  te  verplaatsen. 

Uit  Poerbolinggo  (Res.  Banjoemas)  meldt  de  Heer  C.  J. 

Hasselman  (N°.  297)  dd.  Ü7  Januari  het  volgende:  » Sinds  een 

»dag  of  14  wordt  hier  dagelijks  vooral  in  den  avond  en 's  nachts 
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»eeii  dol'  geroüimel  gehoord,  dat  geen  [douder  of  onweer  zijn 
»kan  en  steeds  van  lietj  Oosten  komt.  Vooral  in  hetjgebergte 

»(op  den  Slamat)  op  eene  hoogte  van  5000  a  4000  voet  is  dit 

»geluid  zeer  duidelijk  hoorbaar;  nu  en  dan]  hoort  men  het  ook 

))op  de  hoofdplaats  Poerbolingyo ,  hoewel  niet  zoo  duidelijk  als 

»in  het  gebergte.  De  geluiden  houden  geen  seconde  aan  en 

» volgen    elkander    op    met   zeer   verschillende  tusschenpoozen , 

»soms  van  eenige  minuten,  soms  van  eenige  uren"    »Wel- 

»Hcht  zijn  deze  geluiden  van  den  [Merapi  afkomstig". 

Op  den  lP"en  12^"  Januari  werd  door  den  Heer  H.  Vrendenberg 

(N°.  554)  te  Karanganjar  (Res.  Kediri,  Afd.  Blüar),  vooral 

's  morgens  en  's  avonds  een  vrij  sterk,  eenigszins  rollend  geluid 

vernomen ,  terwijl  de  Heer  L.  Wichers  (N°.  552)  te  Soekaradja 
(Afd.  Trengalek)  uitvoerige  mededeelingen  doet  omtrent  knallen, 

door  hem  en  anderen  op  15,  16  en  17  Januari  waargenomen. 

De  knallen  geleken  op  in  de  verte  geloste  kanonschoten.  Een 

raandoer,  die  den  16^"  op  een  bergtop  werkte,  verklaarde,  dat 
hij ,  toen  het  op  een  oogenblik  helder  weer  was ,  om  den  Kloet 

dikke  wolken  gezien  had.  In  Toeloeng  Agoeng  werden  de  knal- 

len zeer  duidelijk  gehoord  in  de  richting  van  den  Kloet,  zoodal 

men  aldaar  meende,  dat  deze  berg  werkende  was.  Toen  ech- 

ter de  Heer  Wichers  in  den  ochtend  van  den  17®",  vsm  Soeka- 
radja uit,  den  Kloet,  den  Kawi  en  den  Ardjoeno  zeer  helder 

zien  kon  en  aan  eerstgenoemden  berg  niets  te  bespeuren  was, 

terwijl  daarentegen  de  Semeroe,  toen  hij  even  zichtbaar  werd, 

een  rookende  kruin  vertoonde ,  rees  bij  hem  het  vermoeden,  dat 

deze  vulkaan  de  oorzaak  der  knallen  geweest  was. 

De  verhoogde  werkzaamheid  van  den  Bromo,  die,  volgens 

de  vroeger  (blz.  147)  medegedeelde  berichten  van  den  Heer 

H.^Herz  (N°.  627)  te  Soekapoera,  den  11«"  November  1886 
begonnen  was,  heeft  aangehouden  tot  25  Januari.  De  Heer 

Herz  deelt  hieromtrent  nog  de  volgende  bijzonderheden  mede: 

»In  deuj^^nacht  van  9  op  10  Januari  wierp  de  berg  asch  uit, 

«die  tot  op  ±  4  paal  afstands  neerviel,  doch  geene  schade 

«aanrichtte.     In  de  volgende  week  verminderde  de  werkzaam. 
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»heid,  misschien  in  verband  met  de  vermindering  der  regens. 

»0p  16  Januari  werkte  de  berg  v^eer  iets  heviger,  tot  25  Januari, 

»toen  bericht  werd,  dat  hij  zeer  rustig  was." 
In  de  overige  maanden  van  dit  halfjaar  schijnen  de  Javasche 

vulkanen  zich  in  het  algemeen  vrij  rustig  gehouden  te  hebben. 

Behalve  van  den  Heer  A.  Liefold,  tuinman  te  Tjihodas  bij 

Sindanglaija  (Res.  Preanger  Reg.),  die  melding  maakt  van  een 

sterk  gebrom ,  bij  tusschenpoozen  waargenomen  van  24  tot  26 

Februari,  volgens  zeggen  der  Inlanders,  afkomstig  van  den  Ö. 

Hanfawang  in  de  onmiddellijke  nabijheid  van  den  Tangkoeban 

Prahoe,  zijn  uit  de  Prea^i^er  geene  andere  berichten  ingekomen. 

De  Heer  E.  K.  H.  A.  Hammung  (N°.  325)  op  het  landhuis 
Soehahoemie  (Res.  Soerakarta,  Afd,  ̂ o/o/a/ij,  gelegen  op  de  ooste- 

lijke helling  van  den  Merapi  aan  den  binnenweg  van  Bojolali 

naar  de  Kedoe  op  ongeveer  7  paal  van  Bojolali  (hoogte  boven 

zee  5170  voet),  deelt  mede,  dat  op  den  11^"  April  eene  afstor- 

ting plaats  had  van  een  gedeelte  van  den  eruptiekegel  en  kra- 

terwand  aan  de  zijde  van  djoerang  Blongkeng.  Ofschoon  aan- 

vankelijk voor  het  oog  nog  eene  kolossale  massa  kraterwand 

op  instorten  stond,  is  het,  blijkens  latere  waarnemingen  inde 

eerste  dagen  van  Juni,  bij  de  afstorting  op  11  April  gebleven. 

Het  bleek  toen  tevens,  dat  zich  aan  de  noordzijde  van  Blong- 
keng in  den  kraterwand  een  flinke  scheur  vormde.  De  Merapi 

stootte  veel  rook  uit  en  liet  nu  en  dan  met  ongelijke  tusschen- 

poozen een  vrij  sterk  gebrom  hooren.  Het  water  in  de  Gan- 
dool,  Djoeroeg ,  Apoe  en  Pabelan  kwam  den  Heer  H\mmung  hooger 

voor,  dan  het,  naar  zijne  herinnering,  in  de  laatste  5  jaar 

geweest  was. 

Eindelijk  meldt  nog  de  Heer  C.  J.  Hasselman  (N'^.  297)  te 
Poerbolinggo  (Res,  Banjoemas),  dat  er  op  50  Mei,  des  ochtends 

tegen  half  11  uur  te  Poerbolinggo  en  in  de  omliggende  dessa's 
een  dof  rommelend  geluid  gehoord  is,  komende  van  het  noord- 

oosten en  overeenkomst  hebbende  met  het  geluid  van  den  donder 

of  wel  van  een  kali,  die  banjirt.  De  lucht  was  echter  volko- 

men helder  en  van  banjir  was  gQ%n  sprake.   Het  geluid  duurde 
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10  a  15  sec.  De  inlanders  schreven  het  toe  aan  den  een  of 

anderen  vuurspuwenden  berg. 

De  eerste  berichten  omtrent  de  eruptie  van  den  vulkaan  Kaba 

{Sindangstreken ,  Res.  Palembang)  zijn  van  5  en  4  Februari 

(G.  R.  2537/87),  op  welke  dagen  zware  rookwolken  met  doffe 

slagen  uit  den  berg  opstegen,  gepaard  met  trilling  van  den 

grond  en  lichte  aschregen ;  te  Oelak  landing  was  een  vuurgloed 

op  den  krater  zichtbaar.  Heviger  was  evenwel  de  werking  op 

het  einde  van  Maart  en  in  het  begin  van  April.  Op  24  en  25 

Maart  kwam  er  een  aschregen  uit  den  berg,  die  tot  voorbij 

Moeara  hlitie  werd  waargenomen ;  de  asch  was  zwart  en  zande- 

rig. In  den  nacht  van  28  op  29  MaaV't  werden  zware  slagen 

vernomen ,  waardoor  huizen  en  grond  trilden ,  terwijl  den  50^", 
des  ochtends  te  half  zes ,  zware  langdurige  aardschokken  plaats 

hadden.  Men  meende  toen  reeds  op  te  merken,  dat  om  den 

grooten  krater  drie  nieuwe  kraters  ontstaan  waren  (G.  R. 

5280/87  en  5528/87).  De  herhaalde  aardbevingen  van  8  tot  10 

Juni  gingen  gepaard  met  gerommel  en  eindigden  in  den  nacht 

van  10  op  11  Juni  met  zeer  harde  slagen  en  een  hooge  vuur- 

zuil  uit  den  Kaha  (G,  R.  5946/87).  De  resultaten  van  het  on- 
derzoek, dat  later  omtrent  den  toestand  van  den  berg  Kaha 

werd  ingesteld  (G.  R.  7107/87)  zijn  reeds  medegedeeld  op  blz. 

172  en  vgg.  van  dit  deel. 

De  Heer  A.  Appel  (N°.  702)  te  Padang  deelt  mede,  dat  hij 
op  23,  28,  29  en  50  Maart,  te  Goenoeng  Soloh  zijnde,  uit  den 

piek  van  Indrapoera  sterke  rookmassa's  heeft  zien  komen ;  op 
de  tusschenliggende  dagen  was  de  piek  van  daar  uit  niet  goed 

te  zien;  hij  acht  het  daarom  niet  onwaarschijnlijk,  dat  de 

piek  de  geheele  week  door  sterk  gerookt  heeft.  De  Merapt 

en  Talang  schenen  den  Heer  Appel  rustig  toe,  daar  slechts 

zeer  weinig  rook  werd  waargenomen. 

Bij  de  aardbevingsberichten  van  17  en  25  April  uit  Menado 

(G.  R.  11658/87)  werd  de  mededeeling  gevoegd,  dat  de  vuur- 
spuwende berg  te  Siauw  voortdurend  werkte,  daar  hij  nu  en 

dan  rook  en  aschwolken  uitstootte. 
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II  Aardbevingen. 

Aanvulling  der  aardbevingsvvaarnemingen  over  Juli  l/m  December  1886. 

Berichtgever. Waarnemingsplaals. 
Residentie 

of 
Gouvernement. 

Tijdsbepaling. 

{Bataviasche    tyd). 

Duur 

M.  Herz. 
F.  M.  A.  Niels. Ngadisari. Senana. 

Probolinggo. 
Ternate. 6  ()ct.±6". 

12  Dec.    11"  13" 

Aardbevingsberichten  over  Januari  1887. 

G.  11.  2893/87. 

D.  Burger. 

G.  R.  1522/87. 
E.  Goedbloed. 
G.  R.  2893/87. 
W.  G.  G.  Wiggers. 
G.  R.  1835/87. 
A.  Ph.  W.  Segond 
van  Banchet. 

H.  Vrendenberg. 

J.  J.  Geul. 
J.  W.  Ottolander. 

G.  A.  F.  J.  Oosthout. 

G.  Kaulbach. 

R.  W.  Jesse. 
J.  M.  W.  Francken. 
Buys. 

G.  R.  1032/87. 

J.  .1.  Wichers. 
A.  de  Stoppelaar.  Jr. 

J.  J.  Wichers. 
G.  R.  2893/87. 
G.  Kaulbach. 
L.  Reinking. 
G-  A.  Schouten. 

Goronlalo. 

Goenoeng  Melatie. 

Tontoli. 
Tondano  (Masarang). 
Ralahan. 
Galela. 

Negara  Batin. 
Blitar. 

Karanganjar. 

Sekaran. 
Pangonan  Djem. 

Malang. 

Soember  Peting. 

Soember  Ningko. 
Land  Limburg. 
Sono  Sekor. 

Pakis  en  Toeren. 

Kajoe  Enak. 
Soember  Telago. 

Kajoe  Enak. Tondano. 
Soember  Peting. 

Ngembeh. Tand  jong  Radja. 

Menado. 

Preangei'  Ke^. 

Celebes  en  Onderh. 
Menado. 
Menado. 
Ternate. 
Renkoelen. 
Kediri. 

Kediri. 

Kediri. 
Pasoeroean. 

Pasoeroean. 

Pasoeroean. 

Pasoeroean. 
Pasoeroean. 
Pasoeroean. 

Pasoeroean. 

Probolinggo. 
Pasoeroean. 

Probolinggo. 

Menado. 
Pasoeroean. 
Soerabaja. 
Palembane. 

2  Jan.    13"  35'". 

3  »        7"  29'». 

13". 

17"  33". 

17"  12"". 17"  30-. 5"  11™. 

20"  24". 

20"  41-. 

8"  38". 

20"  31". 

20"    3". 

20"  26". 

20"  8". 

20"  30". 
19"  55". 

20'  17". 

20"  14". 
20"  31". 

18"  56". 
16"  34". 

15-34"*. 
6'  11" 
1"    2-^. 

30  seconde 

Vrij  langduri 

één  minunt. 
2  seconden 

±  3  seconde 

3  a  4  sec 
ruim  2  mi  ( 

6  seconden 

10sec.en6s< 

2  seconden 
12  seconden 
3  a  4  sec. 

4  seconde» 
4  seconden 

16  secondei 
3  secondei 

elke  schok 
seconden. 
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Richting. 

Il 
Intensiteit 

en  aard  der  beweging. 

Bijkomende  verschijnselen 

en opmerkingen 

50. 
Zwak;  trillende  beweging.  j 
Twee   kort   op   elkander   volgende, 

schokken  van  aardbeving. 

tv.— 0. 

^W.— ZO. 

).— w. 
50. 
»ÏW.— ZO. -N. 

en  50.— NW. SW. 

^OtO.— NWtW 

O. 
i^o. 

NW. 

ilei  50. 

lii  N'.— Z. 

).-W. 
(li 

).— w. 
-Z. 

5W.— NO 

il5«. 

Twee   kort  op  elkander   volgende 
schokken. 

Lichte  aardbeving. 

Vrij  hevige  schok. 
Lichte  schok. 
Vrij  hevige  horizontale  schok. 
Hevige  horizontale  schok. 
Een  vrij  hevige  schok. 
Horizontale  schok. 

Twee  horizontale  schokken.    Zwak. 

Zware  aardschudding. 

1^  schok  6,  2^  5;  verticaal, 

Verticaal. 
Hevige  horizontale  schok,  doarna  een 

nog  heviger  verticale  schok,  daar- 
na verwarde  trillingen. 

2  hevige  Iiorizontale  schokken,  ge- 
volgd door  een  lichtere. 

Een  schok. 
Eerste  schok  4—5. 
Tweede   schok  5—6. 
Zachte  schok. 
Korte  vrij  hevige  horizontale  schok. 
5—6.  Verticaal. 
Twee  vrij  hevige  aardschuddingen. 
6.  Twee  kort  op  elkaar  volgende 

schokken. 

In  de  laatste  dagen  laat  zich  een  berg  voortdureni 
hooren.  Warm  weer  en  ongekend  droog. 

Richting 

Het  houten  huis  op   steeneii  voet  onderging  kor! 
trillingen.    Opgehangen   slinger   was  meer  in  tri 
lende  dan  in  slingerende  beweging. 

Met  gerommel. 
Geheele    huis    kraakte.      Voorafgegaan   door   zwar 

donkere  rookzuilen  uit  den  Bromo;  te  20"46'"ee 
groote  rookkolom  is  wederom  op  den  Bromo  zich 
baar. 

Volgens  rapport  van  het  districtshoofd 
tijd  niet  zeer  vertrouwbaar. 

Aankomende   met   gedruisch.  zich  verliezende  om  t 
Zuid. 

Voorafgegaan  door  een  onder aardsch  gedruisch. 
Gepaard  met  onderaardscli  gedruisch. 
Vergezeld  van  een  zeer  hevig  loeiend  geluid,  datzic;| 

duidelijk   naar   den   Semerne  voortplantte.    Plaa 
van  waarneming:    Koffieland  op  den  Semeroe. 

Eveneens  waargenomen  indedessa  Tosane,  Podoky] 

Wonokitrie,   J\'gadiwono,    in  de  richting  Z. — l 
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Berichtgever, Waarnemingsplaats. 
Residentie. 

of Gouvernement. 

Tijdsbepaling 

(Bataviasche    tijd.) 
Duur. 

G.  R.  1917/87. 

G.  R.  2665/87. 

Observatorium. 

40    p.  F.  Siitholi: 
86    E.  Kentjen. 

Willem  Kessler 

G.  R.  1280,87. 
G.  R.  1279  87. 
G.  R.  1198/87. 
Mr.  C.  W.  Kist. 
,C.  J.  Schotel. 

'g.  R.  1502/87. 
A.  C-  Uljee. 

J.  M.  Sweep. 

K.  Maurenbrecher. 
G.  R.  1503/87. 
G.  R.  1339/87. 
L.  Wichers. 
G.    van    Beuningen 
van  Helsdingen. 

G.  R.  2665/87. 
G.  R.  1436/87. 
G.  G.  Gersen. 
G.  R.  1880/87. 

9  iP.  E.  van  Oven. 
i  Observatorium. 

G.  R.  1645/87. 
E.  J.  Kerkhoven. 
C.  Bimmerman. 
G.  R.  2035/87. 

Tandjong  Radjah. 

Indrapoera. 
Penjaboengan. 
Batavia. 

ïjilaki. Manondjaju. 

Tjampakka  Warna. 

Garoet. 
Galoeh. 
Cheribon. 
Poerwokerlo. 

Bandjar-negara. 
Bandj  -negara,  Tjilatj. 
Keboemen. 

Gombone. 

Poerworedjo. 
Keboemen. 
Wonosobo. 
Soekaradja. 
Solo-Djebbres. 

Rau. 
Garoet. 

Segh. 
Boeleleng. 

RangkaS'Betoeng. 
Batavia. 

Batavia. 
Sinagar. 
Indragiri. 
Tjitjoeroeg. 

Palembang. 

Padangsche  Benedenl. 

Tapanoeli. Batavia. 

Preanger  Reg. 
Preanger  Reg. 
Preanger  Reg. 

Preanger  Reg. 
Cheribon. 
Cheribon. 

Banjoemas. 
Banjoemas. 
Banjoemas. 
Bagelen. 

Ba  gelen. 

Bagelen. 
Bagelen. 
Bagelen. Kediri. 
Soerakarta. 

Padangsche  Benedenl. 
Preanger  Reg. 
Atieh. 
Bali  en  Lombok. 

Bantam. 
Batavia. 

Batavia. 
Preanger  Reg. 
Preanger  Reg. 
Preanger  Reg. 

14  Jan.  's  nachts 

17 

17 
17 

17 
17 
18 

19 
21 
25 
27 
28 

28 

±  10"  23f 
's  morgens 

45-^  29- 

15"  23-. 15    19 

15"  35' 
15"  24' 15"  30". 

15". 15"  ig-' 
15"  21"" 

15"    7-. 

15"    9-. 

15"43»*. 
15"  2"'. 

15"  34"-. 
15"  10"'. 
3-30"'*. 

10". 

1"  30-. 
3"  16-. 
1'  26-. 

6"  45-. 
6"  39-, 

6"  37-. 
6"  36-. 

11"  30-. 
7"  35-. 

10  seconden 

4  seconden. 

45  seconden. 

10  seconden, 
zeer  kort. 

3  seconden. 

±  5  seconden. 

eenige  sec. 

4  seconden. 
10  seconden. 

30  seconden. 
10  seconden. 

±15  seconden. 
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Richting. 

n 
Intensiteit, 

en  aard  der  beweging. 

Bijkomende  verschijnselen 

en opmerkingen. 

^— VV. 

[.— z. 

-z. 
V.-O. 
.— N. 
.-w. 

NO.— WZW. 

ZO. 

-z. 

0. 
NW. 

ililf'H. 

z. 
L—WNW. 

NW. 

0. 
-ZW. 

Twee  kort   op  elkander   volgende 
schokken. 

Eenige  schokken. 
Vrij  hevige  schok. 

Draaiende  beweging. 
Nog  al  sterk. 
Een  verticale  schok,  niet  lang  doch 

hevig. 

Twee  schokken  van  aardbeving, 
Vrij  hevige  schok. 
Zachte  horizontale  golvingen. 
4. 

Horizontale  schok. 
Twee  kort  op  elkander  volgende 

krachtige  verticale  stooten.  Daarna 
schommelende  beweging  gevolgd 
van  een  paar  lichte  schokken. 

Kort  golvend.    Intensiteit  redelijk. 

2. 
Lichte  verticale  schokken. 
Lichte  aardschudding. 

Eene  schudding. 
Een  paar  schokken. 
Vrij  hevig;  horizontaal. 
Twee  schokken,  de  laatste  6  minuten 

na  de  eerste.    Verticaal. 
2: 

Twee  lichte  schokken. 
Lichte  aardbeving. 

Vrij  hevige  schok. 

Waargenomen  aan  de  photographische  kromme  van 
de  horizontale  kracht  van  het  aardmagnetisme.  De 
beweging  moet  uiterst  gering  zijn  geweest,  daai 
de  storing  nauwelijks  merkbaar  was. 

Ook  te  Parigi  gevoeld. 

Bamboe  gebouwen  schommelden  sterk  zichtbaar. 
Het  dakwerk  op  steenen  gebouwen  kraakte,  enz. 
De  Slamat  vertoont  sinds  eenige  dagen  geen  rook  meer. 

Een  régulateur  bleet  stilstaan. 

Geene  aanwijzing  van  deze  aardbeweging  werd  gege- 
ven door  de  seismoscopen  Olland  en  Lepsius.  Daaren- 

tegen werd  zij  zeer  scherp  opgeteekend  door  de 
photographisch  zelfregistreerencle  instrumenten. 

In  de  laatste  dagen  en  vooral  op  den  26^°  Januari 
liet  de  Gedeh  een  hevig  gebrom  hooren,  gepaard 
met  het  uitstooten  van  groote  rookkolommen. 
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Berichtgever.         Waarnemingsplaats. 
Residentie 

of Gouvernement. 

Tijdsbepaling,    i 
(Bataviasche  tijd.)  j 

Duur 

G.  R.  2666/87. 

866    C.  F.  Pietersz. 
G.  R.  4388/87. 

Kroë. 

Kajelie. 
Kajelie. 

Benkoelen. 

Amboina. 
Amboina. 

28  Jan.      6"         5  seconden. 

29  »        8"  45"".  13  seconden 
29     '       18"  45-". !±  13  sec. 

3.-' 

Berichten,   dat  geene  aardhe vingsverschijnselen  gedurende  de  maand  Januari  werden  waargen 
Res.  Probolinggo:  622.   Res.  Padangsche  Henede 

landen:  702, 

Aardbevinffsberichten  over  Februari  1887. 

50  |G.  A.  Malga. 

86    E.  Ketjen. 

G.  R.  2320/87. 
K.  F.  Holle. 
G.  R.  2357/87. 
G.  R.  2490/87. 
G.  R.  4387/87. 

J.  J.  Wichers. 
G.  R.  2610/87. 
Observatorium. 

27 

40 
56 
68 

88 

46 

Dr.  R.D.M.  Verbeek. 

G.  R.  2489/87. 

P.  F.  Sylhofl". D.  Burger  Dz. 
E.  .ï.  Kerkhoven. 

Willem  Kessler. 

G.  R.  2519/87. 
G.  R.  3621,87. 
A.  H.  Berkhout. 

G.  R.  */894/87. Gortmans. 

Tanah  Goha. 

Manondjaja. 

Tjiamis. Waspada. 
Garoet. 
Tasik  malaija. 
Rairatoe. 
Amboina. 
Kairaloe. 

Rajoe  Enak. 
Rangkas  Betoeng. 
Batavia. 

Buitenzorg. 

Buitenzorg. 

Tjilaki. 
Goenoeng  melatie. 
Sinagar. 

Tjampacca  Warna. 

Poerwokerto. 

Negara  Batin. 
Tjiandjoer. 
Soekaboemi. 
Widodaren. 

Preanger  Reg. 

Preanger  Reg. 

Cheribon. 
Preanger  Reg. 
Preanger  Reg. 
Preanger  Reg. 
Ambo'na. 
Amboina. 
Amboina, 
Probolinggo. 
Bantam. 
Batavia. 

Batavia. 

Batavia. 
Preanger  Reg. 
Preanger  Reg. 
Preanger  Reg. 

Preanger  Reg. 

Banjoemas. 
Benkoelen. 
Preanger  Reg. 
Preanger  Reg. 
Besoeki. 

3  Febr.  21"    e".' 40  seconden 

3     "21"  39"". 

10 

±21"  24"^. 

21". 

9"  56"". 9"  25". 

5"  29"', ±  3"  34-. ü"  19". 

19"  45". 

±   1". 
1"  6"*. 

1"    5". 

10 

1" .  5". 10 
»  ±  0". 

10 

0"  50". 10 
1"    5". 

5  seconde 

4  seconden 

2  seconden 
5  seconden 

kort. 

10 

10 
10 
11 

11 
12 

2"    6". 

±   1". 

O"  56". 

2". 
1". 

3'. 

5  secondf 

1  minuut. 

3  seconden 

Enkele  sec. 
3  seconden 
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c 

Richting. 

D 

Intensiteit 

en  aard  der  beweging. 

Bijkomende  versclüjnselen 

en •opmerkingen. 

-0. 

Vrij   hevige,  kort  op  elkander 
gende  horizontale  schokken. 

Hevige  schok. 
Hivige  schok. 

vol- 

Ook  te  Vlakke  hoek  waargenomen. 

en,  zijn  ingekomen  van  H.H.  Medewerkers,  die  onder  de  volgende  nummers  in  de  lijst  voorkomen: 
Zss.  Benkoelen:  735,764  {Benkoelen).    Res.  Timor:  861. 

SS.  Res.  Biliiton:  :  805. 

W. 

A^.— NO. 

-w. 
-w. 
-— w. -o. 

-N. 

.—O. 

Jw.-zo. 

w.— zo. 

Vrij  hevig. 

Twee  schokken.  De  eerste  korte 
doch  hevige  trilling,  na  5  seconden 
een  tweede  van  langer  triUing 
overgaande  in  schommeling. 

Twee  schokken,  de  laatste  vrij  hevig. 
Hevige  schok.    Verticaal. 
Een  paar  hevige  schokken. 
Een  paar  vrij  hevige  schokken. 
Zachte  schok. 
Drie  lichte  schokken. 
Heviore  schokken. 

De  Wanjang  had  den  vorigen  dag  gedurende  i/s  "ur 
sterk  gerookt. 

Vergezeld  van  gedreun.  , 

N. 
).— NW. 

W, 

Schokken. 
3.  Horizontaal. 

Horizontale  aardbeving,  voor  afge- 
gaan door  twee  veel  kortere  en 

zwakkere. 

Vrij  sterke  aardbeving. 

Twee  schokken  die  beide  zacht  be- 
gonnen, overgaande  in  een  korte 

schommeling;  de  i^was  het  hevigst. 
Vrij  zware  schokken. 
Vrij  zware  horizontale  schokken. 
Geringe  schok. 
Hevige  verticale  schok. 
Horizontaal. 

Gepaard  met  een  hevige   windvlaag. 
Ook  te  Anjer  waargenomen. 
Tijd  afgeleid  uit  magnelographische  kromme. 

ting   uit  seismograaf  Lepsius ;  seismograaf 
heeft  niet  gewerkt. Rich- 

Olland 

Ook  waargenomen  te  Soekaboemi,  Tjandjoer  en  Bui 
lenzorg. 

Deuren  en  ramen  rammelden. 
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ifl 
si 

1 

Berichtgever. 
Residentie 

j    Waarnemingsplaats.                   of 
Gouvernement. 

! 

Tijdsbepahng. 
Bataviasche    tijd. 

B 

Duur. 

■ 

i  i   518 
531 

1      533 

f    536 
;      537 

=    541 545 

555 

i 
 ■ 

56
4 

58
7 

59
0 

'     595 602 

584 

600 

627 

714 

735 

Mr.  Mac.  Lean. 
P.  Schippers. 

A.   Ph.  W.  Segond 
van  Banchet. 

F.  W.  Morren. 
J.  J.  Geul. 

F.  Walter. 
A.  de  Jager. 

J.  K.  A.  Marcx. 

J.  van  Lennep. 
G.  A.  F.  J.  Oosthout. 
A.  de  Stoppelaar  Jr. 

R.  W.  Jesse. 
J.  H.  F.  ter  Meulen. 
G.  R.  3035/87. 

J.  J.  Wichers. 
G.  R.  2536/87. 
G.  R.  3220/87. 
G.  R.  3219/87. 

J.  W.  Ottolander. 

J.  Kreemer. 

M.  Herz. 

L  G.  Schot. 
&.  R.  9695/87. 

ï.  van  Dorp. 

Patjitan. 
Toeloeng  Agoeng. 

Blitar. 

Bantaran. 
Sekaran. 

Blitar. 

Branggah. 

Lavs^ang. 

Djaë. Malang. 

Soember  Telago. 

Soember  Nongko. 
Kota  Malang. 
Poespo. 
District    Tengger,   te 

Ngadiv^^ono    en   To- 
sarie. 

Nagenoeg  de  geheele 
afd.  Malang. 

Pasrepan. 
Kajoe  Enak. 
Sendoro. 
Goenoeng  Kentjana. 
District  Tjitjoeroeg. 

Pangonan  Djem. 

Kendal-Pajak. 

Soekapoera. 

Singkarah. 
Babber,  Loeanger  Ser- 
matta. 

Benkoelen. 

Madioen. 
Madioen. 

Kediri. 

Kediri. 
Kediri. 

Kediri. 
Kediri. 

Soerabaija. 

Soerabaija. 
Pasoeroean. 
Pasoeroean. 

Pasoeroean. 
Pasoeroean. 
Pasoeroean. 
Pasoeroean. 

Pasoeroean. 

Pasoeroean. 

Probolinggo'. 
Probolinggo. 
Bantam. 
Preanger  Reg. 

Pasoeroean. 

Pasoeroean. 

Probolinggo. 

Padangsche  Bovenl. 
Amboina.                     ] 

benkoelen.                   i 

13  Febr.    3"  28" 
13     «        3"  37". 

13     »        3"  25". 

13     »        3"  28" 
13     »        4"  36". 

13     »        3"  36". 
13     »        3"    9". 

13     .        3"  36". 

13     »        3"  25". 
13     »        3"  37" 
13     »        3"  22". 

13     »        3"    8". 
13     .        3"  22". 
13     »  _+   3"  40". 
13     .  ±   3"  40". 

13     »  ±  3"  40". 

13    «  ±  3"  40" 
13     .        3"  25" 
13  »  ±  3"  3ü". 
14  »       14». 
14     »  ,  14"    8". 

14    »        2"  41". 

14     »        2"  30". 

14  »  ±  4". 

15  »        3"    5»". 
15     .        0"  10". 

ZO 

N- 

Eenige  sec. 

8  seconder 

15  k  20  sec 

6  seconden 
10  seconden 
10  seconder 
14  sec. 

30  seconden 

5  seconder 
30  seconden 

30  seconden 

enkele  sec. 
7  seconden 

ïr 

0.- 

l~ 

W.- 

2  a  3  secondei 
5  a  6  secondeii 

10  a  15  sec 

20 

11/2  seconde) 

11 

>0     »      21"  16". 3  seconden. 

10, 

\'
 

t! 

»^ 
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c 

Richting. 

D 

Intensiteit 

en  aard   der  beweging. 

Bijkomende  verschijnselen. 
en 

opmerkingen 

ZO.— NW 

N.-Z. 
N.— Z. 

Twee  schoklien,  4.  horizontaal. 

Zware  golfvormige  aardtrillingen, 
aanhoudende  tot  4"  36"". 6. 

Lichte  schokken,  de  laatste  echter 
was  zoo  hevig  dat  een  hamboezen 
huis  er  van  instortte. 

Vrij  hevige  verticale  schokken. 
Krachtige  en  lange  horizontale  gol- 

vingen. 
Verticaal. 

Vrij  hevige  verticale  schok. 

Uit  den  slaap  gewekt.  Deuren  en  vensters  rammeldij 

In  den  loop  van  den  dag  nu  en  dan  een  dol'  gerc mei  waargenomen  in  de  richting  van  den  Semei 

schok Verticaal  1* 
2«       .      6. 

Tware  schok,  3. 
Vermoedelijk  verticaal. 
Vrij  hevige  schokken. 
Hevige  schokken. 

Verticale  schokken. 

Een  zeer  hevige  golvende  schok. 
Hevige  verticale  schok 
Vrij  hevige  verticale  schok. 
Vrij  hevige  horizontale  schok. 

Twee  hevige  aardschokken. 

Vrij  hevige  aardbeving. 

5. 

Vrij  hevige  schok  van  aardbeving. 

3. 

In  de  laatste  dagen  herhaaldelijk  slagen  gehoord 
komstig  van  den  Bromo. 

Uit  den  slaap  gewekt. 
Tot  de  kinderen  toe  werden  wakker. 

\ 

Ook  gevoeld  te  Proholinggo. 

In  den  morgen  van  dezen  dag  heeft  het  Gedeh-^- 
hergte  herhaalde  malen  een  zwaar  gebrom  doij hooren. 

Het  geheele  huis  kraakte,  de  zinken  platen  van  h 
dak  hoorde  men  over  elkander  schuren.  Op  ve 
scheiden  plaatsen  zijn  groute  scheuren  ontstaan  ( 
ook  hadden  eenige  aardstortingen  plaats. 

Oe  klokken  stonden  op  eens  stil ,  terwijl  ramen  ( 
deuren  zich  met  geruisch  bewogen. 

In  eenige  dessa's  van  Probolinggo  en  Tenger  wm 
genomen,  o.  a.  te  Soekapoera  en  Tjepoko. 

Wanden  kraken. 

3S 
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:    S 
Berichtgever. Waarneraingsplaals . 

Residentie 
of 

Gouvernement. 

Tijdsbepaling. 
{Bataviascke     tijd) 

i)uur. 

r63 

735 
764 

G.  R.  4306/87. 

G.  R.  3621/87. 
J.  Peelen 
G.  R.  3036/87. 
G.  R.  4159/87. 

H.  van  Dorp. 
Dr.  Stammeshan* 
G.  R.  3620/87. 

Binloehan. 

Laïs 
Bandar. 
Tebing-linggi. 
Lahat     en 

Agoeng. Benkoelen. 
Benkoelen. 
Benkoelen. 

Benkoelen. 

Benkoelen. 
Palembang. 
Palembang. 

Bandingl  Palembang. 

[Benkoelen. 
I  Benkoelen. 

I  Benkoelen. 

20  Febr.  21' 

i20 

20 
120 

|20 

26 25 

25 

21"  19-. 
20"  55"\ 

±21"  15"\ 

±21"  10"". 

12"  1-. 
11"  58-. 

11"  58"". 

4  seconden, 

30  seconden. 
10  seconden. 
4  seconden. 

4  seconden, 

enige  sec. 
elO  seconden 

Berichten,  dat  geene  aardbevingsverschijnselen  gedurende  de  maand  Februari  werden   waargenc 
Res.  Probolinggo :  622.    Res.  Padangsche  Be 

nedenl:  702. 

Aardbevingsberichten  over   Maart  1887. 

591 

537 

531 
532 

536 
595 

537 
537 
764 

67 

735 

G.  R.  3736/87. 
G.  R.  5253/87. 
G.  R.  3722/87. 

G.  Kaulbach. 
G.  R.  5253/87. 

J.  J.  Geul. 

P.  Schippers. 
L.  Wichers. 

F.  W.  Morren. 

R.  W.  Jesse. ' 
G.  R.  6718/87. 
G.  R.  8220/87. 

J.  J   Geul. 
H.  van  Dorp. 
Dr.  Slammeshaus. 
G.  R.  5975/87. 

G.  W.  Eekhoul, 

H.  van  Dorp. 

Madjalengka. 
Vlakke  hoek. 

Anjer  Lor. 

Soember  Pet  ing. 
Vlakke  hoek. 

Sekaran. 

Toeloeng- Agoeng. 
Trengaleh. 

Bantaran. 
Soember   Nöngko. 
Bima. 
Aldeeling  Wetter. 

Sekaran. 
Benkoelen. 
Benkoelen. 
Benkoelen. 

Pasirtelagawarna. 

Benkoelen. 

Cheribon. 
Benkoelen. 
Bantam. 

Pasoeroean. 
Benkoelen. 

Kediri. 

Kediri. 
Kediri. 

Kediri. 
Pasoeroean. 
Celebes  en  Onderh, 
Amboina. 

1  Maart  6"    3"'. 
2  .      22"  54-. In  den  nacht  van 

2  op  3  Maart. 

3  Maart  15"  41-. 
3  .        6"    4-. 

12"  24-. 
4  .        4"  37-. 

Kediri. 
Benkoelen. 
Benkoelen. 
Benkoelen. 

Preanger  Reg. 

Benkoelen. 

4 

17 27 

27 
27 

28 

29 
30 

3"  55-. 
2"  45-. 

3"  53" 

20"  48" 

±  4". 

10"  53" 
11"  16" 

11"  22-* 
11"  18" 

5"  48" 

6". 
5"  45" 

enkele  sec. 

11/2  minuut. 
24  seconden, 
enkele  sec. 

eenige  sec. 

10  seconden. 
10  seconden, 
eenige  sec. 
5  seconden. 

een  paar  sec. 
3  seconden. 

eenige  sec. 

0,- 

0,- 

l- 

3  seconden. 
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« 

c 

Richting. 

D 

Intensiteit 

en  aard  der  beweging. 

Bijkomende  verschijnselen 

en opmerkingen. 

UW.- ZO. 
0.— NW. 
IW.— ZO. 

[NO. 

iileDiO.— ZW. 

Eene  aardbeving    gevolgd   door  3 
hevige  schokken. 

Hevige  aardbeving. 
Hevig;   ook  verticale  schokken, 
Horizontale  schok. 
Hevige  schokken. 

5. 
Verticaal  (?)  gering. 
Schokken, 

Voorafgegaan  door  een  vrij  dnidelijk  hoorbaar  ondei 
aardsch  gerommel. 

Ook  te  Laïs  waargenomen. 

omen,  zijn  ingekomen  van  H.H.  Medewerkers,  die  onder  de  volgende  nummers  in  de  lijst  voorkomen 
\es.  Riouw  en  Onderh :  790.    Res.  Timor:  861. 
iss.  Res.  Billiton :  805. 

Vrij  hevige  schokken. 
Lichte  horizontale  schokken. 

5-6. 
Lichte  verticale  schokken. 
Lichte  verticale  schokken. 
Horizontale  schokken ,  waaronder 

een  hevige. 
Een  horizontale  aardschudding  3. 
Zachte  golvende  beweging,  eenige 

ferme  schokken. 
3-4. 
Zware  schok  2. 
Lichte  verticale  schok. 

Twee  aardschuddingen,  de  eerste  be- 
staande uit  drie  zware  schokken 

met  lusschenpoozen  van  5  a  6  se- 
conden, de  tweede  twee  uur  later, 

slechts  een  schok,  minder  sterk. 
Lichte  schokken. 
6.  Verticaal. 
Korte  hevige  schok. 
Vrij  hevige  verticale  schokken. 

Vrij  hevige  verticale  schokken. 
Twee  zeer  korte  schokken,  meteen 

tusschentijd  van  IV2  a  2  min. 
4.  Verticaal. 

Met  krakend  geluid. 

Deuren  en  ramen  kraakten. 

Onderaardasch  gerommel. 

Omtrent  denzelfden  tijd  werden  ook  te  Taba  Penan-> 
djoeng  schokken  waargenomen. 

Elke  schok  werd  voorafgaan  door  onderaardsch  ge-|| 
rommel.    Bij  eiken  schok  kraakte  het  huis. 
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1      Berichtgever. 

II 

Waarnemingsplaats. 

Kesidenlie. 

of Gouvernement. 

1    Tijdsbepaling. 

i   {Bataviaschc    tijd). 

Diinr. 

764 Dr.W.  Stammeshaus Benlioelen. fienkoeien. 

30  Maart  ±5"  48'". 

30'sec. 

H 

Berichten,  dat  geene  aardbevingsverschijnselen  gedurende  de  maand   Maart  werden  waargenj 
Res,  Padangsche  Benedenl:  702  (1 — 14  Maart).    Res.  Riouw  en  Onderh:  7^ 

Aardbevingsberichten  over  April  1887. 

590 

591 
735 

764 

722 
733 

591 

86 
235 
238 
247 

A.  de  Stoppelaar, 

G.  Kaulbach. 
H.  van  Dorp. 

Dr.  W.Stammeshaus 

G.  R.  5976/87. 

G.  R.  5946,87. 

L.  Stibbe. 
N.  J.  Stadlmair. 

G.  Kaulbach. 

G.  R.  11638/87. 
E.  Ketjen. 
Mr.  C.  W.  Kist. 
C.  J.  Schotel. 
P.  L.  A.  Collard. 
G.  R.  6803/87. 

Soember  Telago.        iPasoeroean. 

243    A.  C.  Uljee. 

G.  R.  6659/87. 

G.  R.  6329/87. 
l 

Soember  Pel  ing. 
Benkoelen. 

Benkoelen. 

Benkoelen. 

Sindangstreken. 

Loeboe  Selasi. 
Magelang. 

Soember  Peting. 

Siauvv  (Sangie-eil. 
Manondjaja. 
Poerwokerto. 

Bandjarnegara. Gombong. 

Banjoemas. 

Keboemen. 

Poerworedjo  en   Ke- boemen. 
Magelang. 

'Pasoeroean. 

Benkoelen. 

i  Benkoelen. 

Benkoelen. 

Palembang. 

Padangsche  Bovenl. 
KedoeT 

Pasoeroean. 

Menado. 
Preanger  Reg. 
Banjoemas. 
Banjoemas. 
Banjoemas. 
Banjoemas. 

Bagelen. 

Bagelen. 

Kedoe. 

1  April  2r^ 26-".  35  secondei 

1  21"  16'". 
6     »        8"  51™. 

6     »  In  den  loop 
van  den  dag. 

6    .        8"  38"". 
8, 9  en  10  April. 

9  April    9"  59™. 17     «        4"  15™. 

17     .       15"  40™. 

40  seconden 
2  seconden  I 

3  H  4  sec 

-  14-46™. 

»tuss.2"en5". •  3-  50™. 

»        4". 3"  59™. 

.  ±  3"  48™. 

3"  44™. 

18    .        3-43™. 

18     .        3"  36™. 

5  seconden 
3  A  4  sec. 

70  seconden 

3  minuten 

6  a  7  sec 
30  secondei 
10  seconde» 

_,i 

10  secondei 



p45 

i 

c D E 

Intensiteit Bijkomende  verschijnselen 
Richting. 

en 
: en  aard  der  beweging. opmerkingen. 

Hevige  schok,  verticaal. 
i 

i  nog  ingekoi nen  van  H.H.  Medewerkers,  die  onder  de  volgende  nummers  in  de  liisl  voorkomen: 
?.  Res.  Billii ̂ on:  805.    Res.  Timor:  861. 

■ 

Eerst  een  eigenaardige  beving,  daar Lampen   trilden   doch  slingerden   niet.    De  Semeroe 
op  volgde  hevige  schudding. werkt   en  bromt  veel  meer  dan  hij  in   de  laatste 

zes  maanden  gedaan  heeft. 
^Z. 2-^4. 

2  bewegingen. 
Op  denzelfden  dag  werden  nog  twee  lichte  schokken -NO. 

3. 
te  11"  48"  en  13"  48  waargenomen,  en  van  tijd  tot 
tijd  een  dof  gebrom.    De  berg  Kaba  is  sinds  ee- 

nige maanden  rookende  en  neemt  daarin  toe. 
Eenige  lichte  schokken. 

Twee    kort   op   elkander  volgende 
-W. Deze  schokken  herhaalden  zich  nog  in  den  loop  van 

schokken.    Horizontaal. den  dag  3  malen  doch  in  geringer  mate  en  duur. 
Herhaalde  aardbeving. Op  10  April,  van  9"  SO'»  tot  16",  22  schokken.  Op 

11  April  harde  slagen  en  hooge  vuurzuil  uit  de 
Kaba.    Zie  voor  nadere  bijzonderheden:   >De  vul- 

kaan Kaba",  Blz.  172. Ferme  schok. 
.-ZW. Aardtrilling. Ramen  en  jalouzieën  rammelden.  De  lampen  bewogen 

zich  niet.  Op  sommige  plaatsen  ontstonden  scheuren 
in   metselwerk.    Een   loopende  inlandsche  schild- 

1 wacht  vertelde,  dat  hij  bijna  gevallen  was. -z. 2-7. Het  was  de  zwaarste  en  langdurigste  schok,  die  er  tot 
nu  toe  geweest  is.    Begin  kalm ;  nam  eerst  toe  tot  45 
sec.  en  toen  plotseling  weer  af;  alles  kraakte 

geweldig. -z. Lichte  doch  langdurige  aardbeving. 
Twee  lichte  schokken -w; 

45°. 
Horizontaal. 
4. 

Op -hetzelfde  tijdstip  werden  te  Tjilatjap  ook  hori- 
zontale aardschuddingen  waargenomen  van  O.-^W* 1 

Twee  kort  op  elkander  volgende  vrij 
hevige  schokken,  gevolgd  door  ver- 

Deuren en  vensters  rammelden  hevig,  zoowel  die 
N.— Z.  als  die  0. — W.  ■  staan.    Flauwe   beweging 

scheidene  lichtere. 
van  lampen:  NO.~ZW. ^-i\0. Twee  horizontale  schokken. 

— NW. 
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Berichlgever. Waarnemingsplaats. 
Residentie 

of 
Gouvernement. 

Tijdsbepaling. 

{BataviascM  l'yd.) 
Duur. 

313  lp.      VV.     Henning 

\.    314  'f.       Roorda      van 
I  Eisinga. 

316    11.  Heijmering. 
=317    Collard. 
323  , E. K.H.A. Hamming 

'g.  R.  6487(87. i 
334    B.  J.  Eekhout. 

340    A.  P.  Dufour. 
P.  L.  Keyser. 
G.  R.  63!2ö87. 

Il  518    Wr.  Mac.  Lean. 

G.  R.  6658/87. 

G.  R.  6658/87. 

!g.  R.  7004/87. 
I 
jS.  Verweij. 

S27  lür.  P.  G.  Neeb. 

l«  S31  ;P.  Schippers. 

i32 
'»33 

►37 

.41 

L.  Wichers. 
A.   Ph.  W.  Segond 
van   Banchet. 

J.  J.  Geul. 

F.  Walter. 
G.  R.  7135/87. 

64  JJ.  van  Lennep. 
90    A.  de  Stoppelaar. 

G.  A  F.  J.  Üosthout. 

G.  R.  6802/87. 

Klaten. 

Onderneming  Geneng 
Sari. 

Demangan. 

Bojolali. Soekaboemi  (Bojolah). 
Soerakarla ,    Bojolali , 
Klaten  enWonogiri. 

Djocjacarta. 

Rewoeloe. 

Djocja. 
Djocja. 
Paljitan. 

Madioen. 

In  alle  afdeehn gen. 

Ngrambee    en  Simo, 
afd.  Ngawi. 

Madioen. 

Kediri. 

ïoeloeng  Agoeng. 

Soekaradja. 
Blitar. 

Sekaraii. 

Soerakarla. 

Soerakarta. 

Soerakarta. 
Soerakarta. 
Soerakarla. 
Soerakarta. 

Djocjacarta. 

Djocjacarta. 
Djocjacarta. 
Djocjacarta. 
Madioen. 

Madioen. 

Madioen. 

Madioen. 

Madioen. 

Kediri. 

Kediri. 

Kediri. 
Kediri. 

i  Kediri. 

I  Kediri. 
Kediri  /Kediri. 

Blitar. 
Afdeelingeu 

TrenggalekenBlilar.l 
Djaë.  jSoerabaja. 
Soember  ïelago.         'Pasoeroean. 
Malang. 

Afd.  Malancf. 

Pasoeroean. 

Pasoeroean. 

'18  April    3"  42" eenige  sec. 
118 

i 

.18 

|18 

Il8 

118 

il8 

i 18 

118 

18 

'18 

18 

[ 
il8 

i 
18 

18 
j 

'18 

I 

18 I 

)18 

18 1 

18 

,18 
18 
18 
18 

18 

18 

3"  30-". 

3"  15". 
3"  35-. 
3"  45™. 

3"  41-. 

3"  47-. 
3"  41-. 
3"  46-. 

±  3"  43-. 

3"  51-. 

4"  40-. 

3"  47-. 

3"  41-, 

3"  45-. 

3"  56-. 
3-  36-, 

4"  22-. 

3"  42-. 
3"  46-. 

3"  37-. 
3"  41-. 

3"  49-. 

4". 

4, 

3  seconden 

eenige  sec. 

±  7  secondei 
3  seconden. 

6  seconden.   ), 

12  seconden.  !) 

45  seconden. 

±40  seconden  .1 
2  a  3  seconden. 

Enkel  sec, 

25  seconden. 
82  seconden 

20  seconden. 
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1 éHé^ 

'uof, 
Richting. 

O 

ïnlensileil 

en  aard   der  beweging. 

Bijkomende   verschijnselen 

en opmerkingen. 

Z. 

Ddeii,  i  _ 

w,  td 
.—WNW. 
rdwaarls  (Ie 

mogiri).        ' ZW.  3 

iVrij  hevig. 

iVri]  hevig. 

Twee  zeer  korle  sloolen. 
Ge 

3. 
Geringe  schok 

jii(tai 

i^»' !— ZW." 

NO. 

Poforogo 
W. 

.— ZW. 

Verticale  schokken. 
Hevig. 
Vrij  belangrijke  loodrechte  schokken. 
6—7.  Twee  langdurige  aanhouden- 

de schuddingen.    Verticaal. 

Drie  kort  op  elkander  volgende  schok- 
ken. De  2*  was  het  meest  merk- 

baar en  duurde  4  sec.  Horizontaal. 
Verticaal  te  Magetan. 

Régulateur    in    het    postkantoorgebouw    heelt  niet 

stilgestaan.    Richting   muur    N.5°0.    In  den  slaap 
!     wakker  geschud. 
I  Vermoedelijk  afkomstig  van  den  Merapi. 

lEen  kleine  pendule  is  stil  blijven  staan. 

[Schudding  waargenomen  op  de  geheele onderneming. 

I  Kleine   scheuren   ontstonden   in    de  muren   der  ge- 
vangenis, i 

jEen  slingerpendule  van  ISW.  opZO.  loopendebleefstil 
I     staan . 1 
Na  3  minuten  weder  een  schok,  maar  minder  hevig. 

Gepaard  met  onderaardsch  geluid,  hevige  schudding 
van  deuren  en  vensters  Berichtgever  vlucht  uit  zijn 
woning 

Richting  waargenomen  aan  shngeruurwerken ;  scha 

kz. 

w. 

-w. 

w. 

). 

).-ZW. 

Vrij  hevige  schokken. 

Horizontaal. 

Horizontaal.    Vrij  sterk. 

6.  Horizontaal,  vrij  lang  aanhou- 
dende en  uit  eenige  sterke  en  veel 

zwakke  schokken  bestaande. 
6.    Verticaal. 
Eenige  zware  schokken. 

hevige 
Twee      achtereenvolgende 

schokken  met  trillingen. 
Vrij  hevige  schokken. 
Eenige   schokken  van  een  golvende 

aardbeving. 

Niet  zeer  hevig,  horizontaal. 

4. 

Hevii^e  horizontale  schok. 

de  werd  slechts  toegebracht  aan  het  op  zeer  slap- 
pen grond  gebouwde  residenliekantoor. 

Een  dof  gebrom  werd  waargenomen,  daarna  stak  een 
hevige  wind  op. 

Alle  klokken  (die  ofN— Z.  ofO—VV.  hangen)  op  de  bu- 
reaux  S.S.  stonden  stil.    Volgens  bericht  van  halte- 
chef  te  Kediri  en  Bendo  ook  aldaar  waargenomen. 

Vensters   trilden,  deuren  kraakten,   iedereen  wakker 

geschud. 

Een  schudding,  oie  hoe  langer  hoe  heviger  werd. 

7"  12'"  alweder  een  hevige  schok  met  triüingen. 

Klok,  0. — W.  is  blijven  stil  staan. 
Deze   schokken    overtroffen   in  hevigheid  alle  in  dei 

laatsten  tijd  waargenomen  aardschuddingen. 

De   Semeroe  geeft  minder  geluid,  doch  werpt  mee 
uit  en  loopt  zoo  nu  en  dan  over. 

Deuren  en  vensters  in  de  muurvlakken  W.  en  N.  ram 
melden.  Lampen  slingerden.  Het  regent  voortdurend 



S4§u. 

Berichtgever. Waarnemingsplaa  ts . 
Residentie 

of 
Gouvernement. 

Tijdsbepaling.    ! 

{Bataviasche    tyd.)  ■ 

Duur. 

L.  Wichers. 

G.  R.  6365/87. 

G.  R.  6660/87. 
F.  VV.  Morren. 

K.  F.  Holle. 
J.  Meijer. 
G.  R.  6673/87. 

G.  R,  6877/87. 
P.  E.  van  Oven. 
Dr.  S.  Figee. 
D.  Burger  Dzn. 

van 

G.  W.  Eekhout. 
E.  J.  Kerkhoven. 
Willem  Kessler. 

K.  F.  Holle. 
G.  R.  6915/87. 

P.  Schippers. 
L.  Wichers. 
A.      Segond 
Banchet. 

G.  Kaulhach. 
G.  R.  11638/87. 
Mr.    P.   A.   L.   Mc 
Lean. 

11.  van  Dorp. 

G.  R.  7676/87. 

Mr.  P.  Mac.  Lean. 
L.  Wichers. 
G.  R.  7396/87. 

Kajoe  Enak. 

Sendoero. 

Besoeki. 
Hantaran. 

Waspada. 
Goenoeng  Kentjana. 
Rangkas  Betoeng  Goe- 

noeng Kentjana. 
Anjer. 
Rangkas  Betoeng. 
Batavia. 
Goenoeng  Melali. 

Pasir  Telagawarna. 
Sinagar. 
Tjampaka  Wariia. 

Waspada. 
Onderdistrict  Bodjong 
lapang. 

Toeloeng  Agoeng. 
Soekaracija. 
Blitar. 

Soeraber  Peting. 
P.  Siauw. 

Patjitan. 

Bcnkoelen. 

Laïs. 

Patjitan. 
Soekaradja. 
Wonogiri. 

Probolinggo. 

Probolinggo. 

Besoeki. 
Kediri. 

Preanger  Reg. 
Bantam. 
Bantam. 

Bantam. 
Bantam. 
Batavia. 
Preanger  Reg. 

Preanger  Reg. 
Preanger  Reg. 
Preanger  Reg. 

Preanger  Reg. 
Preanger  Reg. 

Kediri. 
Kediri. 
Kediri. 

Pasoeroean. 
Menado. 
Madioen. 

Benkoelen. 

Benkoelen. 

Madioen. 

Kediri. 
Soerakarta. 

18  April   S-'  32"*. 
3"  40". 

30  seconden. 
A 

±   3"  30"'.  Vrij  lang. 
3"  24".  30  seconden. 

4"  ±10secondel(^' 
7°  55".    5  seconden.' 
8"    2".  ±  5  secondei 

8"    3".' 

7-  38".' 
7"  49"*. 
7"  54".' 

7"  30". 
7"  50". 
2"  54". 

21  .  8^ 

21  .  ±  8". 

25  »  16"  10". 
25  '  16°  33". 
25  »  ±16"    5". 

16"  16". 
17"  46". 

16"  14"*. 19"  32". 

19"    4". 

30  »  ±22"  3" 
30  »  22"  25" 
30    «  ±22". 

4  seconden. 
±  12  sec. 

1  minuut. 

±  10  sec. 

10  seconden. 

15  seconden. 
5  minuten. 

3a4secondeii 

2  seconden.    K 

3  seconden. 

4  seconden. 

Berichten,    dat    geene  aardbevingsverschijnselen   gedurende   de  maand  April    werden   waarge- 
Res.  Semarang:  253.    Bes.   Padangsche  lienedenl:  702. 

Aardbevingsberichten  over  Mei  1887. 

G.  R. 
G.  R. 

10330/87. 
8995/87. 

Indrapoera. 
Negara  Batin. 

Padangsche  Benedenl. 
Res.  Benkoelen. l  Mei     13"  44". 4     »  lusschen  3 

en  4°. 



Richting. 

U7 

Intensiteit 

en  aard  der  beweging. 

Bijkomende  verschijnselen 

en 
opmerkingen. 

W. 

Z. 

).-zw. 

^— zw. 

-z. 
.— zw. 

«w. 

Twee  kort  op  elkander  volgende 
hevige  schokken. 

Vrij  hevige  aardbeving  met  schok- 
kende beweging. 

Horizontaal,  schommelend. 
5-6. 

2  lichte  schokken.    Horizontaal. 
4. 

Drie  schokken. 
2. 
3  lichte  schokken. 

Hevige  stoot. 

Golvende  aardbeweging. 
Vrij  zware  schok. 
Zachte   lang  aanhoudende     schom- 

meling. 
Twee  lichte  schokken. 

Vrij  hevige  schokken. 

2 ;  lichte  aardschudding. 
5 — 6.    Verticaal. 
Aardtrillingen. 

3-4. 

3—4.     Verticaal. 

2. 

Vrij  hevige  aardbeving. 

3—4.    Verticaal. 
Een  enkele  verticale  schok. 

De  schok  was  vrij   hevig   en  ver- licaal. 

Waarschijnlijk  werking  Br  om  o. 

Steenen  koffiepakhuis  onbeduidend  gescheurd. 

Trillende  schokken,  legen  het  einde  het  hevigst,  ge 
luid  ruischend  als  van  een  sterke  windvlaag. 

Lampen,  schilderijen  en  spiegels  slingeren,  maar  re 
gulateur  slaat  stil.  Stoot  vergezeld  van  romme 
lend  geluid. 

Gedeh  heeft  in  de  laatste  dagen  weer  gerommeld. 

Lampen  schommelden  een  weinig.  Te  7"  38"  her- haald. 

Hanglampen  trilden  doch  slingerden  niet. 

Het  rooken  von  den  Kaba  is  sedert  het  laatste  be- 
richt veel  verminderd. 

Ook  ter  hoofdplaats  waargenomen  omstreeks  den- 
zeilden  tijd,  duur  1  a  2  seconden. 

Onderaardsch  geluid. 
Uit  den]  slaap  gewekt. 
Deed  de  getouwen  minstens  vier  seconden  dreu- 

nen, geen  ongevallen.   

men,  zijn  ingekomen  van  H.H.  Medewerkers,  die  onder  de  volgende  nummers  in  de  lijst  voorkomen 
s.  Riouw  en  Onderh:  790.    Ass-Res.  Bi'liton:  805. 

N.—ZO. 
).— ZW. 

Een  korte  schok. 
Golvende   bewegingen    van  aardbe 

vingen,  welke  ±  2  sec,  aanhielden. 



u^ 

Berichtgever.         Waarnemingsplaats. 

Residentie 
of 

Gouvernement. 

Tijdsbepaling. 
(Bataviasche    tijd.) Duur 

>90 

^83 

'-  9 

G.  R.  10330/87. 
A.  de  Stoppelaar. 

G.  R.  8026/87. 
K.  F.  Holle. 
G.  R.    7729/87. 
G.  R.  11638/87. 
Willem  Kessler. 
G.  R.  10531/87. 

Indrapoera. 
Soember  Telago. 

District  Toeren. 
Waspada. 
Tebing  tinggi. 
Taboekan. 

Tjampacca  Warna. 
Eilanden  Neira,  Groot- 
Banda   do  Vuurberg 
en  Ay. 

G.  R.  10330/87. 

A.  A.  Gersen. 

E.  Zeil. 
G.  R.  10330/87. 

E.  Zeil. 
G.  R.  9530/87. 
P.  E.  van  Oven. 
G.  R.    8944/87. 

Posthouder  v.  Soela, 
G.  R.  11638/87. 
G.  R.  12330/87. 

F.  Tvviss. 

Padangsche  Benedenl. 
Pasoeroean. 

Pasoeroean. 
Preanger  Reg. 
Palembang. 
iVIenado. 
Preanger  Reg. 
Amboina. 

5  Mei. 

5     . 

5    . 
7     . 

10 

11 
13 

15 

11-  24". 

19-  43-". 

19". 
22-. ±  17-  ao"-. 
9-  46"'. 15°  21-. 

±   1-. 

8  seconden. 
7  seconden. 

20  seconden. 
10  seconden. 

±IV 

Painan.Ajerhadjie,  Ir- I Padangsche  Bovenl.    (16     »  ±  6"  30" 
drapoera 
Pandjang. 

Segli. 

Padang 

Zwaantjesdroogte, 

Indrapoera ,  Balei  Se- 
lassa. 

Zwaantjesdroogte. 
Banding-Agoeng. 
Rangkasbetoeng. 
Binoewangeun ,     afd. 
Lebak. 

Senana. 
Gorontalo. 
Manganitoe       (eiland 
Groot  Sangi\ 

Natal. 

Atjeh  en  Onderh. 

Madoera. 
Padangsche  Benedenl. 

Madoera. 
Palembang. 
Hantam. 
Bantam. 

Ternate. 
Menado. 
Menado. 

Tapanoelie. 

19 

22 

23 
25 
25 

126 

126 

'26 

i29 

'30 

|31 

4-  34-. 

20"  47-. 
11-  14-. 

12"    7-. 9-  23-. 

13"  57-. 

13"  14" 
11"  48" 

21-  31> 

2  minuten. 

25  seconden. 

5  seconden. 

4—8  sec. 

3  seconden. 

\\ 

2  seconden. 

3  seconden. 

eenige  sec. 
15  seconden, 
twee  minuten. 

10  seconden. 

/.. 

n 
Berichten ,    dat    geene    aardbevingsverschijnselen  gedurende  de  maand   Mei    werden  waargeno- 

Res.   Padangsche  Benedenl:  702.    Res.  Tapanoeli:  709,  [Nafal).  <^i' 
»     Benkoelen:  735,764  {Benkoelen). 

Aardbevingsberichten  over  Juni  1886. 
1  ! 

!.i ^35 

iG.  R.  11470/87. 
G.  R.  9725/87. 
H.  van  lorp. 

Penjaboengan. 
Taba  Penandjoeng- Benkoelen. 

Tapanoeli. Benkoelen. 
Benkoelen. 

2  Juni    13"  30-. 
5  «        7"    7-. 
6  .        O»  10-. 

3  seconde  n 

3  second 
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c 

Richting. 
Intensiteit 

en  aard  der  beweging. 

Bijkomende  verschijnselen en 

opmerkingen. 

).-ZW. 
.-0. 

w. 

t: 
hN. 

I-O. 

.— NW. 
O.-ZZW. -0. 

~0. 

Eenige  hevige  trillingen. 
Twee  zware  schokken  a  3  sec.  ieder, 

met  een  Uchte  nabeving ;  verticaal. 

Hevige  horizontale  schok. 
Lichte  horizontale  schokken. 

Vrij  hevige  schok. 
Verticaal. 

Lichte  golvende  beweging. 

Eenige  schokken. 

Gepaard  met  onderaars ch  gerommel.    De  muren  van 
I     enkele  parlikuliere   woningen  scheurden;  ook  ont- 
I     stond  een  horizontale  scheur  in  een  muur  van  het 
I     ass.  res.  huis. 
:Des  avonds   Ie   19"  vond  een  zwakke  herhaling  van 
!     den  stoot  plaats.    Na  deze   aardstooten  stootte  de 
I     vuurberg    meer    rook    uit    dan    de    voorafgaande 
1     dagen. 
iTe  Ajerhadjie  voorafgegaan   door  onderaardsch  ge- 
I     rommel  en  gedreun. 

Vrij   sterke  horizontale  schok.        i Voorafgegaan   door  een   zeer  hoorbare  branding  op 

Verticaal.    Lichte  schokken. 
Eenige  lichte  schokken. 

Lichte  horizontale  schokken. 
Lichte  schok. 

2. 

Lichte  horizontale  schok. 
Lichte  schokken. 

4. 

zee. 

Te   B.  S.   waargenomen   om  10"  54'°  en 's  avonds  Ie 

6"  9'". 

n,   zijn   ingekomen  van  H.H.  Medewerkers,  die  onder  de  volgende  nummers  in  de  lijst  voorkomen 
s.  Riouw  en  Onderh:  790.     Ass.  Res.  Rilliton:  805. 

Lichte  schok. 
Vrij  hevige  schok. 
o. 
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Berichtgever. Waarnemingsplaals. 
Residentie 

of 
Gouvernement. 

Tijdsbepaling. 
{Bataviasche    tijd,) Duur 

840 

735 

764 

540 

735 
764 

G.  R.    9725;87. 

G.  R.  11469/87. 
G.  A.  Sedee. 
Observatorium. 

G.  R.  11470,87. 
H.  van  Dorp. 

Dr.  W.Stammeshaus 

G.  R.  11468187. 
G.  R.  10368/87. 

G.  R.    9984/87. 

G.  A.  Sedee. 
G.  R.  11470/87. 
H.  van  Dorp. 
Dr.  W.  Slammeshaus 
G.  R.  10532/87. 

G.  R.  12330/87. 

G.  R.  10531/87. 

G.  R.  10369/87. 

Laïs. 

Vlakke  hoek. 
Gorontalo. 
Oatavia. 

Taloe. 
Benkoelen. 

Benkoelen. 

Mokko  Mokko. 
Randing  Agoeng. 
Lahat,  Boengamas  en 
Moeara  Enim. 

Kepahiang ,    Talang , 
Padang    en   Tebing 
tinggi. 

Gorontalo. 
Rau. 
Benkoelen. 
Benkoelen. 
Benkoelen. 

Manganitoe      (eiland 
groot  Sangi). 

Amboina. 

Tjiamis. 

Benkoelen. 

Benkoelen. 
Menadö: 
Batavia. 

Padangsche  Benedenl. 
Benkoelen. 

Benkoelen. 

6  Juni    7"    4". 

Benkoelen. 
Palembang. 
Palembang. 

PalembanL'. 

Menado. 

Padangsche  Benedenl 
Benkoelen. 
Benkoelen. 
Benkoelen. 

Menado. 

Amboina. 

Cheribon. 

18".  44'". 
1§"  47-". 

20M2"'. 

3  seconden. 

10  seconden. 
3  seconden. 

20°. 20-24'"* 20"  25". 

20"  33'". 
20"  23'". 

20'  ir. 

30  seconden.* 

8  seconden. 
40  seconden. 

6"  20'". 13-^  24-". 
3"  5'". 

3"  3" 

20"  26-." 

4  seconden. 

2  seconden. 

30  seconden. 

17  . 
18  .  16'  35- 

en  17"  20" 22     .  1"  40" 
Berichten,    dal    geene    aardbevingsverschijnselen    gedurende    de    maand   Juni   werden   waarge- 

Res.    Riouw  en  Onderh:  790 
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c 

Richting. 

n 
Intensiteit 

en  aard  der  bevs^eging. 

Bijkomende  verschijnselen 

en opmerkingen. 

en, 

eii, 

en, 

b.-w. 
)N0. 

Vrij  hevige  aardbeving. 

Horizontale  schokken. 
4. 

Ter    hoofdplaats   Benkoelen   werd  deze  aardbeviJ 
eveneens  waargenomen. 

Sterk  trillend. 

Op  den  sub  B.  aangegeven  lijd  is  aan  de  photogi 
phische  kromme  lijn  van  de  horizontale  kracht  e 
uiterst  kleine  doch  duidelijke  aardbeweging  merkbas 

Den  14«°  s'  middags  13"  lO"  herhaald. 
Afvallen   van   pleister,   algemeene  ontsteltenis,  ge 

schade. 

Van  het  huis  gingen  een  aantal  pannen  los.  Bericl 
gever  verliet  met  het  geheele  gezin  het  huis,  dat 
voortdurende  beweging  was. 

Sterk  trillend. 

fn  den  hierop  volgenden  nacht  herhaalde  zich  het  vc 

schijnsel  twee   malen   om  3"    10*    en  5*  33" minder  hevige  mate. 

1 

  j   

v'o. Twee  zware  schokken. 

Vrij  hevig. 

Vrij  hevige  schok. 
Vrij  hevig. 
Eenige  schokken. 

Hevige  schok. 

5. 
Sterk  golvende  beweging. 
4. 
Van  lichten  aard. 
Vrij  hevige  aardbeving. 

Twee  lichte  verticale  aardstooten. 

eii,> 

11, w.-o. 

en. 

ONO. 
N— Z. 
^0. 

n. 
NO.— ZW. 

W.— 0. 

W.— 0. Lichte  schok.                                  | 

''S- 
1% 

nomen,  zijn  ingekomen  van  H.H.  Medewerkers,  die  onder  de  volgende  nummers  in  de  lijst  voorkomei 
Ass.  Res.  Billiton:  805. 

■ 
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OVER   EEN16E   NIEUWE   EN   MINDER  BEKENDE  &E- 
YALIEN  VAN  AANPASSING  EN  SAMENLEVINe 

VAN  SOMMIÖE  DIEREN  EN  PLANTEN  VAN 

JAVA'S  KUST. 

Voordracht,    gehouden    l\    de    bestüurs-vergadering    van 

15  Januari  1887, 

DOOR 

Dr.  €.  Ph.  SliUITËR. 

Voor  ik  lol  de  besclirijving  der  merkwaardige  in  helboven- 

slaaiide  bedoelde  verhoudingen  uit  bet  leven  van  eenige  dieren 

en  planten  overga,  is  bet  misscbien  wenscbelijk  eerst  een 

oogenblik  bij  de  twee  begrippen  ̂^ aanpassing''  en  ̂ ^samenleving'' 
stil  te  staan. 

Hoewel  bet  woord  «aanpassing"  in  de  Hollandscbe  laai 
eigenlijk  niet  bestond,  beeft  het  in  de  laatste  jaren  in  de  na- 

tuurwetenschap zulk  een  burgerrecht  verkregen,  dat  ook  tegen 

een  meer  algemeen  gebruik  er  van  geen  bezwaar  wezen  kan. 

Ook  in  Duitscbland  was  de  uitdrukking  »Anpassung"  weinig  of 
niet  gebruikelijk,  tot  zij  hoofdzakelijk  door  de  zoo  veel,  ook 

door  leeken,  gelezen  werken  van  Ernst  Haeckel  algemeen  in 

gebruik  kwam.  Onder  bet  begrip  van  aanpassing  verstaat-^ 

men  dan  in  de  biologie  »bet  feit,  dat  het  organisme  ten  ge- 

volge der  omgevende  buitenwereld,  zekere  nieuwe  eigenaardig- 
heden in  zijn  levenswijze,  samenstel  en  vorm  aanneemt,  die 

het  niet  van  zijne  ouders  geërfd  heeft;  terwijl  aan  deze  indi- 

vidueel verkregen  eigenschappen  de  overgeërfde  in  zekeren  zin 

tegenover  staan,  die  zijne  ouders  en  voorouders  op  hem  heb- 

ben overgedragen," 

36 



Het  is  genoeg  bekend  hoe  de  twee  begrippen  » overerving*' 

en  «aanpassing"  na  Darwin  bij  een  groot  deel  vooral  der  jon- 
gere natuuronderzoekers  als  de  eigenlijke  wei-kende  oorzaken 

werden  aangemerkt  van  het  ontstaan  der  oneindige  verschei- 

denheid in  de  levende  wereld ,  en  Haeckel  zell's  zoover  ging, 
dat  hij  de  Descendentieleer ,  als  zijnde  nu  geheel  uit  mechanische 

oorzaken  verklaard,  in  waarde  gelijk  stelde  aan  Newton's  theorie 

der  zwaartekrachl.  De  «aanpassing"  was  het  progressieve,  de 

«overerving"  het  conservatieve  beginsel,  en  men  meende 
in  deze  beide  begrippen  als  het  ware  den  looversleutel  ge- 

vonden te  hebben  om  het  ontstaan  van  alle  organismen,  van 

den  meest  primitieven  Moneer  af  tot  een  Goethe  en  Darwin 

toe ,  langs  zoogenaamd  mechanischen  weg  te  kunnen  verklaren. 

Door  de  verlokkende  eenvoudigheid  en  het  veelbelovende  der 

theorie,  door  de,  wegens  zijne  buitengewone  natuurwetenschap- 

pelijke kennis,  zoo  overtuigende  geschriften  van  Darwin,  door 
het  warme  zelotisme  van  Haeckel  en  anderen,  en  misschien 

wel  bovenal  door  de  tendenz  van  den  tijdgeest  zelf,  heeft  de  Des- 

cendentieleer zooals  men  meende,  als  mechanische  verklaring 

van  het  ontstaan  der  organismen  ,  de  verbazende  waardeering 

gevonden  zoowel  bij  de  meer  ontwikkelde  leeken  op  natuur- 
historisch gebied  als  bij  de  natuuronderzoekers.  Zeker  is 

Darwin  niet  verantwoordelijk  te  stellen  voor  liet  vele  misbruik, 

dat  later  van  zijne  grondstellingen  gemaakt  is.  Ook  hier  geldt 

weer  de  oude  bekende  spreekwijze:  »wat  in  de  hand  vanden 

bekwamen  geneesheer  een  medicijn  is ,  wordt  een  vergift  in  de 

hand  van  den  onwetende".  Vele  ineenden  het  ontstaan  van 
eenig  organisme  mechanisch  verklaard  te  hebben ,  als  zij  slechts 

de  aanpassing  aan  bijzondere  levensomslandigheden  en  in  ver- 
band daarmee  de  overerving  en  natuurlijke  teeltkeus  konden 

aantoonen,  in  de  eerste  plaats  vergetende,  hoe  wel  is  waar 

•aanpassing"  door  natuurlijke  teeltkeus  ééne  der  oorzaken  tot 
verandering  der  organismen  wezen  kon,  maar  zeker  niet  de 

eenige,  wal  ook  Darwin  zelf  uitdrukkelijk  betuigd  heeft,  en 

in    de    tweede    plaats   over  het  hoofd  ziende,  hoe  zij  wel  een 



55t) 

werktuig  wezen  kon  tot  vervorming  der  bestaande  organismen, 

maar  nooit  de  eigenlijke  oorzaak  zelve. 

Op  het  oogenblik  evenwel  wensch  ik  mij  niet  verder  in 

deze  vragen  te  verdiepen.  Een  door  niemand  geloochend  feit 
blijft  het  in  elk  geval,  dat  verschillende  organismen  een 

«aanpassing"  aan  allerlei  levensomstandigheden  vertoonen.  Alleen 
hiermee  wensch  ik  mij  nu  op  te  houden ,  geheel  de  vraag 

daarlatende  of  het  ontstaan  dezer  aanpassing  te  verklaren  zou 

kunnen  zijn  langs  zoogenaamd  mechanischen  weg,  of  dat  men 

door  waarneming  en  nadenken  gedwongen  wordt  tot  het  erken- 

nen van  een  teleologisch  werkend  beginsel.  (*) 
In  de  eerste  plaats  dan  wensch  ik  uwe  aandacht  te  vestigen 

op  de  merkwaardige  wijze  van  voortplanting  bij  de  Mangro- 

ven. De  meest  gewone  mangrove  op  het  strand  der  koraalei- 
landen ten  noorden  van  Java  is  de  Uhizophora  mucronata  (Lam.). 

Het  is  genoeg  bekend  hoe  deze  planten  met  hare  korte  stam- 
men op  de  wijd  uitstaande  kroon  van  wortels  aan  bijna  alle 

tropische  stranden  gevonden  worden ,  waar  zij  een  modderigen 
bodem ,  en  eene  niet  te  zware  branding  vinden.  Gedurende  den 

vloed  worden  de  wortels  geheel  door  de  zee  bedekt,  bij  eb 

worden  zij  ontbloot.  Gemakkelijk  is  het  in  te  zien,  dat  deze 

planten  al  zeer  weinig  kans  zouden  hebben  zich  door  middel  van 

zaden  te  vermeerderen ,  wanneer  er  geene  bijzondere  inrichtin- 
gen waren ,  waardoor  het  aan  deze  laatste  mogelijk  werd  zich  een 

veilig  steunpunt  aan  het  strand  te  verschaffen.  Deze  bijzondere 

inrichting  bestaat  nu  in  hoofdzaak  hierin ,  dat  het  eenige  zaad 

der  vrucht  reeds  gaat  kiemen,  terwijl  de  vrucht  nog  aan  den 

boom  hangt.  Een  ieder  weet,  dat  zich  in  een  rijp  zaad  reeds 

een  jong  klein  plantje ,  de  kiem ,  bevindt ,  die  uit  een  klein 
worteltje  en  een  klein  stengeltje  met  een  paar  miniatuurblaadjes 

(het  zoo  genaamde  pluimpje)  bestaat.  In  alle  gewone  gevallen 

begint  deze  kiem  pas  uit  te  groeien  en  buiten  het  zaad  zicht- 

en) Op  uitnoodiging  der  Directie  der  Kon.  Nat.  Vereeniging  heeft  de  heer 

G.  J.  P.  J.  Bolland  in  twee  voordrachten,  die  in  Deel  47  (pg  38  — 144) 
gedrukt  zijn,  deze  vraag  uitvoerig  behandeld. 
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baar  te  worden ,  nadat  de  vrucht  van  den  boom  is  afgevallen 

en  bij  voldoend  liooge  temperatuur  op  een  geschikte  onderlaag 

komt.  Bij  de  Rhizophora  mtwronala  en  andere  mangroven  even- 

wel groeit,  als  de  vrucht  nog  aan  den  boom  hangt,  het  wor- 
teltje van  de  kiem  tot  een  hetrekkelijk  reusachtig  orgaan  uit, 

het  pluimpje  evenwel  blijft  voorloopig  nog  slechts  klein.  Ik 

heb  soms  dergelijke  uitgegroeide  wortels  tot  4  d.  M.  lengte  bij 
nog  aan  den  boom  hangende  vruchten  gevonden.  Wat  er  nu 

evenwel  verder  met  deze  kiemende  vruchten  geschiedt,  wordt 

gewoonlijk  meer  of  minder  verkeerd  voorgesteld.  Dikwijls  leest 

men ,  dat  deze  wortels  aan  den  boom  blijven  tot  zij  den  bodem 

bereiken,  en  tot  luchtwortels  worden  van  de  moederplant  zelve. 

Dat  deze  voorstelling  eene  onzinnige  is,  behoeft  wel  geen  betoog, 

en  men  vindt  haar  dan  ook  slechts  in  niet  wetenschappelijke 

werken,  reisbeschrijvingen  en  dergelijken.  Echter  ook  in  spe- 
ciaal botanische  werken  vindt  men  vrij  schee ve  voorstellingen 

der  zaak.  Zoo  staat  in  A.  Grisebach's  Vegetation  der  Erde, 
Leipzig  1884  pag.  1\ ,  dat  de  hauwvormig  uitgerekte  en  naar 
beneden  hangende  vruchten  zich  dan  eerst  van  de  moederplant 
losmaken,  als  een  nieuwe  boom  uit  baar  ontslaan  is,  die  als 

een  vaartuig ,  dat  op  verscheidene  ankers  rust ,  krachtig  genoeg 

gesteund  wordt ,  om  aan  de  beweging  der  golven  weerstand  te 

bieden.  Deze  voorstelling  is  veel  te  overdreven,  zooals  wij 

aanstonds  zullen  zien.  In  Deel  I  van  het  ̂ ^  Report  of  the 

scientific  Results"'  van  de  Challenger-Expeditie  wordt  door  W. 
Botting  Hemsley  in  de  Appendix,  pg.  291  de  voorstelling  gege- 

ven alsof  de  vrucht  met  den  kiemenden  wortel,  die  zwaar  en 

scherp  gepunt  is,  van  den  boom  afvalt,  door  den  val  in  de 
modder  dringt  en  nu  tot  eene  nieuwe  plant  uitgroeit,  terwijl 

hij  in  het  midden  laat  hoe  of  door  de  zee  meegevoerde  ontkiemde 

vruchten  (zaden),  tot  verdere  ontwikkehng  kunnen  komen. 
Deze  twee  voorbeelden  uit  den  laatsten  tijd  mogen  volstaan, 

en  ik  wil  nu  mededeelen  wat  ik  in  de  mangroven-boschjes  op 
de  koraaleilanden  in  de  Javazee  heb  waargenomen.  Zooals  ik 

daareven  reeds  zeide ,  heb  ik  den  wortel  van  nog  aan  de  moe- 
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(lerplaiit  hangende  vrnchien  tot  4  d.  M.  lang  zien  worden. 

Deze  wortel  is  betrekkelijk  zeer  zwaar ,  maar  nooit  heb  ik 

gezien,  dat  zij  zich  nog  aan  de  moederplant  vertakte,  zooals 
Grisebagh  vertelt.  Heeft  nn  de  wortel  deze  lengte  bereikt,  dan 

valt  de  kiem  van  de  vrucht  af,  de  van  het  reservevoedsel  be- 
roofde vrucht  zelf  evenwel  blijft  nog  aan  den  boom  hangen. 

Het  pluimpje  namelijk  is  dan  nog  slechts  zeer  los  aan  de  eigen- 
lijke vrucht  bevestigd ,  zoodat  een  zwakke  beweging  in  staat  is 

het  jonge  plantje,  uit  den  grooten  en  zvvaren  spilvormigen  wortel 
en  bet  kleine  pluimpje  bestaande ,  van  de  vrucht  en  dus  van  de 

moederplant  los  te  maken.  Meermalen  heb  ik  zelf  het  oogen- 
blik  getroiïen  ,  dat  met  eene  plotseling  opkomende  windvlaag  in 

den  westmoesson  ,  juist  de  embryo's  van  de  oude  vruchten  wer- 
den los  gerukt,  en  de  vruchten  bleven  hangen.  De  vraag 

blijft  nu  nog  hoe  kunnen  deze  losgemaakte  jonge  plantjes  een 
houvast  in  den  bodem  vinden  om  tot  nieuwe  mangroven  uit  te 

groeien.  Wanneer  het  ook  al  nu  en  dan  voor  moge  komen,  dat 

het  embryo  met  den  zwaren  en  scherpen  wortel  van  de  vrucht 

loslatende  in  de  modder  valt,  en  daar  diep  genoeg  indringt 

om  te  blijven  stand  houden ,  geloof  ik  toch  dat  dit  tot  de  uit- 
zonderingen zal  behooren.  De  jonge  plantjes  zouden  op  die  wijze 

alleen  in  de  onmiddellijke  nabijheid  der  ouderen  kunnen  staan, 

wat  volstrekt  niet  hel  gewone  geval  is,  en  bovendien  is  de  bo- 
dem op  de  koraaleilanden  in  de  baai  van  Batavia  slechts  zelden 

zoo  week ,  dat  een  dergelijk  indringen  mogelijk  zou  zijn.  Ver- 
reweg het  meest  gewone  geval  is  het ,  dat  het  embryo  van  de 

vrucht  afvalt  en  in  het  water  te  recht  komt.  Men  vindt  dan 

ook  dikwijls  tal  van  deze  embryo's  zonder  de  vruchten  er  aan 
drijvende  aan  het  strand  der  koraaleilanden  ,  en  deze  blijven  dan 

bij  eb  in  de,  van  de  open  zee  door  hoogere  dammetjes  afgescheiden, 

ondiepe  plassen  liggen.  Hier  vinden  zij  nu  vooral  de  gunstige 

omstandigheden  tot  bevestiging.  Daar  het  zwaartepunt  van  het 

embryo  niet  in  het  midden ,  maar  veel  dichter  bij  de  punt  van 

den  wortel  dan  bij  het  pluimpje  ligt,  drijft  het  embryo  schuin 

in  het  water.    Terwijl  in  die  plassen  bij  eb  slechts  één  of  een 
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paar  c,  M.  water  blijft  staan  ,  komt  de  punt  van  den  wortel  tegen 
den  grond,  en  tiisschen  de  daarop  liggende  stukjes  koraal  of 

andere  steentjes.  Nu  eerst  groeien  de  eerste  bijwortels  uit,  en 
deze  omklemnien  de  steentjes  en  koraals tukjes ,  waardoor  dit 

ondereind  nog  zwaarder  wordt  en  het  plantje  meer  en  meer  recht 

op  gaat  staan ,  hetgeen  door  de  heliotropie  van  stengel  en  wortel 
ondersteund  wordt.  Nu  dringt  de  wortel  verder  den  bodem 

in,  terwijl  voortdurend  de  jonge  bijwortels  zich  vast  klem- 
men om  alle  harde  voorwerpen ,  die  zij  ontmoeten,  en  de 

handhaving  der  plant  op  die  plek  is  verzekerd.  Alle  mogelijke 

verschillende  overgangstoestanden  heb  ik  gezien,  en  plantjes, 

waarvan  ik  zeker  weet,  dat  zij  pas  5  dagen  oud  waren,  kon 

ik  slechts  met  moeite  uit  den  grond  trekken.  Een  jongen  nieuwen 

opslag  van  mangroven  vindt  men  dan  ook  ,  voor  zoover  ik  gezien 
heb,  alleen  in  dergelijke  afgesloten  en  beschutte  inhammen  in 

de  kust.  Ter  verduidelijking  van  het  medegedeelde  wil  ik  u 
de  verschillende  ontwikkehngsstadiën  der  kiemende  vrucht  van 

de  bloem  af  lot  het  zich  aan  koraalstukjes  vastklemmende  jonge 

plantje  toe,  en  een  paar  photographiën  van  oudere  mangroven 
en  van  een  jongen  nieuwen  opslag  in  een  inham  op  het  eiland 
Leiden  laten  zien. 

Een  ander  merkwaardig  geval  van  aanpassing  wil  ik  uit  het 

dierenrijk  kiezen.  Zeer  bekend  zijn  de  zoogenaamde  St.  Bern- 

hardskreeften ,  in  Holland  ook  wel  »oude  wijven"  genoemd. 
Het  achterlijf  van  deze  dieren  heeft  langzamerhand  geheel  do 

harde  schaal ,  die  zij  in  vroeger  tijden  even  goed  gehad  hebben, 

als  andere  kreeften,  verloren,  en  wel  doordat  zij  gewoon  zijn 

dit  geheele  achterlijf  in  de  schelp  van  een  of  andere  zeeslak  te 

verstoppen,  en  nu  gemakkelijker  hun  prooi  kunnen  machtig 

worden,  die  de  bijna  geheel  in  de  schelp  verborgene  dieren 

niet  als  een  vijand  herkent.  Aan  deze  levenswijze  heeft 

dus  het  achterlijf  van  de  kreeft  zi«^h  aangepast  en  ook 

de  pooten  zijn  daaraan  verdwenen ,  met  uitzondering  van  het 
laatste  of  de  twee  laatste  paren.  Deze  zijn  evenwel  naar 

den   rug    toe  omgebogen,  en  dienen  om  de  schelp,  waarmede 
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zij  rondloopeii,  vast  te  houden.  Dit  is  een  zeer  algemeen 
bekende  zaal; ,  maar  iets  minder  bekend  mag  het  wel  zijn , 

dat  er  vele  krabben  zijn ,  die  op  een  dergelijke  wijze  door 
verschuiling  iiaar  prooi  trachten  te  bemachtigen ,  en  waarvan 

ik  u  eenige  merkwaardige  gevallen  zal  laten  zien.  Ook  in 

Europa  is  een  krab  bekend  ,  tot  het  geslacht /)römia  behoorende, 

die  zich  geheel  onder  een  spons  bedekt,  deze  vast  houdt  door 

middel  van  de  twee  laatste  paren  van  pooten,  die  kort  zijn, 

naar  den  rug  omgebogen  ,  en  de  laatste  geleding  tot  een  sterken 

haakvormigen  nagel  omgebogen  hebben ,  waaraan  zij  de  spons 

vasthaken.  Dit  verschijnsel  is  gemakkelijk  op  het  strand  der 

koraalriffen  waar  te  nemen ,  waar  men  bij  eb  tal  van  groo- 
tere en  kleinere  vormlooze  stukken  spons  ziet  voortbewegen , 

die  bij  nader  onderzoek ,  alleen  bestaande  in  het  orakeeren  der 

stukjes  spons,  blijken  op  den  rug  van  kleinere  en  grootere 
krabben  bevestigd  te  zijn.  Grappig  is  het  om  te  zien,  hoe 

deze  dieren  zich  gedragen  als  zij  de  hen  beschuttende  spons 

verloren  hebben.  Allerlei  voorwerpen,  die  zij  maar  eenigszins 

geschikt  achten ,  trachten  zij  op  hun  rug  te  brengen  en  met 

den  groeten  haak  aan  hun  voorlaatste  paar  pooten  vast  te  houden. 

Platte  stukjes  koraal,  de  eene  helft  van  tweekleppige  schelpen, 

schalen  van  vruchten ,  en  zelfs  stukjes  zeemleer ,  die  ik  in  mijne 

aquariën  wierp ,  werden  dadelijk  als  beschutting  boven  den  rug 

vastgehouden.  Merkwaardig  is  het  dat  de  heer  A.  G.  Vorüerman 

in  de  Wijnkoopsbaai  op  het  strand  een ,  ook  tot  deze  familie 

der  Dromiaden  behoorend ,  krabbetje  {Homola  Leach)  vond ,  dat, 

hoewel  zelf  slechts  2V2  c.  M.  groot,  een  groote  Jï/adm- schelp 
van  6  c.  M.  lengte  als  een  pajong  boven  zich  droeg.  Voor  dit 

dier  schijnt  deze  beschutting  wel  de  normale  geweest  te  zijn, 

daar  zoowel  de  vorm  van  het  lichaam  als  de  plaats  en  vorm 

der  groote  haken  aan  het  4'"  paar  pooten  nauwkeurig  in  over- 
eenstemming waren  met  de  holte  van  de  schelp  en  met  de 

gleuven  in  het  slot,  waarin  de  haken  juist  pasten. 

Ook    nog   op    andere  wijzen  trachten  krabben  zich  onzicht- 
baar, of  ten  minsten  onkenbaar  te  maken,  door  namelijk  niet 
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één  voorwerp  boven  hun  lichaam  vast  Ie  houden ,  inaar  door 

zich  met  tal  van  kleine  levende  en  levenlooze  voorwerpen  Ie 

behangen.  Reeds  in  1879  heb  ik  in  ons  tijdschrift  een  der- 
gelijk geval  beschreven ,  bij  een  klein  krabbetje  door  mij 

Chorinus  algetectus  genoemd.  Daarna  heb  ik  nog  vele  andere 

dergelijke  gevallen  aangetroffen  en  heelt  ook  Gkaeffe  hetzelfde 

bij  verscheidene  krabben  uit  de  Middellandsche  zee  beschreven. 

Op  de  pooten  dezer  krabben  staan  tal  van  vrij  stijve  haren, 
en  tusschen  deze  op  ongeveer  gelijke  afstanden  van  elkaar 

sterk  omgebogen  haakjes,  die  blijkbaar  niet  anders  dan  ver- 
vormde haren  zijn.  Op  de  koraalriffen ,  evenwel  altijd  onder 

water  blijvende,  vindt  men  deze  dieren  langzaam  rondkruipen 

terwijl  aan  alle  haakjes  der  pooten  de  jneest  verschillende 

voorwerpen  aangehaakt  zijn.  Toch  schijnen  de  verschillende 

soorten  hare  voorliefde  voor  bepaalde  zaken  te  hebben.  Som- 
mige vond  ik  altijd  met  stukjes  wier,  andere  met  sponzen 

behangen. 

Gedurende  langen  tijd  heb  ik  verscheidene  dezer  dieren 

levend  in  mijn  aquarium  gehouden ,  en  hun  leven  nagegaan.  Over 

dag  houden  zij  zich  gewoonlijk  schuil,  alleen  nu  en  dan  lang- 
zaam rondkruipende  om  hun  prooi  te  bemachtigen.  Van  het 

geheele  dier  is  zoo  goed  als  niets  te  zien ,  aan  alle  kanten  ziet 

men  slecht  de  aangehangen  sponzen.  Merkwaardig  is  het  hoe 

zij  zich  van  een  nieuwe  bekleeding  voorzien ,  wanneer  de  oude 

versleten  raakt.  Een  vrij  groote  Maja-sooYi  leefde  gedurende 

eenige  maanden  in  mijn  aquarium,  lot  dat  de  sponzen,  waar- 
mede het  dier  behangen  was,  begonnen  af  te  sterven,  en  het 

bijna  geheel  naakt  werd .  Het  gedroeg  zich  zeer  ongelukkig  en 
vertoonde  zich  niet,  kwam  niet  onder  de  koraalstukken  uit.  Ik 

bracht  toen  in  den  bak  waarin  het  zich  bevond  eenige  koloniën 

van  een  fraaie  karmijnrood  gekleurde  spons ,  die  vrij  gewoon  op 

de  koraalriffen  is.  's  Avonds  vond  ik  mijn  Maja  druk  aan  het 
werk.  Met  zijn  scharen  aan  het  voorste  paar  pooten  werden  stukjes 

spons  van  ongeveer  1  c.  M.  lengte  afgeknepen,  en  dan  ook  door 
middel  van  dit  voorste  paar  pooten  zorgvuldig  aan  de  haakjes 
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op  de  andere  pooten  en  op  den  rug  één  voor  één  aangehaakt. 
In  den  tijd  van  ongeveer  anderhalf  uur  was  het  geheele  lichaam 

met  grootere  en  kleinere  stukken  van  de  karmijnroode  spons 

behangen.  Blijkbaar  scheen  het  dier  met  zijn  nieuwe  beklee- 
ding zeer  ingenomen,  daar  ik  het  den  volgenden  dag  bijna 

voortdurend  boven  op  de  koraalstukken  zag  rondkruipen. 

Later  heelt  deze  zelfde  krab,  toen  de  sponzen  weer  afgestor- 
ven waren,  een  Actinie  of  zoogenaamde  zeeroos  in  stukken 

gescheurd  en  deze  aan  zijn  haakjes  vastgehecht.  Men  noemt 

een  dergelijk  geval  van  samenleving  » Symbiose/' 
Hoewel  de  sponzen  nog  vrij  lang  kunnen  blijven  leven,  na- 

dat zij  op  de  krab  zijn  aangehecht,  is  het  aan  den  anderen 

kant  toch  ook  niet  aan  te  nemen ,  dat  zij  er  een  bijzonder 
voordeel  van  zouden  trekken,  zooals  de  krab  van  haar  doet. 

Er  zijn  evenwel  ook  gevallen,  waarbij  twee  levende  wezens 

te  zamen  leven,  en  wederkeerig  elkander  van  nut  zijn.  In 

dergelijke  gevallen  noemt  men  dit  samenleven :  Mulmlismus  en 

ook  hiervan  kan  ik  u  een  paar  merkwaardige  gevallen  uit 
onze  Indische  zeefauna  laten  zien. 

Ten  eerste  dan  vindt  men  zulk  een  mutualismus  bij  de  reeds 

beschreven  St.  Bernhardskreeft.  Reeds  voor  eenige  jaren  had 

men  van  een  in  de  Middellandsche  Zee  levende  St.  Bernhards- 

kreeft waargenomen ,  dat  hij  een  sooi't  van  vriendschapsbond 
gesloten  had  met  een  zeeroos,  de  Adamsia  palliata,  een  dier- 

soort ,  die  ieder ,  die  ooit  een  koraalrif  gezien  heeft ,  zonder 

twijfel  kent.  Een  geheel  hieraan  identisch  geval  heb  ik  ook  op  de 

koraalriffen  aangetroffen  en  de  beide  in  vriendschap  levende 

dieren  hield  ik  gedurende  langen  tijd  levend  in  mijn  aquarium. 

Op  de  schelp,  waarin  een  soort  dezer  St.  Bernhardskreeften 

zijn  achterlijf  verstopt,  vindt  men  geregeld  dicht  bij  de  opening 

een~  zeeroos ,  die  met  de  schelp  door  de  kreeft  wordt  rondgevoerd. 
Het  voordeel  dat  beide  dieren  uit  de  samenleving  trekken, 

bestaat  hierin  ,  dat  aan  den  eenen  kant  den  zeeroos,  die  zelf  slechts 

zeer  langzaam  van  plaats  kan  veranderen,  rondgevoerd  wordende, 

veel  gemakkelijker  en  talrijker  kleine  diertjes  vangen  kan,  die  haar 
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lol  voedsel  dienen .  Aan  den  anderen  kant  evenwel  heeft  ook 

onze  kreeft  een  niet  onbelangrijk  voordeel  van  deze  samenle- 
ving,  daar  de  zceroos  haar  vriend  tegen  de  aanvallen  van  zijne 

vijanden ,  zooals  visschen  en  inktvisschen  vrijwaart.  De  zeeroos 

heeft  namelijk,  zooals  alle  Actiniën ,  zoogenaamde  netelorganen 

in  hare  talrijke  vangarmen  verborgen,  die  bij  de  minste  aan- 

raking een  langen  draad  uitwerpen ,  die  een  bijtend  vocht  afzon- 
dert. De  zeeroos  wordt  daarom  door  andere  dieren  gemeden, 

en  onze  kreeft  trekt  hier  zijn  voordeel  van.  Dat  werkelijk 

de  beide  dieren  niet  zonder  elkaar  kunnen  leven  is  gemakkelijk 

door  proeven  na  te  gaan.  De  zeeroos  ten  minste  gaat  na 

eenige  dagen  onverbiddelijk  dood,  wanneer  zij  afzonderlijk  in 

het  Aquarium  geplaatst  wordt.  De  kreeft  bleef  wel  nog  langen 

tijd  in  leven  ,  was  evenwel  zeer  schuw  en  durfde  zijn  kop  slechts 

zelden  uit  de  schelp  steken.  Zeer  merkwaardig  is  eene  proef, 

die  het  eerst  in  het  Aquarium  te  Napels  genomen  is ,  en  die  ik 

met  goed  gevolg  met  onze  indische  beide  vrienden  heb  nagedaan. 

Oscar  Hertw^ig  heeft  deze  proef  met  de  volgende  woorden,  die 
geheel  op  ons  geval  van  toepassing  zijn,  beschreven:  «Men 
«neme  een  St.  Bernhardskreeft  uit  zijn  schelp  waarop  de  zeeroos 

))zit  en  vuile  de  holte  van  deze  met  stukjes  linnen  stijf  op,  en 

»legge  die  daarna  weer  in  het  aquarium  terug.  Spoedig  kan 

»men  nu  getuige  zijn  van  eene  hoogst  merkwaardige  scène.  Eerst 
wfracht  de  Bernhardskreeft  met  alle  macht  de  stukjes  linnen  uit 

«zijn  vroegere  woning,  waarop  de  zeeroos  nog  zit ,  te  verwijde- 
»ren ,  en  eerst  dan  ,  als  hem  dit  na  veel  moeite  niet  lukt,  zoekt  hij 

«zijn  lichaam  in  een  andere  leege  schelp,  die  men  daartoe  in 

»het  aquarium  legt,  in  veihgheid  te  brengen.  Maar  nog  altijd 

» ontbreekt  hem  zijne  vriendin.  Hij  gaat  nu  met  zijn  nieuwe 

»pantser  bewapend  naar  de  oude  verlaten  woning,  betast  de 

«zeeroos  met  zijn  scharen  en  poo ten,  probeert  haar  van  de  schelp 
«los  te  maken,  en  rust  niet,  voor  zij,  aan  zijne  aansporingen 

«gehoor  gevende,  op  de  nieuwe  schelp  is  overgegaan." 
Bijna    woordelijk   kan  ik  het  bovenstaande  toepassen  op  het 

door  mij  waargenomen  geval. 
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Een  zeker  niet  minder  merkwaardig  en  wel  lot  nu  toe  nog 

niet  beschreven  geval  van  vriendschappelijke  samenleving  met 

vvederzijdsch  dienstbetoon,  kan  men  op  de  koraalriffen  in  de 
buurt  van  Batavia  waarnemen.  De  eene  der  beide  vrienden  is 

in  dit  geval  weer  een  zeeroos  of  zoogenaamde  Actinie,  maar 

een  veel  grootere,  namelijk  aan  den  bovenkant  met  een  mid- 
dellijn van  1  tot  5d.  M.  Dit  dier  zit  met  den  breeden  vleezigen 

lichtblauwachtig-grauw  gekleurden  voet  op  de  ondiepe,  bij  eb 
bijna  droog  vallende,  kusten  onzer  koraaleilanden  op  en  tusschen 

doode  koraalstukken  vastgegroeid.  Tallooze  voelers  van  ongeveer 

2  C.M.  lang,  staan  in  vele  kransen  om  den  mond.  Deze  voelers 

zijn  donkerder  of  lichter  violet  gekleurd.  Bijna  altijd  kan  men 
im  tusschen  deze  talrijke  voelers  van  onze  zeeroos  twee  of 

soms  ook  wel  meer  kleine  zeer  sierlijke  vischjes  vinden,  die 

onvermoeid  daar  tusschen  rondzwemmen.  De  diertjes  hebben 

twee  rugvinnen,  waarvan  de  voorste  met stekelstralen  voorzien 

is:  de  grondkleur  is  oranje,  met  drie  breedc  helderwitte 

dwarsbanden ,  één  vlak  achter  den  kop ,  één  midden  over  het 

lichaam  ,  en  één  aan  het  begin  van  den  staart.  Deze  witte  ban- 
den en  ook  alle  vinnen  hebben  aan  den  rand  een  smallen  zwarten 

zoom.  Deze  zoo  aantrekkelijke  en  uiterst  levenslustige  diertjes 

voelen  zich  zoo  veihg  tusschen  de  met  milloenen  netelorganen 

voorziene  voelers  der  groote  zeeroos,  dat  zij  deze  in  geen  geval 

verlaten.  Tracht  men  de  diertjes  met  een  stokje  te  verdrijven, 

zoo  vluchten  zij  overal  tusschen  de  voelers  door ,  maar  zijn  van 

hunne  gastvrouw  niet  weg  te  krijgen.  Zelfs,  wanneer  men  de 

geheele  zeeroos  uit  het  water  neemt ,  blijven  de  vischjes  op  de 

zeeroos  liggen  en  laten  zich  op  die  wijze  gemakkelijk  uit  het 

water  tillen.  Het  groote  voordeel ,  dat  onze  vischjes  van  hun 

eigenaardig  verblijf  trekken  is  natuurlijk  hierin  gelegen,  dat  zij 
tusschen  de  voelers  der  zeeroos  niet  door  de  grootere  visschen 

vervolgd  worden.  Brengt  men  de  diertjes  alleen,  zonder  hunne 

bescherming,  in  een  aquarium,  waarin  zich  grootere  visschen  be- 
vinden ,  dan  worden  zij  bijna  dadelijk  door  de  laatste  verslonden. 

Merkwaardig  is  het  dat  onze  kleine  vischjes  zelf  in  het  geheel 
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niet  door  de  nelels  der  zeeroos  benadeeld  worden ,  of  liever 

dat  de  zeeroos  hen  geheel  ongemoeid  laat.  Ook  hun  voedsel 

krijgen  zij,  leii  minste  gedeeltelijk,  van  hunne  gastvrouw,  daar 

de  voor  de  zeeroos  onverteerbare  massa,  bijv.  vet,  door  deze  uit 

den  mond  weer  wordt  verwijderd ,  en  de  vischjes  deze  stukjes 

gretig  ophappen.  Bovendien  eten  zij  ook  van  de  prooi,  die  de 
zeeroos  met  haar  voelers  maakt ,  voor  dat  die  tot  haar  mond  is 

gebracht.  In  allerlei  opzichten  hebben  dus  onze  vischjes  voordeel 

van  hun  verblijf,  maar  aan  den  anderen  kant  doen  zij  ook  een 

belangrijken  wederdienst  aan  hunne  gastvrouw.  Door  het  voort- 
durend bijna  rusteloos  rondzwemmen  tusschen  de  voelers  veroor- 

zaken zij  een  aanhoudenden  stroom  van  versch  zeewater,  wat  de 

zeeroos  zeer  noodig  heeft.  Ik  kon  deze  zeeroozen  in  mijne  aquariën 

slechts  korten  tijd,  niet  meer  dan  hoogstens  14  dagen,  in  leven 

houden ,  wanneer  de  vischjes  ontbraken ,  met  de  vischjes  even- 
wel heb  ik  er  nu  reeds  een  paar  gedurende  6  maanden  in  mijn 

aquarium,  en  deze  zien  er  nog  zoo  gezond  uit  als  toen  ik  ze 

van  het  rif  haalde.  Eigenaardig  is  het,  dat  ik  de  vischjes 

slechts  bij  eene  bepaalde  soort  van  zeeroos  vond ,  en  wel  eene 

die  slechts  op  zeer  ondiepe  plaatsen  van  het  rif  leeft ,  waar  het 

water  veel  stiller  is  en  minder  overvloedig  ververscht  wordt, 
zooals  meer  aan  den  buitenkant  der  rilTen.  Ook  in  den  natuur- 

staat  schijnen  deze  zeeroozen  de  door  de  vischjes  veroorzaakte 

strooming  van  water  noodig  te  hebben ,  daar  ik  slechts  zelden 

een  exemplaar  zonder  haar  gasten  aantrof. 



NOTULEN 

VAN    DE 

DER 

KOIflHKLUKE  MTÏÏÏÏRKÏÏUDieE   VEREEHI&ING 

IN 

NEDERLANDSCH-INDIË 

GEDURENDE    «ET    JAAR    1887. 

Vergadering  der  Directie,  gehouden  op 
13  Januari  1887. 

Tegenwoordig-  zijn  de  Heeren  Janssen  van  Raay,  Dr.  v.  d. 
Stok,     Mr.     Piepers,    Hardeman,     Dr.    Onnen  ,    Dr.    Cretier, 

VORDERMAN,    TEN    BrUMMELER  ,    Dr.    KlOOS    Cn    Dr.    FiGEE. 

De  vergadering  wordt  geopend  door  den  Voorzitter  die  daar- 
na het  woord  verleent  aan  Dr.  Sluiter,  tot  het  houden  eener 

voordracht ,  » Over  eenige  nieuwe  en  minder  bekende  gevallen  van 

aanpassing  en  samenleving  van  sommige  dieren  en  planten  van 

Java's  kust." 

Deze  voorlezing  zal  in  het  Tijdschrift  worden  opgenomen. 

De  Voorzitter  betuigt  den  Heer  Sluiter  den  dank  der  toe- 

hoorders voor  zijne  voordracht. 

De  notulen  der  vorige  vergadering  worden  na  lezing  goed- 
gekeurd en  geteekend. 
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I.  Wordt  gelezen  het  besluit  van  den  Gouverneur-Generaal 

van  N.  I.  N",  %c.  d°.  2  Januari  1887  waarbij  aan  het  bestuur 
der  Kon.  Nal.  Vereeniging  wordt  te  kennen  gegeven,  dat: 

)>de  Regeering  geen  termen  kan  vinden  om  Bolanische  of  Zoölo- 

wgische  ondei'zoekingen  op  kosten  van  den  Lande  te  doen  ge- 
wschieden,  maar  dat  zij,  de  fondsen  daartoe  beschikbaar  hel)- 

«bende,  in  bijzondere  gevallen  niet  ongenegen  zal  zijn  aan  reeds 

»met  aanvankelijk  goed  resultaat  ingestelde  onderzoekingen  van 

«dien    aard  eenigen  steun  te  verleenen. 

Naar  aanleiding  van  deze  laatste  zinsnede  wordt  de  op- 
merking gemaakt,  dat  de  onderzoekingen,  door  Dr.  Sluiter 

ingesteld,  zeer  zeker  reeds  met  aanvankelijk  goed  resultaat 

zijn  bekroond  geworden.  De  vergadering  besluit,  naar  aanlei- 
ding hiervan  zich  nogmaals  tot  de  Regeering  te  wenden,  om, 

met  referte  aan  genoemde  zinsnede .  eenigen  steun  voor  Dr. 

Sluiter's  zoölogische  onderzoekingen  te  verzoeken. 

II.  De  Voorzitter  deelt  mede,  dat  in  de  laatst  gehouden 

Bestuursvergadering  der  Maatschappij  van  Nijverheid  en  Land- 

bouw het  voorgestelde  plan  van  verbouwing  is  goedgekeurd,  zoo- 
dat dus  met  die  verbouwing  een  aanvang  zal  gemaakt  worden. 

Verder  deelt  hij  mede  dat  genoemde  Maatschappij  aanbiedt 

om  de  voor  die  verbouwing  benoodigde  gelden  aan  onze  Ver- 

eeniging voor  te  schieten. 

De  Thesaurier  meent  evenwel  dat  wij  van  dit  aanbod  geen 

gebruik  behoeven  te  maken,  omdat  er  nog  gelden  genoeg  in 

kas  zijn.  De  vergadering  besluit  dus,  hoewel  zij  zeer  erken- 
telijk is  voor  het  aanbod  der  Maatschappij  voornoemd,  om  de 

kosten  voor  deze  verbouwing  uit  eigen  middelen  te  bestrijden. 

III.  Goedgekeurd  wordt  het  doen  van  eenige  herstellin- 

gen, die,  volgens  het  advies  van  den  Voorzitter,  noodzakelijk  aan 

het  gebouw  moeten  verricht  worden. 

IV.  W^orden  gelezen  missiven  van  de  Heeren  van  Eeden, 
Hoek    en    Weefers  Bettink,  waarbij  deze  hun  dank  betuigen 

\ 
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voor  hun  benoeming  tot  correspondeerende  Leden  der  Vereeniging 

en  verklaren  dat  lidmaatschap  te  aanvaarden. 

V.  Wordt  gelezen  eene  missive  van  het  Bataviaasch  genoot- 
schap van  Kunsten  en  Wetenschappen,  waarin  de  ontvangst 

bericht  wordt  van  den  gedenkpenning  geslagen  ter  herinnering 

aan  het  50-jarig  professoraat  van  den  Heer  P.  J.  van  Beneden. 

VI.  Worden  gelezen  missiven  van  de  Heeren  Schuurman  en 

Dr.  Treub  ,  waarin  zij  mededeelen  ,  dat  zij ,  wegens  vertrek ,  ver- 
plicht zijn  af  te  treden  als  dirigeerende  Leden  der  Vereeniging. 

VIL  Van  de  ledenlijst  worden  afgevoerd  de  Heeren  Cordes  , 

Dr.  ScHNEmER,  Terwen,  Demmeni,  Kuipers  en  Dr.  Hoorweg, 

terwijl  tot  leden  benoemd  worden  de  Heeren : 

Dr.  J.  M.  e.  Künert,  officier  van  gezondheid  te  Kota  Radja, 

S.  G.  V.  MussGHENBROEK ,  admiuistratcur  te  Tpomal,  Pekalongan, 

H.  G.  Derx,  Inspect.-Gen.  der  Staatsspoor wegen  te  Buitenzorg. 

VIII.  Wordt  voorgelezen  missive  N°.  103  d°.  5  Januari  1887 
van  den  Directeur  van  0.  E.  en  N.  waarbij  wordt  verzocht 

de  bijdrage  voor  het  koloniaal  verslag  zoo  vroeg  mogelijk  te 
willen  indienen. 

Den  Secretaris  wordt  opgedragen  deze  bijdrage  samen  te  stellen. 

IX.  De  Heer  ten  Brummeler,  Thesaurier,  dient  zijne  reke- 

ning en  verantwoording  over  het  afgeloopen  jaar  1886  in.  De 
Voorzitter  verzoekt  de  Heeren  Hardeman  en  Gretier  zich  in 

Gommissie  te  willen  vereenigen,  ten  einde  deze  rekening  en 

verantwoording  na  te  gaan,  en  in  de  volgende  vergadering 

daarvan  verslag  uil  te  brengen.  Beide  Heeren  nemen  deze 

opdracht  aan. 

X.  De  heer  Onnen,  Redacteur,  deelt  mede  dat  hij  met 

de  uitgevers  van  het  Tijdschrift  heeft  beraadslaagd  om  de 

groote  onkosten,  verbonden  aan  de  uitgave  van  het  Tijdschrift, 

zooveel  mogelijk  te  verminderen.     Een  aanmerkelijke  besparing 
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zal  kunnen  gevonden  worden  indien  de  overdrukken,  die  aan 

schrijvers  van  bijdragen  worden  verstrekt,  in  stede  van  op 

beter  papier,  zooals  tot  nu  toe,  op  het  gewone  voor  liet  Tijd- 

schrift gebezigde,  gedrukt  worden. 

De  vergadering  besluit  dienovereenkomstig. 
Daar  er  verder  niets  meer  aan  de  orde  is  sluit  de  President 

de  vergadering. 

Goedgekeurd  in  de  vergaderwr/ 
van  17  Felmmri  1887. 

Janssen  v.  Raay,   Voorzit  Ier. 

S.  FiGEE,  Secrelaris. 

Vergadering  der  Directie^  gehouden  op 
17  Februari  1887. 

Aanwezig  zijn  de  Heeren  Janssen  van  Raay,  Dr.  van  der 

Stok,  Dr.  Sluiter,  Dr.  Onnen  en  Dr.  Figee. 

De  Voorzitter  opent  de  vergadering,  waarna  de  Secretaris 

de  notulen  der  vorige  vergadering  voorleest.  Deze  worden , 

na  goedkeuring,  door  President  en  Secretaris  geteekend. 

I.  Van  de  ledenlijst  worden  gevoerd  de  Heeren  H.  G. 

Bartelds,  J.  Kreemer  en  M.  J.  van  Bosse. 

II.  Tot  leden  worden  benoemd  de  Heeren: 

Cn.  G.  Cramer,  civiel  geneesheer,  te  Sidhoardjo. 

L.  F.  Deezen,  officier  van  gezondheid,  te  Soerabalja. 

L.  C.  van  Teyn,  civiel  en  miUtair  Gouverneur,  te  Atfek 

Dr.  e.  C.  H.  Brands,  officier  van  gezondheid,  te  Soerakarla. 

S.  H.  Ansciiütz  ,  officier  van  gezondheid ,  te  Magelang. 

Dr.  J.  J.  Pigeaud,  civiel  geneesheer,  te  Modjokerlo. 

F.  J.  Cornelissen,  inspecteur  geneesk.  dienst  te  Balavia. 

Dr.  Th.  H.  Eisinger,  civiel  geneesheer,  te  Kendal. 

J.  Bekman,  inspecteur  Post  en  Telegraphie,  te  Balavia. 
G.  Th.  de  Bruijn,  secretaris  B.  0.  W. ,  te  Batavia. 

Ko-Mo-An,  koopman,  te  Djokja. 
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III.  Wordt  gelezen  de  missive  van  den  Directeur  van  0.  E.  en  N. 

N°.  629  dd.  19  Januari  1887,  bijlagen  vier ,  ter  begeleiding  van 
twee  photograpbiën  van  het  eiland  Krakalau,  met  bijbehoorende 
toelichting. 

IV.  Wordt  gelezen  de  missive  N^  298  dd.  15  Januari  1887 

van  de  Ned.  Indische  Maatschappij  van  Nijverheid  en  Landbouw, 

waarin  wordt  medegedeeld  dal  deze  Maatschappij  genoegen 

neemt  met  het  ontwerp  der  verbouwing  ons  bekend. 

V.  Wordt  gelezen  de  missive  N°,  500  dd.  19  Januari  1887 
van  dezelfde  Maatschappij,  waarin  wordt  medegedeeld  dat  over 

eenige  weken  onze  Vereeniging  door  tusschenkomst  van  de 

firma  Ogilvie  k  Co.  zal  ontvangen  een  tiental  overdrukken 

van  het  resumé  der  rapporten  over  de  ploegen  bedoeld  in  de 

missive  onzerzijds  dd.  15  Februari  1884,  N°.  5. 

VI.  Wordt'  gelezen  een  schrijven  van  den  Heer  Ed.  Blok 
te  Magelang,  waarin  deze  den  steun  inroept  der  Nat.  Vereeni- 

ging bij  het  determineeren  van  Kedoesche  vlinders. 
De  Secyetaris  deelt  mede  dat  door  hem  reeds  aan  den  Heer 

Blok  is  geantwoord  door  aan  ZEd.  het  adres  op  te  geven  van 
den  Heer  Piepers,  die  zich  bereid  heeft  verklaard  den  Heer 

Blok  zooveel  mogelijk  behulpzaam  te  zijn. 

VII.  De  Voorzitter  brengt  zijn  verslag  uit  over  den  toestand 

der  Vereeniging  gedurende  het  afgeloopen  jaar  1886. 

VIII.  De  Voorzitter  deelt  mede ,  dat  hij ,  ingevolge  besluit  van 

de  vorige  vergadering ,  met  den  Secretaris ,  namens  het  Bestuur 

der  Vereeniging,  een  request  heeft  ingediend  aan  Z.  E.  den 
Gouverneur-Generaal. 

Dit  request  is  van  den  volgenden  inhoud: 37 
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Aan 

Zijne  Excellentie  den  Gouverneur-Generaal 
van 

Nederlandsch-lndiè. 

Geeft  eerbiedig  te  kennen  het  ondergeteekende  Bestuur  der 

Koninklijke   Natuurkundige  Vereeniging  in  Nederlandsch-Indië. 

Bij  Uwer  Excellenties  besluit  van  den  2^"  Januari  dezes  jaars 

N°.  ̂ 'c.  werd  ons  naar  aanleiding  van  het  door  ons  gedaan 
verzoek  om  in  1886  en  1887  een  som  van  ƒ  2500  te  erlan- 

gen, ten  einde  twee  Nederlandsche  Natuuronderzoekers  in 

staat  te  stellen  zich  naar  Nederlandsch-Indië  te  begeven ,  om , 

hetzij  aan  het  Botanisch  observatorium  bij  's  Lands  Planten- 
tuin  te  Buitenzorg ,  hetzij  aan  het  Zoölogisch  Station  onzer 

Vereeniging  te  Batavia,  tijdelijk  werkzaam  te  zijn,  te  kennen 

gegeven,  dat  de  Regeering  geen  termen  kan  vinden  om  de 
bedoelde  onderzoekingen  op  kosten  van  den  Lande  te  doen 

geschieden,  maar  dat  zij,  de  fondsen  daartoe  beschikbaar 

hebbende,  in  bijzondere  gevallen  niet  ongenegen  zal  zijn,  aan 

reeds  met  aanvankelijk  goede  uitkomst  ingestelde  onderzoe- 
kingen van  dien  aard  eenigen  steun  te  verleenen. 

Mochten  wij  in  deze  zoo  welwillende  toezegging  een  ver- 
nieuwd bewijs  zien  van  de  belangstelling  der  Regeering  in  het 

natuurwetenschappelijk  onderzoek  in  deze  gewesten,  wij  ver- 
namen ze  met  te  meer  genoegen,  omdat  onderzoekingen,  als 

de  door  de  Regeering  bedoelde,  reeds  geschieden  en  op  de 
tot  dusver  daarvan  verkregen  uitkomsten  met  voldoening  mag 

gewezen  worden,  terwijl  zij  bij  een  krachtiger  steun  dan 
onze  Vereeniging  in  staat  is  te  verleenen,  nog  zoo  veel  rijkere 
vruchten  beloven. 

VV^ij  bedoelen  het  onderzoek ,  waarmede  Dr.  C.  Ph.  Sluiter  , 
sinds  zijn  verblijf  in  Nederlandsch-Indië  voortdurend  bezig  is; 
en  dat  dit  onderzoek  reeds  zeer  vruchtbaar  is  geweest  kan  uit 

de  vele  verhandelingen  en  mededeelingen  blijken,  die  in  het 

Natuurkundig  Tijdschrift  van   Nederlandsch-Indië  en  in  andere 
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tijdschriften    zijn    opgenomen ,   en    waarvan  wij  hier  de  titels 

doen  volgen : 

1.  Bijdrage  tot  de  kennis  der  Crastaceën-Fauna  van  Java's 
Noordkust.     Nat.  ïijdschr.  v.  Nederl.  Indië  Dl.  40. 

2.  Über  einige  neue  Holothuriën  von  der  West.  Kuste  Java's. 
Nat.  Tijdschr.  v.  Nederl.  Indië  Dl,  40. 

5.  Beitrage  zu  der  Kenntnis  der  Gephyreën  aus  dem 

Malayischen  Archipel.  1ste  Mitt.  Nat.  Tijdschr.  v.  Nederl. 
Indië  Dl.  41. 

4.  Neue  Holothuriën  von  der  West  Kuste  Java's.  Versl.  en 
Meded.  d.  K,  Ak.  v.  Wetensch.  2de  Reeks  Dl.  16. 

5.  Beitrage  zu  der  Kenntnis  der  Gephyriën  aus  dem  Ma- 
layischen Archipel.  2 te  Mitt.  Nat.  Tijdschr.  v.  Nederl. 

Indië  Dl.  41. 

6.  Notiz  über  die  Segnientalorgane  und  Geschlechtsdrüsen 

einiger  tropischen  Sipunculiden.  ïijdschr.  dierk.  Ver.  Dl.  VI. 
7.  über      die     Segnientalorgane     und      Geschlechtsdrüsen 

einiger    Sipunculiden    des   Malayischen    Archipels.    Zool 

Anzeiger  v.  Prof.  Vict.  Carus.  IV  Jahrg. 

8.  Über  einen  Indischen  Sternaspis  und  seine  Verwant 

schaft  zu  den  Echiuren.  Nat.  Tijdschr,  voor  Nederl 
Indië  Dl.  41. 

9.  Beitrage  zu  der  Kenntnis  der  Gephyreën  aus  dem  Ma 

layischen  Archipel,  ote  Mitt.  Nat.  Tijdschr.  v.  Nederl 
Indië  Dl.  45. 

10.  Idem.  4te  Mitth.  Nat.  Tijdschr.  v.  Nederl.  Indië  Dl.  45. 

11.  Über  einige  einfachen  Ascidien  von  der  Insel  Billiton. 

Nat.  Tijdschr,  v.  Nederl.   Indië  Dl.   45. 
12.  Einfache  Ascidien  aus  der  Bai  von  Batavia.  Nat. 

Tijdschr.   v.  Nederl.  Indië  Dl.  46. 

13.  Die  Evertebraten  aus  der  Sarnmlung  des  Königlichen 
Naturwissenschaftlichen  Vereins  in  Niederl.  Indien .  I  Die 

Echinodermen .     Nat.   Tijdschr.   v.  Nederl.  Indië  Dl.  47. 

14.  Üeber  die  bei  den  Oxyrhynchen  vorkommende  Maskirung. 

Zool.  Anzeiger  v.  V.  C.\rus  Jahrg.  VI. 
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15.    Üeber  einige  Sternwiirmer  des  Indischen  Archipels.  Zool. 

Anzeiger  v.  V.  Carus  Jahrg.  VI. 

Geholpen  door  geldelijke  bijdragen  van  een  paar  Nederland- 
sche  Genootschappen  heeft  onze  Vereeniging  in  een  gedeelte 

van  haar  gebouw  eenige  eenvoudige  zeewater-aquariën  inge- 
richt, die  het  mogelijk  hebben  gemaakt  omtrent  de  levenswijze 

der  tropische  zeefauna ,  waarvan  nog  zoo  weinig  bekend  is , 

reeds  verschillende  belangrijke  waarnemingen  te  doen ,  die  door 

den  heer  Sluiter,  ten  deele  in  onze  vergaderingen  of  in  de 

vorenvermelde  verhandeUngen  medegedeeld  zijn. 

Deze  aquariën  hebben  het  verder  mogelijk  gemaakt  om  aan 

verschillende  buitenlandsche  geleerden  materiaal  voor  bijzondere 

onderzoekingen  te  zenden.  Zoo  is  thans  Professor  Sven  Loven 

te  Stockholm  bezig  aan  een  onderzoek  van  den  zoo  merkwaar- 
digen  Palaeostoma  mirabile  (Gray),  die  in  de  modder  van  de 
Javazee  leeft  en  Professor  R.  von  Koch  te  Darmstadt  aan  een 

onderzoek  omtrent  de  voor  Indië  zoo  belangrijke  ontwikkeling 

der  rifbouwende  koraal  en  de  orgelkoraal  van  de  kust  van 

Java,  voor  welke  onderzoekingen  het  materiaal  uit  onze  aquariën 

geleverd  werd ;  terwijl  wij  ook  nog  aan  het  verzoek  van  Prof. 

Ed.  van  Beneden  en  Dr.  Ch.  Jülin  om  toezending  van  op  bij- 

zondere wijze  geprepareerde  Ascidiën  konden  gevolg  geven. 

Onze  inrichting  is  echter  te  eenvoudig  om  aan  alle  aanvra- 
gen, die  wij  ontvingen  te  kunnen  voldoen,  en  om  nog  zoovele 

belangrijke  vraagstukken  betreffende  de  levensgeschiedenis 

en  de  ontwikkeling  van  een  groot  aantal  dieren  tot  oplossing 

te  kunnen  brengen.  Ofschoon  wij,  zooals  wij  reeds  hier  voren 

zeiden,  met  voldoening  op  de  uitkomsten  mogen  wijzen,  die 

onze  zoo  uiterst  eenvoudige  inrichting  heeft  opgeleverd ,  moeten 

wij  het  aan  den  anderen  kant  des  te  meer  betreuren ,  dat  nog 

zoo  veel  ongedaan  moet  blijven,  waartoe  onze  Vereeniging  in 

staat  zoude  zijn,  wanneer  wij  aan  onze  inrichting  eenige  uit- 
breiding konden  geven. 

Daarvoor  is  in  de  eerste  plaats  het  maken  van  grootere 

gemetselde   bakken   en   een   verbetering  der  inrichtingen  voor 
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luchldoorvoer  noodig.  Dit  vordert  echter  een  uitgaaf  van 

ongeveer  ƒ  1500,  een  uitgaaf  die  de  krachten  onzer  Vereeni- 

ging,  welke,  hoofdzakelijk  ten  gevolge  van  de  ongunstige  tijds- 
omstandigheden,  haar  ledental  van  458  op  1  Januari  1882  tot 

288  op  1  Januari  1887  zag  verminderen,  te  boven  gaat,  en 

wi]  durfden  ons  daarom  zelfs  niet  eens  met  de  hoop  vleien  de 

zoo  gevvenschte  verbetering  nog  te  eeniger  tijd  tot  stand  te 
kunnen  brengen. 

De  welwillende  verzekering  van  Uwe  Excellentie  opent  ons 

daartoe  echter  op  nieuw  het  uitzicht  en  wij  naderen  Haar 

daarom  met  het  eerbiedige  verzoek  wel  een  som  van  ƒ  1500. — 
ten  behoeve  van  de  uitbreiding  en  verbetering  der  Aquariën 

onzer  Vereeniging  te  willen  beschikbaar  stellen,  overtuigd  als 

wij  zijn  dat  door  die  verbetering  de  door  de  Regeering  be- 
doelde onderzoekingen  op  de  eenvoudigste  en  meest  doeltreffende 

wijze  zullen  gebaat  worden. 

Het  Bestuur  der  Koninklijke  Natuurkundige 

Vereeniging  in  Ned.  Indië. 

(w.  g.)  Janssen  van  Raay,  President. 

(w.  g.)  S.  FiGEE,  Secretaris. 

Batavia,  5  Februari  1887. 

Daar  er  verder  niets  meer  aan  de  orde  is,  sluit  de  Voor- 

zitter de  vergadering. 
Goedgekeurd  in  de  vergadering 

van  9  Maart  1887. 

Janssen  van  Raay,   Voorzitter. 

S.  FiGEB,  Secretaris. 

Vergadering  der  Directie,  gehouden  op 
9  Maart  1887. 

Aanwezig  zijn  de  Heeren  Janssen  van  Raay  ,  Mr.  Piepers,  Dr. 
Sluiter,  Dr.  v.  d.  Stok,  Dr.  Onnen,  Hardeman,  Dr.  Kloos  en 
en  Dr.  Figee. 
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De  Voorzitter  opent  de  vergadering  en  verleent  het  woord 
aan  den  Heer  Bolland  tot  het  houden  eener  voordracht  over: 

Voorzienigheid  en  Natuurwet.  Eene  hernieuwde  bespreking  der 

oude  vraag  » Werkt  de  natuur  volgens  doeleinden." 
Deze  voordracht  zal  in  het  Tijdschrift  der  vereeniging  wor- 

den opgenomen.  Na  afloop  hetuigt  de  Voorzitter  aan  spreker 

den  dank  der  vergadering. 

Hierna  worden  de  notulen  der  vorige  vergadering  gelezen 

en  na  goedkeuring  ge  teekend. 

I.  Tot  Leden  worden  henoemd  de  Heeren: 

J.  M.  VAN  Vleuten,  directeur  B.  1{.  te  Batavia. 

D.  VAN  Aalst,  apotheker  te  Solo. 

J.  A.  VAN  Delden,  koopman,  Ie  Batavia. 

J.  ScHÜLEiN,  civiel  geneesheer,  te  Madioen. 

Dr.    J.  H.  Gunning,   ambtenaar  ter  beoefening  der   Indische 

talen,  Batavia, 

Maurits  Charlouis,  arts,  te  Klaiten. 

LiEM  Liong  Hien,  majoor  der  Chineezen,  te  Semarang. 

E.  Engelberts,  voor  de  Vereeniging  van  Djocjasche  Land- 
huurders,  te  Djocja. 

II.  De  Voorzitter  deelt  mede  dat  de  Heeren  Hardeman  en 

Cretier  de  rekening  en  verantwoording  van  den  Thesaurier 
onderzocht  en  accoord  bevonden  hebben. 

III.  De  Heer  Piepers  toont  eenige  merkwaardige  voorbeel- 
den van  mimicry  aan  bij  eenige  rupsen,  wier  kop  volkomen 

den   vorm   van  een  slangenkop  aanneemt  bij  naderend  gevaar. 
Daar  er  niets  meer  aan  de  orde  is  sluit  de  Voorzitter  de 

vergadering. 

Goedgekeurd  in  de  vergadering 

van  14  April  1887 

Janssen  van  IIaay,  President. 

S.  Figee  ,  Secretaris. 
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Vergadering  der  Directie  gehouden  op 

14  AprU  1887. 

Tegenwoordig  zijn  de  Heeren  Janssen  van  Raay,  Dr.  v.  d. 

Stok,  Dr.  de  Roo,  Hardeman,  Dr.  Sluiter,  Dr.  Onnen  en  Dr. 
FiGEE. 

Van  de  Heeren  Mr.  Piepers  en  ten  Brummeler  werd  bericht 

ontvangen  dat  zij  de  vergadering  niet  konden  bijwonen. 

Na  opening  der  vergadering  verleent  de  Voorzitter  het  woord 

aan  den -Heer  Bolland,  die  daarop  zijn  in  de  vorige  Vergade- 

ring gehouden  voordracht  over  «Voorzienigheid  en  natuur- 

wet" voortzet. 

Nadat  de  Voorzitter  den  Heer  Bolland  den  dank  de  verga- 

dering heeft  uitgebracht,  wordt  overgegaan  tot  het  lezen  der 

notulen  der  vorige  vergadering,  die  worden  goedgekeurd  en 

geteekend. 

I.     Tot  Leden  worden  benoemd  de  Heeren; 

A.  Stbnvers  .  agent  Javasche  Bank ,  Pasoeroean. 

J.  A.  OuDORP  Kortebrant,  adjunct-inspecteur  der  in-  en  uit- 
voerrechten en  accijnzen,  Batavia. 

Dr.  S.  Monnikendam,  arts,  officier  v.  gez.  2e  kl.  Makasser. 

LiE  Tjoe  Hong,  majoor  der  Chineezen,  Batavia. 

W.  F.  Sterk,  arts,  off.  v.  gez.  Serang. 

Dr.  J.  Campbell  Graham,  geneesheer,  Bindjey. 

C.  J.  Smith,  Ie  luitenant  der  mil.  adm.,  Batavia. 

G.  P.  J.  Theunissen,  off  V.  gez.  Ie  kl.  Palembang. 

P.  Engelmaijer,  civiel  geneesheer,  Sitoebondo. 

J.  VAN  Velzen,  ing.  Ie  kl.  B.  0.  W.  Probolinggo. 

Dr.  Ludwig  Martin,  arts,  Deli. 

Dr.  Schönian,  officier  van  gezondheid,  Poerworedjo. 

D.  P.  Jentink,  assistent-resident  der  Doesonlanden  Z.  0.  afdee- 

ling  van  Borneo,  Moeara  Teweh. 

S.  J.  NüMANS,  ingenieur  v.  d.  waterstaat,  Soerabaija. 

X.  VAN  Moerkerken,  hoofdonderwijzer,  Poerbolinggo. 

E.  S.  de  Jong,  koopman,  Batavia, 
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II.  Van  de  ledenlijst  worden  gevoerd  de  Heeren:  J.  A. 
ScHRÖDER,  VV.  A.  Geertsema,  A.  V.  D.  GoN  Netscher  ,  A.  Douw 

V.  D.  Krap,  C.  F.  E.  Praetorius,  G.  J.  du  Cloux,  H.  J.  G. 

Ferzenaar,  Dr.  l'Ange  Huet,  Mr.  H.  Klein. 

III.  Wordt  gelezen  een  missive  van  den  Heer  Groeneveldt, 

waarbij  deze  kennis  geeft  van  de  aanvaarding  van  het  beheer 
van  het  Departement  van  0.  E.  en  N. 

Wordt  voor  kennisgeving  aangenomen. 

IV.  De  Heer  Janssen  van  Raay  deelt  het  volgende  mede: 

In  September  van  het  vorige  jaar  (1886)  kwam  men  tot  de 

ontdekking,  dat  de  middellijn  der  ijzeren  palen  van  het  slroom- 

juk  der  in  1885  voltooide  brug  over  Aer  Wierah{Kivala  Ram- 
randang)  in  den  weg  van  Tomohon  naar  Sonder  op  de  grens 

der  afdeelingen  Amoerang  en  Tondano  (Res.  Menado),  die  oor- 
spronkelijk 0.127  M.  bedroeg,  van  af  den  bodem  tot  op  de 

hoogte  van  den  gewonen  waterstand  ongeveer  0.05  M.  was 

afgenomen. 

Daar  zich  in  de  onmiddellijke  nabijheid  van  de  brug  zwavel- 
brpnnen  bevinden  scheen  het  niet  gewaagd  hel  waargenomen 

verschijnsel  aan  de  werking  van  zwavelzuur  toe  te  schrijven. 

Al  aanstonds  werden  daarom  de  paleri ,  ten  einde  verdere  in- 
vreting te  voorkomen,  van  af  0.50  M.  onder  den  bodem  tot 

boven  den  hoogsten  waterstand  met  lood  bekleed  en  daarom 

heen  eene  bemelseling  lot  op  dezelfde  hoogte  aangebrachf.  Een 

nader  onderzoek  zal  nog  moeten  uitmaken  of  deze  voorzorgs- 
maatregelen de  brug  voor  ondergang  zullen  behoeden. 

Een  scheikundig  onderzoek  van  het  water  ingesteld  door  den 

dirigeerenden   apotheker    Ie    klasse,    eersten    Laborant  bij  het 

scheikundig  Laboratorium  te   Batavia  Neühaus,  leverde  de  vol- 
gende uitkomsten  op: 

Het  water  is  kleurloos  en  een  weinig  opaliseerend;  indien  het 

stilstaat  wordt  het  spoedig  helder,  terwijl  zich  een  licht  be- 
zinksel afzet. 
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Hel  riekt  sterk  naar  zwavelwaterstof  en  werkt  op  lood  papier. 

De  smaak  is  zuur,  samentrekkend  en  het  reageert  zwak  zuur. 

Bij  verdamping  wordt  de  zure  reactie  sterker,  terwijl  einde- 
lijk een  hoeveelheid  vloeistof  overblijft,  die  alle  kenteekenen 

van  zwavelzuur  vertoont. 

Het  specifiek  gewicht  bedraagt  bij  ̂ 7°  C.  1.00022. 
De  hoeveelheid  vaste  beslanddeelen  bedraagt  : 

gedroogd:  bij  16®  G        0.2800  gram  per  Liter 
na  gloeiing       0.1820      »       »       » 
verder  bevat  het: 

ijzeroxyde....    ..     0.0128  gram  per  Liter 

gebonden   zwavelzuur       0.0352      »       »       » 

vrij  zwavelzuur       0.0479      »       »       » 
kiezelzuur..       0.0223      »       »       » 

chloor       0.0069      >> 

vrij  chloor-waterstofzuur  kon  niet  met  zekerheid  worden  aan- 
getoond. 

Het  water  uit  de  Tjiliwong  te  Batavia  bevat  niet  meer  dan 

0.0059  gram  zwavelzuur  per  Liter  en  alleen  gebonden,  voorts : 

ijzeroxyde  en  aluinaarde       0.0054  gram  per  Liter 
zwavelwaterstof       nihil. 

Op  grond  van  het  groot  zwavelzuurgehalte  moet  het  water 
uit  de  Aer  Wierah  worden  beschouwd  als  van  vulkanischen 

oorsprong,  't  zij  middellijk  of  onmiddellijk  afkomstig  uit  zure 
kratermeren  of  beekjes.  Van  dezen  is  bekend ,  dat  ze  veel 
zwavelzuur  bevatten. 

Voorbeelden  hiervan  zijn: 

Kawa  Domas ,  Tjiberoeboer  van   de    Tangkoeban  Prahoe  op  Java 

en  de  Riovinegro  in  Zuid- Amerika. 
Volgens  analyse  van  den  majoor  P.  J.  Maier  bedraagt  het 

vrij  zwavelzuur  in  het  water  uit  de  Kawa  Domas  ±0.5  gram 

per  Liter;  en  volgens  Bouslngault  voert  de  Riovinegro lasirMiks 
58000  kilogram  zwavelzuur  af. 

V.    De   President  doet   voorlezing  van  een  concept-contract 
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met  den  Heer  Beck  ,  betrekking  hebbende  op  de  huur  van  het 

nieuw  gebouwde  woonhuis  aan  de  Oostzijde  van  het  gebouw  der 
Vereeniging. 

Tegen  den  inhoud  van  dit  concept-contract  bestaan  geen 
bezwaren.  De  President  stelt  echter  voor  om  het  oordeel  van 

den  Heer  Piepers  daarover  nader  in  te  winnen. 

VI.  Daar  er  niets  meer  aan  de  orde  is  sluit  de  Voorzitter 

deze  vergadering. 

Goedgekeurd  in  de  vergadering 
van  12  Mei  1887. 

Janssen  van  Raay,  President. 

S.  FiGEE,  Secretaris. 

Vergadering  der  Directie,  gehouden  op 
12  Mei  1887. 

Aanwezig  zijn  de  Heeren  Janssen  van  Baay,  Dr.  Sluiter,  Dr. 

Onnen  en  Dr.  Figee,  terwijl  het  lid  de  Heer  Groenemeyer  deze 

vergadering  bijwoont. 

Afwezig  met  kennisgeving  zijn  de  Heeren  ten  Brummeler  ,  Har- 
deman,  Mr.  Piepers  en  Dr.  Kloos. 

De  notulen  der  vorige  vergadering  worden  na  lezing  goed- 
gekeurd en  geteekend. 

I.  Tot  gewone  leden  worden  benoemd  de  Heeren: 

JoHS.  Visser,  apotheker,  Batavia. 

D.  M.  Kruseman,  hoofdonderwijzer  Batavia. 

L.  VAN  DER  Est,  leeraar  H.  B.  S.  Semarang. 

J.  F.  VAN  Win,  particulier,  Semarang. 

II,  J.  J.  Hepp,  agent  van  de  Javasche  Bank,  Makasser. 

P.  H.  BiLGEN,  mil.  apotheker  'Ie  kl.  Batavia. 
J.  H.  Damman,  hoofdonderwijzer  Pamekasan. 

Mr.    (].    W.    Baron   van  Heeckeren,  advocaat  en  procureur, 

Semarang. 
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H.    P.  VAN  Heukelom,  president  N.  I.  Handelsbank,  Batavia. 

W.  Buurman,  inspecteur  van  het  Boschwezen,  Batavia. 

II.  Van  de  ledenlijst  worden  gevoerd  de  Heeren :  F.  H. 

Eydmann,  P.  Herbing,  H.  P.  Julsing,  C.  W.  Palm,  J.  B. 

Westenberg,  V.  Wellensteyn ,  J.  E,  Gribling,W.  Pontier,  G. 

H.  Bergmans,  A.  Holle,  P.  J.  van  Houten ,S.  Jacobs,  A.  J. 
Wal  TER. 

III.  De  Voorzitter  deelt  mede  dat  blijkens  de  circulaire, 

waarbij  de  Bestuursleden  in  kennis  werden  gesteld  met 

een  voorstel  van  Dr.  Kloos  ter  benoeming  tot  Bestuurslid 

van  den  Heer  G.  J.  P.  J.  Bolland,  deze  Heer  met  algemeene 

stemmen  is  aangenomen.  De  Heeren  ten  Brummeler  en  Piepers  , 

beiden  van  Batavia  afwezig,  hebben  van  den  inhoud  van  deze 

circulaire  geen  kennis  kunnen  nemen. 

IV.  Wordt  gelezen  een  missive  van  de  N.  I.  Mij.  van  Nijverheid 

en  Landbouw  waarin  wordt  voorgesteld  om  in  plaats  van  den 

Heer  Groenemeyer,  die  wegens  zijn  nieuwe  betrekking  niet 

langer  als  Directeur  der  gebouwen  kan  optreden ,  den  Heer  A. 

MiJER,  e.  a.  Ingenieur  alhier,  uit  te  noodigen  genoemde  functie 

op  zich  te  willen  nemen. 

Den  Secretaris  wordt  opgedragen  aan  de  N.  1.  Maatschappij 
van  N,  en  L.  te  antwoorden  dat  het  Bestuur  der  K.  N.  V.  ten 

volle  met  de  voorgestelde  verandering  genoegen  kan  nemen. 

V.  Wordt  voorgelezen  een  missive  van  den  Heer  Buysman 

uit  Middelburg. 

Voor  de  uitgave  van  een  algemeen  analytisch  Herbarium 

wenscht  deze  in  betrekking  te  komen  met  meerdere  personen 
in  Ned.  Indië,  welke  zich  bereid  zouden  willen  verklaren  hem 

met  gedroogde  planten  te  assisteeren.  Hiertoe  roept  hij  de 

hulp  der  Natuurkundige  Vereeniging  in. 

Wordt  besloten  dit  schrijven  aan  Dr.  Burck  te  zenden  met 
verzoek  om  advies. 
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VI.  De  Voorzitter  biedt  namens  Dr.  Kloos  aan  voor  de 

bibliotheek  der  Vereeniging  N°  1 — 2  der  Sammlungeu  des 
Geologischen  Reichs-museums  in  Leiden.  Beilrdge  zur  Geologie 

von  Nied.  West- Indien  und  angrenzenden  Gebiele.  bewerkt  door 
Prof.  Kloos  te  Brunswijk. 

VII.  De  Heer  GroeiNemeyer  deelt  het  volgende  mede  omtrent 

de  verhuring  der  bijgebouvvren  van  het  gebouw  aan  het  Konings- 

plein. De  Heer  Beck  is  ongenegen  om  de  oostelijke  bijgebouwen, 

het  nieuw  gebouwde  gedeelte,  te  betrekken.  Hierdoor  komt  de 

behandeling  van  het  in  de  vorige  vergadering  ter  tafel  ge- 

brachte concept-contract  met  den  Heer  Beck  te  vervallen.  Dr. 

Sluiter  evenwel  wil  het  nieuw  gebouwde  gedeelte  metterwoon 

betrekken,  indien  er  eenige  veranderingen  worden  aangebracht 

die  hem  de  vrijheid  van  terrein  voor  en  naar  het  nieuwe  huis 

verzekeren.  Volgens  den  Heer  Groenemeyer  zouden  deze  veran- 

deringen voor  ongeveer  ƒ  300  kunnen  worden  aangebracht,  van 

welk  bedrag  de  Heer  Beck  bereid  is  ƒ  125  te  betalen. 

Wel  is  waar  is  er  op  de  oorspronkelijke  begrooting  eene  be- 

sparing gevonden  doordat  de  kamers  voor  het  onderzoek  van 

het  gas  in  het  hoofdgebouw  konden  gevonden  worden,  doch  tegen- 
over deze  besparing  staan  onvoorziene  uitgaven  zooals  voor  de 

noodzakelijke  aanbrenging  van  een  goot  achter  het  gebouw,  enz. 
De  Heer  Groenemeyer  stelt  dus  voor  aan  het  Besluur  der 

Nat.  Vereeniging  om  gezamenlijk  met  het  Bestuur  der  Maat- 
schappij voor  Nijverheid  en  Landbouw  een  bedrag  van  /  175 

disponibel  te  stellen. 

Dit  voorstel  wordt  aangenomen,  en   verder  wordt  goedge- 
vonden om  een  contract  op  te  maken  met  den  Heer  Sluiter  ter 

verhuring  van  het  oostelijk  bijgebouw  voor  den  tijd  van  vijfjaren. 

Daar  er  verder  niets  meer  te  behandelen  is,  sluit  de  Voor- 

zitter de  vergadering. 

Goedgekeurd  in  de  vergadering 
van  23  Juni  1887. 

Janssen  van  Raay,  President, 

S.  FiGEE,  Secretaris. 
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Algemeene  Vergadering  van  de  Leden  der  Koninklijke 
Natuurkundige  Vereeninging  in  If.  I.  gehouden 

op  Donderdag,  25  Juni  1887. 

De  Voorzitter  opent  de  vergadering  en  verleent  het  woord 

aan  Professor  C.  A.  Pekelharing,  tot  het  houden  der  aangekon- 
digde voordracht  over:  »Dc  Beteekenis  van  Bacteriën  voor  de 

gezondheid  van  den  mensch." 
Z.  H.  Gel.  begon  zijne  voordracht  met  eene  korte  uitweiding 

over  den  vorm,  waarin  bacteriën  zich,  onder  het  microscoop 

gezien ,  voordoen ,  hetwelk  door  een  fraaie  teekening  werd 

toegelicht.  Al  naar  den  vorm  verdeelt  men  deze  organismen 

in  groepen:  in  micrococcen,  in  bacillen  en  in  spirillen.  De 
eersten  naderen  in  vorm  tot  den  bol,  de  tweeden  meer  tot 

den  staafvorm ,  de  derden  hebben  een  spiraalvormige  gedaante. 

Daartusschen  echter  heeft  men  nog  andere  vormen.  De  wijze 

waarop  bacteriën  zich  voortbewegen  is  niet  van  allen  bekend, 

wel  heeft  men  bij  sommigen  aan  het  achtereinde  haren  waar- 
genomen, maar  het  is  niet  uitgemaakt  of  deze  voor  locomotie 

moeten  dienen.  Van  sommigen,  bijvoorbeeld  van  de  spirillen, 

is  het  waargenomen  dat  zij  door  vormverandering  van  plaats 

kunnen  veranderen.  De  vermenigvuldiging  geschiedt  door  ver- 
deeling, door  middel  van  tusschenschotten.  Zoo  is  de  door 

KocH  gevonden  kommabacille  waarschijnlijk  een  gedeelte  van 

een  spiraalvormige  bacterie.  Deze  vermenigvuldiging  heeft 

zeer  snel  plaats,  vooral  wanneer  de  bacterie  in  een  geschikte 

omgeving  wordt  gebracht.  Pasteur  bezigt  hiervoor  bij  voor- 
keur eene  vloeistof,  terwijl  Koch  daartoe  liever  een  vasten 

bodem,  bestaande  uit  gelatine  of  agar-agar,  met  bouillon  ge- 
drenkt en  op  een  glazen  plaat  uitgespreid ,  gebruikt.  Worden 

de  bacteriën  op  zulk  een  cultuurbodem  gebracht,  dan  verme- 
nigvuldigen zij  zich  snel ,  en  ter  plaatse  waar  oorspronkelijk  een 

microscopisch  klein  organisme  zich  bevond,  kan  men  na  ver- 

loop van  korten  tijd  met  het  bloote  oog  groote  stippen  waar- 
nemen ,  welke  bestaan  uit  koloniën  van  bacteriën  van  één  soort, 
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worpen. Door  het  tellen  van  het  aantal  koloniën  kan  op  deze 

wijze  het  aantal  bacteriën  worden  bepaald,  die  zich  in  een 

bepaald  volume  lucht  bevinden.  Eenigo  dergelijke  preparaten 

werden  ter  bezichtiging  rondgedeeld. 

Bacteriën  worden  nu  overal  in  grooten  getale ,  minder  op 
zee  misschien ,  aangetroffen.  Ook  de  mensch  voert  millioenen 

en  millioenen  met  zich  mede.  Vooral  in  het  speeksel  kunnen 

zij  gevonden  worden,  en  van  allerlei  soort,  zelfs  de  beruchte 

kommabacille  ontbreekt  niet.  Wel  een  bewijs  dat  zij  den 

gezonden  mensch  direct  geen  kwaad  doen.  De  eenige  directe 

werking,  die  van  de  aanwezigheid  in  het  speeksel  te  consta- 
teeren  valt,  is  het  bederf  der  tanden,  hetwelk  aan  de  werking 

der  bacteriën  is  toe  te  schrijven. 

Overigens  is  hunne  schadelijke  werking  op  den  gezonden  mensch 

nihil,  of  ten  minste  zeer  weinig  merkbaar,  ja,  men  mag  zelfs 

beweren  dat  zij  voor  de  gezondheid  onontbeerlijk  zijn,  daar  zij 

onmiskenbaar  eene  belangrijke  rol  bij  de  spijsvertering  spelen. 

Het  is  nu  vooral  opmerkelijk  dat,  waar  de  bacteriën  in  de 

mond-  en  lichaamsholte  overvloediglijk  voorkomen,  zij  noch  in 
de  dieper  gelegen  deelen ,  noch  in  de  vochten  des  lichaams  bij 

den  gezonden  mensch  worden  gevonden.  Dit  bewijst  dat  de 
wand  van  de  lichaamsholte  eene  onoverkomelijke  barrière  voor 

deze  organismen  vormt.  En  dit  blijkt  te  meer  uit  het  micros- 
copisch onderzoek  van  de  cellen  van  dien  wand,  waarin  wel 

bacteriën  worden  aangetroffen,  maar  zoodanig  vervormd,  dat 

er  niet  aan  te  twijfelen  is,  dat  zij  bij  die  poging  om  doordat 
wandweefsel  heen  te  dringen,  worden  gedood. 

Iets  anders  echter  is  hel  wanneer  de  bacteriën  in  afgestor- 
ven weefsel  een  bodem  vinden,  waarop  zij  wehg  kunnen 

lieren.  Dan  is  het  mogelijk  dat ,  na  verloop  van  langer  of 

korter  tijd,  een  gedeelte  van  dat  afgestorven  weefsel  met  de 
zich  daarop  bevindende  bacteriën  in  den  bloedsomloop  worden 

medegevoerd ,  om  ergens  te  worden  afgezet ,  waar  zij  in  groo- 
tere  of  kleinere,  in  aantal  steeds  toenemende,  groepen  voort- 
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woekerende ,  een  zoo  groot  gedeelte  van  die  plaats  tot  afsterven 

brengen,  dat  daardoor  levensgevaar  ontstaat,  zooals  bijv.  het 

geval  is  met  de  tuberkel-bacille. 
Behalve  deze  wijze,  waarbij  de  bacteriën  door  eene  locale 

werking  de  gezondheid  van  den  mensch  in  gevaar  kunnen 

brengen ,  is  er  nog  een  andere ,  waarbij  zij ,  algemeen  in  het 

lichaam  verspreid  zijnde,  eene  schadelijke  werking  kunnen  uit- 
oefenen. Men  dient  namelijk  in  het  oog  te  houden  dat  de 

bacteriën  levende  wezens  zijn,  wier  stofwisseling  gepaard  gaat 

met  de  vorming  van  met  alcaloïden  overeenkomende  scheikun- 
dige verbindingen ,  zoogenaamde  ptomaïnen ,  die  in  het  bloed 

opgenomen  eene  sterke  vergiftigende  werking  op  het  geheele 
organisme  van  den  mensch  kunnen  uitoefenen.  Zoo  kan  dus 

door  indirecte  werking  der  bacteriën  bijv.  het  geheele  merk- 
waardige stelsel  van  evenwicht  verstoord  worden,  waardoor 

de  temperatuur  van  den  mensch ,  niettegenstaande  de  voortdu- 
rende afkoeling ,  standvastig  wordt  gehouden.  Door  de  opname 

van  bacteriën  in  het  bloed  kan  dus  op  eene  dergelijke  wijze 

de  temperatuur   (hoewel  niet  altijd)  worden  verhoogd. 

Spreker  wijst  verder  op  de  waarschijnlijkheid  dat  zoowel  bij 

miasmatische  ziekten  (waarbij  de  besmetting  niet  direct  van 

mensch  op  mensch  wordt  overgebracht,  zooals  bij  cholera, 

miasmatische  koortsen)  als  bij  contagieuse  (zooals  pokken, 

roodvonk)  bacteriën  de  dragers  der  besmetting  zijn.  En  hoewel 

voor  elke  speciale  ziekte  de  bacterie  zeker  niet  gevonden  is, 

is  het  gelukkig  dat  de  wijze  van  bestrijding  voor  allen  wel 

dezelfde  is,  namelijk  goede  desinfectie.  Waar  bijv.  vroeger 

een  groot  aantal  menschen  stierven  aan  bij  verwondingen  op- 
tredende wondkoorts,  veroorzaakt  door  uit  de  lucht  op  de 

wond  nedervallende  bacteriën,  en  waar  men  dikwijls  om  die 

redenen  groote  operatiën  niet  aandurfde,  is  thans  door  de 

beroemde  desinfectie-methode,  door  Lister  het  eerst  aangegeven 
en  in  toepassing  gebracht ,  het  gevaar  voor  het  ontstaan  van  die 

wondkoortsen  tot  een  minimum  gereduceerd. 

Ten  slotte  wijst  spreker  er  op  hoe  men  nog  aan  het  begin 
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van  dit  onderzoek  staat,  't  welk  eerst  een  tiental  jaren  oud  is, 
doch  dat  het  reeds  verkregen  succes  eene  aanmoediging  geeft 

voor  het  vervolg,  en  dat  hierbij  meer  geldt  dan  een  bloot 

vs^etenschappelijk  onderzoek,  of  een  nieuwsgierig  zoeken  naar 

dingen,  die  men  niet  kent. 
Een  heirleger  van  onvermoeide  onderzoekers  is  aan  het  werk 

getogen  en  veel  geld  wordt  ten  behoeve  van  dit  onderzoek 

besteed,  maar  er  is  niemand  die  niet  zal  willen  toegeven,  dat 
het  nut  van  de  zaak  de  daaraan  bestede  kosten  en  arbeid 

niet  ten  volle  waard  is. 

Na  afloop  dezer  voordracht  betuigt  de  Voorzitter  den  spreker 

met  eenige  korte  woorden  den  dank  der  vergadering,  waar- 

mede de  aanwezige  leden  blijkens  het  op  deze  woorden  vol- 
gende applaus  ter  volle  instemmen.  Hierna  sluit  de  Voorzitter  de 

algemeene  vergadering. 
Goedgekeurd  in  de  vergadering 

van  14  Juli  1887. 

Janssen  van  Raay,  President, 

S.  FiGEE,  Secretaris. 

Yergadering  der  Directie  gehouden  op 
2o  Juni  1887. 

Aanwezig  zijn  de  Heeren  Jansen  v.  Raay,  Dr.  v.  d.  Stok,  Dr. 
Gutteling,  Dr.  Sluiter,  Dr.  Onnen,  Bolland,  Vorderman ,  Dr. 

Cretier,  Dr.  Kloos  en  Dr.  Figee. 

De  Voorzitter  opent  de  vergadering  met  een  woord  van 
welkomst  aan  den  Heer  Bolland,  die  heden  voor  het  eerst  als 

dirigeerend  Lid  zitting  neemt. 

De  notulen  der  vorige  vergadering  worden  na  lezing  goed- 

gekeurd en  geteekend. 

I.  De  Voorzitter  deelt  naar  aanleiding  van  N°.  VII  der  zooeven 
gehoorde  notulen  mede,  dat  in  overleg  met  den  Heer  Beck 
de  werkzaamheden  aan  het  gebouw  zoo  zijn  geregeld,  dat  deze 
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met   een   laatste  bijdrage  ad  ƒ  115  der  beide  belanghebbende 

Vereenigingen  als  geëindigd  kunnen  beschouwd  worden. 

II.  Tot   leden   worden   benoemd  de  Heeren: 

VicTOR  Lehman,  offic.  van  gezondheid,  Semarang; 

J.  E.  DE  Meijier,  ingenieur,  B.  0.  W.  Batavia: 

W,  G.  Bakker,  hoofdonderwijzer,  Ternate-, 
B.  M.  H.  Heuveldop ,  inspecteur  van  financiën,  Batavia; 

H.  VAN  Lokhorst,  chef  van  den  milil.  geneesk.  dienst ,  Batavia ; 

W.  J.  Oosterhoff  ,  dirigeerend  officier  van  gezondheid ,  Batavia ; 

Dr.  Maurits  Greshoff,  militair  apotheker,  Batavia; 

R.    WiJMANs,   chef  2e  afdeeling    Depart.  van  Marine,  Batavia; 

W.  M.  Ottow,  militair  apotheker,  Batavia; 

A.  Stoop,  mijningenieur,  Batavia; 

S.  I.  G.  VAN  OvERVELDT,  iugeuieur  B.  0.  W.  Batavia; 

H.  RoLFF,  dirigeerend  apotheker,  Batavia; 

Mr.  W.  C.  Veenstra  ,  Raadsheer  in  het  Hoog  Gerechtshof,  Batavia; 

W.  C.  C.  Bleckmann,  leeraar  aan  het  Gymn.  Willem  III,  Batavia. 

III.  De  Heer  Bolland  vraagt  wanneer  den  vergadering  zijne 

volgende  lezingen  over  » Kracht  en  Stof*'  zal  willen  aanhooren. 
Dr.  Sluiter  geeft  hem  in  overweging  hiermede  te  wachten 

totdat  de  eerste  lezing  in  de  weldra  te  verschijnen  aflevering 

van   het  Tijdschrift  in  handen  der  leden  zal  zijn  gekomen. 

IV.  Wordt  gelezen  eene  missive  van  den  waarnemenden 

Directeur  van  's  Lands  Plantentuin  te  Buitenzorg  waarin  deze 
naar  aanleiding  van  het  hem  toegezonden  schrijven  van  den 

Heer  Buisman  te  Middelburg  (zie  Notulen  Vergadering  12  Mei 

sub  V)  antwoordt  dat  een  herbarium  voor  den  Heer  Buisman 

in  gereedheid  wordt  gebracht. 

De  Secretaris  deelt  mede  dat  door  hem  in  overleg  met  den 

Voorzitter  het  schrijven  van  den  Heer  Buisman  aan  den  Redac- 

teur is  toegezonden  tot  opneming  in  het  Tijdschrift  >  zoodat  de 
leden  der  K.  N.  V.  kennis  kunnen  nemen  van  het  door  den 

Heer  Buisman  verlangde. 

38 
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V.  De  Heer  Vorderman  heeft  een  schrijven  ontvangen  van 

den  Heer  Pasteur,  eenigen  tijd  geleden  belast  met  den  aanleg 

van  eene  telegraaflijn  in  het  Kedirische,  Daarbij  werden  kapok- 

hoonien  als  telegraaf-lijncn  gebezigd,  en  het  was  nu  den  Heer 

Pasteur  opgevallen  dat  deze  hoornen  zeer  sterk  werden  aange- 
tast door  een  vogel.  Een  exemplaar  daarvan  werd  door  den 

Heer  Pasteur  geschoten    en  den  Heer  Vorderman  toegezonden. 

Dit  bleek  nu  de  ook  hier  wel  bekende  specht  te  zijn.  De 

Heer  Vorderman  meent  dat  deze  vogel  zich  door  het  bekende 

gedruisch,  door  telegraafdraden  veroorzaakt,  heeft  laten  ver- 
schalken ,  en  insekten  onder  den  bast  van  die  hoornen  heeft 

meehen  te  vinden 

Hoewel  in  deze  streken  (West-Java)  ook  dikwijls  kapok- 
hoornen  als  tclegraafpalen  gebruikt  worden  heeft  de  spreker 

nooit  vernomen  dat  deze  meer  dan  andere  vrijstaanden  door 

deze  vogelsoort  werden  bezocht.  Hij  brengt  in  herinnering 

dat  in  noordelijke  streken  ook  beren  door  telegraafpalen 

werden  aangetrokken,  die  waarschijnlijk  bijenzwermen  daarin 

vermoedden  en  dus  honing  meenden  te  vinden. 

VI.  De  Voorzitter  brengt  in  herinnering  dat  het  aantal 

Buitenlandsche  correspondeerende  Leden  door  den  dood  van  den 

Heer  Göppert  incompleet  is  en  verzoekt  de  vergadering  te 

willen  overwegen  welke  personen  voor  het  correspondeerend 

lidmaatschap  in  het  Buitenland  in  aanmerking  kunnen  komen. 

Hierna  sluit  de  Voorzitter  de  vergadering. 

Goedgekeurd  in  de  vergadering 
van  14  Mi  1887. 

Janssen  van  Raay,   President. 

S.  FiGEE,  Secretaris. 

Vergadering  der  Directie^  gehouden  op 
14  Juli  1887. 

Tegenwoordig  zijn  de  Heeren  Janssen  van  Raay  ,  Dr.  v.  d.  Stok  , 
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Ör.  Sluiter,  Hardeman,  Dr.  Onnen  ,  Dr.  Cretier  eiiDfi.FiGEÉ, 

terwijl  Professor  Pekelharing  de  vergadering  met  zijn  tegen- 

woordigheid vei'eert. 
Afwezig  met  kennisgeving  de  Heer  ten  Brummeler. 

De  notulen  der  algemeene  vergadering  en  die  der  daarop 

gevolgde  directie-vergadering  gehouden  op  Donderdag  213  Juni 
worden  gelezen  en  goedgekeurd. 

I.  Van  de  ledenlijst  worden  afgevoerd  de  Heeren  Mr.  Th. 

DER  Kinderen  en  Dr.  L.  W.  C.  de  Hoo  ,  terwijl  als  leden 

worden  ingeschreven  de  Heeren: 

Mr.  G.  J.  Keiser  ,  President  v/d.  Raad  van  hxstiiie ,  Batavia, 

,  M,  A.  VAN  Hasselt  ,  adj.  Inspecteur  v.  d.  Post-  en  Telegraaf- 
dienst in  N.  I. ,  Batavia. 

J.  {].  Prakke,    assistent  Deli  Mij.  Loeboe-dalem. 

D.  J.  Jut,  suikerfabrikant,  Mod joker to. 

Dr.  J.  H.  f.  Sollewijn  Gelpke,  Resident,  Cherihon. 

Dr.  J.  G.  Kramers,  Directeur  van  het  Proefstation  Oost- 
Java  te  Pasoeraoean. 

J.  DE  Jong,  militair  apotheker  2e  kl.  Soerabafa. 

J.  H.  Hartmann,  militair  apotheker  ̂ e  kl.  Soerabaja. 

D.  P.  F.  Driessen,  Gouvernements  veearts,  Batavia. 

H.    \V.  VAN  Dalfsen  ,  administrateur  van    Galoewan,  Kediri. 

M.  G.  J.  Kempers,  Ie  Luitenant  artillerie,  Batavia, 

M.  J.  H.  ter  Llnden,  leeraar  Gymnasium,  Batavia. 

G.  M.   VViGMAN,  hoofd-commies  Dpt.  financiën,  Batavia. 
G.  Brinks,  onderwijzer.   Weltevreden. 

G.  Buijs  Cz.  onderwijzer,  Batavia. 

H.  W.  Praasterink,  leeraar  Gymnasium,   Weltevreden. 

W.  Kooiman,  onderwijzer,  Mr,   Cornelis. 

II.  De  Heer  v.  d.  Stok  brengt  in  herinnering  hoe  het  aan 

Becquerel  ,  Niepce  de  St.  Victor  en  anderen  reeds  gelukt  was 

om  kleuren  te  photographeeren ,  dat  eerstgenoemde  er  zelfs 

in  geslaagd  was  een  photographie  van  het  spectrum,  een  sou- 
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ve7iir  du  speclre,  zooals  hij  het  noemde,  te  bekomen.  Genoemde 

onderzoekers  waren  er  echter  niet  in  geslaagd  om  deze  kleuren 
te  fixeeren ,  waarvan  de  oorzaak  wel  hieraan  moet  worden 

toegeschreven  dat  de  zilververbinding,  welke  die  gevoeligheid 

voor  kleuren  vertoonde ,  slechts  in  een  oneindig  kleine  hoeveel- 
heid disponibel  was,  en  dus  aan  geen  verder  onderzoek  kon 

worden  onderworpen.  Het  is  nu  in  den  laatsten  tijd  aan  een 

Amerikaansch  scheikundige,  Mr.  Carey  Lea,  gelukt  deze  zilver- 
verbinding in  grootere  hoeveelheid  te  bereiden  (the  American 

Journal  of  Science  N^.  197  May  1887).  Volgens  dezen  chemicus 
bestaat  ook  deze  zilververbinding  in  het  latente  beeld  op  een 

in  de  camera  geexponeerde  lichtgevoelige  plaat.  Dit  zout,  waar- 

aan Lea  den  naam  geeft  van  photochloride,  is  waarschijn- 
lijk een  subchloride  van  zilver  of  eene  verbinding  daarvan  met 

chloride;  het  vertoont  al  naar  de  bereidingswijze  verschillende 

kleuren,  als  wit,  lichtvleeschkleur,  rosé,  koperkleur,  cho- 
colade en  zwart.  Ook  hebben  al  deze  variëteiten ,  maar  vooral 

de  rosé-kleurige  al  bijzonder  sterk,  de  eigenschap  om  de  kleur 
aan  te  nemen  van  het  licht  waardoor  zij  worden  beschenen. 

Spreker  vertoont  nu  een  weinig  van  dit  zout  door  hem  bereid 

volgens  een  van  de  voorschriften  van  Carey  Lea.  Dit  zout  heeft 

eene  kleur,  volkomen  gelijk  aan  die  van  langs  galvanischen 

weg  neergeslagen  koper.  De  Heer  v  d.  Stok  meent  dat,  nu 

men  eenmaal  zoover  is  dat  men  dergelijke  voor  gekleurd  licht 

gevoelige  zouten  in  grootere  quantiteit  kan  bereiden,  het 

ook  wel  gelukken  zal  om  de  aldus  verkregen  kleur  te  fixeeren, 

waardoor  het  vraagstuk  der  kleuren-photographie  een  belang- 
rijke   schrede    nader  tot  zijne  oplossing  zal  worden  gebracht. 

IIL  Verder  spreekt  de  Heer  v.  d.  Stok  nog  over  de  wijze 

waarop  de  drie  grondeenheden  van  het  C.  G.  S.-stelsel  kun- 
nen worden  verkregen  en  gereproduceerd,  en  hij  bespreekt 

daarbij  voornamelijk  eene  nieuwe  methode  om  eene  onverander- 
lijke tijdseenheid  te  verkrijgen,  welke  methode  onlangs  door 

LippMANN   is  aangegeven,  (Comptes  rendus  1887  ï.  CIV  pg.  1070). 
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De  duur  van  de  tegenwoordige  secunde  toch,  gebaseerd  op 

de  dagelijksche  omwenteling  der  aarde  om  liare  as,  is  niet 

geheel  onveranderlijk  te  noemen,  en,  wat  erger  is,  er  kunnen 

invloeden  werkzaam  zijn  die  vertragend  of  versnellend  op  de 

omwentelingssnelheid  van  den  aardbol  werken ,  welke  buiten 
het  bereik  van  onze  controle  vallen.  Het  is  dus  zeer  wen- 

schelijk  eene  methode  te  bezitten  waardoor  het  mogelijk  is 

ten  alle  tijde  een  bepaald  onveranderlijk  tijdsinterval  te  kunnen 

reproduceeren.  Spreker  tracht  nu  langs  twee  wegen  aan  te 

toonen  dat  de  specifieke  galvanische  weerstand  van  kwik  slechts 

afhankelijk  is  van  den  tijd,  dus  eigenlijk  slechts  een  tijds- 
interval is.  Bij  de  eene  methode  maakt  hij  gebruik  van  de 

analogie  tusschen  den  galvanischen  stroom  en  water  dat  door 

een  buis  stroomt,  bij  de  andere  meer  streng  wetenschappelijke 

methode  leidt  hij  het  bovenstaande  af  uit  de  wet  van  Ohm  in 
verband  met  de  leer  der  dimensiën. 

De  methode  van  LippmanN;,  eene  zoogenaamde  zero-methode, 
komt  nu  op  het  volgende  neder. 

Om  een  zelfden  gal  vanome  ter  worden  twee  stroomen  geleid , 

in  tegengestelden  zin.  De  eerste,  een  voortdurende,  wordt 

geleverd  door  eene  constante  batterij.  De  tweede  is  afkomstig 
van  eene  condensator,  welke  voortdurend  door  middel  vaneen 

bijzonderen  stroomwisselaar  geladen  wordt  door  dezelfde  batterij 

en  daarna  langs  den  galvanometer  ontladen  wordt.  Deze  tweede 

stroom  is  dus  een  intermitteerende,  en  zijne  intensiteit  (dus 

zijne  werking  op  den  galvanometer)  zal,  onder  meer,  ook  afhan- 
gen van  de  snelheid  waarmede  de  conmutator  zijn  werk 

doet,  dus  van  het  trillingsgetal  der  stemvork,  die  als  com- 
niutator  gebezigd  wordt.  Dit  trillingsgetal  wordt  nu  zoo 

geregeld  dat  de  galvanoi^eter  geene  of  slechts  eene  zeer  kleine 

afwijking  vertoont.  Deze  laatste  kan  men  zelfs  op  eene  of 
andere  wijze  registreeren. 

Men  krijgt  nu  door  gelijkstelling  van  beide  uitdrukkingen  voor 
die  twee  stroomen  eene  betrekking  tusschen  den  weerstand  R  van 

den  galvanometer,  de  capaciteit  van  den  condensatoren  het  trillings- 
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getal  van  de  stemvork.  Deze  drie  grootheden  kunnen  met  de 

meeste  nauwkeurigheid  bepaald  worden  en  daar  in  den  weer- 

stand R  de  specifieke  weerstand  van  het  kwik  in  bekende  verhou- 

ding is  begrepen,  blijft  er  slechts  een  lineair  verband  over  tusscben 

den  specifieken  weerstand  en  den  trillingsduur  van  de  stemvork  , 

welke  in  secunden  is  uitgedrukt.  Daar  nu  de  specifieke  weerstand 

van  kwik  eene  onveranderlijke  grootheid  is  zal  men  dus  altijd  het- 
zelfde getal  daarvoor  moeten  krijgen,  indien  de  duur  der  secunde 

eveneens  onveranderlijk  blijft ,  mits  namelijk  de  omstandigheden 

waaronder  geëxperimenteerd  wordt ,  bijv.  temperatuur,  dezelfde 

blijven. 

De  Voorzitter  bedankt  den  Heer  v.  d.  Stok  voor  zijne  mede- 
deelingen. 

IV.  Op  voorstel  van  den  Secretaris  wordt  toegestaan  het 

aanschalTen  van  een  bord,  alsmede  van  een  zuurstofzak  met  toe- 

behooren,  om  bij  de  voorlezingen  in  de  vergaderingen  dienst 

te    doen.     De   kosten  hiervoor  zullen  ƒ  200  mogen  bedragen. 

Daar  er  niets  meer  aan  de  orde  is,  sluit  de  Voorzitter  de 

vergadering. 

Goedgekeurd  in  de  vergadering 

van  11  Augustus  1887. 

Janssen  van  Raay,  President, 

S.  FiGEE,  Secretaris, 

Vergadering  der  Directie,  gehouden  op 

H  Augustus  1887. 

Tegenwoordig  zijn  de  Heeren  Janssen  van  Raay,  Dr.  v.  d.  Stok, 

Dr.  Sluiter,  Bolland,  Dr.   Onnen  en  Dr.   Figee. 

De  notulen  der  vorige  vergadering  worden  gelezen  en  goed- 

gekeurd . 
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I.  Van  de  Ledenlijst  worden  gevoerd  de  Heeren  W.  J. 

Zuur,  W.  J.  Rktgers  en  J.  H.  Anschutz,  terwijl  tot  leden 
worden  benoenul  de  Heeren  : 

J.    H.   BuiJTEN,  kantoorclief  P.   en  T.    Soerakarta. 

S.   P.    Ham,  adsplranthoulvester ,  Modjoherto . 

W.    A.  de  Kanter,  controleur  B.    B.    Bandjermasin . 

W.  C.  Knoops,  chef  expl.  Seniarang-Joana  tramweg,  ̂ ewaraw^. 

W.   L.   Mëgelink,  Leeraar  Gymnasium,  Meesier- Cornelis. 
W.   P.   QüARTERO,  controleur  B.    B.    Gending . 

L.   J.    F.  Timmermans,  gepens.  majoor,   Weltevreden. 

J.   A.   Wagner,  werktuigkundig  Ingenieur,  Semarang. 

II.  Wordt  gelezen  de  missive  van  den  Directeur  van  Binnen- 

landsch  bestuur  N°.  45^6  dd.  8  Augustus  1887,  bijlagen  5, 
waarin,  ter  publiceering  in  bet  Tijdschrift  der  Vereeniging, 

wordt  aangeboden  een  duplicaat  van  het  door  den  Directeur  der 

Gouvernemenls-kina-onderneming  op  Java,  omtrent  die  onder- 

neming over  1886  uitgebracht  verslag  met  de  daarbij  behooren- 

de  bijlagen. 

Dit  verslag  zal  in  het  tijdschrift  worden  opgenomen. 

III.  Wordt  gelezen  de  missive  van  den  Directeur  van  Bin- 

nenlandsche  hestuur  N°.  2^5/6.  dd.  1  Augustus  1887  als  beglei- 
ding  van  drie  kisten ,  inhoudende  voorwerpen  door  den  tech- 

nischen  ambtenaar  bij  het  Boschwezen  S.  H.  Koorders  op  de 

Karimon  Djawa-eilandeu  verzameld  en  bestemd  voor  de  Natuur- 
kundige Vereeniging. 

IV.  De  Heer  Sluiter  deelt  mede  dat  hij  een  schrijven  ontvangen 

heeft  van  den  Heer  S.  H.  Koorders  waarbij  ter  publiceering 

in  het  Tijdschrift  wordt  aangeboden  een  stuk  over  de  Goenoeng 
Moeria . 

De  Heer  Sluiter  zegt  dat  dit  stuk  door  hem  bereids  aan 

den  Heer  Dr.  Verreek  ter  beoordeeling  is  toegezonden,  die 

tot  opneming  in  het  tijdschrift  adviseerde. 
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Hiertoe  wordl  besloten ,  terwijl  tevens  wordt  toegestaan  eene 

uitgaaf  ad  ƒ  60  voor  de  vervaardiging  van  een  bij  dit  stuk 

beboorend  kaartje. 

V.  De  Heer  Bolland  biedt  voor  het  tijdschrift  aan  eene 

verhandeling  getiteld  y> Schijn  en  Wie^ew,  algemeene  beschouwin- 

gen over  de  begrippen  Stof  en  Kracht''. 

VI.  Tot  correspondeerend  Lid  der  Vereeniging  in  Nederland 

wordt  met  algenieene  stemmen  benoemd  de  Heer  Prof.  Dr.  C. 

A.  Pekelharing,  terwijl  evenzoo  tot  buitenlandsch  correspon- 
deerend Lid  wordt  benoemd  de  Heer  Alexander  Woeikof  , 

president   van  de  Geograpbische  vereeniging  te  St.  Petersburg. 
Daar  er  niets  meer  aan  de  orde  is ,  sluit  de  President  de 

vergadering;^ 

Goedgekeurd  in  de  vergadering 

van  8  September  1887. 

Janssen  van  Raay,  President. 
S.   FiGEE.  Secretaris. 

Vergadering  der  Directie,  gehouden  op 

8  September  1887. 

Aanwezig  de  Heeren  Janssen  van  Raay,  Dr.  van  der  Stok, 

Dr.  Sluiter,  Dr.  Onnen  en  Dr.  Figee. 

De  notulen  der  vorige  vergadering  worden  na  lezing  goed- 

gekeurd en  geteekend. 

L     De  navolgende  Heeren  worden  tol  gewone  Leden  benoemd. 

Zijne  Excellentie  de  Luitenant-Generaal  A.  Haga,  Komman- 
dant  van  het  Leger,   Weltevreden. 

Mr.  J.  H.  Bergsma,  Lid  in  den  raad  van  Nederlandsch-Indië, 
Weltevreden. 

B.  Kersjes,  Ingenieur  B.  0.  W.  Paljilan. 

H.  Ren  vers,  chef  b/d.  post-  en  telegraafdienst,  Pati. 
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W.  P.  J.  Jansen,  adj. -Inspecteur  b/d.  post- en  telegraafdienst, 
Benkoelen. 

G.  Adams,  hoofdonderwijzer,  Palembang , 

Herman  van  Bockel,  hoofdonderwijzer,  Ngandjoek. 

S.  W.  H.  Muller,  hoofdonderwijzer,  Bondowoso. 

A.  DE  Graaff,  chef  b/d.  post-  en  telegraafdienst,  PeWow^aw. 
Dr.  A.  J.  Verwey,  ambtenaar  ter  beschikking,  Batavia. 

J.  Dermout,  Administrateur-Ingenieur  der  N.  I.  Bierbrouwerij 
de  Kroon,   Weltevreden, 

II.  Van    de    ledenlijst     wordt    afgevoerd    de    Heer    J.    C. 
KuMiMER   Cz. 

III.  Wordt  voorgelezen  het  extract  uit  het  Register  der 

besluiten  van  den  Gouverneur-Generaal  van  N.  I.  No.  6;c.  d°  17 
Augustus  1887,  waarin  aan  het  Bestuur  der  K.  N.  V.  wordt 

toegestaan  eene  subsidie  voor  het  jaar  1887  groot  ƒ  1500. — 

ter  tegemoetkoming  in  de  kosten  van  uitbreiding  en  verbe- 

tering der  aquariën. 

IV.  Dr.  Sluiter  vertoont  een  koker  van  Serpula  door  hem 

in  het  museum  gevonden. 

Dit  exemplaar  is  merkwaardig,  omdat  het  bijzonder  lang 

is,  langer  dan  een  meter,  terwijl  de  gewone  exemplaren  slechts 

een  lengte  van  eenige  decimeters  hebben.  Omtrent  de  herkomst 

van  dit  exemplaar  beeft  Dr.  Sluiter  noch  in  het  museum  noch 
in  de  notulen  iets  kunnen  vinden.  Dr.  van  der  Stok  meent 

dal  dit  exemplaar  eigenlijk  beter  geplaatst  is  in  het  Geologisch 

Museum  te  Leiden ,  en  daarom  wordt  besloten  dezen  koker 

aan  Ie  bieden  aen  den  Directeur  van  0.  E.  en  N.  ter  opzending 

aan  den  Directeur  van  gemelde  inrichting. 

V.  Dr.  van  DER  Stok  deelt  mede  dat  op  den  14^"  November 
van  dit  jaar  te  Utrecht  feestelijk  zal  herdacht  worden  het  feit 

dat  Professor  C.  H.  D.  Buus  Ballot  voor  40  jaar  het  profes- 
soraat in  de  Faculteit  der  Wis-  en  Natuurkunde  der  Utrecht- 
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sche  Universiteit  aanvaardde,  en  hij  stelt  voor,  ook  met  het 

oog  op  de  omstandigheid  dat  Professor  Buus  Ballot  reeds 

sinds  1855  Correspondeerend  Lid  onzer  Vereeniging  is,  om 

van  de  helangslelling  der  Directie  in  dit  feest  te  doen  blijken. 

Wordt  besloten  Professor  Buus  Ballot  met  dit  feest  geluk 
te  wenschen. 

Hierna  sluit  de  President  de  vergadering. 

Goedgekeurd  in  de  vergadering 
van  15  Oclober  1887. 

Janssen   van  Raay,  President. 

S.  FiGEE,  Secretaris. 

Vergadering  der  Directie  gehouden  op 
15  October  1887. 

Tegenwoordig  zijn  de  Heeren  Janssen  van  Raay,  Dr.  Sluiter, 

Hardeman,  Dr.  Kloos,  Dr.  Onnen  en  Dr.  Figee. 

De  notulen  der  vorige  vergadering  worden  gelezen  en  goed- 

gekeurd. 

I.  Tot  leden  worden  benoemd  de  Heeren: 

A.  S.  J.  VAN  Kesteren,  generaal-majoor ,  te  Weltevreden. 

H    D.  A.  DE  WoLFF,  chef  Post  en  Telegraaf-kantoor,  (^y^eWftow. 

A.  BurjsMAN,  controleur  B.  B.  Goenoeng  Soegïh. 

W.    Baron  van  Voorst  tot  Voorst,  erfpachter,  Molio  Ardjo, 

J.  A.  RocHUSSEN,  controleur  B.  B.  Bikéroe. 

H.  C.  L.  D.  CoMMEGRiN,  chef  Post  en  Telegraaf-kantoor,I/a/^a^. 

R.  SuRiNGA,  bewaarder  van  het  kadaster  Batavia. 

II.  Van  de  ledenlijst  wordt  afgevoerd  de  Heer  J.  Groothoff. 

III.  Wordt  voorgelezen  de  missive  van  den  Directeur  van 

0.  E.  en  N.  N°.  8867  d^  8  Sept.  1887  waarin,  mei  het  oog 

op    de  samenstelling  der  begrooting  van  1889  wordt  gevraagd 
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of  de  gewone  gouveniements-subsidie  voor  dat  jaar  door  de 
Natuurkundige  Vereeniging  al  dan  niet  zal  kunnen  worden 
ontbeerd. 

De  President  deelt  mede  dat  het  antwoord  hierop  reeds 
verzonden  is,  luidende:  dat  de  Directie  der  K.  N.  V.  den 
Directeur  van  0.  E.  en  N.  verzoekt  om  deze  subsidie  ook  voor 

het  jaar  1889  op  het  ontwerp  der  begrooting  te  willen  brengen. 

IV.  Dr.  Sluiter  deelt  mede  dat  het  zijn  voornemen  is  in 

de   volgende    maand    een  voordracht  voor  de  leden  te  houden. 

V.  De  Secretaris  leest  het  volgende  voor  uit  een  schrijven 
van  den  Heer  van  der  Vinne,  te  Blitar. 

«Den  6en  Augustus  jl.  vertoonde  de  maan  zich  s'morgensom 
«vijf  uur  met  drie  kleine  bijmanen  en  een  ellipsvormigen  kring 

«door  de  maan  heen,  gekleurd  met  de  kleuren  van  den  regen- 

«boog.  De  lucht  was  geheel  helder,  met  een  prachtigen  ster- 

«renhemel." 

VI.  De  Secretaris  deelt  mede  dat  de  voorraad  reglementen 

nagenoeg  is  uitgeput.  Hij  wordt  gemachtigd  het  reglement 

met  de  indertijd  gemaakte  wijzigingen  tot  een  aantal  van  500 

exemplaren  te  doen  herdrukken. 
Daar  er  verder  niets  meer  aan  de  orde  is,  sluit  de  President 

de  vergadering. 

Goedgekeurd  in  de  vergadering 
van  10  November  1887. 

Janssen  van  Raay,  President. 
S.  FiGEE,  Secretaris. 

Vergadering  der  Directie^  gehouden  op 
10  Uovember  1887. 

Tegenwoordig  zijn  de  Heeren :   Janssen  van  Uaay  ,  Dr.  v.  d, 
Stok,  Dr.    Sluiter,  Mr.  Piepers,  Dr.  Onnen,  ten  Brummeler. 
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Heringa,  Dr.  Kloos  en  Dr.  Figee,  benevens  een  aantal  gewone 

leden  der  Vereeniging. 

De  Voorzitter  opent  de  vergadering  en  verleent  het  woord 

aan  Dr.  Sluiter  tot  het  houden  der  aangekondigde  voordracht 

over:  «De  nieuwere  ideëen  omtrent  het  mechanisme  der  over- 

erving en  veranderlijkheid  hij  levende  wezens." 

Een  bekende  zaak  is  het,  dat  de  twee  begrippen  «otjerervw^" 

en  ^^veranderlijkheid''  als  de  mechanische  hulpmiddelen  zijn 
aan  te  merken,  waardoor  de  organische  wereld  haar  tegenwoordig 

aanzien  heeft  verkregen ,  en  spreker  meende  zelfs  tegen  deze 

opvatting  weinig  of  geen  tegenspraak,  van  welke  zijde  ook,  te 

zullen  ondervinden,  wanneer  hij  slechts  in  het  midden  liet  of  deze 

veranderlijkheid  een  bepaalde  richting  of  tendenz  vertoont  of 

geheel  in  het  onbepaalde  werkt.  Onder  den  eenen  factor,  de 

overerving,  heeft  men  dan  het  feit  te  verstaan,  dat  in  hoofd- 

zaak de  afstammelingen  weer  op  de  ouders  gelijken ,  terwijl 

door  de  veranderlijkheid  het  geleidelijk  ontstaan  van  nieuwe 

vormen  mogelijk  wordt.  Wil  men  nu  aan  de  eene  zijde  in 

deze  veranderlijkheid  een  teleologische  richting,  door  een  on- 

bekende godheid  geleid ,  zien  ,  of  wil  men  als  volbloed  mate- 
rialist alleen  de  natuurlijke  teeltkeus  in  de  richting,  die  deze 

veranderlijkheid  nemen  zal,  doen  ingrijpen,  altijd  zal  toch  het 

feit  der  veranderlijkheid  der  organismen  als  de  onmiddellijke 
oorzaak  van  het  ontstaan  van  nieuwe  vormen  in  de  levende 

wereld  erkend  moeten  worden.  Een  ieder  weet  hoe  verder 

Darwin  het  was ,  die  uit  deze  beide  factoren ,  in  verband  met  de 

natuurlijke  teeltkeus,  het  ontstaan  van  alle  levensvormen  trachtte 
te  verklaren. 

Reeds  Darwln  zelf  evenwel  voelde,  dat,  zoo  wij  in  het  begrij- 

pen van  het  ontstaan  der  levende  wereld  iets  verder  wilden 

komen,  in  de  eerste  plaats  de  twee  begrippen  overerving  en 

veranderlijkheid  zelve  een  vasteren  bodem  moesten  hebben ,  of 

met  andere  woorden  naar  de  verdere  oorzaken  der  overerving 

en  yeraiiderlijkheid  moest  gezocht  worden.     Uit  het  gevoel  de- 
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zer  behoefte  ontstond  bij  Darwin  zijn  bekende  hypothese  der 

Pangenese. 

Na  Darwin  zijn  er  velerlei  pogingen  gedaan  om  een  meer 

zichtbaren  drager  dezer  overervingstendenzen  en  een  oorzaak 

der  veranderlijkheid  op  te  sporen.  Spreker  herinnert  slechts 

aan  de  meest  vruchtbare  dezer  pogingen,  die  van  Nügeli,  na- 

melijk de  zoogenaamde  Idioplasma-theovie.  In  de  laatste  jaren 
hebben  evenwel  deze  tot  nu  toe  geheel  hypothetische  dragers  dezer 

eigenschappen   een   meer  bepaalden  zichtbaren  vorm  gekregen. 

Om  duidelijk  te  maken,  welke  stof  het  schijnt  te  zijn,  die 

als  de  drager  der  overervingstendenz  aan  te  merken  is ,  geeft 

spreker  eerst  een  overzicht  van  den  fijneren  bouw  der  cellen, 

opgehelderd  door  op  de  muur  geprojecteerde  afbeeldingen.  In 

iedere  cel  is  het  plasma,  de  celkern  met  de  kernlichaampjes 

en  bij  planten-cellen  een  cellulosewand  te  onderscheiden. 

Oorspronkelijk  bestaat  ieder  organisme  uit  slechts  één  cel  ter- 

wijl uit  de  deeling  van  deze  oorspronkelijke  of  ei-cel  in  meer- 
dere cellen  en  door  het  groeien  dezer  dochtercellen  het  latere 

organisme  ontstaat.  Daar  evenwel  een  cel  zelf  nog  een  vrij 

gecompliceerd  orgaantje  is,  kan  niet  door  een  eenvoudige 

splitsing  in  tweeën  het  doel  der  vermeerdering  bereikt  worden. 

In  ieder  der  dochtercellen  moeten  dezelfde  deelen,  die  in  de 

moedercel  voorkwamen,  weer  vertegenwoordigd  zijn.  Het  oude 

Remak'scIic  schema  was  nu  eenvoudig,  dat  eerst  ieder  kern- 
lichaampje, daarna  de  kern  en  dan  het  plasma  zich  in  tweeën 

spUtste.  Zoo  eenvoudig  gaat  het  evenwel  niet  in  zijn  werk.  Daar- 

op laat  spreker  een  aantal  verschillende  stadiën  zien  van  cellen, 

die  in  deeling  zijn  en  beschrijft  de  zoogenaamde  Karyokinese, 

zoowel  bij  plantaardige  als  dierlijke  cellen.  Deze  geheele 

wijze  van  deeHng  schijnt  wel  hoofdzakelijk  hierop  berekend 

te  zijn,  dat  iedere  dochtercel  een  zoo  evenmatig  mogelijk  deel 

der  stoffen  der  moedercel  met  zich  krijge,  In  de  eerste  plaats 

geldt  dit  wel  voor  de  eigenaardige  korrehge  massa,  die  het 

netwerk  in  iedere  celkern  vormt,  het  zoogenaamde  Chromatin 

waartusschen    zich  het  kernsap  bevindt.     Dit  Chromatin  rang- 
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welke  zich  door  een  lengtespleet  in  twee  gelijkvormige  heugels 

deelen.  De  twee  verschillende  helften  van  alle  heugels  worden 

door  de  plasmastrooniing  in  de  plotseling  optredende  spoel- 

vormige  figuur  ieder  naar  een  tegenovergestelde  pool  der  ei-cel 

gevoerd. 

Ook  nog  door  andere  waarnemingen  wordt  men  in  de  op- 

vatting, dat  het  Chromatin  der  celkern  een  zeer  belangrijk 
bestanddeel  voor  het  leven  der  cel  en  dus  ook  voor  het 

geheele  organisme  is,  versterkt.  Spreker  vertoonde  daartoe  de 

kunstmatige  deeling  door  plasmolyse ,  van  het  plasma  in  cellen 

van  Zygnema,  zooals  dit  door  Klebs  is  medegedeeld,  waaruit 

bleek  hoe  verschillende  levensfunctiën  slechts  in  die  plasma- 

stukken, die  de  kern  in  zich  bevatten,  plaats  vonden,  zoo  als 

de  omhulling  met  een  nieuwen  cellulosewand. 

Ook  bij  kunstmatig  gedeelde  Infusoren  werden  dergelijke 

verschijnselen  vertoond. 

Een  nog  veel  sterker  steun  krijgt  deze  opvatting  van  het 

belang  der  celkern  door  de  gecompliceerde  veranderingen , 

die  bij  de  bevruchting  plaats  grijpen.  Naar  de  tegenwoordig 

vrij  algemeen  aangenomen  zienswijze,  bestaat  het  meest  be- 
langrijke feit  der  bevruchting  in  de  vereeniging  der  kernen 

van  een  vrouwelijke  en  mannelijke  cel.  Spreker  vertoonde 

daarop  de  afbeeldingen  van  de  verschijnselen,  die  v.  Beneden 

bij  de  bevruchting  van  een  Ascaris  waarnam.  Hieruit 

blijkt,  dat  waarschijnlijk  in  iedere  cel  van  het  latere  organisme 

een  gedeelte  van  de  kern  van  de  moeder  en  een  gedeelte 

van  den  vader  zich  bevindt.  Door  Strassburger  werden  over- 

eenkomstige waarnemingen  bij  planten  gedaan,  hetgeen  ook 

door  afbeeldingen  werd  opgehelderd. 

Nadat  spreker  nog  eenige  oogenblikken  bij  de  theoretische 

beschouwingen  van  van  Beneden  had  stilgestaan  en  de  be- 

zwaren daartegen  had  medegedeeld,  kwam  hij  tot  de  tegen- 

woordig door  velen ,  in  navolging  van  Hertwig,  gehuldigde  hy- 
pothese,   dat    het    Chromatin    der    celkern    als  de  drager  der 
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overervingstendenzen  te  beschouwen  is.  Het  Chromatin  vol- 

doet aan  de  eischen ,  die  Nageli  aan  zijn  Idioplasma  stelt ,  en 

komt  overeen  met  het  Kiemplasma  van  Weismann.  Dit  kiem- 

plasma is  het,  dat  veroorzaakt  of  uit  een  ei-cel  een  mensch, 

een  kwal  of  een  Jrijstplant  zal  ontstaan.  Wanneer  van  één 

enkel  individu  hetzij  door  parthenogenese ,  hetzij  door  deeling 

(bij  lagere  dieren  en  planten,  en  ook  bij  hoogere  planten  door 

stekken,  etc.)  afstammelingen  gekweekt  worden ,  dan  bezitten 

deze  uitsluitend  slechts  kiemplasma  van  het  moeder-organisme  en 

zouden  geheel  overeenstemmen  zoo  de  uitwendige  omstandig- 

heden gelijk  waren.  Het  is  bekend  genoeg  hoe  men  bij  planten 

dan  ook  juist  op  deze  wijze ,  door  de  zoogenaamd  niet  ge- 

slachtelijke vermeerdering,  bijzondere  eigenschappen  tracht  te 

bestendigen.  (Kina,  vruchtboomen  ,  etc).  De  gedurende  het 

leven  door  uitwendige  omstandigheden  verkregen  eigenschappen 

van  een  organisme,  worden  dan  ook  voor  zoover  men  weet 

niet  op  de  afstammelingen  overgeërfd.  Goed  geconstateerde 

feiten  daaromtrent  zijn  er  ten  minsten  op  het  oogenblik  niet 

van  bekend.  Dit  kiemplasma  schijnt  dus  zeer  constant  te  zijn 

en  slechts  uiterst  moeilijk  wijzigingen  te  ondergaan. 

De  vraag  blijft  dan:  hoe  komt  de  veranderlijkheid,  die  men 

toch  feitelijk  waarneemt,  tot  stand?  Prof.  Weismann  meent  nu 

juist  in  de  sexueele  voortplanting  de  oorzaak  gevonden  te  heb- 
ben van  de  individueel  overerfelijke  verschillen.  Door  de 

vereeniging  van  het  Chromatin  of  kiemplasma  van  twee,  van 

verschillende  individuen  afstammende  cellen,  tot  een  nieuwe 

celkern,  ontstaat  een  mengsel  van  kiemplasma  hetgeen  tot  dat 

oogenblik  nog  niet  bestaan  had.  Dit  nieuwe  kiemplasma  is  nu 

voor  zich  weer  onveranderlijk,  dat  wil  zeggen:  de  eigenaar- 

digheden, die  het  uit  dit  nieuwe  mengsel  van  kiemplasma  ont- 

stane organisme  gedurende  zijn  leven  verkrijgt,  worden  niet 

op  zijn  afstammelingen  overgeplant,  maar  wel  die,  die  haar 

ontstaan  aan  deze  bijzondere  vermenging  der  beide  kiemplasmen 

te  danken  hebben.  Dat  nu  de  afstammelingen  van  één  oude- 

renpaar   elkander    niet  geheel  gelijk  zijn,  kan  men  zich  daar- 
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dooi*  ontstaan  denken,  dat  de  vermenging  van  hel  mannelijke 
en  vrouwelijke  Gliromatin  niet  altijd  volkomen  gelijk  zal  zijn, 
zoodat  soms  meer  Chromatin  van  den  vader  soms  meer  van 

de  moeder  in  het  nieuwe  mengsel  zal  zijn.  ïer  bereiking 

van  dit  doel:  een  zooveel  mogelijke  veranderlijkheid  der  af- 

stammelingen, meent  Weismann  dat  ook  de  vorming  der  be- 

kende poollichaampjes  kunnen  bijdragen ,  waardoor  een  gedeelte 

van  het  Chromatin  uit  de  moedercel  verwijderd  wordt,  terwijl 

toch  bij  geen  twee  ei-cellen  ooit  deze  afzondering  een  geheel 

gelijke  wezen  zal.  Ook  bij  menschen  vindt  men  dat  die  twee- 
lingen, die  slechts  één  Amnion  en  één  Chorion  hadden,  en  dus 

uit  één  ei,  dus  met  slechts  één  en  hetzelfde  mengsel  van 

kiemplasmen,  ontstaan  zijn,  de  zeldzame  gevallen  van  spre- 
kende gelijkenis  vertoonen;  terwijl  bij  het  veel  meer  gewone 

geval,  dat  tweelingen  niet  op  elkaar  gelijken,  elk  een  eigen  Am- 
nion en  Chorion  heeft,  zoodat  zij  uit  twee  eieren,  die 

tegelijkertijd  bevrucht  werden  en  dus  met  twee  verschillende 

mengsels  van  kiemplasma  voorzien  waren,  ontstaan  zijn. 

De  Voorzitter  bedankt  namens  de  leden  den  spreker,  en 

heet  daarna  den  Heer  Heringa,  die  wederom  als  dirigeerend 

lid  zitting  neemt,  welkom. 

Hierna  worden  de  Notulen  der  vorige  vergadering  gelezen , 

goedgekeurd  en  geteekend. 

I.  Van  de  ledenlijst  worden  afgevoerd  de  Heeren  J.  H.  E. 

Triebart,  D.  H.  Pluim  Meintz  en  van  Leeuwen. 

II.  Tot  leden  worden  benoemd  de  Heeren: 

L.  F.  VAN  DEN  Upwich,  Luitenaut-kolouel ,   Batavia. 

H.  C.  A.  RuEMPOL,  Kolonel  der  infanterie,  Bafavia. 

W.  Huisman,  algemeen  pakhuismeester,  Batavia.  « 

A.  E.  MoLL,  chineesche  tolk,  Batavia. 

J.  G.  ScHOTT ,  controleur  B.  B. ,  Fort  de  Koek. 

III.  Van  de  Heeren  Professoren  C.  A.  Pekelharing  en  A. 

WoEiKOF  worden  missiven  gelezen,  waarbij  zij  hunne  benoeming 
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lol  correspondeerende  leden  der  K.  N.  V.  verklaren  Ie  aanvaar- 
den en  daarvoor  hun  dank  betuigen. 

IV.  Komt  ter  tafel  missive  N°.  313/B  van  den  Directeur 
B.  B.  waarbij  wordt  aangeboden  ter  opneming  in  het  Tijdschrift 

der  Vereeniging ,  het  verslag  van  een  dienstreis  naar  en  in  den 

Karimon- D]awa-\r chïi^ei  door  den  technisch-ambtenaar  bij  het 
Boschwezen  S.  H.  Koorders. 

Vele  leden  maken  bezwaar  om  dit  lijvig  verslag  in  zijn  ge- 

heel in  het  Tijdschrift  op  te  nemen.  Wordt  besloten  het  in 
handen  te  stellen  van  den  Redacteur,  met  verzoek  om  te  willen 

nagaan  welke  gedeelten  zonder  schade  kunnen  worden  weg- 
gelaten. 0 

V.  Ter  aanvulling  van  het  door  hem  medegedeelde  in  de  ver- 

gadering van  den  15^"  Januari  1885  (Deel  XLV,  pg.  548, 
sub  IX)  omtrent  ruspen,  die  de  theeplanten  in  de  Preanger 

vernielden ,  zegt  de  Heer  Piepers  dat  hij  thans  de  soort  heeft  kun- 

nen delermineeren.    De  naam  is  »Gracilaria  chrospilella,  Snellen." 

VI.  DeJHeer  ten  Brummeler  deelt  mede  hoe  op  zijn  last  op  eenige 

lelegraafkantoren  ter  Westkust  van  Sumatra  aanteekening  is 

gehouden  van  de  richting  en  eenigermate  van  de  intensiteit  der 

aardstroomen.  De  tijd  van  waarneming  was  des  avonds  na 

afloop  der  werkzaamheden,  wanneer  de  lijnen  zonder  batterij 

met  de  aarde  in  verbinding  waren  gebracht.  Hij  meende  dat 

de  richting  en  sterkte  dier  stroomen  welHcht  in  verband  kon 

den  staan  met  de  werking  van  nabij  gelegen  vulkanen.  Daar 

hij  echter  uit  deze  waarnemingen  geen  zoodanig  verband 

kon  opmaken,  had  hij  de  staking  ervan  gelast. 

De  Heer  van  der  Stok  meent  dal  alle  waarnemingen,  al  zijn 

zij  wat  grof,  van  dit  nog  zoo  weinig  bekende  verschijnsel  haar 

nut  kunnen  hebben  en  verzoekt  inzage  van  die  waarnemingen. 

Het  komt  hem  evenwel  bedenkelijk  voor  dat  op  twee  kantoren 

dikwijls  tegelijkertijd  stroomen  in  tegengestelde  richting  wer- 
den waargenomen. 
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VIL  De  VoorzHter  zegt  dal  hij  de  volgende  vergadering  niet 

zal  kunnen  bijv^onen ,  en  verzoekt  dus  den  Vice-president  om 

op  de  volgende  vergadering  het  praesidium  op  zich  te  willen 
nemen. 

Hierna  sluit  hij  de  vergadering. 

Goedgekeurd  in  de  vergadering 
van  8  December  1887. 

VAN  DER  Stok,   Vice-President. 
S.  FiGEE,  Secretaris. 

Vergadering  der  Directie,  gehouden  op 
8  December  1887. 

Tegenvsroordig  zijn  de  Heereu  Dr.  van  der  Stok  ,  Dr.  Sluitek, 

Dr.  Onnen,  Hardeman,  Bolland,  Dr.  Kloos  en  Dr.  Figee,  he- 

nevens een  aantal  gevv^one  Leden. 

De  Vice-president  opent  de  vergadering  en  noodigt  den  Heer 

Bolland  uit  tót  het  houden  der  aangekondigde  voordracht  «Over 

dfe  wrefeld-heschouw^ing  der  toekomst". 
De  Voorzitter  zegt  na  afloop  den  Heer  Bolland  dank  voor 

de  vele  moeite  en  zorg  aan  dit  onderwerp  besteed. 

Hierna  worden  de  notulen  der  vorige  vergadering  gelezen 

60  na  goedkeuring  geteekend. 

L  Van  de  ledenlijst  worden  afgevoerd  de  Heeren  M.  S.  G. 

KÈïflPERs,  E.  Polak,  Alex.  E.  Lindo,  W.  de  Boer,  W.  S. 

€RAi^iER,  Mr.  Th.  LA.  Keus  eu  Dr.  Eisinger. 

IL     Tot  gewone  leden  worden  benoeöid  de  Heeren: 

'A.  J.  Snöück  Hurgronje  ,  notaris,  Soerahaia, 
J.  A.  Ö.  BRËYfffANN,  controleur  Ie  kl. ,  Singkarak, 

J.'C.  HutsMAN,  arts  ö^ff.  v.  gez,  Batoe-Djadja , 
€r.    G.   OüWÊRLim^,   luitenant-kolonel-inteildant,   Wéliavreden. 

H.    F.  '  0.   VAN  GATtENfiURCH ,  majoor-intendattt ,   Weltevreden. 
N.  Wing  Easton,  mijningenieur,  Batavia, 
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Dr.  C,  Eijckma.n,  off.  v.  gez.    Weltevreden. 
III.  Komen  ter  tafel: 

een  circulaire  van  de  Vereeniging  tot  bevordering  der  Ge- 

neeskundige Wetenschappen  in  N.  L,  betrekking  hebbende  op 

de  herziening  van  het  reglement  dier  Vereeniging, 

een  circulaire  van  de  firma  Ernst  k  Co.  alhier  betrekking 

hebbende  op  het  2e  deel  van  Dr.  v.  d.  Burg's  »De  Genees- 
heer in  Nederlandsch-Indië" , 

een  circulaire  van  het  Uitvoerend  Comité  der  Commissie, 

die  zich  in  Nederland  gevormd  heeft  om  aan  Professor  F.  C. 

Donders,  op  zijn  eerlang  te  bereiken  zeventigsten  verjaardag 

een  hulde  zijner  waardig  te  brengen,  en 

een  circulaire  van  de  Sub-commissie,  die  zich  met  hetzelfde 

doel  in  Nederlandsch-Indië  heeft  geconstitueerd. 

Alle  deze  worden  voor  kennisgeving  aangenomen. 

IV.  Komt  ter  tafel  een  schrijven  van  het  lid  der  Vereeni- 

ging, den  majoor  der  Chineezen  te  Djocja,  Ko  Mo  An,  waarbij 

voor  de  Bibliotheek  der  Vereeniging  twee  boekwerken  ten  ge- 
schenke worden  aangeboden. 

Deze  worden  onder  dankbetuiging  aanvaard. 

V.  Komt  ter  tafel  een  schrijven  van  den  2^"  Luitenant  Post- 

kommandant  te  Nanga-Pinoh  den  Heer  L,  Fanoy,  waarbij  deze 

zich  aanbiedt  tot  het  doen  van  meteorologische  waarnemingen. 

Den  Secretaris  wordt  opgedragen  dit  schrijven  te  beantwoorden. 

VI.  Wordt  overgegaan  tot  het  kiezen  van  functionarissen  in 

het  Bestuur  voor  den  jare  1888.  Bij  opening  der  stembriefjes  blijkt 

dat  de  tegenwoordige  allen  zijn  herkozen. 

Daar  er  niets  meer  aan  de  orde  is,  sluit  de  Voorzitter  de  ver- 

gadering. 

Goedgekeurd  in  de  vergadering 
van  12  Januari  1887. 

Janssen  van  Raay,  President. 

S.  FiGEE,  Secretaris. 
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Ten  einde  hel  afdrukken  en  de  toezending  aan  de  waarne- 
mers te  bespoedigen  zullen  de  meleorologische  waarnemingen, 

welke  tot  nu  in  de  afteveringen  van  het  Tijdschrift  der  Konink- 
lijke Natuurkundige  Vereeniging  werden  gepubliceerd,  voortaan 

afzonderlijk  maandelijks  verschijnen.  De  waarnemingen, 

welke  na  het  afdrukken  nog  ontvangen  worden  zullen  aan  het 

einde  des  jaars  in  een  afzonderlijken  tabel  worden  samengevat. 

Deze  publicatie  omvat  nu: 

1'.  De  waarnemingen  van  de  windrichting  in  verschillende 
deelen  van  den  N.  I.  Archipel,  Daar  het  wenschelijk  is 

dat  in  deze  eenvoudige  waarnemingen  meer  eenvormigheid 

heersche,  worden  H.H.  waarnemers  verzocht  zooveel  mogelijk 

op  te  geven  de  windrichting  op  dezelfde  uren  van  den  dag 

namelijk  9"  v.  m.,  2"  n.  m.  en  6^^  n.  m.  Opgaven  als  Landwind, 
Zeewind  zijn  minder  gewenscht.  Bijzondere  prijs  wordt  echter 

gesteld  op  een  spoedige  loezending,  vooral  uit  de  Buiten-bezil- 
tingen. 

2'.     Regen  waarnemingen. 
Het  aantal  waarnemings-stations  onder  deze  rubriek  opgeno- 

men bedroeg  met  den  aanvang  van  hel:  jaar  20.  Op  zes 

daarvan  geschiedden  de  waarnemingen  mei  regenmeters  welke 
door  tusschenkomst  van  den  Secretaris  der  K.  N.  V.  werden 

verstrekt. 

De  nauwkeurigheid  der  waarneming  zal  voor  de  verschillen- 

de stations  wel  niet  dezelfde  zijn.  Daar  echter  deze  waarnemin- 

gen alle  geheel  vrijwillig  geschieden ,  is  de  nauwkeurigheid  van 

■■■■  .*- 



waarneming  zeer  waarschijnlijk  voldoende  genoeg  om  de 

opneming  er  van  in  het  tijdschrift  der  K.  N,  V.  te  rechtvaar- 
digen. 

De  stations  waar  regenmeters  van  de  K.  N.  V.  geplaatst  zijn 

zijn  ïjiogreg,  Perhawatie,  Parakan-salak,  Widodaren,  Hilversum 
en  Tjihodas. 

Te  Pontjowatie  geschieden  de  waarnemingen  met  een  gouver- 

nemen  ts-regenmeter.  Omtrent  de  waarnemingen  te  Padangan 
en  Bowerno  zie  deel  XLII,  serie  8  pag.  148. 

De  regenmeters  te  Gamhang  Waloh  en  te  Sennah  zijn  ge- 
copieerd  naar  het  model  van  den  Gouvernemenls  regenmeter. 

De  waarnemer  te  Madjoe  hedient  zich  van  een  petroleum-hlik 
en  meet  de  regenhoogte  direct  met  den  maatstok  op. 

5**.  Meteorologische  waarnemingen  te  Tjihodas,  hergcultuur- 

luin  van  s'Lands  plantentuin  te  Buitenzorg. 
Er  is  niemand  die  het  nut  van  goede  en  geregelde  waarne- 

mingen op  hoog  gelegen  punten  op  Java  zal  betwijfelen. 
Daarom  was  het  mij  zeer  aangenaam  dat  de  Heer  Liefold, 

tuinman  te  Tjihodas,  zich  hereid  verklaarde  de  gewenschte 

eenvoudige  waarnemingen  op  gezette  tijden  te  doen.  Daartoe 

werden  door  mij  op  een  geschikte  plaats,  voor  directe  zon- 

nestraling beschut,  opgesteld  een  maximum-  een  minimum- 
en  twee  gewone  thermometers.  De  bol  van  een  dezer 

met  netel-doek  bekleed,  wordt  een  kwartier  voor  de  waar- 
neming bevochtigd.  Uit  het  verschil  van  de  aanwijzing  van 

den  droegen  en  natten  thermometer  wordt  de  betrekkelijke 

vochtigheid  op  de  bekende  wijze  afgeleid.  De  beide  thermo- 
meters zijn  ongelukkig  niet  van  de  zelfde  gevoeligheid,  en  dus 

verdienen  de  getallen  voor  de  betrekkelijke  vochtigheid  mui- 

der   vertrouwen.  (*) 

Behalve  deze  waarnemingen ,  welke  te  6"  v.  m.  12^  en  6"  n.  m. 
geschieden,  worden  nog  opgegeven  de  windrichting  als  mede 
de   bewolking   des    hemels    uitgedrukt   door   een   der  getallen 

(i)  Op  den  lOen  Maart  zijn  deze  beide  tliermometers  door  een  beier  stel  van 

dezelfde  gevoeligheid  vervangen. 



van  O  tot  10 ,  waarbij  het  getal  O  een  geheel  wolkeloozen  en 

het  getal  10  een  geheel  bedekten  hemel  aangeeft. 

De    regenwaarnemingen  vindt  men  onder  rubriek  2. 

De  tuin  is  gelegen  op  een  hoogte  van  1425  meter  in  het 

District  Tjipoetri,  afdceling  Tjiandjoer ,  Residentie  Preanger 

Regentschappen  op  ongeveer  107° — 6'  0.  L.  van  Greenwich 
en  6°— 44'  Z.  R. 

Ten  Z.W.,  ten  W.  en  ten  N.W.  bevinden  zich  op  ongeveer  10 

kilometer  afstand  de  G.  Gedeh  (2950  meter  hoog)  de  G.  Pangc- 
rango  (5020  meier  hoog  en)  de  Geger  Renteng  (2055  meter  hoog) 
len  zuiden  en  ten  oosten  is  het  terrein  evenwel  sterk  dalende  en 

wordt  het  uitzicht  door  niets  belemmerd. 

Hierachter  volgt  nog  een  opgaaf  omtrent  de  geographische 

ligging  der  stations  voor  Avindwaarneming ,  alsmede  een  korte 

opgaaf  betrekking  hebbende  op  de  regenstations. 

Ratavia,  20  Mei  1887. 
S.  FIGEE. 
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Ligg 

ing   der  Stations  vuoi'  Windwournemingen. 

Stations Bkeedte Lengte  0.  van 
Greenwich, 

1 Poeloc   Bras.     .     . 
.      a°^-^4o'— 0" 

IN. 

.     95°— 4'— 58" . 
2 Oleh-leh  ,     .     .     . 0 — 25 

iN, 

.     95—20      .     ' 
5 Poeloe  Bodjo     ,     , .     0— 58— oO IN. .     98—51—10  . 
4 Padang    .     .     .     , .     0— o8—  1 

Z. 
.   100—20—57  . 

0 Poeloe  Pandang     , .     0—56—46 Z. 
.   100—  7—56  . 

6 Benkoeien    .     .     . .     5—47—50 z. .   102—14—55  . 
7 Bengkalis     .     .     . .     1—28 N. .   102—  6.     .     . 

8 Muntok   .     .     .     . .     2—  4—18 z. .   105—  9—50  . 
9 Tandjong    Pandan. .     0—55—50 

N. 
.   104—26—  1   . 

10 Java  r  Punt    .     , .     6—43—52 Z. .   105—11—58  . 
11 Vlakke   hoek     ,     . 5 —   5 — 45 z. .   104—52—58  . 
12 Noord-Wachter.     , .     5—12—50 

z. 

.   106—26—58  . 
15 Edani   .     5—57—29 

z. 
.   106—50—22  . 

14 Batavia  (Ohservator ium)  6—10—56 z. .   106—49—55  . 
Vó 

Tjilatjap.     .     .     . .     7—46—50 
z. 

.   109-  2—15  . 
16 Seraarang     .     .     . .     6—57—  9 z. .    110—25—  5  . 
17 MandeUeke  .     .     . .     6—20—  5 z. .   110—55—51   . 
18 

Soerahaja     .     .     . .     7—24—10 
z. 

.    J12— 58— 46  . 
19 Sembilangan     ,     . .     7—  5—48 

z. 
.   112—40—56  , 

±0 Soenienep     .     .     . ,     7—  5 z. .   115—54.     .     . 
11 Boeleleng     .     .     . .     8—  5—50 

z. 
.   115—  5—48  . 

n Bima   .     8—22      Z. z. ,  118—40.     .     . 
25 Koepang  .... ,  i()_  9_49 

z. 
.   125 — 55 — 57  . 

'24 

Bandjermasin    .     . .     5—18—55 z. .   114—54—56  . 
25 Bonlhain,     .     .     . .     5 — 55 — ^16 

z. 
.   119—56—29  . 

26 Tonloli   
.     1—0 

N. .   120—14.     .     . 
27 Senana   

.     2-5 z. .   126—0  .     .     . 

28 Aaiboina .... .     5—41-50 z. .   128—10-16  . 
29 Saparoea.     .     .     . .     5 — 54 — 57 z. .   128—58—54  . 



Opgave  omtrent  de  ligging  der  stations  voor  regenwaarneming. 

Tjiogreg ,  afdeeliiig  Buileuzori»  ±  oOO  lueler  hoog  gelegen  op 
een  van  de  hoogste  uitloopers  van  den  Gedeh. 

Ferbawalie,  gelegen  7  paal  benoorden  Soekaboeuii  op  de 

zuidelijke  helling  van  den  Gedeh ,  op  een  hoogte  van  1160  meter 
boven  de  zee. 

Parakansalak ,  gelegen  aan  de  Zuidelijke  helling  van  den  berg 

Endoet,  Soekaboemi,  Preanger  Regentschappen. 

Soekaboemi,  Hool'dplaals  van  de  afdeeUng  van  dien  naam. 
Preanger  Regentschappen. 

Pontjowatie  Res :  Krawang ,  7  paal  bevveslen  de  dislrictshool'd- 
plaals  Dawoean  op  een  hoogte  van  +  40  meter. 

Dadap  Lor,  Djoenli,  Kamal,  Tjaplek,  Taudjoeny  Poera,  gelegen 
in  de  Residentie  Cheribon. 

Gambang  Waloh,  residentie  Kedoe,  ai'deeling  Temangoeng 
op  het  Djamboe  gebergte,  ruim  900  meter  boven  zee. 

Bowerno ,  Padangan ,  gelegen  in  de  afdeeling  Bodjonegoro , 

Residentie  Rem  bang. 

Kedewon.  Marine  Boschexploitatie.  Residentie  Rembang 

afdeehng  Bodjonegoro,  district  ïenawon. 

Baiilaran ,    Residentie  Kedirie  ;  hoogte  boven  zee  600  Meter. 

Widodaren,  district  Tangoel,  afdeeling  Djember,  Residentie 

Besoeki.    Hoogte  boven  zee  oOO  meter. 

Madjoe.     Bij  Solok,  Padangsche  bovenlanden. 

Sennah.     Onderneming  van  de  Deli  Batavia  Maalschappij. 

Hilversum,  tabaksonderneming  afd.  Assahan  Sumalra's  Oostkust, 
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20,4 

91 w 
10 

l!ü 

23 14.2 — . 0 6 21.0 84 
NW 

9 

23 

24 14.8 — w 5 
20  8 

87 

KW 9 

24 

25 i4.8 — w 7 
20  2 

92 

w 9 2ii 
26 14.6 — ^v 8 21.2 85 w 8 

2(i 

27 15.0 w 5 19.2 

94 

w 9 

2: 

28 14.0 — 
^v 

5 
18.6 

98 

w 

10 

28 
29 14.6 — w 8 19.0 

96 
\\ K 

211 

50 14.0 w 1 18.6 96 

KW 
ï 

Ö'l 

51 14.2 
NW 

5 

5.0 

19.2 
85 

87.4 
NO 

lU 

31 

G  KM  11)1). 14,72 — 20.51 _ii bu 

% 
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snmm  te TJIHODAS. 

2 

'i 

6-  n/m. TUermomeler. 1 
J 

r 1 

1 li
el
re
kk
. 

1 
 

Vo
ch
ti
gh
. 

1 

Wi
nd
- 

ri
ch
ti
ng
. 

1 

Be
wo
lk
. Max. Min. 

1 

Ul>MKUKli\(;EN. 

1 

i 

1 
 ' 
17.8 

96 
0 

10 11.8 Sterke  nevel. 
i) 

18.4 100 

.\ 

10 11.6 » 

1' o 18.2 100 
.\0 

9 — 12.6 » 

4 18.2 94 
zo 

8 — 12.2 »       en  wind. 

;>         1 16.4 
98 

ZO 
8 — 10.2 —                >. 

6      1 16.4 98 
zo 

8 — 12.2 — .               — 

7 17.6 88 .NW 9 — 12.6 y> 

8     ! 17.4 90 NW 10 — 12.4 » 

9 18.2 94 
N 

10 
— 12.8 

» 

10 18.2 86 W 
10 — 

11.8  '
 

» 

11 18.2 100 NW 10 15.4 » 

12 18.2 100 >\V 
10 

— 
15.8  1 

» 

^^'      i 19.2 98 ,\w 10 — 

15.8  ' 

» 

14      ! 19.0 94 
NW 

10 — 15.4 »              wind. 

n»    1 18.6 96 
>\V 

10 
— 14.6 »                 » 

he    ! 17.8 
86 

W 

10 
-> 12.6 » 

il"    1 
18,0 94 NW 10 

24.0 12.4 » 

iis    j 17.6 96 
NW 

10 25.6 15.6 u 

119 17.4 100 

i\ 

7 22.4 15.8 — 

!20      , 19.2 98 

.\ 

9 22.6 14.6 » 

21 19.0 94 >W 0 25.2 15.6 >, 

22 17.4 100 
NO 

10 24.0 15.6 

)> 

23 19.4 92 
NO 

10 24.2 15.8 n 

24      i 18.2 100 W 10 22.8 
15.8  i 

»  - 
25 17.2 100 W 10 

22.8  . 14.0  i n 

2()      ! 17.8 92 N 
10 25.4 14.4 

»> 

^'      , 
17.6 98 

NW 

10 
25.2 15.4 n 

28 17.0 94 \V 9 22.2 15.4 
29 
7A) 

16.6 
18.2 

100 
98 

NW 

N 

10 
10 

22.6 
22.0 

14.0  1 

15.8 hevige  sloriii. 
7>\      : 17.4 

17.9.> 

98 NW 8 

22.0  1 

15.8 
»                 » 

EMIDD.' 
9o.9 

9.5 
25.15  i 

15.15  ; 
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1 2 5 1 4 

Poeloe  Bras. Oleh-leh. Poeloe  Bodjo. 
Padang. 

3 v/m. 

9" 

n/m.    j  n/m. 

2"          G" 

v/m . 

9- 

n/m. 

2" 

n/m. 

6- 

v/m. 

9" 

n/m .      n/m . 

2"          6" v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
z 
o 
NO 

zo 
z 
zo 
zo 
o 
zo 
zo 
zo 
zo 
z 
zo 
o 
o 
w 
zo 
z 
o 

o 
o 

i\0 

o 
o 
m 
z 
z 
N 

N 

z 
z 

o 
o 
o 
zo 
zo 
zo 
zo 
zo 

\v 
N 

zo 
z 

NW 

w 
w 
o 
o 
NO 

o 
N 

z 
z 
N 

N 
ZO 

z 
N 

ZO 

o 
O 

o 
ZO 

z 
z 
zo 
z 

\v 
N 

z 
zzo 
N 

zo 

zo 
zo 
zo 

o 
zo 

ozo 
zo zo 

zo 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
zo 

zo 
o 
o 
o 
o 
zo 

z 
zo 

z 
zw 

o 
w 
NNO 

ONO 

ONO 
NVV 

N 

w 
w 
ONO 
ONO 

ONO 

ONO 

N 
NNO 

NO 

NO 
NO 

O 

NO 
NO 

ONO 
ZW 
ZW 

N 

N 
ZW 

NW 

W 
OZO 

w 
NO 

ONO 
OZO 
NW 
ZW 

W 

ONO 
ONO 

ONO 

NO 

NO 
NO 

NO 
NO 

NO 

Z 

O 

NO 

NO 
ZW 

zo 
NW 
ZW 

W 
ZW 

NO 
0 

NNO 
0 z 

N 
NW 

NW 
NO 

z 

NO 
0 

ZO 
0 z 

ZO z 
zo 

NO 

ZZW 
ZZW ZZW ZZW 

NO 
z 

Z 

ZW 
ZW 

0 z 
ZO 

w N 0 z 
NO 

w 
NW 

NO zo 
W NNW N 0 z 
NNW NNW NNW NO 

NW 

NO 
NO 

W NO 
ZW 

W NNO ZZW 0 z 
ZW 

NW 
NW NO zo 

NW 
0 W 0 

NW 

NO 0 
ONO 

0 z 
NW 

WNW 
w 

NO 

zo 

0 ZZW ZZW 0 
ZZW 

ZW ZW 
WZW 0 z 

NNW NNW w 
NO 

z 
N N w 0 z 
NO ONO WZW NO z 
0 N 

NO 
NO 

ZZW 

NO 
NO 

NNW 0 z 
N Z WNW 0 z 

NNO W 
NW 

NO 

zo 

N 
NO 

NW 

NO 

zo 

NO WNW N 0 ZW 

N N NNW 0 

zo 

zo 
o 
zo 

zo zo 
o 
o 
z 
o 
o NO 

o 
o 

NO O 

z 
NO 

NO 

O 

NO ZO 

NO 

NO ZO 

O 

O ZW 

Z 
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Poeloe  Pandang. Benkoelen. 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

Bongkalis. 

Muntok. 

v/m. 

9« 

n/m. 

2" 

NO 

NO 

Z 

O 

OZO 

O 

ONO 

OZO 

N 

N 

NO 

ZW 

OZO 

NO 

O 

NNO 

O 

O 

N 

NO 

N 

NÖ 

NNW 

NNO 

ZW 

N 

NW 

N 

N 

NW 

NW 

NNW 

O 

ZW 

w 
w 
NW 

w 

wzw 
ZW 

ZW 

NW 

Z 

w 
ZZW 

z 
wzw 
w 

NW 

WZW 
w 
w 
w 
w 
w 
NW 

N 

n.w. 
w 
N 
NO 

W 

NW 
ZW 

NW 

NW 

ZW 
ZW 

NW 

NW 

ZW 

NW 

Z 

ZZO 

W 

ZW 

W 

ZW 

WZW 

w 

wzw 
ZW 

NW 

w 

NW 

NO 

O 

NO 
O 

O 

NO 
NW 

O 

w 
o 
O 

o 
w 
w 
o 
o 
NO 

0 

o 
w 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
NO 

NNW 

NW 

NW 

W 

ZZW 

WNW 
NW 

NW 

WNW 
NW 

NW 

ZZW 

WNW 

WZW 

WZW 

WNW 
W 

WZW 

WNW 

WNW 

WNW 

ZZW 

Z 

ZZW 

Z 

WNW 

W 

W 

W 

WZW 
WZW 

WZW 
o 

NNO 

NNO 
NNO 

WZW 
W 

N 

N 

NO 

N' 

NW 

NO 

NO 

O 

WZW 

OZO 
OZO 

OZO 
NO 

w 
NW 

Si 

«ft 

QÖ 

N N 

N N 

N N 

N N 

N 
NW 

N 
NW 

NW 
NW 

NW 
N 

N N 

NW N 

N NW 

N NW 

W 
NW W 
WZW zW 
W 

N N 
NW 

NW 
NW 

N 

NW N 

N N 

N NW 

NW NW 

N N NW 

NNW NW WNW 

NW Z 
ZW 

NW ZO 

NNO 

N 

» 
N 

N 

N 

m 
NW 

N 

N 

N NV 

N 

Ni 

Z\^ 

NV 

N 

N 

N 

NV N 

NV 

NNT 

N 

N 

N 

Z 

N\ 

m 
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9 10 11 n 

a 
Tandjong  Pandan. Java's  1^  Punt. Vlakke  hoek. Noordwrachter. 

v/m. 

6" 12" 

n/m. 

6" 

v/m. 

9" 

12" 

n/m. 

4" 

v/m. 

9" 

12" 

n/m. 

4" 

v/m. 

9" 

12" 

n/m. 

4" 

1 WNW NW NW w w w w w w w w w ^2 

NW NNW w w NW w w w w w w 
3 ZW WNW NW NW NW 

WNW w w w w w WZW 

4 WNW NW WNW NW NW W w w w WNW WNW ZW 

1) W WNW W NW 
NW 

W w w w w w 
NW 

^ 

ZW W WZW W NW, 
NW. 

w z ZW WNW 
NW ZO- NW WNW 

NW. 

NW 
NW 

NW 
w w w WNW WNW 

ZO 

8 NW WNW NW NW W W w w w 
NW 

NW 
NW 

9 NW NW WNW NNW. 
NW 

NW 
NW w w 

NW 
NW 

NW 

10 NW NW NW N NW NW w w w WNW 

NW 

N\V, 

11 NW NW WNW NW NW NW w w w WNW 
WNW 

WNW 

n — W WNW W WNW W w w w WNW WNW WNW 

13 NW NW NW 
NW 

NW. WNW w w w WNW NW 
NW 14 NW 

NW 
WNW NW NNW NW NW NW NNW 

NW 

NW w 
15 WNW W W NNW NW NW W w w WNW 

NW 
NW 

16 NW NW W N 

N. 

W W w w 
WNW 

WNW 

NW, 

17 W WNW W W W W W w w WNW WNW 
WZW 18 W WZW W W W W WZW w w WNW WNW 
ZZO 

19 NNW NW NW, w w W w w w WNW WNW w 
20 WNW NW NNW w w — w w w 

NW 

WNW — 

21 N NNW N NW ZW — w w w 
ZW ZW 

— ̂, 

^2i NNW NW NW — — — 
ZW 

z 
ZW 

ZW ZW 

ZW 

23 NW W — ZW ZW ZW Z 
ZW w WZW 

ZW 
w 

24^ 0 WNW NW„ — — — w w w 
ZW 

ZW — 

25-, WNW NW 
WNW, — — 

ZW 
NW NW 

ZW w WNW 
NW 

26: NNW NNW N — — ZW w w w w WNW NW 

27'
 0 NW WNW — ZW. ZW w w w WNW W 

ZZO 

28 NNW N NNW ZW 
ZW 

w w w w ZW WZW WZW 
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^ 

15    -       ■    1 

14 

1 15 
~ 

16  
 

Edani. 

Batavia. Tjilatjap. 
Semarang. 

s 

fÖ v/m. n/m. 
n/m. v/m. 12 n/m. v/m. 

12 

n/m. 

O 

9" 

2" 

6" 

10" 

6" 

8" 

4" 

1 w N 
ZW w 

ZW 
ZW 

zo 
WNW 

NW 

2 wzw NNW NNW 
WZW 

ZW 
ZW zo 

WNW 

NW 

3 WNW W 
NW 

ZZW ZZW ZZW 
zo 

WNW 
NW 

4 WNW NW 
NW w WZW WZW 

zo 

WNW 
ZW 

5 W WNW WNW WNW WNW 
WNW 

zo 

WNW 
NW 

6 WNW WNW WNW 
WZW z z 

zo 

WNW NW 

7 WNW WNW WNW WZW WZW 
WZW 

zo WNW NW 

8 WZW WNW NW 
NW 

W w 
zo 

WNW 
NW 

9 WZW N W NW NW w 
zo 

WNW NW 

10 . ZW NW NNW N 0 0 
NW 

WNW 
NW 

11 1 WNW NW W 
NW 

NW NW 

NW 
WNW NW 

12 1 WNW NNW w WNW 

NW 

WZW 
WZW WMW 

NW  : 

13 s N NW NW WZW WZW WZW 

NW WMW 

NW  1 

14 o 
NW WZW NNW Z ZW 

ZW NW WNW 
NW  ; 

15 i 
NW 

NNW N WZW WZW Z 
NW 

WNW 
ZW 

16 
.? 

NW NNW N WZW WZW WZW 
ZW 

WNW NW 

17 1 NW 
WNW NW W w WZW 

ZW 

WNW 

NW  1 

18 P NW NW WZW WNW WNW w 

ZO 

NW 
Z 

19 ö WNW WNW NW 
NW WZW 

WZW 

ZO NW 

NW 
20 ^ W NW 

NW ZW z Z 

ZO 

WNW 
NW n i WZW NNW ZZO N w W 

ZO 

WNW 
NW 22 ^ ZZO WZW N WNW 

ZZW 
Z 

ZO 

ONO 

NW 23 WZW NO N 
ZW ZW ZW 

ZO 

ONO 

NW 

24 0 NNO NNW NW 

ZW 
ZW 

zo 

ONO 
NW 

25 ZZW NNO N 
ZW 

ZW 
ZW 

zo 

WNW 
NW 

26 WNW NNO ZW ZW Z ZZO 

zo 

WNW 

NW 

27 WZW N 
ZW ZW z z 

zo 

WNW 

NW 28 ZO 
N WNW 

ZW 
ZW w 

zo 

WNW NW 
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1= 17 
18 

1 19 

1       20 

1 
21 " 

Mandelieke 

Soerabaia. Sembilangan. 
Boeleleng. 

J 
Soonienep. 

l v|m. n/m. i)/m. 

V  m. 

n/m. n/m. 

v/m. 

n/m. n/m. 

9" 

2" 

6" 

9" 

2" 

G" 

i 

9" 

2" 

6" 

^ NW w NW wzw w w 
! 

\ w vv NW 
wzw w w s i i 

^ 

w 
w 

w 
NW 

W 
NW 

wzw 
wzw 

WNW 

WNW 

NW 

W 1 1 1 
l w NW N 

zw NW 
NW 

S; 

il. 

gi
 

6 
/ 
8 w 

NW 

NW 

NW 

N 

N 

N 

wzw 
w 
zw 

WNW 

NW 

NW 

WNW 

NW 

NW 

'S 

1 i 1 

É^
 w NW NW zw NW 

NW i^ w W N zw NW NW 

11 w NW N wzw w NW ^ NW NW w 

12 w NW NW wzw w W s 
« NW W 

ZW 13 i 1 
w NW NW w WNW WNW 

^ N NW NW 

14 w NW NW w W 

VV 

o NW 
NW NW 15 

o 
w NW NW w W 

VV 
NW 

NW 
NW 

16 s^ w NW NW zw NW 
NW zw 

ZW 
ZW 

17 
ö w NW NW zw WNW WNW s ZW 

ZW ZW 18 ^ w NW 
NW 

zw NW 
NW 

?ï 

ZW 
ZW ZW 19 1 w NW NW wzw NW 

NW 

?5 

0 0 0 

W ^ w NW NW 
WNW NW 

NW 
0 0 0 

21 — NW N zw 
NW NW 1 0 0 0 

22 0 NW N ZW NW 
NW 

0 0 0 

23 w NW O zw NW NW 0 0 0 

24 w NW 
NW zw NW NW 0 

NW 

NW 

25 vv NW N 
zo 

NW NW 
NW 

NW 
NW 

26 w NW N zw NW 
NW 

0 NW 
NW 27 w NW N zw 

NW 
W 0 

ZW ZW 

28 w NW N zw NW NW 0 ZW 
ZW 
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22               1 25 24               1 

25 
 " 

-
^
 

Bima. 

Koepang. Bandjermasin. Bonlhain.         i| 

s 1 
3 v/m. 

n/m. n/m. 
v/m. 

n/m. n/m. v/m. 
n/iit  i 

1 

9" 

2" 

6" 

9" 

2" 

6^ 

9" 

2" 

6-! 

1 

1 NW NW 
NW w zw zw _ 

zw. 

2 NW NW NNW N w z 
zw ZW 

NW, 

3 N zzw 
zzw 

w w W 

4 N — w 

zw 

w 
NW 

& ï N w w 
zo 

w 

ZV^ 

6 w — NW NO 

Vfr 

7 W z 
zw 

ZW W W 

S 

:' 

si 
g^
 

gj
' 

N 
zo zw 

w w W 

9 

'•■ 

§ 
S 1 1 NW w 

NW 

NW w w 
10 

SS 

o 

•33 

NNW w w W w w 
11 %. 

i^ 

2^ 

^ NW 
NW wzw W w w 

12 S 
^ § Ö e 

e NW w 0 W w w 
15 i B ^ NW w NNO W w w 
14 

<Ö 

^ 

.^ 

NO 
N N — w 

NO 1& 1 

iS 

^ 

;S 

NW NNO 0 N w 
16 

.? 
ONO ONO zw 0 

zw 
w 

17 1 N NO zw zw w 
18 

ZW 
N NW w w w 

19 NO Z z w NO w 
20 ^ NO NO NW — w — 

21 

<45 

NJNO NW 
w ONO ZO 

zw — w zw 
22 

(S 

NO NNW NW 
— ZW 

NO 
w w w 

23 NO 
NNW zw NNO ZW ZW ZW 

w w 
24 ONO NW 

zw — ZW NO 

NO 

w w 
2& NO WNW wzw NNO 

— W 
ZW 

w w 
2a WNW WNW 

NW 
NNW zw NO zw 

zw 
w 

27 
NO 

NO 

WNW 
NW 

zw 
ZW 

0 w w 
28 NNO 

NW 
NW NW 

0 0 

NO 
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i 26 27 
1              28 

29 

1 Tontoli. Senana. Amboina. 

Saparoea. 

-s 
v/m. 

vjiii. n/m. n/m. 
v,m . 

n'm. 

n/m. C^ 

8" 

9" 

2" 

6" 

8" 

12" 

4" 

1 NW NW 
NW NW 

__ NW 
N 

2 NW W NW w NW 
NW 

NW 

3 NW NNW zzo N NW NW 

4 N ZW NW ZW 
NW 

NW 

l') N ZW NW 
NW ZW 

z 
6 N ZW NW NW — 

/ N NW NW 

NW 
NW 

NW 
8 N NNW NW NW ZW 

NW 
9 N NNW NW 

NW 
NW NW 

0 N W NW 
NW 

NW 
NW 

1 W NO NNW NW 
NW NW 

n NW NW 
NW N 

ZW ZW NW 
1 

15 NW Qi 
Qi 

NNW NNW NW — — — 

■j* 

14 
15 
16 

W 

w 
w 

£ 
i 

1^ 

NW 

NO 
ZW 

NW 

NO 
ZW 

NW 

NW 

NW 

NW 
NW 
NW 

NW 

NW 

i 

17 
18 

w 
N 

^ 
« 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

NW 
NW n.iv. 

NW 

19 
20 

N 

N 

•1 
.^5^ 

< 
NW 

W 

N 

w 
W 

W z 
NW 

NW 1 
21 N W w W — ZW 

NW § 
22 N NNW w W — NW 

NW ö 
23 N NO w W — Z NW 

24 N W w W — NW 
NW 

25 N w wzw WZW 
ZW 

NW 
NW 

26 N w NO W — — 

27 N w w W — — 

28 N w w W 
NW 

NW 
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FE
BR
UA
RI
  

188
7 

REGENVAL 

i. i 
ir 

é 

1 

fcc 

1 

i  1  «; 
A            o 

1   1  ̂ 

■È 

ets 

1 

o 

Cu 

'■5 

1 

5* 

a 

es 

o  2 

1 
2 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
24 
25 
26 
27 
28 

1 
29 

21 
50 

8 
5 

48 

19 
10 

52 
5 
1 

27 
8 

19 

55 
1 
5 

16 

50 

12 

1 
2 
8 

27 

2 
15 
2 

55 
9 

18 
20 

5 
5 

16 
2 
4 

11 
8 

11 

~
6
 

27 
11 
11 
5 

57 7 
15 
6 

284 

7 
1 

15 

20 

17 
7 
2 

12 9 
2 
1 
1 
6 

15 
11 
1 
4 
5 

10 

5 

12 

26 
10 
16 

20 

8. 

58 

• 

2 

5 
9 

11 
6 
5 

12 

15 5 
1 
l 

40 

18 

22 
1 
5 
o 

1 

15 
6 

15 
65 
1 
2 

24 
26 

86 

92 20 

5 
5 
6 
6 

10 

4 

17 

12 18 
15 

5 
9 
5 

5 
2 

56 

^
8
 

55 
50 
15 

16 

4 

50 

16 

19 

5 

24 

20 

15 

24 

77 

22 
24 

18 

22 

22 

108 

16 

22 

29 

111 

22 26 

55 

42 

46 

55 

82 

55 26 
58 
7 

511 

22 
26 

44 

42 

124 

57 

515 

Totaal. 414 209 501 475 258 222 168 245 

• 



FEBRUARI  1887  REGENVAL. 

Da
tu
m.
 1 1 

Gambang 
Waloh. 

6 

i 

Pa
da
ng
an
. 

Ke
de
wo
n 

. Ba
nt
ar
an
. 

1 
o 1 

1 10 1 6 
2 — — — — 1 18 — — 1 
3 4 — 3 — 14 2 — 45 

— 
4 48 — — — 7 34 — — 3 
5 — 4 15 10 2 14 — 1 — 
6 — — 45 17 10 46 — — — 
7 16 — 15 — 21 2 — — — 
8 8 20 — 

19 14 29 — — — 
9 6 — . 2 1 1 1 — 1 — 

10 — 26 — 1 — — — 3 — 
11 19 — — — 1 6 — — 2 
12 26 — 5 3 8 24 — — — 
15 — — 40 3 7 

10 

26 
— 13 

14 10 8 61 
15 6 1 — — — 

15 26 6 — 2 6 9 — 
. — 

17 

16 . — . 18 24 12 
28 28 — 

20 

17 81 
— — 1 9 2 29 — — 

18 1 7 13 10 9 — — 1 10 
19 90 2 35 1 17 

— — — — 
«0 16 5 2 10 7 13 — — 1 
21 — — 5 5 27 76 

20 
— 31 

22 — 5 — 2 — — 2 57 — 
23 4 — 10 12 — 3 2 

14 
4 

24 8 — — — 19 70 2 
53 

31 
25 — — — 1 28 13 — 3 

23 

26 2 — 7 — 12 11 — 15 — 
27 4 — — 3 — 

— - 

— 3 

23 

28 2 — 5 2 — 1 
47 

5 10 

rOTAAL. 371 93 279 143 244 413 156 201 189 
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• 

FEBRUARI  1887. METEOROLOGISCHE  WAARNEMINGEN  TE  TJIBODAS."    ̂  

                        ,       ^? 

& 
6".  v/m. 12"  s'middags. 

a 
B 

S 

1    bb 
'o 

S 

SI 
-1 

i.È 1 

1 17.0 NW 8 17.4 

82 

w 7 
2 16.0 N 10 21.2 

87 

NW 
9 

PT 

0 14.6 0 6 19.8 

92 

N 9 
4 16.2 w 9 — — — 

5 14.6 NW 3 20.0 

92 

W 8 
6 16.0 ZO 1 18.6 

96 
W 10 

7 15.6 0 8 18.8 
92 

N 10 
8 16,4 N 10 

19.4 85 
W 10 

9 16.2 NW 
10 

17.0 94 
NW 10 

10 16.4 N 10 
19.4 

77 W 9 
11 16.2 W 10 17.6 

70 NW 

10 12 16.6 W 5 
22.4 

79 NW 
8 

13 16.2 w 10 
21.2 91 

0 9 

14 16.2 N 9 16.8 
94 

0 9 

15 16.6 NW 10 17.0 
94 

w 8 
16 16.2 W 

10 16.6 85 
w 9 

17 16.4 NW 9 17.0 81 
w 9 

18 168 0 6 20.0 89 w 

10 
19 15.6 W 9 21.2 89 w 9 
20 16.8 N 8 

18.8 94 

zo 

10 
21 14.4 NW 4 

19.2 
92 w 5 

22 15.2 NW 9 19.6 90 w 9 
25 13.2 W 5 21.0 87 

w 4 
24 13.4 NW 2 21.4 82 

w 8 
25 13.8 W 2 21.4 

79 
NW 7 

26 15.2 W 5 21.0 
84 

NW 
8 

27 14.0 Z 1 
23.2 81 

NW 

8      ; 28 116 W 0 21.8 
74 

NW 3 

Gemidd, 15.51 6.8 19.59 86.4 8.3 
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FE
BR
UA
RI
  

188
7. 

   

ME
TE
OR
OL
OG
IS
CH
E 
 

WA
AR
NE
MI
NG
EN
  

TE 
 
TJI

BOD
AS.

 

6"  v/m. 

6"  n/m. 
J     Thermometer. 

s 
s e. 

S 
^1 ,    bc 

I-s 

1 

O) 

Max. Min. 

Oi 

•MERKINGEIN. 

1 16.2 87 
NO 

9 22.2 15.6 Storm, 
2 17.4 98 NO 9 22  4 14.6 Wind. 
5 17.2 100 NW 

10 

22.6 14.4 » 

4 17.0 94 Z 

10 

22.0 15.0 » Nevel. 
5 18.2 100 w 9 21.4 14.0 » 

6 17.2 100 NW 

10 

22.8 14.6 » 

7 18.2 100 NW 

10 

21.6 14.8 Wind. Nevel. 
8 16  8 90 0 

10 

21.8 15.0 » » 

9 16.6 96 w 

10 

21.2 15.6 Storm. 
10 168 85 NW 9 

18.6 14.6 » 

11 16.6 96 w 9 
21.0 

15.4 » 
12 18.2 92 N 

10 
?1.0 

15.6 » Nevel. 
13 17.0 100 N 

10 
25.6 15.6 » » 

14 16.2 96 W 9 25.2 15.8 n » 

15 17.2 84 W 8 25.2 15.0 » » 

16 17.2 82 
w 9 18.2 14.6 » » 

17 17.2 78 w 
10 

18.4 15.4 Wind. » 
18 17.4 92 N 10 21.2 15.2 » 

19 — — — — 21.4 14.6 » 

20 17.8 94 NW 9 22.4 15.4 Nevel. 
21 17.2 100 NW 8 20.2 14.0 

22 19.2 94 W 
10 20.6 14.4 Nevel. 

25 19.0 88 
NW 8 

25.0 
12.6 

24 18.4 
98 

NW 7 2^.2 12.8 

25 19.2 100 NW 10 22.4 15.0 

26 17.4 98 N 10 24.0 148 

27 16.6 96 W 9 
25.8 15.6 

28 19,0 96 W 10 24.0 12  4 

jEMIDD. 17.50 95.8 

1 

9.5 21.80 14.51 
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MAART  1887  WINDRICHTING. 

1 1 2 1 5 

=r— 1 

Poeloe  Bras. Oleh-leh. 
Poeloe  Bodj 

0. 

Padang. 

v/m. n/m. n/m. 
v/m. 

n/m. n/m. v/m. 
njm.   1 

n/m. v/m. 
n/m. 

n/mj 
^ 

9" 

2" 

6" 

9" 

2" 

6" 

9" 

2" 

6" 

9" 

2- _6"
= 

1 0 NO N z NW 
ZW 

N 
NW 

NW 
0 

zw 
0 

2 NO N N ozo 
NO 

0 
NO 

ZO 
W NO z 0 

rr 
O 0 NO N 0 

NO 
0 

NO 

z 
NW 

0 z 0 

4 ZO z 0 ozo NW ONO NO NO NW 
NO 

zo 

0    ! 

5 N N N 0 N NNO 
NO 

0 ZO 

NO 
ZZW 

Z\^i 

6 0 NO NO ozo NO NO 
NO 

NO 

ZW 
0 

ZW 
Ncli 

7 ZO 0 0 0 ZW ZW NNO NW 
NW 

0 z 
'1' 

8 NO z Z 0 ONO ONO W 
NW NW 

0 ZW 

"1 

9 ZO NO NO 0 NW ZW N z w NO z 
0     ) 

10 0 N N ozo NO 

NO 
W 

NW 
w 0 

ZW 

z? 

11 0 0 0 
zo ZW 

NW 
0 ZO 

zo 
0 Z NC 

12 ZW z z 0 ZW NW 
NO 

ZW 
w 0 

ZZW z 
15 0 0 N 

zo 
N ZW 

NO 
w 

ZW 
NO Z 0 

14 0 0 N 
zo NO 

NO 
ZO 

w 
ZW 

NO zo 
z 1 

15 0 N N 
zo 

NO 
NO NO w 

ZW 
0 

z  . 

0 

•1 

16 N N N zo NO 
NO 

ZW w w 0 
wzw 

wzi 

\ 
17 0 NO N 0 NW 

N ZO 
ZW 

w 0 w 

w! 

1 
18 zo 0 NO zo 

NW N NO 0 N 0 z 

oj 

1 
19 z z Z z W 

ZW 
NO w NW 0 z 

N\"| 

1 
20 ZW ZW ZW 

ZZW 
ZW ZO ZW w w 0 

NW 
N\ 

! 
21 0 N 0 ozo N ZW NW w NW z 

NW 

NN^ 

\ 
22 0 N N OZO NO NNO N NW w 

i      0 

w N \ 
25 0 NO NO 

zo 
0 NO N 

w. 
ZW 

1     w 

z w \ 

24 0 NO NO z ZO NO 0 
NO 

w w z z \ 
25 0 0 Z 

i 
1       0 NO NO 0 0 w 0 z ze \ 

26 0 N NW Z 0 0 NO z 0 z z \ 
27 0 NO N w ZW ZW z ZO w 0 z 

NV 

\ 
28 N W ZW 

ZZW 
ZW ZW NW W ZW 

j        0 

w w \ 
29 z ZW ZW ZZW ZW ZW NW W ZW 0 

NO 

z 
50 0 z Z ZZW ZW ZZW 

ZO 

NW 
w ^ z NV 

51 0 ZW ZW zo z ZW 
NW 

NO ZW 0 z z 
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MAART  1887  WINDRICHTING. 

Poeloe  Pandang. Benkoelen. 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

v/m. 

9" 

n/m. 

2» 

n/m. 

6" 

Bengkalis. 

Muntok. 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

NW 

NO 

NNO 

NNO 

N 

ISW 

NO 

NO 

NO 

NO 

ZO 

ZO 

ZO 

N 

z 

NO 

NO 

O 

NO 

N 

N 

N 

NO 

N 

NO 

ZO 

ZO 

ZO 

NO 

NO 

NO 

ZW 

NW 

WZW 

ZW 

W 

WZW 

NW 

NW 
NW 

N 

Z 

Z 

z 

NW 

ZW 

NW"
 

ZW 

NO 

ZW 

NW 

NW 

NW 

N 

N 

ZW 

z 

w 
NW 

NW 

NW 

N 

W 

W 

ZW 

w 
w 
w 

NW 

NW 

NW 

N 

ZW 

Z 

Z 

NW 

ZW 

NW 

ZW 

NO 

ZW 

NW 

NW 

NW 

N 

NO 
ZW 

Z 

W 

NW 

NW 

NW 

N 

O 

O 

NO 

NO 

W 

O 

O 

o 

o 

o 

NO 

O 

O 

NO 

O 

O 

N 

O 

O 

O 

w 

o 

o 

NO 

O 

z 

o 

o 
NNW 

O 

o 

w NNO 

w 
NW 

w NNW 

WNW N 

WZW ozo 
WNW ZZW 

ZZW w 
WNW NO 

WNW OZO 

WNW OZO 
Z ozo 

ZZO NO 

WZW ozo 

WZW OZO 
Z ozo 

WNW 
NO 

WNW NNO 

WNW NNO 

WNW NNO 

NW 
NNO 

WNW NO 

WZW 
NO 

NW WZW 

Z OZO 

Z OZO 

Z OZO 

Z W 
NW NO 

NW NNO 
WZW 

NW OZO 

<5i 

OZO N 

0 N 

w NNW 

w N zo 
N 

N N 

ZW 

NW 

N N 

0 N 

ZZO NW 
ZW 

NW w NW 

w N 

Z NW 

ZZW NW 

w 
NW 

W N 

ZZW N 

ZW NO 

NW 
NW 

w N 

NW 
N 

NW 
N 

w 
NW N N 

N NW 

ZW N 

w N 

N N 

N N 

N N 

ZZW 

N 

N 

NO NO 

NO 

O 

N 

N 

N 

N NO 

NO 

NW 

NW 

NW ZO 

N 

NO NW 

N 

NW N 

N 

N 

NW 

N 

N 

N 

N 
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MAART  1887  WINDRICHTING. 

9 10 11 

Tandjong  Pandan. 

v/m. 

6" 12" 

n/m. 

6" 

Java's  P  Punt. 

v/m. 

9" 

12" 

n/m. 

4" 

Vlakke  hoek. 

v/m. 

9" 

12" 

n/m. 

4- 

Noordwachter. 

v/m. 

9" 

12" 

n/m 

4' 

0 WNW ONO W W W w 
0 W WNW W — W N 

WNW NW NINW w w W w 
0 W WNW w w W w 

WNW W NW NW N N w 
NW WNW NNO NW NW NW 

NW 

NW WNW WNW NW NW NW NW 

WNW W W N N N NW 

W NW 0 n.tv. n.w. n.w. W 

OZO W 0 n.w. n.tv. n.w. N 

ONO w 0 n.w. n.w. n.iv. NW 

OZO w w nw. n.w. n.tv. 
ZO 

0 WNW NO n.w. 
71'IV. 

n.w. 0 

ONO NNW NNW z z L N 

W WNW NW N ZW ZO 

— W z Z Z 
NO 

WNW NW N zo z ZN W 

W WNW 0 
NW NW NW 

NW 
WNW W w NW NW NW NW 

N NNW NW ZW ZW ZW NW 

WNW WNW 0 W w w 
NO 

W WNW NW W w w W 

W WZW WNW NW NW 

NW 

NW 
NW W ZW NW NW N ZW 

ZW Z 
ZO ZW 

ZW W w 
WZW W WNW w NW NW NW 

N NW NNO w W W W 

0 w w w NO 

OZO ZO WZW NW NW NW NW 

w N NO W w ZW W 

NW WNW 
NW 

W NW w W 

w 
N 

W 

w 
w 
w 
NW 

NW 

W 
NO 

W 

O 
NO 

N 
ZO 

N 

W 

NW 
NW 

NW NO 

W 

NW 

W 

w 

NW W 

N 

NW 

W 

W 

ZW 
NW 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

O 

w zo 

NO 

Z 

O 

N 

W 

NW W 

NW 

NW 
W 

NW 
W 

W 
NW 

W 

N 

NW 
W 

W 

ZW 

ZW 

W 
WNW 

Z 

NW 

NW 
W 

ZO 

WZW 

ZW 
ONO 

O 
OZO 

w 
N 

WZW z 
w 

WNW 

W 
WNW 

ZW W^ZW 

W 

w 
ZW 

NW ZW 

WZW 

WZW 

WNW WNW 

WNW NW 

NW 

NW NW 

N 

W ZO 

NO 

ONO 
WNW 

WNW 

Z 
WZW 

ZW 
WNW 

NW 
WNW 

WNW 

W 

Z 

W 

W 

ZW 

WNW 
WZW 

ZW 

ZW 

ZW 

NW 
WN\ 
NW 

NW ZW 

NW 

NO 

O 

OZO 

ONO 

N 

O 

ZW 
OZO 

ZW 

WNW N 

NW 

WNW 
WNW 

WZW 

WNW 

W 

N 

WNW 
Z 

ZW 

ZW 
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MAART    1887   WINDRICHTING. 

13 14 
15 16 

Eiland  Edam. Batavia. •  ïjilatjap. Semarang. 

v/m. 

9" 

n/ra. 

12" 

n/m. 

4" 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

v/m. 

10" 

12 

n/m. 

6" 

v/m. 

8" 

12 

n/m. 

4u
 

zw zw ZW W NO NW 

N       i 

0 z 
zo 

ONO NW 

zw NW N WZW NNO NNW 

N       ' 

NO 0 zw 
NW 

NW z N N WNW NW WNW NNO ONO 0 
zo 

WNW NW 

0 zw N NW NNW NNW W 
NO 

0 
zo 

WNW 
NW w w W WNW NW NNW NW N 0 zo 

WNW NW 

w NW N NW NW WNW W WZW 
WZW 

NW 

WNW 
NW 

NW zw NW NW N N 
ZW zw zw NW 

WNW 
NW 

zo z ZW ZO Z z zw zw 
zw 

NW WNW NW 

z zo NO ZO NO N zw z z 
zo 

WNW NW 

z NW N NNW NNO zzo zw zw z zo NO 
NW z NW N 0 NO N NW 0 

OZO 
z WNW 

NW 

NO NO 0 NNW NO 
NO 

WNW 0 0 
zo 

NW zw 
z N N ZO NO ZZW ozo ozo 

OZO 
zo NW NW 

z N N ZO N N N 0 0 
zo NW NW 

z NW NW NNO NNW 
ZW 

OZO OZO 
OZO 

zo NW 

NW 

0 N N 0 NO N 0 OZO 
OZO 

zo 
ONO 

NW 

z NW z ZW ONO Z N 0 0 
zo 

ONO 
NW 

zw N NW Z N z OZO OZO 
z zo ONO 

NW zw NW N Z NNO WZW 
N OZO OZO zo ONO NW 

zw NW NW N NNO 
NNO 0 0 0 NO WNW NW 

zw zw NW NW 
NW NW WZW zw z zo 

ONO 

ZW 

zw W W W NW ZW WNW WNW WNW 

zo 

ONO 
NW 

zw W N WNW WNW zw N 0 OZO 

zo 

WNW 

NW 

z NW NW WZW NNW w OZO z 
zw zo 

WNW NW 

z N W WNW NNO w N 
MMO 

0 
NW 

ONO 
NW zw NW W W WNW WNW 

N 0 0 
zo 

ONO 
NW 

zzw NW N W NNW NNW NNO 0 0 
zo 

ONO 

ZW 

zw W NW ONO N ZW 
WZW 

zw z 
zo 

ONO 

NW 

zw zw ZW WNW W 
ZW ZW z 0 

zo 
ONO 

NW 

zw ZW ZW ZW WNW W OZO z z 

zo 

WNW 

NW 

zw WZW ZW WNW WNW W 0 ozo 
OZO zo ONO 

WZW 
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MAART  1887  WINDRICHTING. 

17 18 19 

I       ̂ 0 

Mandelieke 

Soerabaia. Sembilangan. 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

v'm. 

9" 

n/m. 

2-^
 

n/m. 

6" 

Soemenep. 

Boeleleng. 

V/m. 

9" 

n/m. 

2" 

1 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Si 

CD 

Cü 

w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

NW 
NW 

NW NW 
NW 

NW 
NW 
NW 
NW 

NW 

NW 

O 
NW 

NW 

NW 
NW 
O 
O 

NW 

NW 
NW 

NW 
NW 
NW 
NW 

NW 
NW 
NW 

NW 
NW 

NW 

N 

NW 

zw 
zw 

zw 
zw 
wzw 
wzw zw 
zw 
zw 
zw 

zw 
zw 

zw 
zw 

zw 
zo zo 

zw 
zw 
zw 
zw 
zw 

zw 
zo 
zw 
zw 
zw 
zw 

N 

zw 
NW 

NW 

NW 
NW 

NW 
WNW 

WNW 

NW 
NW 

NW 
NW 

N 

NW 
N 

N 

N 

N 

Z 

NW 
NW 

NW 

NW 

NW 

NW^ 

NW 

NW 

N 

W 

NW 

N 

NW 

NW 

NW 

N 

N 

N 

NW 
NW 
ZW 

ONO 
ONO 

NO 
NO 

ONO 

N 

N 
NO 

ONO 
ONO 

NW 

NW 

NW 

NW 

Z 
ZW 

NW 
NW 

N 

W 

NW 

NO 
N 
NW 

«o 

•5:) 

^ 

O 

O 

NO 
NW 

NW 

NW 

ZW 

O 

o 

NO 

NO 

O 

O 

O NO 

NO NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

O 

O 

O 

O 

NO 

O 

O 

NW 

NW 

O 

NW 

NW 

NW 

ZW 

o 
NW 
NO 

NO 

O 

O 

O 

NO NO 

NO NO 

NO NO 

Z 

Z 

Z 

Z 

ZW N 

O 

O 

NW 

NW 

NW 

NW 

NW ZW 

ZW 

NW NW 

ZW 

O 
ZW 

NO 

Z 

O 

o 

o 

z 

z 

z 

z 

NO 

Z 

z 

z 

z 

z 

zw zw 

z 

z 

NO z 

z 
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MAARÏ  1887  WINDRICHTING. 

22               1 23 1 24               1 25 
" 

Bima. 

Koepang. Bandjermasin. 
Bonlhain. 

j 

.   ... 

v/ni. 
ii/m. 

n/m. 
v/m.   i    n/m. 

n/m. 
v/m. 

n/m. 
' 

9" 

2" 

6" 

9"     1     2" 

6» 

9" 

2" 

6" 

NO 
NW ONO 

NO 
ZZW 

ZW 1 zo 
w 

NO 

NNO NW WNW 
NO NW w z z W 

NNW NW NW 

NO 

0 
NW — NW 

w 
NW NW 

NNW 
NO 

NW NO w N ZO 

m     ' 
NW N NNO N NO — w — 

ONO NNW N 0 
NW NW — w — 

NO 
NW NNO — ONO NO z zo NW 

N WNW 
WNW ZO NO 

zo 
z — 

NNO NNW WNW NNO ZW 
W — — — 

NO 
WNW W 0 

ZW ZO 
— — — 

^ NNO NW WZW ZW ZZW        w 0 
ZW 

W 

NNO NW W 

NO 

0            NW 0 NW NO onlv NO WNW ZW 0 0       1       0 
z 

ZW 

NW 

N NNW 
ZW 

— Z            ZZO 0 z w 
öS NO WNW 

ZZW — Z            NO — z ZW 

2^ 

NO 
NW ZO NNO 

ZO     1      z 
— 

zo 
ZW 

'1 

ONO NW 
ZO 

ONO 

w    ̂     — 

0 

zo 
— 

t 0 NW ZZW 
NO 

w    1    w 
— 0 w 

NO NNW NW N WZW  i     w z w 

NW^ 

<i.i NW NW 5^ NNO 
ZZW       ZZW 

— 0 w 
NNO 

NW ZO 
ZW        — 

ZW 
0 W 

ONO NNW w 
NW 

w W ZW 

ZW 

ZW 

N NW w NW w ZZW 
ZW 

z W 

NO NNO WNW 
NO 

ZZO 

ZZW 
ZW 

ZW ZW 

NNO NW ZW NNO w WZW ZW 
ZW 

w 
0 WNW W NNO N N 

ZW 
w w 

0 NNO W N WNW 0 w w w 
NO N NW NO w ZZW 

— w 

ZW 

NNO NW ZW 

NO 
ZW NW 

zo 
ZW — 

0 NNW WNW W NW 

NW 

— — 
zo 

NNO 

1 

NW NW 

i 

NNO ZZW 

l 

NO ! 
i 
1 

zo 
ZW 

ZW 
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MAART  1887  WINDRlCHïlNfi. 

26 1 27 
1              28 1 

29 

n 
ïontoli. Senana 

1 

Amboina. Saparoea. 

s 
B v/m. 

vjm. n/m. 
,       1 n/m.      V  m . 

12" 

n/m . v/m . 

12" 

nii 

o 

8" 
9v 

2" 

6"     ,     7" 

5" 

6" 

=J- 

== 
I 1 i =+- 

1 N w w w — NW 
NW 

N 

^^ 

ï 
! 

N w w w — NW 
NW 

N 

1       N 

5 N w w w 
— ■ 

NW 
NW N !       N 

4 N w w — — NW 

NW 
NO N 

5 N NW NW NW — NW 
NW NO 

j      ZO 

6 N W W W — -- — 
NO 

N 

7 N 
ZO NO z — • NW 

NW 
N !        N 

8 N 
NO 

ZO 

ZO N 
NW 

N N 

9 N NO NO z — NW 

NW^ 

N 

NO 

r 
10 N 

ZO 
0 — — W 

NW NO 

N 

11 N ZW ONO — — W 
NW 

NO N 

n N N NW — — ZW 

NW NO 

MO 

15 N i i W NW — — — — N N r 
14 
15 

N 

N 

2 

1 o 
W 
NO 

NW 

NO z ZW 

NW 

ZW 

NW 

NO 

N 

N 

N 

16 N 

S^ 

5^ NO NO — — 

ZO 

NW 
NO N N 

17 N 
Ö 

1 
NO NO — 0 z N N N 

18 N NO 0 — w W 

ZO 
- 

19 N 

.*^ 

."5^ 

N 
NO — w w 

ZO 

i 

20 N ^ < NO 
0 — — — — w N 

21 N NO 
NO — - 

— w w 0 — 

22 N NO 

NO 
— — w w — 

NW 

25 N NO 

NO 
— — — 

NW 

- 

24 N NO NO — — 0 NO 

ZO 

'i 

25 
i>ï 

NO NO — — 
zo 

ZO — ~ 

26 N 
NO NW — — w w 0 0 N 

27 
N Z 

ZW 
— — — — 0 N 

28 N W ZW — — ZW w N N ] 

29 N ZW W — — W w N N 

30 N ZW w ZW — W w N N N 

31 N W 
NW 

ZW N w NW N 

1 
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188
7  

RE
GE
NV
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. 

,= 1,==^ =^=^ 
'~ 

^ .   1 

'C 
-Ti 

bO 

<ü 
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MAAllT  1887.     METEOROLOGISCHE  WAARNEMINGEN  TE  TJIBODAS. 
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6"  v/m.          1 
6"  n/m. Thermometer. 

OPMERKINGEN. 
2 
5 

&. 

H 

Ai 1 Max. Min. 

1 25.6 11.4 
2 18.6 96 w 10 24  2 11.6 Nevel. 
3 18.6 

96 
w 

10 
24.6 

12.6 » 
4 18.2 100 w 10 21.0 13.6 Wind. 
5 18.2 100 w 9 23.8 1.5.8 

»                    n 

6 17.2 100 NW 10 23.0 14.2 »                    » 
7 17.2 100 NW 10 22.6 14.0 

»                      n                        i 

8 18.2 
94 

NW 
10 

23.6 14.6 »                      » 
9 17.8 92 N 8 21.0 

15.2 . 
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86 
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15.0 Nevel.     Wind. 

11 17.4 98 N 
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15.0 » 
n 19.0 100 NW 

10 
23.0 14.0 » 
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16 18.6 88 W 
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20 — — — — 23.4 15.0 » 
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2-2.4 
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1    10 
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)) 
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9.6 

22.94 15.49 
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Omtrent  de  nieuw  bijgekomen  plaatsen,  voor  welke  de  re- 

genval hiervoor  werd  opgegeven,  kunnen  de  volgende 

inlichtingen  worden  gegeven. 

Sindangsari.  Deze  onderneming  is  gelegen  7  paal  ten  zuiden 

ym  Soekaboemi,  600  meter  boven  de  zee.  Zij  is  besloten 

tusschen  twee  heuvelruggen ,  waarvan  de  plantengroei  hoofd 

zakelijk  bestaat  uit  glaga  en  alang-alang  met  enkele  boschjes 

klein  wildhout;  de  richting  der  twee  bergruggen  is  Oost-West. 

Waarnemer  de  Heer  J.  0.  v.  d.  Moore. 

Tjimngerang.  De  regenmeter  is  opgesteld  op  een  geheel 

open  plaats  in  een  der  theetuinen,  op  een  hoogte  van  ±  925 
meter  boven  zee. 

De  onderneming  rjinangerang  ligt  op  de  noordelijke  helling 

van  het  Kareumbi- gebergte  waarvan  de  nog  met  bosch  begroeide 

toppen  die  tot  1600  meter  boven  zee  reiken,  zich  op  ongeveer 

een  paal  afstands  van  den  regenmeter  bevinden.  Ten  Noorden, 

tegenover  de  onderneming  en  daarvan  slechts  gescheiden  door 

het  diepe  ravijn  van  de  rivier  de  Tjipelles  ligt  een  ander  ge- 

bergte, waarvan  de  Manglajan  een  der  toppen  is.  Van  dit 

gebergte  zijn  mede  slechts  de  toppen  nog  met  hout  begroeid. 

Ten  Oosten  en  ten  Westen  wordt  de  omgeving  gevormd  door 

kale  ruggen  en  ravijnen,  alles  dicht  begroeid  met  alang-alang 
en  andere  grassoorten. 

Ten  Noord-  westen  op  ongeveer  30  paal  afstands  bevindt  zich 

de  berg  Tempo- Mas ,  waarlangs  men  bij  helder  weder  de 

zee  kan  zien  aan  de  kust  van  Krawang  en  Indramaijoe. 

Waarnemer  de  Heer  L.  H.  du  Perron. 

Margapala.  Deze  onderneming  ligt  op  een  helling  van  het 

Kareumbi-gehergte  op  een  uur  afstands  van  Soemedang  in  Z.  W. 

richting.  Op  circa  een  paal  afstands  ten  zuiden  begint  het 

bosch  van  het  bovengenoemde  gebergte.  Juist  ten  Noorden 

verheft  zich  de  Tempo-Mas  in  het  Cheribonsche ,  de  afstand 

van  daar  wordt  op  30  palen  in  rechte  lijn  geschat. 

De   regenmeter   staat  op  een  hoogte  van  2975  Rijnlandsche 

voeten.     Het  geheele  omliggende  terrein  is  erg  stijl  en  geacci- 
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denteerd  en  geheel  ontwoud,  dank  zij  den  roofbouw  der  Inlanders. 
De  vlakte  is  bedekt  met  Sawahs. 

Waarnemer  de  Heer  A.  I.  Ovink. 

Tjampaka  Warna.  Deze  onderneming  vormt  een  iiitkapping 
van  430  bouws  in  maagdelijk  bosch  en  is  gelegen  op  een  hoogte 

van  3500 — 4700  voet  boven  zee  tegen  de  zuidelijke  helling  van 
den  Papandajan. 

De  afstand  tot  de  zuidkust  bedraagt  +  10  paal,  zoodat  de 

zeewind  tegen  den  Papandajan  stoot  als  eerste  hindernis  op 
zijn  tocht  landwaarts.  De  dampen  bekoelen  zich  hoven  en  om 
de  onderneming  en  komen  deze  als  regen  ten  beste. 

Nog  zij  opgemerkt  dat  zelfs  in  de  hevigste  Oost-moussön 
de  Oostewind  slechts  gedurende  den  nacht  waait,  terwijl  ge- 

durende den  dag  de  Z.W.  en  Z.0.  winden  regeeren. 
Waarnemer    de    Heer  Willem   Kessler. 

Op  alle  deze  vier  plaatsen  geschieden  de  waarnemingen  met 

een  regenmeter,  door  tüsschenkomst  van  de  Kon.  Nat.  Veree- 
niging  in  N.  I.  verstrekt. 
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APRIL  1887  WINDRICHTING. 
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APRIL  1887   WINDRICHTING. 
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14 
15 

1   
  ■"" 

16 

1       -       -Ï7- 

t 
Batavia 

Tjilaljap. 

Semarang. Mandalieke.       1 

fa'
 

s 

v/m. n/m. 
n/m. v/m. 

12 

n/m. 

v/m.       n/m. n/m 
c 

9" 

2" 

6" 

1 

8" 

4" 

8"         12" 

4«; 

1 w WZW 

1 

w 

1 
zo 

0 

1 ZW 1 
zo        zo 

zo 

*i 

w WNW W ;  zo 0 

zw 
w    ;    NW 

NW 

0 w NW W zo 0 

ZW 
zzo       zo 

0 
4 w WNW NW 

zo 
0 

NW zo        w WN^; 
b w ZZW ZW zo 0 

NW 
NNW         NW 

6 wzw NNO NNW 
zo 

0 
NW 

W         WNW 

N\ 

/ w NNO ZZW 
zo 

ONO NW ZO      1      NW 

NNI 

8 zw NNW NW 

1    zo 

0 NO 
zzo     1       N 

NN' 

9 wzw NNO NNW 

zo 
0 

NW ZZO          NW 
WN 

lü NW ZW NW 

zo 
0 

NW 
W        WNW W 

11 w W N 
zo 

0 
ZW ZO           NW 

NW 
ilL z NW NW zo 

0 
ZW ZZO        NNW 

NWl 
ió WNW NNO NNW S 

zw 
0 NW W     j     w 

NW 

14 NNO NNO ZZW ^ ZW 
zw ZW 

ZZW       NNW 

NNWi 

15 NW WNW WZW 

zo 

0 ZO W WNW 
NNW 

16 w NW NW 

2= 

ZO 

0 ZO W w WNV 
17 WNW WNW W 

NW 

N NW WNW 
WNW NW 

18 NW WNW ZW NW 
NW 

NW WZW WNW 
W 

19 WNW WNW WNW 
ZW 

NW 
NW WZW WNW 

WZ\i| 
W W WNW WNW 

NW 

N N 
ZW WZW 

ZW 

21 WNW NNW N 
NW 

NW NW 
ZW 

NW 

WN\^ 
Tl WNW W WZW N N 

NW 
zo WNW 

ZW 

"23 WNW NW NW 1 Z 0 N 

zo 

W 
ZW 

n WNW NNO WZW z 0 N 

zo 
NW 

ZW 

2^ WNW NW NNW z 0 N ZW 

NW 
ZW 

W ONO NO 
NO 

zo 

0 N 

zo 

NW 

NW 

21 zzo NO N z ONO N 

zo 

NW 

NW 

^8 Z NNO N z 0 N 

zo NO 
NW 

29 ZZW NNO 

I^'       , 

z 0 N 

zo ZO 

NW 
30 N WZW NNO 

! 

zo 
0 

■  1 

N 

zo 

WNW 
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i  1 APRIL  1887  WINDRICHTING. 

18 
1                19 1               20 1 21 

3 
3 

Soerabaia. Serabilangan. 
Soemenep. 

Bocleleng. 

v/m. n/m. n/m. 

v'm. 

n/m. n/m. 
v/m. n/m. n/m. 

1 
9" 

2" 

6" 

9" 

2" 

6"      1 

9" 

2" 

5" 

1 NW ZW NW NW 
NO 

0 Z 

2 — NW 7 zw w        zw 0 
NW 

w 
5 — NW ZW NW         NW 0 

NW 
zw 

4 zzo W — zw w        w zw ZW z 
5 zzo W — zw w ZW 0 

ZW 
z 

6 zzo w — zw NW NW zw 0 0 

7 z w — zw N N 0 0 0 

8 z w — zw N N 0 0 N 

9 — w — zw N N 0 0 0 

10 — w — zw N N 

1 
0 N z 

11 — w — zw N N 0 0 0 

n — w w zw 
N 

ZW 

ö 0 0 
NW 13 — w w zw 

N ZW ^ 
zw zw 

NW 

14 — w w zw 
NW 

NW N N Z 

15 w w w zw 
NW w i 

NW 
NW ZW 

16 w w w w WNW w 

.r 

NW 
NW 

NW 17 w w w w W w 1 NW 

NW 
NW 18 w w w w W w ^ 

NW 

NW 

NW 19 w w w w W w 

53 

NW 
NW NW 20 w w w w WNW zw 

§ 

NW 

NW 
NW 

21 w w w w 
WNW WNW 1 NW 

NW 
NW 22 w w w w W W 

cS 

NW NW 
NW 

23 — w w wzw W w ZW 
ZW NW 

24 z w zw 
NW NW 

0 0 0 

23 — w w zw NW NW 0 0 0 
26 w vv w zw N NO 0 0 0 

27 — w w 0 
NO 

N        • 

0 0 0 

28 — w — zo NO 
NO 0 0 0 

29 z w — zo N N 0 0 0 

30 z w w 
zo 

N N 0 0 0 
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APRIL    1887.    WINDRICHTING 

22 23 24 
25 

Biina. 

Koepang. 
Bandjermasin. 

v/m. 

i     9" 

n/ra. 

2" 

n/m. 

6" 

v/m. 

9" 

n/m. n/m. 

6" 

Bonlhain. 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

NW 

NW 

W 

w 
z 
w 
w 
z 
z 
o 
NW 

N_ 

N 

ZO 
Z 

o 
z 
w 
N 

NW 
NW 

NW 

NW 

'S 

.^ 

ï? 
o 
§ 

i    ̂  

NNO 
NNW 

ZO 

W 

wzw 
NW 

ZZO 

N 
NO 

NNW 

NO 

NNO 

NO 

NO NO 

NO 

NNO 

W 

NW 
NNW 

I  WNW 

O 
NNO 

i  "" 

N 

w z 
zw z 
ZW 

NNO 

ZW N 

ZW . 
NO z WZW 

Z 

ZW zo zo 

ZW 
zw 

w 
zw 

NW w w 
ZW ZO zo 

w    1 

ZW 
ZO zo 

zo — w NO 

w w NO 

NO 

wzw w 0 

zo    1 

wzw w zo 
ZW  ! 

WNW 
NO 

zo ZW 

ZW 
ZW 

w 
NNW ZW — 
ZOO — 0 

NO 

— ZW 
0 ozo 

ZW 0 
ZW 

zo 
NNO 

ZW ZW 

zo    1 

N 0 NO 

—   ^ 

W 
ZO 

WNW 0 

W 
NW 

0 

NO 

w NW 0 NO 

AV NW 0 0 

ZZW 
w zo 

ZO 

ZW ZW 
zo w 

ZO 
zo w w 

ZZO w w w 
z WNW 

— ZW 

W zo w 
zo 

w 
NO 

— zo 
0 — 0 0 

wzw ZZW 0 

z\ 

w N6 

zc 

N\^| 

ZO 

n.ii 

NO NW 

W ZW 

ZW 

W 

NO NW 

ZW 
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APRIL   1887.    WINDRICHTING. 

26 

1       ""
 

27                 1               28 
29 

II, Tontoli. 
I 

Senana.             \             Amboiiia. ! 
Saparoea 

. 

n 
3 

2 v/m. v|m. 
n/m. n/m.   1   v,m. 

12" 

n/m. v/m. 

12" 

n'm. 

II 
5 

8" 

9" 

2" 

6"     1     7" 
! 

5" 

i     6" 

6" 

1 NO w ZO _ _ z ZW 
NO 

N 

NO 2 NO w zo z ZW — NO NO 

5 NO z ZW ZW 
n,w. n.w. n.w. NO N 0 

4 NO zw ZW ZW — — « N 0 

$ NO NO ZW NW — w 
ZW 

NO W 

- ê NO ZW N 
ZW — 

ZW 
ZW — NO — 

~ 7 NO NO 
NO — — 

ZW 

ZW 
NO 

w 
n B NO ZW ZW 

— — — — NW — 
- 9 NO ZW ZW 

— — — — 
NW 

— w 
w 0 NO ZW ZW ZW u,w. n.w. n.tv. NW — 

NO IV i NO NW ZW ZW n.w. 7l.IV. n.w. 
NW 

w 

2 NO ZW ZW — 7AV — ZW 
ZO w 

- 5 NO 
SS 

NW NW ZW NW NW 
NW 

NO 

- 4 NO s g WNW NOO NNW 

NO 

NO NO — 

ffl'
 

5 NO § NW 
W w ' — 

NO 
N — 

NW 

NW 

zo 6 NO 

2^
 

ZV/ ZW ZW z 
ZW 

NO - 7 NO 
e e 

ZW ZW ZW n.w. n.w. n.w. NO 

NO 
ut' 8 NO 

"^ 

ZW 
ZW ZW 

— w ZW 
NO 

W 

- 9 NO J 

.^ 

NO 
NO — — w w 

NW 

0 

zo 0 NO ^ < W 
NO _.. — ZW 

ZW 
NW 

ZW 

\w 1 NO NO 
NO 

NO 
— w 

ZW 
NW — 

,\Ö 2 NO NO NO NO — w 
ZW --- 0 — 

\ff 3 NO NO NO 
NO 

— w 
ZW 

0 NW 

w 4 NO NO NO n.w. n.w. n.w. NO — 

■'ff 
3| NO NO N — — ZW 

NW 

NO 

NO /ff 6 NO 0 
NO            - 

z ZW NO — W 

w 7 NO NO 

NO             

— w w w ZW 

\ö 8 NO NO 

NO             

— w w 0 0 

ff 9 NO 
NO NO             

— — — 0 N 

w 0 i\0 
NO 

NO 0 
NW 

*^ 
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'a5   Oh 

c   « 

O 

CU 

es 

TH 

s 

8 
30 

7 
8 
7 

8 

51 

1 

37 
1 

50 
55 
8 

49 
25 
6 

26 

24 

59 10 24 

55 2 21 1 
1 5 

5 
15 

1 

-  8 

9 18 

46 — 21 
— 

4 8 
— 20 — 5 
47 1 21 — 
5 — 8 15 
5 1 — 

10 11 — . 5 7 
9 2 26 45 

90 14 58 85 29 11 9 40 
5 1 5 — 
6 9 2 

18 
6 
7 
4 

16 

4 
4 
4! 

7 
7 

15 

54 
21 
1 

—  1 

1      — —  :  8 

Totaal. 586     452  I  176 

50 
16 
2 
5 

20 

1 
26 

5 

4 
5 

18 

15 
1 

ö 

6| 

j 

4  i 

<5i 

O 

88 10 

11 10 

20 

276     514    w.o.  !  248 

21 
55 

22 
1 

1 

24 1 55 — — 
— 

52 
— — 5 

5 — 59 26 

82 
1  £2 5 — 16 — 

1   ̂ 

8 10 9 — 

— 
— 

11 
17 

1 11 — — — 
7 3 11 — 6 

— - 
18 

25 — — 
4 

16 
20 — — 

5 S 21 — — 
75 

6 51 — 
5 11 6 — — 
2 1 2 — 

18 

2 — — — 16 
16 

15 
— 

15 

o — — — 7 
17 1 — — — 
18 25 — — — 
4 10 50 

20 

— 

6 
11 

20 
7 

= 
3 
5 

7 
6 25 

— _ — 

248 
208 

290 

85 

184 

1: 
.15* 
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APRIL  1887.  REGENVAL. 

, 
13 

B 
.1^ i 

Sm 

i 1 1 g ^ 

a ^ 

ga. 

1 
03 

'S 

o 
S 1 > 

1 5 
2 — — 10 24 — — — — 
3 — 58 31 5 2 6 — 4 — 

51 
5 

4 85 69 72 5 16 4 — — — — — 
5 — — — — 1 

16 
10 — — 

6 
7 
8 

— — 
1 

18 

— 24 

6 
1 

4 8 

41 

— — 

11 22 2 5 
55 

9 58 45 48 1 — — 4 
15 — — 

100 

10 — » — 23 
17 

. — — 1 20 — 26 
9 

11 23 — 82 8 
ÖS 

5 4 — — — 
37 

— 

12 8 r — 
  . 

5 
13 18 22 21 6 

«^ 

18 — 2 
28 

— 16 — 
14 — — 

52 
^ 8 

11 
7 

42 
— — 

15 

1  1^ 
— — 

42 1 5 — 5 4 9 5 
i  16 — — 44 8 

8^ 

— 11 15 — — — 

i  1*^ 
27 33 45 6 1 — 9 9 12 — 43 

18 — — 19 — g 
14 6 9 — 1 — 

19 15 39 19 — § 1 — 5 — — — 
20 3 54 21 95 

^ 6 7 — — 
19 

— 

21 — — — 2 15 2 — 2 — — 
22 — — — 59 ^ 9 7 

22 
1 9 1 

25    1 — — — 16 40 9 — 22 5 1 7 
24   i — — — — — 

— - 
^ 5 8 12 

25 — — — 56 — 2 

18 

9 
26 — 29 —   . 

5 — 15 — 2 — 9 
27 — — — 4 12 50 — — 3 — 
28 19 — 19 40 42 — 1 49 
29     ; — — - 46 15 — 1 

18 
3 8 

30 — — — — 5 
47 

2 . 
16 

Totaal. 259 529 414 331 207 279 
96 504 

59 

227 295 
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APRIL 1887.     METEOROLOGISCHE  WAARNEMINGEN  TE  TJIBODAS.    lA 

1 

6". 
v/m. 

12"  s'middags.                   1 

1      H 
H      1     -> 

-é.s 

! '        ja 

1 
ë 

o 

o 

ii 

"o 

1 14.4 95 w 5 
20.0 

1 

91 

w 
10 

2 15.2 96 w 7 
20.0 92 

w 9 

5 14,4 95 w 6 
20.0 

87 

w 9 

4 14.2 91 w 4 

19.6 

90 NW 9 

5 15.2 96 

'^ 

8 
19.0 94 

W 

10 

6 15.8 
95 

z s 
22.0 

79 

NW 6l 7 12.2 95 w 1 
19.2 

90 
NW 7 

8 13.0 98 z 
! 

20.0 87 N 

10 

9 14.0 95 wz 3 21.0 82 W 9 
10 13.6 93 w 4 23.4 

67 
W 

8! 

11 13.6 98 
NW 1 18.6 

96 

w 

10 

12 — — — — — — — 

15 14.6 95 w 1 21.8 86 w 8 

14 14.6 
95 

zw 4 19.6 
96 

w 
10 

15 14.4 95 
w 5 18.0 96 w 10 

16 14.4 95 
w 7 

184 96 
zw 

10 

17 14.4 98 
w 9 

21  2 

84 

w 9 
18 18.4 71 zw 

8 21.8 
89 NW 

» 

19 17.6 78 NW 9 23.8 73 
NW 9 

20 17.2 94 ZW 7 20  8 85 
NW 

9 

21 18.2 76 NW 9 
19.2 

85 
NW 

9 

22 17  4 86 NW 

10 

18.4 98 
Z 10 

23 16.6 90 W 8 20.6 89 NW 
10 

24 16.2 98 NW 8 20.8 87 
W 10 

25        1 14.2            95 ^ 4 
19.4 

85 

W 

10 

26 15.2            96 NW 5 
20.2 

85 

W 9 

27 13.0            93 W 9 
20.8 

80 
NW 

9 

28 14.8            98 NW 7 19.0 

94 

W 

10 

29 15.6            88 W 2 22.2 69 0 5 

30 14.2 95 N 2 20.4 

20.52 

85 
w 

1 
1 

8 

Gemidd. 14.92 
\     92.2 5.5 86.6 

9.0 
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APRIL  1887.     METEOROLOGISCHE  WAARNEMINGEN  TE  TJIBODAS. 

6"  n/m. 
6"  v/m. 

1 o 
1 1 1 

•^ 

Thermometer.     1 OPMERKINGEN. 

- is II : 
o 

Max. Min. 

1 

1 16.0 98 w 

1 
8     j 

21.0 13.8 
2 18.6 94 w 9     i 22,0 

13.8 
7} 17.2 96 NW 10     1 21.2 

13.6 

4 17.0 98 W 

10     1 
22.4 

13.0 

ij 16.6 96 Z 9     ! 22.6 
14.8 

6 19.0 96 N 

10    1 
22.4 13.2 Nevel. 

7 17.6 94 N 8     ! 23.2 
11.6 

8 18.2 94 
NW 

9     j 

22.6 11.8 

9 16,4 98 W 8     ! 23.2 12.8 

10 18.2 98 NW 

^     i 

23.6 
12.8  1 

Nevel. 

U 19.2 98 NW 8 24.8 
13.0  i 

12 —  ■ — — 

      i ir> 17.6 94 ZW 

"9     1 

24.4 13.8 
14 17.4 98 w 

9     1 

24.6 13.6 
15 19.0 96 w 

9     ! 

22.4 14.0 

16 18.2 94 w 

8     ! 

21.4 

13.6  1 

Nevel. 

17 18.6 98 w 10     ! 22.4 13.8 

18 18.4 98 w 

10     ̂  
21.6 

15.6  1 
Wind. 

19 18.2 88 w 9 24.0  1     15.4  1 » 
W 19.0 92 

N 10 25.0  1     14.8  ! Nevel, 

n 17.0 98 NW 10 23.2       16.8  1 Wind. 
22 17.2 90 W 10 21.4 16.4 » 

23 18.4 100 NW 

10 
21.8 15.6 Nevel. 

24 18.4 96 
W 10 

23.4  1     15.4 
25 18.0 96 

NW 6 21.8  i     13.6 
26 19.0 94 W 8 21.4  i     14.0 

=    27 18.8 94 
NW 10 

22.2  1     12.0 Nevel. 

'    28 
17.8 98 N 10 22.6 13.4 

)> 

29 18.2 96 
N 8 21.6 12.6 

'  30 18.4 96 N 10 24.0 
136. Nevel. 

GrEMIDD. 17.99 95.7 9.0 22.70 13.87 
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Poeloe  Bras. Oleh-leh. Poeloe  Bodjo. 

v/m. 

9- 

n/m.   I  n/m. 

2"     j     6" 

v/m . 

9" 

n/m 

2" 

n/m, v/m. 

9" 

n|m. 

2" 

n/m, 

6" 

v/m 

9" 

n,m, 

W 

z 
zw 

zo 
zo 
w 
zw 

zw 
zw 

z 
z 
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zw 

zw 
NW 

NW 

z 
z 
NW 

NW 

NW 

W 

zw 
ZW 

ZW 

Z 

W 

w 
w 
w 
Z 

zw 
zw 

z 
w 
w 
w 
zw 

zw 
w 

zw 
w 
w 
z 
zw 
NW 

N 

zw 
z 
NW 

NW 

NW 
ZW 

Z 

W 

ZW 
ZW 

W 

W 

w 
zw 
zw 

w 
w 
w 
z 
w 
w 
zw 

zw 

w 
z 
z 
z 
w 
w 
NW 

w 
zw 

w 
z 
w 
w 
w 
w 
zw 
zzw 
zw 

w 
w 
w 
w 
w 

j  zzw 
zw 

zw 
zw 
o 

zzw 

zw 
zw 
zw 

zzw 
zzw 
zzw 
zw 

zw 
zw 

zw  1 
zw  I 
zzw  j zw  I 

zw  I 
wzw  I 

zzw 
zw 
zw 
zw 

zzw 
zw 
zw 

zzw zzw  1 

zw 

zw 

zw 
zw 

N 

zo 
zzw 

z 
zw 
zw 

zw 
zw 
zw 

zw 
zzw 
zw 

zzw 
zzw 

zw 
zzw 
zw 

zw 
zw 
zw 
zw 
zw 
zw 
zw 

zzw 
zw 
zw 
zw 

zw 
NW WNW zw 
ONO 

NW    i 

zw ozo ZZW 
zw 

0 ozo 
zw z zw 
zw ONO 

NO 

^' NO NO 
zw 

wzw ONO 
zw 

NO NNW 

zw N 
NW 

zw 
NNO N 

zw NO 
ONO zw 

ONO N zw 
NNW W 

zzw NW 
N 

zw NNO 
WNW zzw NO 
WNW zw 

N 
NW 

zw 
N NW 

zw NO 0 

zw N 
OZO 

zw Z 
zo 

zw WZW 
NO 

zw NW 
NO 

zw ZW NO 

zw NNO 
NO 

zw NNW N 

zw NNO N 

zw N N 
zw NO 

W 
zw 

0 OZO 

1 

WNW ZW 

ZW 

W 

W 

W 

NW 

NNW 

N 
NNO 

N'
 

N 

N 

N 

N 

W 

WNW 

NNW 
N 

N 

WZW^ 

o 
N 

ZZW 

NO 
NNW 
NO 

NW 

N 

WNW 

OZO 

O 

O 

z 
O 

ozo 
NNW 
NW 

Z NO 

NNW 

O 

z 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
w 
o 
w 

zzw 
o 

z 
z 
z 
z 
z 
NW 

z 
z 

zzw 

zzw 
w 
z 
w 
w 
w 
zzw 

NW 

w 
z 
w 
z 
z 

zw z 
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w 
w 
w 
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z 

o! 
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Z'! 
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1, 

\ 

^ 
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3 

t 

Poeloe  Pandang. Benkoelen. 

v/m. 

9" 

n/ra. 

2" 

n/m. 

6" 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

Bengkalis. 

Muntok. 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

NO NW NW OZO wzw _ 

0 NW NW 0 w — 
0 Z ZZW NW 

WNW — 

0 w ZW 0 z — 
0 ZO Z 0 zzo — 
0 ZW W NO 

NW 
NNW 

0 NW NW 0 wzw 
NW 

0 NW NW NO wzw 
NNW 

NW NW NW 0 wzw 
N NNW NW 0 w NNW 

NO N W 0 wzw N 

ZO NW ZW 0 ZW 
OZO 

NO NW W NO z zo 

NO NW W 0 zzo zo 

NO NW W 0 wzw NNW 
N WNW NO NO ZW 

NNW 
NO NW NW OZO z 
0 NW W ZO 

WZW z 
0 NW NW OZO w zzo 

0 NW 
NW 

0 z OZO 

0 NW W 0 ZZW OZO 

ZO W WNW 0 wzw zzo 

zzo ZW NW 0 
ZZW 

— 

N NNW NW 0 WNW NO 
ZO ZW W OZO z OZO 

OZO NW NO 0 wzw OZO 
NO N N 0 WNW wzw 
ZO ZW ZW 0 wzw 

NO 
N NW w 0 z OZO 
0 W ZW OZO ZZW — 
ZW ZW ZW 0 ZZW OZO 

SS o 

SS 

NW ZO 

ZW 
ZW 

Z ZO 

ZO 

O 

w 
zzo 

zo 
w 

ZZW 
z 
z 

ZZW 

ZW 
ZW 

N 

NW 
Z 
ZW 

wzw 
N 

N 

ZO 

z 

ZW 
zo 

o 
NO ZO 

ZO 

zo 

zo 
o 
N 

NNO 

Z 

N 

NW 
N 

Z 
ZZW 

z 
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MEI   1887.    WINDRICHTING. 

10 11 12 

Tandjong  Pandan. Java's  P  Punt. Vlakke  hoek. 

v/m. 

0" 12" 

n/m. 

6" 

v/m.       j2" 0"     , 
n/m. 

4" 

v/m. 

9- 

12" 

n/m 

4" 

Noord  wacht  er. 

1 z zo zw zw zw w 
! 

w 
zw 

2 0 zw wzw 
zo    1 zo z w zw z 

3 N NO zo z z w z z z 
4 zzo zzo zzw zo zo zw NW 

NW 
w 

5 zw zzw ONO zo 
zo zo N W z 

6 ozo w 0 zo zo zw w W w 
7 ozo z ONO zo N N w w w 

1 

8 zo z NO zo zo zo w 
zw 

wzw 9, 

zo z ONO NW w w w w w 
10 zzo zw 0 z z z zo z z 
11 z zzw zzw 

zo 
0 zo N N z 

12 0 zzw zzw 
zo zo 0 N w w 

15 zzo z zzw zo 0/0 ozo NW w z s 
14 zo z zw ozo 0 0 z zo zzo 
15 — z z 0 0 0 w N N 

16 zzw zw — 0 0 0 
NW 

w w 

.s^ 

17 z zzw w 0 0 ozo 
zo 

zo 
zzo § 

18 — zzo z ozo 0 0 zo 0 0 

19 0 0 zo 0 0 0 N N N « « 
20 z zw ozo 0 0 0 N z z 

1^ 

21 zw wzw z zo 0 0 N N 0 g 
22 zo ozo z ozo 0 

zo 
NO ZZO zo ^ 

^ 
25 ozo zo z 0 0 

zo 
0 0 zzo 

24 ONO z wzw NO 
NO 

NW N 

NO 

wzw 
25 NW N N N z w 

NW 
NW 

w 
26 0 zo wzw zo zo z 

ZO 

OZO 
zo 

27 0 zo z w zw z W W w 
28 zo ozo ONO z zw z W Z z 
29 — zw z NW NW w z z z 
50 — — NNO 0 0 zo 

NW 
w 

zw 

31 zo zw z 0 0 

zo 
0 0 0 



»9* 

MEI   1887.  WINDRICHTING. 

14 
15 16 17 

Ëdani. 

Balavia. 
(Observaloriiiml. 

v/m. 

9" 

n/m 

2» 

n/m. 

6" 

Tj:iatjap. 

Scraarang. 

v/m. 

8" 

12- 

n/m. 

4" 

Mandalieke. 

v/m 

8" 

12" 

D 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
15 
14 
n 
16 
17 

il  8 
19 
10 
21 
,2 

25 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

SS 

's 

^ 
^ 

ONO 
NO 

wzw NO 

ozo NNO 

NW NNO 
N NNW 

1     ZO NNO 

WZW NNO 

wzw NO 
w 

NW 
wzw NNO 

NW N 

ozo ONO 
WZW NO 

zzw NO 

zzw NO 

z 
NO 

j    zw NNO 

\  zzw NO 
1     NO OZO 

i     z 0 

wzw NNO 

zzo ONO 
zo ONO 

0 NO 

NNW NNW 

NNW NO 

N NW 

w NW 

WNW NNW 

ZZO 0 

ozo NO 

ZW 
ONO 

NW 

N 
ZO 

ZW 

ZZO 

NNW 

N 

ZZW 

NNW 
NNW 

WZW 
NO 

O 

ZO 

WZW 

ZZW 

ZZO 

O 

N 

NW 

N 

WNW 
WZW 
ZO 

o 

SS 

'S 

I 

Z z N 

z 0 0 

z 0 N 

z 0 N 

z 0 N 

zo 
0 N 

z 
NO 

w 
zo 

0 N 

zo 

0 N 

z 0 N 

z 0 N 

z 0 N 

z 
zo 

NNW 
1 
(      z 

ozo 
ONO 

0 0 NNW 

z 0 
NW 

!     z 
NO 

NO 

z 0 N 

z ozo N 

i    2 

0 N 

1   z 

0 N 

i     z 

0 N 

z 
ozo 

N 

z 0 N 

z 0 ONO 

z 0 N 
zo 

0 
NO zo 

0 0 

z 0 0 

NW N N 
zo z 0 

zo 

zo 

zo 

zo 

WNW 
zo 

zo zo 
zo 

zo 
zo 

zo zo 

zo 
zo 
zo 

zo 
zo 

zo 

zo 
zo 

NW 

zo 
zo zo 

n.w. 
n.w. 

n.w. 
n.w, 
n.w. 

n.w. 

WNW 

NW 
WNW 

WNW 

ZO 

NW 

WNW 
NO 

NW 
W 

NW 
ZO 

w 

WNW 
ONO 

NO NW 
NO 

NO 

NW 
MO 

ZO 

WNW 

NW 

NW n.w. 
n.w. 

n.w. 
n.w. 
n.w. 

n.w. 
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MEI   1887.     WINDRICHTING. 

18 19 W 
21 

Soerabaia. 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

Sembilangan. 

vm. 

9" 

n/m. 

2'' 

Soemenep. 

Boeleleng. 

V/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/ 

zo 

z 
zo 

zo 
zo 
zo 
zo 
zo 
zo 

w 
w 
w 
z 

zzw 
zzw 
zzw 

w 
w 
w 
w 
w 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

NVV 
NO 

o 
NO 

o 
o 
zo 
zo 

zo 
o 
o 
zo 
zo 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

NNO 

NNO 

NNO 

NW 

ZO 

z 
zw 

z 
z 
z 
z 
z 
z 

zw 

zw 
zw 

zw 
NW 

o 
zw 

o 
zo 
zo 

zo 
zw 
zo 

zo 
zo 

zo 
zw 
zw 

o 
o 

zw 

zw 

N 

N 

N 

NW 
N 

N 

z 
N 

W 

z 
N 

NW 

ONO 
N 

N 

NNO 
O 

ZO 

NO ZO 

N 

ZO 

ZO 

N 

w 
w 
ZO 

NO 

O 

N 

N 

N 

N 

N 

NW 

N 

N 

ZO 

N 

N 

Z 

N 

N 
ONO 

N 

O 

O 

O 

O 

N 
ZO 

NO 

O 

O 
NO 

W 
NO 

O 

O 

O 

N 

N 

I 

se 

o 

O 

O 

o 
o 
o 
o 
o 
N 

O 

NW 
O NO 

O 

NO 

O NO 

O 

O 

O 

O 

ZW 

ZW 

ZO 

o 
O 

o 
o 

NW ZW 

o 
o 

o 
o 
o 
NW 

NW 

NW 
NO 

NW 
O 

ZW o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o zo 
zo 

o 
o 
o 
o 
o 
zo 
o 
o 

(I 
( 

II 

N^ 

N^ 

NI 

t 

tl 

tl 
c 

Z1 

z\ 
c 
o 
o 
o 
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sa 9  — 

MEI   1887 WINDRICHTING. 

;:5 c 22 
1               23 1                24 

25 

Bima. 

Koepang. Bandjermasin. Bonlhain. 
~~ ■  3 

1 ") 1'  ̂ v/m. 
n/m. n/m. 

v/m.      n/m. 

n/m. 
v/m. 

n/m. n/m. 
5 

i     9-^ 

2" 

6- 

fl»         2" 

6" 

9" 

2" 

6- 

II 1 
1 
i       0 

0 0 ONO 
ZW 

0 0 0 

zo 

a 2 zo zw z ONO 
ZW zw — 

zo 

zw 

5 zvv zw z 0 zzw 
zw 

0 

zo 
0 

I 4 0 0 z NW 
zw — 

zw zo 

zw 

M 

i^ i    zw 

zw 
z — WNW — 

zw 

zw zw 
SI 

1   ̂ 

0 0 0 Z z w 
zw 

zw 

3 «7 zo zo z 
NO 

ZW 

zw 
zw 

zo 

NW 

l\ ̂ 8 
zo ozo ozo 

N w — — zw 
zw 

f 9 ozo z z W zzw z — — — 

Zl 10 0 ozo z — NW z — — — 

i> 11 

1^ 
ozo ozo z NNO ZZW — — — — 

f 12 e ozo ozo z N — — — — 

(1 15 
SS 

zo z z 0 Z — NW w w 
d 14 o ozo 

zo 
zo — zw — w w w 

J 15 SS ozo ozo ozo N — ■ zw 
z w w 

V 16 

.§"
 

ozo ozo 
ozo NO 

zw 
zzw z 

zo 

NO 0 17 

'i 

zo 
ozo 

ZZO NO wzw 
zw 

0 zo — 

0 18 
^ 
^ ozo zo 

zo 
NO 

wzw zw 
NO 

0 
NNO 

0 19 § 
ozo zo ZO 

ONO N 0 0 z 0 

(1 20 ê ozo ozo Z 0 — ONO 0 NO 

.1
 

21 i ozo o/.o Z — w z NO 0 

NO 

fl 22 CD zo 
zo 

ozo 0 ONO 
zw 

NO 

z — 

25 ozo ozo z 
NO 

NO — NO — 

24 ozo ozo z 
NO 

Z — 
NO 

0 

— . 

Ï5 ozo ozo z — — z — — 

26 ozo ozo z 
ZW 

0 — 

^7 zo 
ozo z 

zw 
NW 

ZW 

— — 

^8 NO 
ozo z ZW zzw 

zo 
0 — 

—    • 
b ZZO 

ZZO 

z      j 

0 
NW 

zo — w — 

50 ozo ozo 

^   i 

NO 
NW    1 

zo 
— 0 0 

51 OZO 
zo Z          ! 

W W . 

zw 

0 NO 

■ 
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MEI   1887.   WINDRICHTING. 

^^ 
26 

1               2-7 
1               28 

29 

^^ 

Tontoli. Senana. Amboina. 
Saparoea. l 

v/m. 

v'm. 

n/m. n/m. 

vm.        j2" 

n/m. 
v/m . 

12" 

nn 

l 
1 

8" 

9" 

2- 

6" 

7" 

5" 

6" 

6 

1 NW z 
zw , NO 0 0 1 

2 NW 0 0 — — zw — w 

-    l 

5 N 0 0 
ZW — W 

zw — 0 
Z(     j 

4 N w zw — — — — W NO 

-      4 

b N z zw —    1    — — — w 

v> 
6 N — w -- — — — zo — 

\^ 
7 N 

zw 
zw — — ZW 

zw 
w w 

8 0 w w w — 
_„ 

— w 0 M 

9 0 NO NW — 
zw 

zw — w V) 3 
10 0 w w — zw 

zw 

— w w 

10 

11 0 — 0 — — zw 
zw 

— zo 

ze 
11 

12 0 wzw zw — — — 
zw 

— w 0 

12 

13 NO i i zw 
zw 

— 
zw 

— w w 

\] 

14 IVO ^ g 0 NNO — zw 
zw — 

zo 
ze u 

15 NO i zw zw — — zw 
zw 

— 
zo 

Z( 

la 

16 NO ^ 

i^ 

zw 
zw — — zw zw — w — 

\i 

17 NO 
Ö ö zw zw — — NO 0 zo w w 

\' 

18 NO ^ ^ zw zw NO NO 
0 w zo — 

\> 

19 NO 
."^ 

.1 

0 0 — — — w 
zo 

-H 

If
 

20 NO ^ < zo zo — NO 
NO 

NO 
zo 

zo 
w 

'1} 

21 W 0 0 NO NO zo w — 

'1 

22 w 0 0 — — zo w — 

•) 

25 w 0 0 — NO N w NO — 

.1 

24 w w 0 — — 
ZO 

zo zo w 

-1 

'l 

25 w w w 0 W ZO 

zo 
w w 

•1 

26 w 0 zw w ZO 
zo 

N w w il 

27 w 0 0 — — N 
zo 

w w — l 
28 w z N ZO 

zo 
— w zo l 

29 w N NW — — — zo w 

Vf 

•"i 

30 w 0 — — — w w NO 

31 w z N w 
zo 

~ 

  ; 

üï 
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MEI  1887.  REGENVAL. 

i 
bc 

■i 

Vi j 
v3 ^    es 

'S 

n 

-cJS*
 

c  •? 
1 

<a3 

1 o 
p, 

•d 

.2 ^ 

;. ^ 

c2 

03 

c 

c ï 4 

eo 

'S 

1 8 38 40 
11 

1 
8 _ __ 

2 16 
29 

6 75 
18 

22 5 
  ) 

5 2 — 

3 — 2 — — — 5 — 20 
10 3 — 

.  4 — — 16 — — 20 — — 

12 
6 

25 

15 j  5 17 15 11 2 — 1 7 — — — — — 

6 — 12 13 — 28 8 — 7 18 

49 
— 

-  — '   7 21 1 21 — 5 
10 

2 1 25 — — — 

8 2 17 7 46 2 4 
42 

1 15 — — — 

9 
10 
11 

2 5 
9 
3 

6 
2 

— 
16 

— 26 — — — 

1 _^ 

n — 15 6 
— - 

41 30 47 
37 

— — — — 

13 14 13 25 6 18 8 — 33 
43 

9 — — 

14 16 43 29 — 28 40 2 4 10 — — 8 
15 52 4 7 21 

26 
31 

18 17 

—  . 

15 — 
— - 16 20 19 26 10 35 11 10 44 15 — — — 

ffj  17 104 57 — 52 4 31 34 — 
30 

25 
10 

5 
-  18 10 _ — 62 — 9 4 — — — — — — 

-  19 9 62 — 21 3 4 50 — 3 — — 

2- 

w  20 — 7 16 3 2 20 — — — 
— . 

— — 

-  21 1 2 26 9 59 8 2 
10 — — — 

-^ 

-  22 87 78 17 — 8 10 10 22 
15 28 

— — 

-i  25 
50 9 9 5 29 40 2 1 

20 
— 9 — 

-[  24 
22 14 12 55 12 3 52 14 2 — — — 

ïj  25 
11 8 20 5 — 1 2 — — 5 — — 

ï!  26 5 6 1 2 8 9 2 — — — — 8 
-   27 1 7 4 — 7 2 — 8 1 — 8 — 

J   28 5 8 3 — 4 
18 

4 
18 

10 
4 12 12 

ff   29 1 33 7 
35 

24 30 27 21 31 — — — 

0   30 8 12 6 4 — 60 3 1 27 24 — — 

'  31 
— 31 52 30 6 

10 

451 335 

4 
65 

2 — — 

Totaal. 454 516 452 387 418 271 383 
172 

62 50 

♦ 
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MEI  1887. REGENVAL. 
# ! 

1 

1 1 

■1. 

ld 6 

% 
s 

Oh 

s 
o 

o» 

1 
1 os 

ca i ai 
o 

CS 

C 
s 

B 
s 

1 l 

1 
38 

6 3 
15 ^ 

2 — 70 — . 13 — 1 
11 

4 
3 
4 
5 

12 \ 
16 2 

1 
2 

50 
— 14 

1( 

,_   . 
18 3 2 

_^ 

6 — 8 — 6 — — — 22 1 

11 

7 — 6 62 — — — — — 12 J 
8 — — — — 15 1 — 3 3 21 
9 — — — — — 36 15 — 2 

ie 

10 — — — — - — — — 5 — i 

11 — — — 25 
62 

42 24 — — 

V. 

12 2 6 56 9 — — 2 — — 

13 — 

■  — 

— — — — — — — — 

'    1 

14 15 — — — 1 — — — — 1 
15 — 3 — 6 

35 
1 6 2 — 

16 — 9 — 20 21 
20 

22 — 1 — 
17 
18 
19 

8 12 — 38 
.65 

30 36 1 

74 8 
2 

— 3 — 

29 23 20 

20 — — — 14 — — 27 8 — — 

• — 

21 — — — — — — — 18 22 — — — . 

22 — — — 

-^ 

4 — — 5 — — — — 

23 — ,. — 6 7 — — 6 — 

24 — — — 2 — — — — 6 22 — 

l; 

25 „__ 
— — — 2 — 4 10 

26 — 27 30 2 12 — — 17 53 
5 8 — 

27 20 23 

:   

4 4 7 0 
20 

4 4 1 
11 

28 22 31 
24 8 — 140 0 

25 
8 — 57 

— ! 

29 — — — 
32 

— 20 3 — — 2 1 

—  i 

30 — — 6 — — 7 6 3 — 
1 

31 — 

122 77 

8 

313 

5 

162 

10 

328 210 

16 

377 

60 

243 
4 

87 
1 

143 

'S 

Totaal. 62 

Ge 

k>« 
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MEI  1887.    METEOROLOGISCHE  WAARNEMINGEN  TE  TJIBODAS. 

s 
1 

6"  v/m. 12"  s'middags. 

1 
i P 1 

S o s 
s 

II 

'S 

1 14.0 95 N 1 19.2 

92 

NW 
10 

2 15.2 96 W 6 19.0 
98 

NW 

10 

3 14.6 95 W 2 20,6 85 
NW 

9 
4 14.2 95 w 6 21.6 

82 

W 8 
5 14.0 95 w 2 22,8 

74 
w 9 

i        6 14.6 91 w 2 19.8 89 W 9 
i        7 15.4 95 NW 1 19.2 

92 
W 

10 

8 15.8 95 
NW 1 — — — 

9 15.0 100 W 9 21.2 
84 

NW 6 
1       10 14.0 95 W 9 19.4 

90 
W 

10 

11 15.6 95 W 8 21.6 

82 

w 9 
12 14.6 95 NW 

10 
20.4 89 w 

10 

15 14,4 91 W 4 19.4 98 w 
10 

14 16.4 92 w 6 19.0 

94 

NW 

10 

15 15.4 95 w 1 — — __, 
— 

16 14.6 95 w 1 19.6 87 
NW 

10 
17 14.2 95 w 1 19.4 

92 

NW 10 

18 16.4 98 z 1 19.6 98 
NW 

10 

19 16.4 96 NW 

10 
18.2 

96 
W 

10 

20 16.0 96 W 9 21.2 
78 NW 

9 
21 15.6 95 Z 1 19.0 

94 NW 

10 

22 14.8 95 W 5 
21.0 75 

N 9 

,      25 
15.6 96 N 

10 

20.0 
85 NW 

10 
24 17.0 94 NW 

10 
19.4 94 W 

10 

25 16.8 94 0 9 22.2 
66 

W 8 
26 14.6 95 W 2 20.0 85 

W 9 
27 15.8 95 zw 9 19,8 90 

W 

10 

28 14.8 95 z 8 20.0 87 0 

10 

29 14.6 95 0 8 — — — — 

50 — - — — — 19.6 
94 

w 
10 

51 14.0 95 NW 2 20.8 85 w 9 

Gemidd. 14.75 94.6 5.1 20.11 87.5 9.4 
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MEI 1887. METEOROLOGISCHE  WAARNEMINGEN  TE  TJIBODAS. 

6"  n/m. 
6"  v/m. 

OPMERKINGEN. 
ó    . ^'ë 1    bD 

. 
Thermometer. 

1 IS 
^1 1 Max. Min. 

1 17.8 96 
NW 10 22.6 13.0 Nevel. 

o 18.4 98 
NW 

9 22,8 
14.6 

5 18.6 98 N 10 23.4 14.0 Nevel. 

4 18.0 96 W 3 23.0 13.2 . 

5 17.6 
94 

W 5 23.4 15.8 

6 16.2 94 NW 
10 23.8 14.0 

7 17.0 96 NW 
10 24.0 13.0 Nevel. 

8 16.2 96 W 

10 
24.0 13.4 

9 17.6 86 W 9 22.8 11.6 
10 16.4 100 W 6 22.6 12.4 Nevel, 

11 18.2 96 NW 

10 
22.0 13.0 » 

12 16.6 96 W 
10 21.8 14.0 

13 16,4 98 NW 
10 

21.6 13.4 Nevel. 

14 17.0 96 W 

10 
22.0 15.0 » 

15 18.0 96 W 

10 
22.0 13.0 » 

16 17.0 100 W 

10 
21.6 

13.0 » 

17 18.6 98 W 
10 

21.4 13.6 » 
18 17.6 98 NW 

10 
22.4 14.0 » 

19 17.2 98 W 10 21.8 15.6 « 
20 17.8 98 w 10 

19.8 14.8 » 

21 17.2 96 NW 
10 220 15.0 » 

22 17.4 
94 

N 
10 

21.6 14.6 

25 17.4 
98 

W 

10 
21.6 14.0 Nevel. 

24 17.4 94 w 9 21.4 15.0 » 

25 17.6 90 w 7 22.0 14.8 

26 18.4 96 NW 9 23.6 13.2 
27 17.4 98 W 

10 
23.4 12.4 i 

1 

28 17.6 98 zo 10 21.0 13.6 Nevel. 
29 — — — — 21.0 13.6 

30 17.2 96 w 10 — — 

31 17.0 

17.43 

96 w 
10 

21.0 
13.2 

Nevel. 

Gemidd. 96.1 9.2 
22.25 13.73 
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JUNI    1887.  WINDRICHTING. 

1 2 3 4 

Poeloe  Bras. Oleh-leh. Poeloe  Bodjo. 

Padang. 

1 
1 v/m. 

9" 

n/m . 

2" 

n/m . 

6" 

v/m .      n/m . 

9"          2" 
n/m . 

6" 

v/m. 

9" 

njm.   1  n/m. 

2"          6" v/m. 

9» 

n/m. 

2- 

n/m. 

6" 

1 w zw zw zw 

1 

zw zw zzw N NNW 
ZW zw 

zw 

2 zw z z zo zzw zzw NO 0 WNW 0 w 

NW 

3 z w w zw zw zw 
0 

zo 

Z 0 
zw 

zw 

4 z w w zzw zw zw 
w ONO 

ZO NW 
0 0 

5 w w w zzw NO 
NW 

NO ozo NW NW NW 
NO 

6 z w N zzw zw zw NNO N N 0 

ZW^ 

w 
7 z w NW zw zzw zw w 

NO 
NW 0 zzw 

NW 

8 zw w w zzw zw 
zw N w 

NW 
0 w W 

9 w w w zw zw zw z WNW 

NO 
0 zzw 

ZW 

10 z w N zw zzw zzw NNO 0 
NO 

0 w w 
11 zw w zw zw zw zw zo 

zzo 
z NNW 0 0 

12 zw zw zw zw zw zzw 
zzo 

0 NW 0 zw 0 

13 w w w zo 
NW 

zw 
NO z NO 0 

zw 
zzw 

14 z w w zo w w 
zo ozo Z Z z 0 

15 zw zw zw z w w 0 

zw 
ZW 0 w z 

16 zw w w w w w 

zo 

0 N 0 NW 
NW 

17 zw zw z w w w NNO zw NO 
NO NW 0 

18 z zw zw zzw zzw w NO N NW Z z z 
19 zw zw zw zo z z N 

NO 

NW 0 zw NO 

20 z zw zw zw zw 
w NW 

ZO 
NW 

— w W 

21 zw z w w w w N Z 

NW 

0 0 0 

22 w z w w w w w ZZO ZW 0 w w 
23 w z w w zw zw 

NO 

NW 

W — w w 
24 zw zw z zw zw zzw NW Z ZW 0 z 0 

25 w zw z zw zw zw N ZO 

ZW 

0 
zw zw 

26 w zw z zw w zw NW W ZW NO NW 
NW 

27 zw z w w w zw NW w z 0 z Z 

28 w z zw zw w w NW N N 0 
zzw 

NO 

29 w zw w w zw 
zw NW w NW 0 z Z 

50 zw w w w w w NW w NW 0 
zw ZW 
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JUNI  1887.    WINDRICHTING. 

Poeloe  Pandang. 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

Benkoelen. 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

Bengkalis. 

Muntok. 

v/ra. 

9» 

n/m. 

2" 

zo 
o 
NO 

ZZO 

O 

ISO 

ZZO 

NO 

ZO 

KO 

O 

O 

NO 

O 

o 
ZW 

o 
o 
o 
NO 

NO 

O 

N 

N 

NO 

ZO 

N 

NO 

NO 

N 

NW W 

NW NO 

W ZW 
NNW w 
NW NW 

NNW NW 

NW NNW 
NW NW 
NW NNW 
NNW NW 

Z ZO 

NNW NW 

NNW NNW 
N NW 

ZW N 

NW N 
NO NO 

NO 
NO 

NW NW 
NW NW 

NW NW 
NW NW 

NW NW 
NNW NNW 

NW NW 
ZW ZW 

NW N 

NW NW 
N N 
NW NW 

O 

NO 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

o 

NO 
O 

O 

OZO 

o 
O 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

OZO 

z 
WNW 

wzw 
wzw 

z 
WNW 

NW 

wzw 
WNW 

NNW 

WZW 

z 
z 
z 
NW 

NW 
WNW 

ZZW 

W 

WZW 

WZW 

ZZO 

NW 

Z 

WZW 

ZZO 

ZZW 

Z 

z 
z 

OZO 

ONO 

OZO 

zo 
OZO 

N 

WZW 
z 

NO 

OZO 

OZO 

NO 
ZO 

OZO 

wzw 

OZO 

OZO 
OZO 

o 
NO 

N ZO 

OZO 

zo 
OZO 

WNW 

o 

z 
ZW 

ZO 

o 
ZW ZO 

ZO 

ZZW 

ZW 
ZO 

ZO 

ZO 

zo zo 
zo 

ZZW ZW 

zo 
zo 
zo 
zo zo 

zo 
zo 

zo 
zo 

zo zo 
zo 

z 

N zo 

N 
ZW 
o 
zo 

zo 
zo 
zo zo 

zo 
zo 

NW 
zo 

zo 
NNW 

N 
zo 
zo NW 
zo zo 
zo 

zo 

zo zo 
zo 
zo 

zo 

zo 

N 
N 

o  ||^ 

NNOli 

zo 

NWj  ■ o  ;t  > 

0 

N  1 

ZO  i zo  ! o  ! 

ZO o NW 

O 
O 
ZO 

NW 

ZO 

N ZO 

ZO 
zo 

zo zo 

zo zo 
zo 
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JUNI  1887.    WINDRICHTING. 

9 10 1 
11 n 

é 
as 
O 

Tandjong  Pandan. Java's  1^  Punt. Vlakke  hoek. Eil.  Noordwachter. 

11), 

v/m. 

6" 12" 

n/m. 

6" 

v/m. 

9" 

12" 

n/m. 

4" 

v/m. 

9" 

12" 

n/m 

4"
 

v/m. 

8" 

12" 

n/m. 

4" 

1 ozo zo 0 0 

zo zo 
N z z 

zo 
zo 

ozo 
2 ONO NO N N N w w WNW NW 

zw zw zw 

3 0 OZO ZO zw zw zw 
w w w WNW w wzw 

4 OZO zw wzw zzw zzw zzw 

w^ 

w w 
zw zw zw 

5 z zw wzw z z z w w w zw zzw zw 

6 w WNW NNO — z z N N z z z z 
7 0 Z — w zw zw 

NW w zzw z z zzw 
8 zo ZZW z zw zw zw 

z z 
zw 

z z z 
9 z z zo zzw zzw zzw w w w zzw zw 

zw 

10 ONO          NO — zzw z z w w w zw 
zw 

zzw 

11 zo zo z z zw z z z z zzo 
zzo z 

[% z zo zo z z z zo 
zo 

zo 

zzo z zzw 

15 ONO zo zw z z z z z z zzw zw 
zw 

U zzw z z z z z N 
zo zo 

zzw 
zzw zzw 

L5 0 z zw z z z N zw 2 zzw zzw zzw 

16 wzw zw z z z z NW 
NW NW 

zzw zzw zzw 

17 zo z zw z zzw z w w w 
zw 

zw zw 
8 z zzw zw z z z w w 

zw zzw 

zo 

ZZQ 

9 NNVV N ONO 0 0 0 0 zo 
zo 

zo ozo ozo 
10 ZO zzo 0 0 0 0 

NO 
0 0 zo zo ZO 

1 ozo z zzw 0 0 z N 
NW 

zzw 
zo zzo 

zo 

12 wzw w — — 0 0 N 
zo 

zo 
zw 

ozo 

zo 

15 zo zzo 0 zo zo z 0 0 0 

zo 
z 

ZZQ 

4 0 OZO zo 0 0 
zo 

zo zo 
zo 

OZO 

zo 
0 

5 NNO 0 OZO zo 
zo zo 

0 0 0 zo 
zo 

zo 
6 0 OZO OZO zo zo zo 0 0 0 zo 

zo zo 

7 ONO 0 OZO zo zo zo NO 0 0 zo 
zo 

zo 
8 ZO 0 OZO 

zo 
zo 

zo 
0 0 0 

zo 
zo ozo 

9 OZO OZO 0 zo zo 
zo 

0 
NO 

0 
OZO ozo 

ozo 

0 ONO 0 0 zo zo zo 0 0 0 ozo 

zo 
z 

«f 
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JUNI    1887.  WINDRICHTING. 

13 14 15 
16 

Edam. Batavia. 

v/m. 

9" 12" 

n/m. 

4" 

v/m. 

9- 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

ïjilatjap. 

Semarang. 

v/m. 

8" 

n,w. fLW. W.W. ZZE NNO N 

n.iv. n.w. n.w. ZW 
N WNW 

n.w. n.w. n.w. NW NW 

z N N WNW N ZZO 

z N N ZZW N — 

z N N ZZO NO NO 

z N N ZZO 
NNO 

WZW 

z N N Z N N 

z N N W NNW N 

z Z Z WZW W ZZW 

z N N Z 
NO 

NNO 

z N N N NO 

z N N WZW N N 

z W N w NO 
NO 

z NW W N NNO 
NW 

zzw W W 
ZW 

NNW 
z NNW NW ZW WNW WNW 

z NNW NW WZW OZO 0 

zo ZO ZO OZO 0 0 

0 0 0 OZO NO OZO 

zo ZO 0 ZZO 
ONO 

zzw 

z 0 NO z 0 0 

z NO NNO OZO ONO N 

zo 0 N 0 ONO ONO 
z N N zzw OZO 

NO 
z N N zzw 0 ONO 

z N NO 
zo NO 

N 

0 0 0 N 0 ONO 

0 0 NO ZZO 
NNO 

NO 

z N N NO NNW N 

1 53 

NO 

NO 

NW 

NO NO 
ZO 

ZO ZO 

ZO 

NNW 

W 
ZW 

zo 
NW 

NO ZO 

NW 
NO 

NO ZO 

ZW 

O ZO 

O 

ZO 

o 
o 
ZO 

ZO zo 
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JUNI    188 7.     WINDRICHTING. 

^ ^^ 17 
1               18 

19 20 

Poeloe  Mandelieke. Soerabaia. Sembilangan, 
Soemenep. 

11 
s 

v/m. n/m. n/m. v/m. n/m. n/m. 

v'm. 

n/m. 
n/m. 

I 
8" 

12" 

4" 

9" 

2" 

6" 

9" 

2" 

6"     i 

,   1 zw WNW NW zzw w 
NO 

zw 
N 

N 
  ' 

:^ w ZO 0 zw w 0 

zw 
N N 

P ozo z ozo zo 0 0 
zo 

N zo 

,4
 zzo zo ZO zo 0 — z N 0 

5 zo zo ZO zzw 0 — 
zo 

N N 

6 0 0 OZO zzw 0 — zo 0 0 

7 N zo 0 zo 0 — 
zo 

0 0 

,8 
NO zw zo zo 0 — zo 0 0 

9 NW w 0 
zo 0 — 

zo 
w 0 

10 ZW NW w zo 0 — zo w 0 «Ti 

11 zw w WNW zo w 0 zo 0 0 

n zo zw OZO zo w — zw 
N N 

SS 

13 zo zo NW zo w 0 zo N N ^ 
14 NO N ZO — w zo N N ^ 

15 NO NO NW zo w 

zo 
N N 

si ,16 ZO NO 0 zo w 0 
zw 

N N 

•s 

J7 NNO ZO OZO — 0 0 

zw 
N N i 

l 18 ZO 0 NW — 0 — 
zw 

N N i 
19 NO NO 0 — 0 — zw 

N NO 

'S 

W ZO NO NO 0 — zw 0 0 g 

l 21 ZO 0 ZO — 0 — zw 
0 

NW 
i 

\ 22 ZO ZZO Z zo 0 — 0 0 0 

<:S 

\ 23 0 ZZO Z zo 0 — 0 0 NO 

24 ZO ZO OZO zo 0 — 0 0 NO 

25 zo ozo OZO — 0 — 0 
zo 

ZO 

26 z zo OZO 
zo zo — 0 0 0 

27 zo z ZW zo ozo ozo 0 0 0 

28 z zo 
zw zo 

ozo — zo 
zo 

0 

29 zo zo zo zw ozo — zw zo 0 

30 zo zo zo zo ozo zo N NO 



ir 

JUNI    1887.     WINDRICHTING. 

21 22 23 24 
25 

Boeleleng. 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

Bima. Koepang. 
Bandjermasin. 

v/m. 

9" 

n/m. 

2» 

n/m. 

6" 

Bonlliain. 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/n 

6" 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

NW 0 0 

0 0 NW 

0 0 0 

N 0 0 

0 N N 

0 N N 

zo ZO ZO 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 NW ZW 

z ZO zw 

0 0 0 

NW 0 zw 
NW 0 zw 
zw 0 NW 

NW 0 zw 
NW 0 NW 

NW 0 NW 

NW 0 ZW 

NW 0 ZW 

NW 0 NW 

g 

•  S 

<li 

QJ 

öï, 
Ö^ 

.§s 

.S 

•«o 

g ^ 05 

SS 

s ^ s^ 

'S 

^ 

'S 

5^ 

g 
SS g QJ 

<aj 

5i 

CD 

^ 

_ NW _ W 0 

NO 

ZW 
— z 0 

NO 

ZW 
— 

ZO 
— 

NNO ZZO zw — 0 
zzo Z w — 0 

z wzw wzw NO w 
NO 

zw zo ZW NO 

0 zzw zo 
WNW 0 

NO w zzo 0 0 

NNO NW NO — zw 
NW 

N NO 0 
zw 

NNO w w 

zw 

z 
ONO NNW w w z 
ZW ZZW w — NW 

NO zw 
zzo 

— 0 

NNO ZZW z — — 

NNO 
N — 

NO 

NO ZO NW 
zw 

— 
NNO NNW — — 

ZO 

NO NW 0 zo 
NO ZO zzo 

NO 

NO 

NO 
NO 

NO 
0 

NO 
0 0 

0 0 ZO 
NO 

NO 

NO OZO — 
NO 

0 

0 
NW NO 

0 

NNO ZZW NO 0 
ozo 0 0 0 zo ZW z NO — 

ZO 
NW zw 

z 

NO 

O 

NO 

NO 

NNC^ 

O 

NNC 

NW. 

zw 

NO 

ZW 

O 

NO 

NO NO 

O 

NO 

O 

NO 
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JUNI    1887.     WINDRICHTING. 

26 27 
28 

1 
2 
5 
4 
5 

u^  6 
7 
8 
9 

10 
1  11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
24 
251 
26 
27 
28 
29 
30 

Tontoli. 

v/m. 

8" 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Senana. 

ö ó 
§ s 

i;» 
«15 

?:^, Cyr> 

^ ^ 
e e 
? ? 

.^ 

< 
«O 

Amboina. 

v,m 

12" 

n/m 

5" 

v/m. 

6" 

Saparóea. 

12" 

zo 

zo 

N 

NO 
N 

NO 
ZO 
ZO 

O 

W 

O 

O 

O 

W 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

NO 

NO 

ZO 

NO 

ZO 

NO 

ZO 

O 

NO 

W 

W 

W 

O 

O 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

N 
ZW 

o 

Z 

o 

o 

w NO 

z 

o 

N 

O NO 

Z 

O 

N 

Z 

O 

zo o 

o 

o 

NO 

zo 

o 

N 

O 

o 

z 

NO 

O 

O 

O 

O 

O 

NO 

N 

O 

O 

O 

o 

w 

o 

o 

o 
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JUNI  1887.  REGENVAL. 

fcc 

ei _2 

S rt 

A  « 

1 bc 

a 
a 

li
e.
 

Tj
io
gr
e 

G 

42 

1 

II 

1 
1 

t 
o 

70 
8 

0/ 

48 
49 

lOo 

16 
16 
13 
4 

10 
60 

85 
22 
29 
58 

4 
10 

30 
5 

1 
1 
4 

24 
39 
4 

7 
7 

41 
5 

8 
20 

25 
36 
1 

15 

1 17 

30 
39 

76 
12 
18 

10 

10 

12 23 

14 

1 

32 13 
15 

6 

5 
13 
8 

12 

91 

19  !  - 
7 
2 18 

20 

23 
2 

43 

12 7 
5 
5 

68 

63 

70 66 

8 

35 
22 

10 

2 
1 

20 

26 

7  48 
93  16 
8 
_  1 

16 
1 44 

4 
23 

18 
20 

2 10 40 

23 

15 
Li 

18 19 

17 

5 

30 
29 00 

1 

13 

4 

o 
18 

11 
1 
5 

13 

18 

Totaal. 432 422 190 255 285 98 
215 

244 237 

58 
190 

121 
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JUNI 1887. REGENVAL. 

«5«55_5. 

i  1 1 o 

co d 
g 
% o 
CS 

et 

a 1 

'S 

i 
ê é re 

a 

é 

Ö{     1 67 52 34 _ 11 16 1 1 1 
64 2 — — — — 2 

10 — — — — 

3 29 22 32 51 15 33 25 — — — 
19 

4 — 24 22 
10 — 6 14 26 

8 — — — 

1    5 — — — — 3 — 

20 

16 — — 11 14 
^    6 

— — — — — — — 58 — — — 
10 

;     7 — — — — . — 
9 1 — 4 — 

8 — — — 10 — — 1 
19 

6 
— . 

— 8 
9 — — — 17 — — 30 — 2 — 4 — 

10 38 55 33 — 7 4 3 — 13 — — — 

11 — — . — — — 4 — — 0 — — — 
12 — — — — — — 5 — 2 — 7 — 
13 — — — — — — — — — — — 
14 — — — — — — — — — — — — 
lo 22 49 25 — — — — — — — — — 
16 — — — — — — — — — — — 
17 — — • — — — — 29 — — — 11 — 
18 — — — — — 9 2 — 6 — 
19 — 18 28 — — — 4 — — — — — 
20 19 33 — 21 — — 30 6 — — — — 
21 — — — 

15 
— — 4 — 70 — 8 — 

22 — — — 4 
— • 

— 2 — 30 • — 1 — 
23 — — — — — — 10, 30 22 1 3 
24 — — — — — — — 36 2 — 
25 — — — — — — — 

1 
— 

26 
— 

13 

.        26 — — — — — 

   1 

— — 1 — 
27 — 3 — 2 — 
28 9 — — 1 — — — — — 

26 
— 

29 — -^_ — — — — — — — — — — 
30 

184 255 174 129 

— 

23 

4 

209 
   1 

166 

— I-T 

O — 

1   Totaal. 
25 182 86 

86 
131 
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JUNI  1887.    METEOROLOGISCHE  WAARNEMINGEN  |TE TJIBODAS. 

0 

s 6". v/m. 

12°  s'middags. 

Pm B 
ii 4 

p- i 

SI ii 

1 

1 15.4 81 NW 9 22.0 
79 

w 7 
2 14.6 93 

W 2 20.0 
92 

NW 

10 

5 14.8 95 
W 9 20.4 

89 NW 
9 

4 15.4 88 NW 4 20.0 89 W 9 
5 15.4 95 Z 1 19.0 

92 

NW 

10 

6 14.8 95 z 2 19.4 
90 

W 
10 

7 15.2 96 N 9 19.0 
94 

NW 
10 

8 1.56 96 NW 8 19.0 
94 

NW 10 

9 15.2 95 NW 8 18.4 98 NW 

10   ; 

10 16.0 85 NW 10 20,0 
85 

NW 

10 

11 12.6 95 W 1 18.0 98 
NW 

10 
12 12.6 95 W 1 21.0 84 

NW 
5 

15 15.8 80 W 1 21.6 

72 

W 5 

14 12.8 95 W 1 20.0 85 w 8 
15 12.2 90 W 0 21.0 

82 
w 

8     1 

16 14.4 
95 

W 9 19.0 92 NW 9 

17 11.8 
95 

W 5 19.4 

87 
W 9 

18 14.8 89 W 9 19.0 
88 NW 10 

19 12.4 88 W 1 — — — 

W 14.2 
95 

W 9 20.4 
81 

NW 9 

21 14,4 95 W 8 17.8 
92 

W 

10 

22 16.2 89 w 6 19.0 
86 

W 

10 

25 15.6 95 w 2 — — 

24 15.4 95 w 6 17.4 

94 

NW 
10 

25 11.2 97 w 1 22.0 
56 

W 2 
26 15.2 86 

NO 1 21.0 
78 

NO 
7 

27 14.8 
91 

NO 1 22.6 
66 

W 5 

28 14.0 86 W 4 22.2 
66 

N 6 
29 15.8 96 Z 

10 21.0 
75 

N 6 
30 12.4 

95 
W 1 20.0 

81 
W 9 

Gemidd. 15.97 91.4 
4.6 

19.99 84.3 8.5 
1 
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JUNI  1887. METEOROLOGISCHE  WAARNEMINGEN  TE  TJIBODAS. 

«        B ï             en 

6"  n/m. 
6"  v/ni. 

OPMERKINGEN. 
d. ^i ^ Thermometer. 

ï            ̂  
S 1 

Max. Min. a 

<=«> 

'^  u 

ca 

1 17.0 96 W 9 22.6 14.4 

)          2 17.4 
92 

W 5 22.4 15.6 
Nevel. 

5 17.2 98 
NW 

9 25.4 15.4 

5         ̂ 
16.4 98 W 

10 

21.0 10.0 

1         Ö 17.0 98 w 
10 

22.0 12.0 

l         ̂ 17.0 98 
NW 9 21.8 12.6 

1      7 16.8 96 
NVV 

10 
22.6 14.6 Nevel. 

8 17.4 96 NW 
10 20.4 

14.6 

,      9 16.6 96 NW 9 21.6 14,6 
Nevel. 

i  10 
16.8 98 W 

10 21.0 14.2 
11 16.4 98 w 5 20.4 12.0 

12 16.6 96 w 5 22.0 10.8 
Nevel. 

15 17.4 88 w 8 22.2 11.0 

14 17.0 98 w 1 22.8 
11.4 

15 18.0 94 w 10 24.4 11.4 
16 17.4 98 w 5 25.4 12.0 

17 16.8 96 NW 
10 22.4 11.4 

18 16.8 96 W 
10 22.2 15.4 

19 15.8 95 W 9 22.4 11.6 
Nevel. 

i     W 17.4 96 NW 10 
25,4 

12.2 Nevel. 
21 16.4 98 W 10 

22.0 15.8 

22 16.8 96 w 8 22.2 12.8 

23 — — — — 21.4 12.6 

24 16.4 92 N 

10 

25.6 12.8 
Nevel. 

25 14.4 91 
Z 2 21.0 10.2 

26 16.0 95 N 

10 

25.2 11.8 

27 16,8 
94 w 4 25.0 15.4 

28 17.0 98 W 

10 

25.6 
11.0 

29 16.4 96 w 2 25.2 
11.4 

50 16.0 
96 NW 5 25.0 

11.0 

'  Gemidd. 
16.74 95.6 

7.8 
22.55 12.40 
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JULI    1887.  WINDRICHTING • 

1 2 5 4 
^ 

Poeloe  Bras. 
■ 

Oleh-leh . Poeloe  Bodjo. 
Padang. 

s  j 

1 
v/m. n/m. n/m. v/m. 

n/m. n/m. v/m. n|m . n/m. v/m. n/m . 

n/n,  ̂  

ai ■ 
iSli a 

9» 

2" 

6" 

9" 

2" 

6" 

9" 

2" 

6" 

9" 

2" 

6>»ii 

1 zw w w zw w zw 
N NO w 0 

zw 
1 

2 w zw zw zw zw 
zw 

NW w zw 0 
zw 

z\ 
1 

5 z zo zw zw zzw zzw NO 
w 

zw 
0 w w 

4 z zw zw 
zw zzw zw 

N 
NW 

NO z z 
5 zw z w zw w w 0 

zo 
zw 

z 
zw 

w 
6 w zw w w zw zw ozo 0 z 0 z 

Nvl 

7 zw z z w w zzw 
0 zo NO 0 z z 1 

8 zw z z zw zw zw 0 zzo 
NO 

0 
NW 

NVi 

9 z z z w w w zo zo z 0 z z 
10 zw w w w zw w 

NO 
NNO z 

NO 

w w 
11 zw z z zw zw w zzo 

zw zzw 0 N 0 

12 z z zw w w zw 
0 zw zw 0 z 

Z   
 )' 

15 z zw z WNW w zw 
wzw 

NW 
wzw 0 NW 

NV ■ 

14 z z zw w NW NW zw zw zw 0 zw — 

15 z z w NW w w zo zo 
zw 

0 
zzw 

0 

16 z z z zw zzw zw zzo 
zo 

ONO 
0 z 0 

17 z z z zw zw w zzo 0 ozo 0 z 0 

18 w 

z  • 

0 w zzw zw z 
zo 

0 0 z — 

19 z zw zw w w zw z z z 0 z 0 

20 z w 0 w zzw zzw 
zzo 

w 
zw 

0 z 
zzc 

21 w w 0 zw zw w        w NNO w 0 z 

Oi 

22 zw w w NW w W             0 NW w 0 z 

01 

23 zw w NW w zw w zzw N w 0 z z 
24 w w NW ZW zw 

zw w 
WNW 

NW 0 N 
N\^ 

25 w w z zw zw w 
NO 

NW 
N 0 NNW NNV 

26 w w w NW w NW 
N N N 0 w w 

27 w w w w zw zw 
ONO 

NNO N w w 

0) 

28 w w NW zw w zw 
NW 

NW w 0 w 

wz^ 

29 w NW NW w NW N NNO 
NO 

w 0 w N ! 
50 w NW NW w NW W      !     NW N NW 0 w NNV f 
51 w 0 NW zw zw 

W          NNO N N 0 w N ! 

« 
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JULI  1887.    WINDRICHTING. 

Poeloe  Pandang. Benkoelen. 

v/m.       n/m. 

9"          2" 
n/m. 

6» 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

Bengkalis. 

Muntok. 

v/ra. 

9» 

n/m. 

2" 

N NW NW 

NO NW NW 

NO NW NW 

0 NW NW 

0 N Z 

0 ZW ZW 

0 ZW ZW 

0 ZW ZW 

0 ZW ZW 

0 z Z 

NO ZO z 
ZO ZO NW 

zo NW NW 

NO 
ZW ZW 

0 
zo zo 

ZO z z 
zo z 7^ 

zo z z 
zo z z 
NO NW NW 

NO NW NW 

NO W W 

NO N ZW 

NO ZW 
ZW 

N ZW ZW 

N NW NW 

0 NW NW 

NO N NW 

NO N NNW 

NNW NNW NNW 

N NNW NNW 
1 

1 

OZO Z 

j 
i 

ozo 
OZO ZW OZO 

0 wzw 
NO 

OZO z OZO zo zzw 
WNW 

OZO zzo Z 

OZO z OZO 

OZO z — 
zo zzo — 

OZO z OZO 
0 zzo NO 

0 wzw — 

0 wzw OZO 

0 z OZO 
0 z OZO 

0 / OZO 
0 z OZO 
z z OZO 

OZO z OZO 

OZO z OZO 

OZO z OZO 

0 z OZO 
OZO z OZO 

0 z OZO 
0 WNW N 

0 wzw NW 

0 z OZO 
0 wzw NW 

NNW WNW N 

0 WNW NNW 

OZO zzo NO 

I 
ZO ZO 

zo 

zo 
z zo 
zo 

z zo 

zo zo 

zo 
zo 

z 
zo 
zo 
zo 
zo zo 
zo 
zo 
zo 

zo 
zo zo 
zo 

w 
z 

zzw ZW 

NO 

zo 
zo 
zo 

o zo 

zo 

zo 
zo 
zo 
zo 
zo 
zo 

zo 

zo 
zo 

zo zo zo 

zo 
zo zo zo 

zo 
zo 

o zo 
zo 

z 
z 

NO 

NO 
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JULI   1887.    WINDRICHTING. 

9 10 11 n 

Tandjong  Pandan. 

v/m. 

6" 12" 

n/m. 

6" 

Java's  1^  Punt. 

v/m. 

9" 

12" 

n/m. 

4" 

Vlakke  hoek. 

v/m. 

9" 

12" 

n/m. 

4" 

Eil.  Noord  wacht  er, 

v/m. 

8" 

12" 

n/n 

4' 

ozo 
zo 

zo 

ozo 
ozo 

o 

zo 
o 

ONO 

zo 

ozo 
zo 

o 

zo 

zo 
zo 

ozo 
zzo 

o 
zo 

ozo 

zo 

o 

o 
zo 

ozo 

[ 
0 ozo zo 0 

zo 
N N w 

zzo zzw 

0 ONO zo zo zo 
N w N z ozo 

— zzo zo zo z N N N 
ozo zo 

ozo 0 NO NO w N N N z ONO 

zo ozo z z z w w w 

zo 
zzo 

z zo zo zo z N N N z zo 
zo 0 zo zo zo N N N zo 

zo 

ozo zo zo zo zo N N N 

zo zo 

ozo ozo zo zo zo N N NW zzo 
zo 

— NO 0 0 z N N 

N  ■ 

zo zo 
0 ozo w zw 

•zw 

NW 
NW NW zo zo 

ozo — zo zo zo 
0 0 0 zo zo 

zo ozo zo 
zo 

zo 0 0 0 
zzw 

zw 
zzo z zo zo zo 

0 0 zo 

zo 

zo 
0 ozo zo zo z zo zo 

zo 

0 ozo zo zo zo 
zo — zo 

zo 

zo 

0 0 

0 ozo zo zo z 
zo 

zo zo 0 0 

0 0 zo 
zo 

z 
zo 

zo 

zo 

0 ozo 
zo ozo 0 0 0 z 

zo zo 
0 0 

ozo zo zo zo zo zo 
zo zo 

0 0 

zo — 
zo zo zo 

0 0 
zo 

0 0 

zo zo zo zo 
zo 

z zw 
zo 

0 0 

0 0 zo zo zo 
zo 

zo 
zo 

ozo ozo 
0 zo zo zo z zo zo 

zo 
ozo 

ozo 

— 0 zo zo zzo 
NO 

0 0 0 0 

ozo 0 0 
NO 

0 N NO 0 0 0 

ozo zo zo zo z N 0 0 z 
NW 

zo zo zo 
zo z z zw 

NO 
zo z 

0 0 zo zo zo 
N 

NW NW 
z z 

zo 0 zo zo z 
zw 

NW w zzo zzo 
0 w w w 

zw 
w w w 

zw 
zw 

zz^ 

zo 

zo 

w 

z 

o 

zo zo 

zo zo zo 

zo 

z\^ 
zo 

0Z( 

o 
0Z( 

o 

o 

o 

o 

oz«2a'
i 

oz< 
0Z( 

o 

wzl^ 

Z 

z zv 

w 



sv 

JULI    188'; 
K  WINDRICHTING. 

' 
15 14 15 1 

16 

Edam. Batavia. 
Tjilatjap. 

Semarang. 

B v/m. 

9" 12" 

n/m. 

4" 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

v/m. 

8" 

12" 

n/m 

4" 

1 z N N zw NO 

NO 

• 
zo 0 

NO 

;    2 zo 0 zo NO NO 

zo 
0 

NO 5 z 0 0 ZO ONO 0 
zzo 

zo 
NO 4 0 NO 0 0 NO ZZW zo 

zzo 
NO 

5 zo 0 NNW zzw NNO w zo 0 NO 

6 zw zw N wzw Z 
NO 

zo 0 NO 

7 zo 0 0 zzw 0 
NO 

zo 0 0 

8 z 0 N zzw 
ONO N 

zo 
0 

NO 9 z NO N zw N N 
zo 

0 

NO 10 z N N N NNO NO 

i 
z zo 0 

11 z N N NNO NO NNO z z 
ZO 

il^ z N N NNO NNO 
NO § e z zzo 

0 

,15 z N N NO NNO 
NO 

§ 
zo 

0 

NO 14 z N N Z NNO 
ZW ^ zo 

zo 

NO 15 z N N ZZO 
NNO N 

•«i^ 

§. zo 0 

NO 

16 zo NO N zzw N N f 
zo 

0 N 

17 z N N N NNO NO zo 0 NO 

18 z N N z NO NO 1 
zo 

0 NO 

19 zo NO NO ozo NO NO zo 0 NO 

^0 zo NO NO ONO NNO ONO ^ z zo 0 

^1 zo N NO z NNO ONO 

SS 

z 
zo 

0 

,22 zo NO NO zzw N NNW 

<s 

z zo 0 

,25 z N NO zzw NO N z 
zo 

OZO 

,24 z NNO NNO zw NO NO 
z zo 0 

f23 z NO NO zo NNO ONO zo 
zo 

zo 

26 z ONO ONO 
zo NO 

0 z zzo 
0 

[27 
z NW N 0 NNO WZW zo 0 

NO 28 z N N z NO w zo 0 0 

29 z N N zzw 
NO 

w zo 0 
NW 

50 zo NO NO zw 
NNO 

zzw 
zo 

NO N 

51 zzw NW NW zw 
NO 

N 

zo 
NO 

N 



82*
 

JULI    188^ ̂     WINDRICHTING. 

17                I 
18 

I               19 
1 

20 

Poeloe  Mandelieke. Soerabaia. Sembilangan. 
Soemenep. 

s 
3 

v/m. n/m. n/m. vjm. 
n/m. n/m. 

v'm. 

n/m. 
n/m. 

1 
8" 

12" 

4« 

9" 

2" 

.    6" 

9" 

2-^ 

6" 

1 zo 0 zw _ ozo _ zw 
N 

NO 

  i     s 

^ ZW zw zw zo zo — 
zw 

NO NO 5 zw WNW 
zw 

zo NW — zo 
NO NO 4 zo w zo zo NW — 

zoz zo zo 
5 zo w zo NW 

NW — zo N N 

6 zo zo zo 0 NW — zo 

zo 

zo 

7 zw zw w w NW — 0 0 0 

8 zo ONO NW 
— NW — 

zo 
0 0 

9 zo NO w z 0 — zw zzo 0 

10 NNW zo zo 0 0 zw 0 0 

11 zo 0 zo 0 0 — zw 
0 NO 

i     ' 

1^ zw w w — ozo — 
zw 

0 0 i 
15 zo 0 0 — ozo — zo NO 

NO 

1         i 
14 0 NO 0 — ozo — zo 0 

NO 

15 zo z ozo — 0 — zw zo 

NO 

3!                        i 

16 zo 0 NO 
zo zo 

0 
zw zw NO 

.r 

17 z zo zw zo 
zo 

0 zo zo NO s 
18 zo z zw zo 

zo 
0 zo NO NO g 

19 0 zw 0 
zo zo 

0 0 0 zo § 
^0 zo zo z zo zo 

0 zw NO 0 § 

21 zo z zw zo 0 0 zw 0 N i 
^2 zo z zw zo 0 0 

zw 
NO 

NO 

23 zo z zw zo 0 — zw 
NO 

NO 
"24 z 0 zw zo 

0 — zw 
NO NO 

25 zo z z zo 0 — z N 0 

26 z zw z 
zo 

0 — zo 0 0 

27 z z zw zo 0 — zo 0 0 

28 zw z z 
zo 

0 — zw 
NO 

0 

29 NO z z zo 
0 — zw NO 

NO 

30 zo 0 0 
zo 

0 — 
zw 

NO 0 

31 zo z 0 0 
zw 

NO 
NO 
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JULI    1887.    WINDRICHTING. 

21 ^2 
^4 

Boeleleng. 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

Bima. 

Koepang. 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

Bandjermasin. 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

1 NW 0 zw 

2 NW 0 zw 

3 NW 0 zw 
4 NW NO zw 
S NW NW 0 

6 0 0 0 

7 0 0 0 

8 0 0 0 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

11 0 0 0 

n 0 0 0 

13 0 0 0 

14 0 0 0 

15 ,  0 0 0 

16 NW 0 0 

17 ZW 0 0 

18 zw 0 0 

19 ZW 0 0 

20 zw 0 0 

21 NW 0 0 

22 NW 0 0 

25 0 0 0 

24 0 0 0 

25 0 0 0 

26 0 0 0 

27 0 0 0 

28 0 0 0 

29 zw 0 0 

30 NO NO NO 

31 NO NO 
NO 

<5i 

NO 
NO 

0 0 
zo 

NO 
NO 0 ONO w 

NO NO 0 z 
NO 

NO 
zo 

w 
NO 

NO 
z w 

NO 
NO 0 ZO w 

0 
ZW zw ozo 

zw 

ONO ONO ONO zo z 
ONO 

NO NO 
zo z 

NO ONO ONO 
zo 

z 
ONO ONO NO 

zo 
z 

NO NO 
NO 

zo zo 

ONO 
NO 

ONO 
— 

wzw 
ONO NO NO zo 

zw NO NNO NO 0 
zzo 

NO ONO 0 

zo 

0 
NNO NO NO 

zo 

zo ONO NO 
NO 

— 
zo 

NO 
ONO 

NO 
NW zo 

0 
ZW 

zw 
NNW zzo 

NO ONO 0 zo 
0 

ZO 
z 

zo zo 

W z 
zzw 

zzo zo 
0 

NO 
0 0 

zo 

NO NO NO ozo 
zo 

NO 
NO 

NO 0 — 
zo 

0 0 0 
zo 

0 W W — 
ozo 

NNO ONO ONO 
0 

zo 

NO ZW 
0 

ozo 

zo 

ONO NO 
NO 

0 0 
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JULI  1887. WINDRICHTING. 1 
1 1 

25 1             26 
27                   28 

29 

Bonlhain. Tontoli. 

Senana. 

Amboina. 
Saparoea 

. 

fl 

"" 

e9 v/m. n/m. n/m. v/m. v/m. 

12" 

n/m. 

v/m. 

12" 

n/ni 
C) 

9" 

2" 

6" 

8" 

9" 

5" 

6" 

6" 

1 0 0 0 NO 0 0 0 0 0 

NO 

2 0 0 NO NO — 0 0 0 z 0 

5 NO — NO NO — — — 0 0 0 

4 0 zo — NO 
0 0 0 NO — 0 

o — zo — NO 0 0 0 0 0 z 
6 z z — NO 0 0 0 z 0 z 
7 0 z Z NO — — — 0 0 0 

8 NO 0 NO NO — 0 0 0 — 0 

9 ZO zo 0 NO 0 0 — — — 0 

10 ZO zo NO NO . — — 

— . 

0 0 — 

11 0 zo NO NO 1 — 0 0 z z 0 

n NO 0 0 
NO 

1 0 0 
zo 

0 0 

_. 

15 NO NO 0 NO S 

CD 

SS 

ZO 

0 0 0 0 0 

14 NO 0 0 
NO 

1 o 0 0 0 — 0 0 

15 
16 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

NO 

NO 1 

<:d 

1 0 

0 

0 0 0 

N 0 

•   0 

N 

17 0 0 0 
NO Ö 

.5: 

1 
— — 0 z z 

18 0 0 0 NO i ^ — — — z 0 0 

19 NO 0 0 NO Qi 

•1 

— 0 0 
NO 

0 0 

20 0 0 0 NO ^ < 1 — 0 — — 

21 0 0 NO NO 

Sè 

zo 
0 0 0 — 

22 0 0 0 NO — — — — — 

23 NO NO NO NO — — — 0 0 

N  ; 

24 NO 0 0 NO — — — z w « 
25 NO NO NO 

NO 0 0 — 0 w 0 

26 NO NO NO NO — 0 0 z 0 

0   1 

27 0 0 0 NO 0 0 0 0 0 z 
28 0 NO NO NO 0 __ 0 z 0 

0    \ 

29 ZO 0 NO NO 0 — — 0 0 z 
50 zo 0 NO NO — — 0 0 0 0 

31 NO 0 NO NO 

1 

0 z z 

T 
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JULI 1887.     REGENVAL. 

J 

Da
tu
m.
 

o 
1 

<n 

j 1 
vi 

as 

J 
ti s  g 

fcC 
a 

-e 

1 11 

te 

bo 

a 
03 
1 
1 

o 

t 

1 4 1 
2 — ■ — — 11 5 — 6 — 7 
5 1 19 17 — . — 16 — 

30 
— — 

4 — — 1 — — — — — 
— - 

— 

5 13 5 — — 4 — — 
-^~ 

1 12 — 

6 2 1 — — — 39 — — 8 — 

7 — — — — — — — — — — 

8 
9 

10 

— — — — — — — — — — — 

— — — — — — — — — , — — 

11 —    • — . — — — — — — — — — 

12 
13 

— — 

<Ï5 

— 
20 

— — — — — — — 

14 33 14 
59 

— 

5) 

— 
21 

1 — — 
15 

15 — — o — — 
20 

6 — 
12 

8 
10 

16 
17 29 

— 1 — 1 
6 

— — — — 

18 
19 

— 2 1 — 

3 

— — — — • — 

W — § _ 2 «-   — — 

21 — — ^ 2 1 
— - 

— 

22 5 2 „ 

j       23 
24 
25 

1 1 
6 

— 2 1 — — — — 

3 1 
26 — 2 1 — 28 10 

3 — — — — 

1       27 — 24 14 30 — 1 9 9 — 1 — 
28 16 38 2 2 29 23 

5 — 
15 — — 

29 1 30 9 — — 2 — — — 4 
30 6 6 — — 2 

15 — 1 2 — — 

'      31 
1 8 i 

1 
i 

— — 29 — — — 

64 

13 — 

Totaal. 107 159 102 100 
109 

96 
53 

31 36 

26 
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JUL
I  

188
7. 

 

] REGENVAI 

i. 

J 

1 

s 
1 

4 
Oh 
u7 

bc 

is 

II 
d 
Ui 

1 
C3 S 

CU 

ö o 

1 CQ 
O 

f 4 
a 

1 

5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
50 
51 

7 
6 

15 

15 

27 

55 

75 

19 

19 

16 

16 

4 
5 

45 

21 

75 

50 

8 

58 

20 

20 

11 

7 
2 
8 

4 

52 

8 
6 

58 

2 
1 

28 18 

101 

12 

5 

19 

54 

~
7
 

26 

5 
5 

5 
1 

45 

1 
16 

55 

5 

1 

8 
11 
12 

51 
140 

1 

Totaal. 

• 

». 

1 
f 
1^ 
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JULI  1887.     METEOROLOGISCHE  WAARNEMINGEN  TE  TJIBODAS. 

6".  v/m. 12°  s'middags. 

ö.S 

^1 

o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

29 
50 
51 

15.8 95 NW 10 20.0 
81 

NW 10 

15.8 89 w 10 — 20.0 

20.2 

85 78 w 
w 

9 
9 

14.8 95 NW 2 — 19.8 
87 

w 9 
15.0 95 w 2 — 20.8 80 

w 8 
11.4 95 w 1 — 22.6 41 

NW 
0 

7.6 98 w 0 — 20.6 51 W 0 
6.8 97 w 0 — 20.2 

59 
ZO 

4 
7.0 98 w 0 — 20.8 77 

W 9 
10.4 80 

NW 0 — — — — — 
11.0 

95 
z 0 — 17.4 86 

NW 
9 

12.4 86 W 0 — 19.2 77 
NW 

7 
11.6 

93 
Z 0 — 18.2 80 

NW 
9 

15.6 88 NW 0 — 19.0 
81 

NW 

10 
15.6 95 W 4 — 20.2 

62 

W 

10 15.0 86 W 0 — 21.0 
78 NW 

5 
12.2 88 Z 0 — 

21.2 
68 NW 

1 
11.6 95 Z 0 — 21.8 74 

NW 4 
15.6 91 

Z 1 — 25.0 60 
NW 

5 
14.2 95 

W 1 — 
22.0 70 

NW 
7 

12.6 95 W 1 — 24.8 

56 
0 2 

14.8 89 Z 2 — 
25.2 60 N 5 

15.8 95 Z 2 2 23.8 65 W 6 
16.4 96 

NW 9 2 19.4 87 
NW 

9 
12.4 95 Z 0 — 19.0 86 

NW 
7 

15.4 95 
ZO 1 10 

20.8 82 

NW 
6 

15.4 95 W 1 — 19.0 
92 

W 9 
15.4 98 Z 0 

— . 
20.4 91 

w 8 
12.2 98 z 0 — 

20.2 91 

NW 
8 

13.0 95 
w 5 — 

20.2 91 

ZO 

9 
12.4 100 w 5 5 19.4 

20.61 
90 

NW 
10 

12.51 92.9 1.^ 1.9 
75.4 

6.7 
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JULI  1887.     METEOROLOGISCHE  WAARNEMINGEN  TE  TJIBODAS. 

6"  n/m 
6"  v/m. 

te 

*J    o 

^    O 
CQ 

Thermometer. 

Max.         Min. 

OPMERKINGE 

Gemidd. 

16.6 

17.4 
15.4 
16.4 
14.8 
\%^ 
14.^ 
15.2 
15.6 
15.2 
16.0 
16,2 
16.6 
16.2 
17.0 
17.2 
16.0 
17.8 
18.4 
18.4 
18.0 
17.2 
17.6 
16.6 
17.0 
17.0 
17.2 
16.4 
16.2 
16.2 

16,41 

92 

96 
98 
96 

100 
100 

95 
91 
98 

100 

91 
98 

96 
98 
98 
98 
89 

92 
92 
96 
94 
94 
96 

94 
96 
96 
90 

100 
100 
98 

95.7 

_  _         Nevel. 

w 
10 

22.4 
15.2 — — — 22.6 
12.2 «w 

10 — 

.    — 

— 

w 9 4 22.4 15.4 
w 8 — 21.6 12.4 

0 7 — 22.8 10.8 

0 0 — 25.4 6.0 

NW 5 — 22.8 
5.2 

NW 9 — 25,4 6.8 
NW 9 — 22.2 

8.4 ISW 8 — 21.4 
10.0 

NW 9 — 21.2 
9.6 NW 9 2 21.4 10.6 

W 

10 20 22.2 
12.4 w 7 — 21.4 15.0 

N 10 6 22.6 10.8 

NW 9 — 25.6 11.2 
NW 8 — 25.0 10.6 

W 9 — 22.6 12.6 

W 8 — 
24.2 12.4 

NW 
10 

— 
24.2 

11.8 

NW 9 — 24.8 15.6 

NW 9 — 24.8 12.2 
NW 

10 3 24.2 12.4 
W 7 — 21.0 12.0 

w 0 — 22.4 12.0 

w 10 29 22.6 12.6 

NW 10 — 21.6 12.8 
w 4 2 25.2 11.8 
w 10 

24 

25.4 12,4 
NW 9 6 25.6 12.0 

8.1 

96  • 

22.77 11.24 

Nevel. 

Nevel. 
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AUGUSTUS    1887.     WINDRICHTING. 

Poeloe  Bras. 

^'/m , 

9" 

n/m 

2" 

n/m 

6" 

Oleh-leh. 

v|m . 

9" 

n/m, 

2" 

n/m 

6" 

Poeloe  Bodjü. 

v/m . 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

Padang. 

v/m. 

9" 

n;m 

W 

zw 
zw 
zo 
zw 
zw 
zw 
zw 

w 
zw 
w 
zw 
w 
w 
z 
zw 
zw 

zw 
zw 
zw 
zw 
w 
w 
w 
w 

zw 
zw 

w 
w 
w 

zw 

w 
w 
w 

zo 
zw 

zw 
zw 
w 
w 
w 
zw 

z 
zw 

z 
z 
z 
zw 

zw 
w 
w 
zw 

w 
zw 
zw 

w 
zw 
zw 

w 
w 
z 

\v zw 
zw 
z 
w 
zw 
o 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
zw 
w 
w 
w 
w 
w 
zw 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
zw 
w 
zw 
w 
w 

NW 

NW 
zw 

zw 
NW 

z 

zw 
w 
zw 
zzw 

w 
w 
o 
w 
zw 
KW 

zw 
NW 

i\ w 
zw 
w 
zw 
w 
w 
zw 
zw 
NW 

N 

N 

w 

zw 
zw 

zzw 

w 
w 

NNW 
NW 

w 
zw 

zw 
NW 

w 
NW 
zw 

w 
w 
w 
NW 

NO 

NW 

w 

zw 
zw 

w 
zw 

zw 
zw 

w 
NO 

NW 

w 

zzw NNO 

zzw 
ozo zzw zzo 

w zzw 
zw 

NO 
0 NNO 

N ZW 

zw ZO 
zw Z 

zw z 
NW NW 

NNW z 
NW Z 
ZW NO 

w NO 

w NO 

N NO 

NNW NO 

N WNW 

ZW 0 

ZW 
NW 

zw NNW 
w W 

zw 
NW 

zzw NNO 

zw Z 

w 
NW w N 

N ZO 

NW w 

NW 
NO 

ON  O 

OZO 

ZO 

wzw 
w 
w 
zw 

NO 

z 
o 
NW 
ZZO 
ZO 

N 
ONO 

O 

Z 

w 
w 

ONO 

Z 

NW 
W 

NNW 

O 

NW 
W 

NW 

N 
NNW 

N 

ONO 

ONO 

ZZW 

NW 

WNW 
W 

WZW 

W ZO 

OZO 
N 

Z 

NW 

W 
NW 

W ZW 

Z 

WZW 

WNW 

WZW 

NW 

WZW 
NW 

O 

w 

NW 

NW 

NW 

NNO 

NO 

0 z 
NO w 
z z 
NO z 
0 zw 
z z 
z z 
z z 
zo z 

() 

z 
0 WZW 
0 w 
0 z 
0 w 
0 w 
0 w 
w z 
0 

zw 

0 WZW 

0 w NO 
z 

0 w 
0 w 
0 w 
0 w 
0 w 
NO zw 
0 w 
0 w 
0 w 
0 w 
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AU
GU
ST
US
  

1887
.   

  

WI
ND
RI
CH
TI
NG
. 

Poeloe  Pandang. 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

Benkoelen. 

v/m. 

9" 

n/ni. 

2" 

n/m. 

6" 

Bengkalis. 

Muntolv. 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m 

6" 

NO 

O 

ZO 

ZO 

o 
ozo 
o 
zo 
zo 

MO 

o 
NO 

N 

N 

ZO 

z 
w 
zo 
zo 

NW 

ZVV 

O 

NO 

W 

O 

o 
NO 

N 

W 

NW 

NO 

NO 

ZO 

Z 

ZZO 

NW 

NW 

ZO 

zw 
zw 
zw 

w 
N 

NW 

NW^ 

zw 
ZW 

W 

Z 

Z 

WZW 

W 

ZW 

W 

W 

NW 

NW 

NW 

W 

ZW 

NW 

ZW 

NO 
ZO 

zzw 
ZZO 
zo 
NO 

z 

zw 

zzw 
zw 
NW 

ZW 

zw 
NW 

ZW 

ZW 
ZW 

zw 
ZZW 

zw 
w 
zw 

z 

WNW 
w 
NW 

w 
w 
w 

NO 
W 

O 

ozo 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

ozo 
o 
o 
zo 

o 
zo 
zo 

zo 
zo 
w 
zo 
zo 

o 
o 

zo 
o 
w 
o 
o 
o 
o 
w 
o 

zzo 
ZZO 

Z 

z 
z 

WNW 

z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 

WNW 

z 
z 
z 
z 
z 

WNW 

NW 
NW 

NW 
NW 

WZW 

NW 

WZW 

OZO 
OZO 

OZO 

ozo 
ozo 
NNO 

OZO 
ozo 
ozo 

ozo 
ozo zo 

ozo 
ozo 
ozo 
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NNO 
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OZO 
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NNO 

N 
NNO 

NNW 
NNO 

NNO 
OZO 

NNO 

OZO 

Z z 
z 0 
ZO 

zo 

0 
zo zo 

zo zo zo 
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zo 
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zo zo 
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zo 

zo zo 
zo 

zo 
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zo 
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AUGUSTUS  1887.     VVINDRIUHTING. 

10 11 n 

Tandjong  Paiulan. 

v/m. 

6' 1   6" 

Java's  1^  Punt. 

Vlakke  hoek. 

v/m. 

9" 

12' 

n/m 

4" 

Eil.  Noordwachter. 

v/m. 

8" 

12" 

n/m. 

4" 

4 

(6 

8 
9 
O 
1 

5 
4 
5 
6 
.7 
.8 
9 
10 

ozo 0 

zo ozo 
zo zzo 
0 — 

0 ozo 
zzo — 
zo zo 
0 zzo 
NO — 

ozo zo 

1  ozo 
z 

,   0 0 

0 zo 

:  zo ozo 
i   0 0 

'  — zo 
ozo zo 
ozo 0 

zzo zo 
ozo zo 
ozo zo 

!  NO 0 

1  zo zzw 

j  zzo 
zo 

I  — 
wzw 

i 
i  z — 

1  z zw 
zo zo 
0 zo 

1  ozo 
zo 

o 
zo 

wzw 
zo 
o 

zzo 
o 

zo 
z 

ozo 
ozo 
zo 
ozo 
zo 
zo 

ONO 
zzo 
zo 

o 

wzw 
w 

o 
wzw 

o 
wzw 

o 

Qis 

w 
NW 
ZO 
zo 

o 

zo NO 

ZO 

zo 

zo z 
zzo 
zo 
zo 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
zo 
zo 
ozo 

NNW zo 

o 
NO 

NW 

O 
w 

w 
w zo 
zo 

zo zo 
NO 

zo 
zo zo 

z zo 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
zo 
zo 

o NW 

zo 

o 
o 
w 
o 
w 

w 
zw 

zo 
zw 
z zo 

o 
z zo 

zo 
z 
z 
o 
o 
o 
o 
o 
zo 
ozo 
o 
o zo zo 

zo 

\Y o 
o 
o 
o 
zo 
w 

o 
zw 
o 
o 
o 
o 
z 
o 
o zo zo 
zo 

zo 
zo 

ozo 

o 
ozo 
ozo 

o 
ozo 

ozo 
zo 

ozo 

zw zo 

o 
o 
zo 
ozo 
zw 

o zw 

o 
o 
o 

ozo 

WNW 
o 

WNW 
zo zo 
zo 
zo 
zo 

ozo o 
ozo 
ozo 

ozo 
zo 

ozo zo 

ozo 

zw 
zw 

zo 

ONO zzw 
— 

0 0 zw ONO 

ozo ozo 
zw 

zw 

o 
z 
o 
o 
o 
o 

ozo 

o 
WNW zo 
zo 

z 
zzw 
ozo 

o 
o 

ozo 

o 
o 
o 
o 

ONO 
ozo 
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AUGUSTUS  1887.     WINDRICHTING. 

14 15 

16 

Edani. 

Batavia. 

v/m.       n/m. 

9"  2" n/m. 

ïjilaljap. 

Semarang. 

fjm , 

12" 

n/mi 

4" 

CU 

z 
z 

zw 
ONO 

ozo 

ozo 
wzw 
wzw 
zzw 

ozo 
z 

zzw 
zzw zo 

NNO 

ozo 
o 

zw 
z 

zzw 

zzw 
zw 
NNO 

ozo 
zzw 
o 

ozo 
zo 

zw 
ONO 

NNO 
NO 

NO 
NNW 

NO NO 

NO 
ONO 

ONO 0 

ONO ONO 
NNO N 
NNO N 

N N 

NNO 

NO 
N 

0 
NNO 

NO 
NO 

N NNO 
OZO — 

0 0 

NNO NO 
NNO 
NO 

NO 

NNO 

NO NNO NO 

N NNO 

NO NNO 

NO — 

N WNW 
NO NO 
NNO NO 

NO 
NO NO 
NO 

OZO NNO 

N Z 

<5i 

«Si 

;£> 

zw 
Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

O 

z 
zw zo 
zo 

z 
z 
z 
z zo 
zo 
zo 

o 
o 
zo 
zo 

zo 
NO 

zo 

NO 

z 
N 

zo NO 

ZO 

z 

zo zo 
zo 
zo 

zo 
NO zo 

zo 
zo 

z 
o 
z 
zo 
zo 

zo 

z 
zo 
o zo 
zo 
zo 

z 
o 
zo 
o 
zo 
N zo 

N 

z 

zo 

o 
o 
zo 

o 
o zv 

o NO 

z 

zw^ 

zo 

zw 

zw 
zo 
z 
o 
z 
zo 

zo 

o 

NOl 

NO 

o 
z 
o 

ZW1 

NO 

NO 

o 
o 
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"?('   18 19 

W 

,,P,q^lqei{^)l,^;Wlelieke. 

^  S 
=.,  ,  Vfin.. 

t^ 
I    Jf"

 

Soerabaia. 

v/m. 

9" 

^rrrrti^rvr 

n/m. 

2"
 

n/ni. 

6" 

Sembilangan. 

V  m. 

9" 

n/m. 

2"
 

n/m.fr\n 

-"Soemenep. 

.m\ij    !  .111,/ 

',r    NO 
o?".o  o 

.p 

rJN   ZO 
osxNO,,,.,  . 

o  VS  zo  .,xa7.w 

il\     Z      .(N    NO 

'jnx  z    '|x  zo 

iX  NIVO  n 

IN   NO    r(x     Ó 

,,;,       O      ,,S:,ZO 

■■ni)     O       ,)\     ZO 

ON     O       .1.     ZO 

O    ZD  okozw 

7/    ZJD    <-j:c  ZW 
Oï^oZf)     r    ZW 

ok:v  zb  o;ozw 

,ix     o    nj^ozW 
'.H  o    olct^ZW 

NO  o|l(.    4 

_ 0 
zo 0 

ozo 0 
ozo 0 

ozo 0 

ozo 0 
zo 0 
ozo 0 

z 0 

z 0 

zo  : zo  1 

0  : 

0 

.   0 ^   0 

zo 0 

0 .   0 
0    ; 

.   0 
zo  : 
ozo  ; 

'   0 

;   0 z 
l       0 zo  : :   0 

Z   : h   0 
W  ; 

ZO 

:■  0 

0 

W 0 

W 0 
OZO 0 

z 0 
zo 0 
zo 0 

w 0 

zo 0 

o    n 

o  7/ 

NO  7/ 

NO  7//: NO  oh 

N  'U. 

NO  ')\\ 

NO    'W: 

N 

N 

N 
NO 

NO. 

NO 
NO 

NO 

N 
NO 

NO 

NO NO NO 

N 
NO 

NO 

NO  7/ 
NO 
NO 

NO N 

NO 

)/ 

7//: 
on 

07. 

!    V/S 

§. 

7/X 

7/S 

7/S 

7^S 7/S 
7/S 

7/S 

V/S 

ws o 
n 

O 

O 

O 

7/S 

7/S 

WS 

WS 

O 

o 7/\ 

7/S 

7/S 

(t 

i 

o 

';0I 

of 

Ut 

!  9^ 

i  \i 
ij  81 iier 

II  cl 
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AUGUSTUS  1887.     WINDRICHTING. 

21 22 25 
24 

Boeleleng. 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

Bima. Koepang. 
Bandjermasin. 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m 

6" 

zw 
zw 
zw 
zw 
zw 
zw 
zw 
zw 
zw 
zw 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

zw 

zw 
zw 
zw 

o 

o 

zw 

o 

o 

o 

zw 

zw 

o 

o 

NW 

NW 

NW 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
NO 
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o 

o 

o 

o 

o 

NW 

NW 

NW 

NO 
NO 

NO 

NO 

NO 
NO 

ZW 

zw 
O    . 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

zw 

o 
zw 

o 

o 

o 

o 

o 

i 

5: 

'S 

Cr. 

^ 

ONO 
NO 

0 ONO 

OZO 
ZO zo 
ZW 

NNW 

ZZO 

zzo 

zzo  1 

zo 
zo  ! 

zo zzo 

zo zo 
— z zo zo 

zzo 
zo zzo zo 

OZO 

zo OZO zw 

N 
OZO 

ZZO zo 
zo zo 
OZO zo 
zo 

ozo 
0 

zo 

OZO 
0 

zo 

w 
N ozo OZO zzo 

ONO zo 
OZO ONO 

ONO z 
0 ONO 

ONO — 

0 NNO 

ONOi 

ZO 

NW 

ZO ZO ZO 

ZO 

ZO 

z ZO 

ZO 

ZO 

ZO zo 

ZO zo 
zo 

zo 
ZO 

NW 
ZO 

o 
o zo 

o zzvi 

N 

w 

NO zzo 
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AUGUSTUS    1887.     WINDRICHTING. 

25 26 27 
28 

Bonlhain. 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

Tontoli. Senana. 
Amboina. 

v/m 

9" 

12" 

Saparoea. 

n/m .      v/m 

5"     I     6" 

o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

i  21 
22 
25 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
50 
51 

NO 0 NO 

NO 0 NO 

NO 0 NO 

NO 0 NO 

NO 0 0 

NO 0 NNO 

NO 0 0 

0 

'^ 
z 

0 zo 0 

0 NO 0 

0 0 0 

NO 0 0 

0 0 NO 

NO 0 0 
NO NO NO 

NO 0 NO 

NO 0 NO 

NO NO 0 

NO NO NO 

NO 0 0 

0 0 NO 

0 0 0 

0 0 NO 
0 ZO NO 
0 0 NO 
NO z NO 
ONO 0 

ONO 
ONO 0 0 

0 0 zo 
ZO zo ZO 

ONO z 0 

o 

CS 

;i5 

o 
o zo 

o zo 

o 
zo 
o 

zo 

zo 

o 
o 
o 
o 
z 
o 
o 
zo 

o 
zzo 

1 

i    ̂ 

0 

0 0 

'      z 

0 

i   0 

z 
z w 
0 0 

N w 

<> 

0 

N 0 

0 z 
0 w 

1  z 0 

!  0 

0 

:    0 w 
!    Z 0 

1   0 
0 

0 0 

,    z 

0 

0 0 

0 N 

z 0 

N 0 

0 0 

0 0 

z w 
0 0 

0 0 

z w 
0 z 
z 0 

0 z 

i 
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,6 7 
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17 
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?0 51 
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AUGUSTUS  f887. KEGENVAL. 

. 
bo 

fcO     . d s d § é 
i       s 

23 1 O 

^  f, «    o 
§0 ^ 

•* 

^ o ^ 

=3 

Oi 

•"~5  ai 

J—i 

a C 

co 

r 

3^ 

> 
ë 

^ 
£ 

's 

1 ê 1 

1   
 ' 

1 
._ 16 

1 

Jt 
— — — — 6 1 

i 8 — — — 15 — 

5 

:         6 
L~       7 

— 4 — — — 5 — 

11 
6 

_ _ 5 

8 — — — — — 
58 

— 

1        9 
—   . — — — — — — 

19 

10 — — — — — — — — — 
S£ 

11   . — — — 2 — 1 

§, 

12 — — — — — — — — 
15 

<S 

15 — — — 2 15 

-g 

14 — — — — — — — — ^ 

1      15 
— — .   — — — — — 

>»v 

16 — — — — — 

17 

■   

— . — — — 
— . 

— — 1 
i       18 — — — — 6 — 1 8 

49 
ï: 

19 __ — — — — 5 — c -20 

— . 

— __ 

5^ 

21   . — — — — 8 5 s 
C);) — — — — — — 

22 

2 ^ 

25 — — — — — — — 87 1 
24 — — — — — — — 5 — 

25 — 1 

1 
— — — — — — 5 — 

26 2 — — — — 

—  1 

7 
27 - 2 — — 1 — 

—  ! 

— 

28 — — . — — — 
— • 

— 

2  ■ 

15 

29 — — — — — — 1 — 2 
50 — — — — — — 58 

51 51 — — — — — — — 1 5 

Totaal. — ~ 16 — — 6 8 2 
267  1 174 
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AUGUSTUS  1887.     METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN  TJi .  TJIBODAS.r 

c 

6".  v/m. 
12 

"  s'middags. 

=3 .        1 
1 o 

CZ 

o 

&  1 

«> 

» 

=c; 

^> 

ïi^ 

«  1 

1 15.4 95 z 2 2 20.6 85 
NW 

9 
^ 15.0 95 NW 2 — 21.2 87 

NW 5 — 

3 12.2 98 W 1 — 
22.6 

71 

NW 
5 — 

4 12.4 

95 

z 0 — 
21.0 

82 

NW 

10 

— 

5 15.2 96 NW 9 — 
20.6 78 

NW 
8 — 

6 11.6 95 W 2 
15 

21.2 
80 NW 5 — 

7 14.0 98 NW 5 — 

19.8 

89 

NW 
8 

—    1 

8 14.0 89 
NW 1 — 

19.2 
79 

NW 
5 — 

9 10.4 87 NW 0 — 19.0 94 5 

—    '! 

10 10.4 95 NW 0 — — — 
.__ 

— 

—     1 

11 10.2 97 NW 0 — 
20.2 

80 

— 5 — 

n 11.6 85 W 5 — 21.8 58 NW 2 — 

15 11.6 95 
ZO 4 — 25.0 

67 
NW 6 — 

14 15.0 100 NW 2 — — — 

—     i 

15 14.0 95 W 7 — 20.0 
80 

NW 

10 

— 
16 16.0 100 NW 9 — 22.0 74 W 9 —    ■ 

17 15.4 89 
NW 

5 — 20.8 95 
NW 

10 

—    ; 

18 15.6 100 NW 5 — 25.0 76 

NW 

10 

— 
19 15.2 100 NW 4 — 22.6 

71 
NW 

5 

—     : 

^0 11.8 85 ZO 1 — 21.6 69 W 5 

—     1 

^1 15.4 89 ZO 
0 — 22.2 

74 
N 5 

—     i 

22 14.4 86 0 — 19.0 
86 

W 

10 

—   ; 

25 15.4 96 — 0 — 19.6 85 NW 

10 

— 
24 15.0 95 0 2 20.0 

87 

W 

10 

— 
25 15.8 95 w 9 — 18.4 100 NW 9 — 
26 15.2 95 

NW 
9 10 22.8 76 

NW 
4 

40 27 15.8 100 ZO 1 
16 

20.0 85 NW 

10 

— 
28 12.6 95 W 2 4 — — ~ — — 
29 15.4 95 NW 4 — 19.0 

94 
NW 9 — 

50 14.2 98 W 9 7 20.6 
82 

W 8 — 

51 14.6 

15.51 

95 

95.9 

NW 9 

5.5 

— 22.2 

20.86 

74 NW 9 

7.2 

40
  ' 

Gemidd. 

54 

80.5 

• 

f 
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S.    AUGUSTUS  1887.    METEOROLOGISCHE  WAARNEMINGEN  TE  TJIRODAS. 

:  j        s 

6"  n/m. 

6"  v/m. 
^• 

i^fs 

^  .5 

-as 

CS 

Thermometer. OPMERKINGEN. 

=  i       ̂ E 

'H 

"o 

O) 

O) 

Max. Min. 

_  I          1 17.6 94 NW 5 22.0 15.0 
2 16.8 96 NW 9 

13 
22.0 11.8 

5 16.8 94 
NW 4 22.8 

11.0 

:    4 16.8 92 W 5 5 22.6 11.6 i 

■      5     ! 
17.2 96 

NW 10 — 22.8 
14.0 

1      6     i 16.8 94 NW 9 — 
22.2 

10.8 

;     7     1 17.0 
92 NW 5 — 25.0 

12.8 

8       i 16.4 98 W 4 — 25.6 
10.6 

9       i 16.0 89 NW 5 — 22.2 
9.2 

i      10 
15.0 100 

NW 8 — 21.6 
9.4 11 15.6 95 NW 4 — 22.2 9.0 

12 18.2 
100 

NW 9 — 22.8 9.0 
15 17.2 98 NW 

10 
— 24.6 

11.0 

14 16.4 96 NW 5 — 24.4 
12.0 

. 
15 16.8 100 

NW 6 

rv 

D 24.4 12.6 

f     16 18.0 90 NW 
10 

21.0 15.0 

17 17.4 100 
NW 

10 
25,4 15.0 Nevel. 

;    18 18.0 92 NW 
10 8 22.6 14.0 

19 18.0 98 NW 10 — 25.8 11.0 

20 16.4 

100  « 

W 6 — 25.6 10.6 
21 18.4 86 W 10 — 

25.4 
11.8 Nevel. 

;      22 18,2 100 
NW 

10 — 
24.4 

12.0 )) 
25 17.0 100 W 10 2 25.4 14.0 

24 17.4 98 W 10 16 
24.2 15.0 

Nevel. 

25 17,2 100 NW 10 10 25.0 15.0 » 
26 17.6 98 W 

10 17 22.4 
15.0 

)) 

27 17.4 100 NW 
10 

2 25.8 12.8 » 
28 16.4 100 NW 7 — 21.4 12.0 

f      29 16.0 100 W 10 
61 

25.0 12.0 
50 18.0 98 

NW 

10 
— 21.6 14.0 

51 15.8 100 N 
10 40 

25.0 15.0 

Gemidd. 17.05 96.5 8.0 17.5 22.97 11.94 

■ 





101 

SEPTEMBER  1887.     WINDRICHTING. 

1 2 5 4 

Poeloe  Bras. Oleh-leh. Poeloe  Bodjo. 

Padang. 

s 
% v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m . 

6" 

v/m . 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

v/m. 

9" 

njm .      n/m . 

2"          6" 
v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

1 

5 
4 

ï   5 
6 
7 
8 

f   9 
10 
11 
12 
13 
14 

|15 il6 
17 
18 

ko 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

zw w zw N 

z zw NW w 
z z 

zw^ 

w 
z z z w 
z z z zw 
z z z w 
z zw w zw 
w w w zw 
w NW NW zw 
w w NW w 
w w w zw 
w w NW zw 
zw 0 w zw 
zw w w zw 

w NW w zw 
w NW NW zw 
w zo w zzw 
w 0 0 zw 
zw zw w z 
zw 0 w zw 
zw 0 w zzw 

zw 0 0 zzo 
zw zo w 0 

zw zw w w 
w zw w NO 

zw z w NW 

zw zw NW w 
z zw w zw 

zw zw w w 
zw zw zw NW 

NW 

NW 
W 

NW^ 

zw 

ZZW 
ZW 

ZW 

ZW 

W 

ZW 

ZW 

ZW 
ZW 
zw 

ZW 
zw 
zzw 
zw 
zw 

z 
z 
NW 

NW 

w 
zw 
zw 
w 
w 

NW N 
zo 

0 0 w 
W zw 

zw w 0 w 
NW wzw wzw wzw 0 z 
NW z w wzw 0 w 
W 

zo 
NW NW 0 w 

zw N w NNO 0 z 
zzw N WNW NW 0 w 
ZW N NW WNW 0 w 
ZW 

N N NW 0 w 
ZW NNW N NNW 0 w 
W N N NNW 0 w 
ZW 

NO 
N N 0 w 

ZW 
N N NNW 0 w 

ZW 
NO 

N N N w — ■ NO 
N N 0 w 

zw 
N N NNW 0 w 

zzo N 
NW 

NW 0 w 
zzw 

NNW W 
NW 

0 w 
zzw NO 0 0 0 z 
zzw zw w WZW 0 w 
zzw WNW 

NW ZW 
0 w 

zzw 0 0 
ZZO 0 z 

zw NO zzo NNW 0 z 
NW 

NNW NW 
NW 0 z 

w W w 
NW 

0 w 
w z w NW 0 

zw zzw NW NNO 0 0 w 
w 0 0 

OZO 
0 w 

N z 0 0 0 w 
zw zw zw ZW 

0 w 
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SEPTEMBER  1887.     WINDRICHTING. 

5 6 7 8 
- 

Poeloe  Pandang. Benkoelen. Bengkali 

5. 

Muntok.        1 

s 
v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 6 v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/ii, 

6«| 

0 zw ZW 0 z ozo w NW 
N 

zo zo 

zo w w « z ozo NW NW N 

ZO zo 

0 zw zw 0 z WNW W 
NW 

NNW 

zo 
zo 

0 z 
zo 

NO 
wzw zzo z 

zzw 
NO 

zo 

zo 

0 NO NO 0 z ozo 0 Z w 

zo 

z 
NO NO NO 0 z ozo z 

ZW 

N z z 
N NW NW 0 z ozo NW 

W 0 z zo 
NW NW W 0 z ozo Z 

ZO 
zo 

zo zo 

N NNW NNW z z NNO 0 0 NO 

zo 
zo 

N NNW NNW 0 wzw NW N z 
zw zo 

zo 
NNW NNW NNW 0 NW NNO 0 w NW 

zo 
zw 

NW NW N NO NW NNO N 0 
NW 

w 
zw 

KO NO N 0 NW NNO NW w W ozo zw 
NO NW NW 0 WNW NNO ZW w 

ZW 
z zo 

NO NW NW 0 

W^NW 

NO 
NW w NW z z 

NO NW 
NW 0 WNW NNO NW w ONO zzw ozo 

NO NW NW 0 WNW NNO 

NO 
zzw ZO 

zo 
zo 

N W W w WNW N 
ZO 

0 Z z z 
0 w W 0 WNW NNO Z z 

NO 
z zzo 

0 
•  NW NW 0 NW NNO N zzw 

ZO zo 
ozo 

0 w W 0 WZW OZO N 

NO 

ONO 

zo zo 

NO 0 0 0 wzw OZO ZO z 0 
zw 

z 
NO N NO 0 wzw OZO z 

zo 
ZW ozo 

zo 
NW NW 

NW 0 WNW NNO z 
zw 

W z 
zw 

NO N NW 0 
zzw 

OZO 
zo 

N 0 zzw z 
NO NW NW 0 z OZO z w NO 

zw 
NO 

NO NO NW 0 z NW z 0 0 

zo 

zzo 
NO NO NW ozo wzw OZO zzw zzo 

n.iv. 
zw 

zw NO NW NW 0 zzw 
OZO 

n.w. n.w. 
n.iv. z zzo 

0 Z ZO NO wzw OZO n.w. n.w. n.w. 
zzw 

zo 

o 

o 

NC 

NC 

0 

z 

zo 

o zo 

z 

z 

z 

zo 

zo 

zvi 

0Z(j 

o 
ozt 
zo 

0N( 

0Z( 

nI 

N 

NO 

NO 

NO 

ZO 

z 

O 

NO 
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SEPTEMBER  1887.     WINDRICHTING. 

10 11 1^ 

Tandjong  Pandan. Java's  1^  Punt. 
Vlakke  hoek.    j 

v/m. 

6" 12" 

n/m. 

6" 

v/m. 

9" 

12' 

n/m. 

4" 

v/m. 

9" 

12" 

n/m. 

4" 

Eil.  Noordwachter. 

v/m. 

8" 

12^ 

•( zo ozo z z zo 
0 0 0 ^ i 

zzvv 
1 

0 

zw 
0 

zzw 
ozo 

zo 

0 

zo 

0 

zo zo ONO 

ozo 

N 
ozo 

0 

z 
i o 

zo zo 0 zo zo zo 
NW zzo zo 

?^ 

0 zo z zo zo 
zo 

0 0 0 

0 ozo 0 zo zo z 0 0 ozo ^ 

ozo 
ozo 

0 
zo 

ozo 
zo 

zo 
zo 

zo 
zo z 

zo 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

.^ 

^ 

."^i 

^ 

ozo 0 zo zzo zzo z 0 0 0 
NO 

0 

ozo 0 ozo zo zo 
z 0 0 w 0 0 

ozo zo ozo zo zo 
zo 

zw z z 0 0 
? 0 

zo 
0 0 .  w N w NW ozo z 

z 0 zo NW 0 zzw NO 

ONO 
0 NO 0 

zo ozo 
zo ozo ozo 

zo 
NO 

0 0 
ozo 

ozo 0 zzo z 
NO 

NO N 
NW 

NW w N N 

z zzw 

^i 

z z z N z z ozo 
zo 

0 ozo zo z z z z z w 
zw zw 

z zzo zo zo 
0 

zo 
NW z z 

zo 
ozo 

zo zo ? zo zzo zzo NW 
z w zzw N 

0 z zzw 
zo zo zzo w 0 0 

NNO z 
p zzw z z zo zo 

ZO 
zo 

zo 0 

NNO z zo ozo zo zo zo w NW z 
zo 

zw 
0 z zo zo 

zo 
z N N ozo 

zo 
0 

ozo zzw zw z 
zo 

zo z z z 
NO 

NNW 
y zzw z z z z NNW w w wzw zw 

zo ozo 0 z z z ^^ 
zo zo 

z z 
0 zzw y z z z 0 0 0 0 

zo 

zo zo zw z z zzo z z zo 

zo 

zo 
ONO z ozo z z z 

zo w zzw 0 
NNO 

zo zzw 0 z zzw z z z 
zo 

0 

•  zzo 
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SEPTEMBER  1887.     WINDRICHTING. 

15 14 
1                 15 

16 

Edam. 

Batavia. Tjilatjap. Semarang. 

1 v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

v/m. 

10" 
12" 

n/m. 

6" 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m 

6" 

SS 

SS 

'S 

i 
SS 

Qi5 

ZO 

ozo 
zw 
zzw 
w 
zzo 
w 
?sO 

zzw 

zzw 

ozo 
ozo 
o 
zo 

z 

zw 
zzo 
z 

WNW 

z 

zzo 
NNO 
z 
zw 
wzw 
w 

WNW 

ONO 
z 

N 

NO 

NNO 

NNO 
NNO 
NO 

NNO 

NNO 

NO 
NNO 
NNO 

NO 

O 

NNO 

NNO 

NxNO 

N 

NNO 

N 

NNO 

NO 
NO 

NNO 
NNO 

N 

N 

N 

NO 

NNO 
N 

N 

NO 

N 

N 

NNO 
N 

N 

NNO 
NO 

NO 

ONO 

NW 
O 

ZW 

N 
ONO 

ONO 

NNW 
N 

ZZW 
NO 

NW 

NO 

W 

WZW 
NNO 

N 

NO 
WZW 

NNW 

OZO 

ZO 

ONO 
OZO 

ONO 
ONO 
NO 

NO 

OZO 

NNW 

NO 

OZO 

OZO 

WZW 

ZO 
ZO 

Z 

OZO 
ZO 

WZW 

ONO 
Z 
zw 
OZO 

ozo 
ozo 

ozo 
zo 
NO 

NO 

ozo zo 

ozo zo 

ozo zo zo 

ozo 
ozo 
zo 

ozo 

ozo 
ozo 
z 
zo zo 

z 
ozo 

zo 
zw 
ozo zo 

z 

ozo 
ozo 
zo 

ozo zo 

ozo 
ozo 

ozo 

NO 

ZO 

zo zo 

ZW 

zo 
zo ZO zo 
N 

NO 

zo 
z ZO 

zo 
zo 

ZO 
zo 

zo ZO 

ozo zo NO 
ozo zo 

ZW 

z z 
zw 

ozo N NO 
ozo 

zo 
0 

ozo 

NO 

NO 
zo 

NO 0 zo 
zo 0 

zo NO 0 

z z 

ZO 

zo zo ZO zo 

NO 0 

z NO 0 
ozo 

zo 
zw zo 

NW w 
z 

NW 
w 

ozo 

NO 
0 zo 

NW 0 
zo 

0 

NO 

ozo NO 

0 

zo 
NO 

0 

zo 
ZO 

zo 
z 

ZO 

z 

zo 
NO 

Z 

Z 

W 

ZW 

Z 

NO ZW 

ZW NO 

O 

O 

O zo 

O 

zo 
z zo 

zo 

zwj 

w 
w zo 

o 

NO 

zo 

o 
z 
zw 
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SEPTEMBER    1887. WINDRICHTING. 

17 
1                18 

19 

1               20 
' 

Poeloe  Mandelieke. Soerabaia. Sembilangan. 
Soemenep. 

1  é 1 1 
3 V/m. 

n/m. n/m. v/m. 
n/m. n/m. 

v/m. 
n/m. n/m. 

1 
9" 

2" 

6"         9" 

2" 

6" 

9" 

2" 

6" 

1 0 NO NNO w 0 0 0 zo 
zo 

1  2 ZO zo 0 
zo 

0 0 
zw 

N N 

1  3 
zo zo 0 ZO 0 0 zw N N 

i  4 zo 0 0 zo 0 0 zzw zo 
zo 

5 zo 0 NO zo 0 0 zzw zzw N 

6 zo 0 NO w 0 0 zzw zzw N 

:  7 zo 0 NO w 0 0 0 
zo 

zo 
8 zo 0 NO w 0 0 zzw 

NO NO 

9 zo 0 NO w w 0 zzw zo 
NO 10 zo 0 NO w 0 0 zzw 

zo NO 

«ö 

11 zo 0 NO w 0 0 zzw 
zo NO 

1. 

12 zo 0 NO w 0 0 zzw zo NO i 
15 zo 0 NO w 0 0 

zw zo NO a 
14 0 0 NO w 0 0 0 0 

NO 

15 0 0 NO zo 0 0 zw 
zo 

NO 1 
16 zo 0 NO zo 0 0 zw 

NO NO 

1 
7 z 0 

ZO zo 0 0 z zo 
NO 

8 z 0 NO 
zo 0 0 z zo N 1 

9 z 0 NO zo 0 0 

zo 

NO 
NO § 

ao z 0 NO zo 0 0 0 0 N ^ 

21 z zo 0 zo 0 0 z 0 NO s 
^ 

22 z 0 NO zo 0 0 z 0 NO 

cS 

23 z 0 NO zo 0 0 
zo 

0 NO 

24 z 0 NO 
zo 0 0 zzw zo 

NO 
25 z 0 NO 

zo 0 0 zzw 0 NO 

126 0 NO N zo 0 0 
zo 

zo 

N 

27 0 NO N zo 0 0 zzw zo N 

28 0 NO N 
zo 0 0 

zo 

zo 
N 

29 0 0 NO zo 0 0 z 0 N 

50 0 0 NO zo 0 0 z N NO 
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SEPTEMBER  1887.     WINDRICHTING. 

21 ^3 ^4 
^5 

Boeleleng. 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

Bima. Koepang. 
Bandjermasin. Bonthain. 

v/ni. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

v/m. 

9^^ 

n/m, 

2- 

n/m. 

6" 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 ü 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

Oi ^ 

<5i 

.IS 

1 

0^3 

Qi 
^ 

<5i 

CD 

<>5 

NO 

zo ozo 
ONO 

zo 

ZO zw z 
ONO 

0 
NO 

zo 

z 0 0 

0 z 0 
NO 

2   i 

zzo 
zo 

zw 
zo 

z     i 

zo zw zo 
0 zo zo 

z zo zo 0 zo 
zo zw ONO 

0 

z 

zo 

z 0 0 

0 z w 0 0 

0 
zw 

zzw 0 
ONO 

zo zw zo 0 0 zo zw z 0 0 

z z zw ONO 
0 

ozo zzw 
z 

NO 
0 

ONO ozo zo 0 0 

0 wzw — 0 0 

NNW 

zo 

zo 0 0 

W 0 ozo 0 0 
ZO zo zo 

ONO 
0 zo zzw zo 

0 0 

N z 

zo 

0 0 

w ozo 0 0 0 

z z z 0 0 

0 
zw zzo 

0 0 

NO 
zo zo 

0 0 
NO 

NW 
NW 

0 0 

NNW 
zw 

zo 

0 0 

0 z z 0 0 

0 z z 
zw 

zw 

ONO 

O 

O 

ONO 

ONO 
ONO 

O 
ONO 

O 

NO  \ 

NO 

O 

O 
ONO 

NO 
ONO 

O 

ONO 

() 
O 

() 

o NO 

O 

o 
o 
o 

zw  Ks 

w 

zw 
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sa 

SEPTEMBER    1887. WINDRICHTING. 

26 
1                27 

28 

1 

29 

Tonloli. 

Senana. 

Amboina. 
Saparoca. 

'  é 
... 

111 

6' vjm. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

v,m. 

9" 

n/m. 

12", 
n/m. 

5" 

v/m . 

6" 

12" 

n/m. 

6- 

\o 1 NW NW 0 _ 0 0 0 0 0 

2 NW NW 0 0 0 — 0 z 0 

5 NW NW 0 0 0 — z 0 0 

0 i  4 ZW ZW ZO — 0 — 0 0 0 

0 5 ZW ZW zo 0 0 0 0 0 z 
\ö 1  6 ZW ZW 0 0 0 0 

.      0 
0 0 

!  7 ZW ZW 0 — 0 — z 0 0 

0 8 ZW ZW 0 — 0 z 0 0 z 
9 ZW ZW zo 0 0 0 z — 0 

10 W W NO . — 0 — — 0 — 

11 W W 
NO 1 n.w. — 0 0 z 

1^ W W NO s a 0 0 z — 0 z 
15 ZW ZW 0 a 0 z z 0 0 0 

II 14 ZW ZW 0 § 0 0 0 — — 0 

1 15 ZW ZW 0 ^ 0 

zo 

zo 0 0 — 

J6 ZW ZW 0 

•H 

— — — — — z 
■  7 ZW ZW 0 — 0 — 0 0 __- 

Ig 
ZW 

ZW 

ZW 

ZW 

0 

0 
1 n.w. 

0 

n.iv. 

0 
n.iv. z 

0 

0 

w 
0 

0 

po NW NW 0 ê 0 0 zo w 0 0 

■l NW NW 0 i 0 
zo 

0 0 0 — 

pp NW NW 0 

cS 

0 0 — — 0 0 

^o NW NW 0 0 zo z — z 
^24 NW NW 0 0 z N 0 N 

25 NW NW 0 
n.w. 

n.w. n.w. 0 N 0 

26 NW NW 0 0 z z z N 0 

27 NW NW 0 — 0 z N 0 z 
28 NW NW 0 — — z z N 0 

29 NW NW 0 — 
zzo z N 0 z 

50 NW NW o 0 zzo N N 0 
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SEPTEMBER 1887.     REGENVAL. 
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s 
fcó 

Si 1 1 

(M 

h 1. 
bb 

s 1 
Ö 

^ 5P flS CS .a o 

bc 
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o~  ̂  

« 

"Ö 

sö 

o ■^ 

_o 

Xi 

eö 
a c 

c« 

S  ï? 

bc 

a 

£-
 ^ M 1 

ë- 

rS 

^ 

O) 

ca 
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1 2 5 1 52 

  
1 

2 — 1 — — — 

-il 

5 2 1 — — 1 2 — 

-II 

4 24 — ~ 5 4 
2 
2 

— 2 Hl 
6 29 

~
2
 

5 
15 

— ' 

7 29 19 5 — 7 — 5 — 

—  ! 

8 — — — — 22 — 14 

60^! 

9 75 — — — — — — 2 — 
10 15 — — — — — — — ^ 

—  ■' 

11 1 2 i — 5 2 — — 

—  1 

12 — 1 s 
^ 14 — — — 58 — 6 — 

15 17 26 — — — 15 

67 
4 5 — 

18:( 
14 — — ^ — 5 5 — 2 47 5 — — 

15 26 54 11 — 16 — 19 
5 

57 
— M 

16 41 4 1 — 
54 

— 8 — 7 1 — 

—
 
 1 

17 19 55 

r^ 

10 
15 2 11 5 — 15 20 - 

18 — — — 51 — — 17 25 
2 

42 
4 

19 — — C 
21 

— 5 — — 26 5 

— ! 

210 61 5 B — 1 — — 
12 

— — 0 1 
21 2 0 i — 9 — — 5 

22 

— 22 

62;; 

22 — 5 

cS 

— — 4 — 5 18 1 — — 

23 15 101 4 — 18 — 1 — 14 
52 

—  ' 

24 18 8 — — — 18 
57 — 2 — — 

25 16 4 51 — — — 6 — — 46 2 
26 — — — — 6 5 — 5 2 2 
27 — — — — — — — 

15 
— — 

28 16 1 — — 0 2 — 5 — 
50 

— 

29 15 6 — — 19 
15 — 1 

17 
2 

50 45 25 — — — — — — — 15 

269 

— 

Totaal. 464 299 77 
198 55 82 250 176 130 

152 
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 '^ 22 

23 
24 
25 
26 

1      27 
28 
29 
30 

— 

44 

44 

35 
25 

58 

44 
44 
85 

173 

1 

1 

19 

34 

16 

44 

4 
4 
4 

127 

5 

14 

2 

19 
23 

66 

8 

10 

5 
4 

27 

5 

1 

7 

3 

1 

1 
1 

19 

7 
3 

2 

2 

7 
1 

22 

23 19 

8 
6 

13 
2 
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2 

43 
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1 

CS 
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SEPTEMBER 1887. METEOROLOGISCHE  WAARNEMINGEN  TE  TJIBODAS. 

1      ̂  

6".  v/m. 12°  s'middags. 

• , ^ 
^ 

/— ', 

^:§^ 

.    te ,^ ^ 
d. 

:^1= 

i^ 
Jai 

c 
<a  — * 

C  'Zl 
o fi i 

<U  -J 

O c 

F^ g^ 

i 

1= 

S  o 

Si 

O» 

& 

=="> 

Cm 

» 
cc; 

^> 

u 

ca 

« 

1 12.8 
90 

0 9 5 22.0 

74 

NW 5 

i        ̂  
15.8 98 NW 8 — 19.0 

90 

W 
10 

i              0 15.6 96 NW 

10 

— — — — — 

i      ̂ 15.4 86 NW 2 5 21.4 
80 

w 8 
5 11.4 95 W 0 21.0 

72 

w 8 
1         6 15.6 98 NW 8 — 19.0 

85 
NW 9 

1          7 14.8 100 1 5 21.0 

82 

W 9 
8 15.6 98 N 

10 

— 20.8 
85 

NW 
10 

9 18.8 86 W 5 
  . 21.8 75 NW 1 

10 15.8 95 NW 2 25.6 

75 

W 8 
i        11 11.8 88 W 8 25.6 

60 
w 8 

i        12 15.6 86 
NW 2 21.6 

75 

N 5 
15 16.0 95 NW 10 

18.2 92 
W 9 

i        14 14.0 95 
NW 5 5 21.0 

78 
NW 

10 
15 14.0 95 NW 9 — 9 
16 14.8 95 N 4 

10 

18.6 
96 

'n 

10 
'       17 16.0 95 N 10 — 17.6 

98 
N 

10 
5 

f       18 
16.0 95 W 4 

55 
20.0 85 N 10 1 

19 14.6 84 W 9 21.4 75 
NW 

10 — 
1       ̂ 0 15.4 98 — 8 19.4 

100 
W 

10 

n — — — 2 — 

* — 

— 
22 — 

1       25 
— 

O/. 
-4: — — ' ^__ — . 
25 — — — — — — — 
26 — — — — — 

1       27 — — —   . — — 
28 — — — — — — 
29 14.0 98 W 5 — 22.6 74 W 8 

— . 

50 

1 
12.6 88 0 8 — 25.2 

59 
NW 4 — 

Gemidd. 14.58 92.9 6.2 65 
20.84 80.2 8.5 

4 

„ 



SEPTEMBER  1887.     METEOROLOGISCHE  WAARNEMINGEN  TE  TJIBODA 

6"  n/m. 
6"  v/m. 

ld. ii 
-73   C 

^ «5 > Thermometer. 

^ 

g-s 

1 
Max. 

II 

Min. 

«> 

s 
Cu 

tf 

OPMERKINGEI 

18.0 
17.6 

17.6 
16.6 
17.4 
17.6 
17.6 
19.0 
18.0 
18.0 
17.2 
17,6 
16.8 
16.2 
17.4 
17.4 
18.2 
16.8 

Gemidd. 

15.6 
16.6 
15.4 

17.27 

98 

94 

96 
96 
96 
96 

96 
96 
94 

100 
100 
98 

96 
98 
96 
88 
98 

100 

96 
98 

100 

96.7 

w 
w 

w 
w 
N 

N 

NW 

NW 
NW 

NW 

NW 
NW 

N 

W 

N 

N 

NW 

W 

W 

W 

W 

10 

8 

10 
10 
10 

9 
10 
10 
10 
10 

10 

9 
10 
10 

10 
10 
10 
10 

8 
6 
4 

9.2 

24 
15 
16 
21 

11 

94 

25.0 
24.0 
21.6 

23.8 
25.8 
22.6 
22.8 

22.6 
25.4 
24.4 
24.8 

24.4 
22.8 
20.2 
24.6 
24.8 
21.4 
22.2 

22.4 
21.4 

24.2 
24.8 

25.18 

10.8 
12.8 
14.4 
11.6 
10.6 
15.0 

15.2 
14.0 

15.4 
12.4 
10.8 
11.8 

14.8 
12.4 
12.2 
15.8 

14.4 
14.0 

12.4 12.8 

10.0 

11.0 

12.66 

Nevel. 

Nevel. 

Nevel. 

Nevel. 

Nevel. 
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OCTOBEU  1887.     WINDRICHTING. 

Poeloe  Bras. 

v/111 

9" 

n/m 

2" 

n/iii 

6" 

Oleh-leh. 

v/ni . 

9' 

2" 

n/m , 

6" 

Poeloe  Bodjo. 

v/m . 

9" 

njm 

2" 

n/m 

6" 

Padang. 

v/m . 

9" 

n/m, 

2" 

1 

5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
-20 
21 
22 
25 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
50 

|31 

zo NW W ZW zw w NW 
ZW 

NNW 0 w 
zw NW NW ZW w w ZO NNO ZO 0 w 
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Poeloe  Pandans. 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

Ben  koelen. 

v/ra. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 6 

Bengkalis. 

v/m. n/m. 
n/m. 

6" 

Muntok. 

v/m. 

9" 

n/m. 
n/iTi 

6" 

zo Z 0 0 zzo ozo ?LW. n.w. n.w. z zw 
zo zw zo ozo zzo 0 n.w. n,w. 

n.w. zzo zw 
0 ZO zw 0 zzw ozo 

HAV. n.w. n.w. z 

zo 

zo z z 0 zzw ozo z 

zo 

N z zo 
zzw N NO 0 zzo 

ozo 
zzw z zo 

zo zo 

0 NO NO 0 zzo ozo 0 z z z 

zo 

0 zw ZW 0 zzo ozo zzo z 0 
ozo 

0 

0 zw ZW 0 zzw NO NNO z NO 

zo 
zw 

0 zzw Z 0 wzw ozo z z 
zw 

z zzo 
0 z z 0 z ozo w z 0 

zw 
0 

zo z z 0 zzo ozo zw zo z 

zw 

w 
0 zzo ZZO zo zzo ozo zzw zo NNO z zo 
zo zzw zzw zo z ozo NNO z 

NO 
z 

zw 

0 zzw zw 0 z ozo zw z 
NO 

zzw z 
zo zzw zzw 0 zzo 

ozo zw 
zo 

NNO 
0 

NO 

NO w zzw 0 zzo ozo zo 
z ozo 

zo 
NO 

NO w w 0 z ozo zzw 
N zo zo 

NO 

NO w w 0 z NO z w N z 
NO 

ZO w w NO z wzw zw w 
NO zo NO 

NO w w 0 wzw NNO N z w z 
NO 

0 w w 0 z NNO zw z N w zzo 

0 w w 0 zzw NNW zzw NW 
ONO zo w 

NO w w 0 zzw NO 
zw w N zw w 

NO NW NW 0 wzw 
ozo zw 

N z zo 0 

NO NW 
NW 

0 z ozo w z N w zo 
ONO NW NW 0 wzw NO zw w N zw 

zo 

ONO NW NW 0 wzw NNO zzw 
zw 

w z N 

NW NW NW NO z ozo zzw NW NW w NO 

0 Z Z 0 z ozo zw 
NW N z w 

NW NW NW 0 w N w NW N w w 
NO 0 0 w w w N w w 0 

zzw 
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10 11 
1^ 

Tandjoüg  Pandan. 

v/m. 

18" 

n/m. 

O" 

n/m. 

6" 

Java's  P  Punt. 

v/m. 

9" 

1-2" 

n/m. 

Vlakke  hoek. 

v/m. 

6" 

n/m. 

8" 

n/m, 

12" 

Eil.  Noordwachter. 

8" 

12" 

ö 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

flÖ 
11 

15 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 

1^7 

29 
50 
51 

ONO 

ZO 

O 

zo 

zzw 
o 
zo 

ozo 
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zo 

z 
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ozo 
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ONO 

zo 
o 

zzw 
o 

ozo 
zo 
N 

o 
zo 
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o 
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z 
o 

zo 
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zw 
zo 
z 
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ozo 
ozo 
zo 

zo 
zzw 
zo 
zo 

N 
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z 
o 

zzo 
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z 
zw 
z 

zzw 
o 

ozo 
z 

zzw 
o 
zw 
zo 

ozo 

zzo 
zw 

ozo 
zo 

ozo 
zw 
zo 

o 
WNW 

z 
zo 

z 
w 
o 

zzw 
NO 
zzo 
NO 

zzo 
z 

ozo 
NO 

ONO 
ZO 

O 

NNO 
ZZO 
NO 

ozo 
z 

z 
z 
z 
z 
zo 
zzo 
zo 

z 
zo 
zo 
zo 

zo 
zzo 
zo 
zo 
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z zo 

ozo 
z 
z 
zo 

z 
zzo 

z 
zo 
ozo 
zo 
zo 

z 
z 
z 
z 
zo zo 
zo 

z 
zo 
zo 
zo 
zo 
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zzo 
z 
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z 
zo 

o 
z 
z 
zo zo 

z 
zo 

z 
zo 
zo 
zo 

zo 

z 
z 
z 
z 
zo 
zo 

z 
z 
o 
zo 
zo 

zo 

o 
z 
z 
z 

zzo 

z 
o 
z 
zo 
zo 

zo 
z 
z 
z 
zo 
zo 
zo 
z 
zo 

zzo 
z 
zo 
o 
o 
z zo 

ozo 
o 
z 
o 

zzo 

o zo 

ozo zo 

zo z 
o zo 

o zo 

o zzo 

z 
o 

ozo 
ozo 
zw 
zzw 

WNW 

zzo 

z 
zo 
o 
o 
z 

zo zo zo 

zo 
o zo 

o zzo 

zo zo 
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zo zo 

o zo 
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o zo 

ozo 
zw 

zzw 
WNW 
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zw 
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zzo z zo 
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z z zo 
zo 

0 0 

0 0 
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ozo 

zo 
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0 ozo 
0 ONO 
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ONO zo zo 
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0 0 
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0 N 
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NW zw 
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13 14 15 
16 

Edam. 

v/m. 

9" 12" 

n/m. 

4" 

Batavia. 

v/m. 

9" 

n/ra. 

2" 

n/m, 

6" 

Tjilatjap. 

v/m.       n/m. 

5"         10" n/m. 

12" 

Semaranff. 

v/m 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. n.iv. 
n.w. 

z 
z 
z 
z 
zw 
o 

ozo 
o 
o 
o 
z 
zo 
zo 

z 
zo 
zo 
o 
zo 
zo 
o 
zo 
o 
z 
z 
zo 
o 
z 
z 
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Ji-tU. n.w. Z NNO 
NNW 

n.w. n.w. ZZW N N 

N N ZW NNO 

N N ZO N N 
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N N z N N 

NO 0 zo NNO ONO 
NO NO zo ONO ONO 

0 ONO 0 0 N 

NNO NNO 0 N NO 
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NO 0 NO — 
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NO ZZW 

NO NO ozo NNO — 
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NO 
N 
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ZW N 0 
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NO z OZO 0 
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NO NO ozo NNO NNO 

N N 
zo NNO z 

N N zzo N 
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N N ozo N Z 

N N z NNO ZW 
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zo 
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zo 
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17 

18 19 
^0 

l*oeloe  Mandelieke. 

V/m, 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

Soerabaia. 

v/m. 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

Sembilangan. 

v/m- 

9" 

n/m. 

2" 

n/m. 

6" 

Soemenep. 

z zo 0 zo 0 0 z NW 
NO 

z zo 0 zo 0 0 
zw 

N 

NO 

z zo 0 zo 0 0 

zo 
zo 

NO 

NW zo 
NO 

zo 0 0 z 
NO NO 

ZW z zo zo 0 0 zzw 
NO 

N 

Z zo 0 
zo 

0 0 z 0 NO 

Z zo 0 zo 0 0 
zo zo NO 

ZO zo 0 
zo 

0 0 
zo 
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NO 

zo 0 0 zo 0 0 
zo 

0 

NO 

zo 0 0 zo 0 0 

zo 
N NW 

zo 0 NO zo 0 0 
zo 

0 NW 
zo 0 NO zo 0 0 

zo 
0 

NO 

zo 0 NO zo 0 0 
zw 

N 
NO 

zo 0 NO zo 0 0 
zw 

0 NO 
zo 0 NO zo 0 0 

zo 
N 0 

zo 0 
NO zo 0 0 zo p 

NO 

zo zo NO zo 0 0 z N 0 

zo 0 NO zo 0 0 z 0 
NO 

zo 0 0 
zo 

0 0 z N 0 
zo 0 0 zo 0 

■  0 

0 
NO 

N 

zo 0 NO zo 0 0 z NO NO 

zo 0 zo zo 0 0 z NO N 

zo zo zw zo 0 0 zzw 0 
NO 

zo zo ZW zo 0 0 z 
NO 

N 

zo 0 zo zo 0 0 z 
NW 

NO 

zo 0 NO zo 0 0 zzw zo NO 

zo 0 NO zo 0 0 zzw NO N 

zo 0 NO zo 0 0 
zo 

0 NO 

z 0 zo zo 0 0 z 0 N 
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zw 
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NO zo 0 zo 

zo 0 0 z 0 NO 
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OCTOBER  1887.     METEOROLOGISCHE  WAARNEMINGEN  TE  TJIBODAS. 

6°.  v/m, 

12" 

s'middags. 

s^^ 

1 11.4 78 w 
2 11.2 90 w 
o 12.6 86 IV  w 

4 11.4 85 w 
5 10.8 95 w 
6 9.6 84 w 
7 14.6 89 NW 

8 15.6 91 w 
9 16.2 89 w 

10 15.8 91 w 
11 15.6 95 

zo 
12 14.4 89 w 
15 15.0 95 0 

14 15.6 96 0 

15 14.8 91 0 

16 14.2 98 0 

17 15.8 91 0 

18 15.2 89 zw 
19 16.4 87 NO 
20 15.2 98 0 

21 17.4 88 0 

22 15.4 96 w 
25 15.4 95 0 

24 15.6 95 w 
25 14.6 95 0 

26 15.4 95 0 

27 15.8 81 zo 
28 15.6 95 0 

29 16.2 96 0 

50 14.4 95 0 

51 15.4 87 
NW 

Gemidd. 14.28 90.7 

4 
9 
5 
4 
8 
8 
5 
8 
4 
6 
1 10 

5 
5 
9 
4 10 

8 

2 
1 
8 
9 
7 
9 

5.4 

25.2 
62 

0 5 
— 24.8 56 

w 8 
— 19.8 

74 

NW 
9 

— 25.2 55 
W 1 

— 21.4 69 
NW 

9 
— 20.4 68 NW 

8 
— 25.8 69 

W 4 
4 25.6 

64 
NW 9 

— 22.0 
79 

NW 

10 

11 24.0 
64 

N 8 
— 22.0 

77 
N 

10 

— 22.6 74 
NW 

9 
— 22.0 77 

NW 

10 

— 25.0 55 0 8 
— 25.6 65 z 8 
— 21.0 96 zo 

9 
— 25.4 

55 zo 
4 

— 21.4 79 

zo 

7 
— 22.6 64 0 9 
— 21.6 77 

zo 
8 

47 21.0 78 
0 7 

5 
8 

ö) 

22.6 
81 

0 5 

24.0 64 
zo 

5 
22 22.6 62 

zo 
8 

— 22.0 
77 

zo 5 
25 22.0 87 0 6 
5 22.6 

75 zo 
8 

2 22.0 72 zo 
9 

2 22.6 
79 

0 9 
8 22.0 

22.16 

69 
0 8 

159 70.4 
6.9  : 



OCTOBER  1887.     METEOROLOGISCHE  WAARNEMINGEN  TE  TJIBODAS 

6"  n/m. 

6"  v/m. 

01>MEUKlNGEt a 
=3 

1 
SI 

o l 
Thermometer. 

Max.         Min. 

1 14,6 100 w 4 24.2 
9.0 

^ 14.4 91 N\V 

10 
— 25.0 10.0 

C/2 

5 15.8 95 W 8 — 25.0 11.4 

o; 

4 16.0 
91 

ZO 

2  ■ 

— 25,2 

9.2 

^ 
o 

5 15.6 89 w 2 — 25.4 10.4 

tD 

G 16.4 92 NW 5 — 22.6 7.8 

fcp 

7 18.0 100 NW 10 — 

%oA 

11.2 

(/3 

8 18.8 98 W 

10 
— 24.6 11.8 

?- 

9 17.0 96 NW 
10 20 24.8 14.4 .2^ 

10 17.8 96 N 9 — 24.0 
15.0 ^ 

11 17.4 98 
i\ 10 1 25.0 15.0 

Nevel.     ;! »         1 
n 17.4 96 NW 

10 
— 24.4 12.0 

15 15.8 96 
NO 

10 
8 24.4 12.0 

o 
14 18.2 98 0 

10 20 
25.4 14.6 

Nevel.     ̂  n 17.0 96 0 9 2 26.8 10.8 en 

16 17.0 94 0 9 — 25.6 15.0 ^ 
17 16.2 89 0 8 — 24.6 

14.4 
cc 
cc 

18 17.2 94 zo 9 — 25.6 
11.4 

s 
19 15.6 100 w 10 58 25.4 15.0 ^ 
20 18.6 100 NW 

10 
— 25.6 12.0 

'S 

21 16.4 100 0 
10 5 24.6 14.2 

'o 

22 18.0 96 Z 
10 

— 22.6 14.6 

23 15.6 100 N 
10 16 

25.0 15.4 
24 16.4 96 ZW 10 — . 24.6 12.6 

cc 

25 17.6 100 0 10 — . 24.8 12.6 
26 18.4 92 NO 10 — 24.0 12.2 

(V 

27 18.6 !      96 ZO 10 — 25.2 15.0 
28 18.2 1      90 0 10 6 24,2 12.0 
29 17,4 1      96 ZO 10 5 25.4 

15.4 Nevel.     -§ 30 17.8 i      96 ZW 10 — 25.6 15.8 
31 17.4 i      96 ZW 

10 

8.9 

— 25.6 15.2 

Gemidd. 16,99 95.6 119 24.75 
12.57 



BOEK¥EEKEÏf 
TER  TAFEL  GEBRACHT  IN  DE  VERGADERINGEN  VAN  DE  DIRECTIE 

DER 

KONINKLIJKE  NATUURKUNDIGE  VEREENIGIN& 

GEDURENDE  HET  JAAR  1887. 

METEOROLOGIE  (B.) 

6^  Ohservalions  made  at  the  Magnelical  and  meteorological 

observatory  Batavia.  Vol  VI  Supplement.  Magnetical  obser- 

vations  made  from  July  1^^  1882  to  August.  oP^  1885 

Vol.  IX  (1886).     Batavia  1886. 

59  Regenwaarnemingen  in  Ned.  Indië  8^^^  Jaargang,  1886 
door  J.  P.  V.  D.  Stok.     Batavia  1887. 

16  Nederl.  Meteorologisch  Jaarboek  voor  1878  (Jaarg.  27, 

2^«  Dl.)  en  voor  1886.  (Jaarg.  58).     Utrecht  1887. 

158  A.  E.  Arkenbout  Schokker.  Les  perturbations  atmosphéri- 

ques,  étudiées  au  moyen  d'observations  horaires.  Utrecht 
1886. 
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(N°.  5,6,7).  Vol.  VI  (1—5).     Leide  1886. 
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odinamwo.     R.  Coraitato  Geologico  Roma.     Anno  II  1886 
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last  van  Z,  E.  den  Min.  v.  Koloniën.  15'^^  Jaargang  1886. 
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Christiania  1886. 

ZOÖLOGIE  (G.) 

Tijdschriften  met  gemengd  zoologischen  inhoud  (Gb.) 
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1  Reisen  im  Archipel  der  Philippinen  von  Dr.  C.  Semper 
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V.  Neerl.  Indië  Bd.  47.  Batavia  1887. 

MEDISCHE  VAKKEN  (H). 

80     Geneeskundig    tijdschrift    voor    Ned.  Indië,  iiitgeg.  d.  d. 
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55  (1884-^1886). 
51  Bericht  der  Wetterauischen  Gesellschaft  f.  d.  ges.  Natur- 
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21  Jahres' Berichte  des  naturwissenschafllichen  Vereins  in 

Elberfeld.  Heft  7.  Elberfeld  1887. 

40  Die  Fortschritte  der  Physik  ini  Jahre  1881.  Dargeslellt 
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Tla  Vierteljahrschrift     der     Naturforschende    Gesellschaft    in 
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22  Bolletino  della  Societa  Adriatica  di  Scienze  naturali  in 

Trieste.   Vol.   X.    Trieste  1887. 



Noorwegen,  ZwedeiN    en  Denemarken     (jf.) 

10  Oversigt  over  det  Kongelige  Danske  Videnskabernes  Sels- 

kabs   Forhandlinger.    Aaret    1886.    N°.    1,   2,  3,  1887 
N^  1. 
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