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Ten Geleide

A.C.J. van Goor (1881-1925)
J. Th. Beysens (1864-1945) was een van de eerste katholieke filosofen in Nederland die de evolutietheorie, althans in
principe, niet in strijd achtten met de katholieke filosofie, het neothomisme. Samen met de bioloog A.C.J. van Goor en de
theoloog G. van Noort herzag hij zijn publicatie hierover uit 1902. Het resultaat was De ontwikkelingsgeschiedenis van
het organische leven. Wijsgerig, natuurwetenschappelijk en theologisch beschouwd (1916). Vooral door de invloed van
Van Goor werd hierin de (doelgerichte) evolutietheorie beschouwd als een waarschijnlijke hypothese, uitgezonderd de
afstamming van de mens. Maar kerkelijke kringen bleven zich verzetten tegen de verzoening van geloof en wetenschap,
de discussie bleef er een tussen wetenschappers.
Bron: Ab_Flipse_Geschiedenis_van_het_debat_over_evolutie_en_schepping (pdf, 62 kB)
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1.Tractaat "De afstammingsleer". z.j.
2.Manuscript artikel "De geschiedenis der aarde". Te publiceren in #De Nieuwe
Eeuw# van 7 september. 1918
3.Drukproef artikel "Über einige neue und bemerkenswerte Schwebealgen". Met
correcties. z.j.
4.Aantekeningen betreffende zoölogische waarnemingen. Met schetsen. 1911,
1915-1917, 1919, 1921
5.Manuscript "De algenflora". Met correcties. z.j.
6.Manuscript "Die Holländische Meeresalgen: insbesondere der Umgebung von
Helder, des Wattenmeeres und der Zuidersee". Met correcties. 1921
7.Aantekeningen betreffende plantenfysiologie. Met schetsen. 1912
8.Plakboek houdende knipsels betreffende zijn voordrachten en promotie. 1915-1919
9.Knipsels betreffende doorstroommogelijkheden van hbs'ers. 1917
10.Knipsel "De afstammingsleer" uit #De Nieuwe Eeuw# van 21 september. 1918
11.Knipsel met boekaankondiging van #Het afstammingsvraagstuk in zijn verhouding
tot geloof en wijsbegeerte# in #De Katholieke School#. 1918
12.Manuscript "Het Jus promovendi en de Biologische Natuurwetenschap". Met
knipsel uit #Het Centrum# van 12 mei. 1917
13.Manuscript "Beiträge zur Kenntnis des Nannoplanktons der südlichen Nordsee.
Deel I". Met aantekeningen. z.j.
14.Manuscript van "Nannoplankton der südlichen Nordsee". Met correcties. z.j.
15.Manuscript "Zur Kenntnis der Oscillatoriaceen". Met correcties. z.j.
16.Aantekeningen over algen en vissen. z.j.
17.Manuscript "Het Ultramicroscoop en het Bestaan van ultramiscropische wezens".
z.j.
18.Manuscript "De Halophyten en de submerse Phanerogamen". z.j.
19.Manuscript "Bijdrage tot de kennis der Blauwwieren voorkomende in het
Zoetwaterplankton in Nederland". z.j.
20.Manuscripten "Kosmogonie" en "Geogonie". z.j.
21.Manuscript "Naamlijst der wieren aanwezig in het herbarium van het zoölogisch
station Helder. Tweede uitgave". 1920
22.Manuscript "De afstammingsleer en de tegenwoordige Stand der
Natuurwetenschap". 1918
23.Manuscripten "Het Phytoplankton" en [titelblad ontbreekt]. Met correcties. z.j.
24.Manuscript "Het Zeegras (Zosters marina L.) en zijn beteekenis voor het leven der
visschen". z.j.
25.Stukken betreffende plant- en dierkunde. Met schetsen en statistieken. 1916-1923,
z.j.
26.Redevoering "Afstamming en Palaeontologie". z.j.
27.Brief van [onbekend] te Leuven houdende een wijsgerige en theologische
uiteenzetting. 1914
28.Brief van R. Sissingh te Amsterdam. 1910
29.Brief van J. Heimans te Amsterdam. 1919
30.Brief van J.F. Steenhuis te 's-Gravenhage. 1921
31.Briefkaarten van P.H. Dojes te Amsterdam en [onbekend] te Den Helder. 1918-1919
32.Uitnodigingen van de Vereeniging 'Geloof en wetenschap' en van de Bond van RK
Openbare Onderwijzers voor lezingen "De tegenwoordige stand van het evolutievraagstuk" en "De Afstamming van de Mens". 1918, z.j.
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