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OVER VLOED EN EB DER ZEE: 
DOOR 

Dr. W. GLEUNS, Jr. 

Van alle werken vint 

Hy d’ odrzaek, wie den aert der dingen wil doorgronden, 

Zoo veel bewegingen staen onderling verbonden. 

. . . . . . . . . . . . . . 

De maen regeert de zee, 

Dat tuigen eb en vloet. 

VoNDEL. 

De natuurverschijnselen, die regelmatig wederkeeren en dagelijks 

kunnen worden waargenomen, trekken over ’t algemeen het minst de 

aandacht tot zich. Zijn zij daarom de opmerkzaamheid van den mensch 

minder waardig? Geenzins; want er zijn juist onder die dagelijksche 

verschijnselen vele, die voor den mensch van ’t allergrootste belang zijn 

en op zijn welstand een veelvermogenden invloed uitoefenen. 

De ervaring leert, dat de gewoonte den mensch ongevoelig, of wil 

men: minder gevoelig en minder belangstellend maakt voor en in iets, 

dat hij heeft en dagelijks kan genieten en aanschouwen; terwijl de 

zucht tot het nieuwe en vreemde zijne aandacht wekt en hem belang 

doet stellen in alles wat slechts zelden voorkomt. Zoo trekt eene hel- 

dere, zoogenoemde vallende of verschietende ster, die slechts weinige 

seconden gezien wordt, de aandacht, van velen tot zich, welke geen oog 

schijnen te hebben voor de vele sterren, die bij elken helderen avond 

aan den hemel schitteren en daar reeds van de vroegste tijden af even 

helder blonken en zulks blijven doen, wat ook op aarde ontstaat en 

verdwijnt. Het tanende licht van zon en maan vestigen voor korte 

oogenblikken de opmerkzaamheid van menigeen op deze hemelbollen ; 

terwijl de dagelijksche diensten, welke wij er van genieten, schier on- 

bewust door hem worden genoten, de luister, dien zij gewoonlijk ten 

toon spreiden, niet wordt opgemerkt. 

1866. l 



2 OVER VLOED EN EB DER ZEE. 

Om de dingen, die er bestaan en de verschijnselen, die er bij plaats 

vinden, goed te leeren kennen, is het intusschen ook nuttig en noodig 

alle afwijkingen van den regel na te gaan en is het waar, dat de 

opmerkzaamheid van den mensch in ’t algemeen het meest geboeid wordt 

door het vreemde, ook voor den denkenden wetenschappelijken mensch zijn 

alle verschijnselen, die zelden voorkomen en alle bijzondere wijzigingen 

van dagelijks voorkomende zaken van het allergrootste belang en de 

naauwkeurige opmerking overwaardig. Bovenal echter moeten wij be- 

kend zijn met dagelijks voorkomende zaken en daarop behoort alzoo in 

de eerste plaats onze aandacht gevestigd te zijn. 

Een zoodanig natuurverschijnsel, dat door ieder, die aan of in de 

nabijheid der zee woont, dagelijks kan worden waargenomen en al 

zoodanig ook algemeen bekend is, is de regelmatige beweging, die wij bij 

de groote watermassen op aarde opmerken of wel het beurtelings stijgen 

en dalen der zee, dat wij met den naam van vloed en eb bestempelen. 

Is het echter algemeen bekend, dat het verschijnsel bestaat, er zijn 

gewis velen, die met de bijzonderheden, hoe het bestaat, de wijzigingen, 

die er bij plaats vinden en de oorzaken, waardoor het te weeg gebragt 

wordt, niet bekend zijn of er geene heldere voorstelling van hebben. 

tIs daarom, dat wij dit verschijnsel niet ongepast rekenen als onderwerp 

van beschouwing voor het Album der Natuur en ons voorstellen de aan- 

dacht der lezers van dit tijdschrift er eenige oogenblikken bij te bepalen. 

Wij zullen eerst nagaan, wat de waarnemingen ons aangaande die 

beweging hebben leeren kennen; dan meer in ’t bijzonder zien, hoe zij 

plaats vindt, dat is, welke bijzonderheden daarbij worden waargeno- 

men, om eindelijk daaruit zoo mogelijk te besluiten tot de oorzaken, 

waardoor dit verschijnsel ontstaat en welke krachten daarbij werkzaam zijn. 

Wanneer wij ons aan het strand der zee bevinden of wel op eene 

plaats, die door een kanaal met de zee in verbinding staat, dan merken 

wij eene afwisselende beweging op bij het water. Nu eens loopt het 

naar het strand toe en stroomt langs de in zee uitmondende kanalen 

tot verre binnen ’s lands; dan weder vloeit het van het strand af en 

wordt langs de kanalen naar buiten gevoerd. In het eerste geval stijgt 

het water al hooger en hooger, en de waterstand bereikt eindelijk het 
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hoogste standpunt. Na eenige oogenblikken neemt de hoogte allengs 

weder af en, na gedurende eenigen tijd al lager en lager te zijn ge- 

worden, verkrijgt het water den laagsten stand. Hierna begint het 

weder te klimmen en beide, rijzing en daling, wisselen elkander beur- 

telings geregeld af. 

Deze afwisselende beweging des waters is een bij ieder, die aan of 

in de nabijheid der zee woont, zeer bekend verschijnsel. Het opkomen 

of stijgen van ’t water wordt vloed; het afstroomen of dalen eb genoemd. 

In de onmiddellijke nabijheid der zee ziet men het water nu tot eene 

aanzienlijke hoogte stijgen, dan weder zoo dalen, dat het soms zacht 

hellende strand tot op verren afstand droog loopt en slechts enkele 

geulen, als smalle kanalen, door het droog liggende zand of slib zich 

henen slingeren. Stroomt het water door kanalen naar binnen, dan zijn 

deze soms geheel met water gevuld en weinige uren daarna zijn zij 

schier ledig of droog geloopen, zoodat zij niet zelden voor de scheep- 

vaart ongeschikt zijn. Heeft het water nagenoeg den laagsten stand 

bereikt en stroomt het nog langzaam naar buiten, dan merkt men, als 

men op het juiste oogenblik langs zulk een kanaal wandelt, hoe er in 

de verte een watergolfje aan komt rollen en er als ware het een kleed 

over de watervlakte wordt getrokken. Weldra heeft het ons bereikt en 

statig schuift het ons voorbij. De rigting van den stroom is nu ver- 

anderd ; de vloed heeft nu de eb vervangen. Met toenemende snelheid 

vloeit nu het water naar binnen, klimt staag hooger en hooger tegen 

de boorden of dijken omhoog en bereikt den hoogsten stand. Is nu de 

toestrooming van buiten niet meer zoo sterk als de afstrooming naar 

binnen, dan merkt men eene daling op van het water en weldra neemt 

ook nu de stroom eene andere rigting aan naar buiten. Deze veran- 

dering van rigting of overgaan van eb in vloed of van vloed in cb, 

is men gewoon de kentering van den vloed te noemen. 

Indien wij onze waarnemingen op dezelfde plaats herhalen en gedu- 

rende eenigen tijd voortzetten, dan worden wij met eenige hoogst merk- 

waardige bijzonderheden bekend. 

Vooreerst merken wij dan op, dat bij deze beurtelingsche rijzing en 

daling een vrij geregeld tijdsverloop plaats vindt. De duur van den 

hoogsten waterstand tot den eerstvolgenden hoogsten stand bedraagt, zooals 

naauwkeurige waarnemingen over een lang tijdsverloop hebben geleerd, 

12" 25; en evenzoo lang is ook het tijdsverloop van de eb of den laagsten 
1% 
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waterstand tot den naastvolgenden. Is alzoo voor eene plaats des middags 

om 12 uur het water het hoogst, dan zal het des avonds te 6* 12’ 30° 

het laagst en den eerstvolgenden nacht te 12° 25’ weder het hoogst zijn. 

Wij weten, dat ook de maan elken dag 50’ later door den meridiaan 

of het zuiden gaat. Tusschen de verachtering van den maansdoorgang 

door den meridiaan en die vân den vloed heeft er alzoo eene hoogst 

opmerkenswaardige overeenkomst plaats. 

Eene tweede bijzonderheid, die wij bij deze afwisselende beweging 

des waters opmerken, is, dat het verschil tusschen den hoogsten wa- 

terstand, bij den vloed, en den laagsten stand, bij de eb, miet steeds 

even groot is. Naar aanleiding van herhaalde naauwkeurige waarne- 

mingen is het duidelijk op te merken, dat de rigting en kracht van 

den wind hierop een belangrijken invloed uitoefenen. Wanneer de wind 

het water naar onze kusten voert, ’tgeen vooral bij hevige noordweste- 

winden ’t geval is, dan wordt het water het hoogst opgevoerd en be- 

reikt niet zelden eene hoogte als die van den kruin onzer dijken. Bij 

langdurige oostewinden is de vloed het geringst en daalt het water bij 

de eb gewoonlijk het laagst. 

Bij dit verschil in rijzing en daling, dat gezegd kan worden van 

bijzondere omstandigheden af te hangen, merkt men nog ecne derde 

merkwaardige bijzonderheid op. De hoogste vloeden keeren namelijk na 

geregelde tusschenpoozen weder en deze periode is zoodanig, dat de 

hoogste vloeden in den regel plaats vinden ten tijde van volle en nieuwe 

maan. De laagste vloeden vallen tusschen deze tijdstippen in en treffen 

alzoo zamen met de kwartieren der maan. De eerste of hoogste vloeden 

is men gewoon springvloeden te noemen, terwijl de laagste doode tijën heeten. 

Men heeft, door eene lange reeks van met zorg gedane waarnemingen, 

voor verschillende plaatsen den tijd bepaald, wanneer bij nieuwe of volle 

maan het water aldaar het hoogst is en dezen tijd den haventijd genoemd. 

Naar aanleiding van deze tijdstippen, waarvan men tafels heeft zaamge- 

steld, die in almanakken en werken voor sterre-, aardrijks- en zeevaart- 

kunde zijn opgenomen, kan men gemakkelijk, wanneer men zich met 

eene ruwe berekening tevreden stelt, den tijd van den vloed voor cen 

willekeurigen dag ten naastenbij bepalen. Men ziet namelijk, hoeveel 

dagen er verloopen zijn sedert nieuwe of volle maan en telt zoo veel maal 

50 minuten bij den haventijd om nagenoeg den tijd van hoog water voor 

dien dag te kennen. Den tijd der eb vindt men door bij den gevonden 
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tijd gemiddeld 64 uur op te tellen of daarvan af te trekken. Wil men 

deze tijdstippen echter juister kennen, dan moet men daarvoor berekende 

tafelen raadplegen, die in sommige almanakken enz. zijn opgegeven. 

Het verschil in tijdsverloop bij twee achtereenvolgende maansdoorgangen 

door den meridiaan is den eenen tijd merkelijk grooter dan den anderen, 

en de ervaring leert, dat ook de meerdere of mindere verachtering van 

den vloed hiermede overeenkomt. 

Er is nog eene vierde bijzonderheid, waarop bij veelvuldige en naauw- 

keurige waarnemingen onze aandacht gevestigd wordt. Bij de dagelijk- 

sche tijdperken, waarover gesproken is, merken wij ook eene jaarlijksche 

periode op, die bij vloed en cb plaats vindt. Im den regel toch zijn 

de vloeden ten tijde der nachteveningen, den 21 Maart en 28 Septem- 

ber, het hoogst en daarentegen het laagst omstreeks den tijd der zonne- 

standen, den 21 Junij en 21 December. Bij de laatste heeft men nog 

weder opgemerkt, dat de vloed in den winter dien van den zomer overtreft. 

Bij dezen jaarlijkschen invloed, die in verband staat met den stand 

der zon, merkt men ook nog eigenaardige veranderingen op, die over- 

eenkomen met de afwisselende standen der maan. Zoo weet men toch, 

dat de vloeden het hoogst zijn, wanneer de maan, die ten opzigte der 

aarde eene elliptische of langronde baan beschrijft, in haren naasten 

stand is tot de aarde en het zwakste, wanneer haar afstand het grootste is. 

Wanneer dus de springvloeden zamentreffen met het tijdstip, waarop 

de maan het naast bij de aarde is, en vooral wanneer dit plaats vindt 

omtrent den tijd der nachteveningen , zoo leert de ervaring, dat de vloe- 

den dan, onder overigens gelijke omstandigheden , steeds het hoogste zijn. 

Wij hebben tot dusver gesproken over waarnemingen, die achtervol- 

gens op dezelfde plaats gedaan worden. Wij moeten nu onze waarne- 

mingen uitstrekken tot verschillende plaatsen en nagaan, welke wijzigingen 

daardoor ontstaan. Hoogst opmerkelijk is het hierbij, dat de opgege- 

vene verschijnsels ook op andere plaatsen op aarde , waar zij ook worden 

waargenomen, op gelijke wijze plaats vinden. Op alle aan of in de 

nabijheid der groote zeeën en met haar in verbinding gelegen plaatsen 

merkt men eenen dagelijkschen afwisselenden stand des waters of eb en 

vloed op. Overal héeft er eene maandelijksche periode plaats, die over- 

eenkomt met den loop der maan of de betrekkelijke standen, die zij 

achtereenvolgens ten opzigte van de aarde heeft. Op alle plaatsen, waar 

eb en vloed worden waargenomen, leeren naauwkeurige waarnemingen 
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ook de jaarlijksche wijzigingen kennen, die bij den verschillenden stand 

van de aarde ten opzigte der zon of van de maan in betrekking tot de 

aarde, zooals gezegd is, worden opgemerkt. Maar overal is het de 

natuurlijke ligging der plaats en zijn het de bijzondere omstandigheden 

van weder en wind, die een grooten invloed op den aard van het 

verschijnsel uitoefenen. 

Bij deze overeenkomst merkt men ook een belangrijk verschil op in 

dit merkwaardig verschijnsel. Voor onderscheidene plaatsen toch heeft 

de vloed, en alzoo ook de eb, op zeer verschillende tijdstippen plaats. 

Wanneer het water wassende is voor de eene plaats, dan is het reeds 

dalende voor eene andere en terzelfden tijde, dat het hoog water is voor 

de eene, zal het laag water zijn voor eene andere plaats. Dezelfde ver- 

schijnselen hebben dus wel hier en elders plaats, doch niet gelijktijdig. 

Om een helder overzigt hiervan te verkrijgen is het voldoende om de 

haventijden van eenige plaatsen met elkander te vergelijken. 

Wanneer wij hiertoe de aandacht vestigen op de beweging des waters 

langs de kusten van ons vaderland, dan ontwaren wij, dat er eene vloed- 

golf tegen en langs onze kust vloeit en wanneer wij deze in hare bewe- 

ging volgen, zoo merken wij op, dat de haventijden, of de tijden van hoog 

en laag water bij volle of nieuwe maan voor eenige aan de Fransche, 

Belgische en Nederlandsche kusten gelegene plaatsen zijn als volgt: 
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In den tijd van 12 uur loopt alzoo de vloedgolf van Nieuwpoort, 

voorbij de kust van België en ons vaderland, tot naar Wangeroog, een 

eilandje niet ver van de Oostfriesche kust. 

Ten einde eene zoo veel mogelijk duidelijke en aanschouwelijke voor- 

stelling te geven van de wijze, waarop de vloedgolf zich langs onze kust 

en in onze binnenwateren beweegt, heb ik beproefd zulks door eene 

teekening (P]. I) aan te duiden. Men beschouwe dit kaartje als eene proeve 

om het verschijnsel in ’talgemeen te doen kennen, want om al de bijzon- 

derheden er door aan te geven, daartoe zijn de opgaven niet volledig 

genoeg en ook niet genoegzaam eenstemmig. De wijzigingen, die de 

vorm van den bodem en de meerdere of mindere diepte des waters op 

den loop der vloedgolf witoefenen, zijn natuurlijk van groot belang, 

maar de gegevens ontbreken om die alle in rekening en in teekening 

te brengen. 

Bij het binnenstroomen van het opgestuwde water bij den vloed in 

onze riviermonden, kanalen en zeeboezems hangt er veel af van de 

meerdere of mindere diepte en breedte van die wateren, voorts van 

den aard der oevers en van de meerdere of mindere regte of gebogene 

rigting. Bij rivieren wordt het instrcomende zeewater bij den vloed 

door het afstroomende rivierwater teruggehouden en in zijn loop ver- 

traagd. Bij zeeboezems hangt de snelheid en hoogte van de vloedgolf af 

van de grootte van het bekken, waarover het zich verdeelt in betrekking 

tot de openingen, waardoor het binnenstroomt. In ’talgemeen kan men 

zeggen, dat als het zeewater door een kanaal naar binnen stroomt, welks 

wijdte en diepte weinig verandering ondergaat, dat dan door den tegen- 

stand, dien het water ondervindt, de hoogte en snelheid allengs zullen 

afnemen, zoodat op eenigen afstand van zee de vloed en eb niet meer 

merkbaar zullen wezen. Stroomt het water in een kanaal, dat een wijden 

mond heeft, maar naar binnen toe al naauwer en naauwer wordt, dan zal 

het water wel met steeds afnemende snelheid naar binnen stroomen ; maar 

1) De hier en later voorkomende getallen zijn genomen naar aanleiding van 
opgaven in het jaarboekje voor ingenieurs en in het werk van dr. srariNG: de Bodem 
van Nederland, die zijne opgaven met eenige wijzigingen heeft ontleend aan srToRrM 

BUIJSING's Mandleiding tot den Waterbouw, alsmede uit vergelijking van deze met 

andere opgaven en door mij ingewonnene berigten, 
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in dat naauwere kanaal meer en meer opgestuwd en dus hooger worden. 

Loopt de vloed door eene of meer naauwere openingen in een wijd uitge- 

strekt bekken, dan verdeelt het zich over eene grootere oppervlakte en 

de snelheid zoowel als de hoogte van den vloed zullen allengs minder 

worden. 

Slaan wij nu het oog op ons kaartje, dan zien wij, dat de vloedgolf 

in 11 uren tĳĳds van Nieuwpoort in Westvlaanderen tot voorbij de 

Nederlandsche kust stroomt. Een afstand van nagenoeg 80 uren wordt 

alzoo in dien tijd doorloopen, ’t welk eene gemiddelde snelheid geeft 

van bijna 8 uren gaans in ’tuur. Dat de snelheid echter zeer verschillend 

is, valt door één blik op ons kaartje duidelijk in ’t oog. 

Volgen wij den loop van den vloed in onze binnenwateren, dan worden 

wij bevestigd in ’tgeen zoo even is opgemerkt. Langs de Westerschelde 

zien wij, dat de vloedgolf, bij nieuwe en volle maan, om één uur bij 

Breskens en Vlissingen en te 2 uur bij Ter-Neuzen is. Zij stroomt nu 

met verminderde snelheid naar binnen en komt te 8 uur bij Waarden en 

bereikt te 6 uur Antwerpen. 

In den mond van de Maas zien wij, dat de vloedgolf te 3 uur 

even boven Brielle is; te 4 uur is zij even boven Rotterdam, te ò uur 

te Dordrecht, te 6 uur in de nabijheid van Werkendam en eindelijk te 

7 uur is zij nog merkbaar te Gorinchem. 

Bij de Zuiderzee stroomt het water door de gaten van Texel en ’t Vlie 

naar binnen en verdeelt zich over het noordelijk gedeelte van de Zuider- 

zee en vult den geheelen wijden zeeboezem van Medemblik tot Stavoren 

langs de Friesche kust voorbij Harlingen tot de Friesche wadden. 

Tegen 9 uur bereikt de vloedgolf de Friesche kust bij Stavoren, Hinde- 

loopen, Harlingen enz., nadat zij tusschen 8 en 9 voorbij het eiland Wie- 

ringen is gestroomd. Omstreeks 9% uur is zij te Colhorn, aan de oostkust 

van Noord-Holland, en te 104 uur te Medemblik. Te 12 uur stroomt zij 

voorbij Enkhuizen, door de zeeëngte tusschen deze punt van Noord-Holland 

en de tegenover liggende Friesche kust, in het ruime bekken, dat het 

zuidelijke gedeelte der Zuiderzee vormt. Onbelemmerd vloeit zij nu 

verder , maar breidt zich over eene groote ruimte uit, zoodat de hoogte 

van de vloedgolf hier, zooals wij weldra zien zullen, aanmerkelijk is 

afgenomen. Tegen een uur bereikt zij de kusten van Overijssel en 

Gelderland, waar het verschil in hoogte van den stand des waters bij 

vloed en eb niet zeer veel verschilt. Zij stroomt nu verder van de 
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Noordhollandsche kust, die zij tusschen 2 en 3 uur bereikt en is om 

8 uur te Amsterdam, op welk tijdstip het aldaar bij nieuwe en volle 

maan hoog water is. 

Omstreeks 10 uur is de vloedgolf aan den mond der Lauwerzee en 

stroomt voorbij de Zoutkamp langs de Hunse of het Reitdiep naar 

Groningen, waar het twee uren later, en dus te twaalf uur, hoog water is. 

Bij Delfzijl, aan den mond der Eems, is het te 11 uur hoog water. 

De vloed stroomt nu naar binnen en is 10 minuten later te Termun- 

terzijl. De vloedgolf stroomt nu voorbij de uitstekende landpunt Reide 

imm den Dollard en doorloopt dezen zeeboezem in den tijd van ongeveer 

50 minuten, zoodat zij te 12 uur te Statenzijl en te Emden is. 

Wij hebben alzoo een belangrijk verschil opgemerkt in den tijd, 

waarop het voor verschillende plaatsen hoog- en laagwater is en tevens 

dat de vloedgolf zich met zeer verschillende snelheid voortbeweegt. 

Een niet minder in toog loopend verschil kunnen wij opmerken, wan- 

neer wij acht geven op de hoogte en laagte, waartoe het water op 

verschillende plaatsen bij vloed en eb rijst en daalt. 

Zoo is volgens veelvuldige waarnemingen het verschil bij vloed en 

eb voor de volgende plaatsen aldus: 

Voor Calais en Duinkerken gemiddeld 5.8 meter. 
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Door eene kleine, hierbij gevoegde teekening (Pl. III, Fig. 1) zal een en 

ander aanschouwelijker worden. De middelste horizontale lijn van O tot 0 

stelt de gemiddelde hoogte voor van het water, dat men volzee of Amster- 

damsch peil noemt. De bovenste kromme lijn wijst de hoogte van den 

vloed en de benedenste kromme lijn de laagte aan der eb. Op de aan 

weerszijden geplaatste schaal kan men de grootte van beide aflezen voor 

de verschillende plaatsen, die hier zijn opgenoemd. De hoogte van den 
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vloed opgeteld bij de diepte beneden peil, waartoe het water bij de eb 

daalt, is natuurlijk ’t verschil in stand zooals hier boven voor eenige 

plaatsen is opgegeven. 

Het is natuurlijk, en straks ook reeds opgemerkt, dat het verschil 

in hoogte van het water bij vloed en eb voor plaatsen, die binnen 

'slands liggen, zeer verschillend kan zijn en dat zulks afhankelijk is 

van de monden of gaten, waardoor het zeewater naar binnen vloeit en 

van de kanalen, waarlangs en de bekkens, waarin het stroomt. Zoo 

is dit verschil bij 
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Het binnenstroomende water wordt hier in een steeds naauwer wor- 

dend kanaal opgestuwd. 

In de Maas merkt men verschil op bij vloed en eb tot boven Go- 

rinchem en wel tot Bommel. ’t Verschil is hier nagenoeg aldus: 

Brielle. . . . . . vloed + 0.78, eb — 0.71; verschil 1.49 meter. 
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Bij Dordrecht daalt het water bij de eb nog 4 palmen beneden vol- 

zee of Amst. peil; maar voor de hooger op gelegen plaatsen blijft het 

water ook tijdens de eb nog boven dat peil. 

Het water, dat door het Marsdiep en tusschen de eilanden Texel en 

Vlieland in de Zuiderzee stroomt, verdeelt zich over eene groote uitge- 

strektheid, en het is dus natuurlijk, dat het verschil in waterstand bij 

vloed en eb voor plaatsen, die aan de kusten der Zuiderzee zijn ge- 

legen, betrekkelijk minder moet zijn dan bij die plaatsen, die onmid- 

dellijk aan zee zijn gelegen of aan kanalen, waarin het water meer wordt 

opgestuwd. Minder nog moet dit verschil wezen bij plaatsen, die aan het 

zuidelijk bekken van deze binnenzee liggen, waar het water, dat door de 

engte bij Enkhuizen vloeit, zich over eene groote uitgestrektheid verdeelt. 
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De waarnemingen hebben geleerd, dat bij volle en nieuwe maan de 

stand van het water, bij vloed en eb, en het verschil tusschen beiden 

is als volgt: 

Harlingen . . . . vloed + 0.79, eb — 0.51 ; verschil 1.80 meter. 
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Bij de Friesche en Groninger kust vinden wij: 

Dokkumerzijl . . . vloed + 1.28, eb — 1.57; verschil 2.80 meter. 
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Wij hebben tot nu toe onze aandacht slechts bepaald bij waarne- 

mingen, die zich bepalen tot een klein gedeelte van de aardoppervlakte 

en wel tot een gedeelte, waar de beweging der groote watermassa juist 

door de hinderpalen, die zij ontmoet, niet zeer regelmatig kan zijn. 

Het is toch slechts dat gedeelte der groote watermassa, die uit den 

Atlantischen oceaan door het kanaal voorbij onze kusten stroomt, waar- 

mede wij bij onze beschouwing ons hebben bezig gehouden. Een enkele 

blik op de kaart doet ons zien, dat een zoo uitgestrekt eiland als En- 
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geland een belangrijken invloed op den loop van het verschijnsel, vooral 

voor onze gewesten moet uitoefenen. Om den aard van het verschijnsel 

alzoo beter en grondiger te leeren kennen, moeten wij nagaan, wat er 

in de uitgestrekte wereldzeeën plaats vindt en welke bijzonderheden 

dienaangaande naauwkeurige waarnemingen en onderzoekingen aldaar 

hebben leeren kennen. 

Dezelfde verschijnselen, welke wij reeds hebben opgemerkt bij de 

beweging des waters aan onze kusten, merken wij ook en nog veel 

duidelijker op bij de beschouwing van het verschijnsel in ’t groot, zoo- 

als wij dit uit de beweging der wereldzeeën leeren kennen. 

Wij vinden dan, dat de beweging van het water het regelmatigst 

is en de groote vloedgolf het gelijkmatigst voortgaat in de opene zeeën, 

waar geene vaste landen of eilanden die vrije beweging in den weg staan. 

De beweging heeft plaats in de rigting van het oosten naar het westen. 

Waar de vloedgolf in haren loop eilanden ontmoet, daar buigt zij zich 

er om heen en de verdeelde golven vereenigen zich later weder. Bij 

zoodanige vereeniging van twee golven heeft er eene verhooging of ver- 

heffing van den vloed plaats, waar de toppen of de zoogenoemde golfbergen 

te zamen treffen; eene verlaging, waar de dalen elkander ontmoeten. Bij 

het zamentreffen van zulk een golfberg en golfdal van twee verschillende 

golven wordt de werking opgeheven, en er heeft geene verhooging of 

verlaging van den waterstand plaats. Men noemt dit terferentie. 

Een Engelsch natuurkundige, wraewerL, heeft, naar aanleiding van 

een zeer groot aantal waarnemingen op verschillende plaatsen op aarde 

gedaan, die „waarnemingen met elkander vergeleken en de plaatsen, 

waar de vloedgolf ten zelfden tijde wordt waargenomen, door lijnen met 

elkander verbonden. Deze heeft hij esorachiën of vloedlijnen genoemd en 

ze op eene wereldkaart geteekend. Eene zoodanige kaart (Pl. IT) is hierbij 

gevoegd en wij zullen met behulp van deze trachten eene zooveel mo- 

gelijk duidelijke voorstelling te geven van de wijze, waarop deze regel- 

matige beweging in de groote wereldzeeën plaats vindt en hoe de uit- 

gebreide vloedgolf zich om de aarde beweegt. 

Wanneer wij aanvangen van den grooten Oceaan, ook stille of Zuidzee 

genoemd, dan zien wij, hoe de opgehevene watermassa of vloedgolf in 

eene westelijke rigting voortgaat, tot zij door de oostelijke kusten van 

Azië op het noordelijk en door Nieuw-Holland op het zuidelijk halfrond 

wordt tegengehouden. 
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Zij beweegt zich nu tusschen Azië en Nieuw-Holland door en verdeelt 

zich, kronkelend door den Indischen Archipel stroomende, in verschil- 

lende meer of minder regelmatige vloeden. Bezuiden Nieuw-Holland 

wordt zij in haren gang minder belemmerd en vloeit zij met meerdere 

snelheid regelmatig voort. Bewesten Nieuw-Holland neemt zij eene 

meer noordelijke rigting aan en vereenigt zich met de vloedgolf, die 

door den Indischen Archipel stroomt en daar meer tegenstand ontmoette. 

Tot een golf vereenigd neemt zij nu in de Indische zee eene noordwes- 

telijke rigting aan en stroomt zoo in de golf van Bengalen en de Ara- 

bische zee. Hier wordt zij door de zuidkust van Azië en meer zuidelijk 

door de oostkust van Afrika gestuit. 

Een groot gedeelte der groote vloedgolf echter, die bezuiden Nieuw- 

Holland is voortgegaan, beweegt zich onbelemmerd voort en voorbij de 

zuidpunt van Afrika. Zij zoude zoo verder in eene westelijke rigting 

zich voortbewegen, maar wordt nu gestuit door Zuid-Amerika. Hier 

neemt de snelheid, waarmede zij voortgaat, af, maar het water wordt 

hoog tegen de kust opgestuwd. De vloedgolf verkrijgt nu hier eene 

meer noordwestelijke rigting en stroomt zoo tusschen Afrika’s west- en 

Zuid-Amerika’s oostkust door. Verder in den Atlantischen Oceaan voort- 

stroomende, wordt de rigting meer noordelijk en vervolgens noordooste- 

lijk. In deze rigting ontmoet zij Europa en stroomt zij voorbij Portugal , 

Spanje en Frankrijk. Hier wordt zij nu door Engeland tegengehouden 

en alzoo verdeeld. Een gedeelte stroomt nu, zooals wij reeds hebben 

opgemerkt, door het kanaal en zoo langs de kusten van ons vaderland. 

Het grootste gedeelte vloeit echter langs de kust van Ierland en stroomt 

verder tusschen Engeland en IJsland door tot aan de rotsachtige kusten 

van Noorwegen, terwijl het meer noordelijke gedeelte in de noordelijke 

pool- of iĳszee zich verliest. 

Een gedeelte der groote vloedgolf vloeit natuurlijk voorbij de zuide- 

lijke spits van Zuid-Amerika, het Vuurland, en komt weder in den 

grooten occaan, vanwaar wij met de beschouwing van haren loop zijn 

begonnen. 

Wij zien alzoo, dat deze beweging der wateren, of vloed en eb der 

zee, een verschijnsel is, dat zich over al de groote watermassen op aarde 

uitstrekt, en het is van belang op te merken, dat dezelfde bijzonder- 

heden, die wij vroeger reeds hebben leeren kennen, overal en op gelijke 

wijze bij dit verschijnsel worden opgemerkt. 
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Dat er behalve deze algemeene periodieke verschijnsels ook eigen- 

aardige verschijnsels plaats vinden, die afhankelijk zijn van de natuur- 

lijke ligging der plaatsen, is ligt in te zien en uit het reeds aangevoerde 

ook gemakkelijk te verklaren. Zoo moet natuurlijk de vloedgolf, als 

zij uit volle zee in de eene of andere baai, zeeboezem of kanaal 

wordt opgestuwd, soms den vloed tot eene aanzienlijke hoogte doen 

stijgen. Zulks is b. v. het geval op sommige plaatsen aan de kust 

van Frankrijk of Engeland. Zoo bereikt de vloed te Brest eene hoogte 

van 6 à 7 el. Im de baai van St. Malo, aan de westkust van Frank- 

rijk, en ook in het kanaal van Bristol, aan de westkust van Engeland, 

bereikt de springvloed soms eene hoogte van 13 el. De hoogste vloeden 

komen echter voor aan de zuid-oostelijke kust van N.-Amerika, waar in 

de Fundy-baai, tusschen Nieuw-Schotland en Nieuw-Brunswijk, het 

verschil van waterstand soms meer dan 20 el kan bedragen. 

In de ruime zee is het verschil gemiddeld minder dan één el, zoo- 

als men zulks waarneemt bij sommige geïsoleerd liggende eilanden, 

zooals b. v. St. Helena. Im binnenzeeën, zooals de Oostzee en Mid- 

dellandsche zee, die door naauwe straten met de groote wereldzeeën zijn 

verbonden, zijn eb en vloed geheel niet of slechts even merkbaar. 

Voor wij nu overgaan tot de nasporing der oorzaken en de verklaring 

van deze beurtelingsche verhooging en verlaging van het water, waarbij 

eene groote vloedgolf zich regelmatig over de oppervlakte der aarde 

beweegt, moet ik opmerken, dat men in den laatsten tijd ook nog 

andere eigenaardige bewegingen van het water heeft leeren kennen, die 

evenwel van vloed en eb wel moeten onderscheiden worden. 

Uit naauwkeurige waarnemingen van den warmtegraad van het water 

op verschillende tijden, plaatsen en diepten der zee is het gebleken , 

dat in de keerkringsgewesten op aanzienlijke diepte het water eene 

temperatuur heeft slechts weinige graden boven het vriespunt. Bij de 

meerdere hitte dezer gewesten heeft er aan de oppervlakte eene aan- 

zienlijke verdamping plaats en het door de verdamping in de lucht 

opgenomen water wordt door het koudere en digtere water uit de diepte 

aangevuld. Hierdoor ontstaat eene strooming van het water in de rigting 

van de polen naar den evenaar op gelijke wijze als er ook luchtstroo- 

men ontstaan. En even als deze worden ook deze waterstroomen door 

de beweging der aarde om hare as, en bovendien door de verschillende 

diepte der zee, de ligging van het vaste land en groote eilanden en 

eilanden-groepen, zeer gewijzigd. 
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Deze eigenaardige bewegingen of stroomingen, die wij onder den 

naam van drijf- of driftstroomen, equatoriaal- en poolstroomen, golf- 

stroom enz. kennen, zijn van een geheel anderen aard dan eb en 

vloed, waarover wij spreken, doch oefenen ook op deze een belangrijken 

invloed wit, waardoor dit verschijnsel nog meer zamengesteld en in 

alle bijzonderheden moeijelijk te verklaren wordt. 

Om tot de verklering te komen van de oorzaken van eb en vloed, 

willen wij kortelijk zamenvatten, wat verschillende, veelvuldige en 

naauwkeurige waarnemingen op onderscheidene plaatsen en tijden ge- 

daan, ons aangaande dit verschijnsel geleerd hebben. 

In de eerste plaats hebben wij de eb en vloed als een periodiek 

verschijnsel leeren kennen, wier periode overeenkomt met den schijn- 

baren loop der maan om onze aarde. Met elken dag toch valt de 

vloed zooveel later in als de maan in een etmaal later door den 

meridiaan gaat. 

Voorts weten wij, dat de meerdere of mindere hoogte van vloed en 

eb op verschillende plaatsen afhangen van de natuurlijke ligging dier 

plaatsen en van de bijzondere gesteldheid van wind en weer; maar 

dat onder gelijke omstandigheden er ook eene maandelijksche periode 

plaats vindt, die overeenkomt met de betrekkelijke standen van zon 

en maan, in betrekking tot elkander en onze aarde. Immers hebben wij 

gezien, dat de hoogste vloeden , springvloeden genoemd , invallen ten tijde 

van nieuwe en volle maan, dat is op die tijdstippen, als zon en maan 

in zamenstand of in tegenstand zijn, en alzoo met onze aarde in eene 

regte lijn staan. Zoo ook, dat de laagste vloeden of doode tijen invallen 

ten tijde der kwartieren, dat is: als van de aarde gezien, de zon en 

maan een hoek van 90° met elkander maken. 

Verder nog leert de ervaring, dat de springvloeden het hoogste zijn, 

wanneer zon en maan zich in of in de nabijheid van den evenaar be- 

vinden, alzoo ten tijde der nachteveningen. 

Eindelijk nog weet men, dat de vloeden, onder overigens gelijke 

omstandigheden, hooger zijn naarmate de maan , die zich in eene elliptische 

baan om de aarde beweegt, ten tijde van nieuwe of volle maan zich 

dieter bij de aarde bevindt. 

Het is uit genoemde feiten ligtelijk af te leiden, dat bij zon en 

maan de hoofdoorzaken van het verschijnsel gezocht moeten worden 

en wel dat de maan de krachtigste werking er op uitoefent. 
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Dat de zon een gewigtigen invloed op de aarde heeft, is genoegzaam 

bekend. Immers de zon is het, die de aarde in hare bijna cirkelvor- 

mige, jaarlijksche baan houdt en de kracht, waardoor zij dit doet, is de 

kracht, die in alle stofdeeltjes ligt en deze op elkander doet werken , de 

algemeene aantrekkingskracht. Door haar worden de deelen der aarde, 

of wel de geheele aardbol, als eene zamenhangende door onderlinge aan- 

trekking der deelen tot een bol opgehoopte stofmassa aangetrokken. De 

aarde zoude met eene steeds toenemende snelheid naar de zon vallen, 

indien zij niet tevens in de ruimte werd voortbewogen. Door deze haar 

eenmaal medegedeelde beweging in de ruimte, in verband met de aan- 

trekkingskracht der zon, wordt de rigting van haren loop en de snel- 

heid, waarmede zij zich op hare baan beweegt, bepaald. | 

Eigenlijk heeft er eene wederzijdsche aantrekking en dus ook een 

wederzijdsch vallen plaats en beide wereldligehamen bewegen zieh om 

een gemeenschappelijk zwaartepunt, dat echter, door de groote uitge- 

strektheid der zon en hare meerdere stofmassa, die 855,000 maal die 

der aarde is, binnen de oppervlakte der zon is gelegen. 

Ook de aarde en de maan oefenen eene wederzijdsche aantrekking 

op elkander uit. De uitwerking daarvan is echter , doordien de aarde 88 

maal de maan in digtheid overtreft, op de maan meer merkbaar dan op 

de aarde. De maan, die zich met de aarde om de zon beweegt, wordt 

op hare baan om de zon door de aarde zoodanig geleid, dat zij van 

de aarde gezien zich rondom haar schijnt te bewegen; maar eigenlijk 

volgens eene slanglinie om de zon loopt. 

Maar hoe brengen wij nu deze werking der algemeene aantrekkings- 

kracht in verband met het verschijnsel van eb en vloed? 

Het is natuurlijk dat deze wederzijdsche werking van zon en maan 

op de aarde, als eene zamenhangende massa of als een vast ligchaam 

beschouwd, eenigermate anders wordt als wij het oog vestigen op het 

vloeibare gedeelte der aardoppervlakte. Op de ligt bewogen waterdeeltjes 

kan men de werking der aantrekkingskracht meer in ’t bijzonder na- 

gaan, en het kan ons wel niet bevreemden, dat er bij deze watermassa 

eene ophooping of verhooging moet plaats vinden naar den kant van 

waar de werking op haar wordt uitgeoefend. Wij kunnen alzoo ver- 

wachten, dat er eene verhooging van den waterspiegel moet plaats vinden 

naar de zijde der zon en alzoo eene vloedgolf moet ontstaan, die in 

24 uur zich om de aarde beweegt. Ook door de maan zoude er zulk 
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eene vloedgolf moeten ontstaan, die in 24 uur en nagenoeg 25 minuten 

de aarde moet rondtrekken, de tijd, waarin de maan zich om de aarde 

schijnt te bewegen. 

Door de merkelijk grootere stofmassa en daarmede in verband staande 

meerdere aantrekking der zon dan die der maan zoude men besluiten, 

dat de werking der zon grooter moest zijn dan die der maan. Het te- 

gendeel is echter waar; want de vloedgolf, die door de maan wordt 

veroorzaakt, is grooter dan die der zon. En niet alleen heeft er zulk 

eene verhooging of vloed plaats aan de zijde der aarde, die naar de maan 

of zon is gekeerd, maar ook aan de tegengestelde zijde. Hoe is dit 

een en ander te verklaren ? 

Wij zullen het laatste eerst nemen en in ’t bijzonder nagaan wat bij 

enkele waterdeeltjes, in verband beschouwd met den geheelen aardbol, moet 

geschieden. Stellen wij daartoe dat abcd (PI. III, Fig. 2) de aardoppervlakte 

verbeeldt, die voor een groot deel met water is bedekt. Laat 4 de zon of 

eenig wereldligchaam zijn, dat de aarde aantrekt. Een waterdeeltje in 

e wordt nu door de zon aangetrokken volgens de lijn eZ. In een zeker 

tijdsverloop, b. v. in eene seconde, zal het nu eene zekere ruimte door- 

loopen of doorvallen; b. v. van e tot f. Dezelfde kracht werkt intus- 

schen op den geheelen aardbol en trekt dezen in denzelfden tijd ook tot 

zich. Het middelpunt m wordt alzoo van m tot m/ verplaatst. Deze 

verplaatsing zal iets minder moeten zijn dan die van het zoo even be- 

schouwde waterdeeltje. De aantrekkingskracht toch neemt, even als alle 

krachten, af in de omgekeerde reden van de vierkanten der afstanden , 

dat is op twee-, drie- of viervoudige afstanden zijn de invloeden tot 

elkander als 4, ! en >. Daar nu, in ons geval, het middelpunt der 

aarde zich verder van de zon bevindt dan het punt e,‚ zoo is de in- 

vloed der aantrekkingskracht er minder en de verplaatsing mm’ is niet 

zoo groot als die van het waterdeeltje ef. Het waterdeeltje, dat van 

e maar f door de aantrekkingskracht der zon wordt verplaatst, blijft 

echter ook onderworpen aan die der aarde en wordt door de zwaarte 

in de rigting van e naar mm getrokken. Stellen wij nu, dat het in 

denzelfden tijd waarin het door de zon naar f wordt getrokken door 

de zwaartekracht der aarde naar f’ valt, dan zal het zich bewegen 

in de rigting van eg, dat is, volgens de diagonaal van het parallelo- 

gram van beide krachten en komen alzoo tot g. Daar nu de geheele 

aarde, en alzoo ook de oppervlakte, zich heeft verplaatst, zoo is het 

1866. 2 
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punt e in e/ gekomen en de beweging, die dus het waterdeeltje op de 

oppervlakte der aarde heeft gehad, ts van e’ naar g. Er heeft dus 

hier eene strooming plaats naar g of naar de lijn m4, die de middel- 

punten der aarde en der zon of van het aantrekkend ligchaam vereenigt. 

Zien wij nu wat er moet geschieden met een waterdeeltje, dat zich 

aan de tegengestelde zijde der aarde bevindt. Een waterdeeltje in A 

wordt door de zon aangetrokken in de rigting van A naar Z en in de 

lijn AZ naar 4 verplaatst. Daar dit punt nu verder van de zon ver- 

wijderd is dan het middelpunt , zoo kan de verplaatsing van A, of 

de afstand At, niet zoo groot zijn als mm’ , en de waterdeeltjes moeten 

dus ten opzigte van de geheele aarde, als eene massa beschouwd, 

achterblijven. 

In denzelfden tijd, dat een waterdeeltje door de zon van A naar 

d verplaatst wordt, zal het door de zwaartekracht der aarde van 4 

naar 4’ worden getrokken. Het volgt dus nu niet de rigting van A 

ook niet die van A’, maar beweegt zich volgens de rigting der dia- 

gonaal van het parallelogram Aiki en beschrijft dus de lijn Af en 

komt in A. Daar het punt A zich nu in A bevindt, zoo heeft dus 

het waterdeeltje zich op de oppervlakte der aarde van A/ naar £ ver- 

plaatst. Ook op de tegengestelde zijde der aarde bewegen zich dus de 

waterdeeltjes in de rigting van J/ naar £ en stroomen dus naar de 

lijn m Z, die de middelpunten der aarde en de zon of het ligchaam Z 

met elkander verbindt. 

Het water stroomt dus zoowel aan de zijde der aarde, die naar 

het aantrekkend ligchaam is gekeerd, als aan den tegengestelden kant 

naar de punten a’ en « en op beide punten zal alzoo eene verhoo- 

ging van den waterspiegel moeten plaats hebben. Van de tusschen 

liggende punten 5 en d moet het water wegvloeijen, zoodat aldaar 

eene verlaging plaats vindt. Het vloeibare gedeelte van den aardbol 

neemt dus door deze werking den vorm aan eener ellipsoïde, welks 

groote as naar het aantrekkend ligchaam gekeerd is. 

Daar nu beide hemelligchamen, de zon en de maan, eene zoodanige 

werking op de aarde uitoefenen, zoo bestaan er alzoo twee zulke ver- 

hoogingen van den waterstand of vloedgolven, waarvan de een, door 

de zon te weeg gebragt, deze in haren schijnbaren loop volgt en dus 

in 24 uur tweemalen plaats vindt, terwijl de andere, die door de 

maan wordt veroorzaakt, gedurende haren schijnbaren omloop in 24 u. 

50’ tweemaal wordt waargenomen. 
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Het zamentreffen van beide, ’t welk plaats vindt als zon en maan 

met de aarde nagenoeg in eene regte lijn staan, veroorzaakt alzoo de 

verhooging van den vloed, die wij springvloed noemen. Zij valt in 

ten tijde van nieuwe en volle maan. Bij de kwartiermanen is de 

maan van de aarde gezien in de rigting van b en d, als de zon in Z is. 

De verhooging of vloed door het eene hemelligchaam veroorzaakt treft 

dus zamen met de verlaging of de eb van het andere, en werkten beide 

gelijk, dan zoude er nu niets zijn te bespeuren. Daar de invloed der maan 

echter grooter is dan die der zon, zoo is nu in dit geval de werking 

gelijk aan ’t verschil van beider invloeden en het zijn deze vloeden, die, 

zooals boven reeds gezegd is, doode tijën genoemd worden. 

Maar waarom overtreft in dit opzigt de invloed der maan dien der 

zon? Im sommige leerboeken en populaire werken wordt zulks als een 

feit opgegeven, zonder er eene verklaring bij te voegen. Er zijn er echter 

ook, die als reden opgeven, dat de maan wel een onnoozel klein bolletje 

is in vergelijking van de zon, maar doordien zij zich 400 malen nader 

bij ons bevindt dan de zon door hare meerdere nabijheid meer aantrek- 

kingskracht op de aarde uitoefent dan de verder verwijderde zon. Deze 

voorstelling is intusschen geheel verkeerd en zou een nadenkend lezer 

ligt doen vragen: waarom beweegt zich dan de aarde om de zon en niet 

om de maan? Laat ons zien wat er van de zaak is. 

Wij hebben opgemerkt , dat het verschil in aantrekking van stofdeelen, 

die zich op verschillende afstanden van het aantrekkend ligchaam bevin- 

den, in de omgekeerde reden is van de vierkanten der afstanden. De 

kracht, waarmede een punt in a, m en e door eenig ligchaam in 4 wordt 

aangetrokken, is afhankelijk van de stofmassa, die het ligchaam in 4 

bevat, maar ook van den afstand, dien dat ligchaam heeft. ’t Verschil 

echter in aantrekking, welke er plaats vindt tusschen de punten a, m2 

en ec, hangt af van den afstand, dien het aantrekkend ligchaam in Z heeft. 

Bij een geringen afstand toch zal een verschil van ac, of de grootte der 

aardmiddellijn, eene aanzienlijke verandering daarin te weeg brengen, 

terwijl bij een grooten afstand, waarbij de grootte der aardmiddellijn weinig 

beteekent, dit verschil minder merkbaar zal zijn. 

Wanneer er nu sprake is, welk der beide hemelligchamen zon of maan 

grooteren invloed uitoefent tot het doen ontstaan van vloed en eb, dan 

komt het er niet alleen op aan om de werking der aantrekkingskracht, 

die in verband staat met de massa, die het aantrekkingsvermogen te weeg 

g% 
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brengt, te kennen, maar vooral ook het verschil der werking op het 

naaste en verste punt der aardoppervlakte in betrekking tot het mid- 

delpunt. 

Wanneer wij nu eerst willen bepalen, welke verhouding er is tus- 

schen de aantrekkingskracht, die de zon op de aarde uitoefent in be- 

trekking tot die der maan, dan kunnen wij die bepalen uit de stofmassen, 

die beide hemelligchamen bevatten en de afstanden , waarop zij van ons 

geplaatst zijn. Die krachten toch zijn in de regte reden van de massen 

en in de omgekeerde reden van de vierkanten der afstanden. Nu is 

bekend, dat de stofmassa der zon 355,000 maal zoo groot is als die 

der aarde, en dat die der maan slechts het sb; gedeelte van die der 

aarde is. De stofmassa der zon is alzoo 355,000 x 88 == 81,244,000 maal 

die der maan. 

De afstand der zon van de aarde is 12000 middellijnen der aarde. De 

maan is slechts 80 zulke middellijnen van ons verwijderd. De afstand 

der zon is alzoo 400 maal zoo groot als die der maan. 

Door dezen 400 maal grooteren afstand wordt de betrekkelijke invloed 

der aantrekkingskracht van de zon dus 400 x 400 = 160,000 maal minder 

dan die der maan. Zij blijft dus *+249ege = 195,25. Wij zien dus, dat 

het vermogen, dat de aantrekkingskracht der zon op de aarde uitoefent, 

ruim 195 maal zoo groot is als dat der maan. 

Om nu verder de invloeden te bepalen, die er ten opzigte van vloed 

en eb plaats hebben door den meerderen of minderen afstand, moeten 

wij nagaan, hoe groot verschil in werking er plaats vindt tusschen de 

punten der aarde, die het naast bij en het verst af zijn van deze he- 

melligechamen en het middelpunt. 

De afstand der zon is 12000 aardmiddellijnen of 24000 aardstralen, 

en ’t verschil tusschen een dezer punten en het middelpunt is eene halve 

middellijn of de straal der aarde. Daar de werking nu plaats heeft in 

de omgekeerde reden van de vierkanten der afstanden, zoo wordt deze 

1 

(23999)* “ (24000) 
Bij het naaste punt is dus de werking der zon 0.0000888 meer dan 

uitgedrukt door == (24000)? : (23999)? =1 : 0,9999167. 

bij het verste punt. 

Bij de maan, wier gemiddelde afstand van de aarde 30 middellijnen 

of 60 stralen bedraagt, is het verschil tusschen de aantrekking op het 
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naaste en op het verste punt als es: De (60)? : (59)? =1 : 0.966944, 

Het verschil bedraagt dus nu 0.088056. 

Vergelijken wij dit verschil met dat der zon, dan zien wij, dat het 

nagenoeg 897 maal zoo. groot is. De invloed, dien de maan uitoefent tot 

het doen ontstaan der vloedgolf is, voorzoover die afhankelijk is van 

den afstand, alzoo 397 maal zoo groot als die der zon. Door de meer- 

dere massa echter der zon is haar invloed, zooals wij gezien hebben, 

195maal zoo groot als die der maan. Brengen wij beide nu met 

elkander in verband, dan verkrijgen wij tot besluit, dat de werking, 

die de maan uitoefent tot het doen ontstaan der vloedgolf = 297, dat 

is, ruim 2 maal zoo groot is als die der zon. 

Het valt nu niet moeielijk om uit het aangevoerde te besluiten 

tot hetgeen bij de zoogenoemde springvloeden en doode tijën plaats 

vindt. In het eerste geval heeft er eene vereenigde werking plaats 

van zon en maan; de vloedgolven door beide te weeg gebragt vallen 

te zamen en de uitwerking moet gelijk zijn aan de som van beider 

invloeden. In het laatste geval werken beide krachten tegen elkander 

in; want de vloed der maan valt zamen met de eb door de zon ver- 

oorzaakt. De uitwerking is dus gelijk aan ’t verschil van beider 

werkingen. In getallen uitgedrukt is dus de vloed der maan 2 als 

die der zon 1 is, en de springvloeden worden alsdan door de som 

van beide getallen, dat is 3; de doode tĳjën door ’t verschil of 1 

uitgedrukt. 

Uit het gezegde valt het niet moeijelijk op te maken, dat de ver- 

heffing des waters of de vloed op het punt der aarde, dat naar de zon 

of maan gekeerd is, eenigzins grooter moet wezen dan op het tegen- 

gestelde punt. Op een afstand van 12000 middellijnen, die de zon 

van ons heeft, is dit echter van zeer weinig beteekenis. Bij de maan 

bedraagt het natuurlijk iets meer. Grooter echter is het verschil, dat 

te weeg wordt gebragt door de verschillende afstanden, die deze hemel- 

ligehamen op verschillende tijden van ons hebben. 

Als wij, bewoners van het noordelijk halfrond der aarde, winter 

hebben, dan is de aarde, die zich in eene elliptische baan om de zon 

beweegt, het naast bij haar, en de werking der zon op eb en vloed 

moet alzoo dan grooter wezen dan in den zomer. Daar dit verschil 

echter, in vergelijking van den afstand, dien de zon van ons heeft, niet 
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groot is, zoo is die invloed slechts gering. Anders is het echter met 

de maan. Haar gemiddelde afstand van de aarde is 30 middellijnen, 

maar daar hare baan vrij elliptisch is, zoo kan die afstand tot 32 mid- 

dellijnen aangroeïjen en ook tot nagenoeg 28 afnemen. 

Het verschil bedraagt dus naastenbij 4 middellijnen, dat is „4 ge- 

deelte van den gemiddelden afstand. Brengt men het hierdoor veroor- 

zaakte verschil mede in rekening, dan vindt men, dat de vloed door de 

maan te weeg gebragt ongeveer £ gedeelte daardoor kan verhoogd of 

verlaagd worden. 

Stellen wij dus, om dit een en ander iets duidelijker voor te stellen, 

dat op eene plaats de gemiddelde hoogte van den vloed door de zon te weeg 

gebragt 2 palmen bedraagt, dan zal die, welke door de maan wordt ver- 

oorzaakt, 4 palmen zijn. Bij springvloeden zal de hoogte 6 en bij de doode 

tijën 2 palmen zijn, indien deze bij een gemiddelden afstand der maan 

van de aarde invallen. Treffen de springvloeden echter op een tijd, dat 

de maan juist in haren naasten stand tot de aarde is, dan zal de vloed 

7_ palmen bedragen, terwijl zij bij den versten stand der maan slechts 

5 palmen zal beloopen. 

Er is nog iets, waardoor eenige invloed op de meerdere of mindere 

rijzing en daling, of vloed en eb, wordt uitgeoefend. Het is de stand 

van beide hemelligchamen ten opzigte van elkander of wel van den 

evenaar. Wij hebben toch gezien, dat zon en maan beide op dat punt 

der aarde werken, dat naar haar toegekeerd is en op het tegenoverge- 

stelde punt. Wanneer nu de een noorder- en de ander zuidelijke dechi- 

natie heeft, dan wordt de werking van de eene door die van de andere 

eenigermate verzwakt. Het tegendeel heeft echter plaats wanneer beide 

in stand overeen komen, ’tgeen plaats vindt als beide omstreeks den 

evenaar zijn en dus ten tijde der nachteveningen. In dien tijd toch 

heeft de zon geene declinatie en de maan, die als zij nieuw is in de- 

zelfde en als zij vol is in de tegengestelde rigting van de zon staat, 

bevindt zich dan ook in of nabij den evenaar. Hare baan heeft met de 

loopbaan der aarde eene helling van 5°, en deze afwijking kan er dan 

ook hier nog plaats vinden, doch het is alleen omstreeks dezen tijd, 

dat beide met de aarde in ’t zelfde vlak zich kunnen bevinden en de 

werking alzoo op ’tzelfde punt kan gerigt zijn. 

Treft het nu, dat de maan tevens in haar naasten stand is tot de 

C $ ijn « standigheden het gunstigst om d aarde, dan zijn alle omstandigheden het gunstigst om een hoogen vloed 
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te veroorzaken. Veel hangt er intusschen af van bijzondere omstan-_ 

digheden; want het zijn nu vooral de rigting en sterkte der winden, 

die deze hooge vloeden meer of min gevaarlijk of wel geheel schadeloos 

kunnen maken. 

Onder deze bijzondere omstandigheden, die het verschijnsel grootelijks 

wijzigen, behoort ook, zoo als vroeger reeds is opgemerkt, de natuur- 

lijke ligging eener plaats. 

Hetgeen ter verklaring van het verschijnsel is gezegd, kan in den 

volstrekten zin slechts gelden van de aarde, als zij geheel uit eene vloei- 

bare massa bestond, of wel tot eene aanzienlijke diepte van alle zijden 

door de zee was omgeven. 

Dit is intusschen niet het geval. De diepte, uitgebreidheid en rig- 

ting der zeeën, de grootte, vorm en ligging van landen en eilanden 

brengen even als weer en wind belangrijke veranderingen te weeg. ’t Is 

daarom ook natuurlijk, dat de vloedgolf niet met den schijnbaren loop 

van zon en maan rondom de aarde loopt en haren top naar deze he- 

melligehamen gekeerd heeft. De bewogen watermassa volgt deze hemel- 

ligchamen in haren loop en komt later, evenzoo als de grootste zomer- 

hitte ook na den langsten, de felste winterkoude na den kortsten dag 

invalt. 

Al deze bijzondere invloeden maken het verschijnsel uiterst ingewik- 

keld en hebben het hoogst mocijelijk gemaakt om de ware verklaringen 

er van te vinden. Tegen het midden der vorige eeuw gaf de Fransche 

Akademie van Wetenschappen het onderzoek hiervan op als eene prijs- 

vraag. Vier verhandelingen van beroemde natuurkundigen werden be- 

kroond en toch was de zaak nog niet behoorlijk in het licht gesteld. 

Aan den beroemden ra Pracr, die door strenge wiskundige beschouwin- 

gen het verschijnsel met de Newtoniaansche wetten van beweging in 

verband heeft gebragt, hebben wij het te danken, dat wij nader met dit 

belangrijk natuurverschijnsel zijn bekend geworden. 

Zoodanige uitkomsten bij de verklaring van zulke ingewikkelde ver- 

schijnsels zijn van het grootste belang. Het zijn overwinningen der 

wetenschap, voor de menschheid van oneindig meer waarde dan zoo 

menige overwinning op het slagveld ten koste van stroomen bloeds en 

tal van onschatbare menschenlevens verkregen. Zij zouden dit zijn ook, 

indien zij alleen wetenschappelijke waarde hadden en slechts konden 

dienen om de wetenschap uit te breiden en ’t vertrouwen op haar te 
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bevestigen. Maar zij hebben ook stoffelijke waarde; ook voor onzen 

maatschappelijken welstand is die kennis van ’t grootste belang. Wij 

leeren er toch de dreigende tijdstippen door kennen, wanneer de vloed 

voor ons gevaarlijk kan worden en kunnen in tijds bedacht zijn om 

het gevaar zoo veel mogelijk te keeren en ons tegen de hevige aan- 

vallen van den verbolgen vloed te wapenen, die eerst door een fellen 

orkaan in woede ontstoken, een vernielende vijand voor ons kan wor- 

den, hoezeer hij anders veelmeer als een heilbrengende vriend voor 

de bewoners dezer aarde mag beschouwd worden. 

Ja, hoe vernielend soms ook de overstroomingen mogen zijn, die door 

buitengewoon hooge vloeden bij stormweder kunnen ontstaan en waar- 

van ook de geschiedenis van ons vaderland vele voorbeelden oplevert, 

toch is de werking van eb en vloed in den regel hoogst weldadig en 

een zegen voor de aarde, die daaraan voor een deel de eigenaardige 

vorming harer oppervlakte heeft te danken. En getuigen onze geschied- 

boeken van treurige uitwerksels er door te weeg gebragt, zij gewagen 

niet minder van de groote voordeelen, welke wij aan dit, in waarheid 

verheven natuurverschijnsel hebben te danken. Of heeft niet een groot 

deel van onzen geboortegrond daardoor het bestaan ontvangen? En 

heeft de zee niet hier en elders met woeker teruggegeven, wat zij 

vroeger heeft verzwolgen ? 

Maar welk een belangrijke invloed is het niet, dien deze groote en 

regelmatige beweging des waters op het verkeer tusschen afgelegene 

oorden, op scheepvaart, handel, nijverheid en beschaving uitoefent ! 

Mogen ook al de op meer van zee verwijderde plaatsen wonenden 

zich minder om dit belangrijk natuurverschijnsel bekreunen en vele 

kustbewoners door gewoonte er onverschillig of onoplettend voor zijn 

geworden, de zeeman vooral weet er partij van te trekken. Bij zijne 

dagelijksche waarnemingen behooren ook die van de beweging des 

waters, waarvan hij zooveel nut kan hebben en waarvan de kennis hem 

bij het uitzeilen en binnenloopen van eene haven zoozeer te stade komt , 

ja, volstrekt onmisbaar is. 

Hier zoude ik kunnen eindigen, maar meen het niet ongepast te zijn 

om nog ten slotte de aandacht op een paar punten te vestigen, die met 

het besprokene in verband staan. 

Overtuigd van den krachtigen invloed, dien vooral de maan op de 

groote wateren, die de oppervlakte der aarde voor een groot deel be- 



OVER VLOED EN EB DER ZEE. 25 

dekken, uitoefent, schijnt men vooral daaruit aanleiding genomen te 

hebben om de maan een even grooten invloed toe te schrijven op onzen 

dampkring en de daarin plaats. vindende luchtstroomen en in verband 

daarmede op de weêrsgesteldheid. Wat moeten wij hiervan denken ? 

Het is wel miet te ontkennen, dat zon en maan door hare aantrek- 

king ook eenigen invloed uitoefenen op den dampkring der aarde. Even 

als alle ligchamen, vloeibare zoowel als vaste, is ook de lucht aan de 

zwaarte onderworpen en een gevolg daarvan is, dat de aarde bestendig 

door den dampkring als een luchtkleed wordt omgeven en dat lucht- 

hulsel haar bijblijft ook bij de snelle vaart, waarmede zij zich op hare 

baan om de zon beweegt. 

Wanneer wij echter de werking van zon en maan op den dampkring 

der aarde vergelijken met die op de groote wateren, dan vinden wij, dat 

er zeer groot verschil bestaat. Wij bevinden ons toch op den bodem der 

groote luchtzee, die de aarde omringt en de beweging des waters, of 

vloed en eb, nemen wij waar aan de oppervlakte. 

Hoe in ’toog vallend nu ook het verschijnsel van eb en vloed aan 

de oppervlakte des waters en vooral aan de stranden der zee en de 

oevers onzer stroomen moge zijn, zoo is het ligt te denken, dat zulks 

op den bodem der zee, vooral waar zij eene tamelijke diepte heeft , 

minder merkbaar zal zijn en op aanzienlijke diepten wel geheel niet 

van de andere bewegingen, die door de beweging der aarde of verschil 

in temperatuur ontstaan, kan onderscheiden worden. 

In de tweede plaats bestaat er een groot verschil, doordien de damp- 

kring uit eene veerkrachtige vlocistof bestaat, die zich tot verre buiten 

de oppervlakte der aarde uitstrekt, daar al ijler en ijler wordt en zich 

eindelijk in de ruimte als verliest, zoodat men de grenzen er geheel niet of 

moeijelijk van kan bepalen. Er kan dus geene scherp begrensde boven- 

vlakte bestaan, zooals dit met den waterspiegel het geval is, wiens beur- 

telings rijzen en dalen ons het verschijnsel hebben doen kennen. Het is 

daarom boven allen twijfel verheven, dat wij het verschijnsel van cb 

en vloed, zooals wij dat bij onze wateren waarnemen, niet op onzen 

dampkring kunnen toepassen. 

Wanneer wij over het besprokene verschijnsel nadenken, dan komt 

ligt de vraag bij ons op: heeft deze waterbeweging in den loop der 

eeuwen altijd zoo bestaan en zal zij ook altijd zoo blijven, of hebben 

wij grond om te vreezen, dat zij eens onder andere omstandigheden 
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zoodanig kan toenemen, dat een groot deel of wel de geheele opper- 

vlakte der aarde door de zee zal worden overstroomd en eene alge- 

meene verwoesting daarmede gepaard zal gaan? 

De beroemde ra pracr heeft een bepaald onderzoek dienaangaande 

in ’t werk gesteld en op hechte wetenschappelijke gronden aangetoond, 

dat nimmer de vloed het hoog gelegene vaste land zal kunnen over- 

stroomen, en dat men evenmin mag aannemen, dat de op aanzienlijke 

hoogten gevonden overblijfsels van zeedieren door hooge vloeden tot 

die hoogten zijn opgevoerd, maar daarbij veeleer aan eene opheffing des 

bodems gedacht moet worden. 

Verdiepen wij ons zoo in het grijze verledene, dan wordt onze aan- 

dacht onwillekeurig gevestigd op grootsche verschijnsels, waarvan wij 

ons onmogelijk eene juiste voorstelling kunnen maken. Eens toch ver- 

keerde onze aarde in eenen meer vloeibaren toestand. Vele nu gestolde 

metalen en gekristalliseerde rotsmassen vormden toen den reusachtigen 

werelddroppel, op welks verharde korst wij nu leven en werken. Waren 

ook deze vloeibare massen aan die bewegingen onderworpen? Zonder 

twijfel. Maar wie vermag te schetsen, hoe de op deze golvende zee 

stollende en drijvende massen zich aaneen hechtten en allengs eene vaste 

oppervlakte vormden? Wie zal in de nu nog golfswijze gelegene berg- 

vlakken de sporen doen kennen van die vroegere bewegingen, waar- 

onder zij tot vastheid zijn gekomen. Wie zal aantoonen en het wagen 

uit te spreken, in hoeverre wij overeenkomst kunnen vinden tusschen 

deze verschijnselen bij de eerste wording onzer aarde en de gestolde 

watermassen, die de poolzceën ons doen kennen, en de vervaarlijke 

gekristalliseerde ijsmassen , die als reusachtige bergen en rotsklompen in 

de uitgestrekte iĳjszeeën ronddrijven ? 

En wagen wij het nu, na dien blik in het grijze verleden te hebben 

geworpen , het oog te laten ronddwalen in de grenzelooze ruimte rondom 

ons en te vestigen op andere wereldbollen, om na te gaan, of ook daar 

soortgelijke verschijnselen plaats vinden, dan moge het antwoord op die 

vraag ons geen stoffelijk nut aanbrengen en van geene praktische toec- 

passing zijn, zooals zulks met de kennis van het verschijnsel op aarde 

in ruime mate het geval is, toch kan het antwoord ons niet geheel 

onverschillig zijn. 

Hebben wij in de verklaring van dit in den waren zin des woords 

alledaagsch verschijnsel eene bevestiging gevonden van de juistheid 
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onzer voorstelling van de werking dier kracht, waardoor onze aarde is 

gevormd en blijft bestaan, waardoor wij, als stoffelijke wezens, aan 

haar zijn verbonden en zij met de andere planeten een eigen wereld- 

stelsel vormt; hebben wij eindelijk de werking dier kracht nog kunnen 

nasporen in afgelegene wereldstelsels, zooals de dubbel- en veelvoudige 

sterren ons die doen kennen, en haar zoo leeren beschouwen als het 

middel, waardoor de Almagtige Wereldbestuurder het verband in zijne 

oneindige schepping blijft in stand houden en duurzaam bewaren; wij 

kunnen dan ook met voldoende wetenschappelijke zekerheid besluiten, 

dat op andere wereldbollen soortgelijke verschijnselen moeten plaats 

vinden. 

Op den schitterenden zonnebol zal waarschijnlijk de invloed der kleinere 

en afgelegene wereldbollen op de beweging van daar aanwezige vloci- 

stoffen naar evenredigheid minder zijn dan op aarde. Ook op den kleineren 

Mercurius, de heldere in onderscheidene opzigten met onze aarde over- 

eenkomende Venus en de roodblinkende Mars, die geene maan bij zich 

hebben, zal het verschijnsel minder in ’toog vallend zijn dan op onze 

aarde. Maar de groote Jupiter met zijne vier manen, de met zijne 

zonderlinge ringen en meerdere manen prijkende Saturnus en andere 

planeten bieden gewis gelegenheid aan tot nog meer zamengestelde be- 

wegingen bij de op hare oppervlakte aanwezige vloeistoffen , dan die wij 

op aarde hebben leeren kennen. 

Hoe uitlokkend het echter ook moge zijn om het verschijnsel ook 

onder zoodanige ons vreemde omstandigheden te leeren kennen, wij 

willen ons er niet in verdiepen, maar ons tevreden houden met eenige 

oogenblikken gewijd te hebben aan de beschouwing van het verschijnsel, 

zooals wij het op aarde leeren kennen en het onze aandacht ook voor- 

zeker overwaardig is. 



HET AFNEMEN DER BEVOLKING 

OP DE EILANDEN DER ZUIDZEE. 

De vrij algemeen aangenomen stelling, dat de bevolking onzer aarde 

van geslacht tot geslacht toeneemt, is niet zonder uitzondering. Het 

lijdt althans geen twijfel, dat het getal der inboorlingen van de 

eilanden der Zuidzee op eene in het oog loopende wijze afneemt. Men 

mag aannemen, dat dit menschenras op weg is om langzamerhand ge- 

heel te verdwijnen. Niet alleen wordt het verdrongen door de blanken, 

die hunne zeden en gewoonten, hunne wetgeving en godsdienstig ge- 

loof bij hen invoeren en overal het Fransche, Engelsche, Spaansche 

en Amerikaansche bloed met dat der inboorlingen vermengen, maar 

het sterft uit, als ware het door een verborgen en algemeene kwaal 

aangetast. De cijfers spreken hier eene schrikwekkende taal. Op de 

Sandwichs-eilanden bedraagt de geheele bevolking thans ter naauwer- 

nood het vierde gedeelte van hetgeen zij in den tijd van cook was, 

en het eiland Hawaiï, dat meer dan 90,000 inwoners telde, bezit 

er thans niet meer dan 29,000. Op Nieuw-Zeeland vond cook in 

1769 omstreeks 400,000 Maoris, en in 1849 telde de inlandsche rege- 

ring er niet meer dan 109,000. In 1771 schatte cook de bevolking 

van Tahiti op 240,000 zielen, en Forster bereikte, terwijl hij slechts 

de krachtvolle bevolking in rekening nam, en aan elk huisgezin niet 

meer dan één kind toeschreef, nog het cijfer van 120,000. Doch in 

1797 telden de zendelingen reeds niet meer in hetzelfde eiland dan 

50,000 inwoners. Van 1828 tot 1888 is dat cijfer volgens cuzanr 

ingekrompen tot 8000 en de laatste officiële volkstelling, in het jaar 

1857 verrigt, heeft slechts 7212 inwoners opgeleverd. Al waren deze 

feiten ook geheel plaatselijk, zouden zij daarom niet minder opmerkelijk 

zijn; maar zij vertoonen zich overal. Men heeft het bevestigd gezien 

op de Markiezen-eilanden en overal op de groote eilanden-groepen van de 

Zuidzee; ofschoon men hier niet in staat is zulke juiste cijfers aan te geven. 

Welke is de oorzaak van deze verschrikkelijke ontvolking, die in 

minder dan ééne eeuw op eene steeds toenemende wijze 19/20 van deze 

eilanders heeft weggerukt? Als men spreekt van Tahiti; kan men met 

cuzeNr dit voor een zeker gedeelte toeschrijven aan de groote oorlogen, 
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die op cooks verblijf gevolgd zijn en die de troonsbestijging van de 

familie pomarr hebben uitgewerkt, maar sedert zeer langen tijd zijn 

deze oorlogen opgehouden, en desniettegenstaande neemt de bevolking 

af. Bovendien heeft niets dergelijks plaats gehad op andere eilanden, 

waar de sterfte niet minder is geweest. Zal men zich beroepen op den 

invloed van de elephantiasis? Deze ziekte heerschte reeds in Polynesie 

ten tijde van de komst der Europeanen. Zoo is het ook niet de syphilis. 

Voor ieder, die met aandacht de reisberigten der eerste zeevaarders 

leest, is het duidelijk, dat de Engelschen en de Franschen elkander 

wederkeerig onverdiende verwijtingen hebben gedaan met opziet tot de 

voorgewende invoering dier ziekte. De dronkenschap heeft hare nood- 

lottige gevolgen kunnen hebben op eilanden, waar onze geestrijke 

dranken dikwijls door bijna regelmatige handelsgemeenschap binnen- 

dringen; maar zij heeft zich niet kunnen ontwikkelen op die afgelegen 

eilanden, waar naauwelijks eenige weinige walvischvaarders landden, 

die zich wel zouden wachten hun voorraad van brandewijn of wiskey 

aan de inwoners over te laten. En bovendien wisten de hoofden der 

Zuidzee-eilanders vooral, voor de komst der Europeanen, zich wel te 

bedwelmen met hun kawa, die nog meer te vreezen is dan onze 

sterke dranken. Wat de ontucht betreft, weet men, hoe ver de inwo- 

ners het daarin gebragt hebben. Op dit punt konden zij moeielijk 

door de Europeanen overtroffen worden. Geene der opgenoemde oorzaken 

komt mij voor genoemd te kunnen worden, om rekenschap te geven van deze 

zoo snelle afneming in het cijfer van de bevolking der Zuidzee-eilanders. 

Ik zou meer geneigd zijn een zekeren invloed toe te schrijven aan 

ziekten, door de Europeanen ingevoerd. Men weet, hoe verschrikkelijk 

de uitwerksels van deze ziekten bij de Amerikaansche bevolkingen 

zijn geweest, en het schijnt, dat zij niet minder noodlottig zijn bij de 

Zuidzee-eilanders. In 1854 brak eene roodvonk-epidemie te Tahiti 

uit en decd 800 inwoners bezwijken, terwijl geen enkele vreemdeling 

bezweek. Voegen wij er bij, dat de inlandsche soldaten, in het hos- 

pitaal verpleegd, alle herstelden. Het is echter niet alleen de vermeer- 

dering van het cijfer der gestorvenen, die het vreemde en droevige 

verschijnsel, dat wij vermelden, kenmerkt; die sterfelijkheid wordt 

vergezeld van geheimzinnige omstandigheden, die schijnen aan te duiden , 

dat het leven hier aan zijne bronnen zelve is aangetast. De levensduur 

is bij beide seksen korter geworden. In Polynesie, verhalen ons de 
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laatste reizigers, vindt men bijna geene grijsaards meer. Bij de vrouwen 

is de vruchtbaarheid op eene vreemde wijze verminderd of geheel ver- 

verdwenen. Op welke oorzaak zal men zich hier beroepen? Heeft de 

plotselijke verandering in zeden en gewoonten dezen verwoestenden in- 

vloed kunnen uitoefenen, zooals erATIOLET meent? Ik zou zeer geneigd 

zijn deze verklaring toe te laten binnen zekere grenzen en voor de 

eilanden, die het meest den Europeschen invloed hebben ondervonden, 

zooals Tahiti en de Sandwichs-eilanden; maar hoe ze toe te passen op 

de afzonderlijk liggende eilanden, waar het Polynesisch ras nog de zeden, 

de godsdienst en alle overleveringen van zijne voorvaderen bewaart ? 

Om eenig licht op dit droevig vraagstuk te werpen, ken ik slechts 

één bepaald feit, dat door rovreareL is aan den dag gebragt. Even 

als zoo vele anderen getroffen door deze zoo menigvuldige en vroeg- 

tijdige sterfgevallen, wist deze jonge en bekwame heelmeester van de 

marine het middel te vinden om een zeker aantal lijkschouwingen te 

doen. Nu vond hĳj bĳ alle individuën, aan dit onderzoek onderwor- 

pen, tuberkels in de longen. Daarmede overeenstemmende waarnemingen 

zijn ook door Engelsche geneesheeren op Nieuw-Zeeland gedaan. Zouden 

wij dan de longtering in deze eilanden hebben ingevoerd, deze ziekte , 

die langzaam doodt, die zich van de ouders op de kinderen over- 

plant; en die zoo de familiën ongemerkt en in ’t verborgen uitroeit ? 

Is deze ziekte, toen zij in deze luchtstreken doordrong en dit ras bereikte, 

dat haar welligt niet kende, zwaarder en algemeener geworden, zooals 

dit met andere ingevoerde ziekten het geval is geweest? Is zij epide- 

misch geworden, terwijl zij tevens haar karakter van erfelijkheid be- 

waarde, en vormt zij zoo de meest algemeene kwaal, die de 

geneeskunde op hare nosologische registers kan opteekenen? Deze en 

vele andere vragen kunnen alleen de ambtgenooten van BOURGAREL 

oplossen, en wel vooral die beoefenaars der geneeskunst, die zich voor 

langen tijd in deze afgelegene gewesten vestigen. | 

Maar welke daarvan ook de oorzaken mogen zijn, het feit bestaat 

en de gevolgen zijn gemakkelijk te voorzien. Indien alles gaat, zooals 

in het verledene, dan zal er geene eeuw verloopen, eer het Polynesisch 

men. chenras geheel vernietigd zal zijn. 

Naar A. DE QUATREFAGES, Caractêres physiques et moraur des Polynésiens, 

in Revue des deus Mondes, 1864, Fevrier, 2e liv., p. 545. 

B. 



VISCHVANGST BĲ ONDERZEESCH LICHT, 

Het is eene lang bekende zaak, dat visschen op het licht aanzwem- 

men, en zelfs berusten daarop eenige reeds van oudsher gebezigde wijzen 

van vischvanet. Sedert eenigen tijd echter heeft de heer FANSHAWE 

daarvoor onderzeesch elektrisch licht met goed gevolg aangewend. Wij 

ontleenen de volgende mededeeling daaromtrent aan Zes Mondes, 1865, 

p. 462. 

„Im Mei 1864 werden door den heer FANsHAWE de eerste proeven met 

zijnen onderzeeschen lantaarn genomen te Rye-bay, visschende op de 

plek bekend onder den naam van #47 Fulls, en hij is zeer goed geslaagd 

om met aas schelvisschen en makreelen te vangen. Even als bij de 

eerste proeven, boden zieh toen echter eenige zwarigheden aan, inzon- 

derheid daaruit voortspruitende, dat de lantaarn niet zwaar genoeg was 

om te zinken en zich loodregt in de stroomen der diepte te houden. 

Ook bliezen de ooste- en noordweste-winden met te groote hevigheid, 

om het werk zoo goed te doen gelukken als men verwachtte. 

Eene tweede proef werd derhalve in de maand Augustus genomen, 

in het gezigt der kust van Scarborough. Verscheidene liefhebbers ver- 

gezelden de smak Hewitt, om getuigen te zijn van de uitwerkselen van 

het onderzeesche licht, en zij waren er even, verbaasd over als zij er 

door bekoord werden. Eenigen hunner, voorzien van hengelsnoeren 

vingen een groot aantal schelvisschen. 

Het schouwspel, dat de zee gedurende deze proef aanbood, was 

inderdaad schitterend; het teruggekaatst licht bragt de blaauwachtig 

groene tint des waters uit de diepte tot aan den top van elke golf. 

De zeilen en touwen van het schip waren ook verlicht en men zoude 

gezegd hebben, dat het dreef op eene zee van goud. De zilverkleurige 

visschen zwommen er in het rond op aan; telkens kwamen zij nabij de 

oppervlakte van het verlichte water, als waren zij even zoo vele door 

kunst wt glinsterend zilver vervaardigde sieraden, drijvende in eene 

zee van goud en azuur. Bij de vijf reizen, door de smak Hewitt aldus 

gedaan, werden vele sehelvisschen gevangen, die ter markt werden 

gebragt. De proef was dus goed gelukt. 
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In September 1864 ging de smak Hewitt op nieuw ter vangst uit, 

maar nu naar de Noordzee, om met den onderzeeschen Lichttoestel 

kabeljaauw te visschen, en verscheidene malen was hij daarin zeer ge- 

lukkig. Hij werd vergezeld door andere vischschuiten, die er evenzeer 

in slaagden kabeljaauw in het verlichte water te vangen. De visch ver- 

toonde zich in het grootst aantal op de grenzen van het licht en de 

schaduw. Bij een enkelen trek werden dertien roggen gevangen. In 

het algemeen vangt men de grootste en schoonste visschen zeer digt bij 

het licht, de kleineren en bevreesderen blijven in de schaduw. Acht 

of tien vischschuiten zouden gezamenlijk kunnen werkzaam zijn rondom 

een enkel licht, inzonderheid om het zoo schitterende elektrisch licht. 

Men zoude dit echter des noods door het licht van petroleum kunnen 

vervangen. | 

De heer FANsrAweE heeft het elektrisch licht ook met het beste gevolg 

gebezigd op de kusten van Frankrijk en, met eene bijzondere vergun- 

ning van den Franschen keizer, eene groote menigte visschen aldaar 

gevangen, die door de bekoring van het licht uit de diepten der zee of 

uit de rivieren daar heen werden gelokt. 

Het voorname doel, dat door den onderzeeschen lichttoestel bereikt 

wordt, is, dat daardoor de visch als het ware wordt overgehaald om op 

het zigtbaar geworden lokaas aan te zwemmen en daaraan te bijten, 

terwijl de lichten nabij de oppervlakte slechts dienen om hem in bepaalde 

gevallen, wanneer hij zich op geene groote diepte ophoudt, te lokken. 

Als een bewijs van den tooverachtigen invloed van het licht op de 

visschen kan men aanvoeren, dat geloofwaardige personen verzekeren, 

dat indien een duikerklok wordt nedergelaten in eene door visschen be- 

woonde zee, het water in het rond weldra daarvan wemelt. 

Het onderzeesche licht is ook herhaaldelijk beproefd in het zoete water 

van de rivier de Lea, bij Tottenham Mills, in tegenwoordigheid van 

een groot aantal personen, die zich grootelijks verbaasden over zijn de 

visschen verlokkenden invloed. 

He. 
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DE FLORA DER HOLLANDSCHE DUINEN; 
DOOR 

F. W. VAN EEDEN. 

Die Natur in jedem Winkel der Erde ist ein Abglanz des Ganzen. 

HUMBOLDT. 

De bergen stemmen ons tot ernst, dikwijls tot somberheid, de vlakte 

maakt ons alledaagsch en baatzuchtig, op de heuvelen wonen vrolijk- 

heid en vrijheid. 

Op de heuvelen is het, alsof met ons ligchaam ook onze geest zich 

verheft boven de gewone dagelijksche sfeer. Wij worden luchthartiger , 

kinderlijker, natuurlijker; wij ademen dieper, wij merken beter op; in 

één woord, wij worden er andere en betere menschen. Gelukkig de 

stad, die heuvelen in hare nabijheid heeft ! 

Zoo gelukkig is ook mijne woonplaats. Ten westen van Haarlem ligt 

een uitgestrekt heuvelland, gedeeltelijk woest en onbebouwd, eene 

wildernis, arm voor den landbouwer, maar rijk voor den vriend der 

natuur. Want niet alleen de vrije duinlucht is het, die daar zoo 

gunstig werkt op onze gemoedsstemming, ook de plantengroei heeft in 

dit opzigt niet weinig invloed. 

Haarlem is voor Holland, wat Florence is voor Italië, de stad der 

bloemen bij uitnemendheid; niet alleen van de bloemen, die men 

daar verkoopt en die de blijken dragen van den invloed der kunst, 

maar ook van die, welke men niet verkoopt en die gekenmerkt zijn 

door den adel der natuur. 

Het aantal soorten der in Nederland in het wild groeijende zigtbaar 

bloeijende planten zal ruim 1800 bedragen, dat van de Haarlemsche 

flora durf ik gerustelijk te stellen op de helft. De aard der planten 

staat in zeer naauwe betrekking tot den bodem. Iedere grondsoort 

heeft haar eigenaardige flora; zoo zijn er kleiplanten, veenplanten, 

1866. 8 
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zandplanten, heideplanten, moeras-, water- en strandplanten; ja, zoo 

heeft in de gebergten bijna elke rotssoort haar bijzonderen plantengroei. 

De omstreken van Haarlem bezitten eene groote verscheidenheid 

van terrein; van daar ook onder de planten grooter afwisseling dan 

elders. Langs het IJ liggen lage kleiachtige streken, in den Haar- 

lemmermeerpolder klei-, veen- en zandgronden, langs het Spaarne 

zand en veen, ten westen de hoogere zandgronden, de duinen en het 

zeestrand. De flora der ziltige IJstreek vertegenwoordigt den planten- 

groei der Zeeuwsche eilanden, de bosschen langs het duin en den 

Haarlemmerhout herinneren de flora van Gelderland; de duinpannen 

bevatten vele bewoners der drassige heidestreken van het oosten des 

lands, terwijl de duinen zelve nu en dan een plantenvorm der Duitsche 

gebergten en van het hooge noorden vertoonen. Om Haarlem zijn 

weiden, bouwlanden, bosschen, zoet-, zout- en brakke waterplassen 

en heuveistreken; van het vruchtbaarste land tot de barste wildernis, 

van het beekje tot den oceaan zijn bijna alle overgangen voorhanden ; 

voorzeker een voorregt, dat vele steden van Holland, zelfs van Neder- 

land moeten missen. 

Ten allen tijde is de omtrek van Haarlem om zijn flora gewaar- 

deerd; de beroemdste vaderlandsche natuuronderzoekers hebben hier 

bouwstoffen voor hunne werken verzameld; de groote Linnaeus heeft 

hier eenmaal rondgezworven, en zijn geniale geschriften dragen menig 

blijk, dat Haarlems omstreken ook voor hem niet onvruchtbaar zijn geweest. 

Slechts een gedeelte van dien rijkdom wensch ik thans te beschouwen: 

den plantengroei der duinen, die ons de liefelijkste en meest sprekende 

karakters der Haarlemsche flora aanbiedt. 

Hoewel het verschil in den aard en de ligging der gronden steeds 

met een verschil in den plantengroei gepaard gaat, zijn de onderschei- 

dene plantengroepen van de bijzondere streken niet scherp afgebakend 

en vloeien onmerkbaar in elkander over. Wanneer wij van eene 

duinflora spreken, bedoelen wij daarmede niet de planten, die bij uit- 

sluiting op de duinen groeien; haar aantal is zeer gering; ja zelfs 

acht ik het twijfelachtig, of er wel een enkele echte duinplant bestaat , 

een plant, die niet tevens in andere zandige-, heide- of bergstreken 

gevonden wordt. Vertegenwoordigt de duinflora dus de soorten, die 

tevens in andere streken, ja zelfs in de bosschen en moerassen gevon- 

den worden, zoo verkrijgen die soorten op het duinzand cen korter, 
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gedrongener en schraler vorm, den zoogenoemden duinvorm, en daar- 

door een bepaald karakter, dat zij nimmer verloochenen en waaraan 

men ze dadelijk herkent. Zoo men wil, zien wij dus in de planten 

der duinen geen eigenaardige soorten, maar meer afwijkende vormen 

van andere soorten, in overeenstemming met klimaat en bodem. 

Evenzoo vindt men aan de oevers der rivieren en in de klei planten, 

die ook op dorre hoogten groeien, doch hier in armer, schraler vormen. 

Zoo is de wilde peen, die anders eenige voeten opschiet, in de duinen 

bijna een miniatuurplantje, en het breedbladig standelkruid (Orchis 

latifolia L.) bereikt aan de oevers van het water dikwijls eene hoogte 

van twee voeten, in de duinen naauwelijks een voet. 

Wij moeten dus onder duinflora verstaan den geheelen plantengroei 

der duinen, en daarbij vooral het eigenaardig karakter en den bouw 

der planten in het oog houden. 

Maar de duinflora heeft voor ons nog een andere beteekenis. In 

haar toch zien wij het getrouwe beeld van Hollands woeste natuur, 

zooals deze voor eeuwen geweest is. De duinflora is een bouwval, 

niet minder belangrijk dan de bouwvallen onzer ridderkasteelen; de 

natuuronderzoeker is oudheidkenner bij uitnemendheid; ook hij beweegt 

zich met den geest in het voorleden; een voorleden, dikwijls verder 

verwijderd dan het historische, en niet minder aantrekkelijk en geheimvol. 

Maar de natuuronderzoeker restaureert zijn bouwvallen niet; de aarde 

is groot; als zij hier geheel verdwenen zijn, vindt hij er elders nog 

in overvloed. 

Zoolang echter ook in Holland de bouwvallen der woeste , oorspron- 

kelijke natuur nog aanwezig zijn en nog niet door landbouw en be- 

schaving zijn vernietigd, zoolang hebben wij hier genoeg te zien en 

een stof ter bearbeiding, die een menschenleven zou kunnen bezig 

houden. Dit denken velen niet, die de natuur slechts oppervlakkig 

kennen, en toch is het de zuivere waarheid. 

Gaan wij op een schoonen zomerschen morgen den breeden zonnigen 

weg van Haarlem naar het dorp Overveen op, dan rust ons oog in de 

verte op de lange, schoon golvende heuvelreeks, wier toppen zoo vrien- 

delijk geel en groen in het zonlicht schitteren. Talrijke groepjes wan- 

delaars vergezellen ons; niet om naar planten te zoeken; zij begrijpen 

niet, wat wij met gras en onkruid moeten uitvoeren; zij gaan om te 

genieten ; een minder droog, minder: afgetrokken genot. Zij hebben 
3% 



96 DE FLORA DER HOLLANDSCHE DUINEN. 

gelijk, maar ook wij hebben gelijk; de natuur, ook de menschelijke, is 

zoo verbazend groot, dat er voor ons allen ruimte genoeg is om gelijk 

te hebben en zelfstandig te zijn. 

Binnen een half uur zijn wij Overveen voorbij en zetten de eerste 

schreden op een meer natuurlijken grond, die tusschen eiken en dennen 

ons allengs opwaarts voert. De natuur, kort te voren nog alledaagsch, 

verkrijgt een vrijer aanzien ; de aromatisch-sterkende geur der dennen, 

gemengd met de bitter-frissche en niet onaangename lucht van het jonge 

eikenloof geeft ons nieuwe gedachten, en de planten ter zijde en aan 

onzen voet dragen reeds een minder onbeduidend karakter dan die der 

weilanden. De planten hebben iets meer vrolijks en oorspronkelijks, 

naarmate haar standpunt zich hooger boven den vlakken grond verheft: 

Wij naderen den rand van het eigenlijke duin, welks eerste hoogten 

met dennen zijn bedekt. De grond is glad door de afgevallen denne- 

naalden ; hier en daar vertoont zich een kromme of geknakte dennestam , 

terwijl tusschen de boomen de helderblaauwe lucht en de zonnige duinen 

zigtbaar worden en een frissche wind ons tegenwaait. Hier denken wij 

aan Gelderland. Aan den voet der dennen groeit het stofzaad (Mono- 

tropa Hypopitys L.), een zonderling eplant ; een vaalgele naakte stengel, 

met bruine schubjes en bloemen in den vorm der heidebloemen; zonder 

laderen, zonder wortels staat zij daar als een arme zondares, en nog 

weet men niet zeker, of zij zelve haar voedsel opspoort of op andere 

planten woekert. 

Laat ons, eer wij den togt door de heuvelen aanvaarden, nog een 

bk slaan op dien breeden, rijk begroeiden, met tallooze landhuizen 

bedekten zoom, die de duinen van de vlakke zandgronden scheidt en 

waarvan dit dennebosch een gedeelte is. De zoogenoemde Aardenhout 

(waarschijnlijk van Aêren of anderen Hout, in onderscheiding met den 

Haarlemmerhout) behoort tot de schoonste en bloemrijkste van Haarlems 

omstreken. Ten zuiden grenst hij aan de bosschen van Vogelenzang 

en Hillegom, ten noorden aan die van Bloemendaal en Velsen, en is 

een gedeelte van den liefelijken boschrand, die, behoudens enkele ga- 

pingen, van ’sGravenhage tot Alkmaar het duin aan de landzijde 

begrenst. Hij, die de planten en bloemen der wilde natuur lief heeft, 

zal deze streek nimmer onvoldaan verlaten, hoe dikwijls hij daar ook 

mogt wederkeeren. Gulle zandwegen tusschen jeugdige eikenboschjes 

voeren zuidwaarts langs de buitenplaatsen Mariënbosch, Boekenrode en 
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Leiduin tot het klassieke mannenpad en de kommen der duinwater- 

leiding, die monumenten van Engelsche geestkracht in het land van 

Witte van Haemstede. Noordwaarts leidt de weg langs het deftige 

Elswout, naar Overveen en Bloemendaal; talrijke zijpaden brengen ong 

langs digtbegroeide beekjes of zonnige bouwvelden tot het duin en 

leveren een verscheidenheid van tafereelen, die men zelfs in andere 

landen zelden op een zoo beperkt terrein zal aantreffen. Bij de zware 

beuken van Boekenrode zou men niet gelooven, dat de zee slechts een 

uur gaans verwijderd is; de denneboschjes van Bentveld verheffen zich 

steil als kleine voorgebergten te midden van het lage eikenhout; de 

frissche beekjes en watervallen van Leiduin herinneren ons aan de 

schoonste plekjes van Gelderland. Lagere heuvels strekken zich tusschen 

de boschjes uit en omsluiten de beekjes met steile oevers. Aan die 

oevers groeijen de moeras-spiraea (Sptraca Ulmaria L.), de heldergele 

sleutelbloem (Primula acaulisL.) en de witte en roode koekoeksbloe- 

men (Lychnis diurna stru en vespertina srBrtE). In het water prijkt 

de eerste voorjaarsbode, de waterboterbloem (Caltha palustris L.) met 

haar gladde bladeren en groote gele bloemen, de gele iris (Jris Pseu- 

dacorus L.), de rozenroode zwanenbloem (Butomus umbellatus L.), die het 

voorkomen heeft van een plant uit warmer gewesten, en de prachtige 

witte waterlelie (Nymphaeca alba L.), de koningin onzer waterplanten, 

de Victoria regia van Nederland. 

Hier is het gebied van den eik. De lage, digte, jeugdige boschjes of 

de hooge, vale bogtige, knoestige, digtbegroeide stammen, de onregel- 

matig gekronkelde en gedraaide takken en het afwisselend gevormd en 

gekleurd loof der eiken vormen met de kleur des zands een echt 

landelijk tafereel; iets schetsachtigs, onbepaalds. Een zandige laan met 

diepe wagensporen doorsneden, aan de eene zijde een begroeide duin- 

wal, aan de andere lage eikenboschjes en een vergezigt naar het 

westen, op de hooge duintoppen; een klapwiekende tortelduif en een 

paar vlaamsche gaaijen, die, elkander volgend, steeds voor u uitvliegen , 

ziedaar het tafereel. Groot is het aantal der bloemen, die hier in 

voorjaar en zomer den grond en het bosch bezielen. De meest karak- 

teristieke van deze zijn, behalve de reeds genoemde, de toortsplant 

(Verbascum thapsiforme scHrAD.) met haar groote viltige witachtige bla- 

deren, de wouw of gele reseda (Reseda lutea L. en PR. luteola L.), de 

donkerblaauwe slangenkop (Zehtum vulgare L.), de akker-kromhals (Zy- 
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copsis arvensis L.) met zijn blaauwe spoedig afvallende bloempjes, het 

zachtharig havergras (Avena pubescens L.) met zijn edel gevormde zil- 

vergraauwe blinkende pluimen, het sierlijke adelaarsvaren (Pteris aqui- 

lina L.), dat in breede bogten over het water hangt, het St. Janskruid 

(Hypericum perforatum L.), het rozenroode zeepkruid (Saponaria offieina- 

lisL.), de vrolijk geelbloeijende wederik (Zystmachta vulgaris L.), de 

wijdgetakte hennepnetel (Galeopsis Tetrahit L.), het muskuskruid (Adoza 

Moschatellina L.) en het rozenroode stalkruid (Ononis repens L.). Tus- 

schen het kreupelhout groeit in groot aantal de roode zuring (Rumez 

sanguineus L.), die in het najaar de velden met een rooden gloed be- 

dekt, en rondom de eiken slingeren zich de klimmende duizendknoop 

(Polygonum Convolvulus L. en dwmetorum L.), de hegge-winde ( Convol- 

vulus septum L.), de kamperfoelie (Lomicera Perielymenum L.), het klimop 

(Hedera Helie L.) en de klimmende nachtschade (Solanum Duleamara L.). 

Maar het is geenszins mijn doel, hier dorre plantenlijsten te geven, 

evenmin als altijd aan den voet der duinen te vertoeven. Verlaten wij 

dus dit paradijs voor hooger streken en beklimmen wij de eigenlijke 

duinen, het doel van onzen togt. 

Slechts enkele van de opgenoemde planten zullen ons ook ginds blijven 

vergezellen, en onder deze, zonderling genoeg, twee soorten, die oor- 

spronkelijk aan ons land vreemd waren, maar zich in de 17% eeuw uit 

zichzelve hebben geacclimateerd: de gele onagra (Oenothera biennis L.) 

en de Canadasche fijnstraal (Zrigeron canadense L.). De Oenothera is 

zeer kennelijk door haar groote gele, zeer welriekende bloemen, die 

’s avonds opengaan en zich voor het felle zonlicht sluiten, de Erigeron 

aan zijn lange schrale, fijn gebladerde, digt bijeenstaande stengels en 

zilverwitte zaadpluizen. Beiden zijn afgedwaalde kinderen van Noord- 

Amerika, die zich echter in Europa zeer goed tehuis gevoelen en zelfs 

nu reeds in Azië tot den Altaï zijn doorgedrongen. Beiden beminnen 

schrale gronden en gebergten, beiden komen in verbazend aantal voor, 

beiden bedekken de Hollandsche duinen van hun liefelijken binnenzoom 

tot de laatste fel bestookte toppen aan zee. Tusschen beide lotgenooten 

bestaat echter een groot verschil van karakter. De Oenothera is door 

en door een vreemdeling; de groote, ’s avonds opengaande bloemen, het 

zachte, levendig groene blad trekken de opmerkzaamheid, en ’s winters 

blijven haar uitgebloeide stengels bij duizenden trotsch en onverzettelijk 

staan, terwijl de overige kruiden dan meestal niets van zich doen blij- 
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ken. De Erigeron is vaal en onaanzienlijk; hij bloeit vroeg en staat 

in Mei reeds met zijn zilveren zaadpluizen te prijken; zijn naam betee- 

kent zeer karakteristiek, „de grijsaard in de lente” De Oenothera be- 

hoort tot een kleine familie (de Onagrariae), die hier slechts weinige 

vertegenwoordigers heeft; de Erigeron is een lid van de overgroote fa- 

milie der zamengestelden (Compositae); de Oenothera trekt de aandacht 

van oud en jong, en geniet dikwijls de eer, door jeugdige hand tot 

herinnering aan het schoone oord te worden afgeplukt; de Erigeron 

blijft vergeten en veracht als gemeen onkruid. 

Met deze twee blijft ons ook de donkerblaauwe slangenkop op de 

hoogte vergezellen ; een schoone rijkbloeijende en zeer in het oog vallende 

plant, geheel de type van de stekelachtige familie der Boragineae, 

waartoe zij behoort. 

Hooge heuvels rijzen voor ons op, en de weg daarheen leidt over 

een glooiende groene vlakte, afgewisseld door diepe holten of kleine 

opgestoven zandhoopen, die bewijzen, dat de oorzaak van het ontstaan 

der duinen nog steeds voortwerkt en het zand gedurig verplaatst. 

De groene vlakte is hier en daar met laag geboomte bedekt. Meer 

en meer verdwijnt de eik, om plaats te maken voor den popel (Populus 

tremula, P. alba, P. canescens en P. nigra), en den kruipwilg (Sala 

repens L.); spoedig echter verkrijgt de laatste de overhand, en zijn 

wijd uitgespreide struiken doen ons denken aan de heide, de hooge 

gebergten en de natuur van het hooge noorden. Een liefelijke geur 

omringt ons; hij is afkomstig van het nederige thymplantje (Zhymus 

Serpyllum L.), dat een groot aandeel heeft in de groene bekleeding der 

vlakte. Reeds aan zijn dunne stengels en sierlijke blaadjes zien wij, 

dat het van geheel ander allooi is dan de weeke en sappige planten 

der weilanden. De steeltjes zijn dun, taai en houtig, de blaadjes 

van onderen glanzig wit, van boven groen, lederachtig; de violette 

bloempjes zoo digt mogelijk in aartjes bijeen geplaatst; de geur is sterk 

aromatisch; alles toont een karakter naar de omstandigheden , waarin 

het plantje verkeert. De ruwe omgeving en de schrale bodem spreken 

uit dien taaijen, meer in zichzelf teruggetrokken, bouw ; — evenals bij 

den mensch strijd en zorg een zelfstandiger, krachtiger karakter vor- 

men. Het beeld van zulk een karakter vinden wij in vele duinplan- 

ten weder. 

De aromatische geur van den thym is eigen aan vele geslachten van 
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zijn familie (de Labiatae of Lipbloemigen, genoemd naar den vorm der 

bloemkroon). De munt (Mentha agquatica L. enz.), een bewoonster van 

lagere streken, en die ook in de laagste duinpannen voorkomt, behoort 

mede tot deze afdeeling. De geur van de munt huist evenzeer in de 

bladeren als in de bloemen en wordt het sterkst merkbaar, wanneer 

men deze tusschen de vingers wrijft. De geur van den thym ontstaat 

hoofdzakelijk uit de bloemen en is meer door zijne verspreiding in de 

lucht, dan door wrijving bemerkbaar. De geur der munt heeft iets 

frisch, iets geestrijks; die van den thym is zacht, meer streelend dan 

prikkelend. Indien aan geuren invloed mag toegekend worden op ons 

gemoed (en de ouden wisten dit beter dan wij), dan is die van de munt 

opwekkend, sterkend, die van den thym liefelijk bedwelmend, maar 

daarom des te krachtiger in onze herinnering. Wie als kind eenmaal 

in vrolijke dagen dien geur heeft ingeademd, die wordt, zoo dikwijls 

hij des zomers het duin betreedt, als door een liefelijken droom tot 

die kindschheid en hare naïve gewaarwordingen teruggevoerd. 

Liefelijker, doch minder krachtig is de geur van de witte duinroos 

(Rosa Pimpinellifolta D. C.), die in groote menigte vooral aan de land- 

waartsche duinhellingen voorkomt. De bloemen dezer roos zijn eenvou- 

dig wit en klein; verplant men haar op rijker grond, dan worden ze 

gevuld en meer rooskleurig. De roos heeft meer dan andere planten 

een aanleg om zich te veredelen. Ook bij de planten zijn edele en ge- 

meene karakters. Verplanten wij een wilde roos en een brandnetel 

naast elkander in vruchtbaren grond, de roos zal schooner worden, de 

brandnetel zal zich verbazend vermenigvuldigen, maar niet van vorm 

en houding veranderen. De een munt wit door kwaliteit, de ander 

door kwantiteit. 

Wat de thym is voor de zandige heuvelen, dat is in weiland en 

bosch het reukgras (Anthoxanthum odoratum L.). De geur van dit gras 

is sterker, grover en heeft meer overeenkomst met dien van de tonka- 

boon; doch hij heeft niettemin een groot aandeel aan den indruk van 

een bosch bij zomeravond. Bij de zware stammen, wier sombere kruinen 

zich hoog boven ons vereenigen, bij het koeren der houtduif en het 

verwijderde geruisch van een waterval is de geur van het reukgras even 

wonderbaar bezielend als die van den thym op het drooge zonnige duin. 

Tusschen den thym slingeren zich de kleine akkerwinden ( Convolwulus 

arvensis ‚ L.) met hare pijlvormige blaadjes en rozenroode, wit gestreepte 
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bloemen, die als kleine oogen in het gras ons schijnen te vragen, 

waarom wij de dikke, topzware hyacinthen en de stijve, kakelbonte 

tulpen toch zoo schoon vinden, of waarom wij het driekleurig viooltje *) 

nevens haar minder achten dan de reusachtige, maar eigenlijk wan- 

staltige pensées in onze tuinen. 

De mensch verstoort het evenwigt der natuur uit zucht naar af- 

wisseling en noemt dit „veredelen.”’ Tot een zekere grens wil de 

natuur zich ook wel aan de grillen van haar bedorven kind onderwer- 

pen, — doch, zoodra ’s menschen invloed ophoudt, herneemt zij ern- 

stig en kalm hare regten. Zij maakt zijn kasteelen tot groene, schil- 

derachtige heuvels; zij slaat van zijn standbeelden de armen en hoof- 

den af; zij herschept alles overeenkomstig den geest van het omrin- 

gende landschap, en ook het monsterachtige tuinviooltje keert terug 

tot den ouden, eenvoudigen en waarlijk natuurlijken vorm, dien wij 

op de duinen ontmoeten. Daar beantwoordt zijn bloem waarlijk aan 

den liefelijken naam „pensée”’, terwijl de monsters onzer tuinen eigen- 

lijk het ware karakter der oorspronkelijke plant verloren hebben. 

Voor ons ligt een hooge duin, met kalen, blinkenden top en aan 

de zijden met mos bedekt. In den zomer is dit mos donkergroen of 

bruin en door de zon verschroeid; in de maanden October en Novem- 

ber begint het te herleven, — en, zoodra de strenge winterkoude 

voorbij is, — dikwijls reeds in Januarij, bedekt het de duinen met 

jeugdig lentegroen. Het mos is de achterhoede en tevens de voorhoede 

van den plantengroei, en vormt op de hooge gebergten en in de pool- 

streken de uiterste grens van het plantenrijk. 

Op de dorste plaatsen zijn de mossen het minst talrijk aan soor- 

ten, maar des te talrijker aan individu’s; zelden dragen ze hier hunne 

zoo sierlijke, urnachtige vruchtjes. Het meest algemeen zijn de veld- 

kronkeltand (Barbula ruralis mevw.), kenbaar aan zijn weinig vertakte , 

digt opeengedrongen stengeltjes, wier blaadjes breed, digt bijeen ge- 

plaatst, aan den top een rozet vormen, en nueens goudgeel, dan weder 

smaragdgroen gekleurd zijn; de graauwe, witbehaarde haarmond (Zlaco- 

mitrium canescens BRID.), de haarfijne, fluweelachtige, eenzijdige gaf- 

feltand (Dieranum heteromallum urpw.). Tusschen deze zijn uitgebreide 

1) Behalve het driekleurig viooltje (Viola tricolor L.), vindt men in de duinen 

ook de Viola hirta L. en Viola canina L. in groot aantal. 
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plekken met korstmossen, waaronder het rendiermos (Cladonia rangt- 

Jerina morrm.) een eerste plaats inneemt. Ieder kent dit bevallige, 

fijn vertakte mos, dat, in het najaar licht zeegroen en zacht, in den 

zomer tot ruwe krakende kussens is ineengeschroeid, welke kussens 

dikwijls los op het zand liggen of door de konijnen werden losgegra- 

ven, en dan door den wind als huppelende ballen worden rondge- 

zweept. — Enkele hellingen zijn als bezaaid met het schotelmos (Pa- 

tellarta seruposa SOMMERF.), dat eer het voorkomen heeft van stukken 

steen of erts, dan van levende en groeïjende planten. 

Dit ruwe, schrale, krakende duintapijt is met gras en bloemen door- 

weven, waaronder de gele Mieracium en Picris, verwant aan onze 

welbekende paardebloem, maar behaard, ruw en zaamgedrongen; het 

scherpe look (Sedum acre L.), dat met zijn vette, rijkbloeijende zoden 

geheele hellingen geel kleurt, het gele en witte walstroo (Galium 

verum en Molugo), de liefelijk blaauwe berg-jasione (Jasione montana L.), 

de gele rolklaver (Lotus corniculatus L.), de fijne, blaauwe, witte 

en rozenroode kruisbloem (Polygala vulgaris L.), het wondkruid (Anth- 

yllis Vulmeraria L.), het zandrietgras (Carex arenaria L.), welks 

lange kruipende wortels met regelmatige rijen van uitspruitsels bedekt 

zijn, die niet weinig bijdragen tot het vastmaken van den zandbodem ; 

het helmriet (Psamma arenaria R.S), dat aan de binnenzijde der 

duinen den zandhaver (Elymus arenarius L.) vertegenwoordigt; het 

bundgras (Corynephorus canescens P. B.), merkwaardig door den zon- 

derlingen knodsvorm zijner kafnaalden, en de schrale- en muurdravik 

(Bromus sterilis en B. tectorum) met hun bewegelijke groene en zilver- 

graauwe pluimen. 

De grassen onderscheiden zich hier door ineengerolde bladen, stroo- 

achtige, harde stengels en bleeke tinten, de meeste bloemen zijn er 

vaal, geelachtig, wit of lichtblaauw. Daar beneden in de boschjes 

heerschen onder de bloemen de blaauwe en gele kleuren, het gras is 

er breeder, platter en donkerder groen; nog lager, in het drassige 

elzen- en esschenhakhout, schittert het rood en wit van de koekoeks- 

en wilde kervel-bloemen (Zychmis diurna srprm en Anthriscus sylvestris 

HOFFM.). Zoo heeft elke streek haar tinten, die met elk jaargetijde 

min of meer worden gewijzigd. 

De trouwe braamstruik doorvlecht het duintapijt met haar lange uit- 

loopers als met wijngaardranken, en waarlijk, de braam met haar witte 
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bloemen, groene bladen en blaauwe vruchten, is de wijngaard der dui- 

nen; een schrale wijngaard, wel is waar; — maar toch vormen haar 

frissche vruchten te midden van het drooge zand een van die weldadige 

tegenstellingen, waarmede de natuur evenwigt houdt in al hare werken. 

Wij hebben den top bereikt. Voor ons ligt het breede heuvelland, 

dat Holland tegen zijn ouden vijand beschermt , een geheimzinnige chaos 

van hoogten en diepten, graauw, geel, groen en bruin, een woeste, 

maar zwijgende en verstijfde zee. De verste toppen hebben iets uitlok- 

kends, raadselachtigs. Hun tint is vaal geel, die der tusschenliggende 

valleijen graauw groen. 

Moeijelijk is het, in de ligging der duinen naar de landzijde cenige 

regelmaat te bespeuren. Aan de zeezijde ziet men duidelijk evenwijdige 

reeksen, even als van opgestoven zand. De vlakten zijn daar langwer- 

piger en zeer uitgestrekt, somtijds een half uur gaans, en loopen door- 

gaans evenwijdig met de zee. De oorzaak, waardoor deze valleijen niet 

onafgebroken door duinruggen begrensd, nevens elkander loopen, is dui- 

delijk. In de uiterste reeks wordt door de stormen nu en dan een gat 

geslagen ; het zand stuift landwaarts in en vormt een nieuwen duin van 

het westen naar het oosten, die of de reeks op deze plaats buitenge- 

woon verbreedt of met haar een regten hoek vormt. Deze vormingen 

gaan nog steeds voort, vooral in de afgelegenste duinstreken. Het is 

een grootsch gezigt, zulk een zandval, waaruit hier en daar de toppen 

der boompjes en struiken droevig te voorschijn komen, als smeekten zij 

nog om hulp tegen het onvermijdelijk noodlot. Langzaam worden ze 

geheel bedolven, en na eenige jaren staat er cen berg, waar eens een 

boschje was. 

Aan de zeezijde zien wij de toppen der duinen van geringen omvang , 

maar digter opeengedrongen; geheel anders dan aan de landzijde. Hier 

is een zachte glooijing, die tot hooge, breede toppen en uitgestrekte 

valleijen voert, ginds een opeenhooping van toppen, waartusschen 

diepe, smalle kronkelpaadjes zeewaarts leiden. Beide vormen ziet men 

zeer digt nevens elkander bij het dorp Wijk aan Zee. Daar is de 

duinrand zeer smal en niet breeder dan tien minuten gaans. Aan de 

landzijde is het duin zeer hoog en breed getopt, aan den zeekant even 

veel- en smaltoppig als elders. 

De ligging van dit dorpje is schilderachtig. De toren heeft geen spits, 

maar een pannendak, van daar iets niet-Hollandsch; hij is niet hooger 
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dan de groene duinen met hun witte paadjes, die den achtergrond vor- 

men. Het landschap herinnert aan Duitschland en is schooner dan de 

onmiddellijke omstreken van Scheveningen, Katwijk of Zandvoort. 

De duinvalleijen achter Bloemendaal en Velsen zijn voor een deel be- 

groeid met boschjes, wier witte berkenstammen reeds in de verte zigt- 

baar zijn. Verder achter de hooge duintoppen is alles graauw, en aan 

den gezigteinder ziet men hier en daar de Noordzee als een flikkerende 

azuren streep. Wij rigten onzen weg naar een der verste boschjes en 

hebben nog een goed eind te klimmen en te dalen, eer wij het berei- 

ken. Bij het afdalen bemerken wij het groote onderscheid tusschen den 

plantengroei aan de noordzijde der duinen met dien aan den zonnekant. 

Hier is meer schaduw, meer vocht en daardoor grooter weelde. De 

ruwe mossen moeten voor hooger vormen plaats maken. De ge- 

heele helling is met verschillend struikgewas bedekt: vlierheesters, 

meidoorns, kruipwilgen, hier en daar zelfs dennen en popels. Tusschen 

deze zien wij fraaier mos (vooral het prachtige Hylocomvum triguetrum 

SCHPR.) en andere bloemen dan ginds. Het schoonste sieraad dezer 

noordelijke hellingen is het wintergroen (Pyrola rotundifolia L.), een 

plantje, dat eerst in den zomer bloeit en dikwijls nog in het late 

najaar de eer der duinflora ophoudt. Geheele hellingen zijn dan wit 

gekleurd door de teedere hoogst welriekende bloempjes, die in houding, 

vorm, kleur en geur iets zoo edels en bevalligs hebben, dat men ver- 

wonderd is ze in dit arme, schrale land te vinden. Hare blaadjes 

zijn rozetvormig bijeen geplaatst, groot, rond, lederachtig, glanzend, 

en blijven zeer lang groen. Tusschen die donkergroene bladeren verheft 

zich een zacht groene of eenigzins oranjeroode steel, ongeveer in de 

houding van het lelietje der dalen, maar losser en sierlijker. Ook de 

vorm der bloempjes is schilderachtiger ; niet zoo geheel en al regelma- 

tig, maar met vier blaadjes, waarvan de bovenste iets grooter en ge- 

kromder zijn, en tusschen welke de lange, gebogene, zacht oranjeroode 

stijltjes uitkomen. De bloemen zijn groot, zeer openstaande, sierlijk 

voorover gebogen en hebben een zacht witte, naar rozenrood zwee- 

mende kleur. Het donkere blad, de roode steel en de witte bloemen 

vormen een uitmuntend geheel. De geur heeft iets van dien van het 

lelietje van dalen, maar is zachter en edeler. Het wasachtige der 

geheele bloem herinnert aan vele Japansche planten, maar de vormen 

zijn eenvoudiger. Het geslacht Pyrola bezit slechts weinig soorten. 
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Het staat in het natuurlijk stelsel geheel op zich zelf, en schoon het 

eenige gelijkenis vertoont met de familie der heideplanten, kan het 

wegens gewigtige verschillen daarbij niet worden ingedeeld en heeft men 

een afzonderlijke familie (Pyrolaceac) voor dit enkele geslacht moeten 

aannemen. De Pyrola is dus een edel karakter onder de planten; ook 

in haar leven; want het is zeer moeïjelijk haar in onze tuinen over 

te brengen. Zij bloeit daar niet half zoo schoon en begint spoedig te 

treuren en weg te kwijnen. Gelijk de schoone Alpenplantjes , is ook zij 

een dochter der bergen en verkiest de vrijheid der wildernis boven de 

slavernij der beschaving. Aan de landzijde zien wij haar weinig; op de 

verwijderdste, eenzaamste plekjes heeft zij zich teruggetrokken. 

_ Ook de planten hebben hare karakters, en reeds in haar, en nog 

duidelijker bij de dieren, zien wij in algemeene trekken het leven en 

bedrijf der menschen. 

One touch of nature makes the whole world kin. 

Ginds in de laagte zien wij een anderen type, de vaalgele bremraap 

(Orobanche Galùù en Picridis), die in vorm en groeiwijze mede geheel 

op zichzelve staat en tot eene zeer kleine familie behoort, evenals de 

Pyrola; — doch die daarbij niet leven kan, zonder op een andere plant 

te woekeren en deze van hare sappen te berooven. — Ook een karak- 

ter, bij de planten helaas, zeldzamer dan bij de menschen. Ook de 

schurken hebben een zekere aristocratie, en onder de eenzaamste karak- 

ters vinden wij zoowel den hoogsten adeldom van geest als de gruwe- 

lijkste boosheid. 

Ken smal paadje, dat in het najaar den jager dient, voert ons door 

een duinvallei, aan wier zuidzijde een breede kring van popels en wil- 

gen een open vlak omsluit. Een waterkuil en aardappelen bewijzen 

ons, dat hier ook de mensch werkzaam is. Tusschen de aardappelen 

groeit in groote menigte het vlieszaad (Corispermum Marschall srEv.), 

een plant, smalbladig, graauw behaard, onaanzienlijk in voorkomen, 

maar hoogst merkwaardig, omdat zij in Duitschland en elders zeldzaam 

is en hier te lande alleen in de duinen, meestal in en om de duin- 

akkers gevonden wordt. Aan de randen van het aardappelveld vin- 

den wij ook de veld-alsem (Artemisia campestris L.) en eenige distels, 

onafscheidelijke gezellen van den mensch; — de meeste individu’s van 

den Homo sapiens hebben in hun leven niet veel meer, dan aard- 

appelen, alsem en distels! 
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Het gewone leven der menschen heeft iets zeer prozaïsch en alle- 

daagsch. Dikwijls heeft de natuur der duinen mij door oorspronkelijke, 

levendige indrukken daarvoor schadeloos gesteld. — Rondom de aard- 

appelvelden, het beeld van de etende en nimmer verzadigde armoede, 

zien wij hier en daar de bremstruik, met haar schitterend gele bloemen, 

(Sarothamnus vulgaris wima.), het beeld van de hoogste trouw en vriend- 

schap, het geliefde symbool van Saint-Louis, onder de spreuk „exaltas 

humiles”’, het veldteeken van Godfried van Anjou; de naamgeefster van 

het edele geslacht der Plantagenets Y). 

Ware levenswijsheid leert ons, in het armzaligste nog iets schoons te 

vinden, met de kleinste vonkjes nog vreugdevuren te ontsteken. — 

Behalve de brem is ook vooral de driedistel ( Carlina vulgaris L.) ons lief, 

omdat zij ons door haar harde, glanzende, papierachtige, duurzame 

bloemen herinnert aan de klassieke immortellen, de beelden van lief- 

devolle trouw. De andere distels ( Cúrstum lanceolatum scor.), herinneren 

ons weder aan iets anders. Langs hun dikke stengels loopen stekelige 

platte uitwassen of vleugels, die eenige overeenkomst vertoonen met den 

bouw der Cacteën en ons in gedachten voeren naar de prairiën van Centraal- 

Amerika. Wij weten echter, dat de distel verder niets met de Cacteën 

gemeen heeft, en dat veeleer onze gewone kruisbezie, mede een duinplant, 

doch hier zeldzaam voorkomende, grooter overeenkomst met deze familie 

vertoont. De Cactus is als ’tware een kruisbezie, bij welke takken 

en bladeren tot een dikken saprijken klomp zijn ineengesmolten. 

De laatste aardappelvelden zijn wij gelukkig voorbij, en voor ons 

breidt zich een onafzienbare golvende vlakte uit, geheel dor en graauw 

en brandende in de middagzon. — Slechts in de nevelachtige verte zien 

wij hier en daar eenig geboomte; anders niets dan een kalen, woesten, 

met verschroeide, krakende mossen bedekten grond. Hier is het rijk 

van het rendiermos; hier kunnen wij ons in het klein een denkbeeld 

vormen van de troostelooze mosvlakten of Toendra van Noordelijk Rusland 

en Siberië. Hier is de hoogste, middelste en onvruchtbaarste duinstreek. 

Geen levend wezen aanschouwen wij, behalve een enkele kraai, die, 

door onze komst verschrikt, in groote kringen rondzweeft, om straks 

) Welligt heeft ook de gaspeldoorn (Ulex ewropaeus L), die in onze duinen 
slechts zeldzaam voorkomt, aanspraak op deze eer, De verfbrem (Genista tinetoria 
1.) groeit veelvuldig in de Breesaperduinen. 
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neer te strijken op een heuveltje, waar zij bezig is zich aan de over- 

blijfsels van een rampzalig konijn te goed te doen. 

Met snelle stappen doorkruisen wij dit tragische oord, verlangend naar 

de schaduw der boschjes, het doel van onzen togt. Nog een paar dui- 

nen overgeklommen, en wij hebben dit doel bereikt, — en vlijen ons 

neer op een grasheuvel in de schaduw van een denneboom. Deze heu- 

vel, met nog eenige andere, omringen het bosch en strekken ons tot 

wegwijzers. Wij zijn hier in een heiligdom der natuur, waar de mensch 

zelden zijn invloed uitoefent; waar alles opkomt, groeit en vergaat 

volgens den loop der natuur; een waar Urwald in het klein; zeldzaam 

in ons zoo digt bevolkt vaderland. 

De bodem van het boschje glooit naar het midden af in een kuil of 

moerasje, dat een groot gedeelte des jaars met water gevuld is. Ook 

de overige grond is humusrijk, vochtig en drassig. Hier is het gebied 

van den berk, een der klassiekste, oorspronkelijkste en tevens een van 

de schoonste der Hollandsche boomkarakters. Met hun schitterend 

witte stammen en donkerbruine fijne takjes staan zij in wanorde door 

elkaar, soms half omgevallen en gebroken; enkele stammen liggen op 

den grond te rotten en zijn bedekt met groene en grijze mossen (Or- 

thotrichum en Lamalina). De tusschenruimte is digt met riet en hoog 

gras (Molinia coerulea scHRANK) begroeid. Zeer stil is het hier. Alleen 

het opspringen van een verschrikt konijn of het gonzen der insekten 

wisselt die stilte af. Nu eens luider dan zwakker brommend, zweven 

die insekten in het zonlicht rondom ons, en hun muziek wordt be- 

geleid door het geheimzinnig getril der blaadjes, waarop zij zich tel- 

kens nederzetten. 

In deze boschjes, die zich in zamenhangende en afzonderlijke groc- 

pen zeer ver uitstrekken, leeft nog het laatste overblijfsel van de 

oude Hollandsche natuur; van die digt met bosschen begroeide streek, 

die zich eenmaal veel verder naar de zee uitstrekte en langzamerhand 

door de duinen is overzand. Diep onder de duinen liggen de dikke 

stammen en wortels dier oude bosschen begraven; — bij het graven 

van een nieuw kanaal voor de duin-waterleiding, zeer diet aan zee, 

zag ik een menigte dergelijke stammen uit eene aanmerkelijke diepte 

te voorschijn halen. — Maar die vernielende overstuiving duurt, hoe- 

wel in minder mate, nog in onzen tijd voort, en de boschjes, waarin wij 

ons thans bevinden, zijn steeds aan het dreigendste gevaar blootgesteld. 
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Vele karaktervolle , elders in het duin niet meer aanwezige planten heb- 

ben zich in deze laatste wijkplaats teruggetrokken. Hier groeijen nevens 

de berken, wilgen en popels, de denneboom (Pinus sylvestris L.), de 

vogelkers (Prunus Padus L.), de meidoorn (Crataegus monogyna Jaca.) , 

de berberis (Berberis vulgaris L.), de lijsterbes (Sorbus aucuparia L.), 

de sneeuwbal of Geldersche-roos (Viburnum Opulus L.) met zijn witte 

bloemschermen, de liguster, die met zijn sierlijke, harde, loverachtige 

blaadjes , groenwitte bloemen en blaauwzwarte bessen aan de zuidelijke 

mirten herinnert, de aspersie met haar fijn verdeeld en levendig groen, 

zeldzamer de papenmuts (Evonymus europaeus L.) met haar zacht roos- 

kleurige vruchtjes, en de jeneverboom. Tusschen deze boomen rankt 

de kamperfoelie en schittert met haar goudgele bloemtrossen. 

In den drassigen grond verschuilt zich de Parnassia palustris, wier 

naam reeds iets edels en ongemeens verkondigt. Werkelijk is zij een 

edel plantje, niet minder dan de Pyrola; haar geslacht heeft slechts 

eene soort en bezit zooveel oorspronkelijks, dat het slechts met een 

enkel ander, niet minder oorspronkelijk geslacht (Drosera) tot eene fa- 

milie (Droseraceae) is kunnen vereenigd worden. De Parnassia is een 

laag plantje, met hartvormige , donkergroene, langgesteelde blaadjes en 

niet minder langstelige, regtopstaande, groote, wit-groen gestreepte, 

regelmatig vijfbladige bloempjes. De Parnassia draagt een kroon als 

kenmerk van haar adeldom. Binnen in de bloem, tusschen de bloem- 

blaadjes en meeldraden zijn vijf zoogenoemde bijbloembladen geplaatst, 

waarvan elk juist het midden van een der bloembladen dekt. Die or- 

ganen , waarvan de bestemming nog onbekend is, zijn eigenlijk meer 

pluimen dan blaadjes en vertoonen juist den vorm der in de archi- 

tectuur zoo bekende Grieksche palmetten. De naam Parnassia is 

afgeleid van den beroemden berg, waar de plant, volgens de mede- 

deeling van proscormpes, reeds door de oude Grieken is gevonden. — 

De naam is dus dubbel verdiend. 

De Parnassia groeit niet alleen in onze duinpannen; zij bemint het 

gebergte en wordt in de Alpen zelfs tot de grenzen der eeuwige 

sneeuw gevonden. Met de Pyrola en Jasione vormt zij een drietal 

waardige typen van de Alpenflora, wier kinderen, zoo als wij weten, 

door lagen, teeren bouw en groote, schoone bloemen zijn gekenmerkt. 

Wij dringen door het lage hout en vinden in het midden van het 

boschje een opene plek rondom den waterkuil. Het ongelijk hooge 
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geboomte laat hier en daar een steilen duintop zigtbaar of een bree- 

den rug, waarop het helmgras wiegelt. De zon neigt naar het westen , 

en de donkerblaauwe lucht is met smalle, regelmatig verdeelde, witte 

wolkjes bedekt. Rondom den waterkuil groeijen tusschen het hooge gras 

het donderkruid (Znula Conyza DC.) met zijn groote, gele, zamengestelde 

bloemen, die een naar parfumerie zweemenden geur verspreiden, en de 

slangenbeet (Ophwoglossum vulgatum L.), een zonderling, eenbladig varen, 

welks bloem, niet zoo als die der andere varens, op de achterzijde der 

bladeren te voorschijn komt, maar aan een steel boven het blad uitsteekt. 

Aan den rand van en in het water groeijen teedere plantjes; de Sa- 

gina nodosa, het waterdekmos (Mypnum fluitans L.) en de Hydroco- 

tyle vulgaris L. Deze laatste is weder een sprekend karakter, namelijk 

de eenige plant van de groote familie der schermbloemigen ( Umbelliferae) , 

die zulke schildvormige, ronde en gave bladen heeft. Die bladeren zijn 

door hun vorm juist geschikt om op het water te drijven. De meeste 

waterplanten , wier stengels op het watervlak drijven, hebben zoodanige 

bladen; de planten, die onder water groeijen daarentegen gewoonlijk zeer 

fijn verdeelde haarvormig uitgespreide blaadjes. Deze vormen zijn over- 

eenkomstig aan den toestand, waarin zich de bladen bevinden. Een 

gewoon breed rond blad zou onder water scheuren en te niet gaan ; 

fijne haarvormige blaadjes daarentegen maken zonder hinder de bewe- 

gingen des waters mede. Een enkele plant, een der waterranonkels 

(Batrachium heterophyllum wrae.) vertoont ons beide vormen ; haar onder- 

ste blaadjes onder water zijn haarvormig verdeeld, de bovenste zijn rond 

en plat en drijven op het water. Er zijn echter ook planten met breede, 

groote bladen, die geheel onder water groeijen (b. v. de Potamogetons) ; 

bij deze echter is het blad van een bijzonder taai, lederachtig zamen- 

stel. De gezamenlijke werking van karakter en uiterlijke omstandighe- 

den bepaalt den vorm van elke plant. 

Rondom den kuil staan groepjes riet, dat in de duinen niet zoo 

krachtig groeit als op het vlakke land, maar toch dikwijls tot mans- 

hoogte kan opwassen ‘en het wilde van het landschap vermeerdert. 

Het riet is een schoone plant. De sierlijke bogten van zijn stengels 

contrasteren met den stijven, harden en puntigen vorm der bladeren, 

In het riet ligt een uitdrukking van majesteit en ironie, die bij de 

palmen zoo krachtig spreekt. Maar het riet is aan de palmen verwant; 

de familie der grassen, waartoe het behoort, grenst zoo na aan die der 

1866. 4 
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palmen, dat men de laatsten wel eens de koningen der grassen ge- 

noemd heeft. Beiden behooren tot de groote hoofdafdeeling der Mono- 

cotyledonen (Benlobbigen); de wasdom heeft minder plaats door gedu- 

rige zijdelingsche verdeeling, gelijk bij de Dicotyledonen (Tweelobbigen), 

maar doorgaans alleen in de hoogte. Bij de eerste ziet men meer een 

eenzijdige werking opwaarts, bij de tweede een zoowel opgaande als 

zijdelingsche groei; — de eene is het beeld van edele, maar eenzijdige, 

eenigzins dweepende karakters, de andere van den gezonden, rijkbe- 

gaafden geest. Beide typen vertoonen in de natuur onnoemelijke wij- 

zigingen en afwijkingen; het karakter der Monocotyledonen is het 

zuiverst in de grassen en palmen uitgedrukt. 

Grassen en palmen zijn naauw aan elkander verwant. Er zijn palmen met 

zeer dunne stengels (rietpalmen), vooral in Zuid-Amerika, die bijna niet 

van riet verschillen ; er is riet, dat met hooge, majestueuze bladkroonen 

tot een aanmerkelijke hoogte opschiet (suiker- en bamboesriet). Wan- 

neer aan den oever, tusschen het geboomte, een forsche, digt bebladerde 

rietstengel omhoog rijst en bogtig over het kalme water hangt, dan 

denken wij aan de trotsche bladveêren van den dadelpalm, die in 

uiterlijk zoo zeer met rietstengels overeenkomen, en het geschuifel van 

het riet herinnert ons aan het metaalachtig geruisch van de palmen, 

dat zoo wonderlijk verheven stemt, als de avondzon hun wiegelende 

kroonen in oranjerooden gloed doet flikkeren. 

Er is ook karakter in de geluiden, die nu en dan door de bewe- 

gingen der planten geboren worden. De onnavolgbare meester BER- 

NARDIN DE ST. PIERRD vergelijkt het geluid van een door den wind 

bewogen bamboesbosch met het stenen en kraken van het scheeps- 

want in den storm; in het ruischen der dennen ligt een kalme ma- 

jesteit, gelijk in het ruischen der zee; het klateren der popels heeft 

iets huiveringwekkends en onheilspellends, vooral wanneer bij zwart 

betrokken lucht de wind opsteekt en een onweder aankondigt; het af- 

gebroken geschuifel van het klimop stemt overeen met het gekras der 

raven op het open binnenplein van een vervallen kasteel; in het ge- 

ruisch van den eik is meer afwisseling van toonen dan in dat van den 

berk en de linde, en niet ten onregte waren de eiken van Dodona eens 

tot overbrengers der goddelijke raadsbesluiten verheven. 

Eer wij het boschje verlaten, begroeten wij nog een boompje, dat tot 

de liefelijkste boden der lente behoort. Als bijna alle andere heesters 
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nog sluimeren, ontwikkelt de ruige wilg (Salie Caprea L.) zijne groote, 

gele bloemen, die een liefelijk frisschen citroengeur verspreiden en een 

enkelen, te vroeg ontwaakten hommel gelukkig maken. De wollige, 

met bloemen bedekte takken zijn reeds in de verte tusschen het kale 

hout zigtbaar, en het overvloedig stuifmeel der bloemen zweeft in gele 

wolkjes over het bosch om de gelijktijdig opengaande, maar minder 

schoone vruchtbloemen te bevruchten. — Bij de wilgen ontwikkelen zich 

de bevruchtende en vruchtdragende bloemen op verschillende individu’s 

(Tweehuizigen). Dikwijls vragen wij, waarom de natuur bij sommige 

planten zooveel meer omslag maakt dan bij andere, maar dit „ waarom” 

komt uit kortzigtigheid voort. — Waarom gunnen wij ons menschen 

alleen karakter en individualiteit; waarom zien wij dikwijls voorbij, 

dat elk, zelfs het minste wezen eene persoonlijkheid bezit, en dat in 

het groote lied des levens geen twee stemmen dezelfde zijn ? 

Vragen wij het aan gindsche braamstruik op de duinhelling langs het 

boschje. — Eenmaal werden van haar geslacht door den grooten LINNAEUS 

slechts vier Europesche soorten vermeld, (Rubus caesius, BR. Zdaeus, R. 

fruticosus, en BR. sazatilis). Nadere onderzoekingen evenwel hebben 

dit getal ontzaggelijk vermeerderd; even zoo is het met de wilgen, de 

rozen en een aantal andere planten. Ja, hoe meer men onderzoekt en 

rangschikt, hoe meer de afwijkingen en verschillen als uit den grond op- 

rijzen, zoodat de onderzoeker, vooral bij de lagere afdeelingen, ten 

laatste omtrent de kenmerken van soorten, rassen en verscheidenheden 

begint te twijfelen. — Die wanhoop des onderzoekers is een kleine mis- 

kenning van de grootheid der natuur. Geen gebouw zou groot genoeg 

zijn om een volledig herbarium van alle vormen te bevatten. Maar die 

onbegrijpelijke grootheid in het geringste, dat de natuur voortbrengt, 

is ons een bewijs voor de waarheid van ’s dichters woorden : 

» There are more things in heaven and earth, 

»Than are dreamt of in your philosophy.” 

De oneindigheid der natuur maakt ons gelukkig, want zij is voor ons 

nimmer gesloten. — Ware de natuur beperkt, wij zouden wanhopen. 

Aan het weten komt geen einde ; maar daarom is er ook geen einde aan 

het intellectuële leven. Waar het weten eindigt, daar sterft de geest, 

want navorschen is de ademhaling des geestes. 

Het boschje uitkomend, gaan wij een groen heuveltje voorbij , bedekt 
4% 
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met de zeer kleine roode, witte en rozenkleurige bloempjes van het 

tweehuizig roerkruid (Gnaphalium diotcum L.), een immortelle, en ook 

een bewoner der Zwitsersche bergen. Ik zag deze bloempjes, sierlijk 

opgeplakt in een album, als „souvenir”’ uit Zwitserland medegebragt. — 

Ik dacht: „zouden er ook niet veel andere zaken daar buiten gezocht 

worden, die in onze onmiddellijke nabijheid te vinden zijn?” 

Half in het bosch verborgen, groeit het Salomonszegel ( Convallaria 

Polygonatum L.), een plant, zeer verwant aan het lelietje van dalen, 

maar met lange, reukelooze, witte, groengerande bloemen en schoone, 

harde, blaauwzwarte bessen. De houding en vorm dezer plant hebben 

iets architectonisch; ik wenschte een spitsboog te zien, waarbij zij tot 

model was gekozen. De breede blaadjes staan langs den steel en ver- 

heffen zich omhoog, de bloemen hangen regelmatig bij paren aan den 

voet der blaadjes: dus een sprekende tegenstelling, die het eenigzins 

harde en stijve zamenstel vergoedt. Ook wanneer wij de planten alleen 

om haar schoonheid beschouwen, zien wij, dat in elken vorm ieder 

deeltje zijne waarde heeft en een roeping ten opzigte der overige deel- 

tjes vervult. Hoe meer vormen wij echter waarncmen, hoe meer de 

schoonheid der planten voor ons in onverbrekelijke overeenstemming is 

met haar bijzondere zamenstelling, en daaruit zoo natuurlijk volgt, dat, 

wanneer wij, aan welke plant ook, eenig deel konden veranderen, de 

geheele plant in oorspronkelijk schoon verliest. — Slechts een bekrom- 

pene menschelijke opvatting waant schoonheid in de monsterachtige af- 

wijkingen , door tegennatuurlijke omstandigheden te weeg gebragt. — 

En gelijk onze maatschappelijke instellingen alleen dan stand houden, 

wanneer zij op onzen aard en onze zeden berusten, zoo hebben onze 

veredelingen der planten aïleen dan waarde, wanneer zij de reeds be- 

staande vormen en eigenschappen in gelijke verhouding versterken. — 

Zoo hebben de rozen in de natuur een aanleg om dubbele bloemen 

voort te brengen, en is er ook onder de tallooze prachtige verscheiden- 

heden dezer edele bloem geen enkele, die ons zal mishagen, geen en- 

kele, die, als zij in de natuur bloeide, ons onnatuurlijk zou schijnen. 

Maar wij hebben ook onze wilde rozen lief; ook te midden der woeste 

duinen is de roos de koningin der bloemen, het oude, maar nooit 

verouderde beeld van jeugd en liefde en van de vlugtige genietingen 

des levens. 

De witte duinroos zagen wij het meest aan de landzijde; zij ver- 
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mindert zeewaarts; de roode eglantier-roos (Rosa rubiginosa L.) komt 

meer in het midden der duinen voor, groeit in afzonderlijke groepjes 

en is zeldzamer dan de witte. — De meeste roode rozen, waaronder 

zelfs enkele met gevulde bloemen, vonden wij onder Velsen en bij de 

Breesaap. 

Naar de zeezijde worden de rozen zeldzamer en neemt daarentegen 

de duindoorn (Mippophaë rhamnoïdes L.) in aantal toe. Deze somtijds 

vijf voet hooge, zwaar gedoornde heester, met zijn digt ineengegroeide 

takken en oranjekleurige, naar ananas riekende, vruchtjes is het meest 

eigenaardige en kenmerkende natuurvoortbrengsel der duinen, de koning 

der duinplanten. 

Hij heeft een hoogst merkwaardige verspreiding, groeit in de valleijen 

der hooge gebergten, en van daar, langs de randen der rivieren, hare 

stroomingen volgende. Zoo groeit hij in Duitschland langs den Rijn, 

wordt naar het noorden meer en meer zeldzaam, verdwijnt in Nederland , 

tot hij op de duinen op nieuw in grooten overvloed te voorschijn komt. 

Nergens anders wordt hij hier te lande gevonden dan in de duinen. 

In Frankrijk groeit hij in de Alpenvalleijen van Dauphiné en volgt den 

loop der rivieren tot de Middellandsche zee, verder langs de boorden 

van den Rijn in den Elzas en bij Duinkerken. Hij is ook een bewoner 

van de eilanden der Oostzee en het Duitsche zeestrand, zeldzaam in 

Schotland en Noorwegen, overvloedig in de Deensche, Nederlandsche en 

Belgische duinen en oostelijk Engeland. Verder vindt men hem in 

Kaukasië, noordelijk Perzië en Siberië, in de Oeral-, Altaï- en Baikal- 

gebergten en aan de oevers der stroomen, die van deze gebergten af- 

vloeijen. In Noord-Amerika wordt hij door een ander geslacht, de Shc- 

pherdia, vertegenwoordigd. 

De Hippophaë is onder de planten een uitmuntend, forsch en zelf- 

standig karakter. Ook hij behoort tot een zeer kleine familie, de 

Blaeagneae; zijn bouw is als zijn standplaats, ruw, geweldig; hij is 

een ware zoon der wildernis. Als hij daar voor ons staat, met zijn 

harde graauwe takjes, vale grijze bladeren en scherpe doornen, denken 

wij aan het vreeseliĳjke bosch der zelfmoordenaars in Dante's Inferno 

(Canto 18: 4—6.). 

Non frondi verdi, ma di color fosco, 
Non rami schietti, ma nodosi e involti, 

Non pomi v'eran , ma stecchi con tosco, 
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Maar onze duindoorn is waarlijk geen zelfmoordenaar; hij is een be- 

houder, want hij bewaart, meer dan eenige andere plant, de duinen 

voor verstuiving. 

Bij het aanleggen van bosschen op de duinen zou men van hem niet 

minder voordeel kunnen trekken dan van de helm, om de jeugdige 

boompjes tegen het stuivende zand te beschutten. — Had men in vroe- 

ger tijden deze eigenschap gewaardeerd, hij zou gaarne zijn stekelig 

harnas tot bescherming der aanplantingen geleend hebben; de duinen 

waren nu met een prachtig bosch begroeid, en wij zouden den duin- 

doorn met eerbied begroeten, als de eerste hulp bij het herscheppen 

van de woestijn tot een paradijs. — Maar de woestijn bleef woestijn, 

de konijnen werden beschermd, de duinen brokkelden af, de boschjes | 

stoven onder; de duinkoning bood te vergeefs zijn diensten aan en 

herinnerde te vergeefs aan het bosch der zelfmoordenaars. — Thans 

rekenen wij er op, dat het nageslacht met moed op zich zal nemen, 

wat het voorgeslacht ongedaan heeft gelaten. 

De duindoorn wordt in de duinen overal gevonden , zoowel aan de land- 

als aan de zeezijde, zoowel op de toppen als in de dalen; zijn eigen- 

lijk gebied is langs de hellingen der valleijen, die het digtst aan de zee 

grenzen. In het diepst dier valleijen of pannen beschermt hij een 

flora, die met den plantengroei der drassige heidestreken overeenkomt en 

tot de merkwaardigste verschijnselen in de Hollandsche duinen behoort. 

De flora van deze boomlooze pannen is eigenaardig en oorspronkelijk. 

In de valleijen digt bij de landzijde vindt men die flora niet, hoe diep 

zij ook gelegen zijn. Dikwijls moet men een uur ver het duin ingaan, 

eer. men zulk een vallei vindt, maar rijkelijk wordt men voor de moeite 

beloond, en zelfs voor hem, die dergelijke valleijen meermalen bezocht, 

behouden ze altijd iets uitlokkends. 

Het dal, dat mu voor ons ligt, heeft een al langwerpige 

gedaante; hier en daar springen bruine of witte duinen als voorgebergten 

uit. Van den heuvelrand aanschouwen wij omlaag een zeer uitge- 

strekte vlakte, tusschen vrij hooge duinhellingen ingesloten, langs die 

hellingen tot ver naar binnen geheel met de grijze Hippophaë'’s bedekt 

en in het midden met groene strepen doorsneden. In dat groen schitteren 

duizende witte, roode, gele en blaauwe bloemen; bloemen, die wij in 

onze weiden en boschjes niet vinden. 

Wij stijgen af en banen ons een weg door het digte, drie voet hooge 
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doornbosch van de Hippophaë. Regts en links worden wij gescheurd, 

gestoken , meermalen struikelen wij over wortels en stronken, maar de 

groene oasen trekken ons onweerstaanbaar aan. 

In het midden van het dal staat een verlatene dwergachtige jenever- 

boom, een van de weinige nakomelingen der oorspronkelijke Hollandsche 

natuur. Bovens ons hoofd zweeft de wulp, met klagend , onheilspellend 

geroep. De muziek der natuur is in overeenstemming met haar toonee- 

len. Hier stemt alles tot ernst; zelfs de schoone bloemen doen ons 

door hare nieuwe vormen denken aan een vreemd land. 

De groene strepen, die wij in de verte reeds aanschouwden, zijn de 

vochtigste plaatsen van het dal; dikwijls vindt men er water. Tus- 

schen het blaauwgroene gras (Elymus, Psamma, Agrostis, Molina, 

Corynephorus) schitteren de Parnassia’s en Pyrola’s in ontzettende hoe- 

veelheid als witte sterren; ginds in de boschjes was slechts hare voor- 

hoede, hier zien wij hare hoofdkwartieren; hier is haar eigenlijke 

woonplaats. Nevens haar vinden wij talrijke vertegenwoordigers van de 

beroemde familie der Orchideën, waarvan de langgespoorde Orchis ( Gym- 

nadenia conopsca R. B.) hier bijna bij uitsluiting groeit. Hare bloemen 

zijn als kleine hyacinthen, rozenrood, zeer welriekend en staan in 

zulk eene menigte bijeen, dat men binnen weinige minuten een ruiker 

daarvan verzamelt. Van de Orchideën groeit hier verder nog een 

aantal soorten met roode, violette, witachtige en groene bloemen ( Orchis 

latifolia L., Epipactis latifolia Arn. en E. palustris CRANTz., Merminium Mo- 

norchis R. Br., Zistera ovata R. Br). Behalve de Orchideën zijn enkele 

planten uit andere familiën hier kenmerkend, waaronder de sierlijke 

roode borstelkrans (Clinopodium vulgare L.), het kleverige kruiskruid 

(Senecio viscosus L.), twee soorten van munt, de groote rozenroode smal- 

bladige bastaardwederik (Zpilobium angustifolium L.), de meer alge- 

meene, maar prachtige, hoogroode partyke (Zythrum Saltcarta L.), de 

teedere oogentroost (Euphrasia officinalis L.), een kleine vlassoort (Z4- 

nwn catharticum L.); maar vooral de liefelijke familie der Gentiancën, 

waaronder de rozenroode Erythraea’s (Z. Centaurium P. en ZE. Utoralis 

Fr.) en in September de zachtblaauwe Gentianen (G. Amarella L.), 

ware dochters van het gebergte *). 

1) Onder de minder algemeene planten dezer duinvlakten verdienen ook vermelding 

Cladium Mariscus R. Br., Succisa pratensis MOENCH , Sturmia Loeselië RomB,, Triodia 
decumbens P. B,, Campanula rotundifolia L, en Panicum glabrum GAUD, In een 
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Hier bij het ruischen en bulderen der Noordzee prijken de teeder- 

ste kinderen der Hollandsche duinflora. 

Wij bestijgen de laatste duinen en vinden weder andere plantenka- 

rakters, waaronder de zachtblaauwe zeekruisdistel (Eryngium mariti- 

mum L.), een echte zoon der duinen. — Deze plant is zeer hard, 

stekelig, als uit blik gevormd en geheel blaauw van kleur; bladen, sten- 

gels, bloemen, alles is blaauw. Zij is een lieveling der zee, van wie 

zij de kleur draagt; zij groeit alleen op het zeeduin en aan enkele zee- 

stranden. Nevens haar groeit het loogkruid (Salsola Kali L.), een waar- 

dig tegenhanger, licht zeegroen, stekelig, sappig. Tegen de laatste 

hellingen vertoont zich slechts hier en daar de zeewinde ( Convolvulus 

Soldanella L.), eigenlijk een dochter van Albion, die aan onze kusten 

tot de zeldzaamheden behoort. 

Groen en welig wiegelt de zandhaver op de laatste toppen aan zee, 

en daartusschen slingert nog de klimmende nachtschade (Solanum Dul- 

camara L.), met haar violette bloempjes en roode bessen. De zandhaver 

is hier buitengewoon forsch en vervangt veelal de kleine soorten van 

helmgras (Psamma arenaria R.S. en Calamagrostis epigeios RotH), die 

wij meer binnenwaarts hebben ontmoet. 

De laatste duinen aan de zeezijde dragen de sporen der verwoesting, 

die zij nu en dan bĳ geweldige stormen moeten ondergaan. Hunne 

helling naar zee is zeer steil door het afbrokkelen; hier en daar zijn 

op aanmerkelijke hoogte diepe geulen vol schelpen en zeegewassen, 

blijken van de woede der zee. 

Wij zijn op het strand. De zon rust als een gloeijende kogel op het 

lichtblaauwe water. Een zwarte wolkstreep splijt den kogel in twee 

helften; weldra verdwijnt de onderste; van de bovenste blijft slechts 

een gloeijend randje zigtbaar; ook dit verdwijnt, en de zee ruischt 

voort , somber en verlaten. — 

Het strand is kaal en slechts hier en daar met Helm of met de wit- 

violetbloeijende zeeraket (Cakile maritima scor.) begroeid. De kleur der 

zee is flaauwer dan elders. Het Hollandsche strand mist de verschei- 

denheid van andere stranden. De lompe visschersschuiten maken het 

tooneel nog zwaarmoediger; het volk echter, hoe onbeschaafd en ruw, 

beschouwing als deze is evenwel een volledige plantenlijst minder gepast. Ik heb 

mij daarom overal tot de meest voorkomende en kenmerkende planten bepaald, 
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bezit geest en karakter. Even als de schoonste en sprekendste vormen 

onzer flora aan de duinkanten zijn opeengehoopt, evenzoo schijnen de 

echte typen onzes volks naar de stranden teruggedrongen. Gelijk in de 

duinplanten zooveel edels is bewaard, evenzoo bestaan bij de bewoners 

der zeedorpen de onmiskenbare sporen van de zelfstandigheid en den 

adel van geest, die het dappere voorgeslacht bezielden. Ieder weet ook , 

dat op de zeedorpen nog vele namen van den oudsten Hollandschen adel 

voortleven. 

Wij zijn in September. De Orchideën hebben lang uitgebloeid en 

plaats gemaakt voor de zachtblaauwe Gentianen. De Hippophaë draagt 

hare schoone oranjegele bessen; de berberis schittert als een gloeijende 

oven. De distels en de alsem bloeijen onveranderd voort; maar nevens 

hen prijkt ook steeds de onverwelkbare Carlina, het beeld van trouw 

en vriendschap. Troepen patrijzen vliegen eensklaps voor ons op en 

verschrikken ons door hun snorrend geruisch. Ontelbare menigten van 

bonte kraaijen strijken op de duindoorns neer, belust op de sappige 

bessen. Op de hooge duinen in het rond staan hare voorposten, die 

bij elk naderend gevaar waarschuwen. Lijsters, vinken en leeuwerikken 

trekken in groote troepen onophoudelijk voorbij, nu en dan door sper- 

wers en valken vervolgd. 

Prachtiger dan ooit zijn nu de boschjes in het midden der duinen. 

De bladeren van den sneeuwbal bedekken zich meer en meer met een 

purperen gloed, zijn groote bessen schitteren als bloedroode glaskora- 

len nevens het doffe zwart der liguster en het scharlaken der lijs- 

terbessen. Ook de aspersie draagt nu hare sierlijke roode vruchtjes. 

Het riet is verbleekt en ruischt papierachtig, en de groene jeneverboom 

schijnt bij het verkleuren van het loof der andere boomen te roepen : 

„au ben ik de koning!” Op het meer en meer groenende moskleed 

Prijken de ivoorwitte hoedjes van den wolligen paddestoel (Zactartus 

pubescens Fr.) en de zonderlinge blazen der Lyecoperdons; onder de 

dennen ontluiken de sierlijke aardsterren (Geaster rufescens prrs.). 

Het rendiermos wordt verjongd en lichtzeegroen van kleur. Nog heeft 

de Pyrola niet uitgebloeid, maar vertoont hier en daar kare witte, 

nu wel is waar zwakkere bloempjes langs de hellingen. Ook de Parnassia 

bloeit nog in het diepst der duinpannen. 
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Voor het laatst dolen wij nog eens rond door de eenzame valleijen in 

de nabijheid der zee. Hier is een eeuwen heugende werkplaats der 

natuur; een arbeid, oogenschijnlijk tot vernieling — werkelijk tot ver- 

andering. Nergens in het heelal is vernietiging. 

Voor twintig eeuwen was deze streek met een ontzaggelijk woud 

vol moerassen bedekt; langzaam breidde zich het gebied der zee uit; 

geweldige massa’s zand stoven uur aan uur, dag op dag, jaar op jaar 

landwaarts in, bedekten het woud en vormden de duinen. Zij zouden 

nog verder gaan, verder overdekken en duinen vormen, wanneer niet 

de mensch hare woede perken stelde. Doch in de meest woeste stre- 

ken, gelijk hier, komt de mensch slechts bij uitzondering, en gaat de 

natuur onafgebroken met haren arbeid voort. — Zij herinnert ons aan 

het verledene, wijst ons op de toekomst, en vervult ons met ontzag voor 

hare majesteit. 

Overal rondom ons vale duinwanden, grijze valleijen, diepe kommen. 

De wind brokkelt het duin af en jaagt het zand landwaarts in. Het 

stuift neervallende opeen tot een breeden, blinkenden bergrug. De 

struiken zijn half begraven. Met moeite beklimmen wij dezen zand- 

gletscher. De geheele oppervlakte schuift door den wind onder onze 

voeten weg. Eindelijk zijn wij boven. Daar huilt en brult de zee voor 

ons, — eenzaam, en tot in de verte met schuim bedekt. Het zand stuift 

ons in de oogen, — wij drukken den hoed in het gezigt. Landwaarts 

overal vale, spitse, zonderling afgebroken duintoppen. Een wilde graauwe 

lucht, waartusschen lange bleeke zonnestralen. Over het duin zweeft 

een gele damp, veroorzaakt door het stuivende zand. Hier verheft zich 

het gemoed, en te midden van de grootheid der natuur vergeten wij de 

kleinigheden des levens. 



EEN STOOM-VLIEGTOESTEL. 

Een vliegtoestel van nieuwe constructie wordt tegenwoordig te Hoboken 

voor de regering der Vereenigde Staten van Noord-Amerika gebouwd. 

Men is daarmede reeds gedurende den oorlog begonnen, met het doel 

om hem tot recognosceren te gebruiken. De oorlog is wel is waar geëin- 

digd, maar men heeft besloten toch met de uitvoering van het plan 

voort te gaan. Dit geschiedt op kosten der Vereenigde Staten, nadat 

Professor mrrscreL eene reeks van proeven met kleine toestellen genomen 

had, die bevredigend waren uitgevallen. Professor mirscreL had zich 

reeds vroeger veel met de luchtscheepvaart bezig gehouden en was tot 

de overtuiging gekomen, dat de schroef zich in de lucht even goed laat 

gebruiken als in het water. In de eerste plaats trachtte hij te bepalen, 

hoe groot de opheffingskracht is van een horizontaal gesteld schroefvor- 

mig rad, bij verschillende omdraaiïjingssnelheden. Het tot die proefne- 

mingen gebezigde schroefrad werd op eene vertikale as gebragt, waarop 

het zich op en neder kon bewegen. Daarop werd dit in beweging ge- 

bragt. Bij eene zekere snelheid van omdraaiïjing kon het rad alleen 

zich zelf opheffen ; bij eene andere ligtte het driemaal zijn eigen gewigt 

op, enz., zoodat men door vergelijking tot de uitkomst kwam, dat een 

schroefrad van 20 voet in middellijn, bij eene zekere omdraaijingssnel- 

heid 122 centenaars zoude opheffen. Het is daarop, dat de inrigting des 

toestels steunt. Deze heeft de gedaante van een sigaarvormige schuit. 

Een stoomwerktuig bevindt zich in het middelpunt; het is krachtig 

genoeg om een schroefrad van 20 voet in middellijn te drijven. Vier 

dergelijke schroefraden zijn daarmede verbonden: een van boven, een 

van onder, een van voren en een van achteren. Het bovenste en het 

onderste schroefrad werken te zamen en dienen om den toestel te doen 

rijzen of dalen; de beide schroefraden aan de einden werken afzonderlijk 

en zijn bestemd om het schip te sturen. Het gewigt van het geheel, 

met inbegrip der manschap, is ongeveer 122 centenaars. Men is van 
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meening, dat de toestel zich zoo gemakkelijk door de lucht zal laten 

voortbewegen, als een schip in het water. Het spreekt echter van 

zelf, dat de wind daarbij een groote rol zal spelen. Het bouwen van 

den toestel geschiedt onder toezigt van een deskundig officier, door de 

regering daartoe aangesteld (Polytechnisches Journal, CLXXVIII, p. 409). 

He. 

RIJKDOM DER AMERIKAANSCHE PETROLEUM-BRONNEN. 

Volgens Professor DpRAPER van de universiteit van Nieuw-York, be- 

draagt de waarde van het in het jaar 1864 aan de markt gebragte petro- 

leum niet minder dan 15 millioen pond sterling (180 millioen guldens), 

een vierde der waarde van den grootsten katoenoogst, die ooit in Noord- 

Amerika verkregen is. Voor vier jaren werd de eerste petroleumbron 

geboord, en er is geen tweede voorbeeld eener zoo snelle handels- 

ontwikkeling. Nergens ter wereld zijn in den loop der laatste jaren 

zoo schielijk groote vermogens gewonnen dan door de gelukkige eigenaars 

van den grond der petroleum-bronnen. Een hunner, JOHN STEELE, heeft 

thans een inkomen van 150,000 pond sterling ’s jaars van een stuk land , 

dat voor vier jaren niet zoovele penny’s opbragt. Landgoederen, die 

in het jaar 1859 nog met 400 pond sterling te duur betaald werden, 

zijn thans verkocht voor 120,000 tot 200,000 pond sterling. Een kleine 

streek lands in de Oil-creek Valley in westelijk Pensylvanië, 20 E. mijlen 

lang en 2 mijlen breed, die vóór 1859 voor 1 pd. st. per acre verkocht 

was geworden, en ten hoogste 25,000 pd. st. had opgebragt, is thans 

50 millioen ponden sterling waard. Hare waarde is derhalve 20,000 

maal grooter geworden. (Dinerer’s Polytechnisches Journal, 1865, p. 328). 

He. 



DE RIVERINA, 

HET WESTELIJK GEDEELTE VAN NIEUW-ZUID-WALLIS, 

Welk eene verbazende uitbreiding de veefokkerij binnen weinige 

jaren in de binnenlanden van Australië verkregen heeft, blijkt op 

eene treffende wijze uit eene statistiek van den 31 Maart 1863, die 

in de Australian and New-Zealand Gazette van den 6 Augustus 1864 

wordt medegedeeld. 

De westelijke helft van de kolonie Nieuw-Zuid-Wallis, die de ver 

uitgestrekte landstreken aan de Darling, Lachlan en Murrumbidgee- 

rivier bevat, wordt thans onder den gemeenschappelijken naam van 

Riverina of rivierland begrepen. Nog voor weinige jaren wist men van 

dit land naauwelijks meer dan de lijnen, welke den weg van sommige 

ontdekkingstogten aanduidden. Maar in de laatste jaren heeft de vec- 

fokkerij, even als in andere streken van Australië, zich op zulk eene 

groote schaal ontwikkeld en uitgebreid, dat reeds verscheidene stemmen 

zich hebben doen hooren, om de Riverina van de kolonie Nieuw-Zuid- 

Wallis te scheiden en tot eene eigene zelfstandige provincie te ver- 

heffen. Tot hiertoe is wel de gevraagde afscheiding niet toegestaan; 

maar zij kan bij den snellen aanwas der kolonie niet lang uitblijven; 

want deze streken hebben den natuurlijken afvoerweg voor hare steeds 

toenemende productie niet door het hart der provincie, waartoe zij 

behooren, maar langs den loop der rivieren naar het zuiden en westen. 

Reeds nu is het landschap Riverina rijker aan menschen en vee, dan 

Queensland was, toen het in 1859 tot eene zelfstandige provincie 

werd verheven. 

Uit de bovengenoemde statistieke opgave toch blijkt, dat de vijf 

districten ‚ waarin de Riverina verdeeld wordt, niet minder dan 51,997,000 

acres, een weinig minder dan het halve terrein, nu reeds werkelijk 

tot weidelanden voor het vee gebruiken. Op dat gebied bevinden zich 

naar de volkstelling van 1861 reeds 29,128 inwoners. Het getal vee, 
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dat er gehouden wordt, bedraagt 84,942 paarden, 8658 zwijnen, 899,547 

stuks hoornvee en 1,784,225 schapen. 

Als men deze cijfers in aanmerking neemt, dan staat men er over 

verbaasd, wat er niet van een voor weinige jaren nog geheel onbekend 

en onbewoond land kan worden, zoodra eene werkzame industriële 

bevolking zich daar plaatst, om de eeuwen lang onaangeroerde schatten 

der natuur zich ten gebruike toe te eigenen. 

Uit PETERMANN's Jfittheilungen über wrchtige neue Erforschungen auf 

dem Gesammtgebiete der Geographie, 1864, XII, S. 488. 

R. 

BUITENGEWOON UITWERKSEL VAN EEN BLIKSEMSLAG. 

Den 25 Mei van het vorige jaar barstte een hevig onweder uit boven 

het dorp Hamois, gelegen aan de boorden der Ourthe. Een jong man 

bevond zich op het veld met eene talrijke kudde schapen, toen hij door 

het naderend onweder bewogen werd naar huis terug te gaan. Op den 

top van een berg, door de landlieden Gay-Vieux-Sarts genaamd , geko- 

men, en wel op een naauwen en moeïjelijken weg, plaatsten zich de 

schapen in twee van elkander gescheiden groepen, met de koppen tegen 

elkander gedrukt en weigerden verder te gaan. De herder koos eene 

schuilplaats achter een struik om daar het eind van het onweder af te 

wachten. Zijn broeder ziende dat hij niet kwam, besloot hem te gemoet 

te gaan en was niet meer dan 20 el van hem verwijderd, toen een 

vreeselijke donderslag hem deed stilstaan. Bij menschengeheugenis 

was nog nooit zulk eene ontlading waargenomen. De herder en zijne 

geheele kudde waren door den bliksem getroffen, hij zelf was geraakt 

op de kruin van het hoofd, al zijn hoofdhaar, van zijn hals af, was 

verdwenen, en de bliksem had een streep achtergelaten , zoowel op zijn 

hoofd en aangezigt als op zijne borst. 
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Van de 152 schapen, waaruit de kudde bestond, waren er ongeveer 

126 gedood. Zij waren allen met bloed bedekt en hunne wonden waren 

even verschillend als zonderling; van sommigen was het hoofd doorkliefd, 

dat van anderen was geheel doorbgord, van enkelen waren de beenen 

gebroken enz. 

De bliksem heeft zich als een vuurregen verspreid over eene uitge- 

strektheid van meer dan 60 ellen in de lengte en over eene breedte van 

meer dan 15 ellen. 

De ra rive, dit geval aan de dagbladen ontleenende, herinnert daarbij , 

dat reeds vroeger door p'ABADIE een dergelijk geval was medegdeeld van 

nog uitgestrekter aard, dat in Ethiopie plaats greep, waar eene kudde 

van 2000 schapen door een enkelen bliksemslag werd gedood. 

Van dit voorval had hij reeds melding gemaakt in zijn Zhraité de 

Pélectricité; in de Bibloth. univ. van den 20 Junij 1865 voegt hij er 

nog de volgende opmerking bij: 

„In het algemeen is het bekend, dat eene opeenhooping van menschen 

of dieren in de open lucht het gevaar van door den bliksem getroffen 

te worden kan vermeerderen, hetzij door op een gegeven punt de hoe- 

veelheid der geleidende massa te vergrooten , hetzij vooral door de damp- 

kolom, die als een gevolg der ademhaling opstijgt en die een goede gelei- 

der is voor den bliksem tot de plaats zelve, vanwaar zij uitgaat. In het 

huidige geval vereenigden zich verscheidene oorzaken, waardoor zoowel 

de herder als de kudde gevaar liepen door den bliksem getroffen te worden. 

Vooreerst bestond de kudde uit schapen, die, wanneer zij verschrikt 

worden, gewoon zijn zich tegen elkander aan te drukken, waardoor de 

stroom warme en vochtige lucht vermeerderd wordt; ten tweede vond 

deze opstijging plaats op den top van een vrij hoogen berg.” 

Dat het niet raadzaam is bij een onweder onder een boom eene schuil- 

plaats te zoeken, is genoegzaam bekend. Dr ra rive geeft daarenboven 

den raad alsdan hoog gelegene plaatsen te vermijden en zich zooveel 

mogelijk van ieder ander levend wezen afgezonderd te houden. Niets 

bij voorbeeld zou gevaarlijker zijn bij een onweder, dan een troep sol- 

daten, in rijen aaneengesloten en met opgestoken bajonetten marcherende. 

He. 



DE JACT OP DEN KASUARIS IN NIEUW-HOLLAND. 

Eigenaardig is de wijze, waarop men in Australië jagt maakt op den 

kasuaris, dien de inboorlingen , niettegenstaande de groote snelheid, waar- 

mede deze vogel zich beweegt, steeds weten te bereiken. Hen tiental 

inlanders verlaten het kamp om zich tirailleursgewijze over de vlakte te 

verspreiden. Het doel dezer beweging is om het wild op te jagen, dat 

dan ook spoedig voor hen op de vlugt gaat. Alle jagers leggen zich 

dan op den grond, één uitgezonderd, die uit het net, dat hij bij zich 

draagt, twee kasuarisvellen te voorschijn brengt, die op eene kunstige 

wijze genaaid zijn. Met deze bedekt hij zich, nogtans zorg dragende, 

dat hij den regter arm vrij over zijn hoofd bewegen kan, waarop hij 

zijnen loop aanvangt, daarbij met eene verwonderlijke naauwkeurigheid 

den tred van den kasuaris nabootsende, terwijl hij met den vrij gebleven 

arm al de bewegingen nabootst van dezen vogel , wanneer hij zijn voedsel 

zoekt. Met deze handeling gaat hij voort tot hij omstreeks een geweer- 

schot van ons verwijderd was, daar gekomen staat hij stil en doet een 

geknor hooren, zoodanig gelijk aan dat van den vogel, dien hij vervolgt , 

dat al het in de struiken verscholen wild zich op nieuw begint te ver- 

toonen. Zacht en voorzigtig treedt de jager voort, nu regts dan links 

gaande, schijnbaar graankorrels pikkende, of wel met zijne voeten in 

den grond woelende, waardoor hij stof en zand achter zich in de lucht 

werpt, en dit alles zoo natuurlijk, dat hij onbemerkt tot in het midden 

van den troep geraakt, zonder dat de vogels blijken geven van het minste 

wantrouwen. Dan haalt hij met de snelheid van den bliksem zijn arm 

te voorschijn, die met eene nullanulla of knods gewapend is, en aan 

alle zijden slagen toebrengende, velt hij verscheidene dezer dieren neder. 

(Bulletin de la Sociëté de Geographie, 1865). 

He. 



DE JONGSTE ONDERZOEKINGEN 

OMTRENT DE 

AFMETINGEN VAN HET ZONNESTELSEL; 
BESCHREVEN 

DOOR 

FE. KAISER. 

De moeiöjelijkheden des levens, die door de stichting van de sterre- 

wacht te Leiden voor mij aanmerkelijk zijn vergroot, hebben mij sedert 

jaren lust en gelegenheid onthouden om vrienden der wetenschap door 

het schrijven van populaire bijdragen eenige dienst te bewijzen. Niet 

dan met weêrzin en leedwezen kon ik weigeren mijne Geschiedenis der 

ontdekkingen van planeten voort te zetten of, in weerwil van herhaalden 

vriendelijken aandrang, iets te leveren voor het Album der Natuur, en 

waarlijk, wat de omstandigheden mij dwongen van mij zelven af te 

vergen, was toch reeds te veel voor menschelijke krachten. Hoezeer 

mij volstrekt geen uitzigt op eene betere toekomst is geopend, wil ik 

toeh zoo menige vereerende opwekking niet langer onbeantwoord laten. 

Ik waag het alzoo mij weder op een veld te vertoonen, waar ik vroeger 

bij voorkeur werkzaam was en moge de verwoestende invloed van jaren 

en bezwaren zich, ook in mijn hernieuwd optreden, verraden, ik hoop 

toch, dat oude vrienden mij met eenig welgevallen weder op den ouden 

grond zullen ontmoeten. 

Ér is naauwelijks een onderdeel der sterrekunde, dat ik in mijne 

talrijke populaire geschriften niet reeds heb aangeroerd, maar er is ook 

naauwelijks een onderdeel dier wetenschap, waaromtrent haar belang- 

stellende vriend niet gaarne meer zal vernemen, dan ik tot nu toe kon 

mededeelen. Heeft men de stoffe voor eene populaire bijdrage aan de 

sterrekunde te ontleenen, zoo wordt de keuze bemocijelijkt door de 

talrijkheid der belangrijke onderwerpen, die zich gelijktijdig opdringen 

1866, 5 
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en die talrijk blijven, ook dan, wanneer alle nieuwigheden worden uit- 

gesloten, waarvan zich geene duurzame vruchten laten verwachten. Eene 

wetenschap als de sterrekunde, die sedert twee duizend jaren aanhou- 

dend, ook door groote vernuften , werd beoefend ; voor wier bevordering 

niets werd ontzien, wier onwrikbare grondslagen reeds voor een paar 

eeuwen werden gelegd, kan niet meer met snelheid vooruitgaan of dik- 

wijls, door schitterende ontdekkingen, de algemeene aandacht tot zich 

trekken. De sterrekunde wordt thans meer algemeen en met meer ernst 

beoefend, dan ooit te voren. Wij zien de uitstekendste wiskundigen 

van den tegenwoordigen tijd hunne krachten, bij voorkeur, aan de vol- 

making der theoretische sterrekunde wijden en onder de talrijke sterre- 

wachten, die nu op de aarde bestaan, zijn er eenige, waar met eenen 

ijver wordt gearbeid, die bijen en mieren zoude kunnen beschamen. 

In weerwil van die gunsten, kunnen de groote doeleinden , waarnaar 

de tegenwoordige sterrekunde moet streven, alleenlijk worden bereikt 

door veler vereenigde pogingen, gedurende tientallen van jaren of eeuwen 

voortgezet ; maar die pogingen doen toch den menschelijken geest aan- 

houdend eene schrede tot de volkomenheid naderen en zij zijn waardig 

om door elken beschaafde te worden gade geslagen, ook dan, wanneer 

hare vruchten nog niet tot de gewenschte rijpheid gekomen zijn. Ik 

wil de lezers van het Album der Natuur op eenige dier pogingen wijzen, 

en kies voor deze bijdrage: de onderzoekingen omtrent de afmetingen des 

zonnestelsels, die in de laatste jaren de sterrekundigen zeer in beweging 

hebben gebragt en onlangs tot eene verrassende beslissing leidden. Om 

bij de beschouwing van dit onderwerp algemeen te worden verstaan, 

zal ik mij eenige uitweidingen moeten veroorloven over zijne beteekenis 

en over de pogingen, die ook in vroegeren tijd voor hetzelfde doel zijn 

aangewend. Mag deze bijdrage eenigen bijval vinden, zoo zal ik haar 

gaarne door andere van denzelfden aard doen opvolgen, in zoo ver als 

tijd en omstandigheden dit zullen gedoogen. 

Wij weten, dat onze aarde tot een bijzonder stelsel in de schepping 

behoort, waarvan de zon het hoofdligchaam is en dat op onmetelijke 

afstanden is gescheiden van de ontelbare sterren, die wij aan den nach- 

telijken hemel ontwaren. In dat zoogenaamde zonnestelsel kennen wij nu 

omtrent een honderdtal ligchamen, waarvan echter slechts vijf voor het 

ongewapend oog zigtbaar zijn, en die, wegens hunne aanhoudende en 
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schijnbaar onregelmatige beweging, den naam van planeten of dwaal- 

sterren dragen. De planeten, waartoe ook onze aarde behoort, bewegen 

zich om de zon in kringen van zeer verschillende grootten, maar die 

weinig van de cirkelvormige gedaante afwijken en nagenoeg in dezelfde . 

vlakte zamenvallen en sommige van die planeten zijn omgeven van kleinere 

ligehamen, die hare wachters genoemd worden. Het zonnestelsel wordt 

nu en dan door kometen bezocht, die van groote afstanden komen en zich 

weder tot op groote afstanden verwijderen en waarvan eenige weinige, 

als door de planeten opgevangen, gedwongen worden zich in engere 

kringen te bewegen, die de grenzen van het stelsel niet te buiten gaan. 

Nog tot op het einde der verledene eeuw moesten alle bespiegelingen der 

sterrekundigen zich bij het zonnestelsel bepalen, hoezeer men reeds sedert 

lang had geweten, dat het niet meer dan een stipje van de voor ons zigt- 

bare schepping inneemt, en zijn de sterrekundigen nu opgestegen tot de 

eindelooze ruimte, die door de ontelbare zoogenaamde vaste sterren wordt 

ingenomen, het zonnestelsel is door hen nog geenszins uitgeput. De 

menschelijke geest heeft zijne krachten welligt nergens zoo luisterrijk ten 

toon gespreid, als in de onthulling der diepzinnige geheimenissen, 

waaronder dat stelsel bedolven was, maar hoeveel het nog ter onder- 

zoeking overlaat, kan ook hieruit worden afgeleid, dat de bepaling 

van zijne eigenlijke grootte nog in de laatste jaren tot eene buiten- 

gewone krachtsinspanning aanleiding heeft gegeven. 

De vrienden der sterrekunde wijzen elkander niet zelden op de be- 

paling van den afstand der hemellichten, als op een blijk van de voor- 

treffelijkheid dier wetenschap, en zij doen dit gedeeltelijk teregt, 

gedeeltelijk ten onregte. Er is geen onderzoek in de sterrekunde, dat 

op een eenvoudiger beginsel dan de bepaling van den afstand der he- 

mellichten rust, en er is in de sterrekunde tevens geen beginsel, welks 

toepassing aan grootere zwarigheden verbonden is. Dit beginsel bestaat 

eenvoudiglijk hierin, dat elk voorwerp zich in verschillende rigtingen 

moet vertoonen, als het uit verschillende oogpunten wordt waargenomen, 

en men maakt daarvan ook gebruik bij de bepaling van den afstand 

van voorwerpen op de aarde, wier afstand niet regtstreeks kan worden 

uitgemeten. Meet men ergens eene lijn van behoorlijke lengte, aan 

leder van wier uiteinden het voorwerp kan worden gezien, welks af- 

stand bepaald moet worden, en meet men daarbij de twee hoeken, 

die de gemeten lijn met de twee lijnen maakt, uit hare uiteinden naar 
Én 
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het bedoelde voorwerp getrokken, zoo worden, in eenen regtlijnigen 

driehoek, ééne zijde met de aangrenzende hoeken bekend en daaruit 

laten zich de twee andere zijden berekenen, die de afstanden zijn van 

het voorwerp tot de uiteinden der lijn, die men gemeten heeft. Het 

verschil tusschen de twee gemeten hoeken drukt het verschil uit tus- 

schen de rigtingen, met betrekking tot de gemeten lijn, waarin het 

voorwerp aan hare uiteinden wordt waargenomen, en dat verschil, in 

de sterrekunde werschilzigt of parallazis genoemd, is de hoek, waaronder 

de gemeten lijn uit het voorwerp wordt gezien. Op dezelfde wijze 

als die van een aardsch voorwerp, wordt ook de afstand van een hemel- 

licht bepaald. Men neemt de rigtingen waar, waarin het hemellicht 

zich op hetzelfde oogenblik vertoont, aan twee ver van elkander ver- 

wijderde plaatsen der aarde, of doet dit aan dezelfde plaats der aarde, 

op twee tijdstippen, waartusschen deze door de wenteling der aarde om 

hare as haren stand in de ruimte aanmerkelijk verandert; maar in 

het eene geval, zoowel als in het andere, heeft men veel te berekenen, 

alvorens men tot de kennis van eene zijde en twee hoeken van den 

evengenoemden driehoek komen kan. De plaatsen op de aarde moeten 

zoo ver mogelijk uit elkander liggen, en daarbij laat de eene plaats 

zich niet uit de andere waarnemen, zoodat niet onmiddellijk de rigting 

bepaald kan worden van het hemellicht met betrekking tot de lijn, 

die beide plaatsen aan elkander verbindt. Uit twee van elkander ver- 

wijderde plaatsen kan een hemellicht niet volkomen op hetzelfde oogen- 

blik worden waargenomen en in den tusschentijd heeft het zich, zoowel 

als de plaatsen, voortbewogen. Heeft men het hemellicht uit dezelfde 

plaats waargenomen, gebruik makende van de beweging der aarde om 

hare as, dan moet die beweging natuurlijkerwijze voor den tusschentijd 

tusschen de waarnemingen met juistheid worden bepaald en ook de be- 

weging van het hemellicht worden in aanmerking genomen. Het een- 

voudig beginsel wordt dus zeer zamengesteld bij zijne toepassing op de 

hemellichten, maar daarin is het eigenlijk bezwaar tegen de bepaling 

san den afstand der hemellichten niet gelegen. Het eigenlijk bezwaar 

vloeit daaruit voort, dat alle hemellichten, met uitzondering van de 

maan alleen, in vergelijking van de grootte der aarde , zeer ver van ons 

verwijderd zijn. Daardoor wordt het verschilzigt, «ook voor de meest 

verwijderde plaatsen der aarde, uitermate klein, en nog voor een paar 

eeuwen waren de onvermijdelijke fouten der waarnemingen veel grooter 

dan zijn geheele bedrag, terwijl die fouten, bij de naauwelijks geloof 
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lijke naauwkeurigheid der tegenwoordige sterrekundige waarnemingen , 

toch nog tot een belangrijk deel van dat kleine verschilzigt opklimmen. 

‚ De grootste grondlijn, die men op de aarde nemen kan, is nog veel te 

klein voor de bepaling van den ontzettenden afstand der hemellichten 

en wilde men, om eene grootere grondliĳjn te verkrijgen, de beweging 

der aarde om de zon te baat nemen, dan zoude men vooraf de grootte 

van de loopbaan der aarde bepaald moeten hebben en alzoo het groote 

vraagstuk omtrent de bepaling van den afstand der aarde tot de zon 

reeds moeten hebben opgelost. 

Met de beoefening van het zonnestelsel, die nog voor eene eeuw 

de geheele sterrekunde uitmaakte, moest men natuurlijkerwijze, het 

naast, de naauwkeurige kennis van zijnen bouw bedoelen. Tot dien 

bouw behoort de grootte, gedaante en ligging van de loopbanen der 

planeten en van hare wachters en de grootte der ligchamen zelf, die 

het zonnestelsel uitmaken. Bij de ligchamen, die zich om hetzelfde 

hoofdligchaam bewegen, bestaat een naauw verband tusschen hunne 

afstanden tot dat hoofdligchaam en hunne omloopstijden, en dit stelt 

ons in staat met naauwkeurigheid de verhouding te bepalen tusschen 

de grootten van de loopbanen der planeten en ook van die der wach- 

ters, welke zich om dezelfde hoofdplaneet bewegen. Men kan, met 

behulp van die kennis, ook bepalen, hoe groot de loopbanen der 

wachters en de ligchamen des zonnestelsels zelf met betrekking tot de : 

loopbanen der planeten zijn, maar de beweging der ligchamen des zon- 

nestelsels kan ons niets anders dan verhoudingen tusschen afmetingen 

en afstanden doen kennen. Door die verhoudingen wordt het zonne- 

stelsel met eenen ons volstrekt onbekenden maatstaf uitgemeten en 

zij laten ons omtrent de eigenlijke grootte der voorwerpen, die wij 

kennen willen, geheel in het onzekere. De afmetingen van het zonne- 

stelsel zullen ons dan eerst in volstrekten zin bekend zijn, als wij die 

in ons bekende maatstaven, zooals ellen, mijlen of uren gaans, weten 

uit te drukken en daar onze aarde met die maatstaven uitgemeten is, 

kan ook haar straal of hare middellijn als een bekende maatstaf worden 

aangenomen. De volstrekte afmetingen van het zonnestelsel, de afme- 

tingen in eenen ons bekenden maatstaf uitgedrukt kunnen niet, zoo- 

als de verhoudingen of betrekkelijke afmetingen , uit bewegingen worden 

afgeleid. Voor hare bepaling moet men tot de vermelde driehoeksmeting 

zijne toevlugt nemen en dit is de reden, waarom deze ook in de laatste 

tijden zoovele zorgen baarde, terwijl de betrekkelijke afmetingen des 
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zonnestelsels reeds voor lang met eene verwonderlijke juistheid waren 

bepaald geworden. 

In de oudheid, toen men volstrekt geen verband tusschen bewegingen _ 

en afstanden bij de ligchamen des zonnestelsels kende, had men van 

die afstanden ook niet het minste begrip. Men zag, dat de zon en de 

maan hare schijnbare grootte weinig veranderden en leidde daaruit af, 

dat ieder dier ligehamen bestendig op nagenoeg denzelfden afstand van 

ons verwijderd bleef, maar ook in de verhouding tusschen de afstanden 

van beide ligchamen tot de aarde hebben de ouden geweldig mis- 

getast. Pryrracoras, in de zesde eeuw voor het begin van onze jaar- 

telling, die de aarde, zoowel als de zon en de maan teregt voor een 

kogelvormig ligchaam hield, stelde de zon op eenen afstand van ons 

driemalen zoo groot als dien der maan en wist ter naauwernood , of die 

ligchamen grooter of kleiner dan de aarde waren. Amrsrarcmus, die in 

de derde eeuw voor het begin van onze jaartelling leefde, kwam op 

het vernuftig denkbeeld om de verhouding tusschen de ware afstanden 

van zon en maan af te leiden uit den schijnbaren afstand dier ligcha- 

men, als de maan zich juist in hare kwartiersgestalte vertoont, maar 

dat tijdstip was met geene naauwkeurigheid te bepalen en ARISTARCHUS 

plaatste de zon 20 malen verder van ons dan de maan, terwijl wij nu 

weten , dat zij omtrent 400 malen verder dan de maan van ons ver- 

wijderd is. Eene eeuw later volbragt mieraronvus, voor het eerst, 

eene wezenlijke bepaling van den afstand der maan, uitgedrukt in 

middellijnen der aarde, en werd daardoor die afstand vrij naauwkeurig 

bekend, zijne poging mislukte ten eenenmale, om, door de grootte van 

de schaduw der aarde bij maansverduisteringen, van daar tot den afstand 

der zon op te klimmen. Proromrus, omtrent eene eeuw na het begin 

van onze jaartelling, wilde, naar de handelwijze van mrrparcmus, den 

afstand der zon uit dien der maan afleiden, maar ook hij plaatste de 

zon twintig malen digter bij ons, dan zij werkelijk is. Gedurende de 

middeneeuwen heeft men dit onderzoek geheel laten rusten en het ver- 

dient onze opmerking, dat zelfs de groote hervormers der sterrekunde, 

TYCHO en KEPPLER, op het einde van de zestiende eeuw in de kennis 

van den afstand der zon naauwelijks eenen stap verder dan de ouden 

gekomen zijn. 

Reeds vroegtijdig heeft men pogingen aangewend om de onregelmatige 

schijnbare beweging der planeten uit de ware toedragt dier beweging 

te verklaren en algemeen bekend is de hypothese , bedacht door rupoxus, - 
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in de vierde eeuw voor het begin van onze jaartelling, waaraan men 

den naam van stelsel van proromevus heeft gegeven. Door dat stelsel, 

volgens hetwelk de planeten zich in zamengestelde kringen om de 

aarde bewogen, werd zelfs de verhouding tusschen de onderlinge afstan- 

den der planeten geheel valsch voorgesteld en dat stelsel zoude spoedig 

gevallen zijn, indien men in vroegere eeuwen middelen had gekend 

om de schijnbare grootten der planeten te bepalen en uit hare veran- 

deringen, al ware het slechts ten ruwste, de verandering van de 

afstanden der planeten tot de aarde af te leiden. Men kwam nader 

aan de waarheid, toen het betoog van coPEerNIcus, dat alle planeten 

zich, met de aarde, in gesloten kringen om de zon bewegen, ingang 

gevonden had, maar eene naauwkeurige bepaling van den bouw des 

zonnestelsels werd door de toenmalige waarnemingen nog geenszins 

toegelaten. Eerst rycmo, op het einde der zestiende eeuw , bepaalde, 

gedurende eene lange reeks van jaren, bijna dagelijks, de schijnbare 

plaatsen van de zon en de planeten, met eene naauwkeurigheid, 

zoo groot als dit vóór de uitvinding der verrekijkers mogelijk was 

en het was een groot geluk voor de wetenschap, dat die waarne- 

mingen spoedig in KEPPLER eenen bearbeider mogten vinden. Op eene 

hoogst vernuftige wijze en zonder eenige willekeurige veronderstelling 

leidde krrerer wit de waarnemingen van rycmo de betrekkelijke grootte , 

de gedaante en de ligging van de loopbanen der planeten af en dit 

onderzoek voerde hem tot de onsterfelijke ontdekking der wetten, 

volgens welke de planeten zich bewegen. Kererer bepaalde de ver- 

houdingen tusschen de afmetingen van de loopbanen der planeten met 

eene toen volstrekt ongekende naauwkeurigheid, maar de maatstaf, 

waarmede hij het zonnestelsel had uitgemeten, de afstand der aarde 

tot de zon, bleef hem onbekend en de eigenlijke grootte van het 

stelsel en zijne bijzondere deelen bleef voor hem nog eene geheimenis. 

Eene halve eeuw nadat kePerer zijne wetten had ontdekt , werd hare 

noodzakelijkheid door Newton uit de eigenschappen der door hem 

ontdekte algemeene aantrekkingskracht afgeleid. De ontdekking der 

kracht, die de beweging der planeten bestuurt en regelt, gaf aan de 

sterrekunde een geheel ander aanzien dan te voren en verhief de voor- 

naamste harer uitspraken tot eene wiskundige zekerheid. Door haar 

leerde men de werkingen kennen, die de ligchamen des zonnestelsels 

op elkander uitoefenen en bleek het, dat de beweging der planeten veel 

zamengestelder is, dan die aan kKeEePLER was toegeschenen. In de alge- 
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meene aantrekkingskracht vond men eene volkomene verklaring van ge- 

heïmzinnige verschijnselen, die reeds door de ouden waren opgemerkt , 

en zij loste alle onregelmatigheden op,‚ die de verhoogde kunst 

van waarnemen bij de beweging der ligchamen des zonnestelsels deed 

ontdekken. De theorie en de praktijk werden door elkander voortge- 

dreven en alles, wat op de beweging van de ligchamen des zonnestelsels 

betrekking heeft, is nu met eene naauwkeurigheid bekend, waarvan 

men zich in het dagelijksch leven naauwelijks een denkbeeld zoude kunnen 

vormen. Met eene verbazende naauwkeurigheid kennen wij nu niet 

slechts de grootte, gedaante en ligging van de loopbanen der planeten, 

maar ook de veranderingen, die zij weleer ondergingen en in de toe- 

komstige eeuwen zullen ondergaan en met dezelfde naauwkeurigheid 

kunnen wij nu berekenen, welke punten in de ruimte des zonnestelsels 

door iedere der planeten, op een gegeven tijdstip, worden ingenomen en 

dus ook, op welke afstanden zij dan van elkander verwijderd zijn. 

Ook na de ontdekking van de algemeene aantrekkingskracht konden 

echter de bewegingen der planeten onmiddellijk niet dan verhoudin- 

gen tusschen afmetingen en afstanden geven, maar reeds voor eene 

eeuw kende men die verhoudingen zoo volledig en zoo naauwkeurig, 

dat het volstrekt bedrag van alle afmetingen en afstanden in het 

zonnestelsel bekend moest worden, indien men slechts éénen afstand 

van twee zijner ligchamen voor één enkel tijdstip wist te bepalen. 

Hierdoor was voor de oplossing van het vraagstuk zeer veel gewon- 

nen en bij alle latere onderzoekingen omtrent de afmetingen van 

het zonnestelsel ging men ook van de veronderstelling uit, dat die 

verhoudingen als naauwkeurig bekend konden worden aangenomen. 

Ik zal niet uitweiden over de talrijke mislukte pogingen om de 

volstrekte afmetingen van het zonnestelsel te bepalen, die ten tijde 

van KEPPLER EN NEWION en nog lang daarna zijn aangewend, ter- 

wijl de waarnemingen nog niet naauwkeurig genoeg waren om een 

gelukkig slagen mogelijk te maken; maar ik mag niet nalaten de 

handelwijzen te vermelden, waardoor men eindelijk zijn doel bereikte. 

Om daarbij algemeen te kunnen worden verstaan, moet ik mij’ eene 

nadere bepaling van de reeds herhaaldelijk gebezigde uitdrukking verschil- 

zigt of parallazis veroorloven. Met de parallaris van een hemellicht 

bedoelt men altijd het verschil tusschen de rigtingen, waarin het, op 

hetzelfde oogenblik, uit het middelpunt der aarde en eene plaats aan 

hare oppervlakte zoude worden waargenomen. De parallaxis is alzoo 
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de hoek, waaronder het middelpunt der aarde en de plaats uit het 

hemellicht zouden worden gezien en die hoek verkrijgt zijn grootst 

mogelijk bedrag, als de lijn van de plaats naar het middelpunt der 

aarde getrokken, d. i. de straal der aarde voor de plaats, loodregt 

staat op de lijn, die het hemellicht met de plaats verbindt. Het 

hemellicht vertoont zich dan in den horizon der plaats en zijne pa- 

rallaxis, die daarbij zoo groot mogelijk wordt, draagt dan den naam 

van horizontale parallaxis. Nu is de aarde niet volkomen kogelvor- 

mig en ten gevolge daarvan zijn hare stralen voor de verschillende 

punten van hare oppervlakte niet allen even lang. Die stralen zijn 

het langst voor «de plaatsen gelegen onder den aequator der aarde 

en ik zal de horizontale parallaxis voor die plaatsen, die de Aors- 

zontale aequatoriale parallavis van het hemellicht genoemd wordt, in 

het vervolg altijd bedoelen, als ik mij van het woord parallazis 

alleen bedienen zal. Het is klaar, dat die parallaxis van een hemel- 

licht de hoek moet zijn, waaronder de halve middellijn der aarde 

zich uit dat hemellicht zoude vertoonen; dat zij de schijnbare grootte 

van de aarde, uit het hemellicht gezien , uitdrukt en door de eenvoudigste 

regelen der driehoeksmeting doet bepalen, hoeveel malen de straal der 

aarde in den afstand van het hemellicht is begrepen. De eenheid of 

de maat, waarmede het zonnestelsel wordt uitgemeten, is het gemid- 

deld bedrag van den afstand der aarde tot de zon. Kent men de 

parallaxis der zon voor dien afstand, zoo weet men ook, hoeveel 

stralen der aarde, hoevele mijlen en hoevele ellen de genoemde een- 

heid bedraagt en daarmede zijn alle afmetingen en afstanden in het 

zonnestelsel, wegens hunne bekende verhoudingen, in volstrekten zin 

bepaald. De parallaxis der zon was alzoo de grootheid, die men te 

bepalen had, maar ongelukkiglijk moest zij zeer lang de steen der 

wijzen blijven. 

Wil men beseffen, waarom de bepaling van de parallaxis der zon steeds 

aan zoo groote bezwaren verbonden was, zoo behoeft men slechts zijne 

aandacht op hare grootte te vestigen. De parallaxis der zon bedraagt nog 

niet ten volle negen boogseeunden en die grootheid komt met de schijn- 

bare dikte van een ragje uit een spinnennest overeen, als dit op eenen 

afstand wordt gehouden, waarbij een goed oog het scherpst ziet. Eene 

fout in de waarneming der zon begaan, tien malen kleiner dan de dikte 

van een spinragje, moet dus bij de bepaling van hare parallaxis en van 

haren volstrekten afstand eene fout te weeg brengen , zoo groot als een 
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tiende deel van het geheel, terwijl men reeds voor lang, in weerwil van 

veel grootere fouten, de getallen, die verhoudingen tusschen afstanden 

uitdrukken, tot op een honderdduizendste van hun geheel met zekerheid 

kende. Wegens haar licht en hare warmte is de waarneming der zon 

minder naauwkeurig dan die van andere hemellichten , en kon men hare 

parallaxis alleenlijk uit de bepaling van hare eigene plaatsen aan den hemel 

afleiden, zoo zoude men welligt nimmer tot een goed einde komen. 

Gelukkiglijk kon de parallaxis der zon sedert lang ook door de waarne- 

ming van andere ligchamen des zonnestelsels worden bepaald , en er zijn 

twee planeten, die zich bij uitstek daartoe leenen. De planeten Mars 

en Venus komen nu en dan drie malen digter bij ons dan de zon. Hare 

parallaxen zijn dan drie malen grooter; dezelfde fout in de waarnemingen 

heeft dan een drie malen kleineren invloed op de parallaxis der zon, 

daaruit afgeleid, en bij hare waarneming heeft men geene hindernis van _ 

licht of warmte. Tycro begreep het reeds, dat men, om de parallaxis 

der zon te bepalen, de planeten Mars en Venus op gunstige tijdstippen 

waar moest nemen, maar de parallaxen dier planeten klimmen nimmer 

op tot eene halve minuut, en het is natuurlijk, dat men geene uitkomst 

vinden kon, zoo lang de fouten der waarnemingen volle minuten be- 

droegen. De schijnbare plaatsen van hemellichten en hare verschillen 

worden door metingen bepaald, en hoezeer reeds cassinr op het einde der 

zeventiende eeuw een’ handgreep aanwees om de naauwkeurigheid der 

metingen, als zij slechts kleine verschillen betreffen, te verhoogen, had 

men toch redenen om te vreezen, dat zij, ook voor de bepaling van de 

parallaxen der planeten Mars en Venus, nimmer de gewenschte naauw- 

keurigheid zouden verkrijgen. Groote toejuiching alzoo moest HALLEY zich 

verwerven , toen hij, in het jaar 1667, op de gedachte kwam, dat de 

planeet Venus enkele malen de gelegenheid aanbiedt om zonder metingen 

de parallaxis der zon te doen bepalen, met eene hoogere naauwkeurigheid , 

dan die men vermoedelijk ooit door metingen zoude kunnen bereiken. 

Enkele malen namelijk moet de planeet Venus, voor ons oog, de zonneschijf 

voorbijgaan. Zij is dan het digtst bij ons geplaatst en hare parallaxis is 

dan het grootst. Het verschil tusschen hare parallaxis en die der zon moet 

zich dan daaraan openbaren, dat zij niet voor alle plaatsen der aarde op 

hetzelfde oogenblik de zonneschijf bereikt of die weder verlaat en dat 

verschil moet zich laten bepalen, als men eenvoudiglijk aan ver van 

elkander verwijderde plaatsen der aarde de juiste oogenblikken dier ver- 

schijnselen waarneemt. De verhouding tusschen die parallaxen was met 
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die tusschen de afstanden bekend en het was ligt, uit de verhouding en het 

verschil de parallaxis zoowel van Venus als van de zon af te leiden '. 

Ongelukkiglijk kunnen de overgangen van Venus voorbij de zonneschijf 

slechts zestien malen in duizend jaren plaats hebben, en mogt HALLEY 

zulk een verschijnsel niet beleven. De eenige overgangen van Venus, 

die men tot nu toe waarnemen kon, zijn die van de jaren 1761 en 1769, 

en de eerstvolgende zullen niet voor de jaren 1874 en 1882 plaats hebben , 

waarna het verschijnsel zich eerst weder in het jaar 2004 zal openbaren. 

Eerst omstreeks het midden der verleden eeuw verkregen de sterre- 

kundige waarnemingen eene naauwkeurigheid, vergelijkbaar bij die der 

waarnemingen van den tegenwoordigen tijd, en de pogingen, om de 

parallaxis der zon door de tusschenkomst der planeet Mars te bepalen, 

leidden ook toen eerst tot eenige uitkomsten, die niet geheel van de waar- 

heid afweken. De parallaxis der zon werd veel kleiner en alzoo de af- 

stand van dat ligchaam tot ons veel grooter bevonden , dan men vroeger 

had kunnen vermoeden, maar de verkregene uitkomsten liepen nog der- 

wijze uit elkander, dat de genoemde grootheden zelfs niet geacht konden 

worden op een vijfde deel van hun. bedrag na bepaald te zijn. Die 

kennis kon nog geenszins bevredigen, en alle hoop werd toen gevestigd 

op den overgang van de planeet Venus voorbij de zonneschijf, die in 

het jaar 1761 plaats zoude hebben, maar dat verschijnsel zoude dan 

voor de bepaling van de parallaxis der zon niet bijzonder gunstig zijn 

en men nam ook niet de beste maatregelen om van de omstandigheden 

partij te trekken. Er werden ter waarneming van het verschijnsel 

sterrekundigen naar het hooge noorden van Europa, naar Indië, naar 

de Kaap de Goede Hoop en naar andere verwijderde streken der aarde 

gezonden , doch de pogingen van sommigen werden door eene betrokkene 

lucht verijdeld, en men verkreeg slechts weinige waarnemingen, ge- 

schikt voor het doel, waartoe zij waren volbragt geworden. In weerwil 

van die teleurstellingen, gaf de overgang van Venus de parallaxis der 

zon met eene veel hoogere naauwkeurigheid, dan men die vroeger had 

kunnen bepalen, en toen men de waarde van het verschijnsel had leeren 

kennen, werden groote toebereidselen gemaakt om het bij zijne meer 

gunstige herhaling in het jaar 1769 zoo volledig mogelijk waar te 

nemen. Aan de sterrewachten in Europa werd niets verzuimd, wat de 

1) In mijn werk: de Sterrenhemel, tweede deel, tweede druk , bladz. 243, heb ik 
met uitvoerigheid verklaard, hoe de parallaxis der zon uit de waargenomen overgan- 

gen van Venus voorbij de zonneschijf kan worden afgeleid, 
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zekerheid der waarneming aldaar kon vergrooten, en de mogendheden 

ontzagen geene kosten om die waarnemingen in andere werelddeelen 

te bevorderen. Frankrijk verordende waarnemingen in Indië, op het 

eiland Martinique, en bij eene reis rondom de aarde, die onder het 

bevel zoude staan van DE BOUGAINVILLE. Engeland zond sterrekundigen 

naar Noord-Amerika, naar de Zuidzee en naar Madras. Spanje zond 

sterrekundigen naar Californië en Rusland naar eenige der noordelijkste 

streken van zijn gebied. Het laatste geschiedde ook door Zweden, en 

de koning van Denemarken bezoldigde eenen Oostenrijkschen sterrekun- 

dige, den abt kerr , om aan een der noordelijkste punten van Europa, het 

eiland Wardhus, de waarneming van het verschijnsel te volbrengen. Be- 

halve de sterrekundigen, die opzettelijk werden uitgezonden, waren er 

nog onderscheidene buiten Europa gevestigd, door wie het verschijnsel 

werd waargenomen, en onder ‘deze moet vooral met grooten lof de Ne- 

derlandsche predikant morr te Batavia worden genoemd , die zich jegens 

de sterrekunde zeer verdienstelijk maakte. Wil men zich een denkbeeld 

vormen van de opschudding, die de overgangen van Venus voorbij de 

zonneschijf in de verledene eeuw te weeg bragten, zoo verneme men 

slechts, dat in de sterrekundige bibliotheek van de groote sterrewacht op 

den Pulkowa 187 verhandelingen voorkomen over de waarneming dier 

verschijnselen en 42 verhandelingen over de uitkomsten, daaruit afgeleid. 

Ik zoude vervelend worden, indien ik een verslag, hoe kort het we- 

zen mogt, wilde geven van de berigten en bespiegelingen, die door de 

overgangen van Venus in de jaren 1761 en 1769 zijn uitgelokt en ik 

zal mij daarom bepalen bij het eindonderzoek omtrent de parallaxis 

der zon, op die overgangen gevestigd. Nadat hij reeds door velen daarin 

was voorafgegaan, gaf eNckE twee verhandelingen, de eene in het jaar 

1822, de andere in het jaar 1824, waarin uit de waarnemingen bij de 

overgangen van Venus, in de jaren 1761 en 1769 volbragt, de paral- 

laxis der zon werd afgeleid, zoo naauwkeurig als dit toen mogelijk 

was. De overgang van het jaar 1761 was van geene groote waarde, 

zoodat de einduitkomst bijna geheel op die van het jaar 1769 moest 

rusten, maar daarbij was eene kleine onzekerheid overgebleven, gele- 

gen in de waarnemingen van den abt merr, die van groot gewigt 

waren, omdat hij onder alle waarnemers het meest noordelijke punt 

had ingenomen. In het jaar 1835 was rrrrrow zoo gelukkig van het 

oorspronkelijk dagboek van den abt meru terug te vinden, en daardoor 

werd de genoemde onzekerheid opgeheven, hetgeen ENcKE aanleiding 
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gaf om eene kleine wijziging aan zijne vroegere uitkomst toe te brengen. 

Naar de verbeterde einduitkomst, door eNckKE verkregen, bedroeg de 

parallaxis der zon 8,571, terwijl de overblijvende onzekerheid dier 

einduitkomst door hem op 0’,037 werd geschat. Uit die parallaxis der 

zon leidt men af, dat de gemiddelde afstand van dat hemellicht tot 

ons 24,065 malen grooter is dan de straal van den aequator der aarde 

en alzoo een bedrag moet hebben van 20,682,329 Duitsche geographische 

mijlen. De vermoedelijke onzekerheid dier uitkomst bedroeg 90,000 D. 

G. mijlen en alzoo >;; van het geheel, zoodat zij nog ten minste dui- 

zend malen minder naauwkeurig was dan de getallen, die de verhouding 

tusschen de afmetingen van de loopbanen der planeten uitdrukken. Deze 

uitkomst voor den afstand der zon werd, als de meest naauwkeurige , 

algemeen aangenomen, en alle getallen, die men in de latere werken 

voor de volstrekte afmetingen der planeten en hare loopbanen aantreft , 

zijn op haar gevestigd. Een soortgelijk onderzoek als dat van ENCKE, 

leidende tot bijna volkomen dezelfde einduitkomst, was reeds in het 

jaar 1815 door FrerRER volbragt, maar het bleef onbekend, daar het 

eerst in het jaar 1832 werd uitgegeven. 

Ik heb, door middel van een spinragje, een denkbeeld trachten te 

geven van de uiterst geringe ruimte, die eene grootheid van 8 secun- 

den, zooals de parallaxis der zon, voor ons oog aan den hemel inneemt 

en men kan daaruit afleiden, met welk eene verbazende scherpte die 

grootheid bepaald moet zijn, als men hare vermoedelijke fout op niet 

meer dan eenige honderdste deelen eener secunde behoeft te stellen. 

Zelfs op dit oogenblik is geene enkele grootheid in de sterrekunde met 

eene zekerheid van weinige honderdste deelen eener secunde door me- 

ting bepaald, en het was niet te verwachten , dat de parallaxis der zon, 

door meting, ooit met eene hoogere naauwkeurigheid bepaald zoude 

worden, dan die de overgangen van Venus hadden doen bereiken. Aéán 

de Kaap de Goede Hoop en te Greenwich werden echter de metingen 

omtrent de planeet Mars bij hare meest gunstige standen voortgezet, 

evenals of Venus nimmer voor de zon ware waargenomen, en men 

trad nu en dan te voorschijn met uitkomsten, uit die metingen afgeleid, 

waaraan niet de minste waarde kon worden toegekend. Men had, al- 

thans aanvankelijk, volstrekt geene reden om met de uitkomst, door 

ENCKE verkregen, ontevreden te zijn, maar terwijl in de” sterrekunde 

eene bestendige jagt wordt gemaakt op eene verhoogde naauwkeurigheid, 

vond men het te hard, met eene verbetering van de uitkomst voor de 
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parallaxis der zon verkregen, tot toekomstige overgangen van Venus te 

moeten wachten en dit te meer, daar de eerstvolgende van de jaren 

1874 en 1882 voor dat doel niet veel beloofden. Vooral de hoogleeraar 

GERLING te Marburg wilde, dat de regtstreeksche metingen weder met 

kracht en ernst zouden worden opgevat, en hij deed in het jaar 1847 

het voorstel, dat de planeet Venus, bij hare zoogenaamde stilstanden, 

aan ver van elkander verwijderde plaatsen der aarde, bij dezelfde vaste 

sterren zoude worden vergeleken, hetgeen hare parallaxis en daarmede 

ook die der zon zoude moeten doen kennen. Hoezeer in dat voorstel 

naauwelijks iets nieuws was te vinden en zijne opvolging geene groote 

uitkomsten kon doen verwachten, werd het door warme Noord-Ameri- 

kanen met groote warmte opgenomen en spoedig was door hen eene 

zending naar Chili voorbereid, opdat aldaar, in overeenstemming met 

noordelijke streken der aarde, de door GerriNe verlangde waarnemingen 

volbragt zouden worden. De aanzienlijke geldsommen, voor de zending 

noodig, werden zonder eenige bezwaren van den staat verworven en in 

de maand ‘Augustus des jaars 1849 vertrok de luitenant ter zee 5. M. 

GIELIS, die zich in de sterrekunde reeds een grooten naam had verwor- 

ven, met twee medearbeiders en toegerust met eenen meridiaan-cirkel, 

een groot en een klein aequatoriaal, eenige uurwerken en eene draagbare 

sterrewacht, naar Chili, van waar hij met de zijnen in het jaar 1852 

terugkeerde. Men had besloten niet slechts de planeet Venus, maar 

ook de planeet Mars stelselmatig waar te nemen, en de sterrekundigen 

in en buiten Amerika werden tot het volbrengen van overeenstemmende 

waarnemingen uitgenoodigd. De vrees, die ik bij eene vroegere gelegen- 

heid openbaarde, dat de zending haar eigenlijk doel zoude missen, heeft 

zich maar al te gegrond betoond en men moet verklaren, dat zij niet 

het minste heeft bijgedragen om de reeds verkregene kennis van de 

parallaxis der zon te verbeteren. In het jaar 1856 verscheen een werk 

in vier quarto-deelen, de uitkomsten vermeldende, die de zending had 

opgeleverd. Drie dier deelen zijn geschreven door de natuuronderzoe- 

kers, die de sterrekundigen vergezelden, en bevatten afbeeldingen van 

oudheden, van vogels en visschen, in kleurendruk van eene voorbeel- 

delooze schoonheid, maar de sterrekunde blijft in die deelen onaangeroerd. 

Het vierde deel bevat de dagboeken der volbragte sterrekundige waar- 

nemingen, met de daarop gevestigde berekeningen, die door den, hoezeer 

uit zijne sterrewacht verjaagden, niettemin hoogstverdienstelijken sour» 

waren ondernomen. Govrp heeft geenen arkeid ontzien om al het mo- 
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gelijke uit de volbragte waarnemingen af te leiden, maar hij verkreeg 

uiteenloopende uitkomsten, wier meerendeel hij zelf voor verwerpelijk 

moest verklaren en de beste zijner uitkomsten stond in naauwkeurigheid 

nog ver ten achter bij die, welke rNekr vroeger verkregen had. Men 

had weinig medewerking gevonden en verkreeg slechts weinige waar- 

nemingen uit de noordelijke deelen der aarde, welke zich met die van 

Chili lieten verbinden, doch mij komt het twijfelachtig voor, of men 

zijn doel bereikt zoude hebben, indien men in dit opzigt gelukkiger 

ware geweest. Hoezeer de parallaxis der zon ‘door courp iets kleiner 

dan door ENcKE werd gevonden, heeft men het toch niet raadzaam ge- 

acht aan de laatstgenoemde, naar aanleiding van dat verschil, eenige 

wijziging toe te brengen. Heeft alzoo de zending der Noord-Amerikanen 

haar eigenlijk doel gemist, zij was toch voor de sterrekunde geenszins 

nutteloos, want zij heeft de liefde voor die wetenschap opgewekt in eene 

landstreek, waar zij vroeger werd verwaarloosd en waar, meer dan 

elders, aan hare bevordering kon worden toegebragt. Het staatsbestuur 

van Chili heeft, bij het vertrek der Noord-Amerikanen, al de door hen 

aangevoerde werktuigen overgenomen en daarmede eene duurzame ster- 

rewacht toegerust, die het stichten liet op den heuvel Santa Lucia, 

binnen Santiago, alwaar de Noord-Amerikanen hunne tijdelijke waarne- 

mingen onder eene houten sterrewacht volbragten. Terwijl de sterre- 

wachten in Europa zijn bijeengehoopt,- was het van wezenlijk belang , 

dat eene nieuwe werd gesticht, onder eene heerlijke luchtstreek, aan 

het zuidelijk halfrond der aarde. De nieuwe nationale sterrewacht van 

Santiago werd onder het bestuur gesteld van eenen verdienstelijken Duit- 

scher, met name K. w. MOESTA, en zij heeft haar groot gewigt voor 

de wetenschap reeds door de uitgaven harer jaarboeken aan den dag- 

gelegd. 

Toen de Noord-Amerikanen hunne zending naar Chili ontwierpen, 

had men geene bepaalde aanleiding om te vreezen, dat de parallaxis 

der zon de door rNckKE aangewezene grenzen zoude te buiten gaan 

en zich voor eene hernieuwde bepaling van die grootheid ongewone 

opofferingen te getroosten. Niet lang daarna werden echter uit be- 

schouwingen, van welke men niet zoude vermoeden, dat zij eenigermate 

met haar zamenhangen, nieuwe bepalingen van de parallaxis der zon 

afgeleid, die veel vertrouwen schenen te verdienen, maar die zoo 

kennelijk en zoo eenstemmig van de uitkomst, door eNckr verkregen, 

afweken, dat daardoor de zuiverheid der theorie of der waarnemingen 
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in verdenking komen moest. Het eerst scheen de maan zich door 

hare beweging tegen de aangenomene parallaxis-der zon te verzetten. 

Door de derde wet van krePrER kan men uit de omloopstijden der 

planeten de verhouding tusschen hare gemiddelde afstanden tot de zon 

en uit de omloopstijden van de wachters eener planeet de verhouding - 

tusschen hunne afstanden tot die planeet afleiden, maar die wet geldt 

alleenlijk voor ligchamen, die zich om hetzelfde hoofdligchaam bewe- 

gen en door haar kunnen voor de bepaling van verhoudingen tusschen 

afstanden geene bewegingen van wachters en hoofdplaneten met elkan- 

der in verband worden gebragt. De oude PriNrus meende, dat de zon 

14 malen verder dan de maan van ons verwijderd moest wezen, 

omdat zij 12 malen meer tijds behoefde om haren loop om de aarde te 

volbrengen, maar nu wij zoo veel wijzer zijn geworden , kunnen wij 

uit de omloopstijden van zon en maan onmiddellijk niets omtrent de 

verhouding tusschen hare afstanden afleiden, want wij weten nu, dat 

die omloopstijden hoofdzakelijk afhangen van de hoeveelheden stofs, 

die de zon en de aarde bevatten. De parallaxis der maan is, wegens 

hare grootte, met eene betrekkelijk zeer hooge naauwkeurigheid be- 

kend en nog naauwkeuriger kennen wij de omloopstijden van de maan 

en de aarde. Konden wij van die omloopstijden op dezelfde wijze 

als bij de planeten tot de verhouding tusschen de afstanden van zon 

en maan opklimmen, dan zoude de parallaxis der zon reeds voor 

eene eeuw op minder dan een honderdste deel eener secunde na met 

zekerheid zijn bepaald geworden. Op eene hoogst merkwaardige wijze 

laat zich echter, hoezeer met eene mindere naauwkeurigheid, uit de 

beweging der maan de verhouding tusschen hare parallaxis en die 

der zon afleiden. Het is bekend, dat door de aantrekking der zon 

aan de beweging der maan om de aarde zeer aanzienlijke storingen 

worden toegebragt, waarvan de voornaamste zich zelfs.voor de ouden 

niet konden verbergen. De loopbaan der maan om de aarde wordt 

door de aantrekking der zon uitgerekt, hetgeen eene aanzienlijke ver- 

andering in de beweging der maan veroorzaakt, maar aan de zijde 

naar de zon toegekeerd is die uitrekking iets grooter dan aan de 

tegenovergestelde zijde, omdat zij digter bij de zon gelegen is. Uit 

dat verschil vloeit eene niet groote, bijzondere onregelmatigheid voort 

in de beweging der maan, die van de verhouding tusschen de afstan- 

den van zon en maan en dus ook van de verhouding tusschen hare 

parallaxen afhangt en daarom ook. de parallactische vereffening der 
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maan genoemd wordt *). Zij kan de maan, voor ons oog, zooveel 

aan den hemel verplaatsen als dertigmalen de parallaxis der zon be- 

draagt, maar zij laat zich niet dan moeielijk van de overige storingen 

in de beweging der maan schiften. Reeds woor meer dan eene eeuw 

heeft men pogingen aangewend om, door de genoemde onregelmatig- 

heid in de beweging der maan, van hare parallaxis tot die der zon 

op te klimmen, maar de verkregene uitkomsten waren blijkbaar min- 

der naauwkeurig dan de regtstreeksche bepalingen en werden daarom 

geheel ter zijde gesteld. Bij de volmaking der theorie en der waar- 

nemingen werd de genoemde onregelmatigheid in de beweging der 

maan veel naauwkeuriger dan te voren bepaald en in onderscheidene 

leerboeken , die omstreeks den tijd verschenen, waarop de Noord-Ame- 

rikanen hunne zending voorbereidden, wordt zelfs op de schoone over- 

eenstemming gewezen tusschen de parallaxis der zon, uit haar afgeleid, 

en die welke door eNekE was verkregen. De theorie van de beweging 

der maan was, in de allerlaatste jaren, een voorwerp van onder- 

zoek, en helaas ook van twist, bĳ de grootste wiskundigen der aarde. 

HaANsEN, die aan de volmaking dier theorie het meest heeft toege- 

bragt, wilde zijne onderzoekingen, vooral ten nutte der zeevaart, 

aan de verbetering der maan-tafelen dienstbaar maken en bragt daartoe 

zijne theorie in verband met de veeljarige waarnemingen omtrent de 

beweging der maan, die aan de sterrewachten te Greenwich en te 

Dorpat waren volbragt geworden. Tot de talrijke uitkomsten, die uit 

de vergelijking van de theorie van HANSEN bĳ de waarnemingen wer- 

den afgeleid, behoorde eene nieuwe bepaling van de parallaxis der 

zon. Reeds in het jaar 1854 kondigde HANsEN aan, dat de parallaxis 

der zon, door de beweging der maan, kennelijk grooter werd bevon- 

den, dan zij naar de overgangen van Venus wezen moest. In het 

jaar 1857 bepaalde hij die parallaxis voorloopig op 8/.97, waarvoor, 

in het jaar 1859 door powarkKy, door hetzelfde onderzoek, 8.73 

werd verkregen. In het jaar 1863 ondernam HANsEN eene nieuwe en 

zeer strenge bepaling van de parallaxis der zon, op de beweging der 

maan gevestigd, en naar de door hem verkregene einduitkomst, waaraan 

men geen hoogen graad van naauwkeurigheid kan ontzeggen, moest 

de parallaxis der zon 8°.92 bedragen. 

t) De sterrenhemel, eerste deel, derde drak, bladz, 294, 

1866. 6 



82 DE JONGSTE ONDERZOEKINGEN OMTRENT DE AFMETINGEN 

Een wonderbaarlijke zamenhang tusschen de verschijnselen des hemels 

heeft, in de allerlaatste jaren, nog andere bepalingen van de parallaxis 

der zon uitgelokt, die eenstemmig de getuigenis schijnen af te leggen, 

dat die grootheid door de overgangen van Venus inderdaad te klein ge- 

vonden is. LeverrIeR, die sedert vele jaren de reuzenkrachten van 

zijnen geest heeft toegewijd aan de theorie der storingen , die de ligcha- 

men des zonnestelsels op elkander uitoefenen, bragt de kennis van de 

uiterst zamengestelde beweging van de voornaamste dier ligchamen tot 

eene bewonderenswaardige hoogte. Door de vergelijking van zijne theorie 

met de waarnemingen bepaalde hij zeer naauwkeurig eene kleine storing, 

die de aarde in hare beweging door de maan ondergaat, en die met de 

massa der maan en de verhouding tusschen de parallaxen van zon en 

maan zamenhangt *). De verplaatsingen der nachteveningspunten, die den 

naam van praecessie en nutatie dragen en die voortvloeijen uit de wer- 

kingen van zon en maan op de afgeplatte gedaante der aarde, geven 

eene betrekking tusschen de massa’s van zon en maan en de parallaxis 

van de eerstgenoemde. De massa der aarde liet zich uit de snelheid 

van vallende ligchamen aan hare oppervlakte, verbonden met hare eigene 

snelheid, afleiden, en de parallaxis der maan kon als bekend worden 

aangenomen. Uit de genoemde betrekkingen leidde LeverRIeR in het jaar 

1858 de massa’s van zon en maan en de parallaxis der zon af, voor 

welke laatste door hem een bedrag van 8/.95 werd gevonden. Mag men 

het met regt betwijfelen, of de parallaxis der zon zich, op die wijze , met 

eene zekerheid van een paar tiende deelen eener secunde laat bepalen, 

het moest toch zeer de aandacht tot zich trekken, dat zij weder grooter 

werd bevonden, dan zij naar het onderzoek van rNcKe wezen moest. 

In het jaar 1861 maakte revermier zijne theorie der planeten Venus en 

Mars, met hare vergelijking bij de waarnemingen, bekend, en de eene 

planeet zoowel als de andere toonde aan, dat de parallaxis der zon, naar 

ENCKE, te klein was aangenomen. Men had namelijk uit die aangenomen 

waarde van de parallaxis der zon haren afstand tot de aarde en de 

snelheid van de laatstgenoemde afgeleid en daarop de bepaling van de 

massa der aarde gevestigd, waarvan de storende invloed afhangt, dien 

zij op de overige planeten uitoefent. De werking der aarde op de pla- 

neten Venus en Mars is veel grooter dan die op de overige planeten en 

zij Het zich, door de teedere onderzoekingen van LEVERRIER, met scherpte 

bepalen. Bij beide planeten werd eene werking der aarde gevonden, 

1) De sterrenhemel, eerste deel, derde druk, bladz, 302. 
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grooter dan die naar hare bekende massa wezen kon, en met veel 

scherpzinnigheid werd door LEvERRIER aangetoond, dat dit verschil al- 

leenlijk kon worden uit den weg geruimd door aan de aangenomene 

waarde voor de parallaxis der zon zulk eene vergrooting toe te brengen, 

als reeds door de theorie der aarde was aangewezen. De theorie was 

toen eerst zoo ver gekomen, dat zij eene scherpe afleiding van de paral- 

laxis der zon uit de uiterst zamengestelde beweging der planeten ge- 

doogde, en het kon den sterrekundigen niet dan hoogst onaangenaam zijn, 

dat de ingewikkelde bespiegelingen omtrent de beweging van drie pla- 

neten eenstemmig eene uitkomst gaven , kennelijk van die onderscheiden, 

welke uit de eenvoudigste waarnemingen en berekeningen was afgeleid. 

Alsof de sterrekundigen niet genoeg te lijden hadden door hunne ei- 

gene wetenschap, die, na zoo menig verschil tusschen theorie en waar- 

neming te hebben opgelost, nu weder voor zoodanig een verschil moest 

blijven staan, kwam de natuurkunde hunne onrust nog aanmerkelijk 

vergrooten. Wij weten, dat het licht der hemellichten zieh met eene 

verbazende snelheid door de ruimte der schepping voortplant, en dat die 

voortplanting, verbonden met de beweging der aarde om de zon, alle 

vaste sterren zich, voor ons oog, jaarlijks in een’ kleinen kring aan den 

hemel doet bewegen *). Het bedrag van die zoogenaamde aberratie der 

hemellichten, dat thans met eene zeer hooge naauwkeurigheid uit de 

waarnemingen is afgeleid, bepaalt de verhouding tusschen de snelheid 

van het licht en die der aarde. De snelheid der aarde wordt afgeleid 

uit de eigenlijke grootte van hare loopbaan, die zij in den tijd van 

juist een jaar doorloopt, en deze weder wordt bepaald door de paral- 

laxis der zon; weshalve de snelheid van het licht (808 millioenen 

ellen in eene secunde), zooals die in de leerboeken voorkomt, wederom 

geheel en al rust op de waarde, die, naar exerr, voor de parallaxis 

der. zon wordt aangenomen. De snelheid van het licht werd, reeds 

in het jaar 1675, door roëmer uit de verduisteringen der wachters 

van Jupiter afgeleid en hebben die verschijnselen later tot hare vrij 

naauwkeurige bepaling aanleiding gegeven, ook dit onderzoek rustte 

weder op denzelfden grondslag. In het begin van deze eeuw zoude 

men de bepaling van de verbazende snelheid des lichts, zonder de 

tusschenkomst der hemellichten, zekerlijk voor een droombeetd hebben 

gehouden, maar ook in dit opzigt is nu het schijnbaar onmogelijke 

1) De Sterrenhemel, eerste deel, derde druk, blads. 51. 
6% 
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ten uitvoer gebragt. Kort nadat wurArsToNE, in het jaar 1834, met 

zijnen snelronddraaijenden spiegel, voor het bepalen van zeer kleine 

tijdsverloopen, was te voorschijn getreden, kwam Araco op het denk- 

beeld om, met eenen toestel van denzelfden aard, de snelheid van 

het licht regtstreeks te bepalen, door zijne voortplanting over eene 

der enge ruimten, die wij op de aarde kunnen overzien. Fizeau werd 

daardoor tot de uitvinding van den toestel geleid, waarmede hij, in 

in het jaar 1849, inderdaad de snelheid van het licht op aardsche 

voorwerpen bepaalde en die weldra, onder medewerking van ARrAGo, 

op kosten van den staat, in het groot werd ten uitvoer gebragt. 

Araao werd door de zwakte van zijn gezigt. verhinderd waarnemin- 

gen met dien toestel te volbrengen en rizeau liet hem tot heden, 

zonder bekende redenen, ongebruikt liggen. Inmiddels vervaardigde 

zich rovcaurr een nog meer volkomen werktuig voor hetzelfde doel 

en de reeks daarmede volbragte waarnemingen, die door hem in het 

jaar 1862 werd bekend gemaakt, kan inderdaad niet genoeg bewonderd 

worden. Fovcaurr bepaalde regtstreeks het naauwelijks uitspreekbaar 

klein gedeelte eener secunde, dat het licht behoeft om eene ruimte 

te doorloopen van niet meer dan 20 ellen. Naar aanleiding hiervan. 

bevond hij dat het licht, in ééne secunde, eene ruimte van 298 mil- 

lioenen ellen doorloopt, en, door de bekende aberratie der hemel- 

lichten, liet zich hieruit de snelheid der aarde in hare loopbaan, 

haren afstand tot de zon en de parallaxis der laatstgenoemde afleiden. 

Naar de einduitkomst, door rovcaurr verkregen , moet de parallaxis der 

zon 8.86 bedragen *). Die einduitkomst rust op 20 afzonderlijke bepa- 

lingen, welke veel beter met elkander overeenstemden, dan dit ooit 

met bepalingen van de parallaxis der zon het geval was geweest en als 

men mag aannemen, dat in zijne handelwijze geene bron van stand- 

vastige fouten lag, zoo moet men aan de parallaxis der zon, door hem 

bepaald, wel een’ zeer hoogen graad van zekerheid toekennen. Zij was 

in eene schoone overeenstemming met de theoriën van HANSEN en LEVER- 

RIER en verschilde, even als deze, kennelijk van de regtstreeksche be- 

paling, die de hoogste waarde hebben moest. 

!) De ruimte laat mij hier volstrekt niet toe omtrent deze schoone onderzoekingen 
van ARAGO', FIZEAU en FOUCAULT in eenige bijzonderheden te treden. Met groote 

uitvoerigheid wordt daarover gehandeld in de Notice sur la vitesse de la lumière, par 
M, DELAUNAY, opgenomen in het dunuwaire pour lan 1865, publie par le Bureau des 
Longitudes, 
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Nog vóór dat de uitkomst, door rovcarr verkregen, de onrust der 

sterrekundigen had kunnen vergrooten, waren sommigen van hen reeds 

ijverig bezig om het bestaand ergerlijk verschil, zoo mogelijk, uit den 

weg te ruimen. Kerrrer had, naar zijne eigene verklaring, eenmaal 

de planeet Mars gevangen en niet losgelaten, voordat zij hem alles had 

medegedeeld, wat hij van haar omtrent het zonnestelsel wilde verne- 

men. Men wilde haar, met een soortgelijk doel, op nieuw gevangen 

nemen, en zij zoude daartoe, op het einde des jaars 1862, de beste 

gelegenheid aanbieden, omdat haar afstand tot de aarde dan zoo klein 

zoude wezen, als die slechts eenmaal in vijftien jaren worden kan. Er 

werden twee aanvallen op de planeet Mars gelijktijdig beraamd , waar- 

van de eene zoude staan onder de leiding van eius, den bestuurder 

van de sterrewacht te Washington, de andere onder die van WINNECKE, 

den vice-bestuurder der sterrewacht op den Pulkowa. Men had geene 

nieuwe handelwijze of nieuwe werktuigen uitgevonden en kon dus 

alleenlijk herhalen, wat sedert eene eeuw bijna aanhoudend was ge- 

schied, maar de aanval zoude nu meer algemeen en beter beraden zijn 

dan te voren en zoo men de waarnemingen aan ver van elkander ver- 

wijderde plaatsen der aarde naauwkeurig naar de voorschriften van 

GILLIS en WINNECKE volbragt, kon men althans op eene regterlijke uit- 

spraak hopen bij het geschil, dat tusschen theorie en waarnemingen 

was opgerezen. Weinigen hebben aan de uitnoodiging tot medewer- 

king aan de waarnemingen beantwoord, hetgeen aan de strengheid der 

eischen kan worden toegeschreven; maar het is allerzonderlingst, dat 

de weinige waarnemingen , die de maatregel heeft opgeleverd , tot heden 

grootendeels ongebruikt zijn blijven liggen. Men heeft nog niets ver- 

nomen van eenige uitkomst uit de waarnemingen, naar het plan van 

GiLuIs volbragt, afgeleid en daar Grrms in het voorjaar van dit jaar 

overleed, zal men die waarnemingen welligt geheel en al laten rusten. 

Winneeke was aanvankelijk zoo ongeduldig, dat hij, reeds in Maart 

1868, met een voorloopig berigt van een voorloopig onderzoek te voor- 

schijn trad, maar hij is niet verder dan tot dat voorloopige gekomen, 

en daar hem bij den aanvang van dit jaar eene ernstige en misschien 

onherstelbare ziekte trof , heeft men vooreerst geen nader onderzoek 

van hem te wachten. WiNNeekKE ontving zeer vroegtijdig de waarne- 

mingen, volbragt aan de Kaap de Goede Hoop, waarvan 18 reeksen 

op dagen vielen, waarop de planeet ook op den Pulkowa was waargec- 

genomen. Dit gaf hem 18 bepalingen van de parallaxis der zon, wier 
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middental 8.96 bedroeg. Te Greenwich ontving men zeer spoedig de 

waarnemingen, volbragt aan de sterrewacht te Williamstown in Aus- 

tralië, die op 22 verschillende dagen met die van Greenwich zamen- 

vielen. Reeds in April 1863 maakte stone 22 bepalingen van de paral- 

laxis der zon bekend, uit die waarnemingen afgeleid, die het bedrag 

van 8.98, tot einduitkomst gaven. Wijders heeft men de geheele 

zaak tot nu toe laten rusten en van de uitgebreide reeksen van waar- 

nemingen aan het zuidelijk halfrond der aarde, te Santiago en te 

Madras volbragt en de niet minder gewigtige aan het noordelijk half- 

rond, volbragt te Washington, Leiden en Berlijn, is nog volstrekt geen. 

gebruik gemaakt. De voorloopige uitkomsten vielen in den zin, waarin 

men die verlangde, maar ik kan volstrekt miet instemmen met het oor- 

deel van hen, die vermeenen, dat de zaak daardoor is beslist geworden. 

De uitkomsten, door winNecKe verkregen, loopen meer dan zes tiende 

deelen eener secunde en die, verkregen door stone, loopen zelfs meer 

dan eene volle secunde uit elkander. Niemand zal mij doen gelooven, 

dat een middental wit zulke uitkomsten, op een paar tiende deelen eener 

secunde na, zeker is en naar mijne overtuiging zoude zulk eene zeker- 

heid in geen geval verkregen kunnen worden, zonder eene zeer strenge 

bepaling van de fouten der werktuigen, waarmede de waarnemingen 

zijn volbragt geworden. De schoone overeenstemming van de uitkomsten 

door WINNECKB en sroNn verkregen met elkander en met die, welke 

HANSEN Eel LEVERRIER uit hunne theoriën hebben afgeleid, is in mijn 

oog miet dan toeval. Men zoude misschien eene merkbaar andere uit- 

komst verkrijgen, indien al de waarnemingen, die in het jaar 1862 

omtrent de planeet Mars werden volbragt, aan een streng onderzoek 

werden onderworpen en het is, alsof de vrees voor zulk eene onaan- 

gename verrassing heeft medegewerkt om de talrijke overige waarne- 

mingen te laten rusten. 

Terwijl men, in weerwil van de onderzoekingen door WiNNECKE en 

STONE volbragt, nog geenszins kon beslissen, welke waarde eigenlijk 

voor de parallaxis der zon moest worden aangenomen en het raadsel nog 

volstrekt niet was opgelost, waarom de bepaling van ENcKE, die boven 

alle overigen vertrouwen moest inboezemen, op eene kennelijke wijze 

van alle overigen afweek, verscheen in het verledene jaar eene kleine 

verhandeling, uitgegeven door de hoogeschool te Kiel, die ik nergens 

heb vermeld gevonden, waarvan men naauwelijks eenige kennis schijnt 

te hebben genomen, waarvan ik zelfs geheel onkundig zoude zijn ge- 
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bleven, indien ik haar niet van haren schrijver had ontvangen en die 

een grooter gewigt in de schaal legt dan de ontelbare waarnemingen , die 

in deze eeuw voor de bepaling van de parallaxis der zon ondernomen zijn. 

Die kleine verhandeling heeft tot opschrift: Neue Untersuchung des Venus 

Dwrehganges von 1769, zur Bestimmung der Sonnenparallaze, von dr. 

C. R. POWALKY. De verdienstelijke schrijver van dat stuk vestigt de aan- 

dacht op hetgeen rNckre zelf omtrent de onvermijdelijke onvolkomenheid 

van zijnen arbeid heeft aangevoerd, en erkennende, dat ENcKE, in het 

jaar 1824, alles uit de waarnemingen heeft afgeleid, wat zich toen uit 

de waarnemingen trekken liet, vroeg hij zich zelven af, of de uitkomst, 

door ENcKE verkregen, ten eeuwigen dage als de meest naauwkeurige 

beschouwd moest worden, die zich uit den overgang van Venus in het 

jaar 1769 liet afleiden. Op die vraag moest hij zich wel een ontkennend 

antwoord geven. Men had de cijfers, door eNcxe verkregen, overal ge- 

bruikt en overal overgenomen, zonder aan zijn berigt te denken, dat 

hij van vele waarnemingen of in het geheel geen, of slechts gedeelte- 

lijk gebruik had kunnen maken, eensdeels omdat de waarnemingen zelve 

hier en daar twijfel hadden laten bestaan, anderdeels omdat de geògra- 

phische ligging van eenige zeer belangrijke plaatsen nog hoogst onzeker 

was gebleven. Omtrent sommige waarnemingen is een licht opgegaan, 

dat in 1824 nog ontbrak en van talrijke plaatsen is, wooral door de 

kustopneming in Noord-Amerika, de geographische ligging, na dien tijd, 

naauwkeurig bepaald geworden en nadat de parallaxis der zon de ster- 

rekundigen herhaaldelijk in rep en roer had gebragt, kwam , eerst in het 

verleden jaar, powarkyv op het denkbeeld om de nieuwe gegevens te ge- 

bruiken voor eene hernieuwde bepaling van de parallaxis der zon, uit 

het verschijnsel, dat op zijnen tijd zoo veel opschudding had gemaakt 

en daarna zoo vele zorgen baarde. Powarky, die de op zich genomen 

taak op eene meesterlijke wijze ten uitvoer bragt, verkreeg , als de meest 

naauwkeurige einduitkomst, die nu uit den overgang van Venus in het 

jaar 1769 kon worden afgeleid, voor de parallaxis der zon een bedrag 

van 8/86, en hij verklaarde uitdrukkelijk, dat eene strenge bearbeiding 

van beide doorgangen van Venus, die in de jaren 1761 en 1769 zijn 

waargenomen, vooral bij eene naauwkeurige kennis der gegevens, tot 

eene nog meer naauwkeurige kennis van de parallaxis der zon zoude leiden. 

De uitkomst, door powarky voor de parallaxis der zon verkregen, 

komt mij eene der merkwaardigste voor, die de sterrekunde in deze 

eeuw heeft geleverd. Zij leert wederom, hoezeer de naauwkeurigheid 



88 DE JONGSTE ONDERZOEKINGEN OMTRENT DE AFMETINGEN 

van sterrekundige bepalingen wordt overschat door de thans algemeen 

gebruikelijke onjuiste toepassing der waarschijnlijkheidsrekening, en zij 

heeft een verschil, dat tusschen uitkomsten, voor dezelfde grootheid, op 

verschillende wijzen verkregen, scheen te bestaan, volkomen opgeheven. 

Men zal niet in ernst kunnen beweren, dat eene der talrijke bepalingen 

van de parallaxis der zon, op een tiende deel eener secunde na, zeker 

is, en binnen die grenzen komen de voornaamste dier bepalingen nu 

alle met elkander overeen. Het vermeend verschil tusschen theorie en 

waarnemingen is alzoo andermaal volkomen opgelost, en de sterrekunde 

heeft zich weder den lof waardig betoond, die haar wordt toegebragt. 

De meest naauwkeurige waarde van de parallaxis der zon, die nu 

moet worden aangenomen, kan op 8/.90 gesteld worden. Op minder 

dan een half tiende deel eener secunde na komt die waarde overeen 

met de uitkomst door HANseN uit de theorie der maan, door LEVERRIER 

uit de theorie der planeten, door rovcaurr uit de snelheid van het licht, 

door WINNECKE en stToNE uit de regtstreeksche waarneming der planeet 

Mars, en door rowarky uit den overgang van Venus afgeleid. Als men 

in aanmerking neemt, dat dit half tiende deeltje eener secunde 160 malen 

in de dikte van een spinragje en meer dan duizend malen in de dikte 

van een hoofdhaar is begrepen, als die voorwerpen op eenen afstand van 

het oog worden gehouden, waarop zij zich het scherpst vertoonen, zoo 

heeft men overvloedige redenen om met de tegenwoordige sterrekunde 

ingenomen te zijn, al moge zij, tegenover de almagt van den Schepper, 

een getuigenis blijven van menschelijk onvermogen. 

Stelt men de parallaxis der zon op 8.90, zoo vindt men, voor haren 

gemiddelden afstand tot de aarde, een bedrag van 19,918,240 D. G. mijlen. 

Het half tiende deeltje van eene secunde, waarvan zoo even sprake 

was, zou dien afstand niet minder dan 112,000 D. G. mijlen veranderen. 

Neemt men de genoemde waarde als de meest naauwkeurige aan, zoo 

moet de parallaxis der zon, door encre bepaald, de grootheid, waarop 

thans alle bepalingen van afmetingen in het zonnestelsel rusten, met 

0/33 en dus met van haar bedrag worden vergroot. In dezelfde 

verhouding moeten alle grootheden worden verkleind, die in de tegen- 

woordige leerboeken voorkomen en op volstrekte afmetingen in het zon- 

nestelsel betrekking hebben. Dit geldt voor de afstanden der planeten 
tot de zon, tot elkander en tot hare wachters, zoo als ook voor hare 

middellijnen, in middellijnen- der aarde of in mijlen uitgedrukt. Na- 
tuurlijkerwijze moet, naar aanleiding daarvan, eene wijziging ook aan 
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de aangenomene getallen voor de inhouden der planeten en voor hare 

daaruit afgeleide digtheden eene wijziging worden toegebragt. 

De waarnemingen omtrent de overgangen van Venus in de jaren 1761 

en 1769 verdienen nog eens met ernst onder handen te worden geno- 

men en de waarnemingen omtrent de planeet Mars, in het jaar 1862 

volbragt, verdienen eene bearbeiding, die haar nog niet ten deel mogt 

vallen. Daardoor kan nog eene kleine wijziging van de hier aangeno- 

mene waarde van de parallaxis der zon wenschelijk voorkomen , maar 

het laat zich aanzien, dat wijders eene veel naauwkeuriger bepaling 

van die grootheid vooreerst niet mogelijk zal zijn. De planeet Mars 

zal zich in de eerstvolgende jaren daartoe in het geheel niet leenen en 

van den overgang van Venus in het jaar 1874 laat zich weinig ver- 

wachten, omdat hij over het grootste gedeelte van Europa in het geheel 

niet zal kunnen worden waargenomen. Iets gunstiger is de daarop eerst- 

volgende overgang van den 6den Deecmber 1882, die in Europa althans 

ten deele zal zigtbaar zijn, maar die, naar een opzettelijk onderzoek 

door Arry in het jaar 1857 volbragt, zonder groote maatregelen ook niet 

veel belooft. Hoezeer men de werktuigen volmake , het meten zal altijd 

door de onrust der lucht worden bezwaard, en- wil men dit ontgaan, 

zoo zal men vermoedelijk op eene meer volmaakte kennis van de paral- 

laxis der zon tot den overgang van Venus in het jaar 2004 moeten wach- 

ten, tenzij door de natuurkunde worde ter hulp gekomen. 

Virermuvs verklaarde, dat het moeite had gekost een volk als de Ro- 

meinen te stichten, maar ik geloof toch , dat dit veel gemakkelijker viel 

dan de bepaling van den afstand der zon, dien wij nu, in weerwil van 

de gestadige inspanning der sterrekundigen, na eene bemoeijing van 

tweeduizend jaren, nog niet eens op een honderdste deel van. zijn 

bedrag na met zekerheid kennen. Ik beschreef, zoo kort als het mij 

mogelijk was, de voornaamste pogingen, die men heeft aangewend 

om die grootheid te bepalen, en ontwaarde met schrik, dat mijne 

bijdrage eene uitgebreidheid had verkregen, misschien veel te groot 

voor. het geduld harer lezers en veel te groot voor het tijdschrift, waarin 

zij zoude worden opgenomen. Ik wilde haar, door het uitschrappen van 

eenige bladzijden, bekorten , maar ik moet verklaren, dat ik geene vinden 

kon, die zich lieten wegnemen, zonder eene zamenhangende keten te 

verbreken of zonder de verstaanbaarheid van het geheel te schaden. Om- 

trent het gekozen onderwerp had ik nog zeer veel kunnen mededeelen , 

dat door vrienden der sterrekunde vermoedelijk met belangstelling zoude 
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zijn vernomen, en deed ik een lang verhaal, in weerwil van mijne nei- 

ging om het te bekorten, het was onvermijdelijk , wegens de naauwelijks 

gelooflijke bezwaren, waaraan de sterrekundige onderzoekingen van den 

tegenwoordigen tijd verbonden zijn. Ik hoop, dat het althans eenigen mijner 

lezers niet ongevallig zal zijn geweest met mij de gangen der weten- 

schap te bespieden naar een doel, welks bereiking het gebied der 

menschelijke kennis aanmerkelijk moet vergrooten. 

NASCHRIFT. 
Eenige weken nadat dit opstel der redactie van het Album der Natuur ter 

plaatsing was aangeboden , namelijk op den 6den Januarij 1866 , ontving ik 

het Annuaire pour U an 1866 , publië par le bureau des Longitudes en het ver: 

raste mij niet weinig daarin eene uitgebreide verhandeling te vinden, onder 

het opschrift: Notice swr la distanco du soleel d la terre par M. DRLAV- 

NAY. Ik heb de redactie van het Album der Natuur onmiddellijk gewe- 

zen op het verschijnen van dit uitgebreid stuk, over hetzelfde onder- 

werp als dat van mijne bijdrage en het aan haar overgelaten te beslis- 

sen, of de laatstgenoemde daarna nog in haar tijdschrift kon worden opge- 

nomen. De redactie heeft tot het plaatsen van mijne bijdrage besloten en 

ik geloof, dat zij, ook voor hen, die het stuk van prravNar hebben 

gelezen, niet geheel overtollig wezen zal. Zoo als men verwachten 

kan, komen de aangevoerde feiten in beide stukken nagenoeg met 

elkander overeen, maar er bestaat een aanmerkelijk verschil tusschen 

de wijzen, waarop het onderwerp door peravNay en mij behandeld 

is. Het stuk van peErLAUNAY neemt 128 bladzijden van het Annuaire 

in, en is het alzoo veel uitvoeriger dan het mijne, doch die grootere uitvoe- 

righeid betreft uitsluitend de vroegere pogingen om den afstand der zon te 

bepalen, terwijl de pogingen van de laatste jaren door mij met eene groo- 

tere uitvoerigheid en volledigheid behandeld zijn. Ofschoon de zienswijze 

an DELAUNAY niet overal met de mijne overeenkomt , heb ik in zijn opstel 

geene aanleiding gevonden, om eenige verandering aan mijne bijdrage toe 

te brengen en waar zijne opgaven omtrent de jongste onderzoekingen 

van de mijne verschillen, is het regt aan mijne zijde. 



DE STROOMINGEN IN DEN OCEAAN 
EN 

HAAR INVLOED OP HET KLIMAAT; 

DOOR 

D'. A. T. REITSMA. 

Het is eene algemeen bekende zaak, dat door de aswenteling van 

onzen aardbol in de groote oceanen zekere stroomingen worden veroor- 

zaakt en bestendig worden onderhouden. Daar de aarde zich in 24 

uren om hare as wentelt, zoo zullen de vaste deelen van de aardop- 

pervlakte in den tijd van ééne aswenteling onder den aequator een weg 

afleggen, gelijk aan den omtrek der aarde, d. 1. 5400 mijlen elken dag 

en derhalve 8% mijlen elke minuut. Op hoogere breedten wordt deze 

beweging minder, omdat de breedtecirkels geringer omvang hebben. 

Maar de oppervlakte van onzen aardbol bestaat voor verreweg het 

grootste gedeelte uit water. Daar echter dat bewegelijk en ligt ver- 

plaatsbaar element geen gelijken tred kan houden met de vaste landen, 

en bij gevolg in die beweging van het westen naar het oosten achter 

blijft, zoo volgt daaruit, dat dit achter blijven zich voordoet als eene 

strooming in omgekeerde rigting, dus van het oosten naar het westen. 

Wil men zich hiervan eene aanschouwelijke voorstelling vormen, dan be- 

hoeft men slechts eene globe in de hand te nemen en die van het westen 

naar het oosten om te wentelen. Men kan zich dan aanschouwelijk voor- 

stellen, hoe door die omwenteling eene strooming in tegenovergestelde 

rigting moet plaats hebben. 

Bestond nu de aarde geheel uit water, dan zou deze strooming van het 

oosten naar het westen zich geheel gelijkmatig over de geheele oppervlakte 

der aarde verbreiden. Maar nu die watervlakte door zeer onregelmatig ge- 

vormde vaste landen wordt afgebroken , zoo moet daaruit volgen, dat die 

strooming, op de vaste landen stuitende, door dezen onoverkomelijken 

hinderpaal gedwongen wordt omtebuigen en in eene omgekeerde rigting 

haren weg te vervolgen. De loop dier stroomingen wordt dus gewijzigd 

door den vorm der vaste landen , ook door de gesteldheid van den zeebodem, 

door de aan de oppervlakte heerschende winden en door andere oorzaken. 

De aswenteling is echter niet de eenige oorzaak der waterbeweging op 

onzen aardbol. Gedurende den winter wordt aan de polen eene enorme 

massa waterdamp in den vorm van sneeuw en ijs opeen gehoopt; een ver- 
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stijfde waterberg, om zoo te spreken, die, als ze los gaat en smelt, naar 

alle zijden heen afvloeit, om zoo het evenwigt weder te herstellen. 

Er bestaan dus eigenlijk drie groote stroomingen in de wereldzee , eene 

aequatoriale , eene novrdpool- eu eee zuidpoolstrooming. De aequatoriale 

strooming wordt door de tusschen liggende vaste landen in drie gedeelten 

gescheiden, in de bekkens van den Atlantischen, Indischen en Grooten 

Oceaan. De beide poolstroomen zijn regt naar den acquator gerigt. Die van 

de zuidpool , door geene vaste landen verhinderd, verbreidt zich regelmatig 

als een waaijer naar alle zijden heen. Van lieverlede wendt hij zich, door 

de aswenteling der aarde daartoe gedrongen, naar het oosten, zoodat hij 

van den poolcirkel tot 50° zuiderbreedte noordoost en verder op zelfs geheel 

oost wordt. De noordpoolstroom daarentegen , door vaste landen begrensd, 

wordt in zijn loop gedwongen zich in twee verschillende zeebekkens uit te 

storten, in den Grooten Oceaan door den smallen doortogt der Behringstraat 

en in den Atlantischen Oceaan door de Baffinsbaai, waar hij door een 

tegenstroom, den zoogenaamden golfstroom , naar de westzijde wordt heen 

gedrongen. 

Het kan hier onmogelijk onze bedoeling zijn eene beschrijving van den 

loop dier stroomingen te geven. Er ligt eene uitnemende stroomkaart van 

dr. A. PETERMANN voor ons, in het 4de stuk 1865, van zijne Mittheilungen 

über wichtige neue Brforschungen auf dem Gesammtgebrete der Geographie. 

Wij weten niet, of deze kaart afzonderlijk verkrijgbaar is gesteld ; anders 

zal zij met het 4de stuk voor den geringen prijs van 60 cent te bekomen 

zijn en dus in veler handen kunnen komen. Een blik op die kaart geeft 

eene duidelijker voorstelling van de stroomingen in de watermassa van 

onze planeet, dan men zelfs door de breedvoerigste beschrijving zou kunnen 

bewerken. Het stuk, hetwelk hij tot opheldering bij deze kaart gevoegd 

heeft, bl. 146 en verv., bevat onder vele andere zaken ook eene aller- 

belangrijkste opgave van de klimatische invloeden, die door deze zeestroo- 

mingen worden voortgebragt. Wij rekenen het niet ongepast den lezers 

van dit tijdschrift daaruit het een en ander mede te deelen , dat over vele 

vreemde klimatische verschijnselen een verrassend licht doet opgaan. 

Het zal dan echter noodig zijn, dat wij vooraf den zoogenaamden golf- 

stroom ‚ waarvan wij reeds melding maakten , eenigzins nader beschouwen. 

Wij behoeven slechts de kaart van Amerika voor ons te leggen om te 

zien, dat zich in de golf van Mexico, door het stroomgebied van de Missi- 

sippi, de Rio Grande en andere groote rivieren gevoed en door de heete 

keerkringszon gestoofd, eene ontzaggelijke, sterk verhitte watermassa 
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moet ophoopen , die natuurlijk eenen afloop zoekt. Daar nu de aequatoriale 

stroom tusschen Cuba en het schiereiland Yucatan in de golf van Mexico 

dringt, zoo wordt de daar verzamelde watermassa gedrongen zich aan dien 

stroom aan te sluiten en tusschen Cuba en Florida door een uitweg te 

zoeken naar den Atlantischen Oceaan. Na zich eerst noordwaarts langs de 

kust van Amerika gewend te hebben, rigt hij zich oostwaarts dwars 

over dien Oceaan. Op de hoogte van 45° noorderbreedte scheidt zich 

die stroom in twee- armen. Een daarvan, door het vaste land van 

Spanje en Afrika teruggestooten , buigt zich zuidwaarts om en keert onder 

den noorder keerkring in tegengestelde rigting terug. De andere stroom- 

arm wendt zich noordwaarts en neemt bijna de geheele breedte van den 

Atlantischen Oceaan in. Deze houdt den van het noorden komenden pool- 

stroom van Europa af en drukt dien naar het westen heen, tegen de kusten 

van Groenland, Labrador en het vaste land van Noord-Amerika. 

Deze noordelijke arm van den golfstroom, hoewel hij zich slechts lang- 

zaam voortbeweegt en aan de oppervlakte der zee weinig bemerkt wordt, 

breidt zich uit als een diep gaande, bestendige, warme stroom van New- 

Found-land tot de kusten van Frankrijk. Hij gaat langs de Britsche 

eilanden en Scandinavië, omspoelt de zuidkusten van IJsland, zet zich 

noordwaarts voort tot de westkust van Spitsbergen , tot aan 80° noorder- 

breedte , stort zich langs de noordkust van Nowaja Zemlja in de eigenlijke 

noordpoolzee en kan nog langs de Siberische kusten tot aan kaap Jakan ge- 

volgd worden, waar hij onder den Russischen naam van Polynja bekend is. 

Hoe weinig indrukwekkend het uitwendig voorkomen van dezen warmen 

waterstroom ook zijn moge, heeft het grootste gedeelte van noordelijk 

Europa daaraan dank te wijten, dat het geen Groenland en Labrador is, 

met welke het op ééne breedte ligt, en dat zijne bewoners geene Eskimos , 

maar beschaafde wezens zijn. 

Hoe verbazend groot de invloed van eenen warmen en kouden stroom, 

ook wanneer zij digt langs elkander loopen , kan zijn op het klimaat der 

landen in de nabijheid, leert vooral het lange smalle schiereiland Aliaska 

aan den westelijken uithoek van Noord-Amerika. De zuidkust wordt 

door den warmen stroom van Japan, de noordkust door den kouden 

noordpoolstroom bespoeld. De zuidkust heeft veel hout en weligen plan- 

tengroei; kolibris zwermen door de bosschen tot 61° noorderbreedte ; aan 

de noordkust is geen spoor van boomgewas en groote menigten walrussen 

vertoonen zich tot 564’, dus nog 70 mijlen zuidelijker, aan hare stranden. 

Van nog veel grooter beteekenis is de werking van den golfstroom en den 
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noordpoolstroom in den Atlantischen Oceaan. Bij New-Found-Land wordt 

het poolijs door den poolstroom ver naar het zuiden gedreven en is zelfs 

op 36° 10’, dus op de poolshoogte van Gibraltar en Malta, waargenomen. 

Aan de zijde van Europa heeft het drijfijs , door den golfstroom op een 

afstand gehouden, nooit de Britsche en Noorweegsche kusten , zelfs niet 

de Noordkaap op 71° noorderbreedte bereikt. 

Het zijn niet altijd op zich zelven staande ijsbergen , die de poolstroom 

naar New-Found-Land voert, maar uitgebreide velden, die walrussen en 

iĳsbeeren mede voeren, zoodat de bewoners dier streken op de poolshoogte 

van Parijs en Mainz op de iĳsbeerenjagt gaan. Slechts één enkele maal, 

in 1851 , moet een ijsbeer in Finmarken en ook in 1816 een walrus aange- 

land zijn, ofschoon deze dieren op Spitsbergen, Groenland en Nowaja 

Zemlja, slechts 60 Duitsche mijlen van de Noordkaap verwijderd, hun 

hoofdzetel hebben. 

Welk een treurig land is Labrador, met zijne Eskimo-bevolking, ver- 

geleken bij Groot-Brittannie en Duitschland, die op dezelfde breedte 

liggen. De Europesche zendelingen, die daar sedert 100 jaren verkeeren, 

leven van visch en moeten bijna alle plantenvoedsel missen. Op dezelfde 

breedte als de zuidspits van Groenland hebben wij in Europa nog de 

hoofdsteden van magtige volken, zooals Christiania, Stockholm en St. 

Petersburg en waar de kusten van Oost-Groenland met ontzaggelijke 

ijsmassas bezet zijn, breidt zich aan de zijde van den golfstroom Noor- 

_ wegen verre naar het noorden uit, waar de landbouw tot aan 70° noorder- 

breedte nog eene hoofdbezigheid der inwoners uitmaakt. Aan de zijde van 

den poolstroom vindt men op deze hoogten slechts treurige ijswoestijnen, 

met de armzalige sneeuwhutten der Eskimos, terwijl het bloeijende stadje 

Hammerfest op 704 in den winter eene gemiddelde koude van — 10° R. 

= 8 F.), een enkele maal van — 12’ R. (= 5° F) heeft. 

Men kan den invloed van den golfstroom nog verder dan: de Noord- 

kaap, zelfs tot aan de Siberische kusten nagaan. De baai van Kola, 

200 zeemijlen aan gene zijde van de Noordkaap, vriest nooit toe, 

terwijl de zuidelijk daarvan liggende Witte Zee, de noordelijke helft der 

Oostzee, ja zelfs de 23 graden zuidelijker gelegen Asowsche zee elken 

winter met eene dikke ijslaag bedekt worden. 

Nowaja Zemlja biedt eene gelijksoortige klimatische verscheidenheid als 

het schiereiland Aliaska aan. De westkust heeft een veel zachter klimaat dan 

de oostkust, en de noordkust, door de ijszee bespoeld, heeft minder ijs dan de 

zuidkust. De oorzaak van dit verschijnsel is alleen daarin te zoeken, dat 
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de west- en noordkust onder het bereik van den golfstroom vallen en 

daarom bijna altijd vrij van ijs zijn, terwijl de straat, die Nowaja Zemlja 

van het vaste land scheidt, de zoogenoemde Karische poort, door den kouden 

Siberischen stroom bijna nooit geheel van ijs is bevrijd. Deze zee-engte , 

bijna geheel van land omsloten , neemt de geheele massa van den ijsgang 

der beide grootste rivieren van Siberië, de Ob en de Jenissei, in zich op. 

Nowaja Zemlja, dat zich als een boog voor den zeeboezem , waarin deze 

rivieren zich ontlasten, uitstrekt, vormt zoo een natuurlijken dam, die 

het ijs verhindert in het eigenlijke bekken der poolzee af te drijven. Men 

heeft dan ook deze Karische zeeengte niet ten onregte een ijskelder genoemd. 

Niet minder opmerkelijk is het klimaat van het Beereneiland, dat nog 

onder bereik van den golfstroom ligt, zoo wij het vergelijken met dat 

der kusten van de Baffinsbaai en van de daar gelegen eilanden op 

dezelfde breedte. Terwijl b. v. op Melville-eiland het kwikzilver 5 

maanden lang bevroren blijft en men op KANE's schip in Lancaster-sund 

den mondvoorraad met bijlen in stukken moest kappen, regent het op 

het Beereneiland omstreeks kersttijd en is het daar den winter door zoo 

zacht, dat de sneeuw zelden lang blijft liggen en de Noorweegsche 

visschers, die zich daar om de walrusjagt ophouden, ook in de koudste 

maanden in de open lucht kunnen arbeiden. 

Hoe zeer Spitsbergen nog onder invloed van den golfstroom staat, 

is algemeen bekend. Uit de berigten van vroegere zeevaarders blijkt 

duidelijk, dat de zee ten noorden van Spitsbergen en Nowaja Zemlja 

elk jaar van ijs bevrijd en bevaarbaar wordt. Evenals op IJsland blijft 

de zuidwestkust bijna geheel vrij van ijs, de noord- en oostkust is het 

meest aan iĳsgang bloot gesteld, maar verder oostwaarts, waarheen 

men nog niet gepoogd heeft door te dringen, mag men met volkomen 

regt, even zoo zeker als dit van IJsland is bewezen, den invloed van 

den golfstroom en eene betrekkelijk ijsvrije zee vooronderstellen, 

Gewoonlijk wordt in physikalische atlassen de streek van Spitsbergen 

en Nowaja Zemlja tot aan de Nieuw-Siberische eilanden als het echte 

en bestendige ijsgebied aangegeven. Maar de waarnemingen van den 

heer MIDDENDORFF toonen het ongegronde van deze meening aan. Deze 

uitstekende reiziger was er geheel op voorbereid om den Taimijr-boezem 

vol iĳs of met een zamenhangend iĳsdek bevloerd te zien. Hoe aange- 

naam gevoelde hij zich niet verrast, toen hij, daar aangekomen, geen 

enkele ijsschots ontdekte. Stond deze waarneming op zich zelve , dan 

kon men ze als eene uitzondering op den regel aanmerken, als een ge- 
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volg van een bijzonder gunstigen tijd des jaars. Maar ten oosten van 

het Taimijr-land en in het noorden der Nieuw-Siberische eilanden is digt 

aan den zeeoever altijd eene opene zee gevonden, zoo dikwijls deze eilanden 

sedert 1810 door HEDENSTRÖM , TATARINOW , WRANGELL Een ANJOU zijn bezocht 

geworden. „Aan de noordzijde dezer eilanden op eene breedte van 76° en 

meer’ zegt HEDENSTRÖM „vindt men een nooit digt vriezenden openen 

oceaan ; want zelfs in Maart zag ik daarop slechts weinig drijfijs.” 

De heerschende zeestroom gaat van daar naar het oosten of zuid- 

oosten in de rieting van Kaap Jakan, waar hij het naast aan den oever 

komt en den naam van Polynja draagt. Dr. PETERMANN houdt deze 

Polynja voor eene verlenging van den golfstroom. Men moet hierbij 

bijzonder in het oog houden, dat de Nieuw-Siberische eilanden en de 

opene zee gelegen zijn juist ten noorden van de allerkoudste streek van 

Siberië, die door eene lijn van Jakoetzk naar Oest-Jansk wordt aange- 

wezen, eene streek, die zich vooral door hare uiterste winterkoude 

kenmerkt. Als men deze ligging der Nieuw-Siberische eilanden vlak 

ten noorden van de koudste streek der aarde in aanmerking neemt , dan 

wordt het daardoor des te waarschijnlijker, dat men het zachter klimaat 

op die eilanden voor een groot gedeelte aan den invloed van den golf- 

stroom heeft toe te schrijven. 

Dit zijn de verwonderlijke kontrasten en uitwerkingen van den warmen 

golfstroom en zijn kouden tegenstroom, geheel in het voordeel van 

Europa en in het bijzonder van hare noordwestelijke oeverlanden; want 

de noordelijke zeeboezems van Europa, die geen voordeel trekken van 

den zegen des golfstrooms, zijn even zoowel iĳjszeeën met hare plaatse- 

lijke iĳsvormingen, als de Hudson-baai en de zee van Labrador. De 

Witte zee is slechts het halve jaar vrij van ĳs, de Bothnische en Fin- 

landsche golf, ja de geheele Oostzee, vriest elken winter voor een ge- 

deelte toe en onoverzienbare ijsvelden met ijsblokken , 16 en meer voeten 

hoog, bereiken dikwijls Stockholm en Riga en het drijfijs der Oostzee 

strekt zich dikwijls tot aan de uiterste grens van het Kattegat, tot 

Skagenshorn uit; ja zelfs de Azowsche zee, 25 graden ten zuiden van 

de Noordkaap , waar nooit een spoor van ijs te zien is, vriest gewoonlijk 

elken winter geheel digt en is zelden voor April geheel van ijs bevrijd. 

Uit de bijgebragte feiten mag met volle regt het besluit worden opge- 

maakt, dat de stroomingen in den oceaan onder de oorzaken, die het 

klimaat der landen bepalen, eene voorname plaats bekleeden. 



HOOG-AZIE 
UIT EEN 

NATUUR- EN GEOGRAPHISCH OOGPUNT GESCHETST; 

DOOR 

Prof. ROBERT von SCHLAGINTWEIT. 

Aan het meerendeel onzer lezers zijn voorzeker de gebroeders scrrac- 

INTWEIT, beroemd geworden door hunne uitgestrekte reizen in de 

hooglanden van Midden-Azië, althans bij name bekend. Het uitvoerige 

door hen uitgegeven werk, getiteld: Mesults of a scventifie mission to 

India and High Asia bij HERMAN, ADoLPH and ROBERT DE SCHLAGINTWEIT, 

waarbij een atlas gevoegd is met een groot aantal kaarten, hoogtepro- 

fielen en afbeeldingen van landschappen, is echter uithoofde zijner 

kostbaarheid slechts voor weinigen toegankelijk. Daarom meenen wij, 

dat eene beknopte zamenstelling van de hoofduitkomsten dezer merk- 

waardige reis, door een der broeders gegeven in PETERMANN’s Geogr. 

Mittheil., 1865, no. X, in onze taal overgebragt , aan vele onzer lezers 

welkom zal zijn. Wij stippen hier slechts aan, dat de hoogte-opgaven 

in Engelsche voeten behouden zijn. He. 

Ï. GESCHIEDKUNDIGE INLEIDING. 

Hoewel wij ook sedert lang eene vrij naauwkeurige kennis bezaten 

van dat deel van Azië, hetwelk, door zijne ligging begunstigd, reeds 

sedert onheugelijke tijden door een levendig handelsverkeer innig met 

Europa verbonden was, hoewel wij ook, ten opzigte van dit gedeelte, 

bekend waren met de uitgebreidheid zijner kusten, de grootte en vrucht- 

baarheid zijner vlakten, de namen zijner talrijke en volkrijke steden en 

met het: gewigt en de groote verscheidenheid zijner voortbrengselen , 

1866. 7 
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zoo bleef het evenwel voorbehouden aan deze eeuw , zich onderscheidende 

door hare belangrijke ontdekkingen op aardrijkskundig gebied, om op 

eene wetenschappelijke wijze dat gebergte te onderzoeken, hetwelk in 

het binnenland van Azië zich verheft als het hoogste gedeelte der aarde 

en hetwelk reeds aan de oude Indiërs bekend was als de Himálaya, de 

„woonplaats der sneeuw” , zooals de letterlijke vertaling van dezen naam 

luidt. Reeds in de oudste Indische geschriften, zooals in het wetboek 

van Menu, wordt Hoog-Azië vermeld, en meermalen wordt het onder 

den naam van Kailása bezongen. 

Deze rijke Indische mythologie heeft den met sneeuw bedekten kruin 

van den Himálaya en zijne woest bruischende talrijke stroomen met een 

groot aantal goden bevolkt; de vindingrijke, ligt ontvlambare verbeelding 

van den vromen geloovigen Hindoe had inderdaad het gevolg, dat slechts: 

enkelen het waagden aan dit hoog vereerde, ongenaakbare gebergte den 

duisteren geheïmzinnigen sluijer des geheims te ontrukken. 

De eerste nadere kennis aangaande Hoog-Azië hebben wij te danken 

aan de zendelingen. Pater ANTONIO DE ANDRADA, een Portugees en een 

kundig lid der societeit van Jezus in Indië, vergezelde in het jaar 1624 

een aantal pelgrims, die voornemens waren van uit Déhli eenige be- 

devaartplaatsen te bezoeken, die in de nabijheid van den Himálaya 

gelegen waren. ANDRADA heeft een breedvoerig berigt aangaande deze 

reis nagelaten. De zwarigheden namen toe, naarmate hij het gebergte 

verder indrong. Gelukkig ontkwam hij aan de handen der wantrou- 

wende inlanders, die hem gevangen wilden nemen. Uitvoerig schildert 

hij den overgang over een der hooge passen van den Himálaya. „Twee 

dagen lang’, zegt ANDRADA, „gingen wij over verblindend witte sneeuw , 

tengevolge waarvan mijne oogen zoo ontstoken werden , dat ik verschei- 

dene dagen lang geen letter van mijn brevier lezen kon” Ten laatste 

kwamen de reizigers op het hoogste punt van den pas en bereikten ver- 

volgens zonder bijzondere zwarigheden eenige der bewoonde plaatsen van 

Thibet, waar de pater vriendschappelijk werd opgenomen. Hij was de 

eerste Europeaan, wien het gelukte de hoofdketen van het Himálaya- 

gebergte over te trekken. Maar twee volle eeuwen vervlogen, eer 

wederom een Europeaan den door ANnprapa betreden weg aflegde. 

Van het jaar 1766 dagteekent eene wetenschappelijke bijdrage tot de 

kennis van het stelsel van den Himálaya, geleverd door den zendeling pater 

TIEFFENTHALER uit Tyrol. Een breedvoerig door hem uitgegeven werk 
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handelt omstandig over Hindostan, maar bevat ook een gedeelte over 

de plaatselijke gesteldheid van sommige landschappen van den Himálaya, 

die hij, gedurende eene reis van vijf jaren, naauwkeurig had leeren 

kennen. Het dient bijzonder met roem herdacht te worden, dat 

TIEFFENTHALER de eerste Europesche reiziger was, die de opmerkzaamheid 

vestigde: op de ontzaggelijke hoogte van de met sneeuw bedekte toppen 

van Hoog-Azië. Toen ten tijde evenwel werd op zijne mededeelingen 

en opmerkingen geene de geringste acht geslagen, want niemand be- 

kommerde zich over de hoogte ; metingen werden niet gedaan en niemand 

trachtte den onderlingen zamenhang der bergketenen na te gaan. 

Weinige tientallen jaren later evenwel openbaarde zich plotseling de 

noodwendigheid het land niet oppervlakkig, maar grondig te leeren ken- 

nen, ten gevolge namelijk van staatkundige gebeurtenissen in Nepal, 

een deel van de Himálaya-keten, waarin ook de Engelschen in Indië 

verwikkeld werden. Kaarten, op wetenschappelijke gegevens gegrond- 

vest, waren onontbeerlijk geworden. Wat von mumBorpr reeds jaren 

geleden ten opzigte van Zuid-Amerika gezegd had, werd hier bewaar- 

heid, dat namelijk een langdurige vrede moet beschouwd worden als 

eene der gewigtigste oorzaken van eene weinig verbreide geographische 

literatuur , terwijl ontegenzeggelijk de oorlog ten gevolge heeft, dat de 

plaatselijke gesteldheid van tot dusverre weinig toegankelijke streken 

weldra bekend en verbreid wordt. In de plaats der zendelingen , welke 

bovendien door oorzaken, wier in het licht stelling hier niet te huis be- 

hoort, te dien tijde hunnen invloed in Indië en China bijna geheel verloren 

hadden, traden in den aanvang dezer eeuw wetenschappelijk gevormde 

mannen te voorschijn, van welke ik COLEBROOK, HAMILTON, RAPER, HODG- 

SON en WEBB noem. 

Dezen mannen viel het treurige, beklagenswaardige lot te beurt, dat 

vele hunner berigten, wier juistheid thans is erkend, dat vele hunner 

waarnemingen en metingen zoowel in Indië als ook in Europa aan- 

vankelijk even weinig geloof vonden, als hunne ontdekking van het 

eigendommelijke, overigens nergens ten noorden van den evenaar waar- 

genomen verschijnsel, dat de sneeuwgrens aan de noordelijke helling 

van den Himálaya hooger reikt, dan aan de zuidelijke. Een heftige 

wetenschappelijke strijd ontstond, die gedurende langen tijd van beide 

zijden met gelijken ijver werd voortgezet. Nog in het jaar 1820 hielden 

vele geleerden van erkend gezag de Andes niet alleen voor hooger, 
hr In 
7 ide: 
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maar ook voor uitgestrekter dan den Himálaya, niettegenstaande het 

gevoelen door von muMBoLDT meermalen in tegenovergestelden zin geuit. 

Hoe rijk aan verdienste en hoe gewigtig de mededeelingen van de 

eerste reizigers in den Himálaya ook waren, zij misten eene, zelfs 

eenigermate heldere voorstelling van de ware gedaante van een gebergte- 

land, hetwelk zich zoo uitgestrekt vertoonde, dat het geen einde scheen 

te nemen, hoe ver zij daarin ook doordrongen. Een niet te ontwarren 

chaos schenen hun de ontzaggelijk groote ijsmassa’s en sneeuwtoppen, 

aan wier voet zich stroomende wateren kronkelden, en die niet zelden 

vloeiden door zich steeds vernaauwende dalen. Maar de bovengemelde 

wetenschappelijke strijd heeft de algemeene opmerkzaamheid in Indië en 

Europa gewekt. Hoezeer zij ook te beklagen zijn, zij hadden het 

voordeel nieuwe nasporingen in het Himálaya-gebergte in het leven 

geroepen te hebben. Voortdurend hadden nieuwe reizen plaats, nieuwe 

gedeelten werden opgezocht, nieuwe bergpassen ontdekt en overgetrok- 

ken, mieuwe tot dusverre niet doorvorschte dalen betreden. 

Toen het aantal waarnemingen en metingen was toegenomen, trachtten 

het eerst HERBERT en GERARD de schijnbare wanorde van toppen, kam- 

men en dalen in een gemakkelijk te overzien stelsel te brengen. Het 

bezwaarlijke eener dergelijke poging wordt nog aanmerkelijk verhoogd 

door de omstandigheid, dat de keten van het werkelijke hoofdgebergte , 

welks algemeene rigting dikwijls eene zeer kromme en onregelmatige is, 

een ontelbaar aantal zijtakken uitzendt, van welke eenige zoo groot en 

magtig zijn en zulke hooge toppen bezitten, dat zij dikwijls voor hoofd- 

ketenen gehouden werden. Toenmaals was ook de eigendommelijkheid 

van het Hoog-Aziatische gebergte nog niet bekend, dat namelijk, be- 

houdens zeldzame uitzonderingen, de hoogste toppen zich niet in de 

hoofdketen zelve bevinden, maar gewoonlijk, zelfs dikwijls zeer weinig 

daarvan verwijderd, in de van deze uitgaande nevenketen. 

Toen later (1830 tot 1849) door JACQUEMONT, HÜGEL, HOOKER, CUN- 

NINGHAM, de STRACHEY’S, VIGNE en THOMSON ook de noordelijk van den 

Himálaya gelegene streken op eene wetenschappelijke wijze werden 

onderzocht, toen ook daar nog gebergten gevonden werden in plaats van 

vlakten , zooals men verwacht had, bleken de onvolledigheid en de 

gebreken van de stelsels, waarin tot heden toe de bergbeschrijving van 

Hoog-Azië bevat was. Zij werden omvangrijker gemaakt en verbeterd. 

Wanneer ik het thans waag met een nieuw, van het vroegere in 
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menig opzigt afwijkend stelsel te voorschijn te treden, meen ik daartoe 

te meer geregtigd te zijn, naardemaal wij niet alleen van den gwigtigen 

arbeid onzer voorgangers gebruik hebben gemaakt, maar daarenboven 

ons gevoelen gegrondvest Is op nasporingen, gedaan gedurende de reizen 

van drie broeders, aan welke de zeldzame gelegenheid geschonken was 

niet bloot het gebergte in de meest verschillende rigtingen door te trek- 

ken, maar wien ook het geluk wedervoer, het eerst als Europeanen 

Hoog-Azië in zijne geheele breedte meermalen te beklimmen, eene 

proefneming, die een dierbaren onvergetelijken broeder het leven kostte, 

aangezien hij te Káshgar in Turkistán aan het einde van Augustus 

1857 vermoord werd. 

II. HEET GEBERGTE-STELSEL. 

Wij hebben op onze reizen ons hiervan overtuigd, neen, meer dan 

dat, wij hebben de zekerheid verkregen, dat de Himálaya met val 

zijne sneeuwtoppen, passen, dalen en vertakkingen, slechts een deel 

vormt van het gebergte van Hoog-Azië, hetwelk uit de volgende drie 

groote hoofdketenen bestaat : 

1. uit den Himálaya, 

2. uit den Karakorúm en 

8. uit den Künlün. 

Dat de Himálaya aan de Indiërs ten minste voor een gedeelte sedert 

langen tijd bekend was, is reeds door mij vermeld. Het bestaan van 

den Künlün, niet evenwel zijn zamenhang met de beide andere ke- 

tenen, was reeds door voN mumBorpr vermoed geworden, naar aan- 

leiding van de opgaven van Chinesche aardrijkskundigen, die door hem 

en KLAPROTH met groote vlijt en omzigtigheid waren verzameld geworden. 

Zoowel deze uitgestrekte keten, alsook die van den Karakorúm zijn 

evenwel voor de eerste maal door ons broeders beklommen, nader on- 

derzocht en als hoofdketenen vastgesteld geworden. Men had vóór ons 

den Karakorúm van ondergeschikte beteekenis geacht en hem gehouden 

voor eene vertakking van den Künlün. 

In het algemeen en in het groot beschouwd, heeft Hoog-Azië eene 

strekking van het oosten naar het noord-noordwesten. De ligging en de 

rigting “van elk der drie groote hoofdketenen van het gebergte , waaruit 

geheel Hoog-Azië bestaat, is de volgende: 

De Himálaya is de zuidelijkste bergketen; hij verheft zich steil en 
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plotseling, bijna zonder eenig voorgebergte, boven de vlakten van Indië. 

Dit gemis van voorgebergten is eigendommelijk voor den Himálaya, die 

zich in dit opzigt kenmerkend onderscheidt van de Alpen, die niet 

plotseling, maar langzamerhand rijzen en daarenboven door voorgebergten 

omgeven en omringd zijn. Bij de steilheid, waarmede de Himálaya zich 

boven de vlakten van Indië verheft, kan het geene verwondering baren, 

dat hij juist in tegenoverstelling met de Alpen meer naauwe dalen en 

kloven vertoont in zijn buitenste, dan in zijn binnenste gedeelte. De 

aanblik van den ganschen zuidelijken voet van den Himálaya is een 

geheel eigendommelijke. De elders zoo rijk bebouwde en vruchtbare 

vlakten van Indië worden hier aan den zuidelijken voet van den 

Himálaya vervangen door een moerasland , met weelderigen plantengroei, 

dat in de taal der Indiërs „Taráï”’ genaamd wordt, hetwelk op sommige 

plaatsen een slechts smallen gordel vormt, maar op andere en vooral in 

Népal eene breedte inneemt van 15 tot 20 uren. Hoog-Azië niet 

alleen , maar ook andere landen leveren het bewijs, dat, waar het plant- 

aardige leven zich bijzonder gunstig ontwikkelt, het menschelijke orga- 

nismus daardoor in hoogen graad wordt geschaad. In ieder jaargetijde 

worden hier in den vroegen morgen de wouden en Jungals van den 

Tarái bedekt door een fijnen bijna doorzigtigen nevel. Als nu, in den 

loop van den dag, de zon hare loodregte, gloeïjende stralen naar beneden 

zendt, wier kracht slechts eene voorbijgaande vermindering ondergaat 

gedurende den regentijd, dan schijnt de bodem van den Taráï te dam- 

pen, dan stijgen in hooge zuilen de uitwasemingen naar boven en zijn 

bezwangerd met eene ontzaggelijke hoeveelheid verrotte organische 

stoffen, die de meest boosaardige ziekten, heete, doodelijke koortsen 

doen ontstaan. Niet alleen voor den Europeaan, maar ook voor de 

bewoners van den eigenlijken Himálaya is de Taráï onbewoonbaar. Slechts 

eenige weinige, in de diepste ellende gedompelde stammen, die wij als 

de eigenlijke oorspronkelijke bevolking van Hoog-Azië moeten beschou- 

wen, hebben, in den loop der tijden, het voor ieder ander zoo ver- 

derfelijke klimaat van den Taráï leeren verdragen en huisvesten in 

uit hout en leem bestaande, armoedige hutten, die op de weinige 

plaatsen opgebouwd zijn, waar de plantengroei zich minder weelderig 

vertoont. m 
De Himálaya, die wat zijn oostelijk gedeelte betreft zich vrij naauw- 

keurig verheft van het oosten naar het westen (van Bhután af tot aan 
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Kämáon) verkrijgt alsdan eene noordwestelijke buiging, die van vele 

krommingen vergezeld gaat. 

Vestigen wij thans de aandacht op de tweede hoofdketen van Hoog- 

Azië, namelijk den Karakorúm. Deze vormt de centrale keten; hij 

loopt nagenoeg evenwijdig met den Himálaya en is even zoo lang als deze. 

De Karakorúm heeft wel niet hetzelfde groote aantal van hooge toppen 

als de Himálaya, maar hij overtreft dezen ten opzigte van zijne gemid- 

delde hoogte boven het waterpas der zee. 

De Künlün, de noordelijkste en kleinste van de bergketenen van 

Hoog-Azië, hoewel wat zijne uitgebreidheid aanbelangt nog ver boven 

de Alpen staande, loopt evenwel vrij naauwkeurig van het oosten naar 

het westen en sluit zich, evenals de Himálaya, bijna zonder eenig voor- 

gebergte, buitengewoon steil aan bij de vlakten van Turkistán en Midden- 

Azië. De Taráí, het ongezonde moerasland, dat den zuidelijken voet van 

den Himálaya begrenst, wordt bij den Künlün geheel en al gemist. 

Hoog-Azië heeft eene zeer aanmerkelijke lengte, beantwoordende aan 

eene lijn, die den afstand tusschen Spanje en Griekenland nabij komt. 

Een min of meer volkomen denkbeeld kan men zich maken van de breedte 

van Hoog-Azië, wanneer men bedenkt, dat een reiziger, die dagelijks 

acht uur ten minste gaat, in het gunstigste geval zestig dagreizen be- 

hoeft om van de vlakten van Indië die van Midden-Azië te bereiken, 

d. 1. met andere woorden, om den Himálaya, den Karakorúm en den 

Künlün over te trekken. 

Aan de eindpunten zijner uitbreiding in de lengte is Hoog-Azië in het 

oosten begrensd door de rivier de Brahmapútra, in het westen door den 

Indus. Hoewel alsdan het karakter van een hoog-gebergte een einde ge- 

nomen heeft, en zich de Karakorúm en de Künlün met den Himálaya zoo 

innig verbinden, dat de afzonderlijke ketens even min verder kunnen 

worden onderscheiden, als in een uitgebreid veel vertakt rivier-delta de 

eigenlijke oorspronkelijke hoofdstroom, is daarom het gebergte nog in 

geenen deele verdwenen ; de takken en toppen zetten nog steeds zich voort 

en van deze bereiken enkele zelfs nog eene hoogte van 15000 voet. Deze 

takken zetten zich voort zoowel in eene oostelijke als in eene westelijke 

rigting. In het oosten dringen deze takken door tot diep in het eigenlijke 

China , maar men weet niets met zekerheid noch aangaande hare algemeene 

rigting, noch aangaande hare hoogte. Wij weten alleen, dat zich daar- 

onder de Gri bevindt, die eene hoogte bereikt van 15,300 voet. Sommige 
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gedeelten van deze oostelijke takken van Hoog-Azië zijn wel is waar door 

de: Fransche zendelingen rvc en caBET doorgetrokken geworden op hunne 

reizen, die zonder twijfel tot de meest belangwekkende onzer eeuw behoo- 

ren, maar des te meer is het daarom te bejammeren, dat de wetenschap 

daarvan betrekkelijk slechts weinig voordeel getrokken heeft. 

In het westen moet men de verdere vertakkingen van Hoog-Azië zoeken 

in de Hindu-kush, in het gebergte van Kabul en in uitgestrekteren zin 

zelfs in de van het noorden naar het zuiden loopende Solimân-keten, die 

zich uitstrekt langs den regter oever van den Indus van Pänjáb tot aan 

Sindh, nu eens steil tegen den vloed aanloopende, dan weder een geheel 

eind van de rivier afwijkende. Een der hoogste en meest bekende bergen 

van de westelijke vertakking van Hoog-Azië is de 14,839 voet hooge 

Suféd koh. De gemiddelde hoogte van alle overige bergen evenwel be- 

draagt niet meer dan tusschen de 5000 en 6000 voet. 

Het was aan de eindpunten van de bergketenen van Hoog-Azië , vooral 

aan het westelijke, dat ALEXANDER pr GROOTE (827 v. Chr.), later MAHOMED 

I van Chízni (1000 tot 1022 na Chr.), vervolgens TIMURLAN (1897), BABAR 

(1525) en ten slotte NADrR SHAH (1789) Indië binnendrongen. Maar de togten 

dezer legers , hoe gedenkwaardig zij ook zijn, waren geene overgangen van 

de gebergten van Hoog-Azië, die daarenboven nog nooit door eenig leger 

zijn overgetrokken , terwijl de geschiedenis daarentegen melding maakt van 

verschillende legers, die getrokken zijn over de Alpen van Europa, wier 

hoogte wel is waar belangrijk minder is. 

III. PLAATSBESCHRIJVING. 

De landen, welke zich gedeeltelijk aan den voet, gedeeltelijk in het bin- 

nenste van de gebergten van Hoog-Azië bevinden, zijn de volgende : 

Aan den zuidelijken voet van den Himálaya breiden zich de groote 

vlakten van Indië uit; tusschen de noordelijke helling van den Himálaya 

en de zuidelijke helling van den Karakorum ligt Thibet ; ten noorden van 

den Karakorum is Turkistán gelegen ; de noordelijke voet van den Künlün 

wordt begrensd door de uitgebreide vlakten van Midden-Azië en door steppen. 

De Himálaya verdeelt zich in de vier volgende groote deelen : 

1. in den oostelijken Himálaya; 

2. in den middelsten of centraal Himálaya ; 

8. in den westelijken Himálaya, en 

4, in den noordwestelijken Himálaya. 
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De landen en gewesten, die in den Himálaya liggen, d. i. tusschen den 

zuidelijken voet van den Himálaya tot boven op zijne hoofdketen, zijn de 

volgende : 

JL. In den oostelijken Himálaya: III. In den westelijken Himálaya : 

Bhután. | Sikkim. 1. Kämáon. 4, Kânáur. 

II. Inden middelsten Himálaya: || 2. Gârhvál. 5. Kúlu. 

Het koningrijk Nepál. 8. _Símla. 

IV. In den noordwestelijken Himálaya : 

1. Jâmu. 5. Rajáun. 

2. Chámba. 6. Kashmír. 

B) ‚ __Lahöl. Le hi Nani 

4, Kishtvár. | 

De geographische gedaante van den Himálaya is zeer verschillend van 

die van Thibet, van die van den Karakórum en van die van den Künlün. 

Met zeldzame uitzonderingen , zooals b. v. Kashmír en Kúlu, is de Himá- 

laya in alle rigtingen doorsneden door naauwe en steile dalen, waardoor 

woest bruischende rivieren stroomen , en door hooge kammen, die voor een 

deel met sneeuw bedekte toppen bezitten, maar gedeeltelijk ook zich 

onderscheiden door hunne verwonderlijke verscheidenheid en woestheid. 

Op den Himálaya ontbreken geheel en al plateau’s, en meren, die de 

schoonheid van een bergachtig landschap zoo zeer verhoogen, treft men 

slechts zelden en dan nog op tamelijk geringe hoogten aan. 

Ten opzigte van Thibet, d. 1. van het land, dat gelegen is tusschen de 

noordelijke helling van den Himálaya en de zuidelijke helling van den 

Karakórum, meende men langen tijd, dat het slechts uit eene rij van 

groote plateau’s bestond, hoewel reeds von rumBorpr meermalen trachtte 

deze dwaling, die aan oude berigten haar oorsprong te danken had, te 

wederleggen. Weliswaar, worden er eenige weinige planteau’s in Thibet 

gevonden, maar zij beslaan eene veel geringere uitgestrektheid dan men 

vroeger geloofde. 

Thibet in het algemeen genomen is een zich in de lengte uitstrekkend 

dal, dat evenwijdig loopt met den Himálaya, en zoowel ten opzigte van 

zijne uitgebreidheid als wegens zijne hoogte tot de merkwaardigste dalen 

onzer aarde behoort. De Dihóng, een nevenrivier der Brahmapútra, loopt 

door het oostelijke gedeelte van dit dal, de Indus en de Sâtlej door het 

westelijke. De groote waterscheiding, welke het Thibetsche lengtedal in 

twee deelen splitst, in het oostelijke en het westelijke, bestaat niet uit een 
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bergketen, maar uit een allengsche aanzwelling van den breeden dal- 

bodem tot de aanmerkelijke hoogte van 15,400 voet. In de nabijheid 

dezer aanzwelling zijn eenige meren gelegen. 

Deze groote hoogte, zoo ongewoon bij een dal in eenig ander gedeelte 

der wereld, was de eigenlijke oorzaak, waarom Thibet zoo lang, doch 

geheel ten onregte voor een plateau werd gehouden. 

Van de waterscheiding af heeft zoowel naar het oosten als naar het 

westen het groote dal van Thibet slechts eene zachte eerst verderop 

steilere helling. 

Zijn meer oostelijk gelegen gedeelte — Oost-Thibet. — waar de 

Dihóng door stroomt, bevat de hoofdstad Lhássa, die gebouwd is op 

eene hoogte van ongeveer 10,000 voet. Hier woont de Dalai Lama, 

het geestelijke opperhoofd der Buddhisten. Dit oostelijk deel is niette- 

genstaande de reizen der genoemde zendelingen mvc en caBEr bijna 

geheel en al onbekend, maar West-Thibet, waar de Indus en de Sätlej 

door stroomen, is meermalen door Europeanen onderzocht geworden. 

Het bestaat uit drie gewesten: 

1. Gnári Khórsum, door de aardrijkskundigen somwijlen Groot- 

Thibet genoemd — hoewel evenwel zeer zeker de naam Hoog- 

Thibet juister is, — met de hoofdstad Gártok ; 

Ladák, Midden-Thibet, met de hoofdstad Leh; 

Balti, Klein-Thibet, met de hoofdstad Skárdo. 

In Gnári Khórsum, het meest oostelijke en hoogst gelegene dezer 

gewesten , dat een aanvang neemt in de nabijheid der waterscheiding 

en aan China onderworpen is, is het dal doorgaande zeer breed, 10 

ja zelfs 12 en 15 uren; in zijn middelste gedeelte, in Ladák, trekt 

het zich meer of min te zamen; eene breedte van 3 of 4 uur komt hier 

reeds zelden voor en in Bálti, het westelijkst en laagst gelegen gewest, 

wordt het zoo naauw, dat de vroeger zoo breede dalvlakte meermalen 

zich voordoet als een bergkloof. Ook grijpen niet alleen in Bálti, maar 

ook in Ladák en Gnári Khórsum een aantal zijdelingsche dalen en niet 

zelden ver in de beide zijden van het hoofddal. Aan de beide zijden 

van het dal verheffen zich ook afzonderlijke secundaire bergketenen , 

die nu eens tot den Indus naderen, dan weder van hem verwijderd blijven. 

Deze zijdelingsche dalen en deze onregelmatige, dikwerf gewondene 

nevenketenen, die zich vooral aan het meest oostelijke deel van het dal 

zoodanig vermeerderen en vertakken, dat het dikwijls bezwaarlijk valt 
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de werkelijke rigting van het hoofddal zelf te herkennen en te volgen, 

hebben aanleiding gegeven tot het voor de hand liggende gevoelen — 

nu evenwel vervallen zijnde — dat zich in westelijk Thibet, in Balti 

een groote van het zuiden naar het noorden loopende bergketen bevond , 

Bôlor Dagh of Bélut Dagh genaamd, die den Himálaya bijna regthoekig 

doorsneed. 

De plaatselijke gesteldheid van den Künlün is naauw verwant met 

die van Thibet en van den Karakorúm; ook hier zijn evenals in Thibet 

groote algemeene verhevenheden. Breede dalen, die evenwel niet steil , 

maar in het oogvallend langzaam zich neigen, worden afgewisseld door 

meren, wier water evenwel steeds min of meer zout is, en met hooge 

groote plateau’s. Het hoogste dezer plateau’s en ook wel het hoogste, 

hoewel niet het uitgestrektste der aarde, heet Dápsang; het ligt 17,500 

voet boven het vlak der zee. Andere hooge plateau’s zijn die van Búllu 

(16,883 voet), van Aksáe Chin (16,620 voet) en van Voháb (16,419 

voet). 

_ Deze breede dalen, deze hooge plateau’s worden in den zomer niet 

door sneeuw, maar evenmin door gewassen bedekt. Aan de verafzijnde 

randen staan afgezonderd van elkander eenige groote met sneeuw be- 

dekte toppen. Waar het oog overigens heen dwaalt, men aanschouwt 

hier slechts kale, naakte rotsen, uitgestrekte woeste vlakten, maar alle 

evenwel doorsneden door geulen en groeven van de beeken afkomstig, 

die, de sneeuw en gletschermassa’s der trotsche sneeuwtoppen in aan- 

merking genomen, zeker nimmer haar water zullen ontberen. Hier en 

daar zijn zoutmeren; nu en dan ontmoet men vlakten door eene dunne 

zoutkorst bedekt, — de opgedroogde bekkens van vroeger bestaan heb- 

bende meren, — soms borrelen heete bronnen op, die reeds van verre 

herkenbaar zijn door de menigte dampen , die zich om haar verzamelen en 

die haar omhullen. Waren deze hoog gelegene streken verstoken van water, 

zoo zouden zij eene woestenij vormen ‚ even verschrikkelijk voor menschen 

als voor dieren. Zelfs in het warmste gedeelte van het jaar, in den zomer 

als de zon het hoogst is, waait een doordringend koude, ijzige wind 

over deze hooge platcau’s, over deze breede dalen, over deze met zout 

bezwangerde meren. 

IV. BERGTOPPEN EN BERGPASSEN. 

Hoewel wij er tegenwoordig nog verre van verwijderd zijn de namen 
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en hoogten van alle toppen van Hoog-Azië te kennen, van welke de 

hoogste duizende voeten met eeuwige sneeuw zijn bedekt, zoo is men er 

evenwel in geslaagd de hoogte der meest gewigtige bergen met groote 

zekerheid te bepalen. Wij zijn deze kennis voornamelijk verschuldigd aan 

het werk der Indische graadmeting (Great trigonometrical Survey of India). 

Juister welligt dan uitgewerkte beschrijvingen, zullen ons de opgaven 

van de hoogten en van de uitgestrektheid der gebergten van Hoog-Azië 

onderrigten. | 

Van de keten van den Himálaya alleen zijn tot heden toe 216 toppen 

gemeten geworden. Onder deze 216 toppen bevinden er zich 17, die over 

de 25,000 voet, 40, die over de 23,000 voet, en 120, die over de 20,000 

voet hoog zijn. Een niet onbeduidend aantal toppen is verder in den Kara- 

korúm en in den Künlün gemeten geworden. 

De hoogste onder alle toppen van Hoog-Azië, daarenboven de hoogste 

tot heden bekende bergtop onzer aarde , draagt den naam van Gaurisánkar 

bij de Hindoe’s en Chingopamarí bij de bewoners van Thibet. De Engel- 

schen hebben hem , daar zij zijnen werkelijken naam niet konden te weten 

komen, Mount Everest genaamd. De Gaurisánkar ligt in den Himálaya , 

in het koningrijk Nepál, op 27° 59.8’ N. Br. en op 86° 54.7’ O. Lv. Gr., 

(niet op 85° 54.7 L. zooals ten gevolge eener dwaling nog steeds in talrijke 

leerboeken gevonden wordt). Hij bereikt eene hoogte van 29,002 voet = 

27,212 Par. v. en is 6000 voet hooger dan de hoogste top van de Andes en 

13,000 voet hooger dan de Mont Blanc. 

Op den Gaurisánkar volgt de Dápsang in den Karakorúm, die 28,278 

voet hoog is; dan eerst de tot heden toe voor de hoogste gehoudene Kan- 

chinjfnga, die 28,156 v. bereikt. De Dhawalagíri, 26,826 voeten hoog , 

wordt nog overtroffen door den Síhsur, van 27,799 voet. De drie laatst- 

genoemde bergen liggen in den Himálaya. Als hooge toppen van den Kara- 

korúm vermelden wij nog (behalve de reeds genoemde Dápsang) den 

Diámar, van 26,629 voet, en den Masheribrúm, van 25,626 voet. De 

Künlün vertoont geene zulke buitengewone verheffingen, tot heden toe 

ten minste heeft men in hem geene toppen gevonden, hooger dan 

22,000 voet. 

Wanneer wij bedenken, dat de hoogste berg van de Andes, de Acon- 

cagua, slechts eene hoogte van 23,004 voet bereikt, de Chimborazo die 

van 21,422, dat wij verder in den Himálaya alleen — in het eene gedeelte 

van Hoog-Azië — tegenwoordig 40 toppen kennen , die den hoogsten top 
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van het Andes-gebergte, den Aconcaguá, overtreffen , dan kan er waarlijk 

geen de geringste twijfel meer bestaan, of de bergen van Azië hooger zijn 

dan die van Amerika. 

In verband met de toppen van Hoog-Azië, moge het mij vergund zijn, 

hier die hoogten aan te voeren, welke men tot heden toe van hen heeft 

kunnen bereiken. In de wijd uitgestrekte gebergten van Hoog-Azië wordt 

nergens een man aangetroffen, die, door persoonlijke eerzucht gedreven , 

het zoude willen beproeven — zooals dit in Europa meermalen door de 

bewoners der Alpen is gedaan — den eenen of anderen buitengewoon in 

het oog vallenden bergtop te bestijgen. Niet gewillig, maar met tegen- 

zin, slechts door groote belooningen uitgelokt, kan hij besluiten den 

reiziger op zulke wegen te vergezellen, die de bijgeloovige Hindoe minder 

schuwt om de daarmede verbondene onzekere gevaren, dan wel wegens de 

ontheiliging, die hij meent te begaan in het naderen van den top, daar vol- 

gens zijne denkbeelden deze door ongenaakbare, als heilig vereerde god- 

heden bewoond worden. Zijne dwaling bereikt den hoogsten graad, wanneer 

hij in den top niet een berg, maar den God zelven vereert, naar welken 

deze genoemd is. Slechts door het brengen van offers en door gebeden kan 

de vertoornde, zwaar beleedigde godheid worden verzoend. Zoowel wan- 

neer het bestijgen van een berg of pas een aanvang neemt, als wanneer 

deze geeindigd is, worden dieren (gewoonlijk schapen) met strenge 

inachtneming der groote plegtigheden geslagt en geofferd, terwijl stukken 

van hun vleesch en het warme bloed naar alle windstreken worden geslin- 

gerd. Niet de gids, maar de reiziger dient vooraan te gaan om den juisten 

weg te zoeken. Men bevindt zich , zooals von mvmorpr zoo treffend zegt, 

in zijne schildering eener proefneming , om den top van den Chimborazo 

te bestijgen „in den bedenkelijksten toestand, zonder dat men eenige kennis 

bezit van de plaats, waar men zich bevindt. Men is hier overal het eerst” 

De gedenkwaardige proef van von ruMsorpr om in het Andes-gebergte 

den Chimborazo te bestijgen wekte de algemeene bewondering wegens 

zijne stoutheid. Op de hellingen van dezen berg, die 21,422 voet hoog 

is, bereikte hij den 23 Junij 1802 de hoogte van 19,286 voet, eene 

hoogte, die vóór hem nog door niemand was bereikt. Het voorbeeld 

door von mvMBorpr gegeven, de belangrijke uitkomsten voor de weten- 

schap, die het gevolg waren der bestijging van dezen berg, waren de 

aanleiding, dat ook in Hoog-Azië herhaaldelijk proeven werden genomen 

tot het beklimmen van hooge bergtoppen. De gebroeders ALEXANDER 
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en JAMES GERARD (Engelschen) hebben reeds den 18 October 1818 in de 

nabijheid van den Porgyál- of Tazhigáng-Piek in Spíti (Thibet) eene 

hoogte bereikt van 19,441 voet en tien jaar later (31 Augustus 1828) 

kwam JAMES GERARD tot op 20,400 voet. De officieren, die belast zijn 

met de trigonometrische opmeting van Indië, hebben in het jaar 1859 

en in 1860 een punt, dat 19,979 voet hoog was, tweemaal beklommen, 

en eenmaal een ander punt van 19,958 voet hoogte. Een trigonometrisch 

sein werd zelfs in Hoog-Azië, 21,400 voet boven het waterpas der 

zee, op een vooruitstekend punt opgeriet, waar het van vele andere 

punten kon worden waargenomen. Ons zelven gelukte het den 3 Au- 

gustus 1856 bij een der uitloopende takken van den Sássar-top eene 

hoogte te bereiken van 20,120 voet, den 22 Augustus 1855 een pas 

over te klimmen van 20,459 voet en 3 dagen vroeger (19 Augustus) 

den top van den [’bi Gämin zelfs tot 22,259 voet te beklimmen. Dit 

is de grootste tot heden toe bereikte hoogte, maar ik mag niet verzui- 

men de opmerkzaamheid er op te vestigen, dat deze lager is dan die, 

welke men door middel van luchtballons bereikt heeft. Reeds den 16 

September 1804 te Parijs opstijgende, kwam GAY-Lussac op eene hoogte 

van 23,020 voet; BIxro en BARRAL bereikten den 27 Julij 1850 eene 

hoogte van 23,009 voet en wersm den 10 November 1852 eene van 

22,980 voet. Maar zij allen werden nog verre overtroffen door GLAISHEL , 

die den 5 September 1862 in een door coxwerL bestuurden ballon ten 

minste 82,000 voet hoog steeg. Toen was hij zonder twijfel aan de 

grens gekomen, waar het den mensch ter naauwernood meer mogelijk is 

te leven. De grenzen, binnen welke de verdunning der lucht den men- 

schen het leven nog mogelijk maakt, zal men steeds slechts bij bena- 

dering kunnen bepalen, want afgezien van de wisseling in luchtdruk- 

king zelven, dat ongetwijfeld op deze hoogten slechts zeer gering is, 

worden deze bepaald voor een ieder naar den bouw van zijn ligchaam 

en naar den invloed, dien een langer oponthoud op groote hoogten op 

hem uitoefent. Wij hadden dikwijls gelegenheid op te merken, hoezeer, 

tot op zekeren graad althans, de gewoonte eene tweede natuur wordt. 

Aanvankelijk leden wij tamelijk veel bij den overgang van passen van 

17- tot 18,000 voet, later, toen wij herhaaldelijk verscheidene dagen 

op deze hoogten hadden doorgebragt, ondervonden wij zelfs op 19,000 

voet slechts weinig beteckenende, ras voorbijgaande bezwaren , hoewel 

het waarschijnlijk is, dat een langer oponthoud op zulke hoogten 
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voor de gezondheid voortdurende nadeelige gevolgen zou hebben. 

Bij het bespreken der passen bepaal ik mij slechts bij die, welke 

over de hoofdketen van het gebergte voeren. Men kent thans de 

hoogte van 21 passen, die over de hoofdketen van den Himálaya lei- 

den, ván drie passen in de keten van den Karakorúm en van drie in 

die van den Künlün. Ik betwijfel, of er in den Himálaya nog veel 

meer passen zullen gevonden worden, die in zijne hoofdketen gelegen 

zijn, maar in den Karakorúm en in den Künlün zal later, als deze 

gebergten aan een naauwkeuriger onderzoek worden onderworpen , zonder 

twijfel nog eene reeks van hoofdpassen gevonden worden. 

De waarde, die wij verkrijgen voor de gemiddelde hoogten der 

passen in elk van de ketenen der drie hoofdgebergten van Hoog- 

Azië, zijn: 

ImesdensHimälapat zi Pee leuke 4 1745800 woot. 

RN ralaorbme rr ae ot WOO, 

afer dn biste) maaie sask de Med 00 Oe 45, 
Met voordacht zijn bij de berekening der gemiddelde waarden die 

passen niet mede gerekend, die zich in de talrijke vertakkingen van 

de hoofdketen bevinden. 

Ter vergelijking geef ik hier de gemiddelde hoogte der passen van 

andere gebergten. Zij bedraagt : 

In de westelijke Andes . . . . . 14,500 voet. 

„_» oostelijke Bren zere alie 1845005055 

eni Alpen vanrBuropastaj spasnde T05O 

Uit de voor Hoog-Azië opgegevene getallen blijkt, dat de Karakorúm 

passen bezit, wier gemiddelde hoogte verreweg de grootste is; de 

hoogste pas, die wij kennen, ligt evenwel niet in den Karakorúm, 

maar in den Himálaya. Dit is de I’bi Gâmin-pas, die van Gärhvál 

naar Gnárìi Khórsum voert en die door ons als de eerste en tot dus- 

verre eenige Europeanen is overgetrokken op den 22 Augustus 1855. 

Hij bereikt de verbazende hoogte van 20,459 voet. De hoogste pas 

van den Karakorúm is de 19,019 voet hooge Mustagh-pas. De laagste 

pas, die over de hoofdketen van den Himálaya voert, is de Bára 

Lácha-pas, die 16,186 voet hoog is. Hij, die derhalve slechts over 

den regten hoofdkam van den Himálaya wil trekken, heeft ten minste 

een pas over te gaan van 16,186 voet, dus eene hoogte, welke die 

van den Mont Blane verscheidene honderde voeten overtreft. 
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De Bára Lácha, de laagste pas in den Himálaya, is hooger dan de 

hoogste pas in de Andes, daar de hoogste Andes-passen Alto de Toledo 

en Lagunillas slechts eene hoogte van 15,590 voet bereiken. De 

hoogste pas der Alpen is de Nieuwe Weiss-Thor, die 12,186 voet 

hoog 18. 

V. WATERSTELSEL. 

Hoog-Azië is rijk aan bronnen van allerhanden aard, aan koude zoo- 

wel als aan heete. Zij ontspringen onder de meest verschillende om- 

standigheden en komen nog voor op eene hoogte van meer dan 17,000 

voet. De hoogste door ons waargenomene — en ook wel de hoogste, 

tot heden toe bekende koude bron der aarde, — ligt in Thibet op de 

noordelijke helling van den YI’'bi Gämin-top, 17,650 voet boven het 

vlak der zee. In den Himálaya was de hoogste, door ons ontdekte 

bron aan de helling van den Kyúngar-pas, namelijk op 15,920 voet. 

Von mumsorpr beschrijft als de hoogst gelegene koude bron van het 

Andes-gebergte de „Ladera de Callud” (15,526 voet), in de Alpen is tot 

heden toe geene koude bron op eene grootere hoogte dan die van 10,440 

voet aangetroffen geworden. 

In geen deel van Hoog-Azië zijn de bronnen zoo waterrijk als in Kash- 

mír ; sommige worden voor zoo heilig gehouden, dat op bepaalde tijdstip- 

pen duizenden eene bedevaart daarheen doen. Maar niet alleen eenige der 

koude bronnen zijn een voorwerp der vereering, maar ook in het 

bijzonder genoegzaam alle heete bronnen, in wier nabijheid steeds eenige 

tempels gebouwd zijn, hoewel bijna geen enkele dezer heete bronnen op 

de eene of andere wijze omsloten is. Dit heeft voor den natuuronderzoeker 

het voordeel, dat hij het te voorschijn komen, het uitvloeijen en op- 

borrelen der bronnen geheel anders kan waarnemen en nagaan dan bij 

ons in Europa, waar de oorsprong van de meeste heete bronnen, aan- 

gezien deze gemetseld zijn, zelden toegankelijk is. 

Tegenwoordig kennen wij in Hoog-Azië 52 plaatsen , waar heete bron- 

nen ontspringen, d. 1. zulke bronnen, die de gemiddelde temperatuur der 

lucht op de plaats waar zij voorkomen aanmerkelijk overtreffen. Bijna op 

ieder der 52 plaatsen bevindt zich eene reeks van verschillende heete 

bronnen, op sommige plaatsen zelfs tien tot vijftien. 

In Hoog-Azië zijn de meest beroemde heete bronnen die te Bádrinoth, 

te Jâmnótri en te Manihárn; de laatste, gelegen in een naauw dal van Kúlu 
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op eene hoogte van 5587 voet, is de heetste bron van Hoog-Azië. Zij 

heeft eene temperatuur van 94.4° crersrus en wordt in warmte slechts 

overtroffen door die van „Las Trinchera’s” en door die van „Aguas de 

Comangillas ,„” de heetste bronnen der aarde. Las Trinschera’s in Mexiko 

hebben eene temperatuur van 97° cersrus en de Aguas de Comangillas in de 

nabijheid van Chichemequillo en Quanaxuato, 62,100 voet boven de zee 

gelegen, van 96.8° ceusrus. 

Meren komen in den Himálaya zeer zeldzaam voor; de belangrijkste 

slechts op lage hoogten, het Naimitál-meer in Kâmáon, 6520 voet, en in 

Kashmír de Vúllar, 5126 voet, en het Chinár-meer. 

In Thibet en Turkistan treft men een aantal meren aan, die evenwel 

langzamerhand opdroogen en duidelijk het bewijs leveren , dat zij vroeger 

veel grooter waren. Zij zijn alle op aanmerkelijke hoogten gelegen en be- 

vatten eene grootere hoeveelheid zout, dan meren in het algemeen , som- 

tijds in zoo groote mate, dat zij meer of min brak zijn. Maar van enkelen 

is nogtans het water drinkbaar, zoo van het Hánle-meer en het bovenste 

Tsomognalarí-meer. 

De meest belangrijke meren, in Thibet, in den Karakórum en in de 

Künlün gelegen, zijn de volgende : 

Namen. Hoogte. Namen. Hoogte. 

naeOhinr. 16,620 V. Nima, Kar wats 15,100 V. 

BeonGasdt. es 15,693 „ Eäânle st samekensie saldo 14,600 

AMRO aide vorh ee 15,684 „ Lsotflamgernderir Alat 14,580 „ 

Waes Borel sn veren 0 15,51 DeosBRul sand eije 14,400 „ 

VAL 15,460 Bov. Tsomognalari. .. 14,050 „ 

Babaus Mal soa oe 15,250 „ Ond. pn oel OL Ost 

INRAAALAAK eeeh oden ve 15,250 „ KronMätbal: es  sasrsnn 14,16 dop 

BNEOMROR esse ale da 15,130 „ 

De voornaamste waterscheiding van Hoog-Azië wordt niet gevormd, zooals 

men vroeger ten onregte geloofde , door den Künlün, maar door den Kara- 

korám, een feit, dat door ons het eerst is aangewezen. De Himálaya 

zoowel als ook de Künlün worden meermalen door rivieren doorsneden , de 

eerste door de Sâtlej, de laatste door de Karakásh. De talrijke, den Himá- 

laya doorsnijdende rivieren, onverschillig of zij van zijne noordelijke of 

zuidelijke helling ontspringen , vloeijen, even als alle wateren, die van de 

zuidelijke hellingen des Karakorúm’s naar beneden vlieten, en voorts als 

alle in Thibet voorkomende stroomen , in eene zuidelijke rigting naar de 

1866. 8 
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vlakten van Indië en storten zich uit in de Indische zee , terwijl daarente- 

gen naar de vlakten van Midden-Azië, naar het noorden al die rivieren 

stroomen, die zich vormen aan de noordelijke helling van den Karakorúm 

of welke ontspringen op de beide hellingen van den Künlün. Sommige 

dezer rivieren verliezen zich in de uitgestrekte steppen van Midden-Azië , 

andere bereiken de Chinesche zee, eenige weinige zijn binnen-rivieren en 

loopen uit in de meren. 

Vóór alles dient te worden opgemerkt betreffende de rivieren van Hoog- 

Azië, dat het meerendeel haren oorsprong niet uit bronnen in den 

striksten zin van het woord ontleent, maar van gletschers. De hoeveel- 

heid water der rivieren is aan groote veranderingen onderworpen, die in 

den zomer ontstaan tengevolge van bet smelten der sneeuw, maar slechts 

in Thibet hoort men van groote, verwoestende overstroomingen , welke 

bij tijd en wijle ontstaan, doordat zoo niet in ontoegankelijke dan toch 

in weinig bezochte gedeelten van het gebergte, tengevolge van aard- 

stortingen of ook van sneeuwlawinen, zich eene groote massa water 

verzamelt, hetwelk later, als de oorspronkelijke hindernissen uit den weg 

zijn geruimd, met groote hevigheid zich in de beddingen der rivieren 

uitstort en deze tot eene ongewone hoogte doet zwellen, 

Tot de verschijnselen, die den loop der. meeste grootere rivieren van 

Hoog-Azië kenschetsen en die bij Europesche rivieren wel niet geheel 

en al ontbreken, maar toch in het algemeen slechts zeer onvolkomen 

zijn ontwikkeld, behooren de steeds op gezette tijden wederkeerende 

veranderingen, die haar waterpas ondergaat op onderscheidene tijden van 

het jaar, en in het bijzonder de verrassende magtigheid der uitschu- 

ringen, de eigenschap van het water om steeds dieper in het bed der 

rivier te graven en alzoo van de algemeene oppervlakte langzaam , maar 

onophoudelijk neer te dalen. 

Deze uitschuring juist is het, die bij de rivieren van Hoog-Azië het 

hoogst en het algemeenst ontwikkeld is. Wanneer zij behoorlijk erkend 

en bepaald is, opent zij nog bovendien vele belangrijke gezigtspunten, 

ter verklaring van vele geographische, geologische en natuurkundige 

verschijnselen. 

Voor ik evenwel er toe over ga eenige der talrijke verschijnselen aan te 

voeren, die voor een deel in innigen zamenhang met de uitschuring 

door de rivieren staan, anderendeels daaruit onmiddellijk voortvloeïjen , 

wil ik trachten de magtigheid en algemeene uitbreiding der uitschuring 

door eenige voorbeelden en getallen op te helderen. 
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De gemiddelde grootte van de uitschuring der rivieren, zelfs der 

kleinere, bedraagt in den Himálaya en in Thibet 1200 tot 1500 voet, 

doch is dikwijls meer dan 2000 voet en bereikt in eenige gevallen, 

zooals bij den hoogeren loop van den Ganges, den Sätlej en den Indus, 

zelfs de verbazende grootte van 8000 voet, of, om mij bepaalder uit te 

drukken, oorspronkelijk was de bedding van ieder dezer rivieren 8000 

„voet hooger gelegen dan thans, en ieder dezer stroomen heeft eene laag 

van deels vaste gesteenten, deels alluvium van 3000 voet weggevoerd. 

Zulke groote uitwerkselen waren zoo verrassend, en de uitschuring 

zelve was daarenboven een zoo nieuw onderwerp van onderzoek, dat 

wij aanvankelijk vele zwarigheden hadden de uitgangspunten te vinden, 

die ons bij de eindbepaling van de grootte der uitschuring konden leiden. 

De meest zekere en vaste uitgangspunten tot bepaling der uitschuring 

zijn de volgende: lepelvormige, afgeronde uitwassen aan de dalwanden, 

rotsblokken, deels verschillend van , deels overeenstemmende met degene, 

die thans in rivieren voorhanden zijn (die dikwijls in effene vlakten zijn 

afgezet), en zamenhangende lijnen van conglomeraten van land- en zoet- 

waterschelpen, langs de steile wanden der dalen. Bij de meest ver- 

schillende rivieren, onder de meest afwijkende omstandigheden, waren 

wel is waar niet altijd alle, maar steeds eenige dezer vormen voorhan- 

den, zoodat het ons mogelijk was bijna op alle plaatsen de uitschuring 

naauwkeuriger te meten en te bepalen, dan wij dit in den aanvang 

schenen te kunnen verwachten. 

De uitschuring als bestaande gedacht — en wij hebben te veel onomstoo- 

telijke bewijzen, dan dat haar voorhanden zijn zou kunnen worden 

geloochend — maak ik hier opmerkzaam op hare gevolgen, van welke 

ik als de gewigtigste noem : temperatuur-verhooging, thermische werking 

van den luchtstroom, die langs de steile wanden van het dal opwaarts 

trekt, verandering van de verhouding der vochtigheid en de met haar 

zoo zeer zamenhangende veranderingen in de verdeeling van den planten- 

groei en in de uitbreiding der gletschers. 

VL. DE GLETSCHERS EN DE SNEEUWGRENS. 

Gletschers naar hunnen aard en physische eigenschappen met die in 

de Alpen overeenstemmende zijn in Hoog-Azië in een verbazend aantal 

verbreid. Des te meer verrassend is het, dat de aanwezigheid van 

gletschers eerst sinds betrekkelijk korten tijd bekend is. Voor het jaar 

8 
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1842 wist men niet, dat Hoog-Azië zelfs gletschers bezat. Men had zich 

integendeel veel moeite gegeven door eene reeks van hypothesen te 

bewijzen, dat zelfs de vorming van gletschers in Hoog-Azië eene on- 

mogelijkheid was. 

Gletschers werden voor het eerst in Thibet bekend door de reizen 

van viene (1842); overste srracHey heeft in het jaar 1847 hun bestaan 

voor het eerst aangewezen in den Himálaya. Hij had tegelijkertijd, 

om allen twijfel over zijne belangrijke ontdekkingen weg te nemen, 

eene reeks zorgvuldige waarnemingen gedaan over het voortgaan van 

twee, niet zeer groote, in Kämáon gelegene gletschers. De groote 

massa’s ijs en sneeuw, die in den Himálaya zelfs in het midden van 

den zomer worden aangetroffen op betrekkelijk zelfs lage hoogten, 

moesten in ieder geval de opmerkzaamheid van vroegere reizigers tot 

zich trekken, maar men gaf hun gewoonlijk den naam van hard bevro- 

zene sneeuwbedden en zag hen evenals de overblijfselen van lawinen 

aan voor plaatselijke verschijnselen. 

Het uitgebreide Hoog-Azië is ons nog in al zijne gedeelten te weinig 

bekend, dan dat ik het zou durven wagen reeds nu eene opsomming 

te geven van alle daar voorkomende gletschers van de eerste orde. 

Zelfs eene schatting van hun aantal behoort tegenwoordig tot de onmo- 

gelijkheden, Het moge hier voldoende zijn te vermelden, dat zich in 

den Karakorúm, zoo niet de talrijkste dan toch de grootste gletschers 

van Hoog-Azië bevinden. Een der belangwekkendste groepen van glet- 

schers, die wij zelve gelegenheid hadden te zien en nader te onder- 

zoeken, bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van den Sássar-pas 

aan den handelsu, tusschen Leh en Yárkand; in Bálti onderschei- 

den zich de Chorkónda- en de Purkutsi-gletschers door steilheid , woest- 

heid en breede scheuren. De laatste, hoewel in lengte ver ten achteren 

staande bij andere gletschers, levert toch, zooals kapitein MONTGOMERIE 

zegt: „een heerlijk schouwspel op, daar men van één punt eene groote 

ijsmassa op eenmaal kan overzien.” 

Kapitein MonreomerIm, zich onderscheidende door zijn uitmuntenden 

en naauwkeurigen arbeid, een der officieren, die belast is met de tri- 

gonometrische meting van Indië, berigt verder, dat de Baltóro-gletscher 

in het Braháldo-dal (in Balti) eene lengte bezit van 86 Engelsche mijlen 

en eene breedte van 1 tot 2} Engelsche mijl, en dat de Biáfo-gletscher 

met nog eenen anderen, die zich aan de tegenovergestelde helling be- 
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vindt, een zamenhangenden iĳsstroom vormt van 64 Engelsche mijlen, 

die loopt in eene bijna regte lijn en behalve de gewone gletscherscheuren 

geene afbreking vertoont. 

Tegenover zulke gletschers, die men teregt „Reuzengletschers’’ heeft 

genoemd, zijn de onzen in de Alpen gelegen klein. In het Andes- 

gebergte zijn tot heden toe geene gletschers hoegenaamd bekend. Het 

is nog niet met zekerheid uitgemaakt, of eenige der belangrijkste 

sneeuwbergen van Afrika, zooals de Kilimandjaro en de Kenia, gletschers 

bezitten of niet. Naar mijne meening wordt de vorming van gletschers 

noch in de sneeuwgebergten van Afrika, noch in het Andes-gebergte 

door iets in den weg gestaan. 

Het benedeneinde der gletschers van Hoog-Azië ligt laag ten opzigte 

van de grenzen der sneeuw. Im den Himálaya gaan de laagste gletschers 

tot 11,000 voet, sommige tot 10,000 voet, en in Thibet gaan zelfs 

eenige nog lager, zooals de Bipho-gletscher, die op 9876 voet 

eindigt. Hij levert een zeldzaam voorbeeld op van een bijzondere lage 

daling eens gletschers. De Karakorûm en de Künlün vertoonen ten 

aanzien hunner gletschers dezelfde verschijnselen als die van den Himá- 

laya en die van Thibet. Kenmerkend voor de gletschers van Hoog-Azië 

is het, dat zij vroeger veel grooter waren dan tegenwoordig. Dat men 

betreffende de gletschers van Europa dezelfde waarneming gemaakt 

heeft, is bekend; of men evenwel in de besluiten, die men hieruit 

getrokken heeft, niet te ver is gegaan, willen wij hier niet verder 

onderzoeken. 

Als met de gletschers in innig verband staande, wil ik hier de 

sneeuwgrens aanwijzen, namelijk van die lijn, tot welke de sneeuw ge- 

durende het geheele jaar blijft liggen. 

Reeds heb ik in de „geschiedkundige inleiding” tot deze verhandeling 

melding gemaakt van het voor het eerst door weBB en moorcroFT ontdekt 

feit: dat namelijk de sneeuwgrens aan de noordelijke helling van den 

Himálaya (de zijde naar Thibet gekeerd) hooger reikt dan aan de zuidelijke 

(de naar Indië gekeerde) en tevens dat dit feit tot heftige tegenspraak 

aanleiding heeft gegeven. Von mumsorpr was een der eersten, die de juist- 

heid dezer ontdekking trachtte te bewijzen en daarvoor eene verklaring 

zocht te vinden: „De grootere hoogte” zegt von mumBoLDT, „op welke 

zich de sneeuwgrens aan de noordelijke helling van den Himálaya be- 

vindt, wordt verklaard door de warmte-uitstraling der aanliggende 



118 HOOG-AZIË UIT EEN NATUUR- 

hooge vlakten, de droogheid en doorschijnendheid der lucht en door de 

geringere hoeveelheid sneeuw , die in eene koudere en droogere atmospheer 

gevormd wordt.’ Van al deze oorzaken schijnt ons evenwel de laatste 

verreweg de belangrijkste; hoe verder wij namelijk van het zuiden naar 

het noorden Hoog-Azië binnendringen, des te drooger wordt het kli- 

maat, des te minder regen en sneeuw valt er. Hebben wij daarentegen 

de middelste keten van Hoog-Azië, den Karakorum overschreden, en 

naderen wij den Künlün, dan vinden wij eene snelle en aanmerkelijke 

toeneming van den neerslag uit de lucht en een daaraan beantwoordend 

sterk dalen van de grens der sneeuw. 

In de eerste plaats was de strijd over de juistheid van de sneeuw- 

grens wel daardoor ontstaan, dat men de volgende wijziging geheel en 

al voorbij zag. Hoewel namelijk, op de naar Thibet gekeerde zijde van 

den Himálaya, de sneeuwgrens hooger ligt dan op de Indische, zoo 

blijft evenwel de invloed der ligging dusdanig als zij beantwoordt aan 

de breedte ten noorden van den evenaar, wanneer wij de hellingen van 

een gedeelte van het gebergte onder elkander vergelijken, al naar ge- 

lang deze ten noorden of ten zuiden van den hoofdkam liggen. Binnen 

zulke grenzen is de sneeuwlijn hooger in de zuidelijke dan in de noor- 

delijke rigting. 

Het groote belang, hetwelk dit vraagstuk aanbood, heeft ons aange- 

„spoord, gedurende onze reizen, het ons tot taak te stellen eene reeks 

van onderzoekingen over de sneeuwgrens in de verschillende bergketenen 

van Hoog-Azië in het werk te stellen. Als uitkomsten daarvan vonden 

wij voor de gemiddelde hoogte der sneeuwgrens : 

A. Im den Himálaya: zuidelijke (Indische) helling 16,200 voet. 

nootdelijke (Khibetaangchekgn nrs zin bn & 17,400 5, 

B. In den Karakorúm: zuidelijke (Thibet) 5 19,400, ins, 

noordelijke (tegen de plateau’s van Turkistán) „ 18,600 „ 

C. In den Künlün: zuidelijke RAR rd 15,80040 

noordelijke (tegen de vlakten van Turkistán) „ 15) LOO ZEE 

Deze zijn de gemiddelde waarden voor de lengte van ieder der afzon- 

derlijke ketenen geldende. Zonder mij hier in verdere bijzonderheden 

in te laten, wil ik slechts opmerken, dat iedere keten haar hoogste 

sneeuwgrens heeft in haar centraal-gedeelte, en dat deze aanmerkelijk 

lager wordt in de nabijheid van het oostelijke, zoowel als van het wes- 

telijke eindpunt. Evenzoo is ook de sneeuwgrens van afzonderlijke 
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toppen, vooral dan, wanneer zij zeer steil zijn en de sneeuw er zich 

slechts bezwaarlijk op zamenpakt, betrekkelijk hoog. Zoo bevinden zich 

zelfs in Thibet b. v. eenige toppen, op wier hellingen, zelfs 20,000 voet 

boven de zee, geen sneeuw wordt aangetroffen. 

Om de sneeuwgrenzen van Hoog-Azië met die van andere gebergten 

te kunnen vergelijken merk ik aan, dat volgens de metingen van von 

HUMBOLDT CO PENTLAND deze in de Andes van Quito 15,700 voet be- 

draagt, in de oostelijke Bolivia-Andes 15,900 voeten, in de westelijke 

Bolivia-Andes 18,500 voet. De uiterste sneeuwgrens in de Alpen is 

op 9800 voet, in de groep van den Mont-Blanc en den Monte- Rosa. 

Wanneer ook de sneeuwgrenzen zeer hoog reiken op de gebergten 

van Hoog-Azië, zoo heeft men in den Himálaya toch sneeuw zien 

vallen op eene hoogte van 2500 voet, maar tot heden zijn slechts 2 

dezer zeldzame voorvallen met zekerheid bekend (1817 en 1847). In 

plaatsen, die 5000 voet boven het waterpas der zee liggen, komt binnen 

10 jaar ter naauwernood een winter voor, waarin het niet sneeuwt, 

maar ook op deze hoogten smelt de sneeuw reeds na weinige dagen , 

soms zelfs na verloop van eenige uren. „Het sneeuwt, maar men ziet 

het niet,” zeggen de inwoners van Kathmándu (de hoofdstad van Nepál, 

4354 voet hoog) veel beteekenend, daar de weinige gedurende den 

nacht vallende sneeuwvlokken dadelijk bij het opgaan der zon ver- 

dwijnen. 

De gemiddelde hoogte van Thibet, van den Karakorúm en van den 

Künlün is zoo groot, dat geen punt onder de grenzen ligt, waarop nog 

de sneeuw valt, maar de hoeveelheid gevallen sneeuw is zoo gering, 

dat de passen aldaar ook in den winter begaanbaar blijven, en deze is 

niet zelden het eenige jaargetijde, waarin daarenbaven een neerslag uit 

de atmospheer plaats vindt. 

Ct Slot volgt.) 
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De vraag, of andere werelden evenals onze aarde bewoond worden 

door verstandelijke wezens, die weder andere schepselen beneden zich 

hebben, kan niet anders dan den mensch belang inboezemen, en de 

overweging dier vraag wordt noodzakelijk van tijd tot tijd op nieuw 

ondernomen , wanneer nieuwe ontdekkingen nieuwe gedachten doen ont- 

staan. De volgende bladzijden zijn geschreven ten einde omtrent deze 

zaak eenige aanduidingen te geven, die uit de nieuwere waarnemingen 

zijn af te leiden. Ons oogmerk is echter niet dat onderwerp uit te 

putten , maar eenvoudig eenige hulpmiddelen bij de overdenking daarvan 

aan de hand te doen. 

Het verbinden van sterren en planeten met leven reikt terug tot de 

tijden, toen de mensch ’t allereerst de hemelligchamen opmerkzaam be- 

gon te beschouwen en ze veronderstelde de woonplaats te zijn van 

wezens, die in staat waren op de aangelegenheden der aardbewoners 

invloed te oefenen. En toen men door de met den teleskoop gedane ont- 

dekkingen te weten kwam, dat de planeten in meerdere of mindere mate 

op de aarde geleken, en dat de zoogenaamde vaste sterren ligchamen 

konden zijn van denzelfden aard als onze zon, toen was er geene bijzon- 

dere inspanning der verbeelding toe noodig om de gissing te wagen, 

dat ontelbare werelden , die de ruimte doorklieven , bewoond werden door 

wezens, die meer of min met den mensch overeenkwamen. FoNTENELLE 

gaf eene groote populariteit aan deze beschouwingswijze door de uit- 

gave van zijne Zntretiens sur ®a pluralité des mondes ‚ waarin hij beweerde, 

dat de vaste sterren zonnen waren, en dat zij ook, evenals onze zon, 

planeten verlichtten. Bij het bevolken der verschillende hemelligehamen 

nam FONTENELLE de toevlugt tot zijne levendige verbeeldingskracht en 

bedwong die niet door strenge wijsgeerige bedenkingen, zoodat wij 

niet verwonderd zijn, wanneer hij bij het beschrijven van holten in de 

maan de vraag opwerpt: „wie weet, of niet de maanbewoners in deze 
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groote putten bescherming zoeken tegen de zonnehitte ?” Naarmate 

de wetenschap vorderde, werden de verschillende eigenaardigheden der 

planeten beter bekend en men geraakte tot de overtuiging, dat wezens, 

die geschikt waren om te leven op de geen dampkring bezittende maan , 

of op den grooteren maar ligteren bol van Saturnus, verbazend moesten ver- 

schillen van die, welke wij op de aarde waarnemen. Bij deze onderzoekin- 

gen ontvangen wij geene hulp van naauwkeurige analogien, daar onze 

aarde nergens eene vereeniging van voorwaarden aanbiedt , welke overeen- 

komen met die, welke op eenige andere planeet worden aangetroffen. In- 

dien wij b. v. ons wenden tot Mars, de planeet, die ’t meest op de aarde 

gelijkt, dan vinden wij, dat hij om zijn afstand van de zon slechts drie en 

veertig honderdsten van het licht en van de warmte ontvangt, die ons be- 

reiken. Was dit nog het eenige verschil, dan zouden de warmste gedeelten 

van Mars en de koudste streken der aarde met elkander kunnen worden ver- 

geleken ; maar wij vinden bovendien, dat wegens het verschil in digtheid 

en grootte der beide bollen, een ligchaam, dat op de aarde een pond 

weeet, indien het naar Mars werd overgebragt, daar slechts een half 

pond zwaar zou zijn. De dag van Mars van iets meer dan vierentwintig 

en een half uur verschilt niet genoeg van den dag van de aarde om 

eenigen bijzonderen invloed op levende wezens uit te oefenen; maar 

het jaar bestaat uit 6695 omwentelingen en de jaargetijden zijn dus 

veel langer dan bĳ ons. 

De iĳs- en sneeuwmassa’s, die aan de polen van Mars zigtbaar zijn, 

wijzen op eene analogie met de aarde, eene analogie, die versterkt 

wordt, wanneer de waarnemer die massa’s ziet verminderen of ver- 

dwijnen, wanneer op Mars de zomer daar is. Dat Mars een damp- 

kring bezit, kan duidelijk worden waargenomen, en in dien damp- 

kring vormen zich wolken en er zet zich vocht daaruit af, evenals bij 

ons. In hoever die dampkring van den onzen verschilt, weten wij 

niet; maar de waarnemingen van HuGeiNs toonen aan, dat hij stoffen 

bevat, die vele der sterker breekbare lichtstralen absorberen, en zoo- 

doende de oorzaak zijn, dat de planeet een roode tint bezit. De uit- 

gestrektheid der poolsneeuw in den winter, vergeleken met die in den 

zomer bewijst, dat een aanmerkelijk gedeelte van die planeet met de 

saizoenen groote temperatuurs-veranderingen ondergaat ; en daar de uit- 

gestrektheid zamenhangend land op Mars grooter is dan die der zee, — 

t geen op de aarde juist omgekeerd is, — zoo moet het klimaat daar over 
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t geheel een vastland-klimaat zijn. Men meende eens, dat de dampkring 

van Mars zich tot een zeer grooten afstand van de planeet zelve 

uitstrekte; maar de waarnemingen van Sir WILLIAM HERSCHELL, die 

kleine sterren digt aan den rand der Marsschijf waarnam, hebben aan- 

getoond, dat dit niet zoo is. Het gewigt, waarmede een dampkring 

op een bol drukt, hangt af van zijne digtheid en zijne hoogte, als- 

mede van de kracht, met welke hij door den bol wordt aangetrokken. 

Bij Mars verschilt de atmospherische drukking waarschijnlijk niet zóó- 

veel van die van onzen eigenen dampkring, dat die planeet ongeschikt 

zou zijn tot eene woonplaats voor wezens, die eenigermate gelijken op 

die, waarmede wij bekend zijn. 

Hueerns vindt grond om te veronderstellen, dat zoowel Jupiter als 

Saturnus in hunne dampkringen de gassen bezitten, die in onzen 

dampkring voorkomen, ofschoon het nog niet blijkt, welke er nog bij 

aanwezig kunnen zijn. Venus bleek even onhandelbaar te zijn onder 

het spectroskoop als onder den teleskoop. Hare wolken kaatsten het 

zonlicht terug en lieten geene genoegzame terugkaatsing toe van licht- 

stralen, die van het ligchaam der planeet af door hare atmospheer 

waren gegaan en gewijzigd waren geworden door de stoffen , die in die 

atmospheer aanwezig zijn. 

De overeenkomst der dampkringen van Jupiter, Saturnus en de aarde 

vergroot de waarschijnlijkheid, dat de beide eerste planeten bewoond 

worden of kunnen worden door wezens, die adem halen. De ont- 

zettende omvang van de eerstgenoemde planeet, die meer dan elf 

maal den diameter der aarde bezit, verleent haar eene even ontzet- 

tende aantrekkingskracht , ofschoon hare gemiddelde digtheid, met 

die der aarde vergeleken, slechts als 248: 1000 is. Eene massa, die 

op de aarde 100 pond weegt, zou van 276 tot 224 ponden op Jupiter 

wegen, al naar mate zij nabij de polen of den evenaar geplaatst was. 

De oppervlakte van Jupiter kan welligt zeer weinig digt zijn, daar 

de gemiddelde digtheid der planeet niet groot is en er reden bestaat 

om te vermoeden, dat zij naar het centrum toe digter is dan aan de 

oppervlakte. Jupiter ontvangt ongeveer '/z, van ons licht en onze 

warmte. Indien er op hare oppervlakte levende wezens zijn, dan 

moeten zij naar alle aanzien zeer ligt gebouwd wezen, daar wij ge- 

noodzaakt zijn te veronderstellen, dat digte en dus zware ligchamen 

door verscheidene lagen van hare oppervlakte zouden moeten heenzinken. 
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Saturnus heeft eene digtheid van ongeveer à van die van water, en 

wanneer wij ons voorstellen, dat die planeet niet homogeen is, maar 

uit lagen van verschillende digtheid bestaat, dan moeten de buitenste 

lagen uit zeer fijne zelfstandigheden bestaan. Zxwavel-aether heeft een 

soortelijk gewigt van 0,724, het water als 1 gerekend. Saturnus ont- 

vangt 91 maal minder licht en warmte dan de aarde, maar wegens 

zijne eigenschap om het licht sterk terug te kaatsen, schijnt hij helderder 

dan men zou moeten veronderstellen. 

Zoo wij aannemen, dat zwaarte en spierwerkzaamheid op de verschil- 

lende planeten zich tot elkander verhouden evenals op de aarde, dan 

zullen wij bevinden, zooals Sir vorN merscHELL opmerkt, dat de kracht, 

waarmede de zwaarte de spierwerkzaamheid tegenwerkt, op Jupiter 

nagenoeg twee en een half maal zoo veel is als op de aarde, doch op 

Mars slechts de helft, op de Maan }, op de kleinere planeten waar- 

schijnlijk niet meer dan >, hetgeen eene reeks oplevert, waarvan de 

uitersten, tot elkander staan als 60 tot 1. 

Voor zoover de analogie niet geheel en al bedriegt, moet de mate 

van werkzaamheid, die op eene planeet door levende wezens ten toon 

gespreid wordt, in standvastige verhouding staan tot de hoeveelheid 

van warmte, die zij verbruiken. Wij kunnen niet zeggen , welke hoeveel- 

heid warmte eene planeet ontvangt, omdat die planeten zeer kunnen 

verschillen ten aanzien van de evenredigheid van warmte, die zij vast- 

houden. Wij weten dit van hetgeen op de aarde plaats vindt. Een 

drooge bergachtige hoogte ontvangt eene groote hoeveelheid zonnewarmte , 

maar verliest die ook spoedig door sterke uitstraling , terwijl daarentegen 

eene lagere streek, met eene vochtige atmospheer als met een wollen 

kleed bedekt, maar minder warmte ontvangende, eene temperatuur 

behoudt, die de temperaturen der genoemde hoogere streken ver overtreft. 

Sir JOHN HERSCHELL doet opmerken, dat wij uit de omstandigheid, 

dat Mercurius zevenmaal meer zonnestralen ontvangt dan de aarde, 

niet mogen besluiten, dat de voorwerpen op die planeet zevenmaal 

“warmer zijn. Evenmin kunnen wij met zekerheid beweren, dat Nep- 

tunus negenhonderdmaal kouder is, omdat hij negenhoriderdmaal minder 

ontvangt. Hij zegt: „de zwakke zonneschijn op eene verwijderde planeet 

kan op hare oppervlakte worden teruggehouden en opgehoopt, evenals 

een weinig zonneschijn, of zelfs de verspreide warmte gedurende een 

bewolkten dag voldoende is om het inwendige van eene oranjerie op 

eene vrij hooge temperatuur te houden.” 
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De hoeveelheid kracht, die door een gegeven gewigt spiervezelen kan 

worden uitgeoefend, schijnt bij de aardsche wezens zeer veel te ver- 

schillen, en evenzoo verschilt ook de mate van sterkte en cohaesie in 

ligchamen van nagenoeg dezelfde digtheid. Geen onzer grootere dieren 

oefent naar evenredigheid van zijn omvang eene kracht uit, die eeniger- 

mate nadert tot de kracht, welke insekten op eene kleinere schaal uit- 

oefenen; en indien wij de werking en voortdurende beweging der 

trilharen &) bij mikroskopische diertjes vergelijken met de zoo uiterst 

geringe hoeveelheid stof, waaruit zij bestaan, dan is het ons mogelijk 

te bevroeden, dat op andere wereldbollen een zeer groot vermogen 

tot plaatsbeweging kan bestaan bij grootere schepsels, die niet beladen 

zijn met een zoodanig gewigt van vleesch en beenderen als aardsche 

wezens van hun omvang. 

De verhouding tusschen digtheid en cohaesie verschilt aanmerkelijk 

bij de zelfstandigheden, die wij kennen. Vergelijk b. v. de vastheid 

van een bamboesriet met de beweegbaarheid en weinigen zggnenhang 

van het zooveel zwaarder water; de taaiheid van goud, die zoo groot 

is, dat een enkel grein kan uitgetrokken worden tot vijfhonderd voet 

draad, met de broosheid, die men aan hetzelfde metaal kan mededeelen 

door het met kleine hoeveelheden van zekere andere zelfstandigheden 

te verbinden zonder dat men de soortelijke zwaarte van het goud 

merkbaar verandert. 

Het is rationeel te veronderstellen, dat op planeten, die in omvang 

en digtheid en ook ten aanzien der hoeveelheid licht en warmte, die 

zij ontvangen, zeer verschillen, de cohaesie der stoffen binnen eene 

zekere grens van digtheid nog meer kan verschillen dan op de aarde, 

en wij moeten daarom voorzigtig zijn in onze gissingen over de meerdere 

of mindere vastheid of weekheid der stoffen op de oppervlakte der onder- 

scheidene planeten. 

Nieuwere waarnemingen hebben geleerd, dat de grenzen van het 

leven zich op aarde verder uitstrekken dan men veronderstelde. Op berg- 

hoogten, waar de digtheid der dampkringslucht de helft of minder dan - 

de helft bedraagt van die aan de oppervlakte der zee , bestaat nog leven, 

N) TFrilhaar-beweging (ciliair-beweging) wordt niet veroorzaakt door spieren; de 

oorzaak daarvan is nog niet bekend, maar men vindt haar bij planten zoo wel als 

bij dieren, 
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en zelfs kan een zoo hoog bewerktuigd wezen als de condor uren achter- 

een op eene hoogte van 18000 voet boven de oppervlakte der zee door- 

brengen en leven en broeijen op 10000 tot 15000 voet hoogte. Op 

18480 voet is de atmospherische drukking tot de helft verminderd. 

Dr. warmen, die hetgeen men vroeger wist van het leven in groote 

diepten der zee belangrijk heeft uitgebreid, verhaalt ons, dat die 

rhizopoden, die men globigerinae noemt, gevonden worden op diepten, die 

van 50 tot 8000 vademen afwisselen, en verkreeg een levende zeester 

uit eene diepte van 1860 vademen*). Op de diepte van eene mijl klimt 

de drukking van het water tot 2640 pond of 160 atmospheren op den 

vierkanten duim. De hoeveelheid vrije lucht of zuurstof moet op zulke 

groote diepte zeer gering zijn, en de ademhaling zeer weinig energie 

bezitten. Wij moeten tevens herinneren, dat infusiediertjes kunnen 

blijven leven in water, onder de klok der luchtpomp geplaatst en be- 

roofd van eene groote hoeveelheid der daarin bevatte lucht. 

Gelijk wij zagen, kunnen wij de hoeveelheid warmte, die de bewerk- 

tuigde wezens van andere planeten tot hunne beschikking hebben, niet 

bepalen. Welligt kan het eenig licht op onze beschouwingen werpen, 

wanneer wij acht geven op de opmerkelijke ontdekking van ryNparr 

aangaande het warmte-opnemend vermogen van aromatische dampen ; 

dat van anijsolie is 372 maal grooter dan dat van gewone lucht. Zoo 

zou ook het bestaan, zelfs in matige verhouding, van eene of andere 

bij ons niet aanwezige warmte-opslorpende stof in den dampkring van 

eene planeet een zeer wezenlijken invloed kunnen uitoefenen op de 

temperatuur, aan welke de in dien dampkring levende dieren zijn 

blootgesteld. 

Wanneer wij bespiegelingen wagen omtrent het vermogen van de dieren 

op andere werelden, ’t zij om in zeer koude klimaten warmte voort te 

brengen, ’t zij om in zeer warme daaraan weêrstand te bieden, dan mogen 

wij niet over het hoofd zien de slechte warmtegeleiding door vele be- 

kende stoffen, en de verkoeling, die plaats heeft ten gevolge van de 

uitwaseming van ligchamen, die groote hoeveelheden warmte hebben 

opgenomen. De planten op onze aarde brengen bij hare levensverrig- 

tingen eenige warmte voort, maar in de meeste gevallen te weinig om 

") De juistheid dezer gevolgtrekkingen van warrrcH is echter geenszins boven 

bedenking verheven, Rep. 
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haar in staat te stellen zich naar eene zeer lage temperatuur te 

accomoderen. Evenwel brengen eenige planten gedurende haren bloeitijd 

veel warmte voort, en dr. CARPENTER voert een voorbeeld aan van 

Arum cordifoltum, die den thermometer tot 121° deed rijzen, terwijl 

de omringende temperatuur slechts 66° was. De algemeene bron van 

de bij planten en dieren ontwikkelde warmte is de langzame verbran- 

ding of oxydatie van eenige der stoffen, die zij bevatten, en er bestaan 

op aarde wezens, die geschikt zijn voor het leven in eene lucht, die slechts 

+ zuurstof bevat. Het zou niet meer dan een gradueel en geen wezenlijk 

onderscheid zijn, zoo op andere planeten eene grootere hoeveelheid van een 

de verbranding onderhoudend gas beschikbaar was, of zoo bewerk- 

tuigde wezens daar ingerigt waren om zekere stoffen in grootere even- 

redigheid te doen verbranden. 

De spectroskopische onderzoekingen van HuacinNs doen ons gelooven, 

dat de dampkringen der gekleurde sterren eene genoegzame hoeveel- 

heid conplementaire lichtstralen opslorpen om aan ieder van haar zijn 

eigenaardige tint te geven. Zoo geven Betelgeuze, een oranje-gekleurde 

ster, en Aldebaran, een bleek roode, spectrum’s, die vol strepen zijn 

op de plaatsen van de complementaire stralen van de kleur der ster. 

Aldebaran wordt beschreven als bezittende vele zoodanige donkere strepen 

in het oranje, groen en blaauw, en het wegnemen van die gedeelten 

van het spectrum laat de bleekroode tint over, die wij aan de ster waar- 

nemen. Indien dit nu bij de gekleurde vaste sterren regel is, dan volgt 

daaruit, dat hare planeten stralen ontvangen, die in verschillende even- 

redigheden gemengd zijn, en, daar verschillend gekleurd licht eene ver- 

schillende uitwerking heeft op den groei der bewerktuigde ligchamen, 

moeten wij verwachten, dat de planeten van eene roode zon eene fauna 

en flora zullen hebben, verschillende van die eener groene zon. Tot 

welke hoogte chemische stralen door zekere zon-atmospheren opgeslorpt, 

door andere doorgelaten worden, is onzeker; maar het opwekkend ver- 

mogen van eenige schitterend witte of saffierblaauwe sterren is veel 

hooger dan dat van andere, die tot het oranje overhellen '). Wanneer 

in een twee zonnen bezittend stelsel de planeten blootgesteld zijn aan 

1) De Amerikaansche astronomen van Harvard College hebben bevonden, dat 

Wega in photographisch vermogen Arcturus niet minder dan zevenmaal te boven 

gaat, allerwaarschijnlijkst om zijne verschillende kleur. 
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een afwisselenden of variërenden invloed van twee verschillend gekleurde 

zonnen, dan zullen niet alleen de natuurtooneelen en de schaduwen op 

die planeten een schitterend en veranderlijk aanzien bezitten, maar de 

aard en de hoeveelheid van den aan levende wezens medegedeelden 

prikkel zullen ook afwisselen. 

De laatste bedenking, die wij zullen maken, betreft een groot aantal 

thans bekende feiten, die aantoonen, dat zekere typen van planten en 

dieren eene geheel andere ontwikkeling kunnen bereiken dan die, welke wij 

gewoon zijn bij hen waar te nemen. Vele kleine plantjes in ons land zijn 

hier de vertegenwoordigers van planten, die in andere landen veel groo- 

tere afmetingen bereiken, men denke b. v. aan onze varens en de 

tropische boomvarens, en de onbeduidende reptilen van onze wegen en 

vijvers zijn verwant aan reusachtige dieren, die weinig minder dan heeren 

der schepping waren in vroegere tijdperken van het bestaan onzer 

aarde. Wie weet, of niet de planten en dieren van sommige andere 

planeten zulk eene verwantschap tot die van onze planeet bezitten, 

dat zij te beschouwen zijn als den meer volmaakten toestand van typen, 

die bij ons slechts in rudimentairen vorm bestaan ? 

(Uit: The Intellectual Observer, March, 1865, pag. 87). 



EENE MIKROSKOPISCHE SOIREE. 

Den 20 September j.l. gaven de mikroskopische gezelschappen van 

Bath en van Bristol te zamen eene soirée, bij gelegenheid der zamen- 

komst van de British Association in eerstgenoemde stad. 

Als een bewijs van de groote schaal, waarop deze soiróe was ingerigt 

en van de kostbaarheid der daarbij gebruikte mikroskopen , moge strekken, 

dat alleen deze voor eene som van 6000 pond sterling, d. 1. 72,000 

gulden verzekerd waren. 

Bij het binnentreden der eerste groote zaal bevond zich de bezoeker 

in het „Plantenrijk.” Allerlei mikroskopische voorwerpen daaraan ont- 

leend, van de Wieren af tot aan de hoogste planten toe, waren daar 

onder negenentwintig mikroskopen ten toon gesteld. De namen der 

voorwerpen stonden in groene kleur op borden daarnevens, en gekleurde 

teekeningen op groote schaal strekten tot opheldering. 

Roode opschriften kondigden verderop aan, dat men het „ Dierenrijk” 

binnentrad. Onder negenendertig mikroskopen waren de praeparaten 

geplaatst, die het maaksel der Infusorien, Spongien, Coelenteraten , 

Mollusken, Echinodermen, Imsekten enz. ophelderden. Om dat der 

weefsels van de Gewervelde dieren te zien, moest men zich naar eene 

tweede zaal begeven, waar zeventien mikroskopen tot dit doel strekten , 

terwijl bovendien in diezelfde zaal nog twintig mikroskopen voor geolo- 

gische, chemische en mineralogische praeparaten dienden. 

Eindelijk waren in eene derde zaal nog een aantal mikroskopen ten 

toon gesteld door de voornaamste Engelsche makers. De beteekenis van 

dit gedeelte was vooral te toonen, welke hoogte het mikroskoop als 

optisch werktuig had bereikt. 

Bij elk mikroskoop bevond zich een lid van een der beide gezel- 

schappen, gereed om aan de talrijke leden der Association, die met 

hunne dames deze soirée bezochten, de noodige ophelderingen te geven. 

He. 
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VIL. FAUNA. 

De dierenwereld is in de verschillende gedeelten van Hoog-Azië zeer 

belangrijk. Allerlei diersoorten bevolken den Himálaya tot eene hoogte 

van 10,000 voet boven het waterpas der zee. Op de krachtige takken 

der groote loof- en naald-boomen, tusschen hun groen, breed gebladerte 

en donkere, puntige naalden wiegelen zich apen niet alleen in den 

warmen zomer, maar ook in den killen winter, wanneer het landschap 

overal met sneeuw, zij het dan ook tot eene geringe hoogte, bedekt is. 

Digte wouden, rotsspleten, kloven en holen worden niet alleen door 

vossen , maar ook door beeren, luipaarden en tijgers bewoond. Op de 

kale rotsen, op het heete graniet- en gneiszand, dat hoog opgehoopt 

ligt aan den oever der rivieren, koesteren zich slangen , waaronder ver- 

scheidene vergiftige zijn. Groote levendige hagedissen loopen snel over 

den vochtigen, met gras bedekten bodem en op heldere lente- en zomer- 

dagen fladderen duizende bonte vlinders en andere insekten te midden van 

den rijken met bloemen prijkenden plantengroei. De wateren van den 

Himálaya bevatten niettegenstaande hunne koude en hunnen snellen loop, 

talrijke visschen en kruipende dieren. In de bosschen van den Himá- 

laya leven faisanten, evenzeer uitmuntende door haar prachtig gevederte, 

waarvan men zelfs in Indië te vergeefs de weêrga zou zoeken, als door 

1866. 9 
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hun welsmakend vleesch. Meer dan men zou gelooven worden zij door 

kleine, snappende papegaaïjen vergezeld, en dikwijls verre verwijderd 

van de nabijheid aller menschelijke woningen, verneemt de reiziger het 

kraaijen van een haan of het gekakel van hoenders, welke dieren zich 

ook thans in grooten getale op hunne oorsponkelijke verblijfplaats, het 

Himálaya-gebergte , ophouden. 

Zoodra echter de reiziger plaatsen bereikt heeft, die hooger gelegen 

zijn dan 14,000 voet, vooral wanneer hij den hoofdkam van den Himá- 

laya is genaderd, verwondert hij zich evenzeer over het veranderde 

karakter van het bergachtige landschap, dat hem omgeeft, als over 

het voorkomen van geheel andere diervormen. Daar worden de plaatsen 

der roofdieren, der tijgers, der luipaarden en anderen ingenomen door 

de schuwe, angstige antilopen, door gazellen en moschus-dieren. Vo- 

gels vertoonen zich hoe langs hoe zeldzamer en slechts bij uitzonde- 

ring verdwaalt hier een der groote diersoorten, die aan dit land eigen 

zijn. Want even als Australië gekenmerkt wordt door zijne bijna geheel 

uit buideldieren bestaande fauna, even als wij de giraffe en het nijlpaard 

slechts in Afrika ontmoeten, zoo vormen ook de hoogere gedeelten van 

Thibet, van den Karakorám en den Künlün een gordel, die door een 

geheel eigenaardige, scherp begrensde dierenwereld wordt bewoond. 

Wilde paarden (Kyangs), wilde ossen (Yaks), verscheidene soorten 

van groote, wilde schapen, antilopen en gazellen dwalen door de 

breede dalen, over de hooge onbewoonde, rotsachtige plateau’s dezer 

streken; niet afzonderlijk evenwel, maar troepsgewijze, hetwelk eene 

treffende tegenstelling oplevert met het algemeen gebrek aan gewassen, 

worden zij aangetroffen, en deze omstandigheid juist is aanvankelijk het 

meest bevreemdend. Deze dieren kunnen hun spaarzaam voedsel alleen 

verkrijgen door dagelijks een weg van onderscheidene mijlen af te 

leggen, om de verstrooid gelegene afzonderlijke, met gras begroeide 

plaatsen te bereiken. Slechts bij uitzondering gestoord door dat men- 

schen op hen jagt maken, weinig lijdende door de bloeddorstigheid van 

den tijger of met hem verwante roofdieren, trekken zij van de eene 

rivier naar de andere en weder van deze naar meren, aan wier rand 

zich een zoom van kort, teeder, maar voedzaam gras bevindt. Maar 

niet zonder doel zwerven deze dieren; zij vertrouwen er niet op, dat 

het toeval hen ergens tot eene goede weideplaats zal voeren, maar 

evenals de denkende mensch den kleinsten afstand tusschen twee plaatsen 
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opzoekt, wanneer hij zich dikwijls van de eene naar de andere begeven 

moet , zoo zijn ook deze dieren, door hun eigendommelijk instinct geleid, 

er in geslaagd den kortsten weg te vinden tusschen de afzonderlijke 

weiden , zoodat niet alleen in de dalen, maar ook op de hellingen der 

bergen de paden door hen betreden zigtbaar zijn, niet ongelijk aan 

wegen door menschen gebaand. 

In streken, die 15 tot 17,000 voet hoog zijn, worden zulke sporen 

menigvuldig aangetroffen, doch meer dan eens hebben wij in Juliĳj en 

Augustus kudden van wilde Yaks en Kyangs, zelfs op eene hoogte van 

meer dan 19,000 voet zien doortrekken; zij hadden toen de grenzen, 

zelfs de uiterste van den grasgroei reeds ver overschreden en waren 

digt gekomen tot die der eeuwige sneeuw. Waren wij niet door eigen 

aanschouwing van de aanwezigheid dezer dieren overtuigd, zoo zouden 

wij zulks geworden zijn door de groote hoeveelheid mest, welken wij 

onderscheidene malen zoodanig vonden opgehoopt, dat wij dien konden 

gebruiken als brandstof, die overigens slechts spaarzaam op deze hoog- 

ten voorkomt. : 

Als de vlugste gems, als de slankste gazelle, iĳĳlen deze groote 

dieren langs de steile wanden van diepe afgronden voort. Men kan zich 

ter naauwernood voorstellen, dat hun plomp, dik ligchaam daartoe in 

staat is. Een ander maal vestigt de gids de opmerkzaamheid der 

reizigers op een verafzijnden gletscher; daar heeft zijn scherp oog, 

geoefend tot het zien van voorwerpen op zeer verren afstand, een 

Yak ontdekt, dien wij niet dan met behulp van een verrekijker konden 

waarnemen. Het zwarte dier liet zich midden op het koude ijs staande 

door de zon koesteren. 

In het oog vallend bij de menigte wilde viervoetige dieren is het 

algemeene gebrek aan vogels; in de kale, eenzame, hooge streken van 

Karakorúm en den Künlün heeft nog geen reiziger het liefelijk gezang 

der vogels vernomen, hetwelk de bosschen van den Himálaya vervult. 

Hij ontmoet slechts eenige weinige roofvogels, als gieren en arenden, 

die, van groote sterke vleugels voorzien, in staat zijn over de hoogste 

passen te vliegen; een rijkelijk voedsel vinden zij op hunne togten in 

het aas der gevallene groote wilde dieren. 

Het gemis aan vogels in deze hooge streken, wordt daardoor ver- 

klaard, dat aldaar ook bijna geene insekten voorkomen; ook de mest 

der wilde, viervoetige dieren is niet, zooals zoo menigmalen bij ons in 

g* 
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Europa het geval is, de zitplaats van door hunne schoone kleuren 

glinsterende kevers. Imsekten nu zijn voor het grootste deel het voedsel 

van vogels, naardemaal de jongste nasporingen, ingesteld naar het 

voedsel van vogels, aangetoond hebben, dat onder iedere 150 soorten 

van vogels er zich slechts 14 bevinden, die insekten als hun gewoon 

voedsel versmaden. Daarenboven worden de bergketenen van Hoog- 

Azië niet bezocht door trekvogels, zooals dit van vele soorten het ge- 

val is in de Alpen van Europa. 

Verrassend, vergeleken met het vertrouwen, waarmede vogels in deze 

streken den reiziger naderen, is de angstige schuwheid , waarmede de 

groote viervoetige dieren hem zoeken te ontkomen. Niet alleen in 

Thibet, maar ook elders zijn vogels buitengewoon mak. Op de Galopa- 

gos-cilanden — verhaalt DARWIN — zijn spotvogels, vinken, vliegen- 

vangers en duiven zoo weinig bevreesd voor den mensch, dat zij zich, 

met het grootste gemak, door middel van een muts of hoed laten 

vangen. DARwiN lag op den grond en hield een drinkschaal in de 

hand, een spotvogel plaatste zich op den rand, nipte zonder eenigen 

schroom in het water en liet zich vervolgens met de schaal op den 

grond zetten. Dikwijls plaatsten zich vogels op de schouders en de 

armen , zoodat zij eenvoudig met de hand konden worden gegrepen. 

Wij zelve hebben in Thibet het merkwaardige geval ondervonden, 

dat eenige kraaijen zes dagen lang ons leger achtervolgd hebben, van 

16,000 tot 22,000 voet, gelokt door de overblijfselen van den maaltijd, 

die zij daar steeds vonden achtergelaten. Op dat tijdstip — in Augustus 

1856 —- trokken wij verkleed en juist daardoor genoodzaakt den weg, 

die gewoonlijk door karavanen gekozen wordt, te vermijden, gedurende 

20 dagen door streken, die waarschijnlijk jaren achtereen door geen 

menschelijken voet betreden waren. Wij meenden, dat de wilde dieren , 

tot dusverre nog nooit uit hunne legerplaatsen opgejaagd, bij onze 

nadering geene vrees hoegenaamd zouden vertoonen, maar wij waren 

in onze verwachting zeer bedrogen, daar zelfs eenvoudig het naderbij 

komen reeds voldoende was om geheele kudden op de vlugt te drijven. 

Een der grootste sieraden der dierenwereld, in Hoog-Azië, het 

fraaiste der wilde schapen, is in den loop der laatste eeuwen uitge- 

storven. Van dit schaap, hetwelk de beroemde Venetiaan MARCO POLO 

nog in de veertiende eeuw in vrij groot aantal aantrof en dat naar 

hem den naam van Oris Polit verkreeg, daar hij het uitvoerig beschre- 
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ven heeft, worden tegenwoordig, maar uiterst zeldzaam, slechts de 

groote, spiraalsgewijs gewondene hoornen gevonden, maar sinds den 

tijd van marco Poro heeft geen reiziger dit dier ooit weder aan- 

getroffen. 

In geen gedeelte der aarde vinden wij zoogdieren op zulke groote 

hoogten als in den Karakorúm en in den Künlün. Al houden zij zich 

ook nog op, zooals door ons gezien is, op eene hoogte van 19,000 voet — 

wel te verstaan niet voortdurend , maar slechts voorbijgaande — zoo 

is daarom, zelfs op nog hooger gelegene plaatsen het dierlijke leven 

niet uitgebluscht, daar het voorkomen van infusorien in Hoog-Azië 

evenmin aan grenzen schijnt onderworpen te zijn, als dit in de Alpen 

het geval is. Zoo werden uit stukken, die wij hadden medegenomen 

van de oppervlakte der verweerde [’bi Gamin-rotsen, op eene hoogte 

van 20,459 voet, twaalf nieuwe soorten dezer diertjes gevonden, van 

welke sommige eene in het oog vallende overeenkomst aantoonden 

met die infusorien, welke tot heden toe op de hoogste gedeelten der 

Alpen waren verzameld geworden. 

VIIL. Froma. 

De plantengroei van den Himálaya vertoont een even groot verschil 

met dien van den Karakorúm en den Künlün, als dit het geval is met 

het geographische voorkomen en met de dierenwereld. 

In de uiterste deelen van den Himálaya, van den Tarai tot op eene 

hoogte van 3000 voet, vinden wij de prachtigste palmen , boomachtige 

varens, magtige bamboesstammen, geweldig groote boomen, reusachtige 

vijgen en gom-soorten en tusschen hen de meest verschillende slinger- 

planten, die zich winden om de stammen en takken der boomen. 

De veranderlijkheid der vormen is groot, de pracht der bloemen en 

het aantal der heerlijkste planten onbeschrijfelijk. Zelfs het eigenlijke 

tropische Indië kan ter naauwernood schoonere vlakten met weelderi- 

geren plantengroei aantoonen. Hij verdwijnt bij eene hoogte van 3000 

voet en maakt plaats voor den subtropischen plantengroei, waarin, wel 

is waar, ook tropische gewassen gevonden worden, maar steeds op zich 

zelven staande. Daar de inboorlingen vele der nuttigste tropische 

planten kunstmatig opkweeken, geven dergelijke streken zeer dikwerf 

den aangenamen indruk van goed onderhoudene, zorgvuldig verpleegde 

boomgaarden en bosschen. 
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Op de subtropische streek volet nu de boschstreek , die vooral in 

Kämáon en Gärhval, het eigenlijke stroomgebied van den Ganges, 

prachtvol is ontwikkeld. In het dal van Bhagiráthi, het belangrijkste 

van den Ganges, zijn de steile hellingen, die het naauwe, dikwijls 

zich krommende dal insluiten, miet kaal noch naakt, want overal, zelfs 

tusschen de voegen en steenen, komen planten en grassen te voorschijn, 

en krachtige naaldboomen met ontwikkelde stammen groeijen overal op 

de rotsen, zoo hoog, zoo schoon en zoo prachtvol, als slechts bij uit- 

zondering het geval is op eenig ander gedeelte van den Himálaya. 

Daar staat op korten afstand van Pinus longifolta, een pijnboom met 

naalden van twee duim lengte, een reusachtige hem na verwandte 

ceder , maar deze beide prachtige boomsoorten worden weder overtroffen 

door een overouden Deodora, den schoonsten en grootsten den van den 

Himálaya. Alsof de boomen er een voorgevoel van hadden, dat zij 

onder de bijlslagen van de hand des dikwijls meer afbrekenden dan 

opbouwenden mensch hun leven konden verliezen, groeijen zij menig- 

vuldig op zulke steile, zulke ontoegankelijke rotsen, dat deze wel 

nimmer door een ’s menschen voet zullen worden betreden. 

Deze naaldboomen vormen op hunne wijze even goed een oorspron- 

kelijk woud in den Himálaya, als dit de digtste jangals, de uitge- 

strekste bosschen van tropisch Indië doen. Doch hoe zeer verschilt een 

oorspronkelijk woud in de hoogere gedeelten van het Himálaya-gebergte 

van een oorspronkelijk bosch in Indië! In de boschstreek van den 

Himálaya ontwikkelt zich ieder boom zoo volkomen als zulks mogelijk 

is; daer zijn geene geweldige slingerplanten , geene sterke varens, geene 

lastige woekerplanten, die op eene boosaardige wijze hen omspinnen, 

die hen van de beste sappen berooven, die hun de noodige ruimte tot 

volkomene ontwikkeling ontnemen. In den Himálaya kan men het 

voorkomen, de vormen der boomen en hunne geheele individualiteit 

leeren kennen, daar rust het oog welgevallig op het donkere groen, op 

de harmonische kleuren der boomen, op de groote witte en roode 

kleuren der Rhododendron’s en Magnolia’s. Maar in een jangal, een 

soort van oorspronkelijk woud in Indië, tracht steeds de eene vorm den 

anderen te verdringen; daar heerscht eene onregelmatigheid , een chaos, 

eene verwarring van boomen, struiken en boomachtige slingergewassen ; 

daar wordt het oog vermoeid door de schrille, schreeuwende kleuren, 

door de meest verschillende vormen der bladeren. 
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Een lang oponthoud in eenen jangal, een oorspronkelijk bosch van 

Indië, is voor den mensch schadelijk; de grond is voortdurend vochtig, 

dikwijls ter dikte van een duim bedekt met afgevallene, verrotte over- 

blijfselen van planten; de lucht is ondoorschijnend , zwoel , verpest door 

miasmatische uitwasemingen van organische stoffen. Langzaam stroo- 

mende troebele slijkerige beeken loopen door deze jangals. Haar water 

zoowel als ook dat, hetwelk in de lagere gedeelten van den bodem zich 

verzamelt in vijvers of putten, geeft geene verkwikking, het is warm. 

Wel verre van den dorst te laven, vermeerdert het dezen. Drinkt 

men er veel van, dan wordt men ongesteld, dikwijls erger dan voorbij- 

gaand, en krijgt niet zelden heete koortsen of andere gevaarlijke ziekten. 

Hoe geheel anders is het in de oorspronkelijke bosschen van den Himá- 

laya!l Welke scherpe tegenstelling! Aldaar waait een zuivere, ver- 

frisschende wind, men ontmoet nu hier, dan daar koele bronnen, met 

het heerlijkste water gevuld, en ruischende bergbeken. 

De schoonheid van den plantengroei op hoogten van 6000 en 9000 

voet wordt in den Himálaya nog door verscheidene andere, hoogst 

gunstige omstandigheden verhoogd. Het klimaat is heerlijk, de diepe 

blaauwe hemel wordt door geen wolkje bedekt. Tusschen boomen en 

bloemen zetten wij onzen weg voort door een naauw dal, toen het 

plotseling, en ons zelve onverwacht, eene kromming maakt en een 

magtige, met sneeuw bedekte berg van duizend voeten hoogte voor ons 

staat, eene scherpe tegenstelling met het ons van alle zijden omgevende 

groen. Deze verschijning is zoo onverwacht, zoo indrukwekkend, dat 

zij steeds een grooten, onuitwischbaren indruk op mij maakt. ‚Nog 

heden staan zulke tooneelen levendig mij voor den geest, zooals ik ze 

zoo menigvuldig aanschouwde in het bronnengebied van den Ganges. 

Zij zijn het, die dit tot een der schoonste gedeelten van den Himálaya 

maken en aan het landschap eene bekoorlijkheid verleenen, die men 

daar nooit zou verwacht hebben. 

Hoe gansch anders is de verhouding van den plantengroei, wanneer 

de reiziger den Himálaya is overgetrokken en de hooger gelegene streken 

van Thibet bereikt heeft! De donkere, schaduwrijke bosschen van den 

Himálaya worden hier vervangen door kreupelbosschen , die zelden eene 

manshoogte bereiken. Alleen in de vruchtbaarste, kunstmatig door 

water bevochtigde gedeelten van Thibet gelukt het door eene zorgvuldige 

‚ verpleging, behalve lage wilgen en populieren, eenige soorten van 
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vruchtboomen te kweeken. Een bosch, in den eigenlijken waren zin 

van het woord, heeft geen van ons broeders ergens in Thibet aange- 

troffen. Wanneer ook de Lamas van het Buddhistische klooster Mán- 

gnang zoo gelukkig geweest zijn, nog op eene hoogte van 18,457 voeten 

eenige groote populieren te kweeken, die algemeen als het voorwerp 

eener bijzondere vereering worden beschouwd, moet dit als eene hoogst 

zeldzame uitzondering worden aangemerkt. 

Op de hooge plateau’s van den Karakorûm en den Künlün, op 

hoogten van 14 tot 16,000 voet, treedt eene eigene soort van houtvor- 

mend gewas op, de Yabágere, die niet in de hoogte groeit, maar zich 

horizontaal verbreidt en zich naauw aansluit aan den zoutrijken grond, 

die hem voedsel schenkt. Deze plant groeit menigvuldig op plaatsen , 

waar zij de grens van den grasgroei aanmerkelijk heeft overschreden , 

namelijk op de zoodanige, waar de teelt van het gras door de zandige 

geaardheid van den bodem en de algemeene droogte niet kan slagen. 

Een algemeen beeld aangaande de grenzen van den plantengroei in 

de afzonderlijke gebergteketenen van Hoog-Azië geven de volgende 

cijfers aan de hand. 

Boomen komen op den Himálaya voor tot op 11,800 voet; daar 

beneden worden die uitgestrekte wouden gevonden, wier karakter ik 

zoo even heb getracht te schilderen. 

Op de noordelijke zijde van den Künlün groeijen boomen slechts tot 

op 9100 voet, op de zuidelijke zijde van deze bergketen komen zij 

gansch niet voor, aangezien de algemeene hoogte, zelfs van de laagst 

gelegene dalen, nog te groot is. 

De graanbouw valt over het algemeen zamen met de hoogst gelegene 

bewoonde streken, maar de uiterste grenzen van den bouw zijn evenwel 

nog iets lager gelegen. In den Himálaya reikt de koornbouw niet 

boven de 11,800 voet en in Thibet niet boven de 14,700 voet. 

De gemiddelde grens van den grasgroei is in den Himálaya op 15,400 

voet, in Thibet eerst op 16,500 voet. In den Künlün vindt men geen 

gras op plaatsen hooger gelegen dan 14,800 voet. 

Struiken groeijen in den Himálaya nog op hoogten van 15,200 voet, 

in Thibet zelfs van 17,000 voet. De grenzen van hunnen groei zijn dus 

aanmerkelijk hooger gelegen dan die van het gras. In den Künlün 
vindt men op de zuidelijke zijde struiken tot op 14,000 voet, op de 

noordelijke slechts tot 11,500 voet. 
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Niet alleen in de gebergten van Europa, maar ook in die van Hoog- 

Azië vindt men dikwijls grootere rotsen , als waren het eilanden , die uit 

dè gletschers naar buiten steken, en ten gevolge der verlichting door 

de zon bij den dag aanmerkelijk verwarmd worden, niettegenstaande 

hare overigens ijskoude omgeving. Aan den gewonen waarnemer schijnt 

het toe, dat zij naakt en kaal zijn, maar het geoefend oog van 

den natuuronderzoeker ontdekt in hare spleten eenige weinige pha- 

nerogamische planten, die, hoe weinig ontwikkeld zij ook wezen mogen, 

juist daarom belangwekkend zijn, daar zij ons de vergelijkings-punten 

voor de uiterste grenzen van het plantenleven op verscheidene gebergten 

onzer aarde aanbieden. Zoo ontmoeten wij nog dergelijke planten in 

Thibet, op de noordoostelijke helling van den I’bi-Gämin, op eene 

hoogte van 19,809 voet; daaraan verwante soorten groeïjen op den Hi- 

málaya in de nabijheid van den Jánti-pas op eene hoogte van 17,500 voet. 

Op geen ander gebergte der aarde reikt het plantaardige leven zoo 

hoog, want de hoogste op de Andes, in de nabijheid van den Chim- 

borazo door den overste HALL gevondene phanerogamische planten groeijen 

slechts op eene hoogte van 15,769 voet. 

IX. VOLKSSTAMMEN. 

Evenals oceanen een grens daarstellen tusschen verschillende menschen- 

rassen en godsdiensten, doen dit ook de drie groote hoofdketenen van 

Hoog-Azië. De geheele Himálaya, uitgezonderd Bhután, Síkkim en 

Kashmí, wordt door verschillende rassen van Hindoes bewoond, die 

trouwens niet zoodanig zuiver en onvermengd zijn gebleven als de hun 

stamverwante kasten in Indië. 

Terwijl een krijgszuchtige geest eenige stammen van den Himálaya , 

zooals de Górkhas in Népal en de Dógras en Sikhs in Chámba en 

Jämu, op zoodanige wijze bezielt, dat het dikwijls zeer bezwaarlijk 

valt hen te overheerschen, munten andere, zooals de bewoners van 

Kämáon en Gärhvál, door goedaardigheid, vreedzaamheid en gastvrij- 

heid uit. 

De meeste Hindoe’s van den Himálaya zijn zeer godsdienstig, hoewel 

vele hunner gebruiken afwijken van den ritus der echte Indische Hin- 

doe’s. Het behoeft geene verwondering te wekken, dat vooral in het 

stroomgebied van den Ganges de bewoners bijzonder bijgeloovig zijn , 

wanneer men bedenkt, hoe groot het aantal is der zich in hunne nabij- 
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heid bevindende sneeuwbergen , van welke de meesten voor den Hindoe 

het voorwerp eener bijzondere vereering zijn, wanneer men weet, dat 

fanatiek-godsdienstige Fakirs, van verre uit Indië komende, in alle 

rigtingen door het land trekken, hetwelk bovendien op alle plaatsen 

bezaaid is met pagoden, godsdienstige monumenten en voor heilig ge- 

houdene plaatsen. Het getal der priesters — der Brama’s — is aldaar 

ook ongeloofelijk groot. Zonder bepaalde inkomsten te hebben, voeden 

zij zich zonder moeiten, zorgen of gewetenswroegingen van de gelde- 

lijke offers, die zij jaarlijks van de Fakirs en de bedevaartsgangers 

weten te verkrijgen, want alleen door rijkelijke geldelijke offers geraken 

deze ongelukkigen , tot het diepste bijgeloof vervallen, in het genot van 

al die zegeningen, die de afwassching en het gebed op de heilige plaatsen 

verzekeren , daar hij, die alleen een vroom geloovige is, daartoe geens- 

zins kan geraken. 

Thibet wordt bewoond door een Mongoolsch ras, dat eene eigene taal 

spreekt en dat, met uitzondering der bewoners van Bálti, de leer van 

Buddha belijdt, eene godsdienst bestaande uit eigendommelijke wijsgee- 

rige beschouwingen, die uitvoerig beschreven zijn in het werk van 

onzen broeder rme: „Het Buddhisme in Thibet”’ 

Ook de bewoners van Thibet zijn in verschillende stammen verdeeld , 

van welke de Húnias, die bijna uitsluitend Hoog-Thibet (Gnári-Khór- 

sum) bewonen, een der ruwste en minst beschaafde zijn. Over het alge- 

meen zijn de bewoners van Thibet een goedaardig volk, dat zich meer 

met veeteelt dan met akkerbouw bezig houdt. Het land, hetwelk zij 

bewonen, heeft overvloed van zout, het is rijk aan delfstoffen, bezit 

kleine, maar voortreffelijke paarden, talrijke kudden rundvee (tamme 

Yaks) en prachtige, om hunne wol beroemde schapen. Maar ten 

gevolge van zijne hooge centrale ligging en zijn daardoor beperkt niet 

zoo zeer ruw dan wel droog klimaat, brengt het zoo weinig graan en 

veldvruchten voort, dat zijne bewoners van honger zouden moeten 

omkomen , wanneer de noodwendigste levensbehoeften niet regelmatig 

uit den Himálaya werden aangevoerd. 

Turkistán en de vlakten en steppen van Centraal-Azie worden door 

zwervende stammen der Kirghisen, Turkomannen en Mongolen door- 

trokken , die getoond hebben in meerdere of mindere mate ijverige aan- 

hangers van het Mohamedanisme te zijn, niettegenstaande de onderdruk- 

king, die hunne overheerschers, de Chinezen, op hen uitoefenen. 
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Wat den algemeenen staatkundigen toestand van Hoog-Azië aanbelangt, 

staat een deel van den Himálaya, vooral het westelijke, onder de regt- 

streeksche heerschappij der Engelschen; westelijk Thibet en bijna de 

geheele noordwestelijke Himálaya vormt een deel van het rijk van 

Kashmír, dat slechts eenigermate met Engeland in verband staat en 

door den tamelijk zelfstandigen en onafhankelijken koning (Maharája) 

geregeerd wordt. Oostelijk Thibet, Bhután in den oostelijken Himá- 

laya, zoowel als Turkistán en de oostelijk daarvan gelegene gewesten, 

zijn aan de Chinezen onderworpen, die tot dusverre ten opzigte dezer 

landen hunne volle onafhankelijkheid van ieder Europeesch volk 

hebben weten te handhaven tot groot nadeel niet alleen voor de aard- 

rijkskundige wetenschap, maar ook voor andere betrekkingen. Het is 

evenwel te hopen, dat de tijd niet ver af is, waarin wij door Enge- 

land, maar in het bijzonder door Rusland, ons ook den toegang tot 

deze landen zullen geopend zien. 

Het is hier miet van belang ontbloot, ook eenige mededeelingen te 

doen aangaande de woonplaatsen der bewoners van Hoog-Azië. Wij 

moeten ten opzigte van de woonplaatsen der menschen verschillende 

wijzigingen in het oog houden. Nomaden verwisselen hunne woon- 

plaatsen, de landbouwers zijn gebonden aan hunne velden, de handel- 

drijvenden staan in het midden der genoemden. 

De Himálaya verheft zich, zooals wij gezien hebben, zoo steil boven 

de vlakten van Indië, en deze zelve zijn (vooral in de westelijke deelen) 

reeds zoo hoog, dat plaatsen beneden 1000 voet hoogte boven de zee, 

zelfs in de laagste dalen, zeldzaam zijn. De steile helling naar de 

rivier (een gevolg van de reeds door mij beschrevene uitschuring) en 

aan den voet van het gebergte het voorhanden zijn van den „Taraï”’, 

van die zeer ongezonde bosch- en koortsstreek boven door mij vermeld, 

heeft ten gevolge, dat de laagste gedeelten geenszins de meest bevolkte 

zijn. In den Himálaya is op eene hoogte van 2 tot 3000 voet boven 

het vlak der zee het aantal bewoonde dorpen gering. De bevolking 

is het digtst tusschen de 5000 en 8000 voet; op 10,000 voet en nog 

hooger nemen de dorpen zeer snel af. Op den geheelen Himálaya wordt 

op eene hoogte van 12,000 voet geene plaats gevonden, die het gansche 

jaar achtereen bewoonbaar is. In het algemeen is in den Himálaya de 

uiterste bovenste grens der woonplaatsen moeijelijk te bepalen; zij ver- 

schijnt dikwijls in een vorm, die het niet mogelijk maakt, haar in 
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onmiddellijke verbinding te brengen met het klimaat, want tegen den 

winter worden vele dorpen verlaten, die niettegenstaande hunne hoogten, 

wegens den stevigen bouw, gedurende het gansche jaar zeer goed 

konden bewoond blijven. De inwoners geven er echter de voorkeur 

aan naar lager gelegen dorpen te trekken, om daar bij eene iets ge- 

ringere koude den winter door te brengen. Zooals bekend is, vindt men 

voorbeelden van eene dergelijke handelwijze in de Alpen van Europa. 

Geheel anders dan in den Himálaya is de verhouding van de woon- 

plaatsen der menschen in Thibet; van alle landen van Hoog-Azië heeft 

Thibet de grootste gemiddelde hoogte. Het is over het algemeen spaar- 

zaam bevolkt, het digtst tusschen de 9000 en 11,000 voet. In Thibet 

Is geen punt, dat zich niet minstens 6000 voet hoog boven de zee 

verheft. Daar liggen gehuchten, dorpen, steden en weiden op zulke 

groote hoogten boven het spiegelvlak der zee als overigens nergens ter 

wereld. De hoogste gedurende het geheele jaar bewoonde plaats, niet 

alleen van Thibet, maar wel van de gansche aarde, heet Hánle; dit is 

een Buddhistisch klooster, 15,117 voet boven de zee door 20 Lamas 

(priesters) bewoond. Bijna op dezelfde hoogte liggen nog eenige andere 

kloosters, die aan de oevers van de meren Mansaráur en Rákus, in 

Gnári Khórsum, eene provincie van Thibet, zijn gebouwd. Het is 

eigenaardig, dat ook de hoogste, voortdurend in Europa bewoonde 

plaats een klooster is, dat namelijk op den St. Bernhard gelegen, 8114 

voet boven de zee. 

Ter vergelijking vermeld. ik hier eenige der hoogst gelegene gedurende 

het geheele jaar bewoonde plaatsen der Andes. Potosi ligt 13,665 voet, 

Cerro de Pasco 14,089 voet en Santa Barbara, een bergwerk in de 

nabijheid van Huancavelica, 14,508 voet hoog boven het waterpas der 

zee. Het berigt, dat Pau pe cARMOY in de Andes van Peruvia eene 

steeds bewoonde plaats had gevonden op eene hoogte van 18,454 voet 

(17,815 Parijsche voeten), moet of op eene dwaling van den waarnemer 

of op eene onjuiste meting van den reiziger berusten. Deze plaats heet 

naar PAUL DE CARMOY, „Pueblo de Oecoruro” en ligt in de Sierra Nevada, 

aan den weg van Arequipa naar Cusco. Misschien heeft carMoy eene 

voorbijgaande, slechts voor weinige dagen berekende nederzetting der 

Indianen voor eene voortdurende gehouden. Het blijkt ten minste uit 

de ervaringen, die wij zelve gelegenheid hadden op groote hoogten in 

Hoog-Azië te doen, dat de bewerktuiging van den mensch hem niet 
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veroorlooft jaar uit, jaar in zelfs op eene hoogte van 16,400 voet 

zich op te houden. Tegen de opgave van carMoy getuigt nog de om- 

standigheid, dat in Thibet, hetwelk groote kudden van uitstekende 

schapen bezit, geene der weideplaatsen, naar welke zij verre van de 

dorpen in den zomer gedreven worden, hooger gelegen is dan 16,400 

voet. Wanneer Thibet ook op nog grootere hoogten landerijen oplevert, 

voorzien van het zachtste en beste voedergras, schijnbaar in ieder 

opzigt uitstekend voor eene weide geschikt, dan worden deze toch niet 

door de herders bezocht. Oogenschijnlijk zijn zij te hoog, de invloed 

der verminderde luchtdrukking laat zich dadelijk bemerken. Wilde men 

het wagen langen tijd op zulke hoogten te vertoeven, zoo zou zulks 

zeer zeker een schadelijken invloed uitoefenen op het organisme, dat 

hiervoor niet berekend is. Voor kortere tijdperken , zelfs voor tien tot 

twaalf dagen, kan wel is waar de hoogte van 16,400 voet nog aanmer- 

kelijk overschreden worden, hoewel niet zonder een herhaalde onge- 

steldheid ten gevolge te hebben, doeh zonder voortdurenden invloed op 

de gezondheid van den mensch. Hiervan hebben wij ons zelve over- 

tuigd , want toen wij de gletscher-groep van den Ï’bi Gämin in Thibet 

onderzochten, legerden en sliepen wij, vergezeld van acht of tien men- 

schen, van den 13 tot den 28 Augustus 1855 op buitengewoon groote, 

wel uiterst zelden bezochte hoogten. Gedurende deze 10 dagen was 

onze laagst gelegene legerplaats op 16,642 voet, onze hoogste op 

19,826 voet; dit is, zooals ik met de meeste juistheid kan opgeven, de 

grootste hoogte, op welke tot heden toe een Europeaan een nacht 

doorbragt ; twee legerplaatsen waren op eene hoogte van over de 18,800 

voet en de overige tusschen 17,000 en 18,000 voet. 

X. HANDEL EN STAATKUNDIGE TOESTAND. 

Terwijl wij in den Himálaya uitgebreide akkers, een door de inboor- 

lingen niet te verbruiken voorraad van graan, bouwmateriaal, heerlijke 

bosschen en metalen in overvloed vinden, is Thibet, ten gevolge zijner 

hooge ligging en zijn daarmede verbonden droog klimaat, niet in staat 

jaarlijks het koorn voort te brengen, hetwelk het voor zijne behoeften 

noodig heeft. Eensdeels zijn de naauwe, steile dalen, waardoor brui- 

schende rivieren stroomen, niet geschikt voor weiden en veeteelt, 

anderendeels ontbreekt een hoofdvereischte voor het menschelijk leven, 

het zout, bijna geheel en al. Thibet daarentegen heeft overvloed van 
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zout, het heeft voortreffelijke paarden en eene uitgebreide schapenteelt. 

Onder zulke omstandigheden is de handel een diep gevoelde, leven- 

dige behoefte. De ruiling van waren, die jaarlijks in Hoog-Azie plaats 

vindt, is van groote beteekenis. Op sommige plaatsen worden regelmatig 

markten gehouden, waar dan lieden uit alle deelen van den Himálaya, 

uit Thibet en uit Centraal-Azië naar toe stroomen. Een der belang- 

rijkste markten bevindt zich te Gártok, de hoofdstad van Gnári Khor- 

sum, een gewest van Thibet. 

Gártok, in de nabijheid van den regteroever van den Indus gebouwd, 

ligt zoo hoog boven de zee (15,009 voet), dat het alleen in den zomer 

bewoond wordt. De kleine stad, midden in het binnenste van een 

magtieg gebergte gelegen, vertoont ten tijde der markt het bonte bewe- 

gelijke leven, het beeld eener zeestad. Daar ziet men den wilden, 

geestdrijvenden muselman van Centraal-Azië vreedzaam verkeeren met 

den zachtzinnigen Hindoe, met den goedaardigen bewoner van Thibet, 

met den langstaartigen Chinees. Hoe onderscheiden ook soms de levens- 

wijze, de godsdienst, de zienswijzen der verzamelde volksstammen 

mogen zijn, hier treden zij op den achtergrond, waar aller doel het- 

zelfde is, zoo vele waren mogelijk om te zetten en te ruilen. De stad 

is veel te klein, op markttijd, om aan al de zamengevloeiden een 

onderkomen aan te bieden, maar daar verheft zich in het dal, waarin 

zij gebouwd is, eene tweede veel grootere, slechts uit tenten bestaande 

stad, die een eigendommelijken aanblik oplevert. De ruwe, uit zwarte 

Yaksharen vervaardigde tenten van de bewoners van Thibet steken 

scherp af tegen de verblindend witte tenten der Hindoe’s. De warme 

dikke vilten tenten der inboorlingen van Turkistan onderscheiden zich 

voordeelig van de overigen door dikwijls kunstig ingeweven kleuren en 

figuren. Gártok is wel het hoogste punt der aarde, waar de menschen 

om handelsbelangen te zamen komen. 

Eene niet minder dan Gártok gewigtige handelsplaats is Leh, de 

hoofdstad van Ladák, 11,527 voet boven de zee gelegen en één uur 

verwijderd van den regter oever van den Indus. Leh is de grootste 

stad van westelijk Thibet, het snijdingspunt voor den handel naar 

Kashmír en Centraal-Azië. Ten gevolge van verstandige maatregelen 

heeft zich deze stad in de laatste tien jaren ongeloofelijk vergroot en ver- 

fraaid. In den zomer bevinden zich hier dikwijls 2 tot 3000 vreemdelingen. 

De hoofdhandel geschiedt overigens door karavanen , en dat hij nuttig 
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en voordeelig is, wordt daardoor bewezen, dat niettegenstaande de tal- 

rijke bezwaren, die overwonnen moeten worden, steeds nieuwe kara- 

vanen zich vormen. Tegenwoordig trekken de karavanen door streken, 

van welke men ter naauwernood gelooven zoude, dat zij wegens hare 

hoogte en andere ongunstige verhoudingen ooit door menschen zouden 

bezocht worden. Van wegen, in den waren zin van het woord, is ner- 

gens sprake. 

Bijzonder gevaarlijk is de overgang over de hooge passen. Deze zijn 

gewoonlijk op hunne hellingen bedekt met groote gletschers, rijk aan 

spleten en morainen, zoodat de overgang der karavanen daardoor zeer 

bemoeijelijkt wordt. Gehuld in dikke schapenvachten, de voeten be- 

kleed met hooge sterke vilten kouzen en het hoofd voorzien van eene 

pelsmuts, legeren aan den vooravond van een dag, waarop een pas zal 

worden overgegaan, de lieden van de karavaan zich in een kring om een 

klein vuur, hunne pijp rookend, thee drinkend en somtijds met den 

rug steunend tegen de hooge balen met waren, die zij om voor den 

wind beschut te wezen, om zich heen hebben opgehoopt. Zij worden 

niet getroffen zooals de natuuronderzoeker door de grootschheid der hen 

omringende natuur, door de zuiverheid der lucht, de helderheid van 

den nacht, de nimmer vermoede glans en glinstering der prachtvol 

schitterende sterren, die op eene tooverachtige wijze hare stralen schieten 

op het bonte leger. Ginds ligt een paard op den grond, die kouder 

geworden is door de uitstraling gedurende den nacht, terwijl in zijne 

nabijheid eenige Yaks hun spaarzaam voedsel zoeken; met langzame 

schreden wandelen te midden van hen tweebultige kameelen. Slechts 

eene korte rust is aan de dieren vergund; nog gedurende den nacht 

worden zij beladen en met het aanbreken van den morgen neemt het 

beklimmen van den pas een aanvang. 

De weg, dien men te volgen heeft, is gemakkelijk te vinden, ook 

wanneer hij aan niemand bekend zoude zijn, want vroegere reizigers 

hebben hem met groote steenen geteekend, die deels op vooruitstekende, 

in het oog vallende rotsblokken zijn gelegd, deels op gletschertafels ; 

maar ook zonder deze kenteekenen is hij gemakkelijk te herkennen, 

door de groote menigte geraamten van lastdieren, die door de ongewone 

vermoeijenissen bezweken zijn, en wier verbleekt gebeente den harden, 

bevrozen bodem bedekt. Wij beklimmen thans den pas. De diepe, 

plegtige stilte, die anders in deze streken heerscht en slechts nu en dan 
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door het geklapwiek van een snel voorbijgaanden vogel wordt afgebro- 

ken, heeft thans plaats gemaakt voor een oorverdoovend geraas; alles 

schijnt hier plotseling levend gemaakt te zijn, alles schijnt met de ruwe 

natuur te willen strijden. Door luid geroep, nog herhaaldelijk ver- 

meerderd en versterkt door de echo, worden de dieren tot spoediger , 

sneller klimmen aangespoord, maar dikwijls ten onregte; de overijlde 

tred van menig dier wordt onzeker, het struikelt, valt en rolt van de 

steile hoogten af, die het nog even te voren met aanwending van alle 

zijne krachten besteeg. Afgezien van het letsel, dat het dier bij zulk 

eenen val bekomt, kan daardoor ligt een niet te overzien onheil ontstaan , 

daar rotsbrokken en grootere steenen zich losrukken en in hunnen onge- 

stoorden onregelmatigen loop menschen en dieren op den grond werpen 

en kwetsen, want de rigting van een naar beneden vallenden steen is 

niet met zekerheid te bepalen, en uit te wijken is dikwijls ten gevolge 

van het terrein eene onmogelijkheid. 

Aan zulke en dergelijke tooneelen zijn de overgangen der karavanen 

over de gletscherpassen van Hoog-Azië rijk. De vreugde is steeds alge- 

meen, wanneer men den pas gelukkig is overgegaan, wanneer men 

weder in lagere en daardoor ook zachtere en herbergzamer oorden is aan- 

geland. Het is thans reeds avond geworden, tooverachtig verlicht de 

ondergaande zon de in den zomer nimmer door nevels bedekte, verblin- 

dend witte sneeuwvlakten , waarin dikwijls duidelijk door de indruksels 

der dieren en de voetsporen van den mensch de zoo even afgelegde 

weg zich laat herkennen. 

Behalve hooge passen, die men om hunne hoogte en ligging onmo- 

gelijk om kan trekken, leveren vooral de rivieren aan de karavanen 

zwarigheden op van velerlei aard, daar slechts over enkelen ook voor 

lastdieren begaanbare bruggen liggen. Waar zij niet zeer diep zijn, 

gaan de dieren er beladen over. Hierbij worden of de waren door het 

spattende water beschadigd of zij moeten ingepakt worden op eene 

wijze, die zonder twijfel in verhouding tot hunne waarde te kostbaar 

is. De bodem der rivieren is met steenen bedekt, die nogtans niet 

onbewegelijk liggen, maar door de rivieren bewogen worden. Wanneer 

men er ook in slaagt een paard te redden, dat het ongeluk heeft 

bij het gaan over eene rivier, hetwelk nooit zonder gevaar is, te 

storten, zoo wordt toch de hem opgelegde, dikwijls kostbare last 

door het bruischende water weggevoerd. Dikwijls, als de rivieren, 
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over welke geen brug geslagen is, ten gevolge van het onverwacht 

smelten der sneeuw plotseling rijzen, moet een karavaan 8 tot 4 dagen 

geduldig aan haren oever wachten, zoolang namelijk totdat de bruischende 

wateren weder eenigermate zijn verloopen, om zonder oogenschijnlijk 

gevaar den tegenovergestelden oever te bereiken. 

Het is, naar mijne meening, eene gewigtige zaak, van groote prak- 

tische beteekenis niet voor Engeland alleen, maar zelfs voor Europa, 

den tegenwoordig, zelfs onder zulke ongunstige, bezwaarlijke om- 

standigheden op groote schaal gedreven handel van Hoog-Azië door 

doelmatige inrigtingen te vergemakkelijken, waardoor hij ten opzigte 

zijner uitbreiding en vermeerdering zonder twijfel zoude winnen. 

Hulpbronnen worden voor verschillende landen niet op dezelfde wijze 

geopend. Spoorwegen, zoo noodzakelijk voor Indië, zou Hoog-Azië steeds 

kunnen ontberen ; de noodzakelijkheid zal nimmer geboren worden den 

overgang over de hooge, dikwijls in onbewoonde streken gelegene passen, 

door kunstig aangelegde, prachtige wegen en viaducten voor voertuigen 

toegankelijk te maken. Hoog-Azië behoeft vooreerst slechts bruggen over 

zijne grootere rivieren en wegen, breed genoeg om, nevens de betrek- 

kelijk kleine en zwakke paarden en muildieren, ook grootere sterkere 

lastdieren de mogelijkheid te verschaffen hen te betreden. Welligt 

zouden hiertoe volkomen geschikt zijn de tweebultige Baktrische kameelen, 

dieren, welke reeds thans zonder bijzonder bezwaar gebezigd worden tot 

het vervoeren van lasten over de hooge passen van den Karakorúm 

tusschen Centraal-Azië en Thibet. 

Wanneer men er eenmaal in geslaagd is de tweebultige kameelen in 

den Himálaya te acclimatiseren, wanneer eenmaal betere wegen in Hoog- 

Azië gelegd zijn, wanneer op daartoe geschikte tusschenruimten kleine 

eenvoudige steenen huizen zijn gebouwd en eenige graanmagazijnen zijn 

aangelegd, wanneer eenmaal de hinderpalen uit den weg geruimd 

werden, die nog tegenwoordig deels uit staatkundige, deels uit andere 

gronden de komst en de nederzetting van Europeanen in den weg staan; — 

dan eerst gaat Hoog-Azië eene bloeijende toekomst tegen, dan eerst wor- 

den al zijne rijke hulpbronnen ontwikkeld, dan zal men verwonderd zijn 

over de nimmer vermoede grootte en omvang van zijnen handel, over zijnen 

tot heden toe onbekenden rijkdom aan metalen en over de menigvuldigheid 

zijner dieren en nuttige gewassen. 

1866. 10 



DE VRUCHTEN 

DER VRIJWILLIGE BALLINGSCHAP VAN DEN STERRE- 

KUNDIGE W. LASSELL; 

KORTELIJK VERMELD DOOR 

F. KAISER. 

De heer w. zasseLL, weleer het hoofd van een aanzienlijk handelshuis 

te Liverpool, behoort tot de Engelsche vermogende vrienden der weten- 

schap, die, met uitstekende kundigheden en talenten toegerust, alles 

voor de bevordering der sterrekunde ten beste hebben. Im het jaar 

1840 stichtte hij eene sterrewacht op zijn landverblijf, in de onmiddel- 

lijke nabijheid van Liverpool, waaraan hij den naam van Starfield gaf 

en die sterrewacht is beroemd geworden, vooral door de groote spiegel- 

teleskopen , naar de denkbeelden en onder de onmiddellijke leiding van. 

den heer rasserL vervaardigd. Reeds in het jaar 1841 had rásserL 

eenen teleskoop tot. stand gebragt, die eene lengte had van meer dan 

negen voeten en zich, zoowel door zijne werking als door zijne inrig- 

ting, van de gewone teleskopen onderscheidde. In het jaar 1847 

voltooide rasseLL eenen teleskoop , die eene opening van twee voeten en 

eene lengte van meer dan twintig voeten had en waaraan hij dezelfde 

doelmatige inrigting als aan den kleineren had gegeven. Met die twee 

teleskopen volbragt zrasserr zeer talrijke gewigtige sterrekundige waar- 

nemingen en onderzoekingen, die ik kortelijk heb vermeld in mijne 

Geschiedenis der ontdekkingen van planeten, bladz. 412 en vervolg. Om 

de rook der stad, bij zijne waarnemingen, te ontvlieden, bragt LASSELL , 

in het jaar 1854, zijne sterrewacht naar Bradstones over, twee mijlen 

verder dan Starfield van de stad verwijderd. Aldaar vervaardigde hij 

den beroemden grooten teleskoop, die eene opening van 4 en eene 

lengte van 87 voeten heeft en, in weerwil van zijne grootte, even als 

de kijkers uit het instituut van rrAUENHOFER, parallactisch werd ingerigt. 

Dat merkwaardig werktuig, waarvan eene afbeelding gevonden wordt 
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in het Album der Natuur , jaargang 1865, afd. 9, bladz. 285, was 

voltooid in het jaar 1858, en het had in de handen van rasserL reeds 

gewigtige diensten aan de sterrekunde bewezen, toen het, drie jaren 

later, bestemd werd om, in een ander deel van Europa, eene nog 

grootere rol te vervullen dan te voren. 

Nog voor dat rasserL zijn buitenverblijf Starfield met Sandfieldpark bij 

Bradstones verwisseld had, begaf hij zich naar het eiland Malta om, 

gedurende den winter van de jaren 1852—8, met den grootsten zijner 

toenmalige teleskopen, de rustige en zuivere lucht dier streek aan zijne 

sterrekundige onderzoekingen dienstbaar te maken. Dit verblijf droeg 

vruchten, zeer geschikt om rasseLL aan te moedigen en na de voltooi- 

jing van zijnen 87-voets teleskoop nam hij het besluit om zich ander- 

maal naar het eiland Malta te begeven, ten einde aldaar, met dat 

werktuig, stelselmatige sterrekundige onderzoekingen te volbrengen , die 

jaren zouden vorderen. Lasser verbond aan zich, als medearbeider , 

den heer A. MARTH, die vroeger aan de sterrewacht te Durham werkzaam 

was en zich door schoone wetenschappelijke verrigtingen had bekend 

gemaakt, maar in Engeland niet algemeen werd toegejuicht, toen hij 

zijn hoogst ongunstig oordeel over de waarnemingen van de sterrewacht 

te Greenwich openlijk had uitgesproken. Lasser heeft zich, sedert 

het jaar 1861, in vrijwillige ballingschap op het eiland Malta opgehou- 

den en is onlangs naar Grootbrittanje teruggekeerd, na de taak te 

hebben volbragt, die hij zich had voorgenomen, en hij heeft alzoo, op 

eene schitterende wijze, het voorbeeld nagevolgd, door sir 5. HERSCHEL 

gegeven. Er zal nog veel tijds moeten verloopen, voordat de talrijke 

waarnemingen door de heeren rAssELL en MARTH op het eiland Malta 

volbragt de noodige bearbeiding zullen hebben ondergaan en gereed 

zullen zijn om te kunnen worden ter perse gelegd, en daarom heeft 

de heer rassELL voorloopig een kort berigt omtrent zijne onderzoekingen 

op het eiland Malta gegeven en een paar der reeds verkregene uit- 

komsten bekend gemaakt, die in hooge mate de algemeene aandacht 

verdienen. 

De onderzoekingen van den heer rasserL op het eiland Malta betroffen 

hoofdzakelijk nevelvlekken, sterrehoopen en de planeten. Met den 

grooten teleskoop werden nog onbekende nevelvlekken en sterrehoopen 

aan den hemel opgespoord, en de merkwaardigste daarvan werden naauw- 

keurig beschreven en afgebeeld. Vele der reeds bekende merkwaardige 
10% 
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nevelvlekken en sterrehoopen werden aan eene nieuwe en strenge onder- 

zoeking onderworpen, maar, wegens de groote moeijelijkheid om de 

vervaardigde afbeeldingen dier voorwerpen naauwkeurig in gravure te 

doen nabootsen, zullen de uitkomsten dier onderzoekingen niet spoedig 

ter algemeene kennis kunnen komen. De waarnemingen van den heer 

LASSELL, omtrent de planeten, betroffen hoofdzakelijk de planeten 

Uranus en Neptunus en hare wachters. De eigenlijke grootte dier 

planeten was nog zeer onzeker gebleven, en tot nu toe heb ik vruch- 

teloos getracht die onzekerheid op te heffen, met het kleine werktuig, 

dat mij ten dienste staat. Het is voor de sterrekunde van wezenlijk 

belang , dat de heer rassrrn elke gunstige gelegenheid heeft te baat 

genomen om de genoemde planeten met zijnen grooten teleskoop uit te 

meten en het is te hopen, dat de door hem verkregene en nog niet 

bekend gemaakte einduitkomsten allen twijfel omtrent de grootte dier 

planeten, en omtrent de geweldige afplatting , die mäprer vermeende bij 

Uranus gevonden te hebben, zullen hebben uit den weg geruimd. 

De heer rasserL heeft op het eiland Malta in het bijzonder met eene 

ijzeren volharding zijne vroegere onderzoekingen, omtrent de wachters 

der planeten Uranus en Neptunus, voortgezet. Het was zelfs nog steeds 

onzeker gebleven, hoeveel wachters aan iedere dier planeten moest 

worden toegekend. De oudere merscneL meende bij de planeet Uranus 

zes wachters gevonden te hebben, en zelfs werden de omloopstijden dier 

wachters, met hunne afstanden tot de hoofdplaneet, door hem in ge- 

tallen uitgedrukt. De latere waarnemers, die de planeet Uranus met 

zeer groote kijkers of teleskopen konden beschouwen, hebben allen 

zonder zwarigheid twee dier wachters teruggevonden, maar terwijl zij 

meenden, buiten deze twee, nog drie andere wachters bij Uranus te 

bespeuren, was er onder deze geen enkele, wiens afstand tot de planeet 

overeenkwam met de afstanden, waarop de oudere nerscmeL de wachters 

plaatste, die hij vermeende ontdekt te hebben. Lasser is, na jaren 

lang, ook onder den schoonen hemel van Malta, met zijnen grooten 

teleskoop , die den grootsten teleskoop van den ouderen erscreL zekerlijk 

aanmerkelijk in vermogen overtreft, de planeet Uranus strengelijk te 

hebben onderzocht, tot de overtuiging gekomen , dat voor hem niet meer 

dan vier wachters bij die planeet zigtbaar zijn. Die wachters zijn de 

twee meer heldere van den ouderen merscuer en de twee uiterst zwakke, 

door rasserL reeds in het jaar 1851 ontdekt, die digter bij de planeet 



VAN DEN STERREKUNDIGE W. LASSELL. 149 

zijn geplaatst dan de eerste der wachters, die volgens den ouderen 

HERSCHEL tot haar behooren. Terwijl in de leerboeken zes, acht of 

negen wachters aan de planeet Uranus worden toegekend, mag dat 

getal, na het veeljarig onderzoek van rasserLL, op niet meer dan vier 

gesteld worden. De overige voorwerpen, die men voor wachters van 

Uranus heeft gehouden, moeten zeer kleine sterren zijn geweest, bij 

wie de planeet zich vertoonde. Evenzoo heeft de heer rasserL, na een 

zeer langdurig onderzoek, met zijnen grooten teleskoop niet meer dan 

éénen wachter bij de planeet Neptunus kunnen bespeuren en men heeft 

alzoo geen regt om aan deze planeet meer dan eenen wachter toe te kennen. 

Het is te hopen, dat de talrijke waarnemingen van de heeren LASSELL 

en MARTH, omtrent de wachters der planeten Saturnus, Uranus en 

Neptunus, eene belangrijke bijdrage zullen zijn tot de bepaling van de 

massa’s dier planeten, wier kennis nog zoo veel te wenschen overlaat. 

De oudere nerscHeL had, in zijnen tijd, met zijne monsterteleskopen 

alleen in scHRÖTER eenen mededinger, die echter tegen hem niet was 

opgewassen. Nu bestaan er onderscheidene zeer groote werktuigen, 

gedeeltelijk spiegelteleskopen, gedeeltelijk kijkers uit glazen zamenge- 

steld, die ongetwijfeld ook den 40-voets teleskoop van HERSCHEL aan- 

merkelijk in vermogen overtreffen. Het zoude misschien voor de lezers 

van het Album der Natuur niet onbelangrijk zijn, dat iemand zich de 

moeite wilde getroosten, in dat tijdschrift, eene korte beschrijving en 

onderlinge vergelijking, door afbeeldingen toegelicht, van de voornaamste 

dier werktuigen te geven. Het verdient opmerking, dat de groote 

spiegelteleskopen, waarmede tot nu toe veelvuldige waarnemingen werden 

volbragt, alle vervaardigd zijn voor rekening en onder de leiding van 

vrienden der wetenschap, die geene staatsambten bekleeden, terwijl de 

werktuigen van dien aard, die aan staatssterrewachten worden gebruikt 

en uit bekende werkplaatsen kunnen worden ontboden, alle kijkers zijn 

uit glazen zamengesteld. Eerst in de laatste jaren is men begonnen de 

laatstgenoemde werktuigen voor het onderzoek van nevelvlekken aan te 

wenden en het is gebleken, dat zij geenszins voor veel grootere spiegel- 

teleskopen behooren te wijken. De tegenwoordige bestuurder der ster- 

rewacht op den Pulkowa, de Heer o. srruvE, heeft in het jaar 1865 

den Heer rasserL op het eiland Malta bezocht, en bij die gelegenheid 

waarnemingen volbragt, waaruit bleek, dat de groote spiegelteleskoop 

van LASSELL, die eene opening heeft van vier voeten, zoowel in scherpte 
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der beelden als in lichtkracht, wijken moet voor den kijker uit het 

optisch instituut van FRAUENHOFER op den Pulkowa, die eene opening 

heeft van niet meer dan 14 Par. duimen. Er bestaan waarnemingen, 

die het mij zelfs twijfelachtig doen voorkomen, of de groote teleskoop 

van Lord rosse inderdaad voortreffelijker is dan de grootste der thans 

bestaande kijkers, ofschoon aan dat werktuig zekerlijk veel grootere 

geldsommen moesten worden te koste gelegd. De sterrewacht te Parijs 

is in het bezit geweest van eenen vrij grooten spiegelteleskoop, ver- 

vaardigd door sEcReTAN, naar de denkbeelden van rovcaurr, met eenen 

verzilverden glazen spiegel. Die teleskoop, welke in zijnen vorm over- 

eenkomt met den kleineren, die in het Album der Natuur, jaarg. 1865, 

afd. 9, bladz. 284, is afgebeeld, is nu naar de nieuwe sterrewacht te 

Marseille overgebragt. Mij zijn geene waarnemingen bekend, die eene 

vergelijking van dat werktuig met de grootste kijkers van den tegen- 

woordigen tijd toelaten. 

De NE je 
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Dat onze aardbol zijn vormingsproces nog niet geheel heeft volein- 

digd, is nog slechts kort geleden op nieuw gebleken, toen door de 

dagbladen het berigt werd medegedeeld, dat in de laatste dagen van 

Januarij in de golf van Santorin onder hevige vulkanische stuiptrek- 

kingen weder een nieuw eiland was omhoog gerezen uit de diepte der 

zee. Dat nu en dan enkele als vulkanen bekende bergen uit de ge- 

heimzinnige diepten der aarde gloeiende lavastroomen en aschregens 

uitstorten, is eene zaak, die ons reeds minder bevreemdt, omdat der- 

gelijke verschijnsels niet tot de zeldzaamheden behooren. Maar dat uit 

de diepte der zee vlammen omhoog stijgen, rotsbrokken opgeschoten 

worden en eilanden verrijzen , behoort zeker tot de zeldzaam voorkomende 

verschijnselen en wekt daardoor eene meer algemeene belangstelling. 

Nadat de dagbladen de eerste berigten aangaande dit merkwaardig 

natuurverschijnsel hebben medegedeeld, zijn meer uitvoerige en naauw- 

keurige bescheiden betreffende deze gebeurtenis vooral door FR. LENOR- 

MAND bekend geworden. Wij zijn van meening, dat het den lezers 

van dit Tijdschrift niet onaangenaam zal zijn, dienaangaande eenige 

nadere opheldering te ontvangen. 

Wij willen vooraf echter het een en ander mededeelen betreffende het 

terrein, waar deze vulkanische werking heeft plaats gevonden. Het 

eiland Santorin of Santorini droeg in de oudheid den naam van Thera. 

Het is het zuidelijkste eiland van de groep, die onder den naam van 

de Cyeladische eilanden bekend is. Het heeft eene oppervlakte van 

nagenoeg 34 vierkante mijlen en bezit eene bevolking van 18,500 inwo- 

ners. Het heeft aan de westzijde eene sikkelvormige gedaante en omvat 

in zijne ruime baai eene menigte kleine eilandjes. De westkust heft 

zich steil omhoog tot 800 voet en de hoogste top van het eiland, de 

St-Elias-berg, bereikt zelfs eene hoogte van 1800 voet. De eilandjes 

Therasia en Apronisì, die tegenover Santorin liggen, vormen daarmede 

een geologisch geheel. 

Deze geheele plek, het hoofdeiland met de baai en de daarin ver- 

strooide eilandjes, vormt eene vulkanische groep, die in historische 

tijden verschillende omwentelingen ondergaan heeft. Vroeger was het 
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eilandje Therasia met Thera verbonden, maar werd in het jaar 287 v. 

C. daarvan afgescheiden. In 184 v. C. verhief zich het eiland Hiëra, thans 

Palaeo-Kaimeni (het oude verbrande) geheeten, boven de oppervlakte 

der zee. In het jaar 1427 werd het aanzienlijk omhoog gestuwd en 

kreeg daardoor eene grootere uitgebreidheid. In het jaar 1578 vormde 

zich het eilandje Mikro-Kaimeni (het kleine verbrande) midden in de 

baai en eindelijk tusschen 1707 tot 1709 rees het eiland Neo-Kaimeni 

(het nieuwe verbrande) uit de zee op, hetwelk sedert dien tijd gedurig 

zwaveldampen afgeeft. 

De kusten zijn voor een groot gedeelte bijna geheel ongenaakbaar. 

Binnen in het land, waar de vulkanische massa door verloop van tijd 

verweerd is, is de grond zeer vruchtbaar en brengt gerst, boomwol, 

vruchten en voortreffelijke wijnen voort. Bijzonder beroemd is de witte 

en roode Vino Santo, die meestal naar Odessa uitgevoerd wordt, waar- 

voor dan weder granen worden ingevoerd. Overal ziet men overblijfsels 

uit de oudheid, verbrokkelde zuilen, muren en grafsteden. De inwo- 

ners staan als arbeidzame en matige lieden bekend. De dorpen zijn 

meestal als zwaluwennesten tegen de rotsen aangebouwd. De hoofd- 

plaats is Thira aan de westkust met een vrij goede haven. Eerst in 

1537 werd het door de Turken aan de Venetianen ontnomen; thans 

behoort het aan Griekenland. 

veeds den 28 en 29 Januarij j.l. bespeurde men overal op het eiland Santo- 
rin eenige ligte aardschuddingen, die echter geene aanmerkelijke schade ver- 

oorzaakten, maar toch den eilandbewoners geen geringen schrik aanjoegen. 

Den 80 Januarij herhaalden zich deze schokken, zonder juist 
heviger te worden, op het eiland Santorin zelve, terwijl zij op het 
eiland Neo-Kaimeni de gedaante van eene sterke aardbeving aannamen. 
Tegen den avond werd de zee rondom dit eiland wit gekleurd, een 
verschijnsel, dat ongetwijfeld aan onderzeesche uitstroomende zwavel- 
dampen moet worden toegeschreven. Bijzonder sterk was deze witte 
kleur tusschen dit en het nieuwe eiland, waar de wateren kookten en 
borrelden als in cen ketel. 

In dien zelfden tijd, dat deze verschijnselen werden waargenomen , 
hoorde men op het eiland Neo-Kaimeni een onderaardsch gedruisch, 
dat verscheidene dagen aanhield en door sommigen met het rommelen - 
des donders, door anderen met eene sterke kanonnade werd vergeleken. 

In den nacht van den 30 en den 31 Januarij zag men op Santorin 
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duidelijk roode vlammen, die in het kanaal tusschen de beide eilanden 

uit de zee omhoog stegen en 8 tot 4 Ned. ellen hoog waren. 

Den 81 Januarij vroeg in den morgen veranderde de zee van kleur 

en nam eene mat roode tint aan, hetwelk men daaraan scheen toe te 

moeten schrijven, dat het zeewater met het een of ander ijzerzout ver- 

mengd was. De smaak van het water werd daardoor tevens zeer bitter. Op 

het eiland werden de aardschokken gedurig heviger. Tegen den middag 

ontstond er een scheur aan den wortel van de landspits, waardoor deze 

van het kleine eiland, waarmede zij vroeger vereenigd was, werd los- 

gescheurd. Uit de kloof, die door deze losscheuring ontstaan was, 

verhieven zich zulke digte zwaveldampen, dat de meeuwen en andere 

zeevogels, die door de op de oppervlakte der zee drijvende doode 

visschen aangelokt waren, zich in allerijl verwijderden. 

Dien zelfden dag tegen den avond begon de bodem op het eilandje 

Neo-Kaimeni plotselijk zeer snel te zinken. De weinige huisgezinnen, 

die het bewoonden, namen , zoo spoedig zij konden , door angst en schrik 

gedreven, de vlugt naar Santorin. Het zinken bedroeg in den beginne 

60 Ned. duimen in de twee uren; daarop ging het langzamer voort en 

bedroeg eindelijk niet meer dan 10 duimen in het uur. Dit verschijnsel 

duurde den geheelen nacht door. 

In dezen nacht zag men weder tusschen de beide eilandjes vlammen 

uit het water opstijgen. Daarop volgde een digte wolk van een witachtigen 

rook, die onder een zeer duidelijk sissend geluid zich van het water 

afscheidde. In dienzelfden tijd werd van oogenblik tot oogenblik het 

borrelen en kooken van het water heviger. 

Het zinken van het eilandje Neo-Kaimeni bedroeg weldra niet meer 

dan 5 duimen in het uur en duurde zoo nog den ganschen dag tot aan den 

avond , toen het ophield. De aardschokken en het onderaardsch gedruisch 

hielden met dezelfde hevigheid vol. De scheur, die den vorigen dag ont- 

staan was, werd steeds wijder en voortdurend stegen daaruit zwaveldam- 

pen omhoog. De rotsen, die met de afgescheurde landspits verbonden waren, 

waren op het gevoel bijna heet. Vijf kleine meertjes op Neo-Kaimeni, 

wier helder, zoet water rood en bitter werd, droogden op en verliepen. 

Den volgenden morgen kwam er een kanoneerboot aan, door den mi- 

nister van marine gezonden. De officieren onderzochten het middenpunt 

der vulkanische werking. Op de plaats waar men de vlammen en den 

rook gezien had en waar de diepte der zee vrij aanzienlijk was, von- 
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den zij een klip, die met snelheid hooger en hooger steeg. Spoedig 

werd de klip een eiland, waarop niemand zich echter,durfde wagen, 

zoo groot was de stormachtige beweging der zee. 

Het was een indrukwekkend schouwspel, toen men nu het eiland 

grooter en grooter worden en zich vormen zag. Van dat oogenblik 

hielden de aardschokken en het onderaardsch gedruisch op en ook van 

vlammen werd niets meer bemerkt. Het nieuwe eiland, aan hetwelk 

men den naam van Georges-eiland gaf, rijst zonder gedruisch uit den 

vloed omhoog en wint van uur tót uur in omvang. Den 2 Februarij 

’s avonds scheen het eene lengte van ongeveer 50 Ned. ellen en eene 

breedte van 10 tot 12 ellen bereikt te hebben en zich 20 tot 80 ellen 

boven de oppervlakte der zee te verheffen. Den 8 en 4 Februarij is 

het onafgebroken gestegen en aangewassen, maar zonder daarbij eenig 

hoorbaar gedruisch te merken. 

In de volgende dagen werd tegelijk met de onafgebroken vulkanische 

werking de omhoogheffing van het Georgeseiland en het zinken van 

Neo-Kaimeni voortgezet, totdat het laatste den 8 Februarij bijna geheel 

onder de oppervlakte der zee verdween. Het Georges-eiland vormt 

eenigermate een voorgebergte van Neo-Kaimeni en had den 8 Februarij 

reeds de hoogte van 52 Nederl. ellen bereikt. 

Op den avond van den 11 Februarij werd eene nieuwe ontdekking 

gedaan. De Grieksche stoomboot Aphroëssa, waarop zich eene weten- 

schappelijke commissie bevond, bemerkte 150 Ned. ellen van de zuid- 

spits van Neo-Kaimeni, dat de zee dampen uitstootte en kokend was, 

en maakte daaruit het bestaan van een nieuwen vulkaan op. Bij nader 

onderzoek vond men 2 tot 83 vademen onder de oppervlakte van het 

water eene steil opstijgende klip van zwarten steen, die zich zoo snel 

omhoog hief, dat na weinige uren een boot er op vast bleef zitten, 

Den 183 Februarij zag men den eersten steen boven den zeespiegel uit- 

steken en bij afwisseling verhieven zich nieuwe en verzonken wederom 

vroeger verschenen steenen, totdat den 17 Februarij zich eene steen- 

massa van 80 voet uitgebreidheid had te zamen gevoegd, waaruit ook 

terstond vuur opsteeg. Men had een nieuw eiland en noemde het naar 

den getuige van deszelfs ontstaan Aphroëssa. Deze nieuwe vulkanische 

formatiën schijnen nog haar einde niet bereikt te hebben, want dikwijls 

verheffen zich in eenen nacht meerdere vroeger niet vermoede bergen 

uit de diepte der zee. 
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Sedert de uitvinding der verrekijkers heeft men, bijna aanhoudend, 

onderzoekingen volbragt omtrent het wezen der zon, maar nimmer 

waren die onderzoekingen zoo algemeen, zoo stelselmatig en zoo doel- 

treffend als in de laatste jaren. Het licht en de warmte der zon stonden 

hare naauwkeurige waarneming langen tijd in den weg en het bleek 

niettemin, dat de belangrijkste vragen omtrent haar wezen niet 

konden worden beantwoord, zonder eene zeer naauwkeurige kennis van 

de veranderingen, die de oneffenheden ondergaan, welke aan of vóór 

hare oppervlakte worden waargenomen. Tot voor korten tijd moest men 

de zon door een sterk gekleurd donker glas beschouwen en zich, bij 

hare waarneming, met eenen kleinen kijker behelpen, of de opening 

van eenen grooten kijker aanmerkelijk verkleinen, omdat anders de 

warmte, aan het brandpunt van het voorwerpglas, de oogglazen deed 

stuk springen. Nu heeft men onderscheidene hulpmiddelen bedacht om 

dat bezwaar te ontgaan en sommige van die hulpmiddelen, waarbij de 

polarisatie van het licht wordt te baat genomen , zijn zoo voortreffelijk , 

dat de sterrekundige prrers te Clinton in Noord-Amerika daarmede de 

zon beschouwt, zonder gekleurd glas, bij de volle kracht zijns kijkers, 

wiens voorwerpglas eene middellijn heeft van niet minder dan 13 Parij- 

sche duimen. Door die nieuwe hulpmiddelen heeft men talrijke bijzon- 

derheden op de oppervlakte der zon ontdekt, die vroeger verborgen 

moesten blijven. In de laatste jaren hebben talrijke sterrekundigen van 

grooten naam en van groote verdiensten zich, voor het stelselmatig 

onderzoek der zon, zeer veel moeite getroost en onder deze moeten 
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vooral HERSCHEL, SCHWABE, BÖHM , CARRINGTON , CHACORNAC, DAWES met 

eenige andere Engelsche vrienden der wetenschap, WoLF, SECCHI, 

SPÖRER en PETERS genoemd worden. Vele onderzoekingen dier geleerden 

zijn in een aantal verhandelingen openlijk bekend gemaakt en die van 

CARRINGTON alleen nemen eenen lijvigen foliant, met 166 platen, in, 

die, in het jaar 1863, voor rekening van den staat van Groot-Brittanje 

werd uitgegeven. Het zoude alleenlijk door eene uitgebreide verhan- 

deling mogelijk zijn van die onderzoekingen en van de uitkomsten, die 

zij bereids hebben opgeleverd, een eenigzins naauwkeurig denkbeeld te 

geven. Om het gewigt dier uitkomsten te beseffen, herinnere men zich 

slechts de periode der zonnevlekken en haren zamenhang met het mag- 

netismus der aarde; de verdeeling der vlekken over de schijf der zon 

en de stroomen , waardoor zij worden voortgedreven. 

De veranderingen, die de zonnevlekken ondergaan, zijn de voor- 

naamste grondslagen der onderzoekingen omtrent het wezen der zon, 

en die veranderingen laten zich dan alleen met juistheid beoordeelen, 

als dezelfde vlek, op verschillende tijden, naauwkeurig wordt afge- 

beeld. Aan het afbeelden van zonnevlekken zijn moeijelijkheden ver- 

bonden, die men door de photographie heeft trachten te overwinnen. 

Reeds sedert eenige jaren is het stelselmatig photographisch afbeelden 

der zon de hoofdtaak van de sterrewacht te Kew, waar men geene 

middelen heeft ontzien om zijn doel te bereiken. De bestuurder dier 

sterrewacht, de heer BALFOUR sTEWART, wordt daarbij ondersteund , niet 

slechts door den bekwamen photograaph BrckKLEY, maar ook door den 

heer WARREN DE LA RUE, die zich, wegens zijne toepassing van de pho- 

tographie op de sterrekunde, eenen grooten naam heeft verworven, 

hoezeer hij nu weder in de schaduw wordt gesteld door de Noord- 

Amerikanen DRAPER en RUTHERFORD. Ook aan de bijzondere sterrewacht 

van den hoogleeraar sELWIJN te Ely wordt de zon stelselmatig photo- 

graphisch afgebeeld en de photograaph rrrrerroN wordt van staatswege 

bezoldigd om aldaar bij dien arbeid zijne diensten te verleenen. Voor 

eenigen tijd is. ook de sterrewacht te Wilna meer in het bijzonder voor 

het photographisch afbeelden der zon ingerigt, en er is naauwlijks aan 

te twijfelen, dat men, met het groote en kostbare, voor dat doel be- 

stemde werktuig, aldaar eerlang naar wensch zal slagen. 

Aan de sterrewacht te Kew heeft men reeds sedert een paar jaren 

elken dag, waarop dit mogelijk was, twee photographische af beeldingen 
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der zon vervaardigd en alzoo reeds eene groote menigte dier af beeldin- 

gen verkregen. De heer roerwy, die vroeger observator aan de sterre- 

wacht te Melbourne was, is bepaaldelijk aangesteld om die afbeeldingen 

uittemeten en de berekeningen te volbrengen, die voor haar onderzoek 

worden gevorderd. Reeds voor eenige maanden vermeenden de heeren 

WARREN DE LA RUE, BALFOUR STEWART en LOEWY stellige uitkomsten , 

omtrent het wezen der zonnevlekken, uit de photographische af beel- 

dingen te Kew, verbonden met de talrijke waarnemingen van CARRING- 

TON, te kunnen afleiden en hebben zij gezamenlijk eene uitgebreide 

verhandeling, over dat onderwerp, bij de Zeoyal Society te Londen 

overgelegd. Het drukken van die verhandeling verbeidende, bragten 

de genoemde heeren de uitkomsten, door hen verkregen , voorloopig ter 

kennis van de Astronomical Soctety te Londen, die daarvan cen kort 

verslag in hare maandelijksche berigten gegeven heeft. Die uitkomsten 

verdienen eene bijzondere aandacht, daar zij de nietigheid aantoonen 

van hetgeen onlangs door sommigen werd beweerd, die zich naauwe- 

lijks met de waarneming der zon hadden bezig gehouden , en ten bewijze 

kunnen strekken, dat in de sterrekunde niet zoo ligtelijk wordt omver- 

geworpen, wat in vroegeren tijd met moeite en zorgen is opgebouwd. 

De bijzonderheden, door de sterrekundigen van Kew, als stellige 

uitkomsten uit de waarnemingen afgeleid, zijn de volgende: 

1) de zonnevlekken zijn diepten. Zij liggen lager dan de algemeene 

oppervlakte van de lichtgevende stof der zon en nemen eene ruimte 

in, onder die oppervlakte gelegen ; 

2) de fakkelen zijn deelen van de Webgids stof der zon, die 

zich boven de algemeene oppervlakte van haren photospheer verheffen. 

In de nabijheid van den rand der zon vertoonen zij zich helderder dan 

de omliggende deelen van het oppervlak der zon, omdat, terwijl zij 

zich hooger verheffen, hunne stralen minder door den eigenlijken damp- 

kring der zon worden ingeslurpt; 

8) de lichtgevende stof der zon is wolkachtig ; 

4) de vlekken, die zich gelijktijdig op de zonneschijf vertoonen, 

gedragen zich, in het algemeen, op dezelfde wijze, d. 1. zij ondergaan 

dezelfde soort van veranderingen, als zij, bij de wenteling der zon om 

hare as, voor ons oog, dezelfde plaats van hare schijf innemen, Hieruit 

wordt afgeleid, dat de zonnevlekken door eenen invloed van buiten 

worden gewijzigd, en het is waarschijnlijk, dat de planeet Venus, zonder 
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de elfjarige periode te veroorzaken, aan dien invloed een belangrijk 

aandeel heeft. 

De eerste dezer uitkomsten was, reeds sedert lang, op grond van 

strenge onderzoekingen, door HERSCHEL, SCHROETER, ARAGO en anderen 

volbragt,- als eene waarheid aangenomen, toen zij, voor eenigen tijd, 

zonder voldingenden grond, werd geloochend. Men betwijfelde het 

bekend verschijnsel, door pawes waargenomen, waaruit met volkomene 

zekerheid scheen te blijken, dat de zonnevlekken diepten zijn, maar 

datzelfde verschijnsel werd door srccmr en raccHiNt te Rome, op den 

6 Aug. 1865, bij eene groote zonnevlek zoo volkomen duidelijk gezien , 

dat volgens hen niet de minste twijfel omtrent het feit kon overblijven. 

De laatstgenoemde waarnemers zagen ook verschijnselen, die volgens 

hen volkomen bewijzen, niet slechts dat de zonnevlekken diepten, maar 

ook dat de fakkelen verhevenheden zijn. Het strenge onderzoek door 

CHACORNAC , omtrent onderscheidene zonnevlekken volbragt, stemt ook 

geheel en al met die uitkomsten overeen. 

Reeds voor lang was het door de onderzoekingen van worLF zeer 

waarschijnlijk geworden, dat de wording en de verandering der zonne- 

vlekken van de planeten afhankelijk is, en hoogst merkwaardig zijn de 

uitkomsten, die worr, ook in dit opzigt, reeds uit de waarnemingen 

heeft afgeleid. Omtrent de koningin des zonnestelsels is in de laatste 

jaren veel belangrijks ontdekt, maar ten opzigte van haar is ook nog 

veel geheïmzinnigs overgebleven. De wijze, waarop zij nu in het ver- 

hoor wordt genomen, zal niet kunnen nalaten haar te dwingen tot het 

verklappen van vele bijzonderheden omtrent haar wezen, die zij langen 

tijd hardnekkig verborgen hield. 



EEN ZEER GROOTE VISCH. 

Onder bovenstaand opschrift ontvangen wij van den heer Rr. A. oGTE- 

ROP, koopvaardij-kapitein, thans geplaatst aan het Meteorologisch 

Instituut, afdeeling Zeevaart, het volgende extract uit het scheeps- 

journaal van het schip Scheveningen, gezagvoerder x. p. BRUINING. Wij 

laten het hier onveranderd volgen. 

„Op den 30 Mei 1865, aan boord van het barkschip Scheveningen, 

ontwaarde men ten 8 uur des namiddags een voorwerp, in het N. 0. 

van ons, veel gelijkende op een eiland en wel op Toppershoedje in 

straat Sunda. Na hetzelve herhaaldelijk te hebben opgenomen, scheen 

het ons niets anders te zijn. 

„Inmiddels ging de kapitein met den verrekijker in den barkstop, en 

kon ook van dáár niets anders vermoeden dan een eiland te zien. 

Daar wij, volgens ons bestek, op 36° 19’ Z. Br. en 3° 47’ O. L. geen 

bekend land konden zien, besloot de kapitein af te houden (de wind 

was 4. W. en de koers O. 4. 0.) om, indien het werkelijk land was, 

naauwkeurig op te nemen en zoo mogelijk ten algemeenen nutte de 

lengte en breedte te bepalen. Nog bij de nadering konde niemand het 

een ander aanzien toeschrijven dan bovengenoemd eiland. Maar daar 

hetzelve N. O. was gepeild per kompas en wij om de N. O0. afhielden, 

bleek het alras een drijvend voorwerp te zijn, doch daar wij sedert 

eenige dagen N. oostelijke afdrijving (stroom) ondervonden hadden, 

dacht men dit ook hier het geval te zijn, nog steeds niets anders ver- 

moedende dan een eiland te zien, hielden meer af om de N. N. O0. en N. 

t. O. en daar het voorwerp nog te veel om de noord trok, veronder- 

stelden wij, dat het, alhoewel veel te groot zijnde, een onderste boven 

drijvend schip moest zijn, hielden meer af, tot noord, en bij de nadering 

bleek het, bepaaldelijk door de spiegelgladde oppervlakte, dat het geen 

land konde zijn. Allengs kreeg het meer het aanzien van een onderste 

boven liggend schip en ontwaarden aan hetzelve overlangsche strepen 

alsof het geplankt was. Ziende dat er geen branding of iets dergelijks 

gevaarlijks in den omtrek was, besloot men er digt langs heen te houden 

om het naauwkeurig te onderzoeken. Op ongeveer } mijl (zeemijl) gena- 

derd, bespeurden wij een streep vet of traan op het water en ondervonden 

tegelijker tijd eene walgelijke reuk. Tot op 2 kabellengten genaderd"), 

zagen wij tot onzer aller verwondering een zeegedrocht van ontzagge- 

1) Een kabellengte is 120 vadem à 6 voet per vm. 
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lijke grootte, en aan het eerst naderende einde een staart, veel gelijkende 

op een uitstekend rif, van een kwalachtige kleur, ook zagen wij aan 

de eene zijde een vin met een daarbijzijnd gat. De eivormige gedaante 

van het ligchaam was geribd, gelijk een geklonkene boot, doch de 

naden een weinig doorschijnend en gelijk de kleur van de staart. Van 

den kop hebben wij niets gezien, doch van de plaats waar wij den kop 

dachten te zijn, hebben wij het gedrocht water zien opblazen ter halve 

hoogte van het ligchaam. Daar het inmiddels te donker was geworden 

om het schip te wenden, en het dier andermaal te bezigtigen , bleven 

wij aan hetzelve een naauwkeurig onderzoek verschuldigd. Beschou- 

wende het als een nooit of ten minste zeldzaam gezien zeegedrocht, 

waarvan de lengte van het eivormig ligchaam was: ongeveer 130 voeten, 

de breedte van het ligchaam 40 voeten, de hoogte van hetzelve 40 

voeten, lengte van den staart voorzoover zigtbaar 20 voeten, breedte 

van den staart 8 voeten” 

(was get.) _K. D. BRUINING, gezagvoerder. 

H. HOOGERWERFF, le stuurman. 

De heer oereror schreef bij gelegenheid der toezending nog het volgende: 

„Men ziet er is in het gansche verhaal geene vergelijking met den walvisch. 

Trouwens die kent de zeeman te goed, zelfs hij, die slechts een paar reizen 

de zuidelijke zeeën bevaren heeft, zal er niet aan denken deze vergelijking 

te maken. 

„De lengte- en breedte-bepaling van dat dier, schijnbaar geheel willekeu- 

rig, is dit, naar ik meen, niet. De lengte van het schip, die omstreeks 120 

á 180 voet kan zijn, is blijkbaar als maatstaf voor de lengte gebezigd, ter- 

wijl voor de breedte die van het schip (835 voet) en voor de hoogte die der 

ondermasten (45 voet) ter vergelijking zal gebezigd zijn.” 

De heer oereror zal mij ten goede houden , indien ik , in weerwil zijner 

meening, dat het dier, waarvan hier sprake is, niet de walvisch kan ge- 

weest zijn, het toch voor een walvischachtig dier verklaar. Zeer waarschijn- 

lijk was het een gewonde vinvisch (Balaenoptera), ofschoon, voor zoo ver 

ik weet, van de grootste soort, Balaenoptera boops, nog nimmer zoo groote 

individu’s gezien zijn, als waarvan hier de maten zijn opgegeven. Hierbij 

verdient aangestipt te worden, dat de vinvisschen ter weerszijde van het 

ligchaam een overlangs loopende huidplooi hebben, welke rekenschap 

geeft van hetgeen in dit berigt „geplankt’’ wordt genoemd. 

HARTING 



DE VOORZORGEN TOT INSTANDHOUDING VAN 

HET PLANTENRIJK, 

IN ENKELE VOORBEELDEN GESCHETST, 

DOOR 

H. C. VAN HALL. 

Bij de beschouwing der gewassen, waarmede deze onze aarde zoo 

fraai en in zoo duizendvoudige verscheidenheid getooid is, en waarbij, 

op eene zoo treffende wijze, zich het nuttige aan het aangename paart, 

werd mijne aandacht menigmaal getrokken door talrijke en merkwaar- 

dige blijken van nuttige voorzorgen, die tot instandhouding van alle 

gewassen en tot bereiking van vele bijzondere oogmerken worden opge- 

merkt. Ik wil trachten het een en ander, wat mij uit dit oogpunt 

voor den geest kwam, mede te deelen, in het vertrouwen, dat velen 

met mij zullen inzien, dat het woord Voorzienigheid geen ijdele klank 

is; maar dat er inderdaad talrijke en eigenaardige voorzorgen voor de 

instandhouding van alles, op eene even eenvoudige als doeltreffende 

wijze, in de groote huishouding der natuur bestaan. Ik zal dit thans 

inzonderheid voor het plantenrijk trachten aan te wijzen, alhoewel ik’ 

niet twijfel, of diergelijke opmerkingen zouden evenzoo te maken zijn 

met betrekking tot andere deelen van het groote rijk der schepping. 

Wanneer wij in het algemeen de plant met het dier vergelijken , 

dan blijkt het, dat de eerste, die zich niet van plaats tot plaats kan 

bewegen en geene gevaren kan ontvlieden, aan veel meer uitwendige 

nadeelen dan het dier blootstaat ; maar hier staat tegen over, dat het 

herstellingsvermogen bij de plant veel grooter is dan bij het dier en het 

eene orgaan veel ligter in het ander overgaat, waardoor veel, wat 

1866. 11 
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verloren gegaan is door uitwendige beleediging, door storm of water- 

vloed of door de vernieling door dieren, die op eenige plant azen, ge- 

makkelijk hersteld wordt. Een in den grond gebragte stam b.v., of 

een deel daarvan, zal de verrigtingen van eenen wortel op zich nemen, 

eene vaste onderaardsche standplaats voor het gewas uitmaken en nieuwe 

wortelvezels uitschieten, om de voeding ongestoord te doen plaats 

hebben, zoo als bij het omkeeren van boomen, dat bij populieren b.v. 

wilgen en linden vrij gemakkelijk gaat, bij het stekken enz. gezien 

wordt. Een uit de takken door de lucht nederdalende wortel zal in 

eenen stam veranderen, gelijk men bij Indische vijgsoorten dikwijls 

ziet, waardoor vaak honderden stammen, van boven door een groeijend 

loofverdek verbonden, voorkomen en een zoo zamengestelde boom eene 

zeer aanmerkelijke uitgestrektheid grond overschaduwt *). Gaat hier de 

hoofdstam verloren, dan blijft de boom in leven, steunende op zijne 

vele zijstammen, voormalige wortels. Men ziet dikwijls ook wilgen- 

boomen, in welker hol geworden stam wortels gevormd zijn, die de ver- 

rigting van het verloren stamgedeelte geheel of gedeeltelijk op zich 

nemen. Drmwrgour heeft hiervan reeds merkwaardige voorbeelden aan- 

getoond ®). Ik zelf zag het menigmaal in soorten van Pandanus, b.v. 

P. graminifolius onzer plantentuinen, waarbij de geheele hoofdstam ver- 

gaan was, maar de boom in leven bleef, steunende op zijne talrijke, 

zijdelings uitschietende en in nieuwe stammen veranderde wortels, die , 

als schuinstaande pijlers, de kroon onderstutten en in leven houden. 

Ik bewaar nog altoos een stam van den zoogenaamden Pruikenboom 

(Rhus Cotinus), dien ik nog levend gekend heb, als een hollen stam , 

waarvan de holte door een vlechtwerk van wortels aangevuld was, 

terwijl slechts eene dunne laag hout en schors nog aan de buitenzijde 

was overgebleven. Later is dat buitendeel ook gestorven en afgevallen , 

maar is de boom nog een geruimen tijd blijven leven, gedragen op die 

in den stam gevormde wortels (zie nevensgaande figuur). _ 

Bij Wassenaar bevindt zich een oude holle wilgenstam, op welks 

kruin een lijsterbes was ontkiemd. Deze nam jaarlijks in grootte toe 

en zond zijne wortelen langs den wilg naar den bodem. Toen nu 

1) Album der Natuur, 1, (1852), bladz. 8 en 1863, bladz. 178—179. 

2) Verh. der Holl. Maatschappij van Wet. te Haarlem, V , bladz. 112—157, plaat 

Ien II; verg. v. H., Bijdragen tot de Nat. Wet., VI (1881), bl. 201. 
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stond de lijsterbes allengs de wilgenstam gestorven en vergaan was, 

RENNINNNS: 
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eenige voeten boven den grond, rustende op zijne voormalige wortels, 

als op zoo vele zuilen *). 

In het Albwm der Natuur, 1868, bladz. 29, heb ik eene afbeelding 

gegeven van een groven Den (Pinus sylvestris), waaraan het zand uit de 

takverdeelingen des wortels, wel 8 voeten diep onder het begin van den 

stam, geheel uitgewaaid was, terwijl de stam bleef leven, gedragen op 

de wortels, die nu de verrigtingen van den stam op zich genomen hadden. 

De lagere diersoorten komen met de planten in de gemakkelijkheid 

der verandering van het eene deel in het ander overeen. Bekend zijn 

de proeven van TREMBLEY, die een naakten of armpolijp geheel, als een 

handschoen , het binnenste buiten keerde, zoodat de maag tot huid en 

de huid tot maag werd, doch het dier, na deze geheele verwisseling 

der deelen, toch nog in leven bleef. Vele lagere dieren komen ook 

daarin met de planten overeen, dat zij zamengestelde schepselen zijn, 

zoodat de koralen of zoogenaamde zeegewassen te beschouwen zijn als 

zamengroeïjende woningen van dieren, welke binnen in den stam der 

koralen ineen vloeien ®) en alzoo zamengestelde dieren zijn. Evenzoo. 

kan men eene overblijvende plant, b.v. eene plant zuring, in stukken 

scheuren en ieder stuk wordt weder eene plant. Elk takje van een 

boom kan een nieuwen boom voortbrengen, ja zelfs uit een enkelen knop 

en uit de schub van eenen bol laat zich een nieuw gewas aankweeken. 

Met de zamengesteldheid des ligchaams staat ook de duurzaamheid 

van het leven bij de plant en bij de minder volkomene dieren in ver- 

band. Een overblijvende plant kan schier in het oneindige voortleven, 

omdat zij telkens voor een gedeelte geheel nieuw en jong is. Sterft 

de wortelstok met de daaruit grocijende steng aan de eene zijde b.v. 

eener aspergieplant af, aan de andere zijde vormt zich een geheel nieuw 

gedeelte wortelstok met nieuwe knoppen. Een boom kan honderden, 

ja duizenden jaren leven; want elk jaar zijn gewigtige deelen geheel 

nieuw. Elk jaar toch ontstaan nieuwe wortelvezels, die het vocht uit 

den grond opnemen, en eene laag nieuw hout, die het naar boven 

voert ; elk jaar ontstaan nieuwe bladen, die dat vocht tot voedend sap 

bewerken en eene laag bast, waardoor die zoo bereide sappen weder 

nederdalen om overal in den stam voedsel aan te brengen. Waar dus 

1) RauwerNnHorr, in Album der Natuur, 1863, bladz. 176. 

2) Harting, de Magt van het Kleine, Utrecht, 1849, bl. 19 volg. 
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elk jaar al die deelen, die den omloop van sappen en de geheele 

voeding in stand houden, geheel en al nieuw zijn, kan het leven van 

een boom zoo lang duren, als grond en lucht hem slechts ruimte en 

voedsel aanbieden en storm of andere uitwendige beleedigingen hem niet 

nederwerpen. Er zijn dan ook vrij stellige bewijzen, dat boomen 1000 

en 2000 jaren oud kunnen worden en de overlevering, dat van de olijf- 

boomen op den Olijfberg in Palestina, die er waren ten tijde van 

Christus, nog heden ten dage eenige zijn blijven bestaan, behoort in 

het geheel niet tot de onmogelijkheden *). 

Tot instandhouding van het leven bij de plant werkt ook veel mede, 

dat zij eenen geruimen tijd in den toestand van het zoogenaamd slapend 

of rustend leven kan blijven, dat is, dat het leven blijft bestaan , zonder 

dat het door eenig uitwendig blijk merkbaar is, iets, dat men ook bij 

de onvolkomene dieren op gelijksoortige wijze waarneemt, b.v. bij 

de eieren van insekten, die, evenals de zaden van planten, eenen gec- 

ruimen tijd bewaard kunnen worden en zich ontwikkelen, zoodra uit- 

wendige omstandigheden, b.v. de warmte der lucht, daartoe dienstig 

zijn; bij de raderdiertjes, die men kan uitdroogen en na jaren weder 

doen herleven. Zelfs bij den mensch kan de schijndood als een tijde- 

lijke stilstand van het leven beschouwd worden. Zaden van planten 

kunnen honderd en meer jaren bewaard worden zonder hun kiemver- 

mogen te verliezen. In 1824 zaaide men in den Jardin des Plantes te 

Parijs nog zaden van het kruidje-roer-mij-niet (Mmosa pudica), welke 

in 1738 op St. Domingo verzameld waren ®). Voss heeft meloenzaden, 

die 37 jaren lang bewaard waren, uitgezaaid en daarvan 8 planten 

verkregen. Komkommerzaden 17 en zaden van de stokroos (Alcea 

rosea) 28 jaren lang bewaard, gaven hem diergelijke uitkomsten ®). In 

de tuinen van de Mortveultural Society zag LINDLEY *) uit zaad, dat 

16—1700 jaren oud was, frambozenstruiken opkomen. Toen, in het 

begin dezer eeuw, in de nabijheid van Kingston aan de Teems een put 

voor water geboord werd, werd er eenige grond uit de diepte van 360 

1) Verg. Album der Natuur , 1865, blads. 351. 
2) Frievrer, Histoire des plantes, Paris, 1865, pag. 197. Ik twijfel eenigzins, of 

deze niet altoos even naauwkeurige schrijver hier ook Mimosa sensitiva kan bedoeld 

hebben. 
3) Bijdragen tot de Nat. Wetenschappen, IV , berigten , bladz. 201, 

+) Grondbeginselen der Horticultuur, 1842, bladz, 76 en 164. 
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voeten op de oppervlakte der aarde gebragt en dadelijk met een glazen 

klok gedekt, doch desniettemin zag men verscheidene planten daaruit 

voortkomen *). Het is niet na te rekenen, hoe vele eeuwen oud de grond 

zal geweest zijn, welke uit eene zoo diepe aardlaag was opgedolven. 

Ook andere deelen van gewassen of zelfs geheele planten kunnen 

eenen geruimen tijd, werkeloos, bewaard blijven en toch nog weder 

tot een werkzaam leven terugkeeren. Bladmossen (Jfusci) en Korst- 

mossen (Zichenes) verdroogen in den zomer, maar herleven bij de eerste 

regenvlagen. De gewone Nostoc (Jremella Nostoc L.) is bij droogte ge- 

heel ineengeschrompeld en schijnbaar dood, maar zwelt op en groeit bij 

de eerste regens met snelheid voort, alsof haar groei nooit had stil ge- 

staan. Vandaar dat zij door sommigen voor een meteorisch voortbrengsel 

is aangezien. 

Eene door mij op 10 Maart 1830 verzamelde plant van Riccta glauca 

(onder de Levermossen of Mepaticae) werd op de gewone wijze gedroogd 

en tusschen zware boeken plat gedrukt. Desniettegenstaande herleefde 

zij volkomen, toen zij op 26 April 1830 en dus meer dan 6 weken 

later in gunstige omstandigheden weder uitgeplant was. 

Eene plant van eene kleine Iris (ris pumila) werd, met wortelstok 

er aan, in het voorjaar van 1830 even zoo door mij gedroogd, doch 

scheen eerst in Junij, na herhaaldelijk aan de blakerende zon blootge- 

steld geweest te zijn, geheel droog te wezen. In het voorjaar van 

1881 in gewone aarde geplant en bevochtigd, begon zij weder uit te 

loopen, werd later in Junij 1881, ter volkomene verdorring, in een 

droog vertrek voor een raam op het zuidoosten geplaatst, doch bleek 

op 26 April 1832 nog inderdaad levend te zijn. 

Het is bekend, dat bollen langen tijd droog bewaard kunnen worden. 

Bollen van Panecratium maritimum in den Hortus te Groningen in 1828 

op een plank vergeten, bleken in 1830, toen men ze weggeworpen had, 

nog weder uit te groeijen. Eene Tulp (de Duc van Tol, Tulipa suaveolens) 

in haar geheel door mij gedroogd in het voorjaar, onder gewigt geperst 

enz., liep een vol jaar daarna weder uit. Weder gedroogd maakte zij 

nog weder een jaar later op nieuw een uitspruitsel, doch is eindelijk 

van dien tijd af droog en dood in mijn Herbarium bewaard gebleven. 

Men kan zich alzoo voorstellen, hoe in de steppen van Azië in de 

1) Jesse in Bijdragen tot de Nat. Wetenschappen, VII, berigten , bladz. 164. 
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heetste zomermaanden de grond een geheel doodsch voorkomen kan 

hebben en bij invallenden regen, met het rijkste bloemtapeet van tul- 

pen, hyacinthen, scilla’s, iris-soorten, erocus enz. enz. overdekt worden. 

In onze plantentuinen zien wij iets diergelijks in de bedden, die de 

bolplanten dragen. DureAu DE LA MALLE zag den wortel van eenen 

vlierboom na 23 jaren tijds als levenloos in den grond bewaard te zijn 

gebleven, nog weder uitloopen en NozeMAN zag hetzelfde met den 

wortelstok van gewoon riet, die niet minder dan 168 jaren lang onder 

een zwaar pakhuis te Amsterdam bedolven was geweest !). 

Eene Agave Rumphii, gedroogd uit Java ontvangen, bleek mij na 8 

maanden tijds nog weder uit te loopen. Ik bewaar die plant nog 

levende, evenals eene Orchidee, in eene verzameling gedroogde planten 

uit Suriname ontvangen. Hoe lang kan dan alzoo een gewas niet aan 

uitwendige vernielende invloeden met goed gevolg weerstand bieden! 

De uitgebreidheid der oppervlakte is, naar evenredigheid der grootte 

van het ligchaam , bij de plant oneindig grooter dan bij het dier. Zulk 

eene groote oppervlakte zoude de beweging van het ligchaam bij het 

dier belemmeren, maar bij de plant moest die oppervlakte juist groot 

zijn, omdat zij het voedsel niet kan gaan halen, maar lijdelijk moet 

wachten tot het haar aan die oppervlakte aangebragt wordt. Welk 

eene geweldig groote oppervlakte heeft niet b.v. een boom, uitgebreid 

in honderden wortelvezels en duizenden bladeren, waarmede hij aan 

alle zijden gelegenheid geeft, dat voedende stoffen en het weldadige 

licht en de warmte de plant bereiken en tot de voeding medewerken. 

Bij de dieren, welke zich niet door hunne oppervlakte voeden, vindt 

men dan ook alleen wezens, die aan hunne plaats verbonden zijn, onder 

de waterdieren, waar het water het voedsel aanbrengt, dat deze dieren 

niet zelve kunnen gaan halen. Geen enkel in de lucht levend dier, of 

het is voor plaatsbeweging vatbaar. 

Aan vele planten is buigzaamheid en veerkracht in hooge mate eigen 

en het is in het oog vallend, dat hierdoor op eene belangrijke wijze 

gezorgd wordt voor de instandhouding der deelen. Vele stengen buigen 

zonder te breken; de dunne bladen en de teedere bloembladen zweven 

op den adem des winds en het moet al een zeer hevige storm zijn, 

die deze buigzame deelen verbreekt. Zij wijken , maar hernemen telkens 

l) Bijdragen tot de Nat. Wetenschappen, NIT, 1832, bladz. 130—142, 
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weder, veerkrachtig, hun stand. Het gras wordt vertreden door het 

vee, doch bezwijkt niet en, hoe ook afgegeten, spruit het telkens 

weder op nieuw uit, zoodat buigzaamheid en een groot herstellingsver- 

mogen hier gelijkelijk tot instandhouding van het geheel medewerken. 

Gaan wij nu in de tweede plaats de vele voorzorgen na, welke in de 

ontwikkeling en de verrigtingen van elk bijzonder orgaan zijn op te 

merken. Ook hier is veel, wat onze aandacht verdient; doch vóórdat 

wij dit voor elk orgaan op zich zelf nagaan, willen wij het in eenige 

algemeene trekken aanwijzen in inrigtingen, die aan alle of de meeste 

organen gemeenschappelijk eigen zijn. 

Nieuwe deelen vormen zich meest onder de beschutting van reeds 

bestaande deelen. Nieuwe wortels vormen zich, bij het stekken b.v. 

van boomen, niet buiten op de schors, maar buiten op het jonge hout, 

vanwaar zij, de schors doorborende, naar buiten treden, zoo als reeds 

voor lang door prisrmour (t. a. pl. bladz. 129— 1833 plaat 3) was opgemerkt. 

Waar nieuwe wortels, b.v. bij de bamboes, de Maïs, het hengelriet 

of andere grassen, boven den grond ontstaan, geschiedt dit onder de 

beschutting der bladscheeden, welke zij later doorboren en zoo naar 

buiten komen. Nieuwe zaden vormen zich binnen in de holte van het 

vruchtbeginsel en eerst als zij rijp en door de zaadhuid enz. goed be- 

schermd zijn, treden zij naar buiten. Menigmaal blijven zij tevens ook 

door het blijvend zaadhulsel of een gedeelte hiervan beschermd, b.v. bij 

den eik, de schermbloemen, den pruimenboom enz. enz. Nieuwe 

bolletjes vormen zich in het inwendige der oude, en zoo zouden er 

meer voorbeelden zijn aan te wijzen. 

Gemaakte wonden worden veelal gaaf en goed afgesloten door die 

drooge, lucht bevattende cellen, welke wij kurk noemen en die ook 

dikwijls een tusschenschot vormen, ten einde ziek geworden deelen, 

b.v. in zieke aardappelen, van gezond geblevene af te scheiden. Het 

nut der kurklaagjes is alzoo veel grooter en algemeener dan men dit 

zoude vermoeden *). Waar een blad, waar een vrucht afvalt, ontstaat 

een kurklaagje tot afscheiding van den stervenden blad- of vruchtsteel 

van den levend blijvenden tak. Eene geregelde afscheiding toch der 

gestorvene van de levend blijvende deelen is bij de plant, evenals bij 

het dier; algemeen. 

1) Album der Natuur, 1855, bladz. 13--29. 
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Elk gestorven deel gaat tot ontbinding over, waartoe de ontwikke- 

ling van vele woekerzwammetjes op den stervenden stam of op het 

ziekelijk en stervend blad medewerkt. De ontbonden plantendeelen 

vormen humus, dat is voedsel voor weder nieuwe planten van allerlei 

soort. Eindelijk moet, als eene belangrijke voorzorg voor de instand- 

houding van alle planten nog in het bijzonder genoemd worden de 

snelheid, waarmede de planten en hare verschillende deelen zich ont- 

wikkelen, eene snelheid, welke verre te boven gaat al wat wij dien- 

aangaande in het dierenrijk kennen. Behalve de reeds in mijn Mandboek 

der kruidkunde, 1846, bladz. 194—195 en in het Album der Natuur 

van 1854, bladz. 149—150 en 1864, bladz. 64 opgenoemde voorbeel- 

den, vermeld ik nog, dat door den hoogleeraar &. vrorik in het ZWjdschrift 

van de le Klasse van het on. Ned. Instituut, 11, bladz. 269—279 de 

snelle groei beschreven is van eene Kalabas ( Cucurbita maxima) ‚ welker 

steng in 24 uren 16 Ned. duimen langer geworden was. 

Het aantal, waarin de deelen voorkomen, verdient mede zeer de aan- 

dacht. Jaarlijks ontstaan duizenden wortelvezels, waarvan slechts eenige 

weinige, als grootere worteltakken, zullen overblijven; jaarlijks duizenden 

knoppen, waarvan slechts eenige tot dadelijke ontwikkeling bestemd zijn. 

Stel, dat er op éénen tak 25 knoppen of beginselen van nieuwe takken 

gevonden worden, dan zullen er van die 25 misschien niet meer dan 4 

of 5 terstond tot takken uitloopen, maar blijven de overige als het 

ware in reserve en zullen dan eerst uitgroeijen, als de eerste 4 of 5, 

om welke reden dan ook, mislukt zijn. Im den beruchten Pinkster- 

storm van 1861 zag men bij Leiden en elders in Zuid-Holland een 

merkwaardig voorbeeld daarvan bij ijpen en vele andere boomen, waar 

de jonge takjes geheel afgeslagen waren, maar dit spoedig uit de 

achtergebleven knoppen met jonge bladeren hersteld werd. Aan deze 

storing van den groei was het dan echter welligt toe te schrijven, dat 

de ijpen in het daarop volgend voorjaar aldaar bijna geen bloesem droegen. 

Een boom draagt duizenden bloemen, waarvan slechts enkele tot vrucht 

zullen worden ; duizenden zaden, waarvan slechts eenige weinige planten 

zullen leveren; eene bloem duizenden korreltjes stuifmeel, waarvan 

slechts eenige weinige tot bevruchting van den stamper noodig zijn. 

Er is alzoo steeds overmaat van voortbrenging. Er kan veel verloren 

gaan en nog genoeg overblijven. Die overvloedige voortbrenging, veel 

meer dan streng genomen noodig was, ziet men op allerlei wijzen en 
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het nut daarvan is in het oogvallend. Veel van dien overvloed kan 

door den mensch gebruikt worden, of strekken tot levensonderhoud der 

dieren, zonder dat het in stand blijven der gewassen hierdoor gevaar loopt. 

De meeste planten vermenigvuldigen zich op meer dan ééne wijze: 

door zaden, door uitloopers, wortelspruiten, ranken, bollen , knollen 

enz. enz. ; maar bij de eenjarige of zoogenaamde zaaiplanten, bij welke 

de instandhouding van het gewas doorgaans geheel afhangt van de 

vorming der zaden, is voor deze dan ook op de beste wijze gezorgd en 

wel: 1) door den snellen groei en het spoedig in bloei komen der 

eenjarige planten; 2) door de talrijkheid der bloemen en de spoedige 

vorming der zaden; 8) door het overgroot aantal zaden, die men tot 

vele duizenden uit een enkel zaaizaad heeft zien voortkomen. In de 

zaaddoozen van den tabak en den slaapbol (Papaver) zijn zij in ééne 

plant dikwijls tot 20,000 en 30,000 geteld; ja, in opzettelijk daarom- 

trent ingestelde proefnemingen heeft men uit één zaad van eene soort 

van Zatuw (Lactuca virosa) 175,148 en uit Één zaad van het Bilzen- 

kruid 286,770 zaden zien geboren worden *). 

Het zijn dan ook meestal éénjarige planten, zooals de granen, peul- 

vruchten enz., waarvan wij de overvloedige voortbrenging der zaden 

tot menschenvoedsel aanwenden. 

Laat ons nu de middelen tot instandhouding van alle deelen en de 

voorzorgen voor de toekomst in de onderscheidene organen der plant 

meer in het bijzonder nagaan. 

De wortel ontbreekt nooit, behalve in de alleronvolkomenste planten , 

in welke alle organen tot eene gelijksoortige massa zijn ineengevloeid , 

in eenige woekerplanten, die, op andere planten levende, afzonderlijke 

werktuigen tot opneming van voedsel gemakkelijker kunnen missen en 

in eenige waterplanten, welke aan alle zijden door eene voedende mid- 

denstof omgeven zijn. Waar de wortel, zooals doorgaans, aanwezig 

is, is hij, althans bij de volkomener planten, reeds in het zaad voor- 

handen en is het het eerste deel, dat bij de ontkieming van het zaad 

te voorschijn komt, omdat dit deel ook het eerst noodig is, ten einde 

aan de plant eene vaste standplaats te schenken en het noodige voedsel 

te doen opnemen. Eerst is de wortel veel grooter dan de steng ; daarna 

de steng grooter dan de wortel, alhoewel er tusschen beide verband is 

1) H. c. vAN HALL, Handboek der kruidkunde, bladz, 110. 
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op te merken, want, als de steng vrij en hoog opschiet, is de wortel 

grooter en schiet dieper in den grond; als daarentegen de steng door 

snoeïjing (b. v. tot eene heg) steeds kort gehouden wordt, zal ook de 

wortel, die dan ook veel minder noodig is, zich in geringer graad 

ontwikkelen. Hij verlengt zich bij voortgaanden groei steeds aan zijnen 

top, waardoor hij telkens in eene voor hem wieuwe aardlaag komt ; 

doch daarbij is die top steeds met een kapje of huikje bedekt, onder 

welks beschutting die steeds voortgaande verlenging plaats heeft). 

Wordt die top afgesneden of stuit hij op een ondoordringbaar beletsel, 

zoo vormen zich zijdelingsche wortels, die zich dan weder op dezelfde 

wijze voortdurend verlengen. 

De wortels groeijen in eene benedenwaartsche rigting, doch kunnen 

van die rigting tijdelijk afwijken, als dit voor de plant noodig is. Als 

een zaad b. v. zoo in den grond gelegd is, dat zijn wortel juist naar 

boven wijst, zal deze eerst naar boven uitgroeijen, maar alras zich om- 

krommen en de voor hem noodige rigting naar beneden, naar duisternis 

en vochtigheid toe, hernemen. Als de ontkiemende wortel op een 

ondoordringbaar beletsel stuit, zal hij tijdelijk in eene waterpas- of zelfs 

bovenwaartsche rigting groeien , tot hij dit beletsel te boven gekomen 

is. Als wortels boven den grond ontstaan, ontstaan zij voornamelijk 

aan de schaduwzijde van den stam, waar de voor hen schadelijke, uit- 

droogende werking van het licht minder te vreezen is. De wortelstok, dat 

is het onderaardsch , eenigzins op den wortel gelijkend deel van de steng, 

groeit doorgaans niet in eene benedenwaartsche rigting en bevat dikwijls 

voedseldeelen, meel b. v., die èn voor nieuwe wortels èn voor nieuwe 

stengdeelen verbruikt worden, zooals bij den aardappel en de aardpeer ; 

want de Anollen van deze gewassen zijn uit vertakkingen van den wor- 

telstok ontstaan. Dat voedsel kan met die deelen vaak eenen geruimen 

tijd bewaard worden voor het te pas komt, zoodat er ook hier in tijds 

voorraad van voedsel voorhanden is en gedurende geruimen tijd voor- 

handen blijft. Hetzelfde heeft plaats, als wortelvezels zich tot knol- 

achtige deelen verdikken , zooals in de DahMa’s, Spiraea Filipendula enz. 

Naarmate de gronden losser zijn, zooals in de duinzanden, zullen en 

de wortels en de wortelstokken zich meer uitbreiden, wijl zij in zoo- 

1) Dit bedekt zijn van de wortelspits wordt thans als een algemeen kenmerk van 

den waren wortel aangenomen. Zie MouL, Botanische Zeitung, 1853, p. 607 ; Album 

der Natuur, 1863, bl, 184. 
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danige losse gronden minder tegenstand ontmoeten. Maar hierdoor juist 

hebben zij, in zoodanige minder vruchtbare gronden, eene grootere 

uitgestrektheid lands tot hunne voeding beschikbaar en werken zij mede 

om al te losse gronden te helpen bevestigen. Zoo zal het zand- 

Bietgras (Carex arenaria), met zijne waterpas voortkruipende en uit 

iedere geleding op nieuw vezels uitschietende wortelspruiten, eene 

zeer groote uitgestrektheid van het, anders zoo bewegelijk en ligt 

verstuivend zand onzer duinen en heiden, als met een aaneengeschakeld 

net, te zamen houden. Worden nu die wortelspruiten (zijtakken van den 

wortelstok) door het afwaaijen van het zand ontbloot, zoo wordt hare 

verrigting als die van eene over het zand kruipende steng. Worden 

zij daarentegen weder met zand overstoven, zoo werken zij weder als 

een onderaardsche wortelstok en zenden uit elke geleding wortels naar 

beneden en stengspruiten naar bovenwaarts uit. 

In vastere gronden hebben de wortels (de wortelstok daarmede onder 

gerekend) eene mindere uitgebreidheid , maar kunnen ook in eene kleinere 

plek grond genoegzaam voedsel vinden. 

De steng is in alle planten aanwezig, in welke de wortel onder- 

scheidenlijk te zien is en wordt mede zeer dikwijls, in beginsel, reeds 

in het zaad gezien. Zij groeit in verschillende rigtingen, doch niet 

naar den grond toe, met enkele uitzonderingen, b. v. de jonge tak- 

ken van treurboomen, of als zij door onoverkomelijke beletselen in 

haren opgroei verhinderd wordt. Dan wijkt zij tijdelijk van hare oor- 

spronkelijke rigting af, om die dadelijk te hernemen, zoodra de om- 

standigheden dit toelaten. Ook in den stam wordt voedsel voor latere 

vormingen nedergelegd, inzonderheid in het merg. Bij de eerste op- 

neming der sappen door de boomen in het voorjaar worden de vochten 

in den stam opgenomen, werken op de daarin nedergelegde meelachtige 

voedseldeelen, welke zij in eene suikerachtige stof omzetten, die tot 

voeding dient, doch die ook wel door den mensch tot eene wijnachtige 

vloeistof, zooals in den berkenwijn of tot suiker, zooals in den suiker- 

ahorn enz. verbruikt wordt. De sago, die wij van de Palmboomen 

gebruiken, is eigenlijk tot voeding van de vrucht dezer boomen be- 

stemd. In het algemeen mag dan ook worden aangenomen, dat vele 

en daaronder de meest voedzame deelen, die wij uit het plantenrijk 

trekken, die zijn, welke eigenlijk tot voeding van de aanstaande plant 

of plantendeelen bestemd zijn. 

E 
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_ Merkwaardig is de voorzorg, waarmede gezorgd is, dat de takken 

der boomen zeer stevig in den stam zijn vastgehecht. Door storm toch 

zal men dikwijls takken midden door zien breken, maar nooit geheel 

uit den stam zelven zien uitrukken. Door eene hoogst eenvoudige, maar 

zeer doeltreffende inrigting is voor die stevige inplanting der takken 

gezorgd. Jaarlijks toch, als het hout van den stam aan zijnen omtrek 

eenen nieuwen jaarkring dikker wordt, geschiedt hetzelfde met den 

daarop ingeplanten tak. Dat dikker worden van tak en stam dringt 

tegen elkander in en vormt die harde knoesten of knopen , welke wij 

in het hout, bij de inplanting der takken, opmerken. Die inplanting 

wordt jaarlijks steviger en vaster, naarmate de tak niet alleen langer, 

maar ook dikker en dus jaarlijks hoe langs hoe steviger, wigvormig, 

in den hoofdstam ingeplant wordt. 

De geledingen of knopen, die men op vele stengen duidelijk ziet, zijn 

veelal middenpunten van vegetatie, uit welke zich eenerzijds takken 

en bladeren, anderzijds wortelen kunnen vormen, waardoor tot de ver- 

meerdering van het gewas wordt medegewerkt. Bij de granen en in 

het algemeen bij de grassoorten zijn die geledingen zeer in het oog 

vallend. Als er wortels uit de steng ontstaan, ontstaan deze altoos uit 

die knopen. Zeldzamer is bij de grassen het voorkomen daaruit van tak- 

ken, maar bij onze granen spruiten uit den benedensten knoop der steng 

zijstengen uit, hetwelk onder den naam van het uitstoelen bekend is. 

Uit de knoopen van suikerriet, bamboes enz. vormen zich, bij het 

stekken dezer gewassen, takken en wortels, de laatste onder de beschut- 

ting der bladscheeden (zie boven bl. 168). 

Op den stam en de takken ontstaan de bladeren, althans bij alle 

volkomener gewassen; maar, wat opmerkelijk is, dadelijk bij het eerste 

ontstaan van nieuwe bladen ook knoppen, dat zijn beginselen van weder 

nieuwe takken en bladeren, die dikwijls een jaar later te pas zullen 

komen of als voorzorg tegen mogelijke verliezen langen tijd als in 

reserve blijven (bladz. 169). Zie dit bij al onze gewone boomen en 

_op den wortelstok van vele kruiden. Gij kunt in het voorjaar geen 

jong blad van Yp, Eik, Hazelaar enz. in oogenschouw nemen, of gij 

ziet aan den voet van elk blad een knop, die òf tegen den langsten 

dag, in het zoogenaamd St. Jan’s-lot, òf eerst over een jaar zal uit- 

loopen, òf eindelijk wel geheel en al in reserve blijven zai. In den 

Hazelaar ziet men reeds in Mei de bloemknoppen, die eerst in Fe- 
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bruarij of Maart van het volgend jaar zullen uitkomen. In de Camel- 

lia’s en de Rhododendrons komen de groote bloemknoppen ook zeer 

vroeg op eene in het oog vallende wijze te voorschijn. In laatstgenoemd 

gewas kan men midden in den winter, als men de vast op elkander 

klevende schubben dezer bloemknoppen uitpelt, de aanstaande bloem- 

kroon en daarin de tien meeldraden, met goed ontwikkelde, roodach- 

tige helmknopjes duidelijk onderscheiden. In onzen gewonen Els zijn 

tweederlei soort van bloemknoppen, onbedekt, den nazomer en den 

geheelen winter door, gemakkelijk waar te nemen. Sommige knoppen 

zijn met eene harsachtige, kleverige stof tegen de nadeelen van den 

winter beschut, zoo als de wilde kastanje en onderscheidene soorten 

van populieren, of zij zitten wel verborgen in eene uitholling van den 

bladsteel, zoo als in. de platanen, in Vorgilia lutea enz. of in eene 

kleine holte in de schors onder den bladsteel, zoo als in onze gewone 

Acacia-boomen. 

De schubben, die de knoppen bedekken, zijn in vele gevallen dee- 

len, die anders bladen of steunbladen (stypulae) zouden geworden zijn. 

Menigeen mijner lezers kan gelegenheid vinden de knoppen van eenen 

Tulpenboom te zien, als zij zich in den voorzomer tot bladen ont- 

plooijen. Dan ziet men 2 steunbladen (bladachtige deelen aan den voet 

der gewone bladen), die een aanstaand omgebogen blad omvatten. 

De steunbladen, die aan den voet van dat aanstaand blad behooren, 

omvatten een nog jonger blad; de hierbij behoorende steunbladen weder 

een aanstaand blad, en zoo gaat dit steeds voort, zoo ver onze zintui- 

gen slechts reiken. 

In de verschillende knoppen zijn de aanstaande bladen (of de aan- 

staande bloemen) in een klein bestek op de kunstigste wijze opgeplooid, 

ineengevouwen, opgerold en in elk gewas steeds op dezelfde wijze; 

maar eene verschillende bladplooijing bij verschillende gewassen, ja 

zelfs zijn geheele natuurlijke planten-familiën, b. v. de Varens, de 

Palmen , door eene eigenaardige bladplooijing gekenschetst. 

In de meeste planten zijn bladen aanwezig. Zij nemen deelen uit 

de lucht op en staan andere deelen aan de lucht af, waardoor zij de 

sappen der planten van ruwe en onbewerkte vochten tot voedende dee- 

len verarbeiden. Zij ontbreken in de minst volkomene gewassen, maar 

ook, onder de zigtbaar bloeijenden, bij verscheidene woekerplanten, 

welke uit andere planten een reeds bewerkt sap ontvangen en dus 
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zonder schade de organen kunnen missen, die tot de sapbewerking 

zouden moeten dienen. 

Zij zijn op den stam of den tak, doorgaans zeer geregeld, geplaatst 

en wel zóó, dat het eene blad het andere zoo min mogelijk belet ge- 

bruik te hebben van den nuttigen invloed van lucht, licht enz. Hunne 

rigting is bij onze boomen meest zóó, dat het bovenvlak naar het licht 

gewend is en het ondervlak, onder de beschutting van het bovenvlak, 

door zijne meer oneffene oppervlakte, uitstekende haren of inspringende 

luchtholten, de noodige wisselwerking met de lucht tot stand brengt. 

In de bloemen zijn de meest gewigtige deelen, de meeldraden en de 

stampers, het meest in het midden geplaatst, zoodat zij omgeven en 

beschut worden door de meer uitwendige deelen, den kelk en de bloem- 

kroon. Van die gewigtigste deelen zijn de voornaamste het eerst en 

het volkomenst ontwikkeld, en wel van de meeldraden de helmknop- 

pen (antherae), van de stampers de stempel en het vruchtbeginsel, 

alle welke vaak reeds in den bloemknop zigtbaar zijn, wanneer van 

helmdraad en stijltje nog naauwlijks een spoor aanwezig is. 

In vele bloemen openen en sluiten zich de bloemkroon en soms ook 

de kelk om de meeldraden en stampers voor den schadelijken invloed 

van nachtelijke koude en vochtigheid te beschutten en te openen voor 

den heilzamen invloed van zonnelicht en warmte. Eerst is de kelk 

het grootst, wijl dit buitenste deel der bloem het eerst noodig is om 

de meer inwendige deelen te beveiligen; daarna is de beurt aan de 

bloemkroon en de overige deelen, die eerst binnen in den gesloten 

bloemkelk veilig bewaard worden. 

Daar vochtigheid voor het openen der helmknopjes en voor de wer- 

king des stuifmeels schadelijk is, komen deze deelen bijna alleen in 

het best van den zomer te voorschijn en dikwijls alleen des daags, 

terwijl zij ’s nachts door de bloemkroon enz. bedekt zijn. 

Onderscheidene waterplanten verheffen hare bloemen aan de opper- 

vlakte des waters, ten einde de bevruchting in de lucht kunne plaats 

hebben. Sommigen scheiden lucht in afzonderlijke holten of in blaas- 

jes, b. v. het Blaaskruid (Utricularta), af, welke lucht tegen den tijd 

der bloeijing in grooter hoeveelheid afgescheiden en de bloeijende plant 

alzoo boven water verheven wordt. Im ons gewone zeewier of zeelint 

(Zostera marina) staan meeldraden en stampers vlak bij elkander in de 

welgeslotene bladscheede, opdat de bevruchting niet door het water 

belemmerd worde. 
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Na de bevruchting dalen vele vruchten weder nederwaarts, om op 

den bodem der wateren in alle veiligheid tot rijpheid te komen. 

Op den stempel ontbreekt eene eigenlijke opperhuid, welke beklee- 

ding het zoo noodzakelijk indringen der stuifmeelbuisjes zoude belem- 

meren; doch vandaar ook dat die stempel onder de deelen der bloem 

behoort, die het eerst door nachtvorsten getroffen worden. 

De oneffenheid van den stempel, de aanwezigheid van uitstekende 

haren en de afscheiding in de meeste gevallen van eene kleverige vloel- 

stof op den stempel bevorderen zeer de zoo noodzakelijke aanhechting 

der stuifmeelkorreltjes op zijne» oppervlakte. 

Bastaarden ontstaan als het stuifmeel van de eene soort op den 

stempel eener andere soort van hetzelfde geslacht uitgestort wordt. 

Zoodanige bastaarden zouden veel algemeener in het wild voorkomen, 

indien niet, zoo als uit de proeven van GAERTNER gebleken is, de be- 

vruchting door een enkel korreltje eigen stuifmeel den stempel voor de 

inwerking van alle vreemd stuifmeel volkomen onvatbaar maakte, en 

indien niet de bastaarden doorgaans zwakker waren dan andere planten, 

waardoor zij voor en na weder van het tooneel des aardrijks verdwijnen. 

In het vruchtbeginsel (het benedenste en voornaamste deel van den 

stamper) vindt men dikwijls denzelfden overvloed van voortbrenging, 

waarop vroeger (bl. 169—170) gedoeld is. Meermalen toch vindt men een 

grooter aantal eitjes (dat zijn beginselen van zaden) in het vruchtbe- 

ginsel, dan er later zaden zullen gevonden worden. Vandaar dat het 

aantal zaden vaak afwisselt, als een of meer eitjes onbevrucht blijven 

en alzoo niet tot zaden overgaan. Bij de wilde kastanje is dit ver- 

schijnsel in het oog vallend. 

De vrucht vormt zich, zoo als de naam het aanduidt, uit het vrucht- 

beginsel; doch in vele vruchten ziet men, dat de kelk, die anders 

zoude afvallen, of het stiĳltje, of de stempel, na de bevruchting van 

aard veranderen en nieuwe bekleedsels, aanhangsels, snavels, staarten 

of andere deelen der vrucht uitmaken. Bij de groote eenvoudigheid, 

welke in al het geschapene wordt opgemerkt, eenvoudigheid in de 

middelen, bij eene groote veelzijdigheid in de uitkomsten, was het niet 

noodig, dat voor zoodanige bij de vrucht bijgevoegde deelen, nieuwe 

organen geschapen werden, daar eene eenvoudige vervorming van reeds 

aanwezige deelen hetzelfde oogmerk zoude kunnen doen bereiken. 

Even zoo ziet men doornen uit takken enz., knopschubben uit bladen 

en steunbladen , klawieren uit deze deelen en uit blaadjes, bladsteelen 
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enz. ontstaan. Zoo zouden er vele voorbeelden van gedaantewisseling 

in het plantenrijk te noemen zijn; ja, men heeft zelfs al de deelen 

der bloem, behalve de middelspil, uit vormsveranderingen der bladen ; 

het ontstaan der vaten uit de cellen enz. enz., met goed gevolg ge- 

tracht te verklaren. 

In de vruchten zijn de zaden met hunne eigene huid en dik- 

wijls ook nog met andere bedekselen bekleed, en het is inderdaad eene 

uitzondering op den regel, dat er wezenlijk naakte zaden bestaan. 

Een aantal zaadhulsels springen van zelve open, doch niet vóórdat 

de zaden werkelijk tot rijpheid gekomen zijn. Droogte en vochtigheid 

werken hiertoe en tot de verspreiding der zaden op eene zeer merk- 

waardige wijze mede. De zaaddoos van vele Bladmossen (MZusct) namelijk 

is aan hare mondopening gesloten door tanden , die gesloten blijven , zoo- 

lang deze vrucht nog onrijp is en haar alzoo nog vocht toegevoerd wordt ; 

maar zoodra de vrucht door rijping droog wordt, spreiden de tanden 

zich uit en laten de kiemkorrels (sporae), die hier de plaats vervangen 

der zaden van de volkomener gewassen, door, om aan weder nieuwe 

plantjes het aanzijn te geven. Men ziet duidelijk, dat dit eene hygro- 

metrische werking is bij ons gewoon Dekmos (Mypnum Rutabulum), 

waarbij men zelfs met het bloote oog zien kan, dat door eene vochtige 

beademing die tanden zich toesluiten en, bij opdrooging, weder openen. 

Hetzelfde ziet men, bij eene eenvoudige vergrooting, in de springveren, 

welke met de kiemkorrels van onze gewone soorten van Hermoes of 

Paardestaart (Zgwisetum) verbonden zijn. Hetgeen onze hoveniers noemen 

het rijzen der zaden bij kropsalade en andere latuwsoorten is het door 

uitdrooging, dat is als aan de rijpe vruchtjes geen sap meer toegevoerd 

wordt, uitspreiden en door den-wind wegvoeren der vruchtjes met de 

daarin bevatte zaden. Hetzelfde ziet men bij onze distels, paardebloe- 

men, enz. enz. 

Evenals het afstervend blad zich van zelf van den levend blijvenden 

stam afscheidt, evenals de geheele vrucht bij rijpwording van den stam 

wordt losgemaakt, evenzoo scheidt zich bij rijpwording het zaad van 

het binnenste des zaadhulsels af. Op de zaadhuid blijven twee liktce- 

kens over van de zaadstreng, waarmede het zaad aan het zaadhulsel 

was vastgehecht; één, waardoor het voedsel aan het rijpwordend zaad 

werd toegevoerd en één, waardoor het indringen der stuifmeelbuisjes 

bij de bevruchting had plaats gehad. Dit laatste wordt poortje (miero- 

1866. 12 
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pyle) genoemd en vereischt in het bijzonder onze aandacht. Met dat 

indringen der stuifmeelbuisjes begint het leven van het zaad en wel 

juist met dat deel, dat later het allereerst noodig zijn zal. Immers, 

de top van den wortel is juist naar dit poortje toegewend, zoo 

zelfs dat men, in twijfelachtige gevallen, de juiste plaats van dit 

likteeken juist door die punt van den wortel vindt aangewezen. Bij 

de eerste vorming van het zaad is alzoo reeds voorbereid, dat de wor- 

tel, die later het eerst te pas komt, ook het eerst gevormd wordt en 

met zijn top naar buiten gewend is, ten einde dadelijk bij de ontkieming 

naar buiten te treden. Zoo is er, lang van te voren, reeds voor de 

toekomst gezorgd. 

Voedsel voor de aanstaande plant is binnen in het zaad bevat, hetzij 

in dikke meelachtige zaadlobben, zooals in de erwten enz., hetzij in 

het kiemwit, zoo als in de boekweit, de granen enz. Dat voedsel is 

in dien vorm aanwezig, dat het lang, soms jaren lang, zonder bederf, 

bewaard kan blijven, doch altoos dadelijk voorhanden om de jonge 

plant bij de kieming in leven te houden, tot zoo lang zij zelve in 

hare eigene behoeften voorzien kan. 

Velerlei zijn de hulpmiddelen, waardoor het zaad welbekleed en 

alzoo voor langdurige bewaring geschikt wordt, door eene dikke, vaak 

lederachtige zaadhuid of andere bekleedsels, welke weerstand bieden 

aan de spijsvertering van vele dieren, waardoor de zaden te gelijk met 

de uitwerpselen der dieren overal verspreid worden, of waardoor het 

zaad, of de geheele vrucht, ongeschonden aan de oppervlakte van stroom 

en zeeën ronddrijft en ontkiemt, zoodra het op de aarde is aange- 

spoeld. Zoo ontstaat de kokosboom, die in zilte gronden leven kan, 

aan de oevers van pas uit zee verrijzende eilanden. Zoo ontkiemen 

Westindische zaden, door den grooten golfstroom des occaans aange- 

voerd, aan de kusten van Terland en Noorwegen. 

Weder andere vruchten en zaden zijn voorzien van haken, vleugels 

of andere aanhangselen , waardoor zij zich heinde en verre verspreiden. 

Hiermede staat het voorkomen der planten op de aarde in verband, of 

zij namelijk , door bovengenoemde hulpmiddelen eene verspreide, dan wel, 

in het geval dat de zaden digt bij de plaats waar zij gevormd zijn, 

nedervallen, eene gezellige groeiwijze vertoonen. Zoo zullen Eik en 

Beuk gezellig bijeen groeijen; de Paardebloem daarentegen verspreid 

voorkomen. 
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Wanneer het zaad in daartoe gunstige omstandigheden geplaatst is, 

ontkiemt het. Maar welke zijn deze omstandigheden? Het zijn drie 

uitwendige invloeden, die op het zaad moeten kunnen inwerken, na- 

melijk: warmte, lucht en vocht, waarvan geen enkele mag ontbreken, 

en het zijn juist dezelfde drie invloeden, in gematigden graad aanwe- 

zig, welke de ontbinding van stroo, bladeren en andere organische 

voorwerpen, door eene hierdoor plaats hebbende gisting of broeijing , 

tot Awmus of vruchtbare plantenaarde te weeg brengen. Dezelfde drie 

invloeden wekken alzoo het in het zaad sluimerend leven tot werk- 

zaamheid op en vormen tevens voedsel voor de aanstaande plant. Ver- 

band is hierin niet te miskennen; even als in de opmerking, dat de 

graad van warmte, die de eijeren van zijdewormen of andere insekten 

doet uitkomen, dezelfde is, welke het blad, het voedsel voor die 

insekten, doet voor den dag komen. Graszaad op de sneeuw gezaaid 

blijft werkeloos liggen, zoolang het vriest; maar de warmte, die de 

sneeuw doet smelten, zal ook het zaad doen ontkiemen. 

Zaden kunnen, zoo lang zij nog niet ontkiemd zijn, eenen aller- 

hevigsten graad van koude zonder nadeel verduren, eene koude zelfs, 

waarbij het kwikzilver vastvriest. Het is blijkbaar, dat hierdoor in 

noordelijke landen vele gewassen, den winter doorbrengende in den 

vorm van zaden, in leven ent welke daar anders door de koude 

zouden omkomen. 

Opmerkelijk is het, dat het leven der plant langer duurt, als zij 

nog geene gelegenheid gehad heeft voor de instandhouding harer soort 

te zorgen. Als men eenjarige planten, de Granen b. v., door die af 

te snijden, belet te bloeijen, blijven zij langer in leven, tot zoo lang 

het zaad, het hoofddoel van haar bestaan, voortgebragt is. Het is deze 

kunstgreep, waardoor (of ook door latere zaaijing) de hoveniers Reseda, 

Heliantrope en andere gewassen nopen in het late najaar of zelfs in 

den winter te bloeijen. 

Bij de Granen wordt de rijpwording , en hiermede de dood der plant, 

bepaald door de rijpwording van het zaad, in hetwelk nieuw leven 

voor de toekomst, ja soms voor eene zeer ver verwijderde toekomst, 

bewaard wordt. Van daar dat het afsterven van de steng , de rijpwording 

van het stroo, van boven af begint, niettegenstaande het benedenste 

deel van de steng of halm natuurlijk ouder is. Wanneer dit laatste 

gedeelte het eerst afstierf en verdroogde, zoude het menigmaal gebeuren , 

12 # 
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dat het zaad in de aar niet riĳp werd, omdat het geen voedsel door 

de van onderen verdroogde steng meer kon ontvangen. Nu geldt daar- 

entegen de hoofdzaak het meest en de steng sterft niet, vóór dat het 

zaad tot rijpheid gekomen is. 

Ten aanzien van uitwendige invloeden, warmte, licht enz. verdient 

het opmerking, dat de planten zich daaraan tot op zekere hoogte kunnen 

gewennen. Vandaar het nut eener afwisselende weêrsgesteldheid en van 

de verwisseling van dag en nacht enz., waardoor eene telkens weder 

hernieuwde werking op het daaraan ontwend gewas geboren wordt. 

Zoolang de plant vocht genoeg uit den grond kan opnemen, zal de 

warmte der zon niet ligt eene te sterke, als verschroeijende , werking 

uitoefenen; want door de warmte heeft uitdamping uit het blad en 

andere groene deelen der plant plaats. Zoodanige uitdamping bekoelt, 

gelijk men weet. Naarmate nu de hitte sterker wordt, neemt ook de 

uitdamping toe en neemt alzoo het geneesmiddel in kracht toe, naar- 

mate de warmte meer gevaar zoude loopen schade te weeg te brengen. 

De planten vormen zelve ook eenige warmte, meestal door opneming 

van zuurstof ; inzonderheid in de bloemen en bij de ontkieming , waarbij 

ook warmte-ontwikkeling van nut zijn kan. De bladen daarentegen 

geven meest afkoeling bij het leven der plant, doch het tijdens die 

dagelijksche afkoeling gevormde hout zal na den dood, door verbran- 

ding, warmte kunnen geven aan den gelukkigen landbewoner 

»Wien, bij zomerbrand, zijn boomen schaduw schenken, 

»Bij winterkoude, vuur.” !) 

Deelen, voor welke het licht, met de hiermede verbonden warmte , 

nuttig is, wenden zich naar het licht toe, zooals de toppen der sten- 

gen, de bloemen en het bovenvlak der bladen; de wortels daarentegen 

groeïjen van het licht af. 

Het inwendig maaksel van alle organen is een zamenstel van cellen 

en vaten, op de fraaiste en kunstmatigste wijze gevormd en onderling 

verbonden. Geen deel eener plant, of het bestaat uit cellen en daar 

elke cel op zich zelve kan leven, haar eigen voedsel opnemen, verar- 

beiden en het overtollige weder uitwerpen, ontstaat hieruit de moge- 

lijkheid , dat, onder daartoe geschikte omstandigheden , ook het kleinste 

1) TorLeNsS, naar POPE, 
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plantendeel zich voeden kan en weder tot nieuwe deelen uitgroeijen. 

De wanden der cellen zijn voor de voeding uitnemend geschikt, daar 

zij het vocht als door vloeipapier, doch onder den invloed van den leven- 

den celwand doorlaten. 

De cellen, blaasjes met buigzame wanden, kunnen alle, ook de 

kleinste holligheden in de plant aanvullen. Zij vormen zich binnen in 

andere cellen of zeer algemeen ook door deeling der cellen, steeds op 

nieuw en soms in onbedenkelijk groot aantal. Een merkwaardig voor- 

beeld daarvan geeft de hoogleeraar P. HARTING in 1844 in het elfde deel 

van het Zdschrift voor Natuurlijke Geschiedenis, waar hij onder anderen 

(bladz. 808 en 309) berekend heeft het aantal cellen eener lakplant 

(Phytolacca decandra), die eene lengte had van 444 millimeters, en 

welker opperhuid alleen uit bijna 40 millioenen cellen bestond. Daar 

nu deze plant, blijkens gedane waarnemingen, bij matig gunstig weder, 

elf dagen noodig had om deze lengte te bereiken, volgt hieruit, dat 

in dit geval dagelijks 3,600,000 cellen in de opperhuid gevormd worden , 

dat is 2500 in elke minuut. 

_ De cellen hebben de eigenschap van gemakkelijk onderling te kunnen 

zamengroeïjen. Vandaar dat zamengroeijingen bij het gewas zoo dik- 

wijls plaats hebben, hetzij tot hereeniging van afgebroken deelen, 

hetzij kunstmatig, bij het doen zamengroeijen van takken of stam- 

metjes bij het enten, lasschen enz. 

‚De opperhuid, die nagenoeg alle deelen van het gewas uitwendig 

bedekt, bestaat uit vlak aaneen gevoegde, zoogenaamde tafelvormige 

cellen, welke echter openingen overlaten, welke de gemeenschap 

tusschen het inwendige der plant en de buitenlucht uitmaken en 

welke, naarmate het noodig is, kunnen openstaan of gesloten blijven. 

Die zoogenaamde spleetopeningen zijn inzonderheid op het ondervlak 

der bladen aanwezig en komen ten getale van dúizenden, ja van 

millioenen soms op een en hetzelfde blad voor. Op het blad van 

onze gewone Zischbloem of Iris Pseudacorus heeft de hoogleeraar HARTING 

53.6 spleetopeningen geteld op eenen vierkanten millimeter en dus 

3,082,000 op het gansche blad; terwijl ééne plant natuurlijk onder- 

scheidene bladen bezitten kan. 

Eindelijk vermelden wij nog de haren, die, behalve voor de ver- 

spreiding van sommige zaden (zie boven), van nut: zijn voor de 

voeding, omdat zij de oppervlakte, waardoor de plant gevoed wordt, 
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aanmerkelijk vergrooten en onder anderen den dauw in grootere hoe- 

veelheid op het blad doen nederslaan. Zij kunnen op alle mogelijke 

organen ontstaan, maar zijn in eene en dezelfde plant dikwijls al of 

niet aanwezig, naarmate dit voor den groei nuttig of noodig is. Zoo 

zijn zij in dorre streken overvloediger dan in meer vruchtbaren en 

vochtigen grond; op zeer aan den wind blootgestelde plaatsen meer dan 

in beschutte dalen. Waar de wortels buiten den grond ontstaan , worden zij 

dikwijls met haren , als tot een heilzaam overkleed, bedekt. Een ieder kan 

zich daarvan gemakkelijk overtuigen , door b. v. graankorrels van tijd tot 

tijd te bevochtigen , wanneer de zoo bij de ontkieming gevormde worteltjes 

met een digt kleed van fijne witte haren overdekt zullen worden. Zoo 

ook wortels, die uit de onderste knoopen boven den grond ontstaan, 

de luchtwortels bij eenige Standelkruiden (Orchideae) enz. 

Jonge deelen hebben aan zoodanige beschutting meer behoefte en zijn 

daarom ook meermalen behaard, welke haren bij het ouder worden der 

deelen weder verdwijnen. Men ziet dit op eene in het oogvallende 

wijze bij de platanen, witblad-populier enz. 

Zoo hebben wij dan enkele voorzorgen en bijzondere hulpmiddelen 

tot bewaring der plant aangewezen. Dit zoude nog met vele andere 

voorbeelden vermeerderd kunnen worden, maar ik vlei mij, dat het 

aangevoerde genoegzaam zal zijn om ons meer en meer te versterken 

in onze overtuiging van het fraaïje en doelmatige van alle inrigtingen 

in de natuur; eene fraaiheid en doelmatigheid, zoo in het oog vallend 

en treffend, en waarbij op zoo eenvoudige wijze de meest uiteenloopende 

en gewigtige doeleinden bereikt worden, dat het ons, hoe meer wij in 

de kennis der natuur vorderen, dagelijks duidelijker wordt, dat een 

hooger magt, verre te boven gaande al wat wij menschen zouden 

kunnen uitvinden of tot stand brengen, alles in de natuur naar wijze 

wetten heeft geregeld en nog steeds te aller uur op de meest doeltref- 

fende wijze en in de schoonste overeenstemming van oorzaken en ge- 

wrochten in stand houdt. 

Januarij 1866. 



EENE MEDEDEELING MET EEN BIJVOEGSEL, 

DOOR 

W. M. LOGEMAN. 

Voor eenigen tijd ontving de redactie van dit album een schrijven 

van den volgenden inhoud: 

„Ik voed niet die slaafsche vrees voor het onweder, die velen in mijne 

omgeving vernedert, en toch, naauwelijks broeit er onweêr, of ik ge- 

voel over mijn geheele ligchaam een zenuwachtig beven, een angst, 

waartegen ik mij te vergeefs poog te verzetten. In de open lucht de 

nadering der bui gade te slaan, het dompelen der handen in koud 

water, enz., niets helpt, het vreemd gevoel klimt steeds hooger, tot 

ik eindelijk genoodzaakt wordt, zekere plaats te bezoeken, waarna 

mijn gestel in rust begint te komen. En naauwelijks is de eerste don- 

derslag gehoord, naauwelijks zijn de eerste regendruppelen gevallen, 

of alles is over, ik zit gedurende de hevigste bui met de grootste 

kalmte te lezen of te schrijven. Ook mijne echtgenoot heeft haar 

voorgevoel : uren voor er eenig spoor van onweder te zien is, krijgt 

zij eene prikkeling in de onderste ledematen, deze worden eindelijk 

loodzwaar en ze is genoodzaakt zich neder te leggen. Zonderling is 

het daarbij, dat deze onze voorgevoelens zich alleen bij dag, nimmer 

bij avond of nacht openbaren. Van onze vijf kinderen is geen enkel 

voor het onweder bevreesd; de oudste, een zevenjarige knaap, toonde 

vroeger wel eenige vrees, doch is daarvan tamelijk wel genezen. 

„in verband met het bovenstaande, wensch ik een feit mede te dee- 

len, waarover ik met geleerden en leeken menigmaal gesproken heb. 

Sommigen schreven het toe aan een bijzonder prikkelbaar zenuwstelsel , 

aan eene buitengewone gevoeligheid, anderen aan verbeelding; dit nu 

smartte mij, daar ik bij het gevoel mij zelven ten volle bewust en vol- 

strekt niet slaperig was en het onweder onverwacht opkwam. Ik had 
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dan op zekeren Augustusdag, een jaar of vijf geleden, afspraak ge- 

maakt om met eenige vrienden een uitstapje naar Gend te maken. De 

spoorweg van Maldeghem bestond toen nog niet en we moesten dus des 

morgens te drie uur op weg; ik ging dus den vorigen avond zeer vroeg, 

te negen uur ongeveer, te bed. Zoo als het meer gaat, wanneer men 

veel vroeger dan gewoonlijk zich nedergelegd heeft, kon ik den slaap 

niet vatten en lag dus kalm na te denken over geen al te diepzinnig 

onderwerp ! Op eens gevoel ik iets kils aan mijne boven het dek lig- 

gende linkerhand. Ik zag op en ontwaardde in het schemerdonker 

eenig phosphoriek licht, dat ik aan een glimworm toeschreef ,‚ weshalve 

ik met de regterhand het insekt dacht te verwijderen en daartoe vrij 

ruw over mijne linkerhand streek, ten einde het van het beddelaken op 

den vloer te doen vallen. Maar tengevolge van dat strijken schoten er 

uit al de vingertoppen mijner linkerhand, behalve uit den duim, 

liehtvonken en bemerkte ik een zacht tintelend gevoel in de vinger- 

toppen; ik dacht „welligt heb ik het insekt dood gewreven’, stond op 

en onderzocht mijne hand, doch daarop was geen spoor van iets te ont- 

dekken. Verbaasd streek ik toen vinger voor vinger en ze gaven vonken 

als die eener zwarte kat. Daarop wreef ik de handen als in den 

winter, doch bemerkte slechts zeer kleine lichtpuntjes; ik herhaalde 

het strijken, doch zonder gevolg, het lichten hield op. Tegen elf 

ure, nog steeds wakker liggende en terwijl de warmte drukkend was, 

bemerkte ik flaauw bliksem in ’t zuidoosten, eene donderbui trok door 

het zuiden naar het westen, een paar slagen, veraf , werden gehoord , 

eene verfrissende regenbui van een half uur koelde de lucht af, en ik 

sliep gerust in. Ik heb dikwijls hierover nagedacht. In menigen zomer- 

nacht herhaalde ik de proef. Mijn gestel levert voor een onweder nog 

steeds dezelfde verschijnselen op, maar van vonken of vonksgelijke geen 

spoor meer |” 

„Is deze mededeeling een plaatsje in dit Album waard? En wil de 

redactie er een woordje bij doen ?” 

AARDENBURG. Gri Ee 

Ik heb op mij genomen aan het in de laatste regels door den ge- 

achten schrijver uitgedrukte verlangen te voldoen en zal dus hier eenige 
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opmerkingen neder schrijven, naar aanleiding van de door hem mede- 

gedeelde feiten. 

Eerst dan, wat aangaat de beschreven physiologische werking der 

nadering van een onweder. Is deze aan inwendige of aan uitwendige 

oorzaken te wijten? Als het laatste het geval is, moet men haar dan 

aanmerken als eene onmiddellijke werking der elektriciteit als zoodanig 

op het menschelijk organisme, of als eene middellijke, dat wil zeggen 

als het gevolg van eene scheikundige of physische verandering in de 

lucht, welke den waarnemer omringt en die hij inademt! Het is be- 

kend, dat de nadering van een onweder veelal wordt aangekondigd 

door een lagen stand van den barometer, somwijlen van een even 

opmerkelijk hoogen thermometerstand vergezeld. Kunnen deze niet de 

voornaamste , ja de eenigste oorzaken zijn der beschreven verschijnselen ? 

Ziedaar eene reeks van vragen. Indien de schrijver er belang in stelt 

om daarop niet slechts voor zich zelven tot een beslissend antwoord , 

voorzoover dit mogelijk zal zĳn, te geraken, maar ook aan anderen 

zijne overtuiging dienaangaande te kunnen mededeelen, dan zal hj, 

alleen reeds om dit te verkrijgen aangaande de laatst aangegeven moge- 

lijkheid, zich veel moeite moeten getroosten. Hij zal dan jaren achter- 

een den barometer en den thermometer met de verschijnselen in zijn 

gestel geregeld en gezet moeten waarnemen en de uitkomsten telkens 

opteekenen , tegelijk met de elektrische verschijnselen in den dampkring. 

Blijkt het eens uit deze aanteekeningen, dat er geen grond bestaat om 

een verband tusschen dampkringtemperatuur en drukking aan den eenen 

en de door hem aan zijn gestel waargenomen veranderingen aan den 

anderen kant aan te nemen, dan, maar mijns inziens ook dán eerst, 

zal men naar zulk een verband tusschen zijn gestel en de elektriciteit 

moeten zoeken. 

Ik zeg opzettelijk : moeten zoeken. Want — en dit kan niet genoeg 

herinnerd worden, omdat men het zoo dikwijls uit het oog verliest bij 

dergelijke zaken, — de physica geeft nog geen den minsten grond om een 

invloed aan te nemen van het in meer of mindere mate, ja zelfs van het 

positief of negatief, geëlektriseerd zijn van eenig levend organisme op de 

levensverschijnselen daarin. Een elektrische stroom in eenig ligchaamsdeel 

brengt op eene wijze, die misschien eens zal verklaard worden, wanneer 

men eenigermate weet wat elektriciteit is, eene zamentrekking der spieren 

in dat deel te weeg, maar alleen op het oogenblik, dat die stroom begint 
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of ophoudt of in het algemeen eene plotselinge intensiteitsverandering 

ondergaat. Een aanhoudende stroom, die steeds van dezelfde sterkte 

blijft, is voor het ligchaamsdeel, waardoorheen hij geleid wordt, vol- 

komen onvoelbaar; slechts onder bijzondere omstandigheden kan zijne 

chemische werking hem voelbaar en pijnlijk maken. Nog veel minder 

dan zulk een „stroom’”’ kan eene „lading”’, hoe lang ook onderhouden, 

eenige werking voortbrengen. Men leze slechts het uitvoerig relaas der 

proefnemingen van vAN MARUM, in het negende stuk der verhandelingen 

van TEYLERS tweede genootschap. Daarin wordt vermeld, hoe weinig 

beslissend ten gunste van zoodanigen invloed de proefnemingen uitvie- 

len, die vAN MARUM deed om te onderzoeken , in hoever de bloedsomloop 

of ook de huiduitwaseming werd versneld of vertraagd bij personen, 

die, op eene isoleerbank geplaatst, met de in werking zijnde groote 

Teylersche elektriseermachine in verbinding werden gebragt. Wie die ge- 

lezen heeft, zal zeker geneigd zijn in te stemmen met de gevolgtrekking, 

die VAN MARUM zegt reeds uit vroegere proefnemingen te hebben opgemaakt: 

„dat, wanneer men eene aanmerkelijke versnelling van den pols eens 

geellektrizeerden perzoons heeft waargenomen, zulks in de meeste ge- 

vallen zal veroorzaakt zijn door eenige vrees, die den geellektrizeerden 

perzoon bevangen heeft.” 

En de middellijke invloed der Elektriciteit in den dampkring: de 

inademing van ozon en van het salpeterigzuur, dat door en uit het 

ozon ontstaat? Om rekenschap te geven van hetgeen gedurende een 

hevig onweder geschiedt, als magtige elektrische ontladingen ieder 

oogenblik den dampkring doorklieven, kan ik begrijpen, dat deze met 

vrucht zouden kunnen te hulp geroepen worden; maar niet, hoe zij 

zouden kunnen dienen om te verklaren, dat eem onweder invloed heeft 

op het menschelijk organisme, vóór dat het voor den waarnemer an- 

ders dan door dien invloed bemerkbaar is. 

Dans le doute, abstiens tot! De ware physicus en dus ook iedereen, 

die dezen tracht na te volgen, is even ver van wat VoN HUMBOLDT 

noemde „eine vornehmthuende Zweifelsucht’”’, als van het onbedacht aan- 

nemen van een feit, — even ver van het verwijt te verdienen, dat GöTHE 

ergens aan de „gelehrte Herrn” rigt: 

Was Ihr nicht tastet steht euch meilenfern, 

Was Ihr nicht wägt hat für euch kein Gewicht, 

Was Ihr nicht münztet , meint Ihr, gelte nicht ! 
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als van het indommelen, wanneer het eenig natuurverschijnsel geldt, 

bij eene verklaring, zoo als MorIbrE die zijn doctorandus in de me- 

dicijnen van de slaapwekkende werking des opiums laat geven : 

Quia est in eo 

Virtus dormitiva. 

Hij onderzoekt dus, als ’t noodig is jaren achtereen, alvorens over 

het verband tusschen oorzaak en gevolg, ook voor zich zelven slechts, 

eene beslissende uitspraak te doen, en vooral dan is hij dubbel behoed- 

zaam, wanneer het zoo als hier de werking der natuurkrachten op het 

voor hem nog in zoo vele opzigten raadselachtig levend organisme 

geldt en het er bovendien op aankomt, niet om te verklaren, dat is 

met vroeger erkende feiten en wetten in overeenstemming te brengen , 

wat ontwijfelbaar bestaat, maar om uit die feiten en wetten à priori 

af te leiden wat al of niet zijn kan. 

In één geval slechts stelt hij, met volle regt naar ik meen, die 

onthouding, die behoedzaamheid, die schroomvalligheid als men wil, 

ter zijde. Het is dan, wanneer van hem geloof gevergd wordt aan de 

wezenlijkheid van een feit, dat in strijd is met een aantal algemeen 

erkende feiten, welke ook voor hem door eigen aanschouwing vast 

staan. Dan weigert hij luide en krachtig dit geloof : met zooveel na- 

druk en overtuiging als iemand ter wereld het maar uiten kan, klinkt 

dan zijn „non possumus/” 

In zulk een geval nu bevindt men zich tegenover de waarneming 

van onzen geachten correspondent van de vonken, die van zijn eene 

hand op de andere oversprongen, het zij nadat die eene langs de 

andere was gewreven, of niet. Zal het verschijnsel, dat men een 

elektrische vonk noemt, ontstaan tusschen twee ligchamen , zal ook het 

kleinste elektrische vonkje daartusschen „overspringen’”’, dan moeten 

die beide zich in zeer aanmerkelijk verschillenden elektrischen toestand 

bevinden. Maar zulk een verschil, het geringste zelfs, is ten eenemale 

onmogelijk tusschen twee handen, die aan hetzelfde ligchaam zijn ver- 

bonden, of ook tusschen een hand en een anderen meer of min goeden 

geleider, die het ligchaam raakt. Mogt het op eenige wijze ontstaan, 

dan wordt het opgeheven, zoodra en terwijl het ontstaat door het geleci- 

dingsvermogen van dit ligchaam voor de elektriciteit. En mogt er 

eenige oorzaak aanwezig zijn, die het blijvend maakt, zooals men zich 
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die in bijzondere gevallen, bij wat men gewoon is inductie te noemen, 

denken kan, dan belet deze ook meteen ten eenenmale het ontstaan van 

eenig vonkje. Hoe men het dus ook keere of wende en van welken 

kant men de zaak ook beschouwe, altijd blijven elektrische vonken in 

het genoemde geval zuiver onmogelijk, hetzij deze zich in den gewonen 

vorm of in de mede vermelde gedaante van lichtkwastjes of lichtuit- 

strooming uit de toppen der vingers, bennenskamers plaats grijpende, 

zouden voordoen. 

De heer R. zegt, dat het hem smartte, als sommigen zijne waarne- 

ming aan verbeelding toeschreven. Waarom? Een van beide dan, 

dunkt mij. Of hij, die zulk een oordeel uit, motiveert het en dan is 

men meester om de geldigheid van hetgeen hij aanvoert al of niet, 

meer of min te erkennen, maar altijd kan men, daar zoo iemand dan 

toch toont evenals wij de waarheid te zoeken, zijne overtuiging eerbie- 

digen zonder dat deze ons in ’t minst pijnlijk behoeft aan te doen. Of 

hij uit zijn oordeel zonder toelichting, uit de hoogte en met een be- 

teekenend schouderophalen. Maar dan zijn wij ook volkomen vrij, om 

met een sprong ons naast zoo iemand te plaatsen en, de schouders nog 

hooger dan hij ophalend, zijne verblinding te beklagen. 

Op het gevaar af, dat de schrijver op mij het laatstaangeduide expe- 

dient toepasse, al meen ik ook het niet te hebben verdiend, moet ik 

hier bekennen in zijne waarneming van lichtglans en vonken niets 

wezenlijks, maar alleen de uitwerking te kunnen zien van een half 

droomenden, half wakenden toestand in de overgangsperiode tusschen 

waken en slapen, waarbij men uiterst vatbaar is voor hetgeen de phy- 

sioloog, meen ik, hallucinatiën noemt. Zulke „zinsbegoochelingen” 

om er eens een niet mooi, maar Nederlandsch woord voor te gebruiken, 

komen veel meer voor dan men denkt; zij worden alleen niet opge- 

merkt, omdat meestal hun geheel excentriek karakter ze dadelijk als 

zoodanig doet erkennen. 



EENE NIEUWE POGING OM DE TIJDREKENING 

TE VERBETEREN; 

KORTELIJK VERMELD DOOR 

F. KAISER. 

Voor eenigen tijd werd eene nieuwe poging aangewend om de tijdre- 

kening te verbeteren, die wel openlijk is ter sprake gekomen, maar 

daarbij zeer weinig werd toegelicht. Die poging, waarin ik eenigermate 

betrokken was, komt mij merkwaardig genoeg voor om eene korte ver- 

melding te verdienen. 

In den zomer van het jaar 1864 ontving de hoogeschool te Leiden en 

ook de academie van wetenschappen te Amsterdam eenen brief van eene 

vereeniging te Frankfort, zich noemende „das freie Deutsche Hochstift 

für Wissenschaften, Künste und allgemeine Bildung,” waarin beide we- 

tenschappelijke stichtingen werden uitgenoodigd te bewerken, dat van 

wege den staat der Nederlanden een geleerde werd afgevaardigd en 

met volmagt bekleed, om bij de vereeniging van Duitsche natuuronder- 

zoekers, die spoedig te Giessen zoude plaats hebben, deel te nemen 

aan beraadslagingen omtrent eene verbetering van de thans bestaande 

tijdrekening. Ieder dier brieven ging vergezeld van twee gedrukte 

stukken, waarvan het een een „Denkschrift’ was van den hoogleeraar 

MÄDLER te Dorpat, het ander een „Denkschrift” van den hoogleeraar 

HEIS te Munster. Beide bekende sterrekundigen deden in hunne „Denk- 

schriften’ een voorstel om de tijdrekening te verbeteren en die twee 

voorstellen zouden te Giessen worden overwogen, terwijl men tevens 

beraadslagen zoude over middelen om eene verbeterde tijdrekening te 

doen invoeren, waar men nog aan het overoude was blijven hangen. 

Het burgerlijke of tropische jaar is het tijdvak, dat de zon behoeft, 

om tot een der nachteveningspunten terug te keeren. Wegens de ver- 

plaatsing der nachtseveningspunten komt het burgerlijke jaar niet vol- 

komen overeen met den tijd, dien de aarde behoeft om hare wenteling 

om de zon te volbrengen en duurt het ook niet altijd volkomen even 

lang. Nu bedraagt het 365 dagen 5 uren 48 min. 47,43 sec. en in 
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eene eeuw neemt het thans 0,59 sec. af. Kwam de lengte van het jaar 

volmaakt met een vol aantal dagen overeen, dan zoude men, het jaar 

telkens, na dat aantal dagen, bij hernieuwing aanvangende, ook steeds 

dezelfde dagteekening met denzelfden tijd des jaars doen overeenkomen. 

De dagteekening kan alleenlijk bij volle dagen worden geteld en liet 

men nu het jaar steeds na hetzelfde volle aantal dagen aanvangen, zoo 

zoude men daardoor eene fout begaan, ten gevolge waarvan, na verloop 

van tijd, dezelfde dagteekening vallen zoude op verschillende tijden des 

jaars. Het is bekend, dat Jurrius camsar, die het jaar stelde op 365 

dagen 6 uren, om het verloopen der jaargetijden te verhoeden, het 

schrikkeljaar invoerde, waardoor, telkens na verloop van vier jaren, 

de fout werd vereffend , die men zoude begaan, door het jaar juist op 

865 dagen te stellen. In de volgende eeuwen bespeurde men echter, 

dat het jaar niet volkomen 865 dagen 6 uren, maar omtrent 11 minuten 

korter duurt en dat, ten gevolge daarvan, dezelfde dagteekening niet 

meer naauwkeurig met denzelfden tijd des jaars, als bij de invoering 

van de Juliaansche tijdrekening, zamenviel. In het jaar 1577, toen 

de jaargetijden alzoo reeds tien dagen verloopen waren, raadpleegde 

paus erroormusS XIII de vorsten en de beroemdste universiteiten van 

Europa over dat onderwerp en werd door hem eene commissie benoemd , 

die de tijdrekening op een beteren voet zoude brengen. Om het vroeger 

verzuim te herstellen, werd bepaald, dat de dag, volgende op den 4den 

October 1582, als de 15de October beschouwd zoude worden en , om de 

fout voor de toekomst te vereffenen, dat in een tijdvak van 400 jaren 

drie schrikkeljaren zouden uitvallen, zoodat de jaren 1700, 1800, 1900; 

2100, 2200, 2300; 2500 enz., die naar de Juliaansche tijdrekening 

schrikkeljaren moesten zijn, gewone jaren zouden worden. 

Naar de Gregoriaansche tijdrekening wordt het jaar 27 secunden 

langer aangenomen dan zijn gemiddeld bedrag. Dit moet, na verloop 

van 83200 jaren, eene fout van eenen dag veroorzaken en het scheen den 

sterrekundige MÄäpLER vooral te bezwaren, dat, bij het behouden van 

de Gregoriaansche tijdrekening, na 300000 jaren, het Kerstfeest in den 

bloeitijd en Pinksteren in den oogsttijd des jaars gevierd zoude worden. 

Om dit bezwaar te voorkomen werd door hem in tijds voorgesteld, dat 

men, in een tijdvak van 128 jaren, 81 schrikkel- en 97 gewone jaren 

zoude aannemen. Dit doel wordt bereikt, door, om de vier jaren, een 

schrikkeljaar te behouden , maar dit om de 128 jaren door een gewoon 
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Jaar te vervangen. Daar, naar de Gregoriaansche tijdrekening, het jaar 

1900 als schrikkeljaar uitvallen moet, wilde mäprmr, dat men beginnen 

zoude met het jaar 2028 en dit niet als een schrikkel- maar als een 

gewoon jaar zoude aannemen. Werd dan verder zijn voorstel opgevolgd, 

dan zoude de overblijvende fout, na 100000 jaren , hoogstens eenen dag 

kunnen bedragen. 

Het voorstel van mers was van dat van MmäpreR merkbaar onder- 

scheiden. Hers wilde het uitvallen van drie schrikkeljaren in vier 

eeuwen , zooals dit naar de Gregoriaansche tijdrekening wezen moest , 

behouden, maar bovendien, aanvangende met het jaar 3200, telkens om 

de 3200 jaren, een schrikkeljaar van de genoemde tijdrekening in een 

gewoon jaar doen overgaan. Ook op die wijze zoude men de tijdreke- 

ning een honderdduizendtal jaren kunnen volhouden, zonder de jaarge- 

tijden meer dan eenen enkelen dag te doen verloopen. 

Ik zoude het niet onaardig gevonden hebben om, voor rekening van den 

lande, een uitstapje te maken, maar toen ik door h.h. Curatoren der hooge- 

school te Leiden en door de academie van wetenschappen werd geraad- 

pleegd, heb ik toch het voorstel gedaan, dat noch ik, noch iemand anders 

naar Giessen zoude worden afgevaardigd. Het kwam mij voor, dat weten- 

schappelijke reizen voor veel gewigtiger doeleinden, zooals b.v. bij de 

stichting van de sterrewacht te Leiden , hadden kunnen worden onderno- 

men en dat er nog geene groote haast was bij eenen maatregel , die, naar 

het eene voorstel, eerst in het jaar 2028, naar het andere, eerst in het jaar 

8200 zoude kunnen worden ingevoerd. Zekerlijk moet men wenschen, dat, 

althans in Rusland, de Gregoriaansche tijdrekening algemeen werd aange- 

nomen, maar het kwam mij twijfelachtig voor, of de vereeniging te Gies- 

sen, al had zij het „Hochstift’’ aan haren spits, daarop eenen beslissenden 

invloed zoude uitoefenen. Het is mij niet bekend, welk lot de voorstellen 

van de heeren mäprer en Hers te Giessen hebben ondervonden. Uit die 

voorstellen kan althans dit worden afgeleid, dat niet alle sterrekundigen. 

behooren tot de aanhangers der moderne theologie. 



EEN NIEUWE ZIJDEWORM. 

In den loop der laatste jaren zijn verscheidene soorten van nieuwe 

zijdewormen uit China en uit Japan naar Europa overgebragt, en het 

is onze lezers bekend, dat men in Frankrijk en zelfs in ons Vaderland 

vele tot hiertoe niet volkomen gelukte proefnemingen heeft in het werk 

gesteld om deze in ons werelddeel, ook op hoogere breedten, te accli- 

materen. 

Thans leest men in het American Journal of Setences and Arts, 

March 1865, p. 228, een berigt van eene naar het schijnt goed geslaagde 

poging van den heer 1. rrovveLot, te Medford in Massasuchetts, om de 

larven van een vlinder, Attacus Polyphomus, als zijdewormen op te 

kweeken , iets dat zonder veel moeite geschiedt, daar deze larven zich 

met de bladen van eiken en wilgen voeden. De zijde zoude uitmunten 

door glans en zich gemakkelijk laten afhaspelen. Elk cocon geeft 1500 

yards draad. 

De heer rrovveror is op dit oogenblik in het bezit van niet minder 

dan zeven wagenvrachten cocons en stelt zich voor deze gedurende dit 

jaar alle tot vermeerdering der teelt te doen strekken. 

He. 
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Al wat leeft op aarde, hetzij plant of dier, blijft niet voortdurend 

bestaan: er komt een tijd waarin het levende lichaam sterft. En na 

het sterven de verrotting; het doode lichaam wordt in zijne samen- 

stellende bestanddeelen ontleed, de stoffen waaruit het bestaat worden 

weder opgenomen in den grooten kringloop der natuur. Zoo verdwij- 

nen alle levende lichamen voor ons oog: spoorloos verdwijnen zij, de 

reusachtige walvisch zoowel als het infusiediertje; de duizendjarige 

dennen van Californië zoowel als het kleinste schimmelplantje; de 

mensch, wiens daden of woorden de wereld bewogen hebben, zoowel 

als de bloem des velds, waarvan de psalmist zoo treffend zegt : 

Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. 

Maar hoe waar dit in het algemeen ook zij, er zijn toch ontzag- 

lijk vele uitzonderingen op dien regel: de psalmdichter, dien wij zoo 

even aanhaalden, sprak wel een weinig in dichterlijke overdrijving ; 

als hij een palaeontoloog was geweest, zou hij wel bloemen des velds 

gekend hebben, waarvan de standplaats te kennen en te vinden was 

millioenen jaren nadat zij het veld versierden waarop zij groeiden. 

Voorwaar niet alle lichamen die eenmaal leefden verdwijnen spoorloos 

van de aarde: er zijn er geweest die bewijzen van hun bestaan ach- 

tergelaten hebben, zoo oud reeds, dat de menschelijke geest niet 

minder duizelt bij het overdenken van den tijd dien er verloopen moet 

zijn sedert die bewijzen ontstonden, dan als hij tracht de afstanden te 

bevatten die de eene ster scheiden van de andere. Het zijn de fossile 

1866, 13 



194 FOSSILE VOETSTAPPEN. 

lichamen, de versteeningen in de aardlagen, die ik bedoel. Ik behoef 

den lezer hier zeker niet opmerkzaam te maken op de millioenen over- 

blijfselen van planten en dieren, die wij in de aardlagen vinden: 

bekend is het dat bijna alle uit het water bezonkene gesteenten vol 

zijn van versteende plantendeelen , stammen , wortels, bladeren, vruch- 

ten, en van versteende overblijfselen van dieren, schelpen, schalen, 

schubben, beenderen, tanden. Ik mag veronderstellen dat de lezer 

weet wat versteeningen zijn, en in hoeverre de levende wezens van onze 

dagen verschillen van de schepselen, die in vorige tijdperken der aard- 

geschiedenis onze aarde hebben bewoond. Het zij hier genoeg door al 

het zoo even gezegde de aandacht gericht te hebben op de versteeningen 

in de aardlagen, als bewijzen dat niet alles wat leeft spoorloos ver- 

dwijnt nadat het leven opgehouden is. Maar er is meer, en dit is het 

punt dat wij thans eenigszins uitvoerig wenschen te beschouwen, het 

is namelijk niet eens noodig dat een dier of plant geheel of gedeeltelijk 

tot eene steenmassa wordt omgezet in de aardlagen, om het bewijs 

achter te laten dat het schepsel eenmaal heeft bestaan als een levend 

wezen. Het is daartoe genoeg dat het, tijdens het leefde, een spoor 

heeft gemaakt dat in de aardlagen bewaard is gebleven, een spoor of 

een indruksel voortgebracht ten gevolge van zijne bewegingen op of in 

de aarde. Zulke sporen of indrukselen vindt men in niet gering getal 

in de gesteenten, en de studie dier indrukselen, de iehnologie, is een 

zeer belangwekkend onderdeel van eene der schoonste en leerrijkste 

takken van kennis die er bestaan , namelijk van de palaeontologie, de 

leer der oude wezens, de leer der fossilen. Het is over die indrukse- 

len, ümpressions, Thierfahrten, voetsporen, footprints of hoe men hen 

wil noemen, dat wij thans willen spreken. Wij willen zien wat zij 

ons leeren omtrent het leven op aarde in lang vervlogen tijden, wij willen 

zien hoe zij ontstaan zijn, en hoe het kwam dat zij niet uitgewischt 

werden door de hand des tijds. En om dat te doen, willen wij de 

methode volgen den geoloog en palaeontoloog voorgeschreven door 

CONSTANT PRÉVOST, en met zoo glansrijk gevolg door ryerr in praktijk 

gebracht; namelijk: wij willen trachten door hetgeen heden ten dage 

geschiedt, het verledene te leeren kennen; wij willen zien wat nu 

gebeurt in en op de aarde, om zoodoende te kunnen begrijpen wat er 

gebeurd is in tijden waarvan overlevering noch geschiedenis spreken. 
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Er zijn eene vrij groote menigte omstandigheden waaronder de aard- 

bodem, waarop wij leven en rondwandelen, indrukselen ontvangt en 

bewaart. Indrukselen namelijk in de bovenste lagen des bodems, ge- 

maakt als die bovenste lagen zacht genoeg zijn om hen te kunnen ont- 

vangen. Zulke indrukselen of sporen kunnen bestaan blijven langen tijd 

nadat het lichaam, dat hen gemaakt heeft, reeds verdwenen en te niet 

gegaan is. Laat ons eenige voorbeelden zoeken. Een schelp wordt be- 

graven in zand of slijk, dat in den loop der tijden tot een gesteente 

verhardt; die schelp kan naderhand verwijderd worden door het eene 

of andere oplossende middel, dat het moedergesteente doordringt, en 

dan kan zijne plaats ingenomen worden door de eene of andere stof, 

veelal van kristallijnen aard, en het bewijs dat er eens eene schelp ge- 

weest is, wordt ons bewaard in een afgietsel, waartoe de holte, door 

de schelp gemaakt, tot vorm gediend heeft. Als de schelp bedolven 

geworden of in het slijk gezonken is met het dier er in, dan kan de 

plastische stof in de holte dringen zoover als de zachte deelen van het 

dier zulks toelaten, en als die zachte deelen langzamerhand als weg- 

smelten, dan kan hunne plaats ingenomen worden door de eene of an- 

dere kalkachtige of kwartsachtige stof, en er zal in de holte der schelp 

een afzetsel ontstaan kunnen, soms zelfs gekleurd door organische stof- 

fen, afkomstig van de zachte deelen van het schelpdier, waarvan het 

ons een getrouw afgietsel vertoont. Op die wijze zijn zelfs de vormen 

bewaard gebleven van Actiniën en Medusen en andere dieren met weeke 

geleiachtige weefsels, ja zelfs de uitwerpselen van dieren zijn op die 

wijze tot ons gekomen. En de fossile overblijfselen van weeke planten, 

zoo als zeewieren, calamiten en dergelijken zijn meestal afgietsels, ontstaan 

op natuurlijke wijze in den matrix, nadat de plant zelve ten eenenmale 

vergaan was. 

Zelfs waar de kracht of het lichaam, dat een indruksel heeft ge- 

maakt, verwijderd geworden is terstond of kort nadat het eene druk- 

king heeft uitgeoefend, kan het bewijs dat die werking er eenmaal 

was, bewaard blijven. Een dun laagje leem, taai genoeg om eenigen 

tijd weerstand te bieden aan het ontsnappen van een gasbel, kan, als 

het tot steen verhard is, een ronde opening vertoonen , veroorzaakt door 

het samenvallen van het gebarstene leemblaasje. De bliksemstraal ver- 

kondigt ons zijn loop in de aarde door de glasachtige pijp, die hij ge- 

vormd heeft uit de zandkorreltjes, gesmolten tijdens zijn snellen loop 

13 * 
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door den aardbodem. De hagelsteen, de regendruppel, de golfslag, ja 

zelfs de wind die hagel en regen en golven voor zich uit dreef, zij 

allen zijn als opgeteekend, en hunne werkingen zijn bewaard gebleven in 

de afgietsels of opvulsels van de holten en kuiltjes, die zij eens ge- 

maakt hebben in het slijk of het zand van den oever der wateren, en 

het voormalig bestaan van deze en andere meteorische verschijnselen, 

zoo als barsten door de zonnestralen of door de vorst in de aardkorst te 

weeg gebracht, staan onvergankelijk geschreven in het gesteente en zijn 

tot ons gekomen uit tijden onberekenbaar lang verleden. En behalve 

deze: alles wat leeft op aarde, alles wat zich beweegt, wat kruipt of 

loopt of huppelt of springt, het kan een indruksel achterlaten , een 

voetstap , een spoor. Daar is geen levend wezen denkbaar, dat onder 

gunstige omstandigheden zich over den aardbodem voortbewegende, geen 

spoor achterlaat. Een mensch die door de sneeuw loopt, laat daarin 

zijne voetstappen staan, een dier dat op een slijkweg loopt, drukt 

zijne pooten in het weeke slijk, zoodat er indrukselen ontstaan. Wie 

denkt hier niet aan het spoor van dieven, dat is aan de voetstappen . 

die zij op nachtelijke tochten in sneeuw of zand of tuingrond drukten, en 

die aanleiding gaven tot de ontdekking van de daders van het misdrijf ? 

Wie herinnert zich hier niet hoe de noordamerikaansche Wilde, volgens 

FENNIMOORE COOPER, GUSTAVE AIMARD en andere reizigers in de prairiën 

en bosschen van de Nieuwe Wereld, zijn vijand weet op te sporen of 

zijn buit weet te betrappen, afgaande op het spoor, dat in den bodem 

of op het gras is gedrukt. Een bijna onzichtbaar kuiltje hier of daar in 

den modder, een enkel boomblad in den grond gedrukt, een afgebroken 

boomtak , een afgerukt stukje boomschors zijn hem aanwijzingen genoeg, 

om daaruit af te leiden waar zijn buit zich ophoudt, of welken weg 

de vijand gegaan is, dien hij opspoort. Zelfs weet hij van dat maken 

van indrukselen in den bodem, van dat achterlaten van een spoor ge- 

bruik te maken om zijn vervolger te misleiden en op het dwaalspoor te 

brengen. Hij beslaat de hoeven van zijn paard met hoefijzers, maar 

als hij voor den vijand vlucht, zet hij hen achterste voor, dat is met den 

ronden voorrand naar achteren en de beide kalkoenen naar voren — wat 

wonder dat de vervolger al verder en verder zich van den vervolgde 

verwijdert, als hij dat bedriegelijke spoor volgt. 

Bekend is het ook dat het spoor, dat in den bodem gedrukt wordt, 

verschilt naar den aard en den toestand van den grond. De voetstap 
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van een dier zal zich verschillend voordoen, althans min of meer, 

naarmate de grond droog of nat, hard of week is, of het zandgrond is 

of kleigrond, of er gras op groeit, of er sneeuw op ligt, of er even 

te voren regen gevallen is, of er dauw ligt op de planten die den 

grond bedekken en zoo vele omstandigheden meer, die invloed uitoefenen 

op het voorkomen van de indrukselen in den bodem. En niet de aard 

van den bodem alleen heeft invloed op het spoor, het verschilt natuur- 

lijk ook naar het dier, dat het maakt. Ik behoef hier niet te zeggen, 

dat het spoor van een paard verschilt van dat van eene koe, dat van 

een hert van het spoor van een konijn; dit is zoo duidelijk dat het, 

zoo men - zegt, van zelf spreekt. En toch, hoe gemakkelijk het in 

den eersten opslag schijnt om het spoor van verschillende dieren te 

onderscheiden , de ondervinding leert dat zulks toch soms vrij moeielijk 

„is, en dat er de geoefende blik van den jager noodig is om het spoor 

van den wolf te onderscheiden van dat van den hond die hem ver- 

volgde, of van den vos die voor beiden vluchtte. Het moet een man 

zijn grijs geworden in het bosch, om een onderscheid te vinden tusschen 

het spoor van een hert en een damhert en een ree, tusschen het spoor 

van een bok en eene geit en een schaap, dat in het bosch verdwaald 

is. Het moet een geoefend oog en een scherp waarnemingsvermogen 

zijn om te bepalen of het dier, welks spoor men vindt, in stap of draf 

of galop heeft geloopen, of het vermoeid was of ziek, oud of jong, enz. 

Wat zou den mensch aanleiding gegeven hebben om het spoor der 

dieren te bestudeeren ? Waarschijnlijk twee dingen, namelijk de gevaren 

die hem bedreigden als hij verscheurende dieren op zijn pad ontmoette, 

en de behoefte om zulke dieren op te sporen die hem levensonderhoud, 

voedsel en kleeding konden verschaffen. Reeds in den tijd waarvan 

geen geschiedenis of overlevering spreekt , toen de mensch nog van jacht 

en vischvangst alleen leefde, toen hij nog in Frankrijk het rendier en 

den olifant vervolgde en zijne dooden in de grot van Aurignac begroef ; 

toen hij in Zwitserland nog in paalwoningen op steigers woonde, en 

hij in Denemarken zijne schelphoopen, zijne Kyökkenmöddinger, op- 

wierp — toen reeds moet hij begonnen zijn met het bestudeeren van voet- 

sporen en voetstappen, en zeker is dus de studie der voetsporen eene 

der oudsten waarmede de mensch zich onledig gehouden heeft. Die 

studie heeft hem eene menigte bijzonderheden doen kennen: zij heeft 

hem geleerd dat het eene dier met de geheele voetzool op den grond 



198 FOSSILE VOETSTAPPEN. 

drukt, het andere op de teenen loopt, het derde slechts met den rand 
der hoeven een spoor maakt. Die studie heeft hem een onderscheid 
doen vinden niet slechts tusschen het spoor van het eene dier en het 
andere, maar ook is hij daardoor in staat gesteld geworden om te 
kunnen bepalen, of het dier oud is of jong, van welke sekse het is, of 
het drachtig is of niet, 

sprong of wisselde van 

Fig. 1. 

hoe zijn gang was, of het liep of draafde, of 
gang, of het bleef voortloopen dan wel of het 

zijn leger of schuilplaats opzocht. 

Laat ons van dit alles eenige voor- 

beelden geven. 

Het spoor van den beer is, 

wat zijne achterpooten betreft, 

niet ongelijk aan dat hetwelk 

een mensch maakt die op bloote. 

voeten op een kleiweg loopt, 

maar dat zijner voorpooten is 

geheel anders, en is, zoo als de 

figuur 1 aantoont, gemakkelijk 

van dat der achterpooten te on- 

derscheiden. Het spoor der beerin 

is iets langer en smaller dan dat 

van den beer. Vindt men wel 

het spoor der achterpooten en 

niet tevens dat van de voorpoo- 

ten, dan bewijst zulks, dat de 

beer in opgerichte houding heeft 

geloopen, wat hij doet als hij 

zijn vijand aanvalt, of als hij 

bronstig is, en dan vindt men 

ook meestal op een korten afstand 

de sporen van zijn gevecht of 

van zijne liefkozingen in den 

bodem gedrukt. 

Het spoor van den losch (fig. 

2) heeft veel overeenkomst met 

dat der wilde kat, maar is groo- 

ter. Even als de kat loopt hij 
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met ingetrokken nagels, maar als de Fig. 2. 

nagels diep in den bodem gedrukt en 

tevens de teenen wijd uitgespreid zijn, 

leidt men daaruit af dat het dier daar 

ter plaatse een sprong gedaan heeft, en, 

volgen er verscheidene zulke sporen 

achter 
Fig. 4. 

elkander, 

dan was 

het op de vlucht. 

De wolf loopt steeds 

rechtuit, en zijn ach- 

terpoot reikt steeds 

met de teenen op het 

achterste gedeelte van 

het spoor van den 

voorpoot: dit onder- 

scheidt het spoor van 

den wolf (fig. 3) van 

dat van den hond, 

waar de pooten elk- 
kl IN U 

ander niet bereiken. HEN 

Ook houdt de wolf de CD | Ki 

teenen in den gang 

dicht bijeen, terwijl 

de hond ze meer uit- 

spreidt. Waar vele ( | ho 

wolven op een smal 

pad achter elkander geloopen hebben, zou 

\ men haast denken dat er slechts een of 

\ twee geloopen hadden, zoo juist stappen zij 

in elkanders spoor, maar als de weg breed 

is, loopen zij als slingerende heen en weer, 

mits steeds het achterspoor het voorspoor ra- 

kende. Doch als de wolf dol is, eene ziekte 

waaraan hij even als de hond onderworpen is, 

dan slingert hij al loopende heen en weer, en 

zijn spoor vertoont zich als in fig. 4. 
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Het hert loopt op de vlucht met wijd geopende hoeven (fig. 5) en schuift 

Fig. 5. in weeken grond de modder 

of klei als een richel voor- 

uit, ook drukt het dan tevens 

de achterhoeven diep in den 

grond. Jonge herten blinden 

of meer van het spoor van 

den voorpoot. Op harden bo- 

dem en niet gejaagd wordende 

loopt het hert met gesloten 

hoeven, met geregelde schre- 

den (fig. 6) en maakt dan niet 

zelden het zoogenoemde he- 

melspoor, dat is het stoot met 

zijn gewel bladeren en tak- 

ken van de boomen af, en 

kaauwt bladeren of knabbelt 

aan de schors der boomen. 

Men wil zelfs dat het hert 

de bladeren geheel afrukt, jk 

terwijl de hinde er stukken (09) 

afbijt. Vindt men het ach- 

terspoor der hinde niet juist 

achter het voorspoor, maar 

eenigszins ter zijde daarvan, 

dan is dat een bewijs dat zij 

drachtig is, vooral als tevens 

het spoor dieper is dan ge- 

woonlijk (fig. 7), en geoefende 

jagers beweren aan dat spoor 

te kunnen zien of zij drachtig 

is van een hertekalf dan wel 

van een hindekalf: in het 

eerste geval zou de rechterach- 

terloop en in het andere geval de linkerachterloop het diepst ingedrukt zijn. 



FOSSILE VOETSTAPPEN. 201 

Uit het spoor van de ree blijkt dat de bok altijd voor de geit loopt, 

als zij ’s avonds het bosch verlaten om water te zoeken, doch als zij 

Fig. 8. 
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naar het bosch terugkeeren of verschrikt en gejaagd worden, dan drijft 

de bok de-geit voor zich uit. Geen van beiden vertoont in het spoor 

de achterklaauwen, omdat deze daartoe te hoog zitten, maar als de geit 

drachtig is, drukt zij de achterklaauwen vrij diep in den modder en 

verraadt daardoor haren toestand (fig. 8). 

Fig. 9, De haas loopt niet maar huppelt, en zijn 

A spoor toont dat duidelijk (fig. 9); de beide 

voorpooten en beide achterpooten staan steeds 

naast elkaar. Op de vlucht echter wordt 

dit anders, hoËwel het waar is dat het spoor 

van den haas over het algemeen niet zeer dui- 

delijk is: niet zelden doet het zich voor of 

er met een mes in het zand gestoken was. 

Maar hoogst opmerkelijk is het spoor dat 

de haas nalaat als hij zijn leger opzoekt, hij 

loopt er niet regtstreeks naar toe, maar loopt 

en springt vooraf heen en weer en komt ein- 

delijk met een sprong in zijn leger. De onder- 

staande figuur 10 zal voorzeker dit alles den 

lezer duidelijk maken. Ter verklaring diene : 

Fig. 10. 
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Stel dat het leger van den haas bij o is en dat hij zich bij a bevindt: 

hij loopt nu niet rechtstreeks naar o, maar loopt van a naar b, keert 

terug tot ec, springt naar d, loopt naar e en f, springt naar g, loopt 

naar A, springt naar /, en zoo voort, totdat hij met een sprong in o 

aankomt. eN 
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Nog eene menigte verschillende voorbeelden van diersporen zou ik 

hier kunnen aanhalen, doch ik meen dat het voorgaande genoeg: is 

om over te gaan tot het eigenlijke onderwerp van dit opstel, namelijk 

de sporen die door voorwereldlijke dieren in den bodem zijn achterge- 

laten, en die ons niet minder belangrijke bijzonderheden zullen leeren 

dan de sporen van thans levende dieren den opmerkzamen waarnemer 

‚van onzen tijd verkondigen. 

Fig. 11. Reeds sedert het jaar 1813 of 

1814 was het bekend, dat er in 

de zandsteengroeven van Corn- 

cockle-Muir, in Dumfrieshire in 

Schotland, nu en dan zandsteen- 

platen losgebroken werden, die 

zekere indrukselen vertoonden, 

die de grootste overeenkomst 

hadden met voetstappen van die- 

ren of met afdruksels daarvan. 

In het jaar 1827 gingen de hee- 

ren GRIERSON en DUNCAN naar die 

landstreek, met het doel om die 

voetsporen en hun voorkomen 

nader te onderzoeken, en steen- 

platen met voetstappen te verza- 

melen voor den geleerden dr. 

BUCKLAND te Oxford. Zij vonden 

eene steengroeve, waarin de 

steenlagen sterk hellend op el- 

kander lagen, „gelijk de boeken 

op een boekeplank als zij allen 

naar een kant gevallen zijn,” 

zoo als dr. puNcaN zeide. De 

steenen werden tot eene diepte 

van 45 voet losgebroken, en 

daar vond men, niet slechts op 

eene enkele steenlaag , maar op 

verscheidene op elkander vol- 

gende lagen, die dikwijls slechts 
rd 

een duim dik waren, afdruksels 
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van diersporen. Van het bovenste gedeelte der lagen af, tot waar zij 

onder het steengruis der groeve verdwenen, kon men de voetsporen 800 

tot 1000 voet ver over eene breedte van 15 voet volgen. Hier vond men 

op eene laag 3 rijen voetstappen, op een afstand van 2 tot 3 voet van 

elkander verwijderd. Dat het werkelijk voetstappen waren, bleek uit de 

(fig. 11) onafgebrokene reeksen, uit het groote getal indrukselen, uit 

de regelmatige afwisseling van den linker- en rechterpoot, uit den overal 

gelijkmatigen afstand der sporen van elkander, uit de naar buiten ge- 

keerde teenen, uit de blijken dat de poot het zand een weinig voor zich 

uit geschoven had, voordat hij een vasten stand aannam, uit het van 

achteren dieper ingedrukt zijn dan van voren, en eindelijk uit de dui- 

delijke indrukselen van drie nagels, die een exemplaar vertoonde. 

De zuidelijkste rij indrukselen was de diepste en duidelijkste: de 

schreden stonden 12 tot 18 duim van elkander af. De tweede rij ver- 

toonde sporen die 20 duim van elkander verwijderd waren. De derde 

eindelijk scheen door twee of drie achter de anderen aan komende die- 

ren gevormd te zijn, die kleiner geweest moeten zijn dan de eerstge- 

melden. Alle indrukselen vertoonden zich bol op de onderzijde van 

de steenplaat, die er onmiddellijk boven op lag. Dr. nuNcAN onder- 

scheidde verschillende verscheidenheden van voetstappen. Bij de groot- 

sten stond de achterpoot ongeveer 8 voet van den voorpoot af. Bij de 

meesten schenen de dieren bergopwaarts gegaan te zijn, ofschoon ook 

eenigen, waarvan de voetstappen echter onduidelijker waren, bewijzen 

vertoonden dat zij van eene hoogte af gekomen waren, blijkbaar 

daarin, dat zij meer uitgegleden waren, en omdat de voorpooten zeer 

diep en de achterpooten integendeel slechts oppervlakkig ingedrukt waren. 

Een zeer schoone steenplaat met zulke voetsporen wordt te Ruth- 

well bewaard. Op eene lengte van 5 voet vindt men 24 indrukselen, 

waarvan telkens 6 door den zelfden poot gemaakt zijn. Het spoor van 

den voorpoot is ongeveer twee duim lang en breed, dat van den 

achterpoot verschilt slechts weinig van den eersten in vorm, maar 

niet in grootte. Aan den voorpoot ziet men duidelijk 5 nagels, waar- 

van de 8 middelste de grootste zijn, en aan den achterpoot vindt 

men 5 nagels digt bijeen. De indruk der voetzool is duidelijk hol en 

bijna &# duim diep. Voor- en achterpoot raken elkander bijna: de 

voorpooten staan 64 en de achterpooten 74 duim in de breedte van 

elkander af, 
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Door deze indrukselen te vergelijken met de sporen die eene rivier- 

schildpad en eene landschildpad op nat zand en op weeke klei ach- 

terlieten, bleek het aan dr. BUCKLAND, dat die fossile voetstappen door 

eene soort van voorwereldlijke landschildpad voortgebracht moeten zijn. 

Later heeft men ook in andere steengroeven van Dumfrieshire, in 

den omtrek van Corn-cockle-Muir, zulke voetstappen gevonden, maar 

nergens overblijfselen van beenderen of schilden ontdekt, die aan de 

schildpadden hebben behoord, die de voetstappen hebben gemaakt. 

Doch dit is juist niet zeer vreemd: immers zandsteenen zijn, naar 

het schijnt, veel minder geschikt om dierlijke overblijfselen te bewa- 

ren dan andere gesteenten, kalk- of leemgesteenten namelijk. 

Zoo bleef het tot in het jaar 1833, toen de aandacht der palaeonto- 

logen op nieuw op het voorkomen van fossile voetstappen werd geves- 

tigd, en wel door het vinden van zulke bewijzen van het voormalige 

bestaan en leven van groote dieren te Hessberg bij Hildburghausen 

in Saksen. Die voetstappen werden het eerst door zekeren heer src- 

KLER beschreven, en trokken weldra de aandacht van den bekenden 

palaeontoloog dr. Kaup te Darmstadt. Wij willen eene korte beschrij ving 

van deze merkwaardige voorwerpen geven. Terrer’s museum te Haar- 

lem bezit een verzameling zandsteenplaten met voetsporen van Hild- 

burghausen, zoo schoon als er misschien nergens elders gevonden 

worden: het was vooral het dagelijks zien dezer schoone en duidelijke 

afdruksels, wat mij op het denkbeeld bracht om de voorwereldlijke 

voetsporen tot het onderwerp van een opstel voor het Album der Natuur 

te kiezen, en ik heb getracht door eenige teekeningen de zaak helder 

te maken. 

De steenplaten met voetstappen van Hildburghausen zijn afkomstig 

uit eene steengroeve, die in een grijzen, tot den trias behoorenden 

zandsteen is aangelegd. Van boven naar beneden vindt men in die 

steengroeve: a. rood zand, 5. groene leem, ec. bladerige zandsteen, 

d. bonte mergel, e. roode zandsteen, f. mergel en g. grauwe zandsteen , 

samen ter dikte van 14 voet 7 duim. Onder den laatstgenoemden grau- 

wen zandsteen ligt eene laag blauwe leem A4 van 3 duim dikte, en 

daarop volgt een grauwe zandsteenlaag # van 4 tot 6 duim dik, die 

aan de onderzijde bolle voetsporen vertoont, dat is opvulsels of afdruk- 

sels en relief van de eigenlijke voetsporen. Onder dezen zandsteen ligt 
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weder eene leemlaag % van 1 tot 14 duim dikte, en daarop volgt ein- 
delijk weder een grauwen zandsteen Z met holle voetsporen daarin. 

Wij zien hier (fig. 12) eene afbeelding van zulk een steenplaat genomen 

uit de zandsteenlaag, gemerkt # en dus een met bolle voetstappen. Het 

spreekt van zelf dat deze voetstappen nooit door een dier op de opper- 

vlakte van dezen steen gemaakt zijn: het zijn dan ook slechts de af- 

druksels en relief, gevormd in de holten van den daaronder gelegen 

zandsteen /, op de zelfde wijze als het lak van een brief de holten van 

het cachet en relief vertoont. 

Hadden wij een steen uit de laag / voor ons, dan zouden wij de voet- 

stappen hol zien, dat is zoo als zij door het dier in den steen zijn ge- 



FOSSILE VOETSTAPPEN. 207 

drukt, toen hij nog vochtig zand was. Doch wat is dan de reden dat 

men de bolle afdruksels verkiest boven de holle indruksels ? Eenvoudig 

omdat de bollen dikker en dus duidelijker zijn dan de hollen. En hoe 

komt dat? Het schijnt zeker eenigszins vreemd, te beweren dat de bolle 

afdruksels dikker zijn, dan de holten waarin zij gevormd zijn diep 

zijn. De zaak is echter zeer eenvoudig. De indruksels bevinden zich 

op de oppervlakte van de zandsteenlaag } en zijn ongeveer } duim 

diep; op deze laag echter ligt een leemlaagje & van 4 tot 1 duim dik. 

De voetstappen van het dier zijn door dat leemlaagje 4 heen in het zand 

gedrukt, ter diepte van ongeveer 14 duim in ’t geheel. In dien uit 

leem en zand bestaanden matrix zijn de bolle afdruksels ontstaan. Maar 

dit tusschen beide zandsteenlagen gelegene leemlaagje laat bij het opbre- 

ken in de groeve zeer licht van beide zandsteenen los, en daar nu de 

bolle afdruksels op de onderzijde van de bovenste laag zooveel dikker 

zijn dan de diepte der holten van de onderste laag, als de dikte van 

het verloren gegane leemlaagje bedroeg, zoo zijn zij natuurlijk duide- 

lijker, en worden daarom meer in de verzamelingen bewaard dan de 

holle indruksels. Er zijn echter in TEYLER’s museum ook twee steenpla- 

ten met holten uit de laag l. 

Voordat wij echter ons oog op die voetstappen vestigen, houden wij 

ons een oogenblik op bij eenige andere figuren, die wij tevens op onze 

zandsteenplaten waarnemen. Het is een soort van netwerk ex relief’, 

uit geslotene en zich vertakkende mazen bestaande, die }-duim dik, 

zeer ongelijk van grootte en onregelmatig van vorm zijn. Niet op alle 

steenplaten vindt men dit netwerk: op die uit de laag /, de ondersten 

dus met holle voetsporen, is er geen spoor van te zien. In het leem- 

laagje k vindt men met zandsteen gevulde barsten, en op de onder- 

vlakte van de bovenste zandsteenlaag # vertoonen zij zich als dikke 

randen of richels. Het zijn klaarblijkelijk niets anders dan barsten in 

de leemlaag , barsten ontstaan door het uitdroogen van vochtige leem. 

Immers ook heden ten dage zien wij barsten en scheuren ontstaan in 

klei en leem, als de zonnestralen er eenigen tijd op werken, en hoe 

zou dan voorheen een dun leemlaagje, uitgespreid op een zandig strand, 

niet gebarsten zijn als het uitdroogde? En in die barsten drong later 

het vochtige zand dat er door de golven opgeworpen werd, en zoo- 

doende ontstond het netwerk, dat wij op onze zandsteenen zien, Doch 

niet altijd heeft men deze richels voor opvulsels van barsten aange- 
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zien: de eerste waarnemers hielden ze voor overblijfselen van planten. 

Doch zeker ten onrechte: immers de veelvuldig vertakte richels zijn 

overal bijna even dik, komen uit geen stammen voort, vertoonen geen 

bladeren of wortels, en geen spoor van kool of een ander bestanddeel 

van planten wordt er in aangetroffen. Er is dan ook tegenwoordig 

geen palaeontoloog die niet gelooft dat dit een netwerk van opge- 

vulde barsten is. 

Wij moeten nu even zien hoe deze voetstappen van dieren ontstaan 

en bewaard gebleven zijn. Een wandeling langs het strand der zee of 

op den oever eener rivier die uit slijk bestaat, toont ons duidelijk hoe 

elk levend schepsel, mensch, zoogdier, vogel, schaaldier enz. een spoor 

achter laat in den weeken bodem. Als de zee, door stormen gezweept 

of bij springvloed opgejaagd, over de zeereep der duinen heen slaat en 

naderhand weder in haar bed terug keert, dan laat zij tusschen de 

zandheuvels niet zelden een gedeelte van haar troebel, met slijk en 

kleideeltjes bezwangerd water achter. Dat water sijpelt dan langzamer- 

hand door het zand heen naar zee terug, en laat een laagje slijk achter, 

dat vervolgens in de lucht droogt. Ook de kuilen in het strand worden 

door het zeewater met slijkdeeltjes gevuld. In het klein zien wij dat 

wel op ons strand, maar in groote mate wordt dat verschijnsel op 

andere plaatsen der aarde waargenomen. In de baai van Fundy, achter 

in de golf van Mexico, bereikt de vloed op sommige plaatsen eene 

hoogte van 70 voet. De aarddeeltjes, door die ontzaglijke vloedgolf 

aangevoerd, zijn afkomstig van de gesteenten die de omliggende stran- 

den vormen, en bestaan uit kwarts- en talkdeeltjes, saamverbonden 

door een kalkachtig of leemig deeg, dat keukenzout en andere zouten „ 

en verschillende iĳjzeroxyden, vooral het roode iĳjzeroxyde bevat. De 

zoo gevormde oppervlakte is uitnemend geschikt om indrukselen te ont- 

vangen en te bewaren. Groot is het getal van zwem- en waadvogels en 

van kruipende dieren van allerlei aard, die heen en weer loopen om buit 

te zoeken op de uitgestrekte vlakte van rood slijk, die droog loopt door 

het ver terug trekken van het getij in de baai van Fundy. Gedurende 

den tijd dien er verloopt tusschen het eene vloedgetij en het andere, 

is het hoogst gelegene gedeelte van het slijkafzetsel lang genoeg aan 

uitdrooging door de zonnestralen bloot gesteld, om vele indruksels te 

ontvangen en te behouden, en gedurende de uren van heeten zonneschijn, 
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waaraan in de zomermaanden die zoo bevolkte slijkvlakte is bloot gesteld, 

wordt de bovenste laag zoo droog en hard gebakken, dat zij barsten krijgt, 

en als de volgende vloedgolf komt, bezwangerd wederom met de zelfde 

fijne stofdeeltjes als de vorige, dan worden de sporen der dieren en 

de barsten gevuld, en een nieuwe laag slijk overdekt de vorige. Een 

afgietsel wordt er dus gevormd in de holten, en elke nieuwe slijklaag 

dient om de zoo ontstane vormen in stand te doen blijven. En laat 

er nu eene reeks van eeuwen voorbijgaan, laat de eene of andere ver- 

steenende macht de zand- en slijklagen vast doen worden tot steen, en 

het gesteente zal verschillende laagjes vertoonen, die splijten op de 

wijze waarop zij gevormd zijn: de laagjes zullen aan de onderzijde de 

afgietsels vertoonen van de indruksels die op de bovenvlakte der onder- 

liggende laagjes gemaakt zijn, eeuwen en eeuwen geleden; zij zullen 

den nakomeling de voetstappen vertoonen gemaakt door dieren die mis- 

schien dan niet meer als soorten op aarde rondwandelen. 

Doch het wordt tijd, hoe belangrijk dit onderwerp ook zijn moge, 

dat wij naar onze voetstappen van Hildburghausen terug keeren. ’t Zijn 

alle echte sporen van dieren die wij voor ons zien , hoe verschillend van 

vorm zij ook zijn. Steeds zijn zij in elke reeks gelijk, en de enkele 

voetstappen liggen op een geregelde reeks en op overal gelijke afstanden 

van elkander. Maar de grootte, de wijdte van den stap, het getal der 

teenen enz. verschilt bij de verschillende reeksen. Er hebben verschil- 

lende dieren te zelfder tijd of kort na elkander op de zelfde plaats ge- 

loopen. De meest in het oog vallende en duidelijkste sporen zijn de 

grootsten, die toch altijd met dergelijke, maar merkelijk kleinere voor- 

komen, en, daar beiden de zelfde plaatsing en de zelfde richting der 

teenen vertoonen, zoo kan men niet anders dan beiden, hoe veel zij ook 

in grootte verschillen, als voor van het zelfde dier afkomstig houden 

en hen als voor- en achterpooten onderscheiden. 

Beschouwen wij eerst de sporen der achterpooten, daar zij de groot- 

sten zijn en zich het best, gelijk alle andere sporen bovendien, aan de 

bolle afdruksels en niet aan de eigenlijke indruksels laten bestudeeren. 

Elk spoor vertoont vier dikke, naar den nagel langzaam dunner wor- 

dende vingers of teenen en een dwars afstaanden, naar binnen gerichten 

“stompen duim of groote teen, die dus aan den rechtervoet naar links en 

aan den linkervoet naar rechts gekeerd is. Van de vier teenen is de bui- 

tenste verre de kleinste, zij is de helft kleiner dan de middenste. De 

1866. 14 
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voetzool is min of meer hol, maar de ballen aan de basis der teenen 

zijn des te dikker. 

De voorpooten zijn veel kleiner dan de achterpooten, doch vertoonen 

het zelfde getal teenen. Zij hebben ook vier teenen met nagels en een 

duim zonder nagel, ofschoon vele steenplaten slechts drie teenen ver- 

toonen. De buitenste teen is ook hier de kleinste, de duim staat zoo 

ver naar achteren dat hij bij alle indrukselen niet eens gezien wordt en 

is zeer naar binnen gebogen. Oppervlakkig gezien zijn zij dus, behalve 

de grootte, aan de achterpooten gelijk. Doch bij nader toezien blijkt 

vooreerst dat zij in verhouding zeer veel breeder zijn, en ten tweede 

dat het dier geheel anders op de achterpooten dan op de voorpooten 

heeft gerust. Immers bij den achterpoot zijn de hiel en de bal van 

den voet eerst nedergezet en afgedrukt, en werden de teenen eerst later, 

bij het weder opheffen van den voet, duidelijker ingedrukt; terwijl bij 

den voorpoot de teenen en de voetbal te geliĳk zijn ingedrukt, zoodat 

het dier op de wortels van den tweeden en derden vinger rustte en er 

van den hiel in ’tgeheel geen afdruksel te zien is. Ook zijn de vingers 

van den voorpoot korter en breeder, terwijl de duim dunner is, in ’t kort: 

de omtrek van den achterpoot vormt een overlangsch ovaal en die van den 

voorpoot een dwars ovaal. 

Alle sporen van een en het zelfde dier staan op eene lijn achter elkan- 

der en wel zóó dat, als b.v. de rechterachterpoot de aanvang maakt, 

op dezen de afdruk van den rechtervoorpoot volgt, dan de linkerachter- 

poot en daarna de linkervoorpoot; dan weder de rechterachterpoot enz. 

De voorpoot staat altijd zeer dicht voor den achterpoot van den zelfden 

kant. De beide voorpooten staan een weinig dichter bijeen dan de 

beide achterpooten. De wijdte van den tred is vijf- of zesmaal die van 

de lengte van den achterpoot: voorzeker een zeer groote schrede, daar 

de mensch, die zeker tot de langvoetigste dieren behoort, slechts het 

drievoudige van de lengte van zijn voet in eene schrede aflegt. 

Doch wij zouden ons te lang bij eene dorre beschrijving dezer voet- 

stappen en van andere, kleinere, die op de zelfde zandsteenplaten 

aangetroffen worden, ophouden; wij moeten nu trachten te zien welk 

dier die groote voetstappen gemaakt kan hebben. Als wij in klei of 

zand het spoor zien van een dier dat wij kennen, een paard, een koe, 

of een hond, dan zeker is het niet moeielijk te beweren: dáár heeft 

een paard geloopen of eene koe of een hond; en uit onze door waarne- 

B Me > an 
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mingen verkregen kennis der voetsporen weten wij dan niet zelden 

tevens een besluit te trekken ten opzichte van de levenswijs of de han- 

delingen van het dier — gelijk wij zoo even, over sporen van thans 

levende dieren sprekende, uitvoerig gezien hebben. Maar wie is er die 

zulke voetsporen vindende als wij hier zien, in staat zou zijn te 

zeggen: dáár heeft dit of dat dier geloopen? Waar vindt men in de 

tegenwoordige schepping een dier, dat een spoor nalaat gelijk of analoog 

aan hetgeen wij hier voor ons zien? En daarom moest er een naam 

voor uitgedacht worden: was het wonder dat de palaeontoloog dr. Kavur 

van Darmstadt, getroffen door de vrij groote gelijkheid van deze voet- 

sporen met de hand van den mensch, het dier den naam gaf van 

Chevrothertwum , dat is, het handdier. Hij noemde de soort Cheirotherium 

Barths en hield het voor een reusachtig buideldier met duimen aan de 

achter- en voorpooten, doch gaf tevens te kennen, dat hij niet aanne- 

men kon, dat er tijdens het triastijdvak reeds zoogdieren bestaan had- 

den, en dat het dus wel waarschijnlijk later zou blijken, dat het 

handdier geen buideldier of kangoeroe was geweest maar wel een 

reptiel, en dat hije, indien dat gebeurde, zich voorbehield het dier 

Chtrosaurus te heeten. 

Ook de groote geleerde BRONN van Heidelberg sprak weldra over deze 

voetsporen. „Een dergelijk dier, zei hij, kan slechts een uitgestorven 

zoogdier of een batrachiër of een onbekend reptiel geweest zijn, want 

onder de thans levenden komen zulke vormen en van zulk eene reus- 

achtige grootte niet voor. Onder de hedendaagsche zoogdieren vindt 

men handen aan de voorste ledematen der menschen, aan alle vier 

ledematen bij apen, en aan de achterste ledematen bij de meeste bui- 

deldieren, en onder de knaagdieren bij Chetromys. Men zou dus deze 

sporen voor die van apen kunnen houden, doch de voorsten zoowel als 

de achtersten vertoonen, in plaats van de platte nagels der apen, spitse 

klaauwen aan de vier buitenste vingers, gelijk bij de apen van het 

geslacht Mapale slechts gevonden worden, waar evenwel de duim niet 

zoo van de vingers af staat.” Ten opzichte van de plaatsing der voet- 

sporen merkte genoemde geleerde op, dat zij aantoonen, dat het dier zoo 

geloopen heeft als men in Duitschland gewoon is schnüren te noemen, 

en dat men in Frankrijk en fauchant noemt, dat is de rechter- en linker- 

pooten op bijna de zelfde lijn plaatst, en wel zoo, dat tevens de toppen 

der teenen. nict naar buiten of binnen gewend zijn, maar recht naar 
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voren staan. Beide ziet men slechts van zoogdieren die hoog op de 

pooten staan, en niet van reptilen die allen laag bij den grond zijn, 

en steeds twee rijen voetsporen vormen die vrij ver van elkander afstaan , 

en waarbij de teenen naar buiten zijn gekeerd. Ook naderen de beide 

achterpooten de voorpooten tot op een afstand van anderhalf duim, en 

een hagedis of krokodil kan zijne pooten niet zoo dicht bijeen brengen, 

omdat zijn romp daartoe te lang is en zijne pooten daartoe te kort zijn. 

Bij een rechtopzittenden kikvorsch zou zoo iets eerder mogelijk zijn, 

maar toch zouden de sporen ook hier niet op eene enkele rij liggen. 

Hoe het ook zij, het dier heeft in den stap geloopen, dit is zeker, 

want de pooten zijn niet uitgegleden; en niet minder zeker is het dat 

een dier hetwelk voetzolen van 12 duim lengte had, een schepsel geweest 

moet zijn van minstens 8 tot 12 voet lengte van den snuit tot den staart. 

Ook de graaf vor münsrer hield deze voetstappen voor reptilenspo- 

ren, omdat alle zoogdieren met afstaande duimen zooltreders zijn. 

Hij noemt de batrachiërs als voorbeelden van reptilen- met losse dui- 

men en met voorpooten die kleiner zijn dan de achterpooten; de sala- 

manders als voorbeelden van reptilen die in denestap loopen; en den 

kameleon als het eenige voorbeeld van een reptiel dat schnürende loopt. 

Croizer en LAURILLARD houden deze voetstappen wel voor reptilen- 

sporen, maar meenen dat de zoogenoemde duim slechts een vleeschachtig 

aanhangsel zonder nagel is, waardoor het naar buiten gericht zijn ver- 

klaard wordt. Met groote waarschijnlijkheid behooren zij aan een 

salamanderachtig dier, daar ook de salamanders vier teenen aan alle 

ledematen en naakte voetzolen bezitten. 

Nu de aandacht der geleerde wereld eens op het voorkomen van 

fossile voetstappen gevestigd was, bleek het weldra dat er op vele 

plaatsen van Duitschland in zandsteen afdruksels en indruksels van 

diersporen gevonden werden. Het zou ons hier te lang ophouden, als 

ik al die vindplaatsen wilde opsommen; genoeg zij het, dat corra af- 

druksels in den bonten zandsteen van Pölzig nabij Weissenfels gevon- 

den en beschreven heeft; dat raspr in den bonten zandsteen bij Gera 

voetstappen met drie teenen heeft gevonden; en dat PLIENINGER dier- 

sporen beschreven heeft, gevonden in den keuperzandsteen van Stutt- 

gardt. Ook meldde rarpincer, in 1841, dat men afdruksels op den 

Karpathenzandsteen van Bajutz in Zevenbergen had aangetroffen; en 

Kocn en scuMIDr beschreven de diersporen die bij Jena in bonten zand- 
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steen voorkomen. Al die diersporen, hoewel in sommige opzichten van 

elkander verschillend, schenen toch allen van dieren met het Cheiro- 

therium verwant, afkomstig te zijn. Ook in Engeland heeft men op 

vele plaatsen cheirotherium-sporen gevonden, zoo als te Storeton-Hill bij 

Liverpool, door cunNiNezam beschreven; te Tarporlay in Cheshire, 

door EGeERrTON bekend gemaakt; en vooral te Greensell bij Shrewsbury, 

waarvan WARD in 1839 een verslag gaf aan de British Assocratton te 

Birmingham. Doch het belangrijkste van alles was het volgende: nooit 

had men, noch in Duitschland, noch in Engeland, ooit in de zand- 

steenlagen die de voetsporen opleverden, gedeelten van het geraamte 

of tanden van een dier gevonden, dat die voetstappen in den bodem 

kon hebben gedrukt. Eens slechts hadden de werklieden in de steen- 

groeve te Hessberg een geraamte ontmoet, doch, onkundig van de 

onschatbare waarde van dat voorwerp, hadden zij de steenplaten die 

het bevatte, in den vloer van een oven gemetseld. Slechts eene tee- 

kening van dat geraamte, door den heer srckrER uit het geheugen 

geteekend en door hem aan prof. vorer te Jena gezonden, en twee 

stukjes van eene rib die niets kenmerkends vertoonen, zijn alles wat 

er van bekend is. Wat wonder dus dat het nieuws met groote belang- 

stelling vernomen werd, dat de bovengenoemde warp in de steengroeve 

van Shrewsbury eenige schedelbeenderen en bekkenbeenderen gevonden 

had, die hoogst waarschijnlijk van het cheirotherium afkomstig waren. 

Hij was verstandig genoeg die onschatbare beenderen te zenden aan 

den grooten dierkenner RicHARD oWEN, en deze heeft in eene uitvoerige 

en scherpzinnige verhandeling, door hem in de vergadering van britsche 

natuurvorschers te Plymouth voorgelezen, onder den titel „over de 

opvolging van fossile reptilen ,” het volgende in hoofdzaak gezegd : „de 

reptilen van den nieuwen rooden zandsteen vertoonen zulke groote af- 

wijkingen van de levende typen, als men van slechts weinige fossile 

familiën weet aan te wijzen. De labyrinthodonten of doolhoftandigen 

van den trias zijn batrachiërs, zij hebben een dubbelen achter-hoofds- 

knobbel, een ploegschaarvormig verhemelte en tanden als batrachiërs. 

De fossile schedels, kaken, tanden en enkele andere beenderen, die in 

de zandsteenen met voetstappen gevonden zijn, en in grootte met die 

indruksels overeenkomen , behooren aan labyrinthodonten of reusachtige 

kikvorschachtige reptilen. De voetstappen van het cheirotherium ge- 

lijken op salamandervoetstappen , daar de korte buitenste teen een rech- 
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ten hoek vormt met de middellijn van de middenste teen, maar 

zij verschillen van de voetstappen van alle bekende batrachiërs of 

andere reptilen. Zij vertoonen een voetzool met tepeltjes bedekt als van 

sommige zoogdieren, maar die ook gelijken op die welke op de voetzool van 

zekere soorten van gecko aangetroffen worden. Het nabij elkander zijn 

van de rechter- en linkersporen duidt een dunner lijf aan, of wel langere 

en meer vertikale pooten dan de staartlooze batrachiërs van onzen tijd 

hebben. In het moeielijke vraagstuk van den aard en de gestalte van 

het dier, dat de cheirotherium-voetstappen op den triaszandsteen heeft 

achtergelaten, moeten wij niet vergeten, dat de labyrinthodonten batra- 

choïde reptilen zijn, die zoowel van alle bekende batrachiërs als van 

alle andere reptilen verschillen. Maar wij moeten ook niet vergeten, 

dat de weekhuidige batrachiërs geen vaste type van uitwendigen vorm 

bezitten, gelijk de thans bestaande hoogere reptilen-orden, want de 

padden en kikvorschen met breede en platte lichamen gelijken op 

schildpadden, vooral op de zachthuidige slijkschildpad of Zrionyz; andere 

batrachiërs, gelijk Coecilia, gelijken op slangen; een derde groep, de 

water- en landsalamanders, vertegenwoordigen de hagedisachtigen; en 

onder de reptilen met blijvende kieuwen, de perennibranchiaten, zijn 

er soorten zoo als Siren, die uitwendige kieuwen vereenigen met het 

hiechaam van visschen zonder buikvinnen.” 

Maar genoeg voorzeker om aan te toonen, dat wij deze merkwaardige 

voetstappen van het cheirotherium, ten gevolge van oweN’s onderzoek, 

moeten houden niet als voortgebracht door een buideldier of soort van 

Fig. 13. 

te Ads 
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kangoeroe, niet door een aap of vierhandig zoogdier, maar door een 

reusachtigen kikvorsch, hoewel zeer verschillend van de kikvorschen 

onzer dagen. De bekende afbeelding door oweN van het labyrinthodon 

gegeven en de wijze waarop de cheirotherium-voetstappen door dat zon- 

derlinge dier gemaakt zijn, heb ik ter verduidelijking (fig. 13) hierne- 

vens geplaatst. En eindelijk moet ik nog vermelden, dat er in rrYrLeR’s 

museum te Haarlem eenige huidschilden voorkomen, die gevonden zijn 

in de zelfde steengroeve te Hildburghausen, waaruit de platen met 

voetsporen afkomstig zijn, en die men dus met groote waarschijnlijkheid 

als gedeelten van het huidbekleedsel van het cheirotherium of den laby- 

rinthodon mag houden. 

(Het slot volgt.) 



D:. HEINRICH BARTH:; 

DOOR 

D. A. T. REITSMA. 

Het geheel onverwachte berigt, dat dr. meiNricH BARTH den 25 No- 

vember j.l. te Berlijn in de volle kracht van zijn leven door den dood 

is weggerukt, heeft zeker allen getroffen, die voor eenige jaren zijne 

heldhaftige ontdekkingstogten in de binnenlanden van Afrika met be- 

langstelling zijn gevolgd. Maar dit berigt zal evenzeer levendige 

deelneming wekken bij de wilde natuurkinderen van Afrika, die nog 

heden ten dage in de Sahara en in Soedan, van den Nijl tot den Senegal 

van ABD-EL-KERIM (met dien naam stond hij onder hen bekend), van 

zijne reizen en lotgevallen zooveel weten te verhalen en zijnen naam 

steeds in eer houden. 

Een kort berigt aangaande zijn leven en werken, uit dr. A. PETER- 

MANN's Mittheilungen über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtge- 

biete der Geographie, 1865, XI, bl. 429 overgenomen , zal zeker in dit 

tijdschrift niet misplaatst zijn. 

HeiNricH BARTH werd den 19 Mei 1821 te Hamburg geboren. Reeds 

op het gymnasium te dier stede ontwikkelde zich zijn uitstekend talent 

voor taalstudie, en nadat hij in den herfst van 1839 naar de universiteit 

te Berlijn was gegaan, wijdde hij zich bij voorkeur aan de philologie. 

Zijne studiën waren echter niet eenzijdig gerigt op den bouw der oude 

talen, maar hij trachtte in de archaeologische en historische weten- 

schappen in te dringen, ten einde het geheele leven der klassieke oud- 

heid te doorgronden ; en opgewekt door de voorlezingen van CARL RIITER, 

ontwaakte in hem het verlangen om den bodem zelven uit eigene aan- 

schouwing te leeren kennen, waarop zich dit leven gevormd en ont- 

wikkeld heeft. Dit is de grond van ‘zijne voorliefde voor de landstreken 

rondom de Middellandsche Zee, die hij met de hem eigene standvastig- 

heid en volharding door zijn geheele leven behield en die de aanleiding 

gaf tot al zijne reizen. 
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Na een eerste verblijf in Italië in den winter van 1840 tot 1841 

eindigde hij zijne studiën te Berlijn, promoveerde den 81 Julij 1844 op 

eene dissertatie met den titel: „Corinthiorum commerciù et mercaturae 

hústoriae particula’’ en ving in het begin van het jaar 1845 zijne wan- 

delingen rondom de Middellandsche Zee aan. Hij doorreisde Frankrijk , 

Spanje, de noordelijke kustlanden van Afrika, het schiereiland Sinaï, 

Palestina, Syrië, Cyprus en Klein-Azië en keerde in 1847 over Grie- 

kenland naar zijn vaderland terug. 

Was ook bij deze reizen zijne opmerkzaamheid bij voorkeur gevestigd 

op alles, wat licht over de oudheid kon verbreiden, zoo bleef toch de 

hedendaagsche toestand hem geenszins onverschillig. Hij verhaalt, dat 

hij steeds een oog gewend had naar die half of geheel onbekende land- 

streken in het binnenland van Afrika, welke met de kust in verbind- 

tenis staan, dat het verlangen om meer van die streken te weten hem 

toen reeds niet weinig aandreef, en dat de woorden van een Haussa- 

slaaf in de Tunetaansche stad Kaf: „Indien het God behaagt, zult gij 

> hem voortdurend in de ooren u nog opmaken en Kano bezoeken, 

klonken. Met begeerigheid greep hij daarom de hem onverwacht aan- 

geboden gelegenheid aan om aan eene groote ontdekkingsexpeditie naar 

Afrika deel te nemen. Naauwelijks had hij zich aan de universiteit 

van Berlijn als privaat-docent gevestigd en het eerste deel van zijn 

reiswerk: Wanderungen durch die Küstenländer des Mittelmeeres, ausgeführt 

in den Jahren 1845, 1846, 1847, Erster Band, Das Nord-Africanssche 

Gestadeland (Berlin 1848) voleindigd, toen de Engelsche regering in 

den zomer van 1849 besloot eene expeditie onder JAMES RICHARDSON naar 

het binnenland van Soedan af te zenden en op voorstel van dr. Perer- 

MANN en den ridder BUNSEN toestemming gaf, dat een Duitsch geleerde 

aan deze onderneming deel nam. Het is genoegzaam bekend , hoe paRTH 

en later overwee zich met geestdrift aan de expeditie aansloten en hoe 

beide, en wel met name BARTH, die alleen in leven is gebleven, haar 

door wetenschappelijken zin, veelomvattende kennis en moedige vol- 

harding tot eene eeuwig gedenkwaardige hebben weten te maken. 

Zij reisden in November van Berlijn af, kwamen den 18 Januari 

1850 in Tripoli aan en braken van hier den 24 Maart naar Soedan op. 

Den 10 October betrad parrr als de eerste Europeaan, Agades, de hoofd- 

stad der tot hiertoe bijna geheel onbekende groote oase Aïr, en daarmede 

was de lange reeks van uitstekende nasporingen en ontdekkingen geco- 
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pend, waardoor deze expeditie zoo zeer uitmunt. Over Katsena en 

Kano den 2 April 1851 te Koekawa aangekomen, drong BARTH van hier 

in de eerste plaats naar het zuiden door, ontdekte den 18 Junij 1851 

de Benue, dien grooten oostelijken arm van den Niger, dien BAIKIE in 

1854 als een geschikten waterweg tot diep in het hart van Soedan 

leerde kennen, en bereikte den 20 Junij de hoofdstad Jola van het 

vroeger onbekende land Adamawa. Insgelijks van Koekawa uit bezocht 

hij later in gezelschap van den beruchten rooverstam der Oeëlad-Sliman 

het ten noorden van het Tsadmeer gelegene Kanem, met den Scheick 

van Bornoe op een slavenjagt de heidensche landen aan den westelijken 

ârm van den Scheri en met slechts twee bedienden het ten zuiden van 

het Tsadmeer zich uitbreidende Bagirmi. Nadat hij zich echter over- 

tuigd had, dat het hem bij zijne geringe middelen onmogelijk was zich 

een weg naar het zuidoosten naar den Indischen Oceaan te banen, en 

nadat hij zijnen na RICHARDSON’s dood eenigen reisgezel oveRwrG den 27 

September 1852 verloren had, ondernam hij den 25 November 1852 

wederom van Koekawa uit het koene waagstuk van eene reis naar Tim- 

boektoe. Den 20 Junij 1853 stak hij bij Sai den Niger over, bereikte 

den 5 September Kabara, de haven van Timboektoe en hield den 7 

September zijne intrede in deze beroemde woestijnstad. Zijne ont- 

moetingen gedurende zijn zevenmaandsch verblijf te Timboektoe, de 

hem van de zijde der Fulben onmiddellijk dreigende gevaren, de twisten 

van geheele natiën om den persoon van den roekeloozen Christen zijn 

naauwelijks minder bekend dan de lotgevallen van ROBINSON CRUSOE. 

Nadat hij den 19 April 1854 de terugreis aanvaard had, volgde hij 

den loop van den Niger van Timboektoe naar Sai, lag in September 

ziek te Woerno neder en werd door koorts en geldgebrek te Kano 

opgehouden. In dezen tijd hield men hem zoowel te Koekawa als in 

Europa voor dood; daar had men reeds zijne nalatenschap onder elkander 

verdeeld , hier schreef men zijn nekroloog *). Maar op dezen treurigsten 

tijd zouden spoedig vreugde en zege volgen. Den 1 December ontmoette 

BARTE onverwacht in een bosch rpvarn voeeL, die hem was nagezon- 

den. Den 11 December kwam hij te Koekawa terug, den 10 Mei 1855 

aanvaardde hij de terugreis naar Tripoli en den 28 Augustus was hij 

1) GumrrecHr, Heinrich Barths Leben und Wirken, in het Zeitschrift für allge- 

meine Erdkunde, 1855, IV, S. 53. 



D'. HEINRICH BARTH. 219 

zoo gelukkig naar dit punt, vanwaar hij zijn togt begonnen had, terug 

te keeren. „Toen wij de stad naderden”, zoo verhaalt hij , „die ik voor 

St jaar verlaten had en die mij nu als eene ingangspoort tot rust en 

zekerheid toescheen, vloeide mijn hart over van vreugde en na eene 
zoo lange reis door dorre woestijnen was de indruk, dien de rijke plan- 

tengroei in de tuinen, die de stad omringden ‚ op mijn gemoed maakten, 
buitengemeen groot; veel grooter was echter nog de uitwerking van 

het gezigt op de onmetelijke oppervlakte der zee, die in helderen zon- 

neschijn zich in het donkerste blaauw voordeed. Het was de prachtige 

binnenzee der oude wereld, de wieg der Europesche beschaving, die 

van den vroegsten tijd af het voorwerp van mijn warmst verlangen en 

van mijne ijverigste navorschingen was geweest. En toen ik in veiligheid 

en welbehouden haar zoom betrad, gevoelde ik mij van zulk eene dank- 

baarheid jegens de goddelijke voorzienigheid vervuld, dat ik neiging ge- 

voelde van mijn paard af te stijgen en aan den oever der zee den 

Almagtige te danken, die mij met zoo zigtbare genade door alle die 

gevaren had heengeleid, welke mijn levenspad omgaven zoowel door 

dweepzieke menschen als door een ongezond klimaat.” 

Zeker heeft geen reiziger ooit meer deelneming en belangstelling ge- 

wekt in het verre binnenland van het geheimzinnige, nog altijd zoo 

weinig bekende Afrika dan BArrH; en als dit ook voor alle dingen 

moet toegeschreven worden aan de wonderbare ontmoetingen op zijne van 

allerlei soort van gevaren omgeven paden, zoo heeft het toch ook in 

wetenschappelijk opzigt zijne welgegronde en volkomene regten. Het 

groote reiswerk van BARTH, dat tegelijk in eene Duitsche en Engelsche 

uitgave in ’tlicht verscheen *) en waarvan later ook een uittreksel in 

twee deelen werd uitgegeven ®), heeft, zooals Barrm zelf het uitdrukt , 

voor de oogen van het wetenschappelijk publiek in Europa een zeer 

groote uitgestrektheid lands van de afgezonderde Afrikaansche wereld 

geopend; want daargelaten de nieuw ontdekte en door hem het eerst 

beschrevene landstreken, zooals Aïr, Adamawa en de landen aan den 

Niger, breidden BarrH’s onderzoekingen zich bijna over het geheele 

N) Reisen und Entdeckungen in Nord- und Central-Afrika in den Jahren 1849 bis 

1855 von dr. HEINRICH BARTH. 6 Bde, mit Karten und Illustrationen. Gotha, 7. 

PERTHES, 1857, 1858. Van dit werk verscheen eene Nederduitsche vertaling in 5 

deelen te ’s Hertogenbosch bij de gebr. MULLER van 1858 —1860, 

2) Gotha bij 7. PerrHEsS, 1859. 
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binnenland vam het ten noorden van den aequator gelegen gedeelte van 

Afrika uit, zoodat ze voor de eerste maal een geographisch overzigt 

dezer belangrijke, zoo moeielijk toegankelijke wereld verschaften, en 

zijne navorschingen over geschiedenis, politiek en talen openden een ge- 

heel nieuw gebied en leverden eene verbazende menigte gewigtige feiten. 

Dit alles bragt hij tot stand onder de ter nederdrukkendste omstandig- 

heden. Ook zijn krachtig lichaam ondervond al spoedig den verderfe- 

lijken invloed van het Afrikaansch klimaat, em tevens had hij bijna 

altijd te kampen met het nijpendste geldgebrek; zijne geheele groote 

reis heeft hem niet meer dan f 18000 gekost! Het is waarlijk te 

verwonderen, dat hij bij deze veel omvattende ethnographische en ge- 

ographische nasporingen nog tijd vond tot de hoogst moeijelijke , wel- 

ligt door geen anderen reiziger met zooveel naauwkeurigheid en 

volharding doorgezette opneming zijner reisroute, die den vasten grond- 

slag tot de teekening zijner kaarten aan de hand gaf. Als men bedenkt, 

dat hij dikwijls alle vijf minuten horologie en kompas vergeleek, de 

snelheid van den loop der kameelen op verschillende uren van den 

dag zorgvuldig mat, deze op de rigting en de lengte van den afge- 

legden weg betrekkelijke waarnemingen opteekende, bovendien al wat 

op zijnen weg opmerkingswaardig was, in zijn dagboek vermeldde, 

daarenboven het meestal uit verschillende natiën bestaande reisgezelschap 

over ver en nabij gelegen zaken uitvraagde en tot de aanleering van 

de hem voorheen geheel vreemde menigvuldige talen gebruikte, dit 

alles nagenoeg zes jaren lang en op eene ten minste 8000 Duitsche 

mijlen lange reis voortzette, — dan moet men niet alleen zijne arbeids- 

kracht en energie bewonderen, maar zal tevens erkennen, dat zulk 

een werk voor langen tijd het fundamenteele, eigenlijk gezegde bron- 

nenwerk zijn zal en alle voorafgegane nasporingen oneindig verre achter 

zich moet laten. Barrm was zonder twijfel de eerste autoriteit over 

het noordelijke Midden-Afrika, en zijne reizen aldaar laten zich met 

opzigt tot den omvang van het voor het eerst onderzochte gebied en de 

vruchtbare opwekking tot verdere reizen en onderzoekingen slechts met 

die van cook naar de Zuidzee en met die van ALEXANDER VON HUMBOLDT 

naar Amerika vergelijken. 

Inderdaad oefende hij als een der grootste reizigers, die ooit geleefd 

hebben, door zijn voorbeeld een magtigen invloed uit, en een aanzien- 

lijk getal van jeugdige menschen, gloeijende van geestdrift, gingen 
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uit, zijn voorbeeld met ijver navolgende, door zijne levendige deelne- 

ming en door den omvang zijner ervaring en groot® wetenschap aange- 

vuurd en geleid. 

Maar men zoude de verdiensten van BaRrE slechts half erkennen, 

als men in hem slechts eenen grooten reiziger zag. De aardkunde in 

haren geheelen omvang heeft in hem een onvermoeiden en alles opoffe- 

renden bevorderaar gevonden. Hij leefde slechts voor de geographische 

wetenschap, en toen hij te Berlijn de plaats gevonden had, die hem 

evenzeer toekwam, als zij met zijn streven in overeenstemming was, 

ontwikkelde hij onder anderen als voorzitter van het geographisch ge- 

nootschap aldaar en als oprigter en bestuurder van de Carl-Ritter-stichting 

zijne onafgebrokene werkzaamheid voor de veel omvattende wetenschap 

der aardkunde, die zeker tot de eerste en gewigtigste vakken der 

menschelijke wetenschap behoort. 

Bij deze veel omvattende werkzaamheid verloor kij zijn oorspronkelijk 

doel niet uit het oog. In zijne kennis van de landen rondom de Mid- 

dellandsche zee waren nog leemten, en naauwelijks had hij zijn reis- 

werk over Afrika voleindigd, of hij greep weder den wandelstaf aan 

en bereisde nog in den herfst van 1858 de noordelijke helft van Klein- 

Azië van Trapezunt over Kaisarieh tot Scutari *). Na eenigen tusschentijd 

volgde in 1861 zijne reis naar Spanje, in 1862 die dwars door het bin- 

nenste van Europeesch Turkĳje®), in 1863 eene Alpenreis, waarop hij 

de Beijersche, Graubundner, Tirolsche, Norische, Cadorische en Cot- 

tische Alpen bezocht, in 1864 eene herhaalde reis naar Italië en in 

1865 eene tweede reis naar Europeesch Turkije. Zoo was hij onver- 

moeid bezig zijne studiën over de landstreken rondom de Middellandsche 

Zee te voleindigen. 

Barr was nog maar in zijn 4öste jaar. Wat had hij na zulke voor- 

bereidende werkzaamheden, met zoo ver uitgestrekte betrekkingen en 

zoo grooten invloed voor de kennis van onzen aardbol niet kunnen 

verrigten ! 

Het is hem helaas! niet eens vergund geweest de bearbeiding van 

zijne hoogst gewigtige onderzoekingen over de talen van Afrika ten 

') Een Verslag van deze reis vindt men in de ZErgänzungsband I, tot PETER- 

MANN's Mittheilungen, 1855. 

2) Zeitschrift für Allgem. Erdkunde, XV , S. 538 en pd ND Gr 
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einde te brengen. Na eene ongesteldheid van slechts twee dagen, 

maakte de dood, Ges zaturdags middag den 25 November, een einde 

aan zijn leven, dat onder velerlei ervaringen onafgebroken aan de we- 

tenschap was toegewijd. 

Als mensch bezat de overledene onder eene soms wel wat ruwe schaal , 

die aan bloot conventioneele vormen weinig waarde hechtte, en die zij , 

die hem niet nader kenden, ten zijnen nadeele konden uitleggen, een 

edel karakter en een voortreffelijk hart. De geographische wetenschap 

verloor in HEINRICH BARTH een van hare grootste sieraden en krachtigste 

steunpilaren, Duitschland een zijner beste en verdienstelijkste zonen, 

die den Duitschen naam ook in het buitenland achting heeft verworven. 

Zacht ruste zijne asch ! 

HONIGJAGT IN NIEUW-HOLLAND, 
ne 

Hurger verhaalt het volgende: 

„De inlanders zijn in Nieuw-Holland bijzonder behendig in het jagt 

maken op sommige dieren. Zoo werd mij op zekeren dag door een 

inboorling, BOOROOLLAH genaamd, een fraaije honigraat aangeboden. 

Over zulk een aangenaam geschenk verwonderd, besloot ik het middel 

te leeren kennen, door hetwelk hij in staat was geweest het zich te 

bezorgen; ik verzocht dus Boroorram mij zijn geheim mede te deelen. 

Hij antwoordde mij met eenige woorden, die ik op de volgende wijze 

zou kunnen vertolken: „Het eenige, dat men te doen heeft is eene bij 

te bespieden als zij gaat drinken en haar te volgen tot aan haar nest.” 

Mijn gelaat drukte zeker eene groote mate van ongeloof uit, want hij 

voegde er bij: „Daar gij mij niet gelooft, zoo ga met mij mede, gij 

zult zien, dat ik de waarheid gezegd heb.” Mijn jager ging toen twee 

netten halen, die hij onder den arm nam , waarop wij vertrokken, terwijl 

hij mij het diepste stilzwijgen aanbeval. Binnen weinige minuten 

kwamen wij aan eene met water gevulde holte; daar gekomen nam de 

zwarte een slok van het water in zijnen mond en bewaarde eene geheel 

onbewegelijke houding, terwijl hij het hoofd over de oppervlakte van 
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het water gebogen hield. Een uur ongeveer ging op deze wijze voorbij, 

en het begon mij te vervelen voortdurend een man aan te staren, die 

in bewondering van zijn eigen beeld verzonken scheen , toen het gegons 

eener bij mijne aandacht tot zich trok; zij vloog eerst over het water, 

toen enkele malen om het hoofd van den zwarten, die evenwel stil en 

onbewegelijk bleef, tot op het oogenblik dat de bij door een anderen 

toon van haar gegons te kennen gaf, dat zij ging drinken. Op dit oogen- 

blik, als ware hij in beweging gebragt door een veer, spuwt BOOROOLLAH 

het water, dat hij in den mond houdt, op haar uit, en voordat het arme 

insekt den tijd gehad had om van dit onverwacht bad te bekomen, 

neemt hij het met eene wonderbare handigheid op, en hecht met behulp 

van een weinig gom een vlokje katoen op zijn ligchaam vast. Mijn 

medgezel verklaarde mij, dat het gewigt, waarmede hij zijne gevangene 

bezwaarde, het tweeledig doel had, om hare vlugt te vertragen en te 

verhinderen, dat zij aan zijn gezigt ontsnapte. Zijne uitlegging werd 

onmiddelijk gevolgd door een raauwen en schrillen kreet, waarop 

verscheidene zwarten kwamen aanloopen om bĳ de in vrijheid 

stelling der bij tegenwoordig te zijn. Zoo als mij voorspeld was, vloog 

het insekt langzaam weg, het eigenaardig geluid, dat het door middel 

zijner aldus bezwaarde vleugels voortbrengt, wees gemakkelijk den weg 

aan de jagers, die de bij volgden, zonder zich om de hinderpalen op 

hunnen weg te bekreunen. Ik kon hen slechts volgen passibus non 

aequis en besteedde ongeveer een half uur om mij bij hen te voegen; 

ik vond hen allen verzameld aan den voet van een grooten gomboom , 

op welks top de bij, naar men mij mededeelde , zich had nedergezet. Met 

de vlugheid van een chimpansee beklom Booroorram oogenblikkelijk den 

boom, en daalde weldra naar beneden met verscheidene raten beladen, 

waarvan slechts enkele honig bevatten.” 

(Bulletin de la Société de Geographie, 1865). 

He. 

NESTBOUWENDE VISSCHEN, 
__ 

In een werkje (zonder jaartal), niet lang geleden uitgegeven bij de 

Erven Fr. sour te Haarlem en getiteld: „Dingen die niet iedereen weet 
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vindt men: „Het is bekend, dat men eenigen tijd geleden voor het 

eerst heeft waargenomen dat sommige visschen nesten bouwen op de 

wijze der vogels. Cosre, een fransch natuurkundige, heeft zich vooral 

door zijne beschrijving van het nestelen en de levenswijs van den ste- 

kelbaars beroemd gemaakt. Is het niet zonderling, dat er bij de mil- 

hoenen stekelbaarsjes, die onze wateren bewonen, nooit een dergelijk 

nestje in ons land gevonden is, en is het niet ongeloofelijk, dat zulke 

nestjes, indien zij namelijk bestonden, onopgemerkt gebleven zouden 

zijn door de vele natuurkundigen, waarop ons land roem draagt, en 

die waarlijk niet bang zijn om in het water te gaan, om waarne- 

mingen te doen !” 

De ervaring van steller dezes is eene andere: Een vijftal jaren geleden , 

naar mijne beste herinnering, boeide mij eene fraaije houtsneê in het 

Nederlandsch Magazijn, omdat ze mij zoo levendig menig tooneel mijner 

kindsheid herinnerde, ’t was eene afbeelding van stekelbaarsjes en der 

nesten van dezen. Uren aan uren hebben wij in onze jeugd, een nog 

levend predikant is er getuige van, in 1835 reeds en vervolgens, aan 

de stille oevers der helaas! verdwenen Eede, of aan de kleine water- 

kommen (drinkputten) in onze weiden, zoo geheel verschillend van 

de Hollandsche, daar men hier moeite heeft om sommige slooten met 

water te houden, de levenswijze der bloedzuigers, watersalamanders, 

jufferhaften en bovenal der stekelbaarsjes bewonderd. We zagen den 

minneijver van het scharlakenrood gebuikt mannetje, in den strijd 

met eenen medeminnaar; wij verbaasden ons over de ontzettende vlug- 

heid van het kleine dier; wij zagen het grootere zwartgerugde wijfje 

in haar kunstig gebouwd kogelvormig, in ’t midden doorboord nestje, 

door wrijving aan de wanden van dat nestje hare kuit uitstooten en 

voor de roofzucht der overige waterbewoners beveiligen, of wij vulden 

een glas met het heldere water, ten einde het in onze goudvischflesch 

over te brengen en ons te verlustigen in de bewegingen van de jonge 

stekelbaarsjes, soms slechts een duim lang. Het behoort nog tot onze 

hevelingsuitspanningen en het is vóór ons door velen waargenomen. 

Aardenburg. Gi PB 
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BET. 6? WINKLER. 

(Vervolg en slot van bl. 215.) 

In de vorige bladzijden hebben wij eenige voetsporen van heden- 

daags levende en van enkele voorwereldlijke dieren behandeld, wij wil- 

len nu overgaan tot de beschouwing van geheel andere indrukselen 

dan die van schildpadden of van het cheirotherium. 

De aandacht der geleerden was, na alles wat er over de voetstappen 

van den labyrinthodon gesproken en geschreven was, natuurlijk zeer sterk 

op voorwereldlijke voetstappen gevestigd, en in het jaar 1839 maakte 

corra in de MNaturforschende Gesellschaft von Altenburg bekend, dat hij 

zekere zeer bijzondere op hoefijzers gelijkende indruksels had gevon- 

den op den bonten zandsteen bij Pölzig in het Altenburgsche en bij 

Klein Pörthen in het Reussische. Geirrz beweerde, dat deze indruk- 

sels geen voetstappen van dieren waren, die geloopen hadden, maar 

hoogst waarschijnlijk rondom schaaldieren of weekdieren waren gevormd, 

die op het strand lagen. Immers zij komen zonder eenige orde voor: 

er is geen schijn van eene reeks te bespeuren, zoo als wij bij andere 

voetsporen zoo duidelijk waarnemen. Daarom beweert GeiNirz, dat 

deze indrukselen ontstaan zijn doordat er zich eenig slijk ophoopte 

tegen of rondom de week- en schelpdieren, die op het zeestrand lagen ; 

vooral meent hij in deze hoefijzervormige afdruksels den vorm te erken- 

nen van het achtereinde van Chiton, en slaat voor hen CAhtton Cottai te 

noemen. Waar is het, dat men volkomen dergelijke hoefijzervormige 

gedaanten verkrijgt, als men een afgietsel maakt van de binnenzijde der 

laatste of achterste plaat van een chitonschild. 

Den 14den December 1864 schreef de heer Josepm purr het volgende 

aan den uitgever van de Geological Magazine: „Voor eenigen tijd heb ik 

1866. 15 
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een steenplaat ontvangen uit den koolzandsteen van het graafschap Dur- 

ham, die ongeveer vijftig hoefijzervormige indrukselen vertoont. Daar 

ik niet geloof, dat er ooit zulke indrukselen gevonden zijn in gesteen- 

ten, lager gelegen dan de bonte zandsteen, zoo zend ik u eene pho- 

tographie van deze steenplaat. Gij zult er zoowel groote als kleinere 

indrukselen op vinden, volkomen zoo als of een oud dier met hoeven en 

verscheidene jongen ook met hoeven op het zand hadden rondgeloopen. 

De steenplaat is 15 duim lang en 12 breed, en daar zij gedurende zeven 

jaar als een straatsteen in het dorp Crook heeft gediend, zoo is zij 

eenigszins door de schoenen en klompen der boeren afgesleten. De zand- 

steen, waarvan deze plaat een gedeelte is, ligt in dikke beddingen en 

is zeer geschikt voor bouwsteen. Op de oppervlakten met indrukselen 

ligt een laagje zandige leem van 1 tot 3 duim dikte.” 

De redacteur van de Geological Magazine, T. RUPERT JONES, laat op 

dezen brief de volgende aanmerking volgen : „Halfarkelvormige indruk- 

selen met opstaande randen , maar grooter dan die door den heer purr 

zijn gevonden, zijn door den heer Bree beschreven in de Proceedings 

of the Geological Society, als voorkomende in de Millstonegrit van Zuid- 

Wales, en ook zijn er dergelijke gevonden in den devonischen zand- 

steen van Forfarshire, waar zij, volgens LyerL, onder den naam van 

heksenvoeten, Melpies’ feet, bekend zijn. Het zand, dat liggen blijft 

tegen op het strand liggende medusen en tegen de hoefijzervormige 

eijerzakken van Matica en andere zeeslakken , is volgens het vermoeden 

van LYELL de oorzaak van deze indruksels.”’- 

Doch de redacteur van het JuArbuch fúr Mineralogie ete. , prof. cer- 

Nitz, blijft, naar het schijnt, bij zijn vroeger reeds uitgedrukt gevoe- 

len, namelijk, dat het indrukselen van Chiton zijn. In no. IV van dat 

tijdschrift voor het jaar 1865 zegt hij, na over deze indrukselen ge- 

sproken te hebben: „Ook deze op den kolenzandsteen gevondene vormen 

zijn hoogst waarschijnlijk van Chiton afkomstig, en zij mogen naar ha- 

ren ontdekker zosepm purr wel den naam van Chiton Duff dragen” 

Wij moeten nu ons oog vestigen op voetstappen, gevonden op de Pots- 

damzandsteenen van Amerika. Bekend is het, dat de Potslamzandsteen 

van Noord-Amerika tot het ondersilurische of cambrisehe stelsel behoort, 

en dat deze indruksels dus voorzeker millioenen jaren eerder ontstaan 

zijn dam de zoo even beschrevene uit den trias en den koolzandsteen, 
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hoe oud die ook zijn mogen. Al wederom is het de groote OWEN, die 
ons tot gids zal dienen. Die indruksels vertoonen zich als twee reeksen 
door eene streep of groef gescheiden, ter lengte van 4 voet zeer duidc- 
lijk, en van 2 voet flaauwer. Op die 4 voet lengte vindt men dertig 

Fig. 14. opvolgende groepen van 

voetstappen, ter weers- 

zijde van de genoemde 

middengroef , die beur- 

telings dieper en ondie- 

per wordt, op vrij regel- 

matige afstanden van 

ongeveer 24 duim. Het 

getal der indruksels is 

niet hetzelfde in elke 

groep: waar zij het 

duidelijkste zijn, ZOo- 

als in de groep A. B. C. 

links, zien wij 3 in- 

druksels in de eerste rij 

aya, "Dm de ‘vol: 

gende b, b’, en 2 in 

de volgende e, «; die 

gevolgd wordt, in D. 

EK. F. links, door eene 

herhaling van de rij van 

a | 8 indruksels a, a’, a” 

enz. , vormende dus telkens drie opvolgende rijen 3, 2 en 2, en deze 

inrigting vertoont zich steeds langs de geheele middengroef aan beide 

zijden. De zonderlingste omstandigheid echter, die den onderzoeker , 

gewoon om voetstappen van twee- of viervoetige dieren te bestuderen, 

treft, is, dat hier niet overal een even getal indruksels is, maar dat 

er een stap is, die drie indruksels gemaakt heeft, dan twee, die elk twee 

indruksels vormden, en vervolgens weer een van drie indruksels, enz. 

Zeven indruksels schijnen dus te zamen een voetspoor te vormen, en 

daarom zijn zij door oweN Protichnites septemnotatus geheeten, terwijl 

een“ andere dergelijke soort, die acht indrukselen, dat is 3, 2 en 3 in 

elke groep vertoont, Protichnites octonotatus geheeten is. 
15% 
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Er zijn geen duidelijke sporen van teenen of van nagels in deze in- 

drukselen te zien; de randen of omtrekken zijn niet scherp, maar als 

afgerond, en gaan onmerkbaar over in de diepste plaats, die een weinig 

achter het midden van het indruksel is. Er is een gering verschil in 

den vorm en de diepte van de aan elkander beantwoordende indruksels , 

maar niet zoo groot, of het is gemakkelijk te zien, dat zij over de ge- 

heele reeks bij elkander behooren, dat is A, B, en C links beantwoorden 

aan A, B, en C regts, enz. wl 

Deze voetsporen toonen duidelijk aan, dat zij gemaakt zijn door 

een dier, dat min of meer slingerend liep, tengevolge van het beurte- 

lings verplaatsen zijner ledematen, een dier dus, dat in zijn loop over- 

eenstemde met den enkelen stap van een tweevoetig of met den dub- 

belen stap van een viervoetig dier, doch dat niet met elken stap een 

of twee indruksels maakte, maar wel telkens zeven of ook acht; en deze 

uit zeven of acht indruksels bestaande groepen zijn zoo gelijk aan 

elkander en zoo geregeld, dat er geen twijfel zijn kan, of zij zijn ge- 

vormd door herhaalde werkingen van hetzelfde indruksels-makende werk- 

tuig, dat zoo ver vooruit gezet kon worden, dat het de reeds gemaakte 

indrukselen onbedekt of onbeschadigd liet en een nieuwe reeks kon 

maken op gelijken afstand van de laatste als deze van de voorlaatste. 

Maar welk dier kan zulke indrukselen gemaakt hebben; van welken 

aard waren de bewegingswerktuigen, die zulke zonderlinge sporen achter 

gelaten hebben? Hoe moeielijk het antwoord op die vragen ook schijnt, 

toch weet de dierkundige het te geven, ja hij weet zelfs met vier 

vooronderstellingen daarop te antwoorden. Het zijn de vier volgende. 

Vooreerst : zij werden gemaakt , zoo als de sporen van viervoetige dieren, 

elk door een afzonderlijken poot, waaruit zou volgen, dat het dier 

zeven of acht paren pooten had, namelijk de eene soort zeven en de 

andere acht. Ten tweede: sommige paren pooten waren gespleten, 

zoo als bij zekere schaaldieren en insekten, terwijl een paar pooten niet 

in tweeën gespleten was gelijk de anderen, maar in drieën, en elke 

groep van indruksels is gemaakt door een enkel zoodanig verdeeld 

hid, en in dit geval hebben wij te doen met een buitengewoon kort en 

breed schepsel met zes pooten. Ten derde: drie paren pooten waren ge- 

spleten en het zevende indruksel is gemaakt door een klein aanhangsel 

aan de pooten, zoo als sommige schaaldieren hebben; en eindelijk ten 

vierde: een enkel breed, vinvormig lid, aan den rand verdeeld in 

Men art 
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zeven of acht stompe punten, zóó gerangschikt als de indruksels aan- 

toonen, moet de reeks van drie groepen gemaakt hebben, door achter- 

eenvolgens in het zand te zijn gedrukt. 

Deze laatste hypothese is wel de minst waarschijnlijke: ten eerste 

omdat er bijna geen bewegingsorganen bekend zijn, die eenigszins met 

een dergelijke vin overeenkomstig zijn, en ten tweede omdat er hier 

en daar kleine verschillen of afwijkingen in de groepen voetsporen zijn , 

die moeijelijk overeen te brengen zijn met indruksels, gemaakt door 

een bepaald verdeeld werktuig of lid. Immers in de groep C links 

is het indruksel e enkelvoudig en glad van rand, terwijl het in F 

links getand van rand is; in D links raken de twee indruksels a’ en a” 

elkander aan, terwijl zij in A links van elkander gescheiden zijn. Het 

is dus veel waarschijnlijker, dat elk indruksel gemaakt is door een 

afzonderlijk lidmaat, een op zich zelf staand lid; doch dan is het 

moeijelijk te begrijpen, hoe zeven of acht paren gelede pooten geplaatst 

konden zijn op zulk eene kleine ruimte als de zijden van het dier 

geweest moeten zijn. En uit dit alles volgt, dat er de meeste waar- 

schijnlijkheid is, dat de wezens, die deze sporen en indruksels op de 

oudste aller bekende stranden achter gelaten hebben, tot de schaaldieren 

behoorden, tot een geslacht van schaaldieren, hetzij voorzien van drie 

paren pooten ter voortbeweging dienende en op verschillende wijzen ge- 

spleten of verdeeld, in overeenstemming met het getal der indruksels 

in elke groep voorkomende, hetzij eenvoudig in tweeën gespleten, 

terwijl de kleinere en afwijkende indrukselen gemaakt zijn door een 

vierde, of een vierde en vijfde paar kleinere en enkelvoudige pooten , 

of wel door aanhangsels of bijpooten. 

En bestaat er een dier, dat eenigszins aan al die opgesomde voor- 

waarden kan beantwoorden? Zeker, het is de zonderlinge Zimulus, 

die thans op de Moluksche eilanden leeft. Dit dier heeft het kleine 

voorste paar pooten digt bij de middellijn van het lichaam, en de 

volgende vier zijdelingsche paren pooten zijn aan het einde in tweeën 

gespleten, terwijl het laatste paar zijdelingsche pooten vier plaatvor- 

mige aanhangsels heeft. Verder heeft dit schaaldier een langen, dunnen 

en harden staart, en het komt dus het naaste aan het denkbeeld dat 

wij ons vormen kunnen van het dier, dat de indruksels op den Pots- 

damzandsteen zal hebben achter gelaten. 

De niet scherp afgesnedene randen der indruksels komen vrij wel 
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overeen met die, welke gemaakt worden door de harde, stompe en hoekige 

uiteinden van een schaaldierpoot, zoo als wij vinden in de stompe 

pooten van een grooten Palinurus of Birgus. Verder is het klaarblij- 

kelijk, dat het dier van den Potsdamzandsteen recht vooruit liep op de 

wijze van de langstaartige en zwaardstaartige kreeften, en niet ter 

zijde uit, gelijk de kortstaartige krabben onzer stranden. 

De middengroef toont vrij duidelijk aan, vooral bij Protichnites 

multi-notatus, dat hij gevormd moet zijn door een staartvormig aan- 

hangsel, eerder dan door een uitstekende kam of rand op de onder- 

‚vlakte van den romp. 

De- stoutste verbeelding voelt hare onmagt als zij het tijdsverloop 

poogt te bepalen, voorbijgegaan sedert den dag, waarop die schepselen 

in beweging waren op de zandige stranden van de oudste silurische 

zee. Wij weten echter, dat, met uitzondering van eenige mikroskopische 

vormen en van eenige zeer laag georganiseerde schepselen, alle soorten 

van hoogere dieren eerst ontstaan zijn in een tijdperk, dat geologisch 

zeer jong is in vergelijking met het silurische tijdvak. De afwijkingen 

van de levende exemplaren van dierlijke typen worden des te grooter, 

hoe meer wij in den nacht der tijden teruggaan; de Archegosaurus en 

de Zchthyosaurus bewijzen ons zulks voor de klasse der reptilen, gelijk 

de Péerichthys en de Coccosteus ons dat voor de klasse der visschen 

aantoonen. En als de gewervelde type zulke onbegrijpelijk groote wij- 

zigingen heeft ondergaan gedurende de jura- en devonische tijdvakken, 

hoe groot moeten dan de veranderingen niet zijn van de gelede type 

gedurende een tijdperk, dat waarschijnlijk verder verwijderd was van 

het tijdvak der jura, dan dit laatste verwijderd is van onzen tijd ? 

Geen wonder dus, dat er naar alle waarschijnlijkheid geen levende vorm 

an dieren is, die gelijkheid genoeg heeft met de dieren, die door de 

Potsdamzandsteenen aangetoond worden, om ons eene juiste voorstelling 

te kunnen geven van den vorm en het getal der bewegingsorganen en 

van de wijze van plaatsverandering van den silurischen Protichnstes. 

Wij hebben gezien, hoeveel moeite het kost om uit enkele flaauwe 

voetsporen af te leiden, hoe het dier geweest moet zijn, dat die voet- 

sporen heeft gemaakt, als wij het dier zelf niet kennen. Gemakkelijk 

wordt dat, als wij voetsporen vinden, die ons in eens een bekend beeld 

voor den geest roepen : zoo is het met de voetstappen van vogels, die 

En PEN, 
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wij nu nog eenige oogenblikken willen beschouwen. Lang voordat wij 

eenig bewijs of overblijfsel van vogels vinden in de gesteenten — als wij 

namelijk het leven der natuur nasporen van de oudste aardlagen tot de 

jongere opklimmende — lang voordat wij in de jurakalk van Solen- 

hofen het geraamte vinden van den oudsten vogel, dien wij tot heden 

uit zijne beenderen kennen, van den Archaeopteryx maerura, ontmoeten 

wij reeds sporen, dat er veel vroeger vogels geleefd moeten hebben, 

sporen ingedrukt in zandsteenen van het triastijdvak en van den lias, 

Ook deze vogelvoctstappen zijn, gelijk die van het cheirotherium, van 

schildpadden en kreeften, gedrukt in een voormalig door het getij be- 

spoeld zeestrand en zijn bewaard gebleven op de boven verklaarde wijze. 

Voetstappen van vogels, ornithichniten , werden het eerst in Amerika, 

im de staten Massachusetts en Conneetieut ontdekt. In die streken 

ligt eene dikke roode zandsteenvorming op graniet en gneis. Zij strekt 

zich uit van Newhaven, 40 uren gaans lang en 14 tot 5 uur gaans 

breed, tot aan de noordelijke grens van Massachusetts : ook zuidwaarts 

vindt men dezelfde zandsteenvorming bijna onafgebroken tot in Virginie. 

Bladerige zandsteenen, roode mergel, donkerkleurige stinkkalk en roode 

en graauwe conglomeraten wisselen met elkander af. Im het eerst hield 

men deze meer dan 20 000 voet dikke gesteenten voor devonisch, maar 

latere onderzoekingen hebben bewezen, dat zij jonger zijn dan de 

steenkoolvorming, want in een zwarten bitumineusen zandsteen vond 

men visschen met ongelijklobbige staarten, op den Palaconiseus van het 

Mansfelder koperlei gelijkende. Diensvolgens kon de vorming niet jonger 

zijn dan de bonte zandsteen van Europa. Echter hebben de Amerikaan- 

sche geologen in den laatsten tijd beweerd, dat de bovenste lagen met 

diersporen, visschen en varens (Clathropteris) tot de onder-liaslagen be- 

hooren. In deze laag vindt men eene menigte sporen van tweebeenige 

dieren met een schuivenden gang, die wij straks uitvoeriger beschrijven 

zullen. Gelijk op de Europeesche gesteenten met cheirotheriumsporen 

vindt men op deze gesteenten niet slechts zoogenoemde stroomrimpels, 

bewijzen van stroomend water, dat eens over deze gesteenten is ge- 

vloeid, en barsten door de zonnewarmte te weeg gebragt in het strand, 

maar ook gebarstene gasbellen en regendroppels. Vreemd is het echter , 

dat er in deze gesteenten geen enkele vogelveder gevonden wordt, 

hoewel er afdruksels van eene mikroskopische fijnheid in bewaard ge- 

bleven zijn. Straks zullen wij zien, hoe men dat afwezig zijn van 
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overblijfselen der vogels, die de voetstappen gemaakt hebben, verklaart. 

Het getal van diersporen, die men in den rooden zandsteen van 

Connecticut gevonden heeft, is buitengemeen groot. Op eene bij laag 

water toegankelijke plaats in het bed van de Connecticutrivier is de 

bodem over eene oppervlakte van verscheidene vierkante ellen geheel 

en al vol kuilen en randen ten gevolge van de groote menigte sporen, 

die er ingedrukt zijn, maar waarvan geen enkele duidelijk te herkennen 

is, volkomen zoo als eene kudde schapen, die op een weeken kleigrond 

loopt, den bodem als omploegt. Gaat men echter een weinig van deze 

plaats af, dan worden de sporen duidelijker, de verwarring houdt op, 

alsof enkele vogels zich van den troep afgescheiden hadden. In het 

Britsch museum ziet men eene 8 voet lange en 6 voet breede steenplaat 

van den Turner’s fall met meer dan 70 duidelijke voetstappen, die op 

11 onderscheidene rijen achter elkander liggen, en daaronder eene rij 

met 14 stappen. Reeds in 1842 had prof. mrrcmcocK meer dan 2000 

voetstappen, van bijna 30 verschillende soorten van dieren afkomstig, 

bestudeerd en aan de meesten daarvan namen gegeven. En weldra 

werd door voortgaande nasporingen dat getal 4 maal grooter, en al die 

voetstappen zijn op kosten van de Commonwealth of Massachusetts in 

een prachtwerk door mrrcmcock uitvoerig beschreven en afgebeeld, onder 

den titel van Jchnology of New-England. Reeds in 1802 kwam er bij 

het omploegen van den grond in South Hadley eene nog aanwezige 

steenplaat aan het licht, met zulke duidelijke voetsporen van vogels, 

dat het volk verklaarde, dat het voetsporen waren van de raaf, die 

NOACH uit de ark liet en die niet terug kwam. 

Sedert 1836 nam de belangstelling in deze vogelsporen zoo toe, dat 

zekere rijke heer s. ArPrEroN van Boston bij testament eene som van 

10 000 dollars bepaalde om een museum voor voetsporen te doen bou- 

wen, terwijl andere liefhebbers 5000 dollars bijeen bragten om steen- 

platen met voetsporen aan te koopen, en zoo ontstond het Appleton Ich- 

nological Cabinet. In het eerst noemde men al die voetsporen Ornithich- 

nites, d. 1, vogelvoetstappen , doch later werd die naam voorzigtiger , maar 

minder gemakkelijk om uit te spreken, veranderd in Ornithoidichnites, 

d. 1. voetstappen van vogelachtige dieren, totdat bijzondere namen den 

voorrang verkregen. Immers weldra bleek het, dat er niet slechts vogels, 

maar ook zoogdieren en amphibiën onder moesten schuilen. Hrrcmoock 

beeldt zelfs eijeren van kikvorschen af, en meent sporen van visschen, 
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kreeften, ringwormen en insekten te erkennen. Maar de voornaamste 

en meest voorkomende zijn toch steeds sporen van vogels. 

Doch voordat wij tot eene korte beschouwing dier vogelvoetstappen 

overgaan, moeten wij met een enkel woord melden, hoe het komt, dat 

er in de zandsteenen, waarin de voetstappen bewaard gebleven zijn, 

geen vederen en beenderen gevonden worden van de vogels, die hen ge- 

maakt hebben, en waarom in het algemeen, zelfs in veel jongere aard- 

lagen dan de zandsteen van den trias, toch de overblijfselen van vogels 

veel zeldzamer zijn dan die van zoogdieren, kruipende dieren en visschen. 

Sir CHARLES LYELL zegt zeer te regt: „Het vermogen van te vliegen, 

dat de meeste vogels bezitten, beveiligt hen voor om te komen door 

eene menigte gevaren, waaraan viervoetige dieren gedurende overstroo- 

mingen en hooge vloeden onderworpen zijn. Zelfs al is het dat een 

doode vogel in het water geraakt, of dat een vogel al zwemmende 

sterft, dan zal het nog eene groote zeldzaamheid zijn, dat het lijk naar 

den bodem van het water zinkt en in het slijk bedolven zal worden, 

om zoodoende bewaard te blijven. Het lijk zal drijvende blijven, lan- 

gen tijd aaneen, en daardoor zal het blootgesteld zijn om door andere 

vogels, zoogdieren of visschen verslonden te worden. Daardoor wordt 

de schaarschheid van fossile vogels in de aardlagen voldoende ver- 

klaard. Het is waar, de doode vogel zal niet zinken ter plaatse waar 

hij sterft, maar zal door den stroom voortgedreven worden, en einde- 

lijk, als hij niet verslonden wordt, zullen zijne beenderen zinken als 

de zachte deelen verrot zijn: de bekende vogeloverblijfselen of ornitho- 

lithen uit het groenzand van Cambridge, uit de Londenleem van Sheppey , 

uit de eocene gipslagen van den Montmartre en uit den mergelkalk van 

Oeningen bewijzen, dat ook vogels in fossilen toestand bewaard kun- 

nen blijven; — maar uitzonderingen zijn dit zeker, en het is bewe- 

zen, dat de meeste overblijfselen van uitgestorvene vogels, die tot heden 

gevonden zijn, aan vogels behoord hebben, die niet vliegen konden, 

maar hun leven als loopvogels op het drooge doorbragten: als voor- 

beelden noem ik slechts de dinornis- en palapteryxsoorten uit het 

Nieuw-Zeelandsche alluvium.” 

Na dit noodzakelijke uitstapje keeren wij tot onze vogelvoetstappen 

terug. De voetstappen van vogels zijn — zeide ik zoo even — veel 

gemakkelijker te herkennen dan die van de meeste andere dieren. Alle 

vogels loopen op de teenen: deze zijn door gewrichten verbonden met 
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het loopbeen, en zij staan verder uiteen en zijn minder met elkan- 

der verbonden dan de teenen van andere dieren, ten minste als wij 

de teenen der zwemvogels uitzonderen. 

Steeds zijn er bij alle vogels nooit meer dan drie teenen naar voren 

gerigt — en deze regel heeft slechts eene enkele uitzondering, in de 

zwaluw — de vierde teen, als hij bestaat, is korter, naar achteren 

gerigt, en gewoonlijk hooger aan het loopbeen geplaatst, en dient 

dus zeer weinig of niet om het lichaam te steunen. Geen twee 

teenen van denzelfden voet hebben hetzelfde getal vingerleden of 

kootjes. Er is onveranderlijk eene toename in getal van kootjes, van 

de binnenste teen tot de buitenste geteld. Als de achterteen be- 

staat, is hij de binnenste der vier teenen en heeft twee kootjes; 

Fig. 15. de volgende teen heeft er drie, de derde of mid- 

denste van de drie naar voren staande teenen heeft 

vier, en de buitenste heeft vijf kootjes. Als de 

achterteen ontbreekt, zoo als bij sommige steltloo- 

pers en bij de meeste vleugellooze vogels, hebben 

de teenen elk voor zich drie, vier en vijf koot- 

jes. Als het getal der teenen tot twee inge- 

krompen is, zoo als bij den struisvogel, dan zijn 

hunne kootjes vier en vijf in getal, en daardoor wordt dus aan- 

getoond, dat deze twee teenen beantwoorden aan de twee buitenste 

teenen van de drie- en vierteenige vogels. 

Als wij dit alles in acht nemen, is het voorzeker niet moeijelijk in- 

drukselen van vogelpooten te erkennen. Het is waar, wij zouden ons 

vergissen kunnen met voetstappen van hagedissen, want ook bij deze 

dieren vinden wij dezelfde toename in getal der kootjes: ook de bin- 

nenste teen der hagedis heeft twee leden en de vierde heeft er vijf, maar 

wat den voet van de hagedis in eens van dien des vogels onderscheidt » 

is de aanwezigheid van een vijfde teen met een kootje minder dan de 

vierde. Het is die vijfde teen, die bij alle vogels ontbreekt. Bij som- 

mige hoenderachtige vogels vinden wij wel een orgaan, dat men een 

spoor noemt, zoo als bij onzen gewonen haan, en zelfs twee zulke spo- 

ren, zoo als bij Pavo brealearatus, aan het loopbeen gezeten ; maar 

dit is een bijzonder wapen en niet een onontwikkelde of gebrekkige teen: 

Het was in 1885 dat dr. DrANE, van Greenfield in de Vereenigde 
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Staten, bekend maakte, dat er op sommige zandsteenplaten aan de Con- 

necticut-rivier indrukselen gevonden werden, die op vogelvoetstappen 

geleken, en in een brief van den 7den Maart van dat jaar aan dr. urrcr- 

cook geschreven gaf hij zijne overtuiging te kennen, dat het werkelijk 

voetstappen van vogels waren. Ook maakte hij afgietsels van die indruk- 

sels en zond eenigen daarvan in April 1885 aan prof. sturLrMAN , den uit- 

gever van het schoone tijdschrift, als srrrman’s Journal of Science be- 

kend. Dr. mrremcock echter, de president van Amhurst College in 

Noord-Amerika, maakte het eerst die voetstappen aan de geleerde wereld 

bekend; hij beweerde, dat zij eens voortgebragt waren door levende 

vogels, en gaf hun den naam van Orndthtchnites, zoo als wij boven reeds 

zagen. 

Wel was het berigt, dat er voetstappen van vogels gevonden waren, die 

elk een indruksel achtergelaten hadden van 20 duim lang, geschikt om 

de palacontologische wereld in verbazing te brengen, en wel mogt die 

bewering door goede redeneringen en bewijzen gesteund worden, zou 

zij niet met een ongeloovig hoofdschudden ontvangen worden. 

Onder den naam van Orndthichnites giganteus schroomde dr. mrremcock 

cchter niet om het feit bekend te maken van het bestaan , gedurende 

het tijdvak waarin de roode zandsteen van het dal der Connecticut- 

rivier werd gevormd, van een vogel, die ten minste viermaal grooter dan 

een struisvogel geweest moet zijn. De indruksels volgden elkander met 

regelmatige tusschenruimten op; zij waren duidelijk door een regter- en 

een linkerpoot voortgebragt en kwamen beurtelings voor, terwijl de lin- 

kerpoot een weinig naar links en de regterpoot een weinig naar regts 

afweek van een lijn getrokken tusschen de beide reeksen voetstappen. 

Elk indruksel vertoont drie teenen, die van voren uitgespreid zijn. De 

afstand van de toppen der binnenste en buitenste teenen van denzelfden 

voet is 12 duim. Elke teen eindigt in een korten dikken nagel, 

die aan den middenteen een weinig naar binnen en aan de buitenteenen 

een weinig naar buiten gerigt is. Het onderuiteinde van het loop- 

been, waaraan de teenen verbonden waren door een gewricht, rustte 

op een tweelobbig kussen, dat van achteren opwaarts helde. De bin- 

nenste teen vertoont duidelijk twee kootjes, de middenste drie en de 

buitenste vier. En daar nu bij levende vogels het op een na het laatste 

lid en het nagellid gewoonlijk zamen slechts een enkel indruksel 

maken, zoo leidt men daaruit te regt af, dat de teenen van dezen 
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grooten voet gekarakteriseerd zijn geweest door hetzelfde progressief 

toenemende getal van kootjes van de binnenste teen tot de buitenste, 

zoo als in thans levende vogels. En, gelijk ook bij onze vogels, de 

teen, die de meeste kootjes heeft, is juist niet de langste: de bin- 

nenste teen is 12} duim lang, de middelste teen heeft eene lengte 

van 16 duim en de buitenste van 12 duim. Sommige voetstappen van 

dezen reusachtigen vogel zijn zoo wel bewaard gebleven, dat de tepel- 

vormige uitsteeksels en groefjes van het bekleedsel der voetzool of van 

het kussen aan den onderkant van den voet duidelijk zigtbaar zijn. 

Eene volkomen dergelijke structuur vertoont ons de voet van den struis- 

vogel. De afstand van twee indruksels van elkander bedroeg tusschen 

de drie en vier voet, en derhalve werd elke poot bij elken stap een 

afstand van zes of zeven voet vooruitgezet; voorzeker een schrede van 

een reusachtig dier, want een volwassen mensch maakt slechts schre- 

den van drie voet lengte. « 

Deze voetstappen, ofschoon de grootsten van de tallooze vogelvoet- 

stappen, die in de Connecticut-zandsteenen gevonden zijn, zijn toch 

de meest voorkomende. De reusachtige Brontozoum, zoo als HITCHCOCK 

voorslaat de soort te noemen, moet de koning geweest zijn, zegt hij, 

van alle vogels, die in het dal leefden. Dat zij in troepen leefden, 

schijnt bewezen te worden door het feit, dat wij op sommige plaatsen 

verscheidene reeksen voetstappen op een kleinen afstand van elkander 

vinden. 

Behalve de voetstappen van Brontozoum vindt men op dezelfde gesteen- 

ten ook nog sporen van andere vogelsoorten. Hrremcook onderscheidt twee 

groote afdeelingen: Pachydactyli met korte, dikke teenen, en Zeptodac- 

tyli met dunne, spitse teenen. Van de eerste afdeeling vond hij 6 en 

van de tweede 10 soorten. Van de eerste afdeeling is de boven be- 

schrevene Ornstichnites giganteus de grootste, en van de tweede Orns- 

tichnites ingens met drie lange spitse teenen van 15 tot 16 duim lengte, 

zonder nagels, maar met een aanhangsel van 8 of 9 duim aan den 

hiel, alsof er vederen tot beneden aan den poot gezeten hadden, die 

met den voet een indruksel in het slijk hadden achter gelaten. 

Otozoum Modi was een ander reusachtig dier met een kort zwem- 

vlies tusschen de teenen, maar die desniettemin toch duidelijk te on- 

derscheiden zijn. In het Appleton Cabinet wordt eene steenplaat 

bewaard van 80 voet lang, waarop men 11 voetstappen van den ge- 
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noemden Otozowm ziet, en het titelblad der Ichnology van. mircHcock 

vertoont ons eene steengroeve van South Hadley, waar een otozoum- 

spoor tusschen eene menigte sporen van Brontozoum Sillimanni heenloopt. 

Men houdt het otozoum voor een tweebeenig dier, doch daar men ook 

sporen van kleinere voorpooten met 5 teenen aangetroffen heeft, zoo 

zijn er geleerden, die gelooven , dat het otozoum een vierbeenig dier 

was, dat slechts bij gelegenheid zijne voorpooten op den grond zette. 

Argozoum Redfieldt vormde eenvoudige drieteenige indrukselen van 

12 duim lengte en 11 duim breedte. Duidelijk ziet men hier de in- 

drukselen van nagels, wat bij de andere Zeptodactyli niet het geval is. 

Bij Springfield komen, met voetsporen van Argozoum Redfieldi, zelfs 

koprolithen of versteende drekstoffen voor, waarin prof. DANA ruim 10 

procent water met vluchtig bitumen en 0,6 procent piszuur vond, en 

die men dus met zeer veel waarschijnlijkheid voor vogeldrek mag hou- 

den. Immers het is bekend, dat de vogels de urine te gelijk met den 

drek ontlasten, terwijl zoogdieren beide stoffen afzonderlijk uitwerpen, 

en reptilen slechts met tusschenpoozen van 3 tot 6 weken de urine als 

een dikvloeibare massa ontlasten. In weerwil dat er nog geen vogel- 

beenderen ooit in die gesteenten ontdekt zijn, schijnt het dus door die 

koprolithen bewezen te worden, dat ten minste sommigen van de makers 

der voetsporen werkelijk vogels waren. 

Gigantitheriwm caudatum met teenen van 8 duim dikte verschilt zeer 

veel van alle andere voetsporen, door het bezit van een dun haakvormig 

aanhangsel, waardoor dit spoor zeer gemakkelijk van anderen te onder- 

scheiden is. Bovendien vindt men bij de sporen van het Gigantitherium 

steeds eene een halve duim breede groef, die onafgebroken de voetstappen 

vergezelt, als van een achterna slependen staart. Echter was het een 

tweebeenig dier, en sedert de lange staart van den Archaeopteryz uit 

Solenhofen bekend geworden is, zal men wel niet durven ontkennen , 

dat ook het Gigantithertum caudatum van Springfield een vogel geweest 

kan zijn met een staart, lang genoeg om op den grond te slepen als 

het dier liep, en zoodoende eene groef te maken in het weeke slijk van 

het zeestrand. Hoe het ook zij, deze voetsporen van Connecticut zijn 

voor de geleerden in het algemeen, maar voor de Amerikanen in het bij- 

zonder eene onuitputtelijke bron van gissingen en vermoedens, en slechts 

de tijd en de studie kunnen licht werpen in de duisternis, waarin die voet- 

stappen en de dieren, die hen gemaakt hebben , nog steeds gewikkeld zijn, 
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De roode zandsteenlagen met de beschrevene indruksels beslaan eene 

oppervlakte van meer dan 40 uren gaans lang en van 1 tot 24 uur 

gaans breed, in het dal van den Connecticut. Lyrrr zegt daarvan in 

zijn Manual of Geology: „Nadat ik deze gesteenten op vele plaatsen 

onderzocht had, was ik overtuigd, dat zij in ondiep water gevormd 

waren en voor het grootste gedeelte op het strand eener zee; dat 

sommige beddingen van tijd tot tijd boven den waterspiegel opgeheven 

waren en droog gelegen hadden, terwijl een nieuw afzetsel, uit ge- 

lijke stoffen bestaande, gevormd werd. Op meer dan 20 plaatsen heeft 

men reeksen van voetsporen gevonden, verspreid over eene oppervlakte 

van bijna 20 uren gaans van noord tot zuid, en men vindt hen in eene 

reeks van beddingen, die op sommige plaatsen eene dikte van meer 

dan 1000 voet hebben, beddingen, die meer dan duizenden van jaren 

noodig zullen gehad hebben om te ontstaan” 

Ik vrees den lezer te lang bezig te houden door nog meer sporen 

van voorwereldlijke dieren, die in de aardkorst voor ons onderzoek 

bewaard gebleven zijn, te bespreken. Er is echter nog veel wat in 

dit opzigt onze aandacht verdient, maar de mij toegestane ruimte in 

dit Tijdschrift dwingt mij te eindigen. 

Daarom wil ik slechts nog met een enkel woord spreken over in- 

druksels door regendroppels en hagelkorrels op vochtige stranden 

gemaakt, en thans op de gesteenten, uit die stranden ontstaan, voor- 

komende. Daarom mag ik slechts even wijzen op steenplaten met eene 

gerimpelde oppervlakte, duidelijk en onmiskenbaar gevormd tijdens 

die gesteenten nog weeke klei waren, door den golfslag of door het 

getij of door den wind, die over het drooge strand gierde. Zoo duidelijk 

zijn die rimpels, zoo gelijk aan die, weike de zee en de wind nog tegen- 

woordig op onze stranden maken, dat zij door de geologen in stroom- 

rimpels, windrimpels, golfslagrimpels en getijrimpels onderscheiden 

worden, en geen mensch is er, die beweren zal, dat de geologen zich 

daarin bedriegen. Daarom zal ik slechts vlugtig melden, dat men zelfs 

uit de rigting en de diepte van die regen- en hagelsporen en water- 

en windrimpels heeft kunnen nagaan, hoe de wind was tijdens die 

sporen gevormd werden, of hij den naam van stormwind mogt dragen 

of dien van een flaauwe bries, enz. 

En nu ten slotte : wat leeren ons die steenplaten met indrukselen en 

sporen van allerlei aard? Zij leeren ons, dat voorheen, millioenen 
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jaren geleden zoowel als tegenwoordig, de zon scheen en dat zij de klei 

uitdroogde en barsten deed krijgen; dat het bij afwisseling stormde en 

stil weêr was, regende en hagelde; dat de wateren bewogen werden 

door stroomen en door het getij; en dat zij slijk afzetteden, alles juist 

zoo als het in onze dagen gebeurt. Zij leeren ons, dat millioenen jaren 

geleden de aarde reeds betreden werd door schaaldieren, reptilen en 

vogels; en dat dus de toestanden van lucht, water en bodem ook toen 

reeds zoodanig waren, dat daardoor het dierlijke leven in stand kon 

blijven. Zij leeren ons, dat er toen geheel andere diersoorten op aarde 

bestonden dan tegenwoordig; dat er vele soorten zijn uitgestorven om 

plaats te maken voor anderen in den strijd voor het bestaan. Zij leeren 

ons, dat de studie der geologie en van hare dochter de palaeontologie 

krachtige hulpmiddelen zijn om onze kennis van de geheele natuur te 

vergrooten , dat onze blik door die wetenschappen in staat gesteld wordt 

te dringen in den nacht der tijden , honderden, duizenden, ja millioe- 

nen jaren terug. Zij leeren ons, dat de natuur altijd de natuur geweest 

is: zij leeren ons, eindelijk, dat Hij, die de natuur schiep en onderhoudt, 

gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid blijven zal. 
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Zoo dikwijls ik mij mijn akademieleven herinner en het onderwijs 

te binnen breng, te Leiden ontvangen, denk ik aan SEBALD JUSTINUS 

BRUGMANS: een man, die nu nog, nadat meer dan een halve eeuw is voorbij- 

gegaan , mij voorkomt het ideaal van den akademieleeraar het meest nabij 

te komen en wiens beeld eene eervolle plaats verdient in het Album 

der Natuur. 

Toen ik in 1812 te Leiden kwam, had hij den leeftijd van vijftig 

jaren nog niet bereikt. Zijne houding, zijn voorkomen, zijn gelaat 

teekenden hem als den krachtvollen man in den vollen bloei der gezond- 

heid, die evenwel, volgens het oordeel van cersus, juist daarom eenige 

bezorgdheid moest wekken. Zoo ik hem buiten de akademiestad ontmoet 

had, ik zou hem niet voor een der hooggeleerden gegroet hebben. 

Hij onderscheidde zich dan ook aanmerkelijk van mijne overige pro- 

fessoren, aan wien men het kon aanzien, dat zij tot den geleerden 

stand behoorden. 

Maakte hij in uiterlijk voorkomen eene uitzondering op zijne collega’s, 

niet minder onderscheidde hij zich door zijne lessen, waarin hij boven 

allen uitmuntte. Gelaat, houding, spraak, gebaren, alles maakte een 

wonderbaar overeenstemmend geheel uit: alles was bezield en bezielend 

en het vuur, waarmeê hij sprak, deelde zich mede aan allen, die hem 

hoorden. 

Die lessen waren in volkomen overeenstemming met het onderwerp, 

dat hij behandelde. De kruidkunde, zijne eerste liefde, was, als hij 

haar voorstelde, de beminnelijke wetenschap (scventia amabilis), gelijk 

zij zich aan hare minnaars en beoefenaars pleegt te vertoonen. 

De scheikunde onderwees hij door wel aangebragte en wel uitgevoerde 

Ten 
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proeven in navolging van den grooten rAvorsrer, die haar tot proefon- 

dervindelijke wetenschap verheven had. 

Bij zijne voordragt der geologie besprak hij de verschillende theoriën 

over de wording en vorming onzer planeet en de geweldige omwente- 

lingen en katastrophen, die zij ondergaan had en stelde die zóó voor 

oogen, volgens een zijner voormalige leerlingen, als ware hij er zelf 

bij tegenwoordig geweest. 

Men vergete hierbij niet het toenmalig standpunt der wetenschap. 

In de anthropologie bekleedde de hersenschedelleer van aarL of cranio- 

scopie eene voorname plaats. Zij was toen nieuw en nog niet kritisch behan- 

deld, doch heeft door een betere ontleding der hersenen een rijk veld 

voor natuuronderzoek geopend. De vergelijkende ontleedkunde vond in 

hem haren iĳverigen beoefenaar. Eene doorloopende vergelijking der 

zintuigen bij de verschillende dierklassen, die hij ons in een leercursus 

voordroeg, gaf daarvan de ondubbelzinnigste blijken. 

Zijne plaatsing aan het hoofd van de militaire geneeskundige dienst 

bood hem ruimschoots de gelegenheid aan tot de studie der pathologi- 

sche anatomie, waarvan hij zoowel tot‘verrijking van zijn kabinet, als 

tot opheldering van zijn onderwijs veelvuldig gebruik maakte. 

Wel eens liet hij zich in het vuur zijner rede tot stellingen vervoeren, 

die bij ons, die hem hoorden, den indruk maakten eener gewaagde impro- 

visatie. Doorgaans evenwel kon hetgeen hij sprak den toets eener be- 

daarde overweging doorstaan en eindigde met ons niet slechts te 

overreden , maar ook volkomen te overtuigen. 

Een eigenaardig kenmerk van zijn onderwijs was deszelfs verscheiden- 

heid, die ons omtrent de meest verschillende zaken en onderwerpen de 

duidelijkste inzigten gaf en ons opwekte en ontvlamde in geestdrift 

voor de studie. 

Menigmaal waren wij, zijne trouwe hoorders, gewoon na het eindigen 

der les van onze belangstelling in het gehoorde te doen blijken. 

Dan was het alsof hij nog vervuld van zijn onderwerp geheel onder 

den indruk verkeerde, die het op hem gemaakt had, gelijk de bewogen 

zee nog lang blijft bruisen, nadat de kalmte in het luchtruim hersteld is. 

Zóó groot was dan ook de toevloed bij zijne lessen vooral over natuur- 

lijke historie, dat het moeite kostte er plaats te vinden en het het 

aanzien had, alsof de gansche akademie zijne studiën beoefende. 

Bruamans was belast met het onderwijs van drie studievakken : 

1866. 16 
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botanie, chemie en natuurlijke historie en daarenboven: inspecteur-gene- 

raal van de militaire geneeskundige dienst, behalve eene menigte 

andere bezigheden , die hem waren opgedragen, of die hij vrijwillig op 

zich nam. Het is bezwaarlijk te verklaren, hoe één mensch zich op zoo 

velerlei wijzen verdienstelijk kon maken en den tijd kon uitkoopen om 

voor ‘dat alles werkzaam te kunnen zijn. Maar wat nog bewonderings- 

waardiger is en nog moeijelijker te bevatten, is dat de hoogleeraar te 

midden van al die bemoeijingen nimmer in zijn ijver verflaauwde en 

steeds zóó onderwees, dat zijne leerlingen niet vermoeden konden, dat 

hij eenigen anderen post bekleedde dan dien van docent der natuurkun- 

dige. wetenschappen aan de hoogeschool. î 

Voorstander van waarheid en vrijheid maakte hij door zijn ongedwon- 

gem voordragt en rondborstige taal een diepen indruk op zijne studenten. 

Merkwaardig, schrijft de hoogleeraar VAN DER BOON MESCH in zijne 

lofrede op SEBALDUS JUSTINUS BRUGMANS, merkwaardig en den man ken- 

schetsende is een der antwoorden van BRUGMANS op de vraag van keizer 

NAPOLEON op de audientie te Leyden, aan de hoogleeraren in de genees- 

kunde gedaan: „à quel systême vous attachez vous, DE BOERHAAVE OU 

de BROWN.’ „Sire nous professeurs cherchons la vérité partout.” Als hij 

de verdiensten van andere geleerden te vermelden had, was het alsof 

zij hem tot hunne lofredenaars hadden gekozen. 

Als hij van den tegenstand gewaagde dien nieuwe uitvindingen hadden 

te overwinnen, was hij de moedige verdediger der uitvinders. Eerst, 

zeide hij dan, waren, zoo beweerde men, de uitvindingen niet waar. 

En als men de tegenstanders van de waarheid overtuigd had, heette 

het: de uitvindingen waren niet nieuw. 

Vooral Nederlandsche geleerden plagt hij met welgevallen te roemen 

en zoo dikwijls het onzen BOERHAAVE gold, was hij in zijn lof nooit 

uitgesproken. 

Stelselzucht, eenzijdigheid, partijschap waren hem onverdragelijk, 

Hoe dikwijls hoorden wij het hem uitspreken: amor systematis. est 

sepulerum veritatis. Stelselzucht is het graf der waarheid. 

Hoe dikwijls hoorden wij hem de verdiensten prijzen van vroegere 

geleerden en beoefenaars der wetenschap, terwijl hij, als echt liberaal, 

zijne tijdgenooten, de nieuweren, huldigde en voor oud en nieuw ge- 

lijke achting betoonde. 

Toen de partijschappen, zegt de hoogleeraar vAN DER BOON MESCH , 
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zich mede in de beoefening der wetenschappen mengden en sommigen 

alleen datgene voor waar en aannemelijk hielden, dat het kenmerk der 

oudheid droeg, anderen met de veranderingen ingenomen, die de zaken 

ondergingen, bij uitsluiting het nieuwe aanhingen en volgden, hield 

hij als rector de gepaste redevoering over de verstandige en gematigde 

begeerte naar nieuwigheden, vooral de geneeskunde betreffende. 

Naderhand, toen bij de vestiging der nieuwe scheikunde, wier waarde 

hij opentlijk geleerd had, men tot den waan dreigde te vervallen, dat 

nu voor altijd de werken der voorgangers van den grooten LAVOISTER 

konden gesloten blijven, sprak hij bij de aanvaarding van het leeraars- 

ambt in die wetenschap over de verdiensten van BOERHAAVE in de schei- 

kunde, waarbij hij de weinige schreden aanduidde, die BorRHAAVE van 

de groote ontdekking slechts was af geweest, dat het water geene 

grondstof , maar een zamengesteld ligchaam is. 

Van zijne wetenschappelijke schriften zijn slechts weinigen in ’t licht 

verschenen : eene merkwaardige verhandeling over de beweging der 

visschen en het bekroond antwoord op de prijsvraag over de hospitaal- 

versterving zijn, zoover mij bekend is, behalve de dissertatie over de 

ettervorming, de eenige, die wij bezitten. Van zijne akademische rede- 

voeringen zijn slechts een tweetal voor ons bewaard gebleven. Maar 

zijn kabinet bestaat nog *) en is met eere vermeld in het Museum 

Anatomicum Acad. Lugd. Bat. door zijn dankbaren leerling GERARDUS 

SANDIFORT : het bestaat als een monument van zijnen geest, dat zijne voor- 

treffelijke methode; van studie en onderwijs in het helderst daglicht plaatst. 

De levensgeschiedenis van BRUGMANS verklaart ons, hoe hij tot dien 

uitmuntenden akademieleeraar gevormd is, dien wij in hem bewonderen. 

Van vaders- en moederszijde aanzienlijk van geboorte, genoot hij het 

onschatbaar voorregt eener beschaafde en zorgvuldige opvoeding. 

De moeder, die niet verzuimde in het hart van haar kind eerbied 

voor het heilige en liefde voor waarheid te planten en aan te kwee- 

ken, gaf later, toen zij zijne levendige belangstelling in planten en 

bloemen had opgemerkt, den raad om bij het onderwijs in de latijnsche 

taal ook dat der kruidkunde te voegen. En zoo ontstond, gelijk zijn 

lofredenaar het aanwijst, eene studie, welke het begin en de kiem 

geworden is van zijn volgend natuuronderzoek. Weldra, zoo vervolgt 

1) Hierbij moet ik opmerken, dat het na de latere schikking en indeeling, in 

zijn geheel slechts te kennen is uit bovengemelde beschrijving. 

16 * 
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deze, vierde hij dan ook zijn lust bot om zelf planten te zoeken; en 

de natuurlijke geschiedenis door wandelingen in het open veld aan te 

leeren, werd eene zijner gezochtste uitspanningen. 

Zijn vader, hoogleeraar in de wis- en natuurkunde, eerst te Franeker, 

daarna te Groningen, oefende hem in de studie dezer wetenschappen. 

In de jaren, die gewoonlijk aan het aanleeren der oude talen besteed 

worden, hoorde de jeugdige leerling de akademische lessen van zijn vader 

en de hoogleeraren DRIESSEN en WIDDERS en bestudeerde de wijsbegeerte. 

Zijne bestemming was om geneesheer te worden. Doch zijne vorde- 

ringen in de natuurkundige studiën waren te groot en zijn vlijt en 

schranderheid beloofden te veel, dan dat zij niet verdienden bekroond 

te worden. Opentlijk werd hij op den leeftijd van naauwelijks achttien jaren 

bevorderd tot meester in de vrije kunsten en doctor in de wijsbegeerte. 

Nu wijdde hij zich toe aan de geneeskunde, onder de leiding van 

den beroemden hoogleeraar versoHvIr. En om zijne geneeskundige stu- 

diën te voltooijen, begaf hij zich vervolgens naar Leiden, ter bijwoning 

der lessen van de kundige en vermaarde hoogleeraren vAN DOEVEREN En HAHN. 

Van daar teruggekeerd, werd hij te Groningen tot doctor in de ge- 

neeskunde bevorderd, na de verdediging zijner voortreffelijke dissertatie 

„de progenia,’”’ die blijken gaf niet slechts van geleerdheid, maar 

bovenal van oordeel en eigen onderzoek en ook buitenslands met roem 

vermeld is geworden. 

Reeds maakte hij zich gereed om als geneesheer op te treden, toen 

hij als hoogleeraar in de wijsbegeerte te Franeker beroepen werd. 

Slechts kort bekleedde hij dien post, die zoowel sterrekunde als 

bovennatuurkunde omvatte en waarin hij de verwachtingen , die men van 

hem koesterde, ten volle bevredigde. Want reeds in het volgende jaar 

1785 werd hij te Leiden als opvolger van den hoogleeraar vAN ROIJEN, 

die zijn post had neêrgelegd, in de kruidkunde aangesteld. 

Hierbij werd hem niet lang daarna door den invloed en op aanbeve- 

ling van den curator van BrEiswijK het hoogleeraarsambt in de natuur- 

lijke geschiedenis opgedragen. 

Het is mijn oogmerk niet en zou ook daarenboven overbodig zijn en 

weinig passen aan onzen tijd, eene tweede lofrede op BruGMANs te 

schrijven. Ik wilde slechts de feiten laten spreken. 

Bedenken wij dan, dat toen BRUGMANS aan onze akademie van Leiden 

zijn post aanvaardde, op den leeftijd van 23 jaren, hij alreeds meer- 
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malen bekroond was voor de beantwoording van prijsvragen in Frank- 

rijk en Duitschland, te Dyon, Bourdeaux en Berlijn uitgeschreven: de 

eerste maal toen hij zestien jaren oud was: prijsvragen betreffende den 

landbouw en de boomkweekerij, die geen geleerd onderzoek, maar 

eigen waar- en proefnemingen vorderden, welke beiden ook zijne aka- 

demische dissertatie kenmerkten en zich evenzeer onderscheidden door 

oordeel als oorspronkelijkheid. 

Niet lang na zijne komst te Leiden bloeide de school door hem op- 

gerigt, wier leerlingen zich deden kennen door een bijzonderen geest 

van onderzoek der organische natuur. 

Leermeester en leerlingen studeerden en arbeidden gezamentlijk. De 

eersten verdedigden onder hem hunne eigene stellingen en geschriften, 

die zij hunnen beminden leermeester toewijdden. 

In 1791 kreeg hij zitting in de geneeskundige faculteit en maakte 

de betrekking, waarin hij tot de geneeskundige behandeling der krijgs- 

lieden geroepen werd, dienstbaar aan het onderwijs zijner geliefde 

leerlingen en vrienden en stichtte tot hetzelfde einde zijn museum of 

anatomisch kabinet, waarvan wij vroeger melding maakten. 

Om BRUGMANS billijk te schatten, moeten wij den tijd in aanmerking 

nemen, waarin hij leefde en zich vormde. 

De natuurstudie was toen evenmin als de studie der geneeskunde een 

onderwerp van kritische behandeling en kritisch onderzoek. De schriften 

van CHARLES BONNET, HERDER en anderen hunner tijdgenooten droegen 

’ die later vervangen zou den stempel van zekeren „natuur-cultus 

worden door kritisch natuuronderzoek en het zou voorbereiden, gelijk de 

panegyrische behandeling steeds de kritische vooraf gaat. Zonder liefde 

toch kan men de natuur niet studeren; zonder kalm onderzoek kan men 

haar niet kennen. 

BruGMaNs stond op de grens van het eerste en het tweede tijdvak. 

Zijn natuuronderzoek droeg blijken van het een en het ander en zoo 

wij somtijds meer kritiek mogten verlangen, zooals bij de leer van car, 

mogen wij niet vergeten den tijd, waarin hij leefde en werkte. 

Datzelfde was het geval met de leer van BroOwN, die ons aan de 

irritabiliteitsleer van HALLER herinnert. 

Die irritabiliteitsleer door hem op het plantenleven toegepast, be- 

stuurde zijne studiën en deed hem het gansche organische natuurrijk , 

het rijk van planten en dieren als één geheel beschouwen, gelijk vóór 
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hem MARC. MALPIGHI gedaan had, met wiens schriften hij vertrouwelijk 

bekend was en die hij telkens gewoon was te roemen. 

Wat ons in BRUGMANS bijzonder treffen moet, is het ruim en veelom- 

vattend overzigt, waarmede hij de meest uiteenloopende verschijnselen 

wist te verbinden en tot dezelfde wetten te herleiden. 

Bij alles wat hij onderzocht, wat hij beproefde, wat hij overdacht 

in zijne natuurstudie, stond hem gedurig zijn onderwijs voor den geest. 

Aan dat onderwijs maakte hij alles dienstbaar en als men zijn anatomisch 

kabinet doorloopt, kan men zich gemakkelijk voorstellen, dat het hem 

nooit aan voorbeelden ontbroken zal hebben om zijne lessen toe te lichten 

en op te helderen. 

Bruemans, bekend met oudere en nieuwere schrijvers, was geen ge- 

leerde in den eigenlijken zin van het woord, dat wil zeggen, hij was 

geen boekengeleerde. Zijne kennis berustte in de eerste plaats op eigen 

waarneming en eigen proefneming, op eigen natuuronderzoek. Men 

wordt daarvan overtuigd, als men zich met zijne schriften zoowel als 

met zijne verzameling van natuurvoorwerpen bekend maakt. 

Die eigen aanschouwing had hij zich reeds als knaap en jongeling 

aangewend, toen hij de bouwstoffen bijeen bragt voor zijne prijs- 

verhandelingen, voor zijne lithologia Groningana, voor zijne dissertatie 

‚„de puogenia’”’, voor zijne oratie ‚de solo Frisiaco.”’ e Zij is hem door- 

gaans bijgebleven en nog in zijn laatste geschrift over de hospitaal- 

versterving bestuurde zij zijne pen. Zij gaf aan zijne voordragt die 

levensfrischheid, die ons, zĳne leerlingen, zoo zeer boeide, en in- 

drukken bij ons achterliet, die nooit zullen worden uitgewischt en 

waardoor hij mij toeschijnt het ideaal van den akademieleeraar het 

meest nabij te komen. 

Dat BRUGMANS onder de akademieburgers niet de populariteit ver- 

kreeg van zijn opvolger in het rectoraat, den beroemden kemrPeERr, kan 

niemand verwonderen. Maar dat hij het was, die door zijn beleid onze 

akademie voor een anders wissen ondergang behoedde en ons de ge- 

roofde schatten terugschonk; die bij hare wedergeboorte en herstel- 

ling haren luister verhoogde en wiens laatste oogenblikken nog aan de 

dienst van zijn vaderland waren toegewijd, mogen wij, die hem kenden 

en vereerden, nimmer vergeten. 



DE ZON.NEBLOEM. 

Er is nog veel te doen voor de regte kennis ook van onze meest 

gewone wilde of algemeenst gekweekte planten, eer wij van hare 

gedaanten en bijzondere eigenschappen een helder denkbeeld hebben. 

Laat ons hiervan een voorbeeld geven en, naar aanleiding van een vroe- 

ger stukje van den beroemden scmrrontENDAL in de Botanische Zeitung 

van 1858, p. 121—124 en andere bronnen, trachten het een en ander 

wetenswaardigs betreffende onze gewone zonnebloem mede te deelen. 

Deze plant is sedert langen tijd in Europa bekend. Althans in een 

werk van LOBEL van 1575 wordt reeds van haar gezegd, dat zij in 

Belgie in vele tuinen gekweekt wordt, doch „zelden rijp wordt, omdat 

dit late gewas door de winterkoude omkomt.” Zeker is, dat ook nu 

nog de zonnebloem door de vorst omkomt, maar het zaad wordt zelfs 

in het noorden van het land doorgaans wel rijp; hoeveel te meer dan 

bij Antwerpen en Gend! — Zoude men daaruit mogen gissen, dat de 

luchtsgesteldheid in Nederland na de 16e eeuw iets zachter gewor- 

den is? — Haar oorspronkelijk vaderland is Peru en welligt ook de 

aangrenzende warme deelen van Amerika. 

De naam zonnebloem wordt door velen afgeleid van de eigenschap, 

die daaraan wordt toegeschreven om het vlak der geopende bloem steeds 

naar het zonnelicht toe te wenden en zoo de zon in haren loop als het 

ware den ganschen dag te volgen. De latijnsche naam uit het grieksch 

afgeleid, Helianthus, beteekent letterlijk hetzelfde. Bij naauwkeurig 

toezien echter blijkt het, dat zij, wel is waar, even als vele planten 

zich eenigzins naar het licht wendt, maar niet, dat dit met de bloem 

zoo geregeld plaats heeft, als dit vroeger, soms zelfs zeer omstandig 

beschreven is. Immers men ziet ’s zomers meermalen onderscheidene 

geheel geopende bloemen naar verschillende rigtingen gewend , zoodat 

men geneigd is aan te nemen, dat zij haar naam meer verschuldigd is 

aan hare gedaante, overeenkomende met de figuur, onder welke men 

oudtijds de zon pleegt af te beelden, gelijk camgrarrus te Neurenberg , 

waar zij in 1584 wel bekend was, reeds zeide, dat zij daar zonnebloem 



248 DE ZONNEBLOEM. 

geheeten werd, naar hare figuur en dat zij zich naar de zon wendt, 

welk laatste echter, gelijk wij zagen, niet al te veel naar de letter 

moet worden opgenomen. Dat zij dáár om haren weligen wasdom en 

voortbrenging van talrijke zaden reeds gunstig bekend was, blijkt uit 

de opgave van denzelfden schrijver, die in het jaar 1584 te Neurenberg 

zoodanige bloemen gehad had, welke 2364 goede rijpe zaden opgeleverd 

hadden. 

Zij behoort tot de groote afdeeling der zamengestelden, waartoe ook 

onze asters, dahlia's, destels, kamslle , schorzeneeren , paardebloem enz. 

behooren, dat zijn die planten, in welke vele kleine bloemen zoo digt 

bij elkander staan, dat zij eene zamengestelde bloem schijnen uit te 

maken. Bij naauwkeurig onderzoek zal men bevinden, dat de zeer in 

het oog vallende in een breed geel bloemblad uitloopende randbloempjes , 

die de zoogenaamde straal uitmaken, alleen stampers bevatten, de 

geelbruine 5-tandige buisvormige bloempjes daarentegen van het midden 

of de zoogenaamde schijf, meeldraden en stampers. Al deze bloempjes 

zijn op een breeden vruchtbodem in kleine holten, bijna als de tanden 

in hunne kassen vast gehecht en staan elk aan den voet of, zooals de 

kruidkundigen zeggen, in de oksel van een stoppeltje (palea), dat zijn 

kleine schubvormige schutblaadjes op den vruchtbodem (evenals bij de 

dahlia enz.), ingeplant. Het is uit kleine stipvormige kliertjes, welke 

vooral op deze stoppeltjes voorkomen, dat eene harsige stof wordt afge- 

scheiden van eene eigenaardige geur. Het is aan deze sterke geur 

waarschijnlijk toe te schrijven, dat, toen men in vroeger jaren beproefd 

had den grooten vruchtbodem van dit gewas (evenals de tot dezelfde 

afdeeling behoorende artisjok) tot spijze te gebruiken, men tot de uit- 

komst kwam, dat dit deel eetbaar was, maar een slechten smaak had. 

VavecreRr wijst de opmerkelijke wijze aan, waarop die stoppeltjes 

zich eerst opheffen om de bloempjes uit te doen komen, daarna weder 

sluiten als het zaad zich begint te vormen en eindelijk zich weder 

openen om de losmaking en verwijdering van het rijpe zaad mogelijk 

te maken. Even zoo heeft, reeds vóór vele jaren — en dit is een 

ander bewijs hoeveel er in dagelijks voorkomende planten nog is op te 

merken — de hoogl. cr. MUrpER aangetoond, dat bij de gewone paar- 

debloem ‚ hondetong of molsla (Zieontodon Tarazxacum) het groene omwindsel 

eerst, in den bloemknop, gesloten is, later zich bij dag door het zon- 

licht opent en tegen den avond weder (met de geheele bloem) sluit 
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en deze afwisselende opening en sluiting zoo lang voortzet tot de bloem 

uitgebloeid is. Dan sluit het omwindsel zich, de zaden rijpen onder 

deze beschutting, tot eindelijk het omwindsel zich nog eens, voor het 

laatst en geheel opent, ja zich zelfs nederslaat om de rijpe zaden, met 

hunne zaadpluizen gekroond, een vrijen uitweg te verleenen. Wij 

zien deze merkwaardige veranderingen in den stand des omwindsels en 

andere deelen ; maar wie begrijpt duidelijk daarvan de oorzaak ? 

De zonnebloem wordt bij ons, zooals wij allen weten, zeer groot, 

meer dan manshoogte; maar in zuidelijke landen wordt zij veel grooter: 

in Spanje wel tot 24 voet hoogte, in Portugal heet zij daarom gegante. 

In een onlangs uitgekomen geschrift van ALEXANDER PEIZHOLDT (der Mau- 

kasus, Leipzig 1866), zijnde eene beschrijving van den Kaukasus naar 

door den schrijver aldaar in 18683 en 1864 gedane reizen, komt, (1, 

p. 56) het volgende voor: „In de nabijheid van Georgiewsk, waar 

talrijke velden gezien worden, op welke in wijd staande rijen zonne- 

bloemen (Helianthus annuus) gekweekt worden met daar tusschen staande 

allerfraaiste aardbezieboomen*), zag ik een knaap, die zich bezig 

hield met het eten der rijpe zaden van zulk een zonnebloem. Daar mij 

hare ongewone grootte in het oog viel, nam ik er naauwkeurig de maat 

van en bevond, dat haar schijf, natuurlijk zonder de randbloempjes , 

een middellijn had van niet minder dan ruim 20 Russische duimen. 

Welk een statige plant moet het geweest zijn, waar zulk eene reus- 

achtige bloem op ontwikkeld was !’ 

De olie, welke in deze zaden bevat is, geeft aanleiding, dat zij 

dikwijls als eene versnapering, tot spijze gebruikt worden , ook voor het 

gevogelte, en dat hare aankweeking als oliegewas meermalen is aanbe- 

volen. De zonnebloemolie is werkelijk goed, maar men heeft van de 

aankweeking in het groot als oliegewas op vele plaatsen afgezien 

wegens de tijdroovende inzameling der vruchtjes, die vrij vast zitten 

op den vruchtbodem en wegens het moeijelijk uitslaan der olie, uithoofde 

van het lederachtige der zaadomhulsels (de zwart gekleurde dop dezer 
Pd 

1) De schrijver noemt ze Arbusen. Dit is de arbousier fraisier (Arbutus Unedo), 

een boom, over welken de heer HARTSEN in het Album der Natuur, 1865, bl. 51 en 

52, uit het zuiden van Frankrijk eenige berigten mededeelt. De vleezige vruchten, 

eenigzins op onze aardbezien gelijkende, worden daar veel gegeten. Zoo ook elders 

in het zuiden van Europa. In Dalmatie dienen zij ook veel tot het stoken van eene 

soort van brandewijn. 
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nootjes). Misschien dat het losmaken van het zaad in warmer landen 

gemakkelijker gaat en de opbrengst daar ook grooter wordt. 

Volgens het Zijdschrift voor Nijverheid, IX, (1845), blz. 521—522 

was het persen van olie uit zonnebloemzaad in 1844 vrij algemeen in 

Rusland. Aanzienlijke hoeveelheden van deze zeer bruikbare olie 

kwamen toen te Moskou en St. Petersburg ter markt. Op een land- 

goed van den graaf SCHEREMEIEN werden ruim 8500 bunders land 

daarmede bebouwd, ‘welke, behalve het nut, dat de bladen als vee- 

voeder en de drooge stengels als brandstof opleverden, eene zeer be- 

langrijke opbrengst aan olie gaven. 

Het is hier de plaats niet om over de wijze van aankweeking der 

zonnebloem als landbouw-gewas te spreken. De belangstellende kan 

dit vinden in &. c. BAER, Anleitung swn Anbau der wichtigsten Han- 

dels-Gewächse, Hannover 1888, p. 66—73. Het zal in Nederland 

vooral aankomen op de berekening der kosten van voortbrenging en 

latere bewerking van het zaad, in vergelijking met de daarvan te 

wachten voordeelen. 

v. H. 



DE EERSTE GRONDLEGGERS DER GLETSCHER-THEORIE. 

In de rede, waarmede pr ra rrve den 21 Augustus j.l. te Génêve de 

vergadering van het Zwitsersch genootschap der natuurwetenschappen 

opende, deelde hij de volgende, tot dusverre niet (of gebrekkig bekende) 

bijzonderheden mede. 

De CHARPENTIER, de bekende geoloog, wiens geschriften later inzon- 

derheid gestrekt hebben om de gletscher-theorie ingang te doen vinden, 

kwam in 1815 terug van een togt naar de gletschers van het dal van 

Bagnes en, met het doel om zich den volgenden dag naar den St. 

Bernard te begeven, had hij voor den nacht een onderkomen gezocht 

in de hut van een gemsenjager, PERRANDIN geheeten. Het gesprek ge- 

durende den avond liep over de eigenaardigheden der landstreek en 

vooral over de gletschers, die PERRANDIN goed kende, daar hij ze meer- 

malen in allerlei rigtingen doorkruist had. „De gletschers van onze 

bergen, — zeide hij, — hebben vroeger eene veel grootere uitgebreid- 

heid gehad dan tegenwoordig. Dit geheele dal werd in vroegeren tijd 

ingenomen door een uitgestrekten gletscher, die zich voortzette tot aan 

Martigny, zooals de rotsblokken bewijzen, die men in den omtrek van 

die stad vindt en die veel te groot zijn dan dat zij door water er naar 

toe hebben kunnen worden vervoerd.” 

Aan CHARPENTIER scheen toen deze meening zoo onwaarschijnlijk toe , 

dat hij er aanvankelijk geen het minste gewigt aan hechtte. Zes jaren 

later, in 1821, las vrrerz in eene der eerste vergaderingen van het 

Zwitsersch genootschap eene verhandeling voor, waarin hij, op grond 

van vele onderzoekingen, de tegenwoordigheid van vroegere gletschers 

aanwees op 35 plaatsen, waar zij nu niet meer waren. VerNerz was tot 

dit onderzoek gekomen bij gelegenheid, dat er in 1819 door een glet- 

scher in het kanton Wallis, toen de opeengestapelde ijsblokken begonnen 

te smelten, eene belangrijke overstrooming was te weeg gebragt. Hij 

bewees toen aan zijn land een belangrijke dienst door het uitdenken 

van een eenvoudig middel, waardoor zulk een ramp in het vervolg kon 

voorkomen worden. Korten tijd daarop ontmoette hem de toen nog 
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zeer jeugdige DE LA RIVE, die met zijnen vader eene reis door het 

kanton deed. „Nimmer, — zegt hij, — zal ik de overtuiging verge- 

ten, waarmede vENErz ons trachtte te bewijzen, dat in de streek waar 

bij woonde, er nu op eenige punten gletschers zijn, waar zij vroeger 

niet waren, en dat er zeer groote geweest waren op plaatsen, waar zij 

nu niet meer zijn.” 

De geologen echter wilden er niets van hooren ; CHARPENTIER zelf , hoe- 

wel met veNerz bevriend, bestreed hem, en de verhandeling des laatsten 

bleef ongedrukt tot in 1883. In het volgende jaar, 1834, deelde 

CHARPENTIER aan het genootschap zijne eigene waarnemingen mede. Zij 

hadden zijn vooroordeel tegen de nieuwe theorie doen zwichten; hij 

beleed in zijne bestrijding gedwaald te hebben en gaf eene verhandeling 

over het onderwerp in 1835 in de Annales des mines. Zijn meer volledig 

geschrift daarover verscheen in 1841. 

Doch nog voordat dit laatste verschenen was , ontving CHARPENTIEKR 

te Bex het bezoek van een jong natuuronderzoeker , die zich reeds door 

belangrijke werken had bekend gemaakt. Het was acassziz. Deze, 

overtuigd, dat craARPENTIER in eene dwaling vervallen was, komt vijf 

achtereenvolgende maanden bij hem doorbrengen, zich vleijende dat, 

wanneer hij met hem het vraagstuk op het terrein zelve onderzocht , 

het hem gelukken zal CcHARPENTIER tot andere gedachten te brengen. 

Maar het tegendeel had plaats. Vererz had cHARPENTIER bekeerd, 

CHARPENTIER bekeerde acassiz. Bekend is zijn in 1840 uitgegeven werk: 

Etudes sur les glacters, waaraan trouwens ook zijne vrienden prsor en 

voer deel hadden. (Brblioth. urmw., 1865, Archiwes, p. 60). 

He. 



DE BLAAUWE GROT VAN CAPRI. 

Capri, het oude Capreae, een van de bekoorlijkste eilanden van de 

Middellandsche Zee, ligt aan den ingang van de golf van Napels, 

tegenover het voorgebergte van Massa en Campanella. Ofschoon van 

slechts geringen omvang, naauwelijks eene oppervlakte van ééne vier- 

kante mijl, bevat het binnen zijne kleine ruimte , behalve vele historisch 

gedenkwaardige punten, eene menigte natuurschoonheden, die het oog 

bekoren en de belangstelling niet alleen der reizigers, maar ook der 

natuuronderzoekers dubbel waardig zijn. 

Aan de westkust van Capri, niet verre van de landingsplaats, bevindt 

zich eene grot met een naauwen ingang aan de oppervlakte der zee. 

Wanneer men bij stil weder met eene boot door deze opening naar 

binnen gaat, bevindt men zich in eene ruime holte onder een hoog ge- 

welf. Maar naauwelijks is het oog eenigzins aan de halfdonkere sche- 

mering gewend, of men ziet het water, waarop men drijft, zich zelven 

en alle voorwerpen, die zich aan het oog voordoen, zacht blaauw ge- 

kleurd. Het is alsof men zich in een geheimzinnig tooverpaleis ziet 

verplaatst. 

Van dit opmerkelijk verschijnsel geeft kar voer in zijne „Reisebriefen 

aus Italiën” (Mölnische Zeitung, 14 November 1865) eene beschrijving 

en verklaring, die wij belangrijk genoeg achten hier mede te deelen : 

„Het is een heerlijk schouwspel” , zegt hij, „dat men in het binnenste 

van deze grot geniet. De rotswanden en het gewelf der grot zijn wel 

niet zoo blaauw, als ze dikwijls beschreven zijn, maar vertoonen slechts 

een zachten weerglans, die niet in staat is de oorspronkelijke graauwe 

kleur der rots te bedekken ; maar het blaauw, ’t welk uit het water 

afstraalt, is werkelijk van eene hemelsche schoonheid en zuiverheid en 

valt dan wel het meest in ’t oog, als men den rug naar den ingang 

toekeert en, met het aangezigt naar den grond der grot gewend, in het 

water ziet. Een tooverachtigen indruk maken ook de visschen, die er 

in zwemmen en die in de nabijheid van de oppervlakte met een helde- 
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ren zilverglans schitteren, terwijl ze op eenige voeten diepte volkomen 

zwart schijnen. 

„Het merkwaardigste schouwspel vertoont zich als de gids zich aan- 

biedt, natuurlijk voor eene extra-fooi, in het water te springen en rond 

te zwemmen. De kerel zelf is bruin als een beer. Alle in het water 

gedompelde deelen schijnen helder zilverwit met eene licht blaauwachtige 

tint. Het geheele ligchaam straalt als dat van een seraf, als de man 

zich in eene regtstandige houding stelt en water treedt. De zijde des 

ligehaams, die van den ingang is afgekeerd, ziet er donkerbruin uit. 

Zwemt hij horizontaal, dan vertoont zich dit zilverlicht ook slechts op 

die deelen, welke naar den ingang der grot zijn: toegekeerd. Maar niet: 

alleen het menschelijke ligchaam, ook roeiriemen en stokken vertoonen: 

hetzelfde verschijnsel, hetzelfde blaauwachtige zilverlicht op alle vlak- 

ten, die zoo naar den ingang zijn toegekeerd, dat de daar gebrokene: 

lichtstraal ons oog treft. 

„Men heeft over deze blaauwe grot veel poësie en ook veel onzin te 

voorschijn gebragt. Förster zegt nog: „Geen daglicht verlicht onmid- 

dellijk het met druipsteen bedekte binnenste, maar het straalt in een 

tooverachtigen hemelsblaauwen weerschijn, welks oorzaken nog niet 

naauwkeurig bekend zijn.” De verklaring is echter even zoo gemakke- 

lijk, als het verschijnsel schoon is. Voor alle dingen moet men opmer- 

ken, dat het geheel onwaar is, dat geen daglicht in de grot zou dringen. 

De opening is immers groot genoeg om eene vier voeten breede boot 

door te laten, zoodat het licht derhalve zoowel regtstreeks door de 

opening als teruggekaatst van de oppervlakte des waters in de grot 

binnendringt. Dit doet echter niets ter zake, maar schaadt veelmeer 

het lichteffect, omdat het verblindt, zoodra men zich met het gezigt 

naar den ingang keert en ik ben overtuigd, dat de grot wel is waar 

iets donkerder, maar nog veel volkomener blaauw zoude zijn, wanneer 

men bij den ingang een dekkleed aanbragt, dat na de intrede des be- 

zoekers tot op het water werd nedergelaten, om elken regtstreekschen 

lichtstraal buiten te houden. 

„De blaauwe kleur ontstaat door de lichtstralen, die in het water ge- 

broken worden en door het water in het bijna donkere hol geraken. 

Het witte daglicht (de zon beschijnt de opening van de grot niet regt- 

streeks). gaat door het blaauwe water; wij zien het dus als door een 

blaauw glas. De intensiteit dezer blaauwe kleur in de grot wordt 
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echter daardoor gewijzigd, dat deze geene gewone grot, maar eem: boven. 

gesloten. diepe. kloof is, die in het binnenste gedeelte nog eene diepte van 

70 voeten heeft. Had deze blaauwe grot deze diepte niet, maar even 

als. andere, dergelijke grotten een. vlakken bodem, dan zou de kleur van 

deze, geringe. waterlaag niet. genoegzaam zijn om door ons oog te 

worden waargenomen. Had zij eene grootere opening, dan zoude het 

regtstreeks, inkomende witte daglicht de blaauwe kleur vernietigen. 

Maar nu dringt het witte licht, dat in het water gebroken wordt, 

door eene blaauwe, 70 voet magtige middenstof in eene bijna donkere 

ruimte en. moet noodwendig de uitwerking hebben, die het nu heeft, 

De natuurkundige verklaring van het feit is daarom niet moeijelijk als 

men maar in aanmerking wil nemen, dat, zooals BUNsEN bewezen heeft „ 

het water blaauw is en dat wij deze blaauwe kleur telkenmaal zien 

moeten , zoodra witte lichtstralen door eene aanzienlijke laag water 

doorgaan.” 

Het water is derhalve het blaauw gekleurde glas, waardoor alle 

voorwerpen in deze bijna geheel afgeslotene ruimte zich in een blaauw- 

achtigen zilverglans voordoen. 

Uit dr. A. PETERMANN's Mittheilungen über wichtige neue Erforschungen 

auf dem. Gesammtgebiete der Geographie, 1866, 1, S. 41. 

Dr. A. T. Rerrsua. 

SPIERKRACHT VAN EEN SCHELPDIER. 

L. Varzranr deelt in eene monographie van de familie der Zridaent- 

deae, geplaatst in de Ann. des Se. natur., part. Zool., 5"° ser., IV, 

p. 65 en volg., op p. 127 de uitkomsten mede van eenige bepalingen 

der spierkracht van Z'ridacne elongata. Zij zijn verrigt door 1) aan een 

der kleppen een vat te hangen en daarin water te gieten totdat de 

schelp. zich opende; 2) de spier door te snijden en nu de kracht der 

zamentrekking van den slotband af te leiden uit het gewigt, dat ver- 

eischt werd om de schelp weder te doen sluiten. Bij de uitkomsten 
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werd het gewigt van do klep en van het vat gevoegd. Beide einduit- 

komsten zamengevoegd geven dan de maat van actieve spierkracht van 

het dier. 

Op die wijze bevond hij, dat de actieve spierkracht van een’ Zpidaone 

van 21,5 centim. lang bijna 5 Ned. ponden, van eene andere van 25 

centim. lang ruim 7 Ned. ponden bedroeg. 

Daar er nu in dit geslacht soorten voorkomen, die merkelijk grooter 

worden en zelfs eene driedubbele lengte en meer bereiken van die der 

exemplaren, waaraan deze bepalingen verrigt zijn, zoo schijnt het ver- 

haal van sommige reizigers geenszins overdreven, dat indien de hand 

van een mensch tusschen de beide kleppen van zulk een groot individu 

geraakt is, zij er niet weder kan worden uitgetrokken , zoolang het dier 

levend. is. He. 

WATERGLAS ALS BEVEILIGINGSMIDDEL. 

Het is bekend, dat men reeds voorlang het waterglas heeft aanbe- 

bevolen als beveiligingsmiddel van marmeren standbeelden en andere 

voorwerpen tegen den schadelijken invloed van het weder. Thans leest 

men in DINGLER’s Polyt. Journal, 1865, CLXXVI, H. 3, p. 229, een 

verslag van eene in 1855 door de Pruissische regering benoemde com- 

missie, welke belast was om dit te onderzoeken, en waaruit blijkt, dat 

eenige in 1856 met waterglas bedekte marmeren standbeelden , die aan de 

open lucht stonden , werkelijk daardoor in beteren toestand zijn bewaard 

gebleven dan vroeger in den onbedekten toestand het geval was. 

In hetzelfde tijdschrift (p. 246) wordt door den ingenieur KREMLER eene 

dergelijke bedekking met waterglas aanbevolen voor eijeren , die daardoor 

jaren lang goed zouden blijven. Hij verwarmt eene niet al te geconcen- 

treerde waterglasoplossing tot 30° C, legt de eijeren daarin, draait deze 

eenige malen om en neemt ze er na tien minuten weder uit. Men 

laat de eijeren vervolgens op een houten rooster droogen. Zij zijn dan 

met een glinsterend, voor de lucht ondoordringbaar hulsel bekleed. 

He. 
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DOOR 

P. HARTING. 

Dikwerf heeft men gelegenheid op te merken, dat datgene wat 

merkwaardig is, maar onder ons onmiddellijk bereik ligt, minder de 

nieuwsgierigheid prikkelt dan datgene wat een verre reis vordert. Me- 

nig inwoner eener stad wordt er alleen door het bezoek van een vriend 

of vriendin uit eene andere plaats toe gebragt om, gehoor gevende aan 

de pligten der gastvrijheid, in zijn of haar gezelschap aan de merk- 

waardigheden zijner woonplaats, welligt zijner geboorteplaats, cen be- 

zoek te brengen. Ik vrees, dat er onder mijne lezers zich menigeen 

bevindt, die de Rijnstreken en Zwitserland bezocht heeft, maar aan 

wien vele der natuurschoonheden, welke ons eigen vaderland aanbiedt, 

onbekend zijn; anderen die wel de Dresdensche gallerij hebben bewon- 

derd, maar die nog steeds van plan zijn ook eenmaal de kunstverzame- 

lingen in het Trippenhuis te Amsterdam of in het Mauritshuis te 

’'s Hage te gaan zien. Welligt is er zelfs onder hen een enkele, die 

te Rome in de catacomben gehuiverd heeft, maar de catacomben van 

veel grootere uitgestrektheid, welke nog binnen de grenzen van ons 

eigen vaderland zijn gelegen, onbezocht heeft gelaten. Ik bedoel die, 

welke zich ten zuiden van Maastricht onder den St. Pietersberg uit- 

breiden, terwijl nog andere dergelijke, waaronder sommige mede van 

grooten omvang, op verscheidene andere punten westwaarts, zuid- 

westwaarts en vooral oostwaarts van die stad worden aangetroffen. 

Ik verzoek aan mijne lezers de vergunning hun leidsman in dit 

onderaardsche gebied te wezen, zij het dan ook dat wij het slechts 

vlugtig zullen betreden, zooals een toerist doet, die in den korten tijd, 

waarover hij te beschikken heeft, niet aan alles wat merkwaardig is 

eenen aandachtigen blik kan schenken. 

1866. 17 
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Het is reeds vele jaren geleden, dat ik zelf in dit doolhof van 

gangen werd rondgeleid. Maar de ontvangen indruk is nog even 

levendig alsof het eerst voor weinige dagen had plaats gehad, Het 

was in den zomer van 1829. Ik was toen nog zeer jong. Met een 

kleinen randsel op den rug, doorwandelde ik gedurende eenige weken 

met een mijner broeders een gedeelte onzer toenmalige zuidelijke pro- 

vinciën. Weinig kon ik toen denken, dat ik twee jaren later, we- 

derom met een randsel op den rug, maar ditmaal in talrijker gezel- 

schap, en onder geheele veranderde omstandigheden, eenige der toen 

bezochte streken nog eens doortrekken zoude. Naauwelijks te Maas- 

tricht gekomen, rigtten wij onze schreden naar den St. Pietersberg. 

Een gids vergezelde ons. Gekomen aan den ingang, waardoor men 

thans gewoonlijk de bezoekers binnenleidt en die zich tegenover het 

op weinige minuten afstands buiten de poort, aan den westelijken 

Maasoever gelegen dorpje St. Pieter bevindt &), ontstak hij een fakkel 

en ging ons voor. Een kille lucht kwam ons te gemoet, zooals 

men in den zomer ontwaart, als men een kelder binnentreedt. Aan- 

vankelijk onduidelijk, maar allengs duidelijker, naarmate zich onze 

oogen aan de gebrekkige verlichting gewenden, vertoonden zich aan 

ons hooge gewelven, met loodregte wanden, waarop de fakkel een 

telkens veranderend schijnsel wierp, al naar gelang de gids onze aan- 

dacht vestigde op de namen van vroegere bezoekers, met houtskool 

geschreven en waarmede de wanden hier en daar tot digt bij de ver- 

scheidene ellen hooge zoldering bedekt waren. Zich op korte afstanden 

dan eens regts, dan weder links wendende, geleidde hij ons woor- 

waarts, terwijl wij telkens andere gangen voorbij gingen, welke met 

diegene, waardoor wij onzen weg vervolgden, gemeenschap hadden en 

waarop wederom andere gangen uitliepen. De meest doodsche stilte 

omringde ons. Elk geluid, dat wij maakten, zelfs de woorden, die ge- 

sproken werden, hadden een korten, doffen klank, zonder eenige 

weerkaatsing, gelijk men anders gewoon is in andere gewelven, b.v. 

in eene kerk te vernemen. De muren smoorden hier het geluid, als 

waren zij met een zacht behangsel bekleed. Slechts op één punt hield 

de gids stand om ons op eene echo opmerkzaam te maken, die daar 

vernomen wordt. Het was in een gang, die zich langer dan andere 

1) Men vergelijke het bijgevoegde kaartje en plan. 
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in eene regte rigting voortzet. Kort, maar met verwonderlijke scherpte , 

worden daar de woorden weerkaatst. Er is inderdaad iets huivering- 

wekkends in, wanneer men reeds eenigen tijd in die onderaardsche 

gewelven heeft rondgedoold, waarin niets gehoord wordt, dat aan de 

buitenwereld herinnert, terwijl het roode fakkellicht een phantastisch 

schijnsel verbreidt, de zwarte gedaante van den gids u voorgaat, ge- 

volgd door zijn reusachtige schaduw met onbestemde omtrekken, en u 

telkens de wijde openingen der gangen, welke gij voorbijgaat, als even 

zoo vele donkere spelonken aangapen, plotseling als uit de diepte des 

bergs eene stem te vernemen, die u antwoordt. Zoo vervolgden wij 

onzen weg, totdat wij, na een verblijf van ongeveer anderhalf uur in 

deze duistere gewelven, weder het schijnsel van den lichtenden hemel 

ontwaarden, en spoedig daarop naar buiten traden. Aanvankelijk nog 

eenigzins verblind door het langdurig verblijf in de gebrekkig verlichte 

duisternis, staarden wij weldra verrukt op het schoone tafereel, dat 

zich daar voor ons uitbreidde. En voorwaar, indien er iets geschikt 

is, om door scherpe tegenstelling het gemoed te stemmen tot het ont- 

vangen van den vollen indruk van een heerlijk door de zon verlicht 

landschap, dan is het zulk eene onderaardsche wandeling. Wij wa- 

ren uit de holen van den Pietersberg nabij Slavanten, vroeger een 

klooster, thans eene veel bezochte uitspanningsplaats, weder naar 

buiten gekomen. Vandaar, staande op eene vrij aanmerkelijke hoogte, 

daalde onze blik in het schoone Maasdal. Oostwaarts stuitte hij tegen 

de omstreeks een uur gaans verwijderde heuvels, aan welker helling 

de dorpen Bemelen, Gronsveldt en Ryckholt gelegen zijn. Zuidwaarts 

volgde ons oog tot op grooten afstand de Maas, die zich als een zil- 

veren lint door de welige landsdouw kronkelt en zich noordwaarts naar 

Maastricht begeeft. Westwaarts, achter onzen rug, hadden wij de 

hoogten van den Pietersberg, dien wij pas verlaten hadden. Ik ben 

daar sedert dien tijd niet meer geweest, maar in mijne herinnering 

staat de plek, waar wij toen stonden, aangeschreven als een der 

schoonste punten van ons vaderland. 

Indien ik echter mijnen lezers niets meer wist mede te deelen, dan 

hetgeen mijn geheugen bewaard heeft van hetgeen ik als zeventienjarig 

jongeling gezien en opgemerkt heb tijdens een zoo kortstondig bezoek, 

dan zoude ik inderdaad een zeer slecht leidsman moeten heeten. Ge- 

lukkiglijk hebben anderen, toegerust met wetenschappelijke kennis, 

17% 
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zonder welke zelfs de ziende blind is, en met de volharding en ijver, 

welke voor elk natuuronderzoek eene eerste voorwaarde zijn, den Pie- 

tersberg en de naburige gronden tot een meer gezet voorwerp van jaren 

lange studie gemaakt. Reeds staat ons eene vrij ruime hiteratuur daar- 

over ten dienste. Enkele der schrijvers daarover zijn buitenlanders, 

zooals FAUJAS DE SAINT FOND!), die in 1798 een uitvoerig werk over 

den Pietersberg, inzonderheid over de daarin gevonden fossile over- 

bliĳfselen van dieren uitgaf, en BORY DE ST. VINCENT?®), die in 1821 

eene beschrijving van den berg, meer uit een geologisch oogpunt, gaf. 

Vooral echter zijn het Nederlanders, die zich verdienstelijk hebben ge- 

maakt door een grondig onderzoek van de vele merkwaardige bijzon- 

derheden, welke deze berg aanbiedt. Reeds in 1786 treffen wij daaronder 

den beroemden PErrus CAMPER?) aan, die, op het gebied der vergelij- 

kende ontleedkunde en der kennis van de voorwereldlijke dieren, teregt 

de voorlooper van CUVIER mag worden genoemd; eenige jaren later 

zijnen verdienstelijken zoon, ADRIAAN CAMPERÍ). Maar ook onder het 

thans levend geslacht mogen wij eenigen begroeten, die elk voor zich 

bijgedragen hebben tot eene nadere kennis der schatten, welke al- 

daar in den grond bedolven liggen. Ik noem hier slechts de namen 

van de heeren Bosqver®), Jhr. BINKHORST VAN DEN BINKHORSTÛ), 

1) Histoire naturelle de la montagne de Saint-Pierre de Maestricht. Paris, An 

7ème de la république frangoise. 
2) In Annales générales des sciences physiques par BORY DE SAINT-VINCENT, DRA- 

PIEZ et VAN MONS, Bruxelles. 

3) Conjeetures relative to the petrifications found in St. Peters Mountain near 

Muestricht, in Philos. Transact. 1786, p. 443. 

4) Sur les ossements de la montagne de St, Pierre in Bulletin des sciences de la 

société philomatigue. Tome 2, an S, p. 142. — Journal de Physique, T, 51, 1800, 

p. 278. — Natuurkundige Verhand, d, Holl. Maats., 1801, p. 169. — Mémoire sur 

guelgues parties moins eonnues du squelette des Sauriens fossiles de Maestricht. Ann. 

du Museum, T. 19, 1812, p. 215. 

5) Description des Entromostracés fossiles de la craie de Maestricht. Mém. de la 

Soc, de Liège. T. 4, 1849, p. 853. — Notice sur quelques Cirripèdes récemment 

découverts dans le terrain erétacé du duché de Limbourg. Natuurk, Verh. van de Holl, 

Maats. 2* Verz., Dl. 138, 1857. — Monographie des Brachiopodes fossiles du terrain 

erétacd supérieur du duché de Limbourg, in Verh. d. Geol. Commissie, III, 1860. — 

Voorts heeft de heer posqvrer eene zeer belangrijke bijdrage geleverd tot sSTARING's: 

de Bódem van Nederland, bl. 362, in eene zeer uitvoerige lijst van al de verstee- 

ningen, die tot daartoe in het krijt van Limburg gevonden waren, met aanwijzing 

der vindplaatsen, waar de.elfde soorten ook in Kuropa en in Amerika zijn aangetroffen. 
6) Esgquisse géologique et paléontologigue des couches crétactes du Limbourg, et plus 

spécialement de la crate tuffeau, Bruxelles et Paris, 1859, — Geologische und palä- 



DE ST, PIETERSBERG BĲ MAASTRICHT. 261 

MIQUEL!)), SCHLEGEL?), STARING®) en vBAGHS*). Ook moet ik hier mij- 

nen vriend, Jhr. A. w. G. VAN RIEMSDIJK met dankbaarheid vermelden, 

die zijn veeljarig verblijf te Maastricht zich ten nutte heeft gemaakt 

om den Pietersberg grondig te leeren kennen en wiens leerrijke ge- 

sprekken en levendige beschrijving niet weinig gestrekt hebben om 

mij het beeld, dat ik voor mijne lezers wensch te schetsen, helder 

voor oogen te stellen. 

Gaan wij thans over tot eene nadere beschouwing van het merk- 

waardige, dat de Pietersberg aanbiedt. 

De bodem van zuidelijk Limburg bestaat uit afwisselende laagten en 

hoogten, dalen en heuvels, waaronder sommige reeds aanspraak maken 

op den naam van bergen. 

De meestal zacht glooïjende heuvelhellingen zijn bebouwd en ver- 

toonen die aangename schakering van kleurentinten, die bevallig ge- 

bogen omtrekken, welke den aanblik van een landschap, waar de 

bodem beurtelings rijst en daalt, zoo liefelijk maken. Nergens verheffen 

de heuvels of bergen zich tot eene eenigzins aanmerkelijke hoogte. De 

top van den Pietersberg, ofschoon daaronder de hoogste, ligt slechts op 

123 Ned. ellen boven het zeevlak, d. 1. ongeveer 80 ellen boven de 

Maas, die langs zijnen oostelijken voet stroomt, terwijl het kleine 

riviertje de Jeker of Jaar, dat te Maastricht zich in de Maas uitstort, 

ontologische Skizze der Kreideschichten des Herzogthums Limburg, in: Verhandl. d. 

naturhist. Vereins d. preuss. Rheinl. 16 Jahrg. 1859, p. 397. — Neue Krebse aus der 

Maestrichter Kreide, in Verh. d. nat. Vereins d. pr. Rh. 1857, p. 107. — Mono- 

graphie des Gastéropodes et des Céphalopodes de la eraie supérieure du duché de Lim- 

bourg. Bruxelles et Maestricht, 1861. 

") De fossile planten van het krijt in het hertogdom Limburg, in de Verhandel. 

der Commissie voor de geologische kaart van Nederland. Dl, 1, p. 35. 

2) Over den Mosasaurus, in Compt. rendus de U’ Académie des sciences 1854, XXXIX, 
p. 799. 

3) In De bodem van Nederland, Dl. II, p. 392 en volg. 

4) Beodachtungen über die mechanische Zersetzung der Kreide Limburgs. — Neue 

Bryozoën- Arten aus der Tuff-kreide von Maestricht, in W. DUNKER u, H. V. MEIJER, 

Palaeontographica, Bd. V, 1858, p. 127. 
Voorts hebben nog verscheidene andere schrijvers bijdragen geleverd tot de geolo- 

gische en palaeontologische kennis der Maastrichtsche krijtlagen, als: G. cuvren, 

F. A. ROEMER, HAGENAU, D'ORBIGNY, GOLDFUSS, D'OMALIUS D'HALLOY, D'ARCHIAC, 
LYELL, DEBEY en VON ETTINGHAUSEN , DUMONT €, a. 
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zijnen westelijken voet bespoelt. Tusschen het Maasdal en het Jekerdal 

breidt zich derhalve de Pietersberg uit met een betrekkelijk langen , 

maar smallen rug, die een soort van plateau vormt, nabij welks noord- 

einde het fort St. Pieter gelegen is, dat het-aan den noordelijken voet 

des bergs gelegen Maastricht bestrijkt. 

Behalve het genoemde fort, bevinden zich op den rug des bergs de 

hoeve Lichtenberg, het kasteel Caster en de hoeve Le Sart. Langs 

beide laatstgenoemde heen windt zich de oude weg van Maastricht 

naar Luik. 

De helling van den Pietersberg is merkelijk steiler dan die der overige 

hoogten, inzonderheid aan de zijde van het Maasdal. Aan de plaats, 

genaamd de Roode haan, op ongeveer een half uur afstands van Maas- 

tricht, vormt hij zelfs een zeer steilen rotswand van omstreeks 60 el 

hoogte, waaraan de verschillende lagen van het gesteente duidelijker 

dan elders zigtbaar zijn. 

Om in het inwendige des bergs te komen, heeft men de keuze 

tusschen een twintigtal ingangen, waaronder omstreeks de helft groo- 

tere. HEenige daarvan zijn echter thans buiten gebruik. De meeste dezer 

ingangen, zoowel als de vloer van het geheele stelsel van gangen zelf, 

zijn op ongeveer 60 ellen boven het vlak der Maas gelegen, zoodat 

men dus den berg eerst moet bestijgen om daarin binnen te treden. 

De grootste dezer ingangen, geplaatst nagenoeg onder het fort van 

St. Pieter, aan de westzijde des bergs, vertoont zich als een wijde 

grot, welker gewelf zich tot ruim 18 el boven den bodem. verheft. 

Vroeger opende deze grot zich aan haar achtereinde in de eigenlijke 

gangen. Thans echter is de toegang daarheen versperd, omdat er de 

veiligheid van het fort door bedreigd werd. Van die grot worden ge- 

deelten gebruikt als bergplaatsen van graan. 

De uitgebreidheid van het stelsel van gangen in het gesteente des 

bergs, die alle onderling in gemeenschap staan en als het ware eene 

onderaardsche stad met tallooze straten vormen, bedraagt drie kwar- 

tier of een klein uur in de lengterigting, terwijl de breedte op een 

kwartier tot een klein half uur geschat wordt. De geheele opper- 

vlakte van het ondermijnde gedeelte des bergs evenaart dus ongeveer 

die van geheel Amsterdam, en, wat het aantal der zich in allerlei 

rigtingen kruisende gangen betreft, zoo is dit voorzeker vele malen 

grooter dan dat der straten in genoemde hoofdstad. Naar men zegt, 
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zoude het niet minder dan 100666 bedragen. Om zich eenigermate 

eene voorstelling van dit gangenstelsel te vormen, kan men eenen 

blik slaan op de bijgevoegde plaat, waarin de platte grond van 

een klein gedeelte daarvan is afgebeeld naar een plan, in 1842 door 

den Franschen ingenieur LE BLANC ontworpen en door den heer BINK- 

Horst aan zijn werkje toegevoegd. Het valt dadelijk in het oog, dat 

in het eigenlijk ondermijnde gedeelte de ruimte, door de gangen en 

die door de overgebleven zuilvormige muren ingenomen, bijna even 

groot is. Voorts herkent men aan dit plan reeds eene der eigen- 

dommelijkheden der laatsten, dat hunne kanten namelijk meestal 

regthoekig zijn afgesneden. Die gedaante is het eenvoudige gevolg van 

het gebruik, hetwelk men van den steen tot bouwsteenen maakt. 

Deze worden regthoekig afgezaagd en zoo kan het ook niet anders, of 

de overgebleven gedeelten, die men als zuilen tot steun van het gewelf 

het staan, moeten eene nagenoeg vierkante of regthoekige gedaante 

hebben. Een Amsterdamsch koopman, die tevens dichter was, of, 

indien men liever wil, een vaderlandsch dichter, die tevens koopman 

was, vergeleek eens de gangen van den Pietersberg bij een theepak- 

huis, waarin, gelijk men weet, de vierkante kisten laagsgewijs op 

rijen, hier en daar met doorgangen, tot aan de zoldering opeengestapeld. 

staan. Indien deze vergelijking al niet moge getuigen van eene hooge 

dichterlijke vlugt, zij is treffend door hare juistheid, te meer omdat 

op vele plaatsen aan de zich loodregt verheffende kanten der zuilen 

nog de strepen zigtbaar zijn, welke de plaatsen aanwijzen, waar de 

steenen zijn afgezaagd en waardoor eene zamenstelling uit regthoekige 

blokken wordt nagebootst. 

Meestal verheffen zich de wanden der zuilen regtstandig tot aan de 

vlakke zoldering der gangen; hier en daar echter hebben de werklieden 

langs den top der zuil nog een schuin gedeelte laten staan, hetwelk 

zich dan als een soort van kapiteel vertoont. De hoogte der zuilen, 

met andere woorden die der gangen, is eenigermate verschillend:, maar 

bedraagt over het algemeen van 5 tot 7 ellen. Op enkele punten, — 

zoo nabij den ingang bij Slavanten, — is die hoogte aanmerkelijker , 

van 10 tot 12 ellen. Daar zijn de gangen ook het wijdst, van 4 tot 

5 ellen. Wat de gewone wijdte der gangen betreft, zoo is deze blijk- 

baar geregeld geworden door de breedte van het spoor der karren, 

waarmede de steenen en het gruis worden vervoerd. Wij moeten 
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hierbij echter doen opmerken, dat het karrespoor in Limburg merkelijk 

breeder is dan dat in de overige provinciën. Slechts op eenige weinige 

punten zijn, hetzij door latere wegruiming of door instorting van een 

deel der zuilen, iets grootere ruimten ontstaan. Nergens zijn deze 

echter van eenigzins aanmerkelijken omvang, hoewel de gidsen er den 

naam van kamers aan geven. De wanden van enkele dezer zooge- 

naamde kamers zijn bedekt met teekeningen in houtskool en roodkrijt, 

weinig getuigende voor het kunsttalent der vervaardigers. De voor- 

stellingen zijn ontleend aan de bijbelsche geschiedenis en aan de my- 

thologie. Eene der ruimten draagt den naam van de hel, omdat zich 

in den achterwand daarvan eene wijd gapende opening bevindt, waarom 

heen een soort van aangezigt geteekend is. 

Met de bepaling van de wijdte der gangen door de breedte van 

het karrespoor staat nog eene bijzonderheid in verband, welke wij 

hier moeten vermelden. Langs de wanden der gangen ziet men na- 

melijk dikwijls horizontaal loopende groeven, die reeds op eenigen 

afstand van de zoldering zigtbaar zijn en zoo, evenwijdig loopende , 

elkander benedenwaarts opvolgen tot op eene zekere hoogte boven 

den vloer. Zij, die niet met de wijze van exploitatie des bergs 

bekend zijn, zouden ligt geneigd zijn deze evenwijdige groeven 

voor eene eigendommelijkheid van het gesteente zelve te houden, ter- 

wijl zij in werkelijkheid niet anders zijn, dan de indruksels, welke 

de uitstekende punten der voorbij de wanden rijdende karren gemaakt 

hebben. En daar de bewerking overal van boven is aangevangen en 

allengs naar beneden is voortgezet, zoo is het klaar, dat de vloer, 

waarover het vervoer plaats had, al lager en lager werd en dat de 

bedoelde groeven aan zijne hoogte op zekere tijdstippen beantwoordden. 

Op het eigenaardig beloop der gangen hebben nog twee omstandig- 

heden invloed uitgeoefend, welke eene vermelding verdienen. Vooreerst 

is het duidelijk, dat men steeds genoodzaakt is geweest, wilde men 

voor instorting van den bovengrond beveiligd zijn, een voldoend ge- 

deelte van het gesteente in den vorm van zware zuilen tot steun van 

het gewelf te laten staan. De eigenaars van den bovengrond, die het 

regt hadden op het gesteente, dat daaronder gelegen was, droegen 

natuurlijk dat regt niet over dan onder behoorlijke waarborgen, dat 

hunne woningen en landerijen niet eenmaal in de diepte verdwijnen 

zouden. 
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In de tweede plaats werd de rigting der gangen bepaald door den 

bijzonderen aard van het gesteente zelf, Dit vertoont zich op den 

eersten blik als een soort van lichtgelen zandsteen. Vroeger werd het 

ook daarvoor gehouden. Thans weet men, dat het een kalkgesteente 

is, een soort van grofkorrelig krijt-, geheel bestaande uit de vergruisde 

overblijfsels van vroegere zeedieren, schelpen van weekdieren, schalen 

van zee-egels, koralen en vele andere, waarop wij nog nader terug 

zullen komen. Het hoofdbestanddeel van den steen is dus koolzure kalk 

(95 tot 96 proc.), met eene kleine hoeveelheid koolzure magnesia (ruim 

1 proe.), terwijl de gele kleur veroorzaakt wordt door ijzeroxydhydraat , 

dat er in zeer geringe, eenigzins afwisselende hoeveelheid in bevat is en 

als een soort van bindmiddel de overige ligehaampjes zamengeklonterd 

houdt. Te midden nu van dit kalkgesteente liggen vuursteenen ver- 

spreid, van zeer verschillende grootte, van die van een paar Ned. 

duimen af tot een halve el in doormeter toe. Deze vuursteenen vormen 

hier en daar banken, doch die geenszins geregeld gelegen zijn, zooals 

werkelijk het geval is in de diepere lagen, welke uit een soort van 

wit krijt bestaan, dat niet tot bouwsteenen wordt verwerkt. Stuiten 

nu de werklieden op zulk een bank van vuursteenen, dan houden zij 

op met in die zelfde rigting voorttewerken, en zij wenden zich regts 

of links om eene plek te vinden, waar het gesteente vrij van vuur- 

steenen is. En zoo zijn die menigvuldige, zich dikwerf op korten af- 

stand van elkander bevindende dwarsgangen ontstaan , welke de vroegere 

hoofdgangen verbinden, terwijl de dwarsgangen weder op hunne beurt 

tot uitgangspunten van andere dwarsgangen werden, enz., totdat ein- 

delijk dat digte wirwar van korte, onderling gemeenschap hebbende 

gangen ontstond, gelijk het th&ns in den Pietersberg bestaat en nog 

daar waar de exploitatie wordt voortgezet, voortgaat zich te vormen. 

Zoo verhaalt dus de berg zelf een gedeelte zijner eigen geschiedenis. 

Hoe de wording van dat uitgestrekte gangen-stelsel heeft plaats gegre- 

pen, weten wij, maar moeijelijker is de beantwoording der vraag: wanneer 

is men daarmede aangevangen? Alvorens te trachten daarop eenig ant- 

woord te geven, is het noodig eenige oogenblikken stil te staan bij het 

gebruik, dat van het gesteente des Pietersbergs wordt gemaakt. 

Sedert onheugelijken tijd wordt dit gesteente aangewend tot drieërlei 

oogmerken, namelijk 1) als bouwsteenen, 2) als steenen tot afperking 

der landerijen in stede van de hier ontbrekende sloten of greppels, 
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evenals men op het hooge gedeelte van Texel tot hetzelfde doel opeen 

gestapelde plaggen of zoden bezigt, en 8) als gruis, zijnde afval ver- 

kregen bij de bewerking, dat, op gelijke wijze als elders met kalk of 

mergel geschiedt, over den grond gestrooid en met de akkeraarde ver- 

mengd wordt, om deze voor de bebouwing en het kweeken van voedsel- 

gewassen geschikter te maken. 

Als bouwsteen heeft de steen van den Pietersberg eene geringere 

waarde dan vele andere hardere gesteenten. Hij is zeer week en biedt 

dus weinig weerstand. Maar juist uit dien hoofde laat hij zich ook 

met de grootste gemakkelijkheid bewerken, vooral terwijl hij zich nog 

in den berg zelven bevindt. De steen is dan zoo week, dat hij zich 

met een mes snijden laat. Bovendien is hij zeer poreus, hetgeen ten 

gevolge heeft, dat hij geheel doortrokken is met water. Herst door 

drooging aan de lucht erlangt de steen eene genoegzame hardheid om 

als bouwsteen te worden gebruikt. Daarbij moeten de werklieden zorg 

dragen de steenen aan ééne zijde te merken, opdat zij later bij het 

gebruik juist zoo op elkander kunnen gestapeld worden, dat elke steen 

weder in die stelling komt, welke hij ook in den berg innam. Het 

gesteente is namelijk zamengesteld uit zeer dunne laagjes, die op elk- 

ander rusten. Worden nu de steenen niet met hunne onder- en 

bovenvlakken, maar met hunne zijkanten op elkander gelegd, dan 

doet de drukking die laagjes uiteen wijken en het daarmede opge- 

trokken gebouw zoude gevaar loopen van in te storten. Het is het- 

zelfde verschijnsel, als dat hetwelk gebeuren zoude, indien men onin- 

gebonden boeken, met de randen hunner bladeren naar boven gekeerd, 

opeenstapelde. 

Er bestaat overigens nog verschil in de mate van hardheid en vast- 

heid der steenen, die uit onderscheiden gedeelten des Pietersbergs wor- 

den verkregen, alsmede tusschen deze en die van andere groeven, welke 

op verscheidene andere punten ten oosten en ten zuidwesten van Maas- 

tricht in een overigens gelijk gesteente bestaan. Die van Valkenburg 

en Sibbe worden het hoogst geschat. Ook heeft men van de poreus- 

heid van het gesteente op eene eigendommelijke wijze gebruik gemaakt 

om het beter bestand te doen zijn tegen den schadelijken invloed van 

het weder. Men laat het namelijk, na bewerkt en gedroogd te zijn , 

doortrekken met lijnolie. Dit wordt inzonderheid toegepast op bouw- 

kunstige versiersels, die, juist wegens de gemakkelijke snijbaarheid 
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des weeken steens, daaruit zonder veel moeite vervaardigd worden. 

Dit is onder anderen geschied aan de gedeeltelijk uit dezen steen op- 

getrokken kerk van St. Jacques te Luik en aan de zoldering van eene 

der kerken te Namen. 

Het kon wel niet anders, of de bewoners der streek, waarin dit 

gesteente voorkomt, moeten reeds vroeg zijne geschiktheid als bouw- 

materiaal erkend en daarvan partij getrokken hebben, evenals de tegen- 

woordige bewoners het nog doen. Zeer eenvoudige werktuigen, een 

houweel en een zaag, zijn voldoende om zich den noodigen voorraad 

bouwsteenen te verschaffen, die daar in rijken overvloed aanwezig zijn. 

Bovendien is de arbeid om deze te verkrijgen uit hoofde der zachtheid 

van het gesteente betrekkelijk luttel. Sommigen nu meenen, dat 

reeds de Romeinen, die in de nabijheid van Maastricht eene legerplaats 

hadden, waarnaar het aan de oostelijke helling des Pietersbergs gelegen 

kasteel Caster nog zijnen naam draagt, met het aanleggen der onderaard- 

sche gangen in dien berg zouden begonnen zijn. Er is voorzeker in 

deze meening op zich zelve niets onwaarschijnlijks, maar het ontbreekt 

aan gronden, om haar deugdelijk te staven. Men heeft zich daartoe 

beroepen op de ruïne van Lichtenberg, welke zich nabij een der ingangen 

in den berg bevindt en die bij het volk den naam van Caesar’s 

toren draagt, doch bevoegde oudheidkundigen zijn van oordeel, dat 

die ruïne uit de middeleeuwen dagteekent. Zeker althans is het, dat 

onder de talrijke opschriften in de gangen, er geene voorkomen, die 

ouder zijn dan de twaalfde eeuw en dat de oudste gebouwen van 

Maastricht en van de naburige gemeenten niet uit den steen van den 

Pietersberg zijn opgetrokken. Dit laatste vooral schijnt een allezins 

afdoende grond te zijn om aan de gangen in den berg niet zulk 

een hoogen ouderdom toe te kennen als sommigen willen. 

Hoe dit zij, die berg, indien hij spreken konde, zoude ons nog 

wel andere geschiedenissen te verhalen hebben, dan die, welke alleen 

de wording van het doolhof van gangen daarin betreffen, geschie- 

denissen van vreeselijken doodsangst, die de haren te berge zouden 

doen rijzen en het bloed in de aderen stollen. Nog leven de verhalen 

in den mond des volks van ongelukkige verdwaalden, die aldaar den 

dood gevonden hebben en wier lijken later terug gevonden zijn. In 

1640 hadden vier monniken, waarschijnlijk van het nabuzige klooster 

Slavanten, het voornemen opgevat om in deze onderaardsche gangen 
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eene kapel te bouwen. Zij hadden zich voorzien van een draadklu- 

wen, dat zij afwikkelden naarmate zij zich van den ingang verwij- 

derden. De draad brak echter af en zij konden den terugweg niet 

vinden. Zeven dagen later werden de vier lijken gevonden, op 

korten afstand van elkander, met het aangezigt op den grond liggende 

en met den rozenkrans in de hand. Nog toonen de gidsen de met 

houtskool ruw geschetste afbeeldingen dezer ongelukkigen, op de 

plek waar zij den schrikkelijken hongerdood gestorven zijn. 

Toen rAvsas DE sT. FOND in 1795, in gezelschap van eenige Fransche 

officieren en begeleid door soldaten, die de fakkels droegen, den Pie- 

tersberg bezocht, werd eene dergelijke ontdekking gedaan. Wij laten 

hem zelven haar verhalen: 

„Wij waren gekomen in een hoogen en wijden gang, die van de 

overigen verschilde door het ontbreken van de zijdelingsche openingen, 

welke elders zoo menigvuldig zijn. Hier daarentegen bevonden wij ons 

in eene lange en breede straat, die van verre geene andere opening 

scheen te hebben dan die, waardoor wij waren binnen gekomen. 

„Loen wij ongeveer op de helft van dezen gang gekomen waren, 

zagen wij bĳ het licht der fakkels een voorwerp, dat geleek op een 

mensch, op den grond uitgestrekt alsof hij sliep. Dit denkbeeld werd 

bevestigd, naar mate wij naderden, en toen het licht het ten volle be- 

scheen, herkenden wij het ligchaam van een doode. De plaats, de 

toestand van dezen ongelukkige, verwekten in ons eene verbazing, 

vermengd met afgrijzen. Het was niet meer dan een verdroogd ge- 

raamte , nog gekleed als een werkman; een hoed lag naast zijn hoofd ; 

zijne schoenen waren uitgetrokken en lagen naast zijne voeten, en een 

rozenkrans lag bij de eene hand. De toestand, waarin het lijk gevon- 

den werd, duidde aan, dat er meer dan zestig jaren verloopen waren, 

sedert de ongelukkige hier levend begraven werd.” 

In 1808 vonden eenige jongelieden in eenen verwijderden gang van 

den Pietersberg het geraamte van een monnik, nog bedekt met zijn 

pij en daarnevens dat van eene vrouw, waarvan de kleeding toonde, 

dat zij tot den gegoeden stand had behoord. Haar laatste doodstrijd 

openbaarde zich nog in de krampachtig toegeknepen vuisten. Misschien 

het laatste hoofdstuk van een vreeselijk eindigenden roman. 

Doch ook enkele verdwaalden zijn nog tijdig gered geworden. In 

1838 en in 1841 had een der gidsen, eurix geheeten, het geluk twee 
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kinderen terug te vinden. Een daarvan, dat twaalf jaren oud was, 

had reeds zesentwintig uren in den berg doorgebragt. 

Bij de groote onderlinge overeenkomst der gangen kan het ligtelijk 

gebeuren, dat zelfs personen, die door veelvuldig bezoek den weg 

daarin goed hebben leeren kennen, toch op een dwaalspoor geraken. 

Daarvan kan een mijner vrienden, wiens toenmalige woonplaats Maas- 

tricht was, uit eigen ondervinding getuigen. Zeer dikwerf reeds had 

hij alleen of in gezelschap van anderen den berg bezocht en dezen in 

allerlei rigtingen doorkruist. Een kompas stelde hem in staat zich naar 

het westen of oosten te wenden, dat is daarheen waar zich de in- of uit- 

gangen aan de beide hellingen des bergs bevinden. Hij had alle reden 

om te gelooven, dat hij in dien doolhof goed den weg kende en toch 

werd die kennis eenmaal op eene zeer zware proef gesteld. In ge- 

zelschap van drie zijner bekenden, allen officieren in garnizoen te 

Maastricht, had hij zich in den berg begeven. Als hun gids ging 

hij vooraan en droeg den fakkel. Aanvankelijk volgde hij den hem 

wel bekenden weg, doch op een zeker punt gekomen, bemerkt hij 

tot zijn schrik, dat die plek hem geheel vreemd is. Hij keert terug , 

maar zonder de oude, wel bekende merkteekenen terug te vinden. Hij 

is verdwaald! En met hem drie anderen, die zich aan zijn geleide 

hebben toevertrouwd en waaronder vaders van huisgezinnen zijn. 

Verdwaald! Men begrijpt wat dit woord hier beteekent! Men 

beseft, ook zonder nadere ontleding, de gewaarwordingen, welke hem 

en zijne medgezellen bezielden, toen het eene uur voor en het an- 

dere na verstreek, zonder dat zij weder op een bekend pad kwamen, 

en zij reeds het oogenblik in het vooruitzigt hadden, waarop hun 

bijna opgebrande fakkel geheel. uitgedoofd zoude zijn en zij zich te 

midden eener stikdonkere duisternis zouden bevinden. Afgaande op de 

door het kompas aangegeven rigting, waren zij reeds herhaaldelijk 

gangen ingeslagen, die zij hoopten, dat hen naar buiten zouden voeren , 

maar die telkens bleken blind te eindigen. De hevigste dorst begon 

hen te kwellen. Zij waren op het punt van radeloos te worden. 

Eindelijk, na zeven bange uren ontglipt aan de benaauwde borst van 

den leidsman een „Goddank! Hij ontdekt een der hem welbekende 

merkteekens. Een uitgang moet in de nabijheid zijn. Weldra berei- 

ken zij dien, en zij gevoelen zich weder vrij, vrijer dan een gevangene, 

die aan den kerker is ontsnapt, waar hem althans geen akelige hon- 

gerdood bedreigde. 
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Diezelfde catacomben van den Pietersberg zijn ook nog van andere 

tooneelen getuigen geweest. Zij hebben ook tot een toevlugtsoord van 

ongelukkigen gestrekt. Toen in 1794 de legers der Fransche republiek 

België veroverden en Maastricht insloten, namen de boeren uit de 

omstreken met hun vee daarheen de wijk. Nog toont men de over- 

blijfsels van kribben en van ovens om daarin brood te bakken, welke 

van dien tijd dagteekenen, en in de groeven bij het dorpje Geulhem 

bevindt zich een preekstoel en een altaar, waar de mis gevierd werd, 

toen deze overal, waar de Fransche wapenen zegevierden, verboden 

was en de priesters, die haar bedienden, aan vervolging bloot stonden, 

Diezelfde onderaardsche gewelven dienden ook meermalen tot wijk- 

plaats voor jongelieden, die zich aan de Fransche krijgsdienst gedurende 

de eerste jaren dezer eeuw zochten te onttrekken. 

Eenmaal waren zij zelfs het tooneel van eenen strijd. Het was ge- 

durende het beleg van Maastricht, toen de Oostenrijkers deze stad en 

het op den berg gelegen fort St. Pieter bezet hielden. Uit de kase- 

matten van dit fort daalt een trap naar beneden en voert in de diepte 

naar de onderaardsche gangen. Een detachement Fransche jagers had 

zich van den reeds boven vermelden grooten ingang aan de westzijde 

des bergs, digt onder het fort meester gemaakt en bestookte van daar 

uit telkens de Oostenrijksche patrouilles. De belegerden besloten eene 

poging te doen om de Franschen van daar te verdrijven. In het holle 

van den nacht daalden zij langs den zoo even genoemden trap af. Zij 

konden dit echter niet doen zonder fakkels mede te nemen en eenig 

gerucht te maken. De Franschen vernamen het uit de verte naderend. 

gedruisch, gingen hen te gemoet, wachtten hen in een der hoofdgan- 

gen op, en, toen de Oostenrijkers digt genoeg genaderd waren, werden 

deze onverhoeds ontvangen met een peloton-vuur, dat hen al ras op de 

vlugt dreef, onder achterlating van verscheidene dooden en gevan- 

genen. 

Uit de medegedeelde gevallen kan men reeds besluiten, dat de onder- 

aardsche holen van den Pietersberg zeer wel tot tijdelijk verblijf voor 

menschen kunnen dienen, zonder dat de gezondheid er nadeel onder 

lijdt. Geenerlei schadelijke uitwasemingen bezwangeren de lucht daarin 

met stoffen, die voor inademing ongeschikt zijn. De temperatuur der 

lucht binnen in de gangen is, volgens de waarnemingen van wijlen den 

hoogleeraar CcRAHAY, gedurende het geheele jaar nagenoeg onveranderlijk 
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9° C. of ruim 48° Fahr. *), met slechts een halve graad verschil tusschen 

den winter en den zomer. Daar nu de gemiddelde luchttemperatuur 

van Maastricht 10°,1 C. bedraagt?), zoo is de lucht in den berg ge- 

middeld ongeveer 1° koeler dan de buitenlucht. Op den eersten blik 

is zulk een verschil vreemd en schijnt in tegenspraak met hetgeen men 

elders in dergelijke gevallen gevonden heeft. Het raadsel lost zich 

echter op, wanneer men bedenkt, dat: het geheele, uiterst poreuse ge- 

steente met water doortrokken is, en dat, ten gevolge van de verdam- 

ping aan de oppervlakte, het gesteente moet afkoelen en daarmede ook 

de in de gangen bevatte lucht eene lagere temperatuur aannemen dan 

het geval zoude zijn, indien die verdamping en voortdurende afkoeling 

niet plaats greep. 

Een ander gevolg van dit watergehalte van het gesteente is, dat de 

lucht in de gangen gestadig met waterdamp nagenoeg verzadigd is. 

Cramar vond uit zijne waarnemingen met den psychrometer, dat deze 

98,9 proe. waterdamp aanwees. Het kan dan ook niet verwonderen, 

dat, gedurende den winter, in de nabijheid der openingen, waar de 

koudere buitenlucht met de warmere, waterrijke lucht van het inwendige 

des bergs in aanraking komt, een digte nevel wordt waargenomen, ge- 

vormd door den zich neerslaanden waterdamp. 

Slechts op enkele punten echter is het gesteente zoo poreus, dat het 

water daaruit droppelsgewijs nedersijpelt. Het spreekt wel van zelf, dat 

dit van veel gewigt was voor hen, die in den berg een tijdelijk toevlugts- 

oord vonden , te meer daar dit water goed drinkbaar is, omdat het slechts 

weinig van den koolzuren kalk, waaruit het gesteente bestaat , opgelost 

houdt. Dit blijkt daaruit, dat er zich nergens druipsteen uit afzet, gelijk 

elders in natuurlijke holen in kalkgebergten, ten gevolge van het grootere 

koolzuur-gehalte des waters, zoo menigvuldig plaats grijpt. 

1) Dit cijfer stemt geheel overeen met dat, verkregen door vAN SWINDEN , tijdens 
zijne bezoeken van den Pietersberg op 3 Julij 1782 en in Junij 1792. 

?) Volgens eene mededeeling van mijn ambtgenoot Buys BALLOT. Deze gemid- 

delde temperatuur is berekend uit de gemiddelde der waarnemingen, onder aanbren- 

ging eener correctie voor de uren van waarneming. De gemiddelde, afgeleid uit 

de waarnemingen aan den maximum- en minimum-thermometer door CRAHAY, be- 

draagt 99,95, dat weinig van het boven aangenomen cijfer verschilt. 

(Het slot volgt.) 
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Er is zeker geen punt op onzen aardbol, dat in vele opzigten 

zoo merkwaardig mag heeten, als de beide uiteinden van de as, 

rondom welke onze aarde hare dagelijksche omwenteling volbrengt. 

Aan de polen zoude men gedurende zes maanden de zon zien rondgaan 

in cirkels, aan den horizon evenwijdig, om dan weder gedurende zes 

maanden geheel beneden den horizon te verdwijnen. Daar alle meri- 

dianen in dat punt zamenvallen en elkander snijden en de zon dus 

altijd in den meridiaan is, zoude het meten van den tijd bij uren daar 

vervallen; en daar tevens alle winden noodzakelijk in eene rigting 

waaijen, die loodregt op den aequator staat, zou men met regt kunnen 

beweren, dat daar een altijddurende zuidewind heerschte , onverschillig 

uit welken hoek hij waait. Aan de noordpool zou men het gesternte 

van de kleine beer en de poolster aan het toppunt des hemels zien en 

aan de zuidpool eene ledige ruimte boven zich hebben, omgeven van 

de groote zuidelijke sterrebeelden van het schip, het kruis, den drie- 

hoek, de paauw en de waterslang. 

Maar de polen bieden nog andere verschijnsels aan, die men nergens 

dan daar alleen zal kunnen waarnemen. Daar de polen wegens de 

afgeplatte gedaante der aarde het naast bij het middenpunt der aarde 

zijn geplaatst, is de aantrekkingskracht daar het sterkste, heeft de 

zwaarte daar de grootste intensiteit, terwijl daarentegen de middenpunt- 

schuwende kracht, die door de dagelijksche rondwenteling uitgewerkt 

wordt, gelijk nul is. Er heerscht daar derhalve een toestand, ge- 

heel tegengesteld aan de plaatsen, onder den aequator gelegen, waar 

de zwaartekracht de geringste intensiteit heeft, terwijl de middenpunt- 
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schuwende kracht haar maximum bereikt. Een vallend ligchaam, 

onderworpen aan deze twee in tegengestelden zin werkende krachten , 

doorloopt onder den aequator in zes seconden eene ruimte van 175 

meters en 997 millimeters en aan de polen onder den eenigen invloed 

van de zwaartekracht 176 meters en 613 millimeters in denzelfden tijd. 

Het verschil is dus 616 millimeters, geheel overeenkomende met de 

verhouding, die er tusschen de poolmiddellijn en de aequatormiddellijn 

onzer aarde bestaat. De schommelingen van den secondeslinger beves- 

tigen deze uitkomsten. Onder den aequator heeft de slinger, die ééne 

schommeling juist in ééne seconde volbrengt, eene lengte van 991 

millimeters, maar op Spitsbergen, op 79° 50’ noorderbreedte, moest de 

generaal sABINE den secondeslinger 5 millimeters verlengen om den 

duur van ééne schommeling juist met ééne seconde te doen overeen- 

stemmen. De theorie leert wel, hoe lang de secondeslinger op de pool 

zijn moet, maar de regtstreeksche ervaring is nog niet gemaakt. 

Of nu dit zoo belangrijke punt zich op een vastland , op een eiland of 

in de opene zee bevindt, is nog geheel onbekend. Zoo is het ook met 

de daar heerschende temperatuur. En hoe vele andere onbeantwoorde vra- 

gen zijn er nog te doen met opzigt tot de noordpool-gewesten ? Eindigt de 

kust van Groenland op 76° noorderbreedte, waartoe SABINE en CLAVERING 

in 1828 gekomen zijn, of verlengt zij zich, zooals dr. PETERMANN meent , 

onder den vorm van een schiereiland of een archipel, die zich westwaarts 

uitstrekt tot aan de Behringstraat, en waarvan het eiland Herald, in 1849 

door kerrerr ontdekt, de laatste schakel zou zijn? Achter dit eiland zagen 

KELLETT en zijne reisgenooten in de verte een uitgestrekt land met spitse 

bergtoppen, die de wolken doorboorden. Reeds in 1762 had de Rus An- 

DREJEV in deze streken een land aangewezen, Titigen geheeten en door 

een volksstam bewoond, die zich zelven den naam van Kraïhaï gaf, en 

de admiraal wrANGEL had de hoogste punten van dit land weder ontdekt 

van den top van de Siberische kaap Jakan. ANnpresev werd niet ge- 

loofd en intusschen hebben SABINE en CLAVERING Groenlanders gevonden, 

die op 74° 10’ noorderbreedte woonden. Karr stond zelfs in den winter 

van 1853 en 1854 in verbindtenis met Esquimoos, die niet ver van de 

Renselaarsbaai op 78° 40’ in een dorp woonden, ’t welk zij Etah 

noemden. Morro, een zijner reismakkers, heeft zelfs boven ‘de 80° 

noorderbreedte hutten gevonden, die in het ijs waren uitgegraven en 

met beenderen van walvisschen en zeehonden omgeven. Wij kennen 

1866. 18 
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waarlijk de uiterste grenzen nog niet van het door het menschengeslacht 

bewoonde gebied. De natuurkundige aardrijkskennis, de hydrographie, 

de geologie, de fauna en flora dezer streken zijn ons nog voor een groot 

gedeelte onbekend. 

Men heeft zich bedrogen toen men meende, dat de zucht voor noord- 

pooltogten na die, welke ondernomen zijn om den verloren FRANKLIN 

op te zoeken, voor eene halve eeuw zou zijn afgekoeld. Integendeel 

die zucht is in de laatste twee jaren merkelijk aangewakkerd. Het 

groote vraagstuk van onzen tijd is niets minder dan om tot de noord- 

pool zelve door te dringen. 

Wij hebben reeds in den vorigen jaargang over den weg naar de 

„Noordpool een. kort verslag gegeven. Wij meenen echter de lezers van 

dit tijdschrift geen ondienst te doen, indien wij eenigzins meer uitvoerig 

dit onderwerp behandelen, ten einde hen te doen inzien, zoowel wat 

daartoe reeds gedaan is, als wat daartoe nog gedaan moet worden. 

Wij doen dat te liever, omdat de heer crARLES MARTINS, een Fransch- 

men, die reeds in 1838 en 1839 den togt met de Recherche in de 

noordpoolstreken heeft mede gemaakt, in de Revue des deux Mondes, 

Janvier 1866, 24° livr., eene menigte bijzonderheden heeft medege- 

deeld, die onzen lezers zeker niet onwelkom zullen zijn. 
Ed 

FE: 

Zullen wij een juist oordeel vellen over de plannen, die thans worden 

voorbereid, dan dienen wij allereerst het terrein te kennen, waarop 

die plannen moeten worden verwezenlijkt, en de middelen , reeds vroeger 

aangewend om dat doel te bereiken. 

Als men het oog slaat op eene kaart van de noordpoolgewesten , 

waarvan de pool zelve het middenpunt uitmaakt, dan bemerkt men, 

dat zij door de twee vastelanden van Azië en Amerika, die door de 

Straat-Behring van elkander worden gescheiden, als met een krans is 

omgeven. Geene andere opening door het Aziatische vasteland verbindt 

de IJszee met den grooten Oceaan. Het noorden van Amerika daaren- 

tegen is doorsneden met eene menigte straten, kanalen en zeearmen, 

die groote eilanden en voorgebergten omspoelen. Door deze straten en 

kanalen staat de Poolzee in verbindtenis met de Hudsons- en Baffins- 



DE TOEKOMST DER NOORDPOOLTOGTEN. 215 

baai, die hare wateren aan de kusten van Labrador in den Atlantischen 

oceaan uitstorten. Deze verbindtenis is de eenige niet. Tusschen de 

oostkust van Groenland en die van Noorwegen bestaat eene opene 

ruimte, waardoor de Poolzee in vrije verbinding staat met den Atlan- 

tischen oceaan. De archipel van Spitsbergen, in het midden van dezen 

breeden waterweg geplaatst, niet als een hinderpaal, maar als eene 

pleisterplaats, is de natuurlijke station op den weg naar de pool. De 

westkusten van het hoofdeiland, door diepe en vertakte inhammen 

doorsneden , worden besproeid door de wateren van den golfstroom, die 

uitgaande van de golf van Mexico, de westkusten van Ierland en de 

oostkusten van IJsland voorbijvloeit, de Shetland- en Faroër-eilanden 

omgeeft, langs Noorwegen Lapland bereikt en om de Noord-kaap heen 

zich in de IJszee verliest. Deze stroom van warm water verzacht de 

winters van geheel westelijk Europa tot aan Spitsbergen toe. Daaraan 

is het te danken, dat het drijfijs, ’t welk door de gletschers van Spits- 

bergen en Groenland in den noorder oceaan wordt uitgestort, smelt, 

voor het de zuidkust van IJsland op 68° noorderbreedte bereikt, terwijl 

de velden drijfijs, die de Hudsons- en Baffins-baai door de Straat-Davis 

uitstorten, in den Atlantischen oceaan tot op 40° afdrijven, dat is tot 

op de breedte van Boston en Madrid. 

Al deze omstandigheden zamen vereenigd hadden van den beginne 

af de groote vaart der Hollandsche en Engelsche schepen naar de 

IJszee gelokt. Met gunstige winden kon men in minder dan ééne 

maand zich van de Hollandsche en Engelsche havens tot aan de zuid- 

punt van Spitsbergen begeven. Een handelsbelang trok weldra schepen 

van alle zeevarende volken van Europa daarheen, namelijk de walvisch- 

vangst. In den aanvang bezocht dit monsterachtig zeedier de kusten 

van geheel Europa, en de Baskische, Bretonsche, Normansche, Vlaam- 

sche en Noorweegsche visschers vervolgden het van de 10% tot de 13% 

eeuw, een ieder aan zijne eigene stranden. De walvisschen, zonder 

ophouden verjaagd, werden zeldzamer en trokken zich naar het noorden 

terug. De Basken volgden ze en waagden zich reeds in de 16% eeuw 

op de kusten van IJsland, Groenland en New-Foundland. De IJslan- 

ders, die eene nieuwe industrie rondom hun eiland zagen ontstaan, 

voegden zich bij de Basken en tegen het einde van de 16* eeuw hielden 

zich vijftig of zestig schepen van de beide natiën in de wateren van 

IJsland met de walvischvangst bezig. De Engelschen traden tegen 1594 

18 
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mede in het strijdperk. In 1607 vindt Hudson Spitsbergen weder, 

dat twaalf jaren te voren door de Hollanders ontdekt was, en dringt in 

het noorden tot op 80° 23’ door. Jonas Poor, die in 1610 door de 

maatschappij tot ontdekking van nieuwe landen gezonden was, komt 

wel miet over de 794’ noorderbreedte, maar staat versteld over het 

groot aantal walvisschen, die deze kusten bezoeken en lokt de uitrus- 

ting van twee Engelsche schepen uit, voorzien met zes Baskische har- 

poeniers. De togt viel zeer ongelukkig uit. Desniettemin waren er 

het volgende jaar vijf walvischvaarders in deze wateren, twee Engelsche, 

twee Hollandsche en één Baskisch. De Engelschen verdreven de Hol- 

landers, voorgevende, dat zij alleen het regt hadden in deze wateren 

te visschen. In 16138 verkreeg de Engelsche Muskowitische compagnie 

een koninklijk charter, ’t welk dit voorgewend regt bekrachtigde , en 

rustte zeven gewapende schepen uit, die alle Fransche en Hollandsche 

schepen, die zich met de visscherij bezig hielden, vervolgden. Maar 

reeds het volgende jaar konden zestien Hollandsche walvischvaarders , 

die uit de haven van Amsterdam vertrokken waren , zich onder de be- 

scherming van vier fregatten gerust aan hun bedrijf toewijden. Deze 

geschillen, die van wederkeerige gewelddadigheden vergezeld gingen, 

duurden tot aan het jaar 1618, waarin de in deze twisten betrokkene 

volken overeenkwamen om de visscherij rondom Spitsbergen vrij te ver- 

klaren en de baaijen onder elkander te verdeelen. Daar nu het mono- 

polie van de Hollandsche compagnie voor de walvischvangst met 1642 

een einde nam, terwijl de invloed van het privilegie in Engeland nog 

altijd voortduurde, gaf de vrijheid den Hollanders een buitengewonen 

aandrang tot deze soort van ondernemingen, en van 1660 tot 1670 

waren er niet minder dan 4 tot 500 Hollandsche en Hamburger schepen 

op de kusten van Spitsbergen, terwijl men er niet één enkel Engelsch 

vaartuig zag. 

Deze visschers, bij uitsluiting kooplieden, hebben ons weinige be- 

rigten over de IJszee en Spitsbergen nagelaten. Anders echter is het 

met een Hamburger walvischvanger, FreperiK Martens geheeten , die 

in 1671 den 81° noorderbreedte bereikte en nevens zijn reisverhaal de 

eerste bekende beschrijving van Spitsbergen, van zijne gletschers en 

natuurlijke voortbrengsels gaf, gevolgd van de belangrijkste en waar- 

achtigste bijzonderheden betreffende de leefwijze van den walvisch en andere 

groote cetaceën , die men in dien tijd aan de kusten van Spitsbergen vond. 
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Om te toonen, hoe productief de walvischvangst tegen het einde 

der 17% eeuw was, zal het genoeg zijn te vermelden, dat in 1697 

eene vloot van 190 schepen, waarvan 121 Hollanders, 54 Hamburgers 

en 15 Bremers waren, eene vangst van 1886 walvisschen opbragt. Alle 

jaren werd er als door eene tooverroede een tijdelijk dorp opgerigt in 

de baai van Smeerenberg nabij het eiland Amsterdam, in het noorden 

van Spitsbergen. Het werd jaarlijks door nagenoeg 18000 matrozen 

bezocht en bestond voor een groot gedeelte uit de winkels van koop- 

lieden, bakkers, slagers en inrigtingen tot het smelten van het wal- 

vischspek. Zoo groot was de voorspoed van deze voorbijgaande kolonie , 

dat men haar bij die van Batavia, die toen kort geleden gesticht 

was, vergeleek. 

De eerste helft van de 18% eeuw zag langzamerhand de visscherij in 

deze wateren afnemen. Zonder ophouden door geheele vloten vervolgd, 

zochten deze weerlooze zeedieren, die bovendien zich slechts langzaam 

vermenigvuldigen, een toevlugtsoord naar de pool, aan de andere zijde van 

de iĳsbank, in vrije ruimten van de zee, gelijk aan groote meren door 

ijs omgeven. De Hollanders volgden ze derwaarts. Bij een gunstigen wind 

met volle zeilen doorsneden zij het versch gevormde ijs met den steven 

hunner schepen, drongen in deze besloten ruimten binnen, vervolgden 

er hunne prooi en wachtten rustig op eene verandering van wind om 

weder uit het ijs te komen. Onzekere overleveringen willen, dat som- 

migen op deze wijze de hoogste breedten bereikt hebben. Een onder 

hen, zegt men, zou nabij de pool voorbij gevaren en langs de straat 

Behring om kaap Horn heen naar het vaderland zijn teruggekeerd. 

In het begin der 19% eeuw vinden wij eene reeks van reizen , door 

‚ een enkel zeeman volbragt, die, met opzigt tot het aantal, de ver- 

scheidenheid en de naauwkeurigheid van zijne werken, al zijne voor- 

gangers verre te boven streeft, het was WILLIAM SCORESBY. Zoon van 

een walvischvanger, deed hij zeventien reizen naar Spitsbergen. Ge- 

durende zijne eerste reizen was hij nog te jong om zich met zamen- 

hangende navorschingen bezig te houden. Het zijn vooral de resultaten 

van zijne laatste twaalf reizen tusschen de jaren 1807 en 1818, die de 

stof uitmaken van het voortreffelijke werk, dat hij over de noordpool- 

zeeën heeft uitgegeven *). 

1) An account of the arctic regions with an history and description of the nor- 

thern whalefishery, 2 vol., 1820, 
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ScorEsBy, geheel bezet met de walvischvangst, kwam zelden hooger 

dan 79° noorderbreedte. Alleen in 1806 drong hij zeer hoog in het 

noorden in het najagen van walvisschen en den 24sten Mei van dat 

jaar bevond hij zich op 81° 30’ breedte en 16° lengte (Parijs), derhalve 

juist ten noorden van Spitsbergen. Het iĳs strekte zich oost-noord-oost 

uit; tusschen deze rigting en het zuidoosten was de zee volkomen vrij 

over eene uitgebreidheid van 80 mijlen (55 kilometers) en was er geen 

land op een afstand van 100 mijlen te zien. „Indien onze reis eene 

ontdekkingsreis geweest was,’ zegt scoREsBY, „dan zouden wij zeker 

iets aan de aardrijkskundige kennis van de noordelijke streken hebben 

toegevoegd ; maar de vischvangst was ons eenig doel en het scheepsvolk 

toonde zich midden in deze verlaten en onbekende zeeën onaange- 

naam , ongeduldig en gaf teekenen van ontmoediging.’ Ofschoon scormsBY 

zich niet voorgesteld had de noordpool te bereiken, heeft niemand de 

verschijnselen der poolzee beter opgemerkt en beter beschreven. Hij zal 

altijd beschouwd worden als de voorganger van alle wetenschappelijk 

onderzoek der noordpool-gewesten en de veiligste gids van den zeevaarder 

in de wateren van Spitsbergen en Groenland. 

Men ziet derhalve, dat, al heeft men ook niet regtstreeks getracht 

de pool te bereiken, de IJszee in de vorige eeuw gedurende den zomer 

bijna evenzeer bezocht werd, als de Atlantische oceaan aan de kusten 

van Europa. Terwijl de visschers hardnekkig den walvisch, die steeds 

zeldzamer werd, vervolgden, drongen zij in hooge breedten door en 

sommigen , zooals FREDERIK MARTENS en SCORESBY , hadden deze zeeën doen 

kennen, die de meesten alleen bezochten om zich rijkdom te verzamelen. 

Letten wij nu op die togten, waarvan de noordpool meer het regt- 

streeksche doel was. De eerste pogingen klimmen op tot het jaar 1607. 

Eenige aanzienlijke kooplieden van Londen zonden HENRY HUDSON om 

te onderzoeken, of men zich niet regtstreeks door de Poolzee naar 

China en Japan zou kunnen begeven. Den Isten Mei van Gravesend ver- 

trokken met een klein schip, Mopewell geheeten , ontdekte mupson den 

27sten van dezelfde maand Spitsbergen en kwam tot het noorden van het 

eiland. De drijvende ijsvelden waren talrijk en digt opeengehoopt en 

hij was genoodzaakt op 80° 28’ stil te houden. Den 16den Augustus zag 

hij een land, dat zich volgens zijne rekening tot aan 82° uitstrekte. 

Hij hoopte eene vrije zee tusschen den iĳjswal en de kust te vinden ; 

maar alles was bezet met ijsvelden en hij nam daarom het besluit terug 
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te keeren. In 1609 en 1611 ontving Jonas Poorr van de compagnie 

voor den Russischen handel (muscovy company) den last zooveel mogelijk 

tot de pool te naderen. De eerste maal kon hij niet boven de 79° 50’ komen 

en de tweede maal stootte hij op 80° tegen een ijswal, die zich aan de kust 

_ van Spitsbergen aansloot. Hij zeilde dien westelijk langs, over eene 

lengte van nagenoeg 120 mijlen, zonder een doorgang te vinden om verder 

naar het noorden door te dringen. In 1614 werden deze pogingen herhaald 

door twee beroemde zeevaarders, BAFFIN en FOTHERBY, door dezelfde com- 

pagnie uitgezonden. Zij waren niet gelukkiger dan hunne voorgangers en 

verklaarden bij hunne terugkomst, dat zij niet geloofden aan de mogelijk- 

heid om door den iĳsdam, die Spitsbergen met Groenland vereenigt, te 

dringen. Deze verzekering, voortgekomen van zoo bedrevene zeevaarders 

en na vier mislukte pogingen, maakte een einde aan de verdere onderne- 

mingen der compagnie. 

Gedurende anderhalve eeuw schenen de Engelschen opgegeven te hebben 

het veld van hunne onderzoekingen in de Poolzee verder uit te breiden , 

toen in Februari 1773 de koninklijke maatschappij te Londen aan den 

koning, GEORGE mm, een verzoekschrift aanbood, om hem te bewegen tot 

de uitzending van eene expeditie naar het noorden, teneinde te onderzoe- 

ken, tot hoe nabij men de noordpool zou kunnen naderen. Den 21sten Mei 

daaraanvolgend waren twee schepen , de Race-horse en de Carcass, gereed 

onder zeil te gaan. JEAN CONSTANTINE PHIPPS , later lord MULGRAVE , voerde 

het bevel over het eerste, als chef van de expeditie, de kapitein Lurwriper 

was kapitein van het tweede. Een sterrekundige , rrons en een natuur- 

kundige, dr. rrvine , waren aan de hoofdofficieren toegevoegd. d’ Aren- 

BERT en JOSEPH BANKS gaven hunne instructiën voor de waarnemingen, die 

voor de natuurkunde in ’t algemeen en de natuurlijke historie behoorden te 

geschieden. De expeditie vertrok den 2den Junij 1773 uit de Teems. Men ont- 

dekte de zuidkusten van Spitsbergen den 28sten des avonds. Den 4den Julij 

ankerden de schepen in eene kleine baai ten zuiden van die van Hamburg. 

De kaap ten noorden latende en zich digt bij de kust houdende, ontmoetten 

zij des anderendaags het ijs en den 6den waren zij 4 mijlen van den ijswal 

op 80° noorderbreedte. Zij volgden dezen ijswal , midden door het drijfijs 

varende en dikwijls daardoor opgehouden , en zoekende naar eene opening, 

door welke zij tot de pool konden doordringen. Na geruimen tijd langs 

deze onoverkomelijke ijsbarrière gelaveerd te hebben, bereikten de twee 

schepen den Sden Augustus een eiland, gelegen op 80’ 35’, waaraan 
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PHIPPs den naam van zijn stuurman WALDEN gaf, dien hij had gezonden 

om het te verkennen. Daar werden de Race-horse en de Carcass in het 

ijs besloten en verkeerden in de grootste gevaren. Reeds waren de 

sloepen over boord gezet, toen men bemerkte, dat de ijsvelden lang- 

zamerhand de schepen naar het westen voerden. Weldra scheidden zij 

zich genoeg van elkander om hun toe te laten langzaam voort te varen 

en den 1Oden Augustus 1778 zeilden zij in het midden van drijvende 

ijsschotsen, maar in eene opene zee en kwamen zonder verdere moeite tegen 

het midden van September weder in Engeland aan. Volgens zijne schat- 

ting had rarers den 27sten Julij in de zee ten westen van den archipel der 

Zeven-eilanden de breedte van 80° 48’ bereikt. „Den 30sten Julij’”, zegt 

PHIPPS, „landden de kapitein vurwrpee en een bootsman van de Race-horse 

op een eiland zonder naam (later heeft het dien van Pumrers-eiland ont- 

vangen). Zij beklommen een hoogen berg. Van dit verheven standpunt 

omvatte hun gezigt ten oosten en noordoosten eene ruimte, van 80 tot 

40 mijlen van onafgebroken ijs, dat zich tot aan den horizon uitstrekte.” 

Vijftig jaren later vatte een jong zeeofficier , EDWARD PARRY, die reeds 

vier ontdekkingsreizen in het noorden van Amerika gedaan had, bij de 

lezing van deze woorden van Parres de stoute gedachte op ,‚ om over deze 

ijsvlakte heen de noordpool te bereiken met sleden, die sloepen droe- 

gen, welke, zoo dikwijls de zee vrij van ijs was, te water gelaten en 

weder op de sleden geplaatst moesten worden om over het ijs te glijden, 

zoo dikwijls de zee niet vrij was. Andere zeevaarders, scorREsBY en 

FRANKLIN zelf, moedigden hem aan en dachten ook, dat de ijsdam eene 

effene oppervlakte was, gelijk die van een bevrozen meer of rivier. Allen 

waren op den dwaalweg gebragt door dat gezigtsbedrog , waaraan men 

bloot staat, als men van verre en uit een zekere hoogte eene oneffene en 

gespletene oppervlakte, zooals die van een gletscher, overziet ; dan ver- 

dwijnen de oneffenheden en de oppervlakte schijnt volkomen vlak. Parry 

is niet geslaagd in zijne onderneming, maar hij is nader aan de pool geko- 

men, dan iemand anders, daar hij bijna den 83° noorderbreedte heeft be- 

reikt. Wij meenen eenigzins nader in de bijzonderheden van dezen togt te 

moeten treden, omdat hij ons een denkbeeld zal geven van den moed en de 

geestkracht, die de mensch kan toonen te midden van omstandigheden, die 

het meest geschikt zijn om zijn moed ter neer te slaan. 

Den 27sten Maart 1827 zeilde parrv de Theems uit. De Heela, waarover 

hij het bevel voerde, was een zeilkorvet, beladen met de twee sloepen , 
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de Enterprize en de Endeavour, die zeven meters lang waren en elk veer- 

tien man konden bevatten. Met deze sloepen dacht hij over het ijs voor- 

waarts te komen. Den 19den April 1827 wierp de korvet het anker in de _ 

haven van Hammerfest. Parry voorzag er zich van die lange houten 

schaatsen, met welke de Lappen gedurende den winter over de sneeuw 

loopen. Den 29sten April vertrok de Mecla uit de groote golf, in wier boe- 

zem Hammerfest gelegen is, en zeilde naar het noorden. Den 5den Mei 

ontmoette hij de eerste drijvende ijsschotsen en den 7den drong hij door een 

uitgestrekte bank van drijfijs. Maar verder op was de zee vrij en alleen 

bedekt met eene dunne versche ijslaag, die de steven van het schip ge- 

makkelijk verbrak. Sedert het vertrek van Hammerfest was het weder 

betrokken en sneeuwachtig geweest en de thermometer hield zich tus- 

schen — 7° en — 9° C., den 12den Mei wees hij nul aan. Eiders en 

andere vogels naderden het schip, dat dwars door de straat van het 

Prins-Charles-eiland voer. Den 14den Mei voer de Hecla de baai van Mag- 

dalenà voorbij en stond eene hevige windvlaag door midden tusschen drij- 

vende ijsschotsen in het gezigt van de kaap Hackluiĳjt. Den 19den Mei 

werd het schip door vaste iĳsschotsen bezet en zoo door dezen gedrukt, 

dat het ernstig gevaar geloopen zou hebben, indien het minder sterk 

gebouwd ware. Drie dagen later vertoonden zich eenige openingen in 

de iĳsbank; maar de wind was zoo zwak, dat het schip onbewegelijk 

op zijne plaats moest blijven. Deze staat van zaken duurde tot den Sden 

Junij, in weerwil van alle pogingen om het schip vrij te krijgen van de 

ijsmassas, die het belegerden. Om middernacht hield echter het ijs plot- 

selijk op het schip zoo naauw in te sluiten en het dreef snel naar het 

oosten, zonder echter het land te kunnen naderen. Boven van de masten 

bemerkte men twee of drie iĳsvrije ruimten ten noorden van de Verlegen 

hoek (Cape Lointain). Dit gezigt deed de hoop herleven ; maar PARRY 

betreurde het, dat het beste jaargetijde reeds was aangevangen , cer hij 

nog een voet op de groote iĳjsbank gezet had. Een naauw kanaal had 

zich in het ĳs geopend; Parry ging met een sloep aan land in de 

Halve-maans- of Musselbaai en merkte op, dat hij daar zijn schip niet in 

veilige haven kon brengen. Hij zag echter met genoegen , dat het strand 

bedekt was met een menigte drijfhout, pijn- en denneboomen , waarvan 

velen nog van hunne wortels waren voorzien. Hij bemerkte ook, dat 

beeken van de naburige hoogten afstroomden en dat het land met talrijke 

waterpoelen was bezaaid. Er vertoonden zich verscheidene rendieren , 
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van welke er één gedood werd. Het weder was schoon en de zon bijna 

warm; echter opende het ijs zich eerst den 8sten Junij des avonds en eene 

frissche koelte uit het zuiden dreef het schip in eene iĳsvrije zee. 

Twintig dagen was hij nu door het ijs gevangen gehouden. De lage punt 

van de Verlegen kaap werd omzeild ; men herkende het lage eiland (Low- 

Island). Parry trachtte het eiland Walden of een der Zeven-eilanden te 

bereiken , om er eene ankerplaats te vinden en den overtogt over de ijs- 

bank te bekorten ; maar de ijsschotsen, die al deze eilanden belegerden , 

verhinderden hem ze te naderen. Intusschen had hij de breedte van 81° 

6' bereikt, zonder de aaneengeslotene en zamenhangende ijsbank te zien, 

die Pmrees verzekerde duidelijk bemerkt te hebben. Den 15den Junij bevrijdde 

een oostewind de kust van de ijsmassas, die ze versperden en de luitenant 

Ross werd gezonden om het Kleine-Tafel-eiland te verkennen en de rots, 

die er bij ligt en thans den naam van ross-inlet draagt. Daar deze eiland- 

jes, het verst naar het noorden gelegen van alle, die tot den archipel der 

Zeven-eilanden behooren, geene plaats aanbieden, waar een schip , zooals 

de Heela, veilig kon liggen, besloot Parry naar het zuiden te wenden om 

eene baai op te zoeken, die aan den ingang van de straat Hinlopen gelegen 

was en die de oude Hollandsche zeevaarders Treurenberg-baai genoemd. 

hadden. De Hecla werd geankerd in een inham , die vervolgens naar haar 

genoemd is. 

Nadat rarry het bevel over het schip aan den luitenant roster had 

opgedragen, vertrok hij des anderen daags, den 21sten Junij, om de 

pool te bereiken met vorN ross, die later in de Noordpoolzeeën beroemd 

is geworden, met dr. BEVERLEY en luitenant crosteR, een van de slagt- 

offers der ongelukkige expeditie van JOHN FRANKLIN. Zij beklommen de 

twee sloepen de Znterprize en de Endeavour. De sloep onder bevel van 

luitenant crosrer bevatte voor 71 dagen levensmiddelen. Nadat men op 

Laag-Eiland geland was, rigtte men daar een depot van levensmiddelen 

op voor de terugreis; vervolgens begaf men zich onder de drijvende ijs- 

schotsen; zij waren met zeehonden bedekt, die zich op het gezigt der 

schepen in het water stortten. Weldra bereikten zij, hun koers voort- 

zettende, het eiland Walden, dat nog met ijs bezet was, en kwamen 

eindelijk aan het eilandje de Kleine-Tafel geheeten, het noordelijkste van 

alle ten noorden van Europa bekende landen. De levensmiddelen werden 

geladen op kleine sleden, die op Laplander schaatsen bevestigd waren, 

en den 24sten, des avonds om tien uur, aanvaardde de karavaan haren 
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togt over de iĳsbank. Ongelukkig vond rarry, in plaats van de effene 

oppervlakte, door pries en FRANKLIN voorspeld, ijsbanken van geringe 

uitgestrektheid, maar buitengewoon oneffen, met hoogten en laagten en 

scherpe naalden en punten bedekt, even als de meest gespletene glet- 

schers van Zwitserland. Deze banken werden afgewisseld met waterplas- 

sen, die men op de beide sloepen moest oversteken. Des anderen daags 

om vijf uur had men na een togt van zeven uur slechts 4620 meters naar 

het noorden afgelegd. Des middags was men op de breedte van 81° 15. 

Daar de zon niet onderging, zette men ook des nachts den togt voort, en 

de troep begaf zich des avonds om half tien uur weder op weg. De iĳs- 

banken, altijd van weinige uitgestrektheid, waren van elkander geschei- 

den door tusschenruimten van vrije zee, die elk oogenblik noodzaakten 

de sloepen te water te laten en op nieuw weder op het ijs te halen. 

Op den morgen van den 26sten dwong een overvloedige regen de ont- 

dekkers om stil te houden en in de sloepen te vlugten, waar de zeelie- 

den door een geteerde tent beschermd waren. Na dezen regen vertoonde 

zich de oppervlakte van de ijsbank bezaaid met eene groote menigte 

waterplassen, die de moeijelijkheid van den togt nog vermeerderden. Het 

ijs zelf was bedekt met groote kristallen van ongeveer 2 palmen lengte 

tegen 2 duimen breedte; zij waren perpendiculair de een tegen den ander 

gesloten en vormden een soort van natuurlijk ingelegden vloer. Deze 

kristallen zijn aan de noordpoolstreken eigen en ontstaan op horizontale 

oppervlakten, waar het water langzaam de sneeuw doordringt, die den 

grond bedekt. Zij gelijken op de prismatische vormen, die door bekoe- 

ling in basalten ontstaan. 

Des avonds moest nog een nieuwe tegenspoed onze stoutmoedige ont- 

dekkers treffen. De wind, die uit het noorden woei, dreef de ijsvelden 

naar het zuiden. Hij deed dit met zooveel kracht, dat het gevaarlijk 

geweest zou zijn de sloepen te water te laten. Parry besloot op de plaats 

te blijven. De thermometer stond op nul en men bemerkte vele vogels, 

vooral meeuwen. Een dikke mist liet niet toe de voorwerpen op cenige 

ellen afstands te onderscheiden. Toen de wind weder naar het zuiden 

ging, begaf de manschap zich weder op weg; maar men bevond zich den 

28sten Junij al weder op een iĳsveld , zoo vol bulten en spitsen, dat men 

niet dan met veel moeite en zeer langzaam vooruit komen kon; want 

men moest de sloepen eerst op den top van deze ijsheuvels hijschen , om 

ze dan weder langs de tegenovergestelde helling te laten afglijden. Voor 
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de eerste maal zag men de zon weder schijnen; maar de officieren ont- 

dekten met schrik, dat de breedte slechts 81° 23’ was; in vier dagen waren 

zij dus niet meer dan 14 kilometers in noordelijke rigting voortgegaan. 

Den 30sten Junij verduisterde een digte sneeuw den hemel en men ont- 

moette zulke steile ijsbergen, dat men voor de twee sloepen met de bijl 

een weg moest banen. Bovendien waren de plassen van zoet water zoo 

uitgebreid, dat men ze bij voorkeur te scheep overstak. Toen de wind 

sterker werd, scheurden de ijsvelden vaneen en men kon met de sloepen 

5 mijlen (9300 meters) naar het noorden vooruit komen door een zeer 

bogtig kanaal. Men zag nog meeuwen en sommige zeehonden. Den 1sten 

Junij des morgens sneeuwde het ook en de reizigers hadden moeite van 

de drijvende ijsschots af te komen, waarop zij den nacht hadden door- 

gebragt: in zulk eene sterke beweging waren de ijsmassa’s, die hen om- 

ringden. Na eenige te zijn overgestoken, vonden zij op nieuw eene 

betrekkelijk vrije zee, vervolgens eene meer effene ijsvlakte dan te voren, 

maar bedekt met eene laag van zachte sneeuw van dertig duimen dikte , 

die den gang zeer moeijelijk maakte. „Wij waren altijd vooruit,” zegt 

PARRY, „de luitenant ross en ik, om den weg te verkennen. Als wij aan 

het uiterste einde van een iĳsveld of op eene moeijelijke plaats gekomen 

waren , klommen wij op eene hoogte van 5 tot 8 meters om den omtrek 

te overzien. Geene uitdrukking kan een denkbeeld geven van het droevig 

schouwspel, dat zich aan ons voordeed: niets dan ijs en lucht, en dik- 

wijls nog was het gezigt van den hemel onder dikke mist verborgen. Een 

ijsschots van vreemde gedaante, een vogel, die voorbij vloog, waren dan 

ook een belangwekkend verschijnsel. Als wij dan van verre de twee kleine 

sloepen bemerkten en onze manschappen , die een ijsheuvel met de sleden, 

die zij achter zich aansleepten, omtrokken, verheugde ons dit gezigt en 

zoodra hun stem zich deed hooren , scheen het ons toe, dat deze stomme 

woestenijen iets van hunne verschrikking hadden verloren. Alsde mannen 

zich weder bij ons gevoegd hadden, keerden wij met hen naar de sloepen 

terug om ze te helpen voortgaan, de officieren spanden er zich met de 

matrozen voor. Op zulk eene wijze gingen wij negen van de tienmalen 

vooruit en zelfs in het begin waren wij verpligt drie reizen te maken om 

ons geheel materiaal over te brengen , dat wil zeggen, vijfmalen denzelf- 

den weg af te leggen. Den 2den Julij des middags teekende de thermometer 

1°,7 in de schaduw en 8°,3 in de zon, in weerwil van een dikken mist, 

maar wij waren zoo verblind door de weerkaatsing van het licht, dat wij 
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verpligt waren stil te houden. Onder den invloed van de warmte, was de 

sneeuw week geworden en wij moesten ons allen voor ééne van de sloepen 

spannen om ze in beweging te brengen. De gesmolten sneeuw had groote 

waterplassen zonder diepte doen ontstaan, door welke wij de sloepen 

moesten heen slepen, met ijzig water tot aan de knieën. Wij vorderden 

geen 100 meters in één uur.” 

Na zulke vermoeijende dagen veroorloofden Parry en zijne reisgenoo- 

ten zich het genot van eene warme soep en van gebraden vleesch van 

eenige vogels, die zij op hun togt gedood hadden. Doch de staat van 

het iĳs verbeterde niet. Het waren altijd dezelfde moeijelijkheden en een 

bijna gedurig slecht weder. Den 18den Julij had men de breedte van 82° 17’ 

bereikt, de temperatuur der lucht was 2°,2 en men zag een soort van 

meeuw, door ross te Arlagnuk in het noorden van Amerika ontdekt, 

dien RICHARDSON den naam van Zarus Rossi had gegeven. Boven op een 

ijsheuvel zag PARRY, in eene korte tusschenpoos, dat de hemel helder 

bleef , niets in het noorden, dan die ophoopingen van verbrokkeld ijs , die 

zoo moeijelijk waren door te worstelen. Hij begon te vreezen , dat hij 

nooit die vaste en zamenhangende ijsbank zou ontmoeten, van welke de 

goede uitslag zijner onderneming afhing. Intusschen wanhoopte hij nog 

niet. Den 14den had men na een arbeid van elf uren slechts 8 mijlen 

(5550 meters) gewonnen. Een witte beer werd gewond , maar ontsnapte 

tot levendige teleurstelling van allen, want de levensmiddelen begonnen 

uitgeput te worden. Een overvloedige en onafgebroken regen, zooals 

PARRY er nooit een in de noordpool-streken gezien had, viel eenentwintig 

uren achtereen. Den 17den werd het weder schoon en de thermometer 

klom tot 4°,4 in de schaduw en 10°,0 in de zon. Dit zijn de hoogste 

temperaturen, die gedurende deze reis zijn waargenomen. Het ijs was 

zoo verbrokkeld, dat de sloepen alle 30 of 40 meters als brug gebruikt 

moesten worden om van de eene schots op de andere over te gaan. De 

hoogte der zon, te middernacht waargenomen, wees eene breedte van 

82° 32’ aan. Het volk begon vermoeid te worden en het vleesch van een 

zeehond, welks gezigt en reuk onder andere omstandigheden walging 

verwekt zouden hebben, werd nu als eene lekkernij beschouwd. In weer- 

wil van de groene sluijers en de brillen met groene glazen, waren de oogen 

van verscheidene officieren en matrozen aangedaan door den glans van de 

door de sneeuw weerkaatste zonnestralen. 

Trots al deze hindernissen altijd voorwaarts naar het noorden stre- 
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vende, maakte PARRY, toen hij den 20sten Julij des namiddags de zonshoogte 

waarnam, de wanhopige ontdekking, dat hij zich slechts op 82° 37 

breedte bevond, dat is slechts 5 mijlen of 9 kilometers noordelijker dan 

den 17den, terwijl hij ten minste zekerlijk 12 mijlen of 22 kilometers 

had afgelegd. Hij verborg deze ontmoedigende uitkomst voor het scheeps- 

volk en hield desniettemin vol. Het iĳs was altijd verbrokkeld en de 

schotsen. zoo dun, dat zij het gewigt van de sloepen met den voorraad, 

dien zij bevatten, niet zouden hebben kunnen dragen. Een van deze 

schotsen zelfs brak en de booten waren in gevaar onder het ijs te gera- 

ken. Parry berekende, na op den middag de zonshoogte te hebben opge- 

nomen , dat hij zich slechts 24 mijlen ten noorden van de rustplaats van 

den vorigen dag bevond, terwijl hij 44 mijlen noordelijker moest zijn. 

Men doodde een tweeden zeehond, waarvan het vleesch gegeten en het vet 

gebruikt werd om soep te koken. Het ijs werd niet meer begaanbaar , 

PARRY leed vreeselijk aan eene oogontsteking, ross had eene sterke kneu- 

zing opgedaan, terwijl hij eene sloep op het ijs had helpen halen. Den 

24sten Julij was de breedte 82° 40’, de lengte 17° (Parijs). De officieren 

verzekerden, dat men 24 kilometers sedert den 22sten verloren had en dat 

men na den 21sten Julij slechts één mijl naar het noorden was gevorderd. 

Het was waarlijk een Sisyphus-arbeid. Zij gingen over een bewegelijken 

bodem, die naar het zuiden afdreef, terwijl zij met moeite naar het 

noorden streefden en zij wonnen met de grootste inspanning niet meer dan 

het verschil van deze tegenovergestelde snelheden. Indien zij in een regte 

lijn evenveel waren gevorderd, als zij nu afgelegd hadden, terwijl zij 

omwegen maakten of vaak op hunne schreden moesten terugkeeren , zou- 

den zij de pool bereikt hebben. Den laatsten dag zagen zij slechts twee 

verdwaalde vogels. De wind, naar het noordwesten gegaan zijnde, dreef 

de ijsvelden naar het zuiden. De helft der levensmiddelen was uitgeput en 

het jaargetijde reeds ver gevorderd. Parry dacht niet meer aan de pool. 

Zijn eerzucht bepaalde er zich toe den 88sten breedtegraad te bereiken. 

Hij moest zelfs deze voldoening opgeven en aan zijne manschappen zijn 

besluit mededeelen van terug te keeren, terwijl hij aan zijne brave ma- 

trozen een welverdienden rustdag vergunde. De officieren, door eenen 

schoonen dag begunstigd, deden al die waarnemingen, welke belang 

konden hebben op deze breedte, de noordelijkste, die ooit de mensch be- 

reikt heeft. Er werden peilingen beproefd. tusschen de ijsschotsen en men 

vond geen grond met eene lijn van 915 meters. De inclinatie van de mag- 
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neetnaald, die te Parijs 66° 36’ was, wees hier 82° 21’. De thermometer 

wees in de schaduw 2,2 en in de zon 2,8 aan. De Britsche vlag bleef 

den geheelen dag wapperen, en, dien aanziende , beklaagden deze dappere 

zeelieden het diep, dat zij die niet op de pool hadden kunnen planten. 

Om vier en een half uur des avonds gaf parry het teeken tot de terug- 

reis, nadat hij op een ijsschots eene flesch had achtergelaten, die , indien 

zij ooit teruggevonden ware, de rigting der stroomen zou hebben aan- 

gewezen. 

De terugtogt was in de meeste opzigten aan de heenreis gelijk. Alleen 

vorderden de zeelieden spoediger, omdat zij naar het zuiden gingen, evenals 

het ijs, dat hen droeg. Den 2den Augustus zagen zij op 82° 14 een ijsbeer 

en de sneeuw roodgekleurd door een plantaardig gewas, dat slechts uit 

een enkele cel bestaat, de Maematococeus nivalis. Den 6den naderde een 

zeer vette ijsbeer de sloepen en werd door ross gedood. De matrozen ver- 

gastten zich op zijn vleesch; de lever scheen hun eene lekkernij. Dit ver- 

sche vleesch verfrischte hunne krachten, die door tweeenveertig dagen 

van onophoudelijke vermoeijenissen waren uitgeput. Den 10den op eene 

hoogte van 81° 40 werd een tweede beer gedood. De wateren waren be- 

volkt met eene onnoemelijke menigte weekdieren en de lucht wemelde 

van tallooze vogels, voor welke deze weekdieren fot voedsel verstrekken. 

De zee werd vrijer en de togt werd al roeïjende voortgezet. Men ont- 

moette drijfhout, een duidelijk bewijs, dat de golfstroom het noordelijke 

uiteinde van Spitsbergen bereikt. 

Den 12den Augustus des morgens om elf uren kwamen onze reizigers 

te ross-inlet, nabij het Tafel-eiland aan. Niets kan de vreugde uit- 

drukken, die zij ondervonden, toen zij weder den vasten grond betraden. 

Maar de ijsbeeren hadden den broodvoorraad verslonden, dien zij daar 

voor hun vertrek hadden verborgen. Parry vond er ook brieven, die 

de luitenant crosrer den 28sten Julij aan deze plaats had bezorgd en die 

hem rekenschap gaven van hetgeen er aan boord van de Mecla gedurende 

zijne afwezigheid was voorgevallen. 

Van nu af in eene opene zee varende, legden de sloepen in weerwil 

van het slechte weder op het eiland Walden en het Laag-Eiland aan en 

zeilden den 21sten Augustus de baai van Treurenberg binnen , waar zij de 

Hecla geankerd vonden in de naar haar genoemde bogt. Het is niet de 

koude, maar het is de regen, de sneeuw, de vochtigheid in één woord, 

die eene oorzaak van lijden was voor deze moedige mannen. De gemid- 
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delde temperatuur was toch gedurende deze reis 0°,7 beneden nul en de 

laagste temperatuur slechts 2°,2 beneden het vriespunt. Vergeten wij 

echter niet, dat de reis volbragt werd tusschen den 25sten Junij en den 

10den Augustus. In een kouder jaargetijde zouden zij welligt geslaagd 

zijn, indien de iĳsbank naar het noorden gevoerd of onbewegelijk gebleven 

was, in plaats van naar het zuiden af te drijven. 

Later heeft ook Frankrijk zich het hooge noorden aangetrokken en in 

1838 en 18389 twee reizen naar Spitsbergen laten ondernemen. De Re- 

cherche , een zeilkorvet, gebouwd om in de IJszee te varen en onder bevel 

van FAVRE, luitenant ter zee, in 1864 als admiraal gestorven, was be- 

stemd voor dezen togt. De beide reizen werden gescheiden door eene 

overwintering te Bossekop in Lapland. Een werk in 16 deelen met twee 

groote atlassen is de vrucht geweest van deze reizen, en zeker is er na 

SCORESBY geen werk uitgekomen, dat zooveel licht over het hooge noorden 

heeft verspreid. Ongelukkig staakte een besluit van den minister van 

marine in 1856 de uitgave van dit werk op blz. 294 van het derde deel, 

hetwelk aan het aardmagnetismus was toegewijd en waarin AUGUSTE BRA- 

vals, lid van het Instituut, zijne studiën over het noorderlicht had me- 

degedeeld. 

Op zijne eerste reis “in 1838 ontmoette de Recherche reeds een bank van 

drijfijs tusschen de Noordkaap en het Beeren-eiland, op 78° noorder- 

breedte ; maar op de tweede reis zeilde zij de geheele kust van Spitsber- 

gen langs en kwam den 2den Augustus 1839 tot op 79° 84 zonder eene 

drijvende iĳsschol te zien. De zee was vrij, zoover het oog reikte. 

Gaarne was men verder noordwaarts gestevend; maar het doel der expe- 

ditie was niet de noordpool te bereiken. 

Later heeft eene Zweedsche commissie, zamengesteld uit de heeren 

NORDENSKIÖLD, MALMGREN, CHLYDENIUS, BLOMSTRAND, DUNÉR Een TARELL, 

het noorden van Spitsbergen onderzocht, eene naauwkeurige kaart van 

den archipel der Zeven-Eilanden vervaardigd, de punten aangewezen, 

die kunnen dienen om een boog van den meridiaan tusschen 79° 8’ en 

en 80° 50’ breedte te meten en de natuurlijke voortbrengsels dezer eilan- 

den beschreven. De-Zweedsche regering heeft het voornemen deze stu- 

diën voort te zetten en zoo de navorsching van Spitsbergen volledig te 

maken en het werk te voltooijen, dat zij in 1861 op zoo loffelijke wijze 

heeft begonnen. 
(Het slot volgt.) 
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DE ST, PIETERSBERG BĲ MAASTRICHT. 

DOOR 

P. HARTING. 

(Vervolg en slot van bladz. 271). 

Wij moeten thans den St. Pietersberg nog uit een ander oogpunt be- 

schouwen, namelijk uit dat van den geoloog. Daarbij mogen wij ons 

echter niet enkel tot dien berg bepalen, maar moeten wij, voor cen 

verder overzigt, eenen breederen grondslag kiezen. 

Het gesteente, dat den St. Pietersberg zamenstelt, wordt namelijk , 

gelijk wij reeds zeiden, op vele andere punten van zuidelijk Limburg 

teruggevonden en almede als bouwsteen en tot kalking der landerijen 

gebezigd. Dergelijke onderaardsche groeven, hoewel van geringere 

uitgestrektheid, dan die in den Pietersberg, worden aan den linker 

Maas-oever aangetroffen bij de dorpen Canne, Sichen, Lanaye, terwijl 

zich aan de oostzijde, d. 1. aan gene zijde van den regter Maas-oever, 

die van Gronsveld, Keer, Kadier, Bemelen, Sibbe en Valkenburg be- 

vinden. Laatstgenoemde plaats ligt op ruim twee uren afstands van 

Maastricht. Reeds dit toont aan, dat wij hier met eene uitgestrekte 

formatie te doen hebben, die zich over verscheidene vierkante uren 

uitbreidt, en zich hier en daar tot heuvels verheft, om elders weder te 

dalen, zoodat zij slechts bij diepe gravingen of putboringen wordt 

teruggevonden. Nog bij Weert, dat ongeveer een uur ten noordoosten 

van Maastricht is gelegen, heeft men hetzelfde gesteente op 13 el 

diepte onder den bodem aangetroffen en het nog niet doorboord toen 

men op eene diepte van 83 el gekomen was. Daar bedraagt de dikte 

van dit gesteente derhalve ten minste 70 ellen. 

Aan den Pietersberg heeft het, bij de Roode Haan, een half uur 

1866. 18) 
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van Maastricht, eene dikte van om- 

streeks 60 ellen. Bij Valkenburg is 

de dikte mede zeer aanmerkelijk. 

Elders is deze geringer. 

Reeds boven merkten wij op, dat 

dit gesteente een soort van krijt is. 

Ter onderscheiding echter van het 

eigenlijke krijt, noemt men het tuf- 

krijt. Onder dat tufkrijt nu, treft 

men overal het eigenlijke of witte 

5 Os Witekrijt, 6. Tuf lernt; krijt aan, herkenbaar, behalve aan 

de wittere kleur, vooral aan de regel- 

matige banken van vuursteenen, die 

daarentegen, gelijk reeds gezegd is, 

in het tufkrijt meer verstrooid liggen. 

Zuidwaarts komen de lagen van dit 

eigenlijke krijt onbedekt door tufkrijt 

kensch zand; 4, Hervesch zand 

P. St, Pietersberg 

5 te voorschijn*). Zij sluiten zich ver- 

Ë volgens aan nog andere lagen (het 

5 __ Hervesche zand en het Akensche 

°5 zand), die mede tot de krijtgroep 

E 5 behooren, deze wederom aan de lagen 

E 3 van het steenkolentijdperk, die einde- 

85 lijk op hunne beurt steunen tegen de 

El devonisehe rotslagen die het Ardenner 

E gebergte vormen. un te) te) 

zj Het is hier de plaats niet om om- 

oe trent deze verschillende formatiën in 

5 nadere bijzonderheden te treden. Wij 

ë zouden dan veel te uitvoerig worden. 

E Alleen in het tufkrijt laten zich nog 

É een zeventiental bijzondere lagen on- 
A derscheiden , waarvan de meeste door 
1 eigene daarin voorkomende verstee- 

ningen gekenmerkt zijn. Het zij 

voor ons doel voldoende hier te doen 

\) Zie het kaartje in het vorige nommer en de nevenstaande ideale doorsnede van een 

gedeelte des bodems in de rigting van het 4.0, naar het N.W. 
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opmerken, dat van de genoemde vormingen het tufkrijt blijkbaar de 

jongste is. Waar het voorhanden is, bedekt het de overige, en het 

wordt op zijne beurt slechts overdekt door de gronden van het tertiaire 

en van het quaternaire tijdperk *). 

In dit tufkrijt, zoowel van den Pietersberg als op verscheidene andere 

plaatsen, vertoont zich een zonderling verschijnsel, dat wel is waar ook 

in andere kalkgebergten niet geheel ontbreekt, maar nergens op zoo 

grootsche schaal wordt aangetroffen als hier. Ik bedoel de zoogenaamde 

aardpijpen of orgelpijpen, zijnde loodregte kokers van een halve 

el tot twee ellen, soms zelfs vier ellen in middellijn, die van de 

oppervlakte des bodems, door al de lagen van het gesteente heen, 

tot op het onderliggende witte krijt reiken ®). Gewoonlijk zijn zij rolrond , 

dikwijls nabij hun boveneinde trechtervormig verwijd. Sommige zijn 

van overlangsche diepe groeven voorzien. In eenige weinige gevallen 

splitst zich zulk een aardpijp, wanneer zij op een digtere, vuursteen- 

houdende laag is gekomen, in eenige kleinere takken, die dan verder 

mede loodregt nederdalen (zie fig. 2, volgende blz.). Zeer zelden neemt 

men eene afwijking van die loodregte rigting waar. 

Deze aardpijpen zijn in den natuurlijken toestand gevuld met de 

bestanddeelen van den bovengrond, een roodbruine leem en gerolde stee- 

nen. Wanneer een gang zulk een aardpijp doorsnijdt, dan valt zijn inhoud 

allengs op den bodem des gangs en vormt daar kegelvormige ophoopingen. 

Door het doorzijpelende water, dat de massa doet uitdijen, worden deze 

vervolgens meer in de lengte verdeeld, waardoor dakvormige verhoogingen 

van het middengedeelte van den vloer ontstaan, die den naam van var- 

kensruggen dragen. Daar deze aardpijpen, gelijk gezegd is, zich aan 

de oppervlakte des bodems openen, zoo kan het ligt gebeuren , dat beende- 

ren en tanden van hedendaagsche dieren daarin geraken en eindigen met in 

den gang te vallen. De werklieden, die zeer goed de waarde van de 

versteeningen des Pietersbergs kennen, hebben reeds menigen bezoeker 

misleid, door hun zulke voorwerpen te verkoopen als fossilen , die in het 

gesteente van den berg zelve zouden voorkomen. Ten einde de misleiding 

gemakkelijker te maken, plakken zij zulke en andere voorwerpen, doode 

t) Deze zijn zoowel in het kaartje als in de doorsnede als verwijderd gedacht. 
2) De heer BiNKHorsT, 1. c.p. 93, wil er enkele hebben waargenomen , die ook 

daarin doordringen. Dit is echter door anderen niet gezien, 

19% 
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De wijze van vorming dezer aardpijpen is nog niet volkomen opge- 

poeder en warme lijm in een brok steen vast, en er behoort inderdaad 

schelpen van hedendaagsche weekdieren enzv., met een pap van tufkrijt- 

een geoefend oog toe, om het gepleegde bedrog te ontdekken. 
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Naar eene schets van ip. 

Men heeft daaromtrent verschillende hypothesen geopperd, 

Een zich in takken splitsende aardp 
den heer VAN RIEMSDIJK, 

helderd. 

die echter alle in meerdere of mindere mate aan bedenkingen onderhevig 



DE ST. PIETERSBERG BĲ MAASTRICHT. 295 

zijn. De minste waarschijnlijkheid heeft wel die, waarbij men deze 

kokers door de inwerking van warme bronnen, dus in de rigting van 

onderen naar boven, laat ontstaan. Ware dit zoo, dan zoude de weg, 

dien het water door het onderliggende witte krijt gevolgd heeft, zigtbaar 

moeten zijn. Daar dit nu niet het geval en bovendien de geheel lood- 

regte rigting der pijpen daarmede in tegenspraak is, zoo zullen wij er 

ons niet langer bij ophouden. Meer grond is er om in de doorzijpeling 

van koolzuurhoudend water de oorzaak dezer vorming te zien. De wer- 

king van dit water kan deels eene oplossende , deels eene werktuigelijke 

zijn geweest. Hiertegen kan men aanvoeren, dat elders, waar ook zulk 

eene uitspoeling van kalkrots door koolzuurhoudend water plaats grijpt, 

de opgeloste koolzure kalk zich op andere punten weder als druipsteen 

afzet en dat daarvan in den Pietersberg geen spoor wordt waargenomen. 

Deze zwarigheid kan echter worden opgeheven, door te wijzen op de 

groote poreusheid van het gesteente, dat het water met den daarin opge- 

losten kalk kon opslorpen, naar gelang de aardpijp dieper werd. Doch 

hoe dit zij, zeker schijnt het, dat voor het allereerste ontstaan der 

kuilen, die bij benedenwaartsche verlenging tot aardpijpen werden , nog 

eene andere oorzaak moet worden ingeroepen en wel die van heftig 

stroomend water of van den golfslag. Wanneer snel bewogen water op 

zijnen weg eenen hinderpaal ontmoet, dan geraakt het in eene rond- 

draaijende beweging, met andere woorden er ontstaat een draaikolk , 

een maalstroom, dien men ook een hoos in het water zoude kunnen 

noemen. Even nu als een hoos de voorwerpen van den bodem tot op 

zekere hoogte vermag op te heffen, om deze elders weder te doen neder- 

vallen, evenzoo zal een draaikolk op de plaats waar zij inwerkt en in 

den bodem woelt, allengs een kuil doen ontstaan, waarvan de diepte 

zal afhangen van de kracht des strooms, van de magt des hinderpaals, 

waardoor deze gestuit wordt, van den korteren of langeren duur der 

inwerking, van den weerstand des bodems enz. Dat bij overstroomingen 

zulke kuilen kunnen ontstaan, getuigen de zoogenaamde wielen, dic 

hier en daar worden aangetrctien nabij punten waar vroeger dijkbreuken 

hebben plaats gehad, welke wielen soms eene zeer aanmerkelijke diepte 

bezitten en hunnen naam werkelijk te danken hebben aan de ronddraai- 

jende beweging des waters, welke hen heeft te weeg gebragt. Wan- 

neer snel stroomend water los liggende keijen ontmoet , dan kunnen deze 

zelve in de draaijende beweging worden medegesleept en zoo mede- 
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werken tot uitschuring van den onderliggenden bodem. Aldus zijn de 

ronde kuilen ontstaan, die men hier en daar zelfs in harde rotsge- 

steenten aantreft en welke den naam van reuzenketels ontvangen 

hebben. Dergelijke kegelvormig toeloopende kuilen, nog ten deele ge- 

vuld met zand en keijen, komen voor in de Engelsche en Fransche 

krijtgesteenten. In Engeland heeten zij sandgalls, in Frankrijks puts 

naturels. In de nabijheid daarvan worden nu ook hier en daar, b.v. bij 

Norwich (zie onderstaande figuur), veel diepere kokers gevonden, welke 

Fig. 8. 
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Aardpijpen in het krijt van Eaton, bij Norwich, naar LYELL. 

geheel de aardpijpen van het Maastrichtsche tuf krijt herinneren. Alles 

duidt aan, dat de kuilen, gevormd door de schurende beweging der in 

eenen draaikolk medegesleepte keijen, de eerste beginsels der aardpijpen 

geweest zijn, welker vorming dan verder door het daaruit nederzijpe- 

lend koolzuur houdend water voltooid is). 

Het spreekt echter van zelf, dat dit slechts heeft kunnen plaats 

grijpen in eenen tijd toen de bodem, waar zij zich thans bevinden, voor 

rivier- of zeewater toegankelijk was. Trouwens, dat dit geheele ter- 

rein, met name de verdeeling van land en water, menigvuldige en 

groote veranderingen heeft ondergaan, wordt het best bewezen door 

de versteeningen, die in het tufkrijt worden aangetroffen en alle be- 

hooren aan dieren, welke in de zee geleefd hebben. Er zijn weinige 

plekken op onze aarde, waar de beoefenaars der palaeontologie, dat is 

!) De heer VAN RrEMspiJK deelt mij mede, dat hij bij Faux les Caves in het 

tufkrijt zulk een kegelvormig spits toeloopende verdieping gezien heeft, welke zeer 

wel als een eerste beginsel van een aardpijp kan worden beschouwd, 
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van de kennis der voorwereldlijke scheppingen, eenen rijkeren schat 

gevonden hebben. 

Van de verschillende afdeelingen des dierenrijks zijn in het Maas- 

trichtsche tufkrijt gevonden 

ete | gen 3 geslachten , 4 soorten. 

Visschen 10 er 18 5 

Decapoden 7 7 8 $ 

Schaaldieren. | Ostracoden 6 ú 51 1 
\_ Cirripedien 4 5 15 Ĳ 

Ringwormen 2 15 UG 22 

Cephalopoden 9 5 20 5 

Gasteropoden 81 5 121 pe 

Lamellibranchien 29 5 86 ij 
Weekdieren. \ 

Rudisten 5) 4 7 4 

Brachiopoden 8 ol 37 ĳ 

Bryozoën 66 E 199 # 

Echiniden 23 } 40 # 

Stekelhuidigen. Asteroïden 2 L4 6 s) 

\_Crinoïden 2 E 2 E 

Polypen 18 5 29 15 

Foraminiferen 22 7 0) " 

Spongiën 8 7 18 Es 

te zamen 253 geslachten. 718 soorten. 

Eene uitvoerige beschouwing dezer rijke fauna ligt natuurlijk buiten 

mijn tegenwoordig bestek. Slechts bij enkele punten willen wij eenige 

oogenblikken stilstaan. 

Vooreerst verdient het onze aandacht, dat van die talrijke soorten in 

de tegenwoordige zeeën nog slechts een zeer gering getal leven. Het 

bepaalt zich tot een drietal Ostracoden, eene Polypsoort en drie Fora- 

miniferen. Deze wezens staan door hunne organisatie op eenen lagen 

trap en worden slechts door het mikroskoop duidelijk genoeg erkend, 

om hen van hunne geslachtsgenooten te onderscheiden. Wij zien hier 

de algemeene ervaring in de palaeontologie bevestigd, dat , terwijl vele 

hoog georganiseerde en daaronder reusachtige ‘vormen spoorloos van de 

aarde verdwenen zijn, daarentegen kleine, nietige wezentjes hunne 

soort lang genoeg hebben voortgeplant, om deze tot in den tegenwoor- 
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digen tijd te doen reiken. De hoogst georganiseerde vormen hebben 

het kortstondigst bestaan, niet als individu’s, maar als soort. Trouwens 

het zijn ook deze, die, juist door hunne zamengesteldheid , de meeste 

bijzonderheden aanbieden, waaraan soortskenmerken ontleend kunnen 

worden. Met het aantal der waarneembare kenmerken vermeerdert ook 

de kans, dat, door den invloed van uitwendige omstandigheden of op 

eenigerhande andere wijze, daarin wijzigingen ontstaan, groot genoeg 

om daarop de aanneming eener nieuwe soort te gronden. Dit mag men 

nimmer vergeten, gelijk wel eens gedaan wordt door hen, die uit dit 

langdurig onveranderd voortbestaan der lagere vormen van georganiseerde 

wezens het voorbarig besluit trekken, dat er nimmer eene ontwikkeling 

van hoogere wezens uit lagere heeft plaats gegrepen en dat alle soorten 

elk voor zich geschapen zijn. Doch ik mag over dit sedert eenigen tijd 

zoo veel besproken thema thans hier niet uitwijden, maar wijs liever 

op eene tweede bijzonderheid, welke zich aan ons aanbiedt, bij de 

beschouwing der ondergegane dierenwereld , die eenmaal de zee bevolkte 

waar zich thans de Pietersberg verheft. De fauna, waarvan de over- 

blijfsels in dien berg en den naburigen bodem bedolven liggen, was 

veel soortenrijker dan die der zee, welke tegenwoordig onze vaderlandsche 

kust bespoelt. Zoo treffen wij daarin van de afdeeling der Lamellibran- 

chien of Plaatkieuwige weekdieren, waartoe b.v. de oesters en mosselen 

behooren, 86 soorten aan, terwijl dat der thans langs onze stranden 

levende niet meer dan 56 bedraagt. Van Echiniden of Zee-egels be- 

zitten wij thans 7 soorten; in de tufkrijt-zee hielden er zich een 40-tal 

op. Enkele afdeelingen, zooals die der Brachiopoden en Crinoiden, zijn 

geheel uit onze zee verdwenen. Om eene zeefauna te vinden, die in 

verscheidenheid van vormen met de hier begravene wedijveren kan, 

moeten wij ons naar de eilanden begeven, welke in of nabij de keer- 

kringszeeën gelegen zijn. 

Ook nog andere bijzonderheden bevestigen zulks. Er leeft in de zee 

rondom de Moluksche eilanden een merkwaardig schelpdier, dat den 

naam van Mautilus pompilius draagt. Het is het eenige van zijne orde 

(die der vierkieuwige Cephalopoden), dat thans nog op aarde voorkomt, 

ofschoon die orde eenmaal door talrijke soorten en geslachten is verte- 

genwoordigd geworden. Welnu, in den Pietersberg zijn de ten decle 

wel bewaarde schelpen aanwezig van vier of vijf soorten, die niet alleen 

tot dezelfde orde, maar tot hetzelfde geslacht behooren en derhalve 
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zoo na verwant zijn aan den hedendaagschen Nautilus van dat gedeelte 

der Indische zee, dat zij er slechts door eenige weinig in het oog 

vallende kenmerken van te onderscheiden zijn. 

Desgelijks hiermede in overeenstemming is de aanwezigheid van talrijke 

steenkoralen, de overblijfsels van Polypen. Wel is waar leven Polypen 

in alle zeeën, zelfs in de nabijheid van het eeuwige ijs, doch zij, die 

steenachtige koraalstokken bouwen, komen tegenwoordig alleen in de 

warmere zeeën voor. Het is daar, dat zij nog heden ten dage die 

verwonderlijke koraalriffen en koraal-eilanden bouwen, welke in voor- 

wereldlijke perioden ook op veel hoogere noordelijke breedten ontstaan 

zijn en thans hoog boven de zee verheven kalkgebergten daarstellen. 

Zoo ook hier. Beschouwt men echter de koralen van het Limburgsche 

tufkrijt van eenigzins naderbij, dan bemerkt men, dat daaronder niet 

die massive vormen voorkomen, welke inzonderheid de naar de opene 

zee toegekeerde buitenzijde der koraalriffen zamenstellen, waar golfslag 

en branding het hevigst zijn. Zij stemmen meer overeen met de kora- 

len langs de binnenzijden der door een kanaal van den vasten wal ge- 

scheiden riffen, of met die welke de binnenranden der koraal-eilanden 

of atollen bewonen, daar waar deze het binnenmeer of de lagune be- 

grenzen. Op laatstgenoemde punten is de zee stiller en gunstiger voor 

den groei van die teedere en sierlijke vormen, gelijk de meesten dergenen 

zijn, die in het tufkrijt voorkomen. In hunne nabijheid vonden ook de 

talrijke Bryozoën eene geschikte woonplaats, wier kleine maar keurig 

net gevormde kalkhulsels almede niet bestand zijn tegen het hevige 

golfgeklots der opene zee. De 

Maar niet enkel de lagere diervormen, welke hier eenmaal leefden, 

spreken tot ons van eene woonplaats, die veel overeenkomst moet gehad 

hebben met de zee nabij of te midden eener der thans in de Indische 

zee of Stille Zuidzee gelegen eilandengroepen , hetzelfde verkondigen ons 

ook de overblijfsels van hoogere dieren, die deze stranden bezochten. 

Er zijn daaronder vooral twee , welke eene opzettelijke vermelding ver- 

dienen. De eerste zijn die van cen groote Zeeschildpad, die den naam 

van Chelonia Hoffmanni heeft ontvangen. Vrij talrijke overblijfsels zijn 

daarvan gevonden, inzonderheid van het rugschild. Een der fraaiste 

daarvan, vroeger het eigendom van P. CAMPER, wordt thans bewaard in 

TEYLER’s museum te Haarlem. Het is een bijna volledig rugschild van 

ongeveer 4 voeten lengte. Hetzelfde museum is in het bezit van nog 
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talrijke andere 

overblijfselen van 

deze schildpad. 

Nevenstaande fi- 
B 

guur, welke ik 
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bh rn nn 

verschuldigd ben 

aan den iĳverigen 

en kundigen be- 

waarder van dit 

museum , dr. T. €. 

WINKLER, stelt het 

voor- en achter- 

gedeelte van het 

rugschild voor, 

met de ontbreken- 

de door gestippelde 

lijnen aangeduide 

middelste rugpla- 

ten. De zich zijde- 

lings als twee ar- 

men uitbreidende 

takken zijn het 

voorste gedeelte 

van den uit beenige 

stukken bestaan- 

den rand, die den 

buitenkant van het 

Gedeelte van een rugschild van Chelonia Hoffmannt. geheele schild 

vormt, op gelijke wijze als bij de hedendaagsche zeeschildpadden. Zij 

is vervaardigd naar een voorwerp, dat vroeger tot de verzameling van 

VAN DEN ENDE heeft behoord. Evenals andere thans nog levende zeec- 

schildpadden had ook deze een onvolkomen verbeend borstschild, waar- 

van de binnenwaartsche gedeelten handvormig zijn ingesneden. Dit is 

oorzaak geweest, dat stukken van dit borstschild wel eens, onder 

anderen door rausas pe ST. FOND, voor hoornen van den eland zijn 

aangezien. 

Terwijl deze schildpad slechts weinig verschilde van nu nog in de 



DE ST. PIETERSBERG BĲ MAASTRICHT. 299 

warmere zeeën levende soorten, is het anders gelegen met een ander 

dier, dat tot de orde der Hagedissen behoort en waarvan de mede vrij 

talrijke in den Pietersberg en elders in het Limburgsche tufkrijt gevon- 

den overblijfsels ons het toenmalig bestaan van een reusachtig dier doen 

kennen, dat in de hedendaagsche schepping geene dan ver verwijderde 

verwanten bezit. 

Het is thans eene eeuw geleden, namelijk in 1766, dat in den Pie- 

tersberg, op eene diepte van 180 voet onder den grond „ de eerste over- 

blijfsels gevonden werden van het merkwaardig dier, dat later den naam 

van Mosasaurus, d. 1. van Maashagedis, heeft ontvangen. Zij werden 

aangekocht door den toen te Maastricht wonenden luitenant-kolonel 

DROUIN. Onder anderen behoorde daartoe een groot steenblok met een 

deel der kaken van het dier. Later, in 1784, stond hij dit af aan 

TEYLER’s museum, waarvan het nog een der sieraden is. Ook P. CAMPER 

wist omstreeks denzelfden tijd eenige der opgedolven beenstukken magtig 

te worden, welke thans almede deel uitmaken van hetzelfde museum. 

Doch de belangrijkste ontdekking geschiedde eenige jaren later, in 

1780). Eenige werklieden, die bezig waren met steenen uit den St. 

Pietersberg te halen, ontdekten op ongeveer 500 schreden van den 

grooten ingang en 6 voeten hoogte in den gang, waarin zij bezig waren 

te werken, de overblijfsels van een groot dier, besloten in het gesteente. 

Zij gingen dadelijk daarvan kennis geven aan dr. HOFFMANN, die chi- 

rurgijn, wij zouden thans zeggen officier van gezondheid, bij de bezet- 

ting was. Reeds sedert eenen geruimen tijd was deze bezig eene 

verzameling van versteeningen des bergs aan te leggen, en, daar de 

werklieden wisten, dat hij die goed betaalde, zoo waren zij gewoon 

hem te waarschuwen, telkens wanneer een wel bewaard voorwerp ge- 

vonden was. HorrmanN snelde dadelijk naar den berg. Men kan zich 

zijne gelukkige verbazing voorstellen, toen hij daar stond voor den 

wand des gangs en daarin den nog bijna geheel bewaarden, meer dan 

4 voeten langen kop van hetzelfde reusachtige dier ontwaarde, waarvan 

1) Er is eenige onzekerheid omtrent het jaar, waarin deze ontdekking plaats 

greep. FaAusas DE sr. FOND (Histoire naturelle de la montagne de St. Pierre, p. 59) 

noemt in zijnen tekst het jaar 1770, terwijl op de gegraveerde plaat, waarin de gevon- 

den kop is afgebeeld, het jaartal 1780 vermeld wordt. Laatstgenoemd jaartal wordt ook 

genoemd door cuvier (Ossements fossiles, 5e Vol, 2me Part., p. 382), die waarschijn- 

lijk nog wel gelegenheid zal gehad hebben daarvan met zekerheid onderrigt te zijn. 
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de vroeger gevonden fragmenten reeds zoozeer de aandacht der natuur- 

onderzoekers hadden tot zich getrokken. Maar de moeijelijkheid was 

groot om het steenblok met de kostbare daarin bevatte overblijfsels 

ongeschonden te verkrijgen, zoodat het kon worden vervoerd. Daartoe 

moest het eerst, op aanmerkelijken afstand van het voorwerp, geheel 

worden omlijst en met groote zorg en voorzigtigheid, uit hoofde der 

weekheid van het gesteente, worden los gemaakt en vervolgens op den 

vloer nedergelaten. Verscheidene dagen bragt HOFFMANN in den berg 

door, met eigen handen het werk doende, dat hij aan geen andere 

waagde toe te vertrouwen. Hindelijk was het steenblok uit zijne boeijen 

bevrijd, en door aanwending van allerlei voorzorgen en hulpmiddelen 

slaagde men er in den gevonden schat onbeschadigd naar de woning 

van den gelukkigen HOFFMANN over te brengen. De op de volgende 

bladzijde voorkomende figuur levert er eene afbeelding van. 

Doch ziet wat gebeurde! Er woonde te Maastricht een zekere 

kanunnik, copin geheeten. Deze was eigenaar van den grond van dat 

gedeelte van den St. Pietersberg, waaronder, op omstreeks 90 voeten 

diepte, het prachtstuk gevonden was. Ofschoon tot daartoe geen het 

minste belang stellende in de natuurlijke historie, werd hij plotseling 

zeer belust op het bezit van een voorwerp, dat hij, krachtens eene oude 

wet , waarbij de bezitters van den bovengrond regt hadden op de in 

den berg gevonden schatten , mitsgaders goud- en zilvermijnen , meende 

als zijn eigendom te kunnen opeischen. Er ontstond een proces. Horr- 

MANN verdedigde moedig zijne zaak, maar het kapittel, waartoe GODIN 

behoorde, bemoeide er zich mede en wist door zijn invloed te bewerken, 

dat de arme HorFMANN veroordeeld werd den kop, die zeker voor hem een 

schat, maar toch geen schat was in den gewonen zin des woords, aan 

GODIN af te geven en bovendien de kosten van het proces te betalen. 

De kanunnik bezat een klein buitenverblijf aan den voet van den Pieters- 

berg. Daarheen werd het stuk overgebragt en geplaatst in een opzettelijk 

daarvoor vervaardigde groote glazen kast. Vreemdelingen, die het wenschten 

te zien, werden toegelaten en door den rijken kanunnik, die zelf, naar 

men zegt, gaarne het goede dezer aarde genoot, gastvrij onthaald. 

Ook hij zoude echter niet op den duur de vreedzame bezitter van 

den onregtmatig verkregen schat blijven. In 1795 belegerden de Fran- 

schen Maastricht en bombardeerden het fort St. Pieter. Toen de be- 

velvoerende generaal vernam, dat het buitenverblijf van den kanunnik , 



301 MAASTRICHT. DE ST, PIETERSBERG BĲ 

g bewaard gere schepping waar dit merkwaardig overblijfsel eener vroe 

werd, zich in de nabijheid van dit fort bevond, gaf hij aan de artillerie 
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order dit huis te sparen. Maar de kanunnik, weinig vermoedende dat 

de Fransche republikeinen zoo beleefd jegens hem waren, liet gedu- 

rende den nacht den kop weghalen en naar de stad brengen. 

Die beleefdheid der Franschen was trouwens verre. van onbaat- 

zuchtig te zijn. Het is genoeg bekend, hoe hunne legers toen en 

nog vele jaren later de museën van Europa plunderden en de kost- 

baarste voorwerpen van natuur en kunst mede naar Parijs voerden. 

Ter naauwernood was dan ook de stad overgegeven, of de volks- 

vertegenwoordiger FREYCINE, die het leger vergezelde, gaf last om 

den kop behoorlijk in te pakken en naar Parijs te transporteren '). 

Doch het voorwerp, dat deze lastgeving betrof, was spoorloos ver- 

dwenen. 

Nu beloofde FrEYCINE aan dengenen, die het ontdekte, eene belooning 

van zeshonderd flesschen besten wijn, mits het stuk onbeschadigd en 

in goeden staat werd overgeleverd. Dit hielp. Den volgenden dag 

droegen twaalf grenadiers het voorwereldlijk overblijfsel in triomf naar 

het huis van den volksvertegenwoordiger. 

Favsas pe sr. FoND merkt, terwijl hij dit verhaalt, zeer naif op: 

„La justice, quoïgue tardive, arrwe avec le temps. Als of door den ge- 

pleegden roof het aan den armen HOFFMANN begane onregt hersteld 

werd ! De nakomelingschap, daartoe niet in staat, heeft echter gedaan 

wat zij kon. Zij heeft zijnen naam vereeuwigd, door dezen met dien 

van de Maashagedis te verbinden. Haar soortnaam is Mosasaurus 

Hoffmanni *). 

Zien wij thans, welk soort van dier de Mosasaurus was, of, met an- 

dere woorden, met welke dieren der tegenwoordige schepping hij het 

naast overeen kwam. Perrus CAMPER, die de eerste overblijfsels daar- 

van in 1786 beschreef, hield hem voor een walvischachtig dier, een 

Cachelot of Potvisch, maar van eene soort, die thans niet meer leeft. 

Ook vaN MARUM, bij zijne beschrijving van de in reyrer’s Museum ont- 

Waarschijnlijk geschiedde een en ander op aansporing van FAUJAS DE ST. FOND, 

die zich, zoo als cuvrer (b. v. p. 313) ons mededeelt, onder den titel van Commis- 

saire pour les sciences dans la Belgique, bij het leger bevond, ofschoon hij in het ver- 

haal dat hij er van geeft, geheel van zijn aandeel aan de zaak zwijgt, als schaamde 

hij er zich ietwat over. Cuvier zegt echter uitdrukkelijk, van hem sprekende: »nqui 

avoit contribué à procurer au muséum les pièces de la collection Godin.” 

2) Dit is de naam haar door MANTELL gegeven; VON MEIJER noemde haar Mosa- 

saurus Campert, 
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vangen stukken, sloot zich aan die meening aan. HorrFMANN daarentegen 

noemde het dier een Krokodil en ook rausas pr sr. FoNp volgde dit 

voorbeeld. Zoowel de eene als de andere meening was echter onjuist. 

Dit werd het eerst in 1800 aangetoond door ADRIAAN CAMPER, den waar- 

digen zoon van een grooten vader. Hij wees aan, dat het dier in som- 

mige opzigten naderde tot de hedendaagsche Monitors, in andere tot de 

Iguanen en verwante vormen , ofschoon het alle dergelijke thans levende 

Hagedissen verre in grootte overtrof. Deze uitspraak is in de hoofd- 

punten door cuvrer bevestigd geworden, die de schuld, welke zijne 

landgenooten eenige jaren vroeger op zich geladen hadden, op voor- 

treffelijke wijze kweet, toen hij, met behulp van het aanmerkelijke te 

Parijs vereenigde materiaal, eene bijna volledige beschrijving van het 

geheele skelet van den Mosasaurus gaf, waaraan na hem nog slechts 

zeer weinig is toegevoegd geworden. 

Uit zijne beschrijving blijkt, dat de Mosasaurus omstreeks 8 ellen 

(25 voet) lang werd, derhalve merkelijk grooter dan de grootste he- 

dendaagsche krokodillen, en dat hij door zijn geweldig gewapenden muil 

een nog gevaarlijker roofdier dan deze was. Niet alleen staan tanden 

op kleine verhevenheden aan de randen der kaken, maar ook aan het 

gehemelte (de vleugelbeenderen), en het is juist dit tandstelsel, waar- 

door zich de Mosasaurus geheel van de krokodillen en van de walvisch- 

achtige dieren verwijdert. De tanden van krokodillen staan namelijk 

in ware tandkassen, die van walvischachtige dieren in tandgroeven; 

maar tanden, die met de kaakranden vergroeid zijn, komen alleen voor 

bij Visschen, Slangen en Hagedissen. In de gedaante des schedels na- 

dert de Mosasaurus het meest tot de Monitors, welke hagedissen 

zijn, die thans in Afrika en op de Oostindische eilanden leven 

en hoogstens 2 ellen lang worden. De Monitors hebben echter geene 

gehemeltetanden, zooals de Mosasaurus, doch dit kenmerk wordt bij 

andere hagedissen uit verschillende familiën terug gevonden. Echter 

verwijdert zich de Mosasaurus in verscheidene andere opzigten zeer 

van alle hedendaagsche hagedissen, die hetzij landbewoners zijn of 

zich slechts tijdelijk in het water ophouden. De geheele ligchaams- 

gedaante van den Mosasaurus was die van een dier, dat bestemd is de 

zee te bewonen en zich daarin met kracht en snelheid voort te bewe- 

gen. Uit de gedaante en het maaksel der wervels, welker geheel 

getal omstreeks 131 bedroeg, mag men besluiten, dat zijn ligchaam 
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merkelijk buigzamer was dan dat der krokodillen. Twee derden van 
dit getal wervels behoorden aan den langen staart, die sterk zijdelings 

Fig. €. 

Tand van den Mosasaurus, nog gehecht op de kaak, 
met een jongen tand bij a. Natuurlijke grootte. Naar 
een voorwerp in TEYLER'S museum. 

zamengedrukt was en zoo een voor voortstuwing in het water uitne- 

mend geschikt werktuig daarstelde. Voegen wij hierbij, dat de lede- 
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maten niet eindigden in gescheiden of eenvoudig door een zwemvlies 

verbonden vingers, maar in vinpooten, ongeveer als die der hedendaag- 

sche zeeschildpadden en walvisschen, en wij hebben voor ons het beeld 

van een zeehagedis van reusachtige grootte, die zoowel door zijn vrees- 

selijk gebit (verg. fig. 6, waarin een enkele tand in de ware grootte is 

afgebeeld), als door de snelheid zijner bewegingen de schrik der. overige 

waterbewoners was, maar die waarschijnlijk zich nimmer op het land 

begaf, dan alleen om zijne eïjeren te leggen. 

En waar lag dat land, welks oevers door den Mosasaurus en de 

groote Zeeschildpad, die gelijktijdig met hem leefde, bezocht werd? 

Voorzeker niet ver van de plaats, waar thans hunne overblijfselen 

worden gevonden, want dat er land in de nabijheid was, bewijzen de 

fragmenten van landplanten of hare afdruksels, welke in het gesteente 

van den St. Pietersberg, meer bepaaldelijk in zijne onderste, uit wit 

krijt bestaande lagen, alsmede in den kalksteen bij Kunraad , worden ge- 

vonden. Dit gesteente zelf heeft zich geheel in zee gevormd. Komen er 

dus landplanten in voor, dan moeten deze van elders daarin gekomen zijn. 

Onder de gevonden overblijfsels uit het plantenrijk behooren versteende 

stukken hout, die geheel door paalwormen doorboord zijn, op eene derge- 

lijke wijze als zulks nog heden ten dage met het in zee drijvende hout ge- 

schiedt. Dit hout kan echter van een grooten afstand door stroomen daar- 

heen zijn gevoerd. Reeds op eene meer nabij zijnde groeiplaats duiden 

echter de vruchtkegels van sommige Comiferen, d. 1. van planten uit de- 

zelfde familie, waartoe ook onze dennen en sparren behooren, terwijl 

eindelijk het vinden van eenige afdruksels van bladeren van landplanten 

met zekerheid bewijst, dat de kust waar deze groeiden niet ver verwijderd 

kon zijn, daar hare bladeren anders niet in bijna onveranderden staat 

den zeebodem zouden bereikt hebben. Het getal der gevonden planten- 

overblijfselen is wel is waar gering, maar desniettemin zijn daaronder 

enkele, welke, even als de overblijfselen der dieren, getuigen van eene 

hoogere temperatuur van het zeewater, ook aanduiden, dat op het land 

eene grootere luchtwarmte heerschte dan thans. Inzonderheid merk- 

waardig is uit dit oogpunt het blad eener plant, die van den hoog- 

leeraar MIQVEL den naam van Debeya serrata heeft ontvangen en door 

hem met waarschijnlijkheid tot de familie der Artocarpeeën wordt ge- 

bragt, dat is tot dezelfde familie, waartoe ook de hedendaagsche 

Broodvruchtboom behoort, welke zoo algemeen over de eilanden der 

1866. 20 
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Stille Zuidzee verbreid en een ware weldaad voor hunne bewoners is. 

Zoo worden wij ook door de spaarzame overblijfselen uit de planten- 

wereld naar dienzelfden oceaan en hare verstrooide eilandengroepen heen 

gewezen, waar ook de overblijfselen uit het dierenrijk ons reeds genoopt 

hebben het punt van vergelijking te zoeken om eene eenigzins ge- 

trouwe voorstelling te erlangen van den toestand der plek, waar zich 

thans de Pietersberg en naburige hoogten verheffen, gedurende het 

tijdperk, dat men gewoonlijk met den naam van de krijtperiode bestem- 

pelt. Nog vele andere omstandigheden, die ik hier met stilzwijgen 

moet voorbijgaan, duiden aan, dat toen Europa uit een groot getal van 

eilanden bestond. Een wijde zee overdekte het grootste deel van noor- 

delijk Duitschland, Denemarken, ons vaderland, België en een gedeelte 

van noordelijk Frankrijk. Hier en daar verrezen daaruit eenige groo- 

tere en kleinere eilanden ; sommige daarvan vormden eene meer zamen- 

hangende reeks, andere waren meer verstrooid. Zulk een meer zamen- 

hangende reeks vormden onder anderen de reeds toen bestaande hoogten 

langs de Ruhr, bij Aken, Luik, tot in Henegouwen. Zij waren de 

auidelijke en oostelijke stranden van het bekken, waarin zich de lagen 

afzetten, die tot de krijtformatie van Limburg en aangrenzende streken be- 

hooren. Welk eene verbazend lange tijdruimte er noodig is geweest om die 

lagen te doen ontstaan, kan men eenigermate daaruit opmaken, dat de ge- 

zamenlijke dikte van al de lagen der krijtformatie op meer dan 3000 el 

wordt geschat. Dat gedeelte dier lagen, hetwelk uit koolzuren kalk 

bestaat, is geheel als het werk van dieren te beschouwen. De in 

het zeewater opgeloste koolzure kalk werd daaruit opgenomen door 

tallooze Weekdieren, Echinodermen, Polypen, Foraminiferen; zij werd 

tot een vast bestanddeel hunner ligchamen, om later, na den dood 

der dieren, tot een bestanddeel des bodems te worden. Die bodem 

werd allengs opgehoogd door de daarop bezinkende overblijfsels van 

zulke dieren, welke op eenigen afstand van het strand leven, terwijl 

anderen, die zich meer in de nabijheid daarvan ophielden of wier 

schalen op het water drijven, met den vloed op dit strand werden 

geworpen en daarop achterbleven, even als wij het nu nog langs onze 

hedendaagsche stranden waarnemen. Een en ander kon echter niet 

geschieden, zonder dat vele der teedere kalkhulsels door het geweld 

der zee verbroken en vergruisd werden. Hierbij voegde zich nog de 

omstandigheid, dat eenige der in die zee levende dieren andere ver- 
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slonden, wier kalkschalen daardoor verbrijzeld en als een fijn poeder 

weder ontlast werden. 

Zoo kunnen wij ons eene in de hoofdtrekken voorzeker tamelijk juiste 

voorstelling vormen van het onstaan der krijtlagen in het algemeen, eene 

voorstelling, die zich aansluit aan hetgeen nog heden ten dage in den 

omtrek van vele eilanden der heete luchtstreek geschiedt. Tot de vorming 

van het fijnere witte krijt hebben inzonderheid mikroskopisch kleine soor- 

ten van Foraminiferen in de belangrijkste mate bijgedragen. Dit draagt 

meer den stempel van gevormd te zijn uit allengs in zee bezonken la- 

gen, die op de diepte, waar zij ontstonden, weinig aan het geweld 

der golven waren blootgesteld. Daarvoor getuigen ook de in regelma- 

tige banken gelegen vuursteenen, welke meerendeels niet anders zijn 

dan verkiezelde zeesponsen, te midden waarvan echter dikwijls nog de 

schalen van weekdieren, zeeëgels enz. zijn opgesloten. Het tufkrijt 

is daarentegen grootendeels eene strandvorming. Het grofkorrelige 

gruis, waaruit zijne hoofdmassa bestaat, vertoont wel is waar nog vrij 

wat verschil in de onderscheidene lagen, die het zamenstellen, hetgeen 

aanduidt, dat de omstandigheden, waaronder het zich gevormd heeft, 

niet steeds dezelfde zijn gebleven, maar zijne bestanddeelen zijn in het 

algemeen verbrijzelde kalkhulsels van betrekkelijk grootere dierlijke we- 

zens, terwijl Foraminiferen daaraan een merkelijk geringer aandeel heb- 

ben genomen. Daar die vorming echter gestadig op zulke plaatsen ge- 

schiedde, welke zich althans gedurende den vloed nog onder water be- 

vonden, zoo wordt daaruit ook de zamenstelling van het tufkrijt uit 

zeer dunne op elkander gestapelde laagjes verklaard , waarvan wij reeds 

boven gewag maakten. Elk zulk laagje kan als een tijdens de eb 

achtergebleven nederzetsel worden beschouwd. Natuurlijk werd die 

regelmatige vorming dikwerf verstoord en afgebroken, want er bestaat 

wel geen twijfel, of ook in dien tijd werd de zee door stormen beroerd 

en vernielde zij dikwijls weder wat zij vroeger had opgebouwd, en het 

zoude zelfs niet moeielijk zijn in het gesteente van den Pietersberg 

daarvan de duidelijke sporen aan te wijzen. In het algemeen echter 

draagt dit gesteente het kenmerk van in een tamelijk kalme zee gevormd 

te zijn, waar geene hevige branding het strand beukte , maar die over- 

eenkwam met de lagune of het binnenmeer van een koraal-eiland of 

met een ondiepen zeearm, door koraalriffen, als waren het zeebrekers, 

voor het al te hevig geweld der golven beschut. 

20* 
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Een strand kan echter nooit hooger boven het zeevlak verrijzen, 

dan tot het door de golven nog bereikte peil. Een lage wal kan wel 

is waar ontstaan uit het door de zee opgeworpen gruis en grootere 

steenblokken, die bij stormweder door de golven worden voortgestuwd , 

of, indien zand den oever bedekt, kan dit, droog geworden, door 

den wind worden opgedreven en zoo een duinenrij doen ontstaan. Op 

die wijze kan echter onmogelijk rekenschap worden gegeven van de 

aanmerkelijke hoogte boven het zeevlak des Pietersbergs en van andere 

naburige heuvels. Men herinnere zich slechts, dat deze niet uit zand, 

maar uit kalkgruis bestaan, en dat dit kalkgruis zich nog ongeveer in 

dezelfde ligging bevindt, als waarin het blijkbaar in de zee is afgezet. 

Ik zeg „ongeveer ’’ want geheel is zulks geenszins het geval. Ook de 

lagen van den Pietersberg vertoonen de duidelijke sporen van de in- 

werking van nog andere krachten dan die der zee alleen. Zij liggen niet 

meer geheel horizontaal, zoo als bij alle in zee bezonken lagen oor- 

spronkelijk het geval is, maar zij hebben eene flaauwe helling van het 

zuid-oosten naar het noord-westen. Op enkele punten heeft ook eene 

verbreking van den zamenhang van sommige lagen plaats gehad. Een 

en ander wijst op eene allengsche opheffing des geheelen bodems, op 

eene dergelijke wijze als nog heden ten dage aan de Zweedsche kust 

wordt waargenomen. Met die opheffing ging echter noodzakelijk een 

ander verschijnsel hand aan hand, namelijk het ontstaan van grootere 

en kleinere waterstroomen, die, van de zuidwaarts gelegen, mede in 

de opheffing deelende gebergten afdalende, zich eenen weg baanden 

door het gesteente, dit uitschuurden en zoo de dalen vormden, waar- 

door thans de Maas, de Jeker en de Geul vloeijen. Wanneer men nu 

bedenkt, dat de rug van den Pietersberg thans ruim 80 el boven het 

vlak der Maas ligt, dat er alle reden bestaat om aan te nemen, dat 

de daartegenover gelegen tufkrijt-gronden zich eenmaal gelijkmatig even 

hoog verhieven, en dat het Maasdal daar ter plaatse ruim een half uur 

breed is, dan kan men zich eenigermate een denkbeeld maken van de ver- 

bazende massa gronds, welke aldus door allengsche uitschuring verplaatst 

en weggespoeld, en tevens van de lengte des tijds, die daartoe gevor- 

derd is. Voegen wij nu daarbij den tijd, welke noodig is geweest om 

die magtige krijt-beddingen te vormen, alsmede dien, welke op hare op- 

heffing gevolgd is, gedurende welken de uitgestrekte tertiaire vor- 

mingen ontstaan zijn, welke zich daaraan sluiten en die op hare 
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beurt wederom overdekt zijn geworden door diluviale en alluviale gron- 

den, en wij mogen, — ook zonder in berekeningen te treden, die eenen 

vasten grondslag missen, — toch veilig stellen, dat het beginpunt der 

vorming van die gronden, welke thans een groot deel van zuidelijk 

Limburg uitmaken, verscheidene tienduizend-tallen van eeuwen achter 

ons ligt. Zulk eene tijdruimte, die de levendigste verbeelding niet 

meer omvatten kan, is noodig geweest om niet alleen Limburg, maar 

ons geheele overige vaderland in den toestand te brengen, waarin wij 

het thans kennen ! 

Bedenken wij echter, dat gedurende dit zelfde tijdsbestek Europa van 

eene eilandengroep cen groot vastland werd, dat, waar nog tijdens de 

krijtvorming zee was, zich thans de Alpen, de Appenijnen en Pyre- 

neën verheffen, dat geliĳktijdig andere werelddeelen niet minder aan- 

zienlijke veranderingen ondergingen , waarvan het voldoende zal zijn de 

verrijzing der Andes en van het Himalaya-gebergte te noemen, — dan 

voorwaar worden wij gedrongen tot de erkentenis, dat de grootschheid 

van het gewrochte volkomen evenredig is aan den tijd, dien de natuur 

besteed heeft om het tot stand te brengen. 



ELEKTRIEKE VERSCHIJNSELEN BĲ DEN MENSCH. 

Bij het lezen der waarneming van «. P. R. uit Aardenburg nopens het 

uitschieten van elektrieke vonken uit de toppen der vingers, door wrij- 

ving te weeg gebragt en bij den geopperden twijfel aan de mogelijkheid 

dezer zaak, in het Album der Natuur, 1866, bl. 183—188, kwamen 

mij twee stukken voor den geest, welke ik meende aan de lezers van 

het Album te moeten mededeelen : 

Het een, ontleend aan een reisverhaal van 7. e. komL (zie de Globe 

van 1843, no. 12, bl. 169), doch hetwelk ik natuurlijk alleen als eene 

kleine afwisseling van ernstiger zaken aanvoer. Deze reiziger bezocht 

Osseg, een der oudste kloosters van Boheme, en zag daar onder anderen 

eene schilderij, waarop de geschiedenis was afgebeeld van eenen abt, 

die in zijne eenzaamheid zoo gestudeerd en gelezen had, „dat de vlam- 

men van zijnen heiligen ijver uit de toppen zijner vingers kwamen en 

hem in staat stelden zijne werkzaamheden des nachts voort te zetten.” 

Het ander, van meer gewigt, is ontleend aan de verhandeling van 

wijlen dr. m. rF. THYssEN, later hoogleeraar te Amsterdam, over de 

zelfontbranding, geplaatst in 1826 in de Bijdragen tot de Natuurkun- 

dige Wetenschappen, 1, bl. 214 en volg. Zonder partij te trekken in 

deze kwestie, die eenigzins buiten den kring mijner studiën ligt, was 

mij toch de overeenkomst der door TErsseN opgegevene waarnemingen 

met hetgeen uit Aardenburg medegedeeld was, zoo groot, dat ilk meende, 

het volgende met de woorden van THvssSEN zelven voor de lezers van 

dit blad te moeten overnemen : 

Van eene Venetiaansche vrouw getuigt DE cAsTRO, dat men, door 

wrijving bij koud weêr, vonken uit haar trok. Sxymmrr, die zoodanige 

vonken bij het uittrekken van zijden koussen, in de Phil. Transactions 

van 1760, beschrijft, voegt er bij, dat zij in den winter sterker waren. 

In de strenge vorst van Januarij 1828 meende ik, zegt rryssen bl. 

224, twee avonden, bij het uittrekken van wollen koussen, knapping 
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met een ligt gevoel aan het been te bespeuren en zag werkelijk den 

derden avond dit knappen met blaauwe vonken vergezeld gaan, en 

verder op bl. 225: BOUILLOT, NOLLET, FOUGEROUX DE BONDAROY, dr. 

CROON , RUDOLPHI €en OSIANDER namen elektrieke vonken aan hun ligchaam 

waar. Wanneer men de gevallen bij FABRI, ST. LAZARE, BACO , SCALIGER , 

CARDANI, LICETUS, COHAUSEN en anderen vergelijkt, ziet men, dat de 

verschijning der elektriciteit meestal bij eene koude lucht, bij het 

verwisselen van linnen, wrijving der huid, kammen der haren en sterke 

vermoeijenis plaats had. Van zich zelven verhaalt Rürrerr, dat hij in 

de woestijn, tien uren van Caïro, bij het waaijen van den Kamsin, 

elektrieke verschijnselen waarnam. Verder haalt rrrsseN aldaar een 

aantal schrijvers aan, die nog van andere gevallen melding maken , doch 

de hoofdzaak kwam mij voor, hetgeen cen man, als THYSSEN ‚ van zich 

zelven getuigt. wss ER 

NASCHRIFT; 

W. M. LOGEMAN. 

__ 

De mededeeling in het voorgaande artikel verschaft mij eene welkome 

gelegenheid om terug te komen op het daarin behandelde onderwerp. 

Oppervlakkig beschouwd, zou toch het door mij op pag. 187 van dezen 

jaargang beweerde in tegenspraak kunnen schijnen, niet slechts met 

de in dit artikel vermelde feiten, maar erger nog, ook met het vroeger 

door mij zelven medegedeelde aangaande elektriciteits-opwekking in het 

menschelijk ligchaam*). Dat ik, door te groote kortheid in mijne ver- 

klaring, in den geest der lezers voor zulk eene opvatting ruimte heb 

gelaten , is eene fout, die ik hier moet trachten te herstellen. 

De eenige bekende oorzaken van eene elektrische lading in het men- 

schelijk ligchaam, waardoor dit vonken of lichtkwastjes zou kunnen 

afgeven, zijn: 1° de invloed van een ander reeds vooraf geëlektriseerd 

ligehaam, dat met het eerstgenoemde in aanraking is — mededeeling 

t) Zie het opstel: Elektrische huizen, Album der Natuur, 1857 , bl. 316, 
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van BE. — of dat op een afstand daarvan is geplaatst — inductie, — 

en 2° de opwekking van E. daarin door wrijving. 

Roept men ter verklaring van zulk een verschijnsel eene mededeeling 

van B. te hulp, dan is de zwarigheid slechts verplaatst en bij deze 

verplaatsing eer vergroot dan verkleind; want men moet dan den oor- 

sprong der lading van het mededeelend ligchaam aanwijzen en tegelijk 

verklaren, waarom die mededeeling juist geschiedde op eene wijze, die 

het verschijnsel mogelijk maakte. 

De elektrische inductie — de opwekking op een afstand — is onge- 

twijfeld de bron van verreweg de meeste, zoo niet van alle verschijn- 

selen van dezen aard, die in de open lucht plaats vinden. Deze komen 

alle daarop neder, dat uit eenig aardsch voorwerp, vooral uit het 

bovendeel daarvan, aan spitsen of kanten, lichtkwastjes uitvloeijen , die 

in het donker zigtbaar zijn en somwijlen van een hoorbaar geknetter of 

gesis vergezeld. Het bekende St. Elmusvuur der zeelieden is een voor- 

beeld daarvan, zoowel als de vele feiten van deze soort, die men in de 

leerboeken der physika vermeld vindt en waarover, zoodra zij iets 

opmerkelijks aanboden, ook in dit Album en in het Bijblad herhaalde 

malen berigt is. Waarschijnlijk zal ook het door onzen geachten mede- 

werker aangehaalde berigt van rürreL tot deze zelfde reeks van ver- 

schijnselen betrekking hebben. Zij ontstaan doordat een wolk, met 

een der beide E. sterk geladen, zich op geringen afstand boven de 

waarnemers bevindt of ook dezen omhult. Als in dit laatste geval 

deze wolk , of ook als de lucht, die den waarnemer omringt, droog is!), 

dan hoopt zich de aan die der wolk tegenovergestelde HE. der aarde in 

alle eenigzins boven de oppervlakte daarvan uitstekende voorwerpen op 

en stroomt uit kanten en spitsen daarvan uit. Maar tusschen verschil- 

lende deelen dier voorwerpen onderling, b.v. tusschen de eene hand 

en de andere van denzelfden waarnemer, of ook tusschen verschil- 

lende, gelijktijdig aan denzelfden invloed blootgestelde aardsche voor- 

werpen zal men daarbij nooit eenig lichtverschijnsel waarnemen. Zij 

bevinden zich in genoegzaam denzelfden elektrischen toestand. Evenmin 

1) Een drooge wolk. Men herinnere zich hierbij, dat het droog of vochtig zijn 

eener massa van gas of damp niet afhangt van de absolute hoeveelheid water, die 

zij bevat, maar slechts van de verhouding van deze tot die, welke zij bij de be- 

staande temperatuur en drukking in dampvorm bevatten kan. De technici onder- 

scheiden tercgt tusschen droogen en natten stoom, 
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kan dit het geval zijn aan eenig deel daarvan, wanneer dit door cenige 

min of meer geleidende stof is omringd, dus b.v. aan het menschelijk 

ligehaam binnens kamers. Zelfs zouden de eerstvermelde uitstroomingen, 

om onder die omstandigheden te ontstaan, in den geheelen bouw van 

het huis, waartoe zulk een vertrek behoorde, eene bijzonderheid ver- 

eischen, waaraan wel geen gewoon gebouw ooit zal voldoen. De vloer 

van dat vertrek zou namelijk daartoe met den aardbol in geleidende 

verbinding moeten staan, terwijl de omringende “wanden, op zich zelve 

uit eene geleidende stof bestaande, van dien vloer en van den grond 

geïsoleerd zouden moeten zijn. 

Daar blijft dus, voor elektrische verschijnselen, als de aangehaalde 

van de Venetiaansche vrouw, van THYSSEN en eene menigte andere, 

slechts de wrijving als oorzaak over, die dan ook somwijlen, zooals in 

het eerste geval, door de berigtgevers opzettelijk als bron is opgegeven. 

Daarbij komen nu steeds twee ligchamen in werking, die tegen elkaar 

worden gewreven, en al komt dit niet van elk der beide even duidelijk 

uit, het is desniettemin ontwijfelbaar, dat beide daarbij geelektriseerd 

worden, maar in tegenovergestelden zin, hetgeen men gewoonlijk uit- 

drukt door te zeggen, dat het eene positief en het andere negatief 

geëlektriseerd is. Om niet te uitvoerig te worden, moet ik voor het 

bewijs dezer stelling naar de leerboeken der physika verwijzen. Hier 

komt het vooral op het volgende aan: de tegenovergesteld elektrische 

toestand van beide ligchamen openbaart zich vooral daarin, dat hunne 

ladingen, zoodra zij met elkander zich vereenigen kunnen of slechts in 

elkaars onmiddellijke nabijheid blijven, elkaar, zooals men het noemt, 

veronzijdigen, dat is elkanders werking naar buiten, in het eerste 

geval blijvend en in het andere geval voor zoo lang die nabijheid 

duurt, vernietigen. Wanneer wij dit toepassen op hetgeen bij wrijving 

van het menschelijk ligchaam in verschillende omstandigheden gebeuren 

kan, dan kunnen wij onder anderen het volgende vooruit bepalen. 

lemand trekke een katoenen kous uit of ook een wollen of zijden 

bij vochtig weder, of terwijl zijn huid vochtig is. Hij zal geene elek- 

trische verschijnselen bespeuren. De beide H., door wrijving van deze 

ongelijksoortige ligchamen tegen elkaar opgewekt, verbinden zich dade- 

lijk weder, omdat beide ligchamen, voor zoover de wol of zijde aan- 

gaat omdat zij vochtig zijn, geleiders zijn der elektriciteit. Nog veel 

minder zal iemand eenig elektrisch verschijnsel kunnen bespeuren, die 



old NASCHRIFT. 

twee ligchaamsdeelen, b.v. zooals onze correspondent uit Aardenburg, 

twee handen tegen elkaar wrijft. Behalve door de bovengenoemde 

oorzaak, wordt namelijk het optreden dier verschijnselen hierbij nog op 

zoo mogelijk meer afdoende wijze belet, doordat twee ligchamen zoo 

gelijksoortig als twee handen van denzelfden persoon door wrijving 

tegen elkaar geene elektriciteit opwekken. Iets anders is het, wanneer 

men met de binnenzijde van de eene hand de rugzijde van de andere 

meer streelt dan wrijft. Dan kunnen daardoor de haartjes, die zich bij 

vele menschen op die rugzijde bevinden, geëlektriseerd worden en, in 

gunstige omstandigheden, kan de zoo opgewekte elektriciteit aan een 

gevoeligen elektroskoop bemerkbaar zijn. Maar tot vonken zal men 

’t hierbij wel nooit brengen. 

Iemand trekke bij zeer drooge lucht en drooge huid een wollen of 

zijden kous uit. Wol en zijde zijn onder deze voor de elektriciteit 

uiterst gunstige omstandigheden zoogenaamde niet-geleiders, dat is, zij 

geleiden de E. slecht genoeg om eene ophooping daarvan op eenig deel 

hunner oppervlakte toe te laten, al zijn zij ook op eenige plaats met 

den grond afleidend verbonden. Nu wordt de zijde of wol door de 

wrijving negatief en de huid positief geelektriseerd en tusschen die beide 

kunnen nu duidelijk knetterende en in duisternis met het gewone vuur- 

verschijnsel zigtbare vonkjes ontstaan. 

Temand kamme.... maar ik durf van het geduld der lezers van 

dit Album niet meer vergen. Laat ik dus liever het noodzakelijk iet 

wat breede terrein der bijzondere gevallen verlaten en in ’t algemeen 

nog dit zeggen. Iedereen, die in de zaak belang stelt, ga de berigten 

aangaande elektriciteits-ontwikkeling in het menschelijk‘ ligchaam , gelijk 

men die in vele en velerlei boeken en tijdschriften vindt, oplettend na. 

In ’tlicht van het boven ontwikkelde, zullen hem dan een aantal 

daarvan volkomen verklaarbaar voorkomen. Andere daarentegen zal hij , 

om de blijkbare halfheid en onvolkomenheid der beschrijvingen, met 

een vraagteeken, enkele zelfs misschien om de blijkbare dwaasheden 

en tegenstrijdigheden, die er in voorkomen, met een uitroepingsteeken 

merken. 

Deze laatste worden door de eerste niet geloof baarder, even zoo min 

als zij aan de geloofbaarheid van deze afbreuk doen. Men moet de 

beide soorten maar van elkaar weten te onderscheiden. 



DE TIJGERS VAN SINGAPORE. 

Hoe meer de menschelijke bevolking en de bebouwing van den grond 

in een land toeneemt, des te meer worden de wilde vleeschetende 

dieren in den regel verdrongen. Het schijnt echter, dat de tijgers op 

Singapore daarop eene uitzondering maken. Hoogst belangrijk is, 

wat door d'". re. v. MERTENS in zijn dagboek dienaangaande wordt mede- 

gedeeld. 

„Voor dat het eiland Singapore door de Engelschen in 1824 in bezit 

werd genomen, kwamen er,‚ naar men zegt, op dit eiland geene 

tijgers voor. Tegenwoordig betaalt de regering voor iederen gedooden 

tijger een prijs van 5 pond sterling en een genootschap van kooplieden 

even zooveel, en men beweert, dat gemiddeld dagelijks één mensch op 

het eiland van ongeveer 4 vierkante mijlen omvang en 100,000 bewo- 

ners door eenen tijger wordt verslonden. Voor het laatste wil ik niet 

instaan, doch het is in allen gevalle niets ongewoons, als men hoort, 

dat gister of eergister weder een Chinees gedood of een tijger gevangen 

is. In de eerste dagen van - mijn verblijf te Singapore zag ik eenen 

levend gevangen tijger ten toon gesteld, inderdaad. een vreeselijk schoon 

dier, en hoorde ik van een geval, dat een tijger des avonds in de 

voorstad een wagen aangevallen en van de drie zich daarop bevindende 

Chinezen een weggesleept had. Op den nieuw aangekomenen maakt dit 

indruk, en als hij zich voor de eerste maal een half uur ver buiten de 

stad op den schoonen met tuinen en buitenplaatsen omzoomden straat- 

weg waagt, komt menigmaal de gedachte bij hem op : wat zou ik doen, 

als uit die heg een tijger te voorschijn sprong? Maar er komt geen 

tijger en spoedig wandelt men halve dagen lang niet alleen op de 

straatwegen, maar ook op voetpaden door bosschen en peperplantages , 

alleen gewapend met zijne parapluie als zonnescherm, zonder aan tijgers 

te denken. Slechts eenmaal zag ik des morgens na eene geduchte 

regenbui versche voetstappen in het zand op den heuvel Bukittima , 
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ongeveer midden in het eiland, en ditmaal was ik daarop voorbereid. 

Een tijger had den avond te voren eene koe in de nabijheid verscheurd , 

en ik had den policie-inspecteur met verscheidene gewapende onderge- 

schikten tot geleide. Wat men er nader van hoorde, diende ook mij 

tot geruststelling. Het is sedert menschengeheugen niet gebeurd, dat 

een tijger een Europeër gedood zou hebben; een menschengeheugen be- 

teekent echter niet veel bij de gedurige afwisseling van personen in 

de Europesche kringen van eene Indische kolonie. Hij vreet alleen de 

lagere rassen, het liefst Chinezen, en vertoont zich slechts des nachts. 

Slechts voor één ding wordt men ernstig gewaarschuwd, namelijk voor 

de tijgergroeve. Als men namelijk de plaats weet of vermoedt, waar 

een tijger uit het kreupelhout gewoon is voor den dag te komen, 

graaft men een gat, tot 20 voeten diep en 8 voet wijd, en bedekt het 

zorgvuldig met dunne takken en daarover afgevallen loof, totdat de 

plaats zich op het aanzien niet meer van den omringenden grond onder- 

scheidt. Gaat de tijger weder denzelfden weg, dan breekt het dek 

onder hem en hij stort naar beneden. Men laat hem dan een paar 

dagen honger lijden, tracht dan door neergelaten strikken van rotang 

of spaansch riet zijne klaauwen te vatten en trekt hem zoo geboeid ein- 

delijk uit de groeve.” 

„Geloofwaardige berigten over dit dier ontving ik te Singapore met 

name door een vroegeren en eenen nog dienstdoenden policie-inspecteur , 

den heer FRANKE en den heer PENNYFEATHER. Het behoort tot hunne 

verpligtingen , elk sterfgeval binnen hun district door eigene schouwing 

te constateren, zoodat elk geval, dat een mensch door een tijger gedood 

wordt, ter hunner kennisse komt. Het district van deze heeren bevatte 

niet de stad, maar het middelste en noordelijkste gedeelte van het 

eiland, dat het naast aan het vaste land van Malacca gelegen is en zoo 

hadden zij reeds zeer vele lijken van menschen, door tijgers gedood, 

waargenomen. Volgens hunne eenstemmige ervaringen is het algemeene 

regel, dat de tijger zijn slagtoffer van achteren nadert, terwijl dit 

stil zit en het met een slag op den nek doodt. De hoofden van al 

deze lijken hingen altijd zoo slap en krachteloos neder, dat duidelijk 

alle halsbeenderen gebroken of liever de halswervelen uit het lid ge- 

wrongen waren. Dikwijls kon men bewijzen, dat de mensch plotseling 

dood gebleven was. Na dit gedaan te hebben sleept de tijger, ingeval 

hij niet gestoord wordt, het lijk een eind weg voort, vreet er van, 
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verwijdert zich dan en keert in den regel na ongeveer 24 uren terug 

om verder te vreten. Klaarblijkelijk is dan zijn etensuur weder ge- 

komen en geen nieuwe buit voorhanden. Op deze gewoonte bouwt 

de mensch zijne wraak of straf. Het lijk wordt op dezelfde plaats gela- 

ten, waar het gevonden is, maar op den naastbij staanden hoogen 

boom wordt eene zitplaats ingerigt en daar tegen den tijd, wanneer 

men de terugkomst van den tijger te wachten heeft, een goede schutter 

met zijn geweer geposteerd. Deze maatregel mist bijna nooit zijn ge- 

volg en desniettegenstaande neemt het getal der sterfgevallen van men- 

schen door tijgers en dus evenzeer het getal der laatsten eer toe dan 

af. Beide policie-inspecteuren bevestigden niet slechts deze daadzaak , 

maar gaven daarvan ook eene bevredigende verklaring. De gelegenheid 

om eene gemakkelijke buit te maken neemt met den aanwas der men- 

schelijke bevolking evenzeer voor de tijgers toe. Vroeger, onder de 

heerschappij der Maleische vorsten was namelijk het eiland zeer zwak 

bevolkt, later concentreerde zich de bevolking in de spoedig in bloei 

toenemende stad; eerst in den jongsten tijd zijn de aanplantingen van 

peper en gember over een grooter gedeelte van het eiland verbreid. 

Hier zit er dan een en welligt een kwartier verder weer een enkele 

chinesche arbeider, met het plukken der pepertrossen of eenigen anderen 

arbeid bezig of wel daarvan uitrustende en wordt zoo den tijger tot 

buit. Daaruit blijkt dan tevens, dat de regel, dat de tijger slechts 

des nachts op buit uitgaat, slechts voor den openbaren weg en andere 

bij dag druk bezochte plaatsen geldt. Hij wil evenzeer onbemerkt 

naderen en kan dit in stille eenzame oorden ook bij dag. Dat verder 

de tijgers over de zeeëngte, die Singapore van het schiereiland Malacca 

scheidt, zwemmen, verwondert mij niet meer, nadat ik ze gezien heb ; 

hare breedte is op het oog niet aanmerkelijk grooter, dan die van den 

Rijn bij Keulen, en zoo geloof ik zeer gaarne, dat Malacca steeds nieuwen 

voorraad. van aan den dood gewijde tijgers voor Singapore levert.” 

Uit A. PETERMANN’s Jlittheilungen über wichtige neue Erforschaungen auf 

dem Gesammtgebiete der Geographie, 1865, V, 284. 

Dr. A. T. RErrsMA. 



SPIERKRACHT DER INSEKTEN. 

__ 

Dat de insekten, in verhouding tot de grootte en het gewigt van hun 

eigen ligchaam, eene zeer aanmerkelijke spierkracht bezitten, is reeds 

dikwerf opgemerkt. Prarrav heeft onlangs eenige regtstreeksche proeven 

daarover genomen en de uitkomsten daarvan aan de Belgische akademie 

medegedeeld. 

Men kan de bewegingen der insekten, waarbij zij eenen last verplaat- 

sen, onderscheiden in trekkende, vooruitschuivende (bij het graven) 

en vliegende. 

De trekkende beweging werd gemeten door het insekt in horizontale 

rigting een draad te doen voorttrekken, welke liep over een katrolletje 

en aan zijn ander uiteinde een schaaltje droeg, waarop gewigtjes 

konden gelegd worden. Op die wijze bevond hij, dat een meikever 

(Melolontha vulgaris), die 0.940 gram. woog, 13,436 gram. , dus ruim 14 

maal zijn eigen ligchaamsgewigt vermogt op te ligten en voort te 

trekken. Een veel kleinere Julikever (Anomala Frischúi), die slechts 

0,188 gr. woog, trok 8,721 gr. op, dus ruim 24 maal zijn ligchaams- 

gewigt. 

Ter meting van de kracht bij de voortschuivende beweging werd een 

hefboompje gebruikt, dat zich horizontaal bewoog om eene loodregte as, 

en aan welks ander uiteinde ook een draad bevestigd was, die, over een 

katrolletje loopende, mede gewigtjes opligte, evenals in het vorige ge- 

val. Bij de aldus ingerigte proef bleek, dat een neushoornkever van 

2,117 gram. gewigt 6,702 gr. d. i. 3,2 maal zijn eigen gewigt voort- 

schoof. De kleinere Geotrupes stercorarius schoof bijna 17, de nog 

kleinere Onthophagus nuchicornis bijna 80 maal zijn eigen ligchaamsge- 

wigt voort. 

Hieruit en uit de vorige proeven blijkt dus, dat de kleinste insekten 

de betrekkelijk grootste ligchaamskracht hebben, met andere woorden, 

dat hunne spierkracht toeneemt in omgekeerde reden hunner lig- 

chaamsgrootte. 

De bepaling van het gewigt, hetwelk een insekt vliegende vermag 

op te heffen, geschiedde door kleine wasballetjes aan de achterpooten 
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te bevestigen. Op die wijze bevond rrarrav, dat een Hommel (Bom- 

bus terrestris), die 0,214 gr. woog, 0,134 gr., dus 0,63 van zijn lig- 

chaamsgewigt kon dragen, een honigbij (Apis mellifica), van 0,083 

gr., 0,065 gr. of 0,78 van zijn eigen gewigt. Ook hier was het 

kleinste insekt betrekkelijk het krachtigst, ofschoon het vermogen om 

vliegende lasten te vervoeren bij deze insekten veel geringer was dan 

het trek- en voortschuivingsvermogen der zoo even genoemde kevers. 

Waarschijnlijk zouden ook proeven met andere soorten van insekten, die 

groote vleugels hebben, b.v. met vlinders, vooral sphinxen, waterjuffers 

enz. , een merkelijk sterker vermogen om vliegend lasten mede te dragen 

doen kennen. 

Ee: 

EIJEREN IN DEN MOND VAN EEN VISCH, 

ALS BROEDPLAATS. 

In eenen brief, opgenomen in de Ann. des Science. Nat., Zool. , 5e° 

ser., IV, p. 382, geeft aaassiz een beknopt verslag van den reeds door 

hem verzamelden rijken oogst in de Amazone-rivier, inzonderheid op het 

gebied der Ichthyologie. Daaruit stippen wij hier het volgende aan. 

Bij een visch, dien aaassiz Geophagus Pedroïinus heeft genoemd , vond 

hij bij het mannetje een sterk uitpuilenden bult op het voorhoofd, 

waarvan noch de wijfjes noch de jongen een spoor vertoonen. Deze 

zelfde visch draagt de eijeren bij zich, in den mond, waarvan zij den 

achterwand bekleeden, tusschen de inwendige aanhangsels der kieuw- 

bogen en inzonderheid in eenen zak, gevormd door de bovenste keel- 

beenderen, welken zij geheel vullen. Daar komen zij uit, en de jongen , 

na het eihulsel verlaten te hebben, ontwikkelen zich totdat zij in staat 

zijn zelve in hun bestaan te voorzien. 

He. 



FOND HEN KAT. 

De heer p. BuReERR te Amersfoort deelt ons het volgende merkwaar- 

dige bewijs mede, dat het spreekwoord: „zij leven te zamen als hond. 

en kat”, ook wel eens in een goeden zin mag worden opgevat. 

„Eenige kinderen vonden in het kreupelhout een nest met drie jonge 

katten. Zij bragten die naar huis en poogden ze met melk te voeden. 

Dit ging wel, maar het was hun zeer moeijelijk die diertjes behoorlijk 

zindelijk en warm te houden. In hetzelfde huis was eene teef, die nog 

nooit gejongd had. Deze jankte en dwong om die katjes, en toen ze 

eindelijk in de mand der teef gelegd waren , koesterde en kweekte zij ze, 

alsof het hare jongen waren; ja, wat het vreemdst van alles is, de 

katjes pakten de tepels der teef en zogen daar zoolang aan totdat er 

werkelijk melk uitkwam. Wat mag nu de oorzaak zijn, waardoor die 

teef genegenheid voor die katjes opvatte, en hoe is, zonder dat zij 

gejongd had, de melk in hare tepels gekomen ?” 

Wat deze aan het slot geopperde vragen betreft, zoo zullen wij ons 

niet wagen aan eene beantwoording der eerste. Het feit, waarop de 

tweede betrekking heeft, staat echter geenszins geisoleerd. Melkafschei- 

ding zonder voorafgaande ter wereld brenging van jongen is meermalen 

waargenomen, zelfs, — hoe zonderling het ook schijne, — bij manne- 

lijke individu’s. He. 

EEN ONSCHADELIJK RATTENVERGIEFT. 

Goed gebrande gips wordt met zijn gelijk volumen meel vermengd 

en er anijsolie bijgevoegd, totdat het mengsel sterk riekt. Men bewaart 

het in goed gesloten blikken bussen of glazen stopflesschen. Ter plaatse 

waar de ratten wonen, wordt daarvan op een bord eene zekere hoeveel- 

heid nedergezet, en in de nabijheid daarvan een schotel met water. 

De ratten, die zeer belust op dit gipsmengsel zijn, eten er van en 

drinken dan water. Daardoor ontstaat in hun maag een gipskoek, 

waaraan zij sterven. (Polyt. Journ., CLXXX, p. 80, uit de Pharmaec. 

Centralhalle, 1866, p. 65). He. 
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Di Dre: UBC. Hi 

Sedert geruimen tijd zijn de hersenen in de wetenschappen der anthropo- 

logie en der zoölogie meer en meer eene gewigtige rol begonnen te spelen. Ik 

bedoel dit niet in dien zin, dat men tegenwoordig bij de beoefening dier 

wetenschappen meer dan vroeger van zijne hersenen gebruik maakt, — 

ik zou dit niet durven beweren noch ook ontkennen, — maar in een 

meer letterlijken zin. Gij herinnert u, hoe wij niet zoo lang geleden over- 

stelpt werden met strijdschriften over materialisme en spiritualisme, en hoe 

er gestreden werd over de vraag: of het denken al dan niet een zuiver 

physico-chemisch produkt der hersenen was. Thans zijn schedelmetingen 

aan de orde van den dag, en van tijd tot tijd laten zich ook de phre- 

nologie van cALL en de eranioscopie van carus weder gelden , terwijl de 

studie van de betrekkelijke ontwikkeling der hersenen bij de verschil- 

lende afdeelingen der gewervelde dieren meer dan ooit den zoöloog 

bezig houdt. De hersenen als organen van het hoogere zieleleven, on- 

verschillig of men ze beschouwt als het stoffelijk substraat van den geest, 

of dat men den geest zelven houdt voor een hersenprodukt, — zietdaar 

tegenwoordig het onderwerp van eene algemeene belangstelling en studie. 

Het is dan ook daaraan, dat ik dit opstel wensch te wijden. Natuurlijk 

zult gij hier niet eene, zij het dam ook beknopte, uiteenzetting ver- 

wachten van al wat men weet van de hersenen en haar omhulsel, den 

schedel. Al zag ik kans zulk eene uiteenzetting zamen te persen in 

de ruimte van een paar vel druks, zou ik er toch niet toe kunnen be- 

sluiten , omdat mijn opstel dan ongetwijfeld nog vervelender en drooger 

zou worden, dan ik vrees dat het nu reeds wezen zal. Verwacht 

ook evenmin iets over het meer of min gegronde der materialistische en 

spiritualistische theoriën. Ik wensch mij niet op wijsgeerig terrein te 

1866. 21 
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begeven, maar mij strikt te houden op het physiologische; en de phy- 

siologie weet op haar tegenwoordig standpunt van deze kwestie nog niets. 

Ik zal mij bepalen tot de behandeling van de drie volgende punten. 

Vooreerst zal ik trachten een denkbeeld te geven van de voortgaande 

ontwikkeling van de centraal-organen van het zenuwstelsel, en van de 

hersenen in het bijzonder, door van de lagere dieren tot de hoogere en 

den mensch op te klimmen. 

Vervolgens zal ik kortelijk uiteenzetten wat men weet van de betee- 

kenis der hersenen voor de hoogere zielsverrigtingen. 

Eindelijk zullen wij een blik werpen op de symbolische beteekenis 

des schedels, als afdruksel van de gesteldheid der daaronder liggende 

hersenen en dientengevolge van de eigenschappen van den geest. 

Ik sprak van zenuwstelsel en centraal-organen, en dit herinnert mij, 

dat ik, voor ik begin aan het eerste deel mijner voordragt, aan de min- 

der met physiologie vertrouwden eene kleine opheldering schuldig ben. 

Het zenuwstelsel is een stelsel van werktuigen, dat dient tot het 

voortbrengen van gewaarwording en willekeurige beweging. Het bestaat 

uit centrale en peripherische deelen. In de eerste, de centrale deelen 

of organen, komt de gewaarwording tot stand; in diezelfde organen ligt 

ook de oorzaak van elke willekeurige ligchaamsbeweging. De centraal- 

organen nu zijn vooral en bij uitstek de hersenen. Wat de peripherische 

organen aangaat, men noemt deze zenuwen. Het zijn koord- of draad- 

vormige deelen, die met hun eene uiteinde steeds aan de centraaldeelen 

verbonden zijn en met hun andere uiteinde uitloopen òf in een zintuigs- 

orgaan òf in eene spier. Zij zijn niets dan geleiddraden, geene zelf- 

standig werkende organen zoo als de centraaldeelen zijn. De zenuwen, die 

met hun eene eind zich in zintuigsorganen verspreiden , brengen de in- 

drukken, die zij aan dit uiteinde ontvangen, over naar de hersenen, en 

deze indrukken geven daar aanleiding tot gewaarwording. De zenuwen, 

wier eene uiteinde in eene spier uitloopt, ontvangen van de hersenen 

een wilsindruk, die nu door haar voortgeleid wordt naar de spier en 

deze tot zamentrekking, d. 1. beweging, dwingt. N 

Dat is het voornaamste wat wij voorshands noodig hebben te weten. 

Ik voeg er nog bij, dat het ruggemerg het midden houdt tusschen de 

centrale en de peripherische zenuworganen. Het is een dikke zenuw- 

stam of bundel van zenuwen, die even als al de andere zenuwen met 
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de hersenen in verband staan, en zich de eene voor, de andere na, van 

dien stam of bundel afzonderen, om zich ieder op zich zelve naar een 

zintuigelijk orgaan of eene spier te begeven. Maar te gelijk is het rug- 

gemerg ook een zelfstandig werkend deel, een centraal-orgaan, doch, 

bij den mensch althans, niet voor tot bewustheid komende gewaarwordings- 

of voor willekeurige bewegingsindrukken. Als centraal-orgaan hebben 

wij vooreerst niets met het ruggemerg te maken, evenmin als met de 

zoogenaamde sympathische zenuw; en het is om geene verwarring van denk- 

beelden te veroorzaken, dat ilk mij dan ook onthoud van over deze zenuw 

te spreken of over het ruggemerg verder uit te weiden. 

E 

Beginnen wij onze wandeling door het dierenrijk , gelijk ik zeide voor- 

nemens te zijn, van de allereenvoudigste diervormen, dan hebben wij 

van deze weinig of niets te zeggen, daar men tot nog toe bij de Pro- 

tozoën, dat zijn de infusiediertjes en de daarmede verwante wezens, geen 

spoor van zenuwen heeft aangetroffen, zoodat het dan ook altijd zeer 

twijfelachtig blijft, of de roode vlekjes, die men op sommige infusie- 

diertjes vindt, wel als oogen te beschouwen zijn, waarmede velen ze 

als analoog hebben beschouwd. 

Hooger dan de genoemde allereenvoudigste diertjes staan de Coelente- 

raten, waartoe o. a. de zeekwallen behooren. De Coelenteraten onder- 

scheiden zich daardoor van andere dieren, dat zij geene maag of darmen 

bezitten, die geplaatst zijn in de holte des ligchaams, maar dat die holte 

des ligchaams zelve de plaats van maag en darmen vervangt. De wit- 

wendige vorm der gewone zeekwallen is u bekend; die dieren nu bezitten 

een zenuwstelsel, dat echter eenvoudig bestaat in een aantal zenuw- 

_knoopen, die geplaatst zijn rondom de schijf, waaruit gij weet, dat het 

ligehaam dier dieren hoofdzakelijk bestaat. Die knoopen, welke hier de 

rol van centraaldeelen spelen, zijn door zenuwdraden, die van de eene 

knoop naar de andere loopen, met elkander verbonden en vormen daar- 

mede een ring, uit welken zenuwen ontspringen. Bij eene andere 

afdeeling der kwallen, de ribbenkwallen, is het zenuwstelsel veel meer 

ontwikkeld. Aan den bodem der spijsverteringsholte vindt men bij hen 

eene zenuwmassa, die uit twee met elkander zamenhangende zenuw- 

knoopen bestaat, uit welke zenuwen voortkomen, die zich in de wanden 

dier holte en in andere deelen verspreiden. 
21 “ 
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Men zal misschien vragen, waarom ik het zenuwstelsel der ribben- 

kwallen hooger ontwikkeld noem, en die vraag is tot regt verstand van 

het volgende van zeer veel belang. Het is omdat elke ligchaamsver- 

rigting bij de dieren met des te meer volkomenheid wordt uitgeoefend , 

naarmate de deelen, die tot die verrigting dienen , meer uitsluitend tot 

het uitoefenen van die functie, en van geene andere, geschikt zijn, en 

naarmate die organen meer in één orgaan, of althans in weinige, aan 

eene bepaalde plaats des ligchaams gebondene organen, als ’t ware gecon- 

eentreerd, geeentralvseerd, zijn. Bij de gewone kwallen zijn de middenpun- 

ten der centraaldeelen des zenuwstelsels in aanmerkelijk aantal verspreid 

langs den rand der schijf; bij de ribbenkwallen concentreren zich die 

centraaldeelen tot één, dat eene bepaalde plaats des ligchaams inneemt. 

Daarom kan men het zenuwstelsel der laatsten beschouwen als hooger 

ontwikkeld dan dat der eersten. Dit denkbeeld zal u trouwens, hoe 

meer wij voortgaan, van zelf meer en meer duidelijk worden. 

Wij komen nu tot de Stekelhuiden of Echinodermen, die ik niet 

beschrijven zal, maar waarvan ik eenvoudig de zeeëgels of zeeklitten, 

de zeesterren en de holothuriën als voorbeelden noem. Bij dezen vindt 

men rondom de mondopening een zenuwring, waaruit eenige zenuw- 

stammen ontspringen, meestal vijf in getal, uit welke zenuwstammen 

dan weêr zenuwen voortkomen, die zich begeven naar de stekelachtige 

of buisvormige organen of ambulacra, met welke de Echinodermen zich 

voortbewegen. De vijf hoofdstammen hebben dit eigenaardige, dat zij 

in het midden eene verdikking bezitten , en sor. MÜLLER noemde ze daarom 

ambulacraal-hersenen. Bij de holothuriën is de ring om den mond dikker dan 

de zenuwstammen en kan dus zelf als centraal-deel worden beschouwd. 

Dit levert ons een overgang tot de Wormen. Bij dezen bevindt zich 

boven den slokdarm eene zenuwknoop, of liever twee zenuwknoopen, 

die door eene dwarse verbinding, eene commissuur, zooals men het 

noemt, met elkaàr verbonden zijn, of soms zeer digt tegen elkander 

liggen en alzoo bij den eersten opslag slechts ééne knoop schijnen te 

vormen. Van ieder dier knoopen daalt eene korte zenuwstreng bene- 

denwaarts, die weldra met dien der andere knoop ineenvloeit en alzoo 

met de beide knoopen een ring vormt, door wiens opening het begin 

van den slokdarm loopt. Anders uitgedrukt: er loopt van den eenen 

knoop eene zenuwstreng naar den anderen, maar zoo, dat er onder die 

knoopen en boven den streng cene opening voor den slokdarm gevormd 
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wordt. Die slokdarmring is aan zijn onderst gedeelte nog door andere 
Kier t, knoopen versterkt. Van al die om den slokdarm 

gelegene knoopen ontspringen zenuwen voor de zin- 

tuigelijke organen, en uit de onderste daarenboven 

twee zenuwstammen, die, aan de buikzijde van 

het dier en nagenoeg evenwijdig aan elkander, zich 

naar het achterste gedeelte des ligchaams voortzetten. 

De wormen zijn, gelijk bekend is, in hunne gan- 

sche lengte verdeeld in zekere segmenten, waarom 

zij ook in het gewone dierkundige stelsel tot de 

Gelede dieren worden gebragt. De genoemde twee 

zenuwstrengen nu bezitten in elk ligchaams-segment 

een knoop, en bij de hoogere wormen zijn de naast 

elkander liggende knoopen van beide strengen door 

dwarse commissuren verbonden, ja bij diegenen , bij 

wie de strengen digt nevens elkander op de middel- 

lijn van den buik liggen, versmelt elk paar knoopen 

Zenuwstelsel van als ’t ware tot één. Uit al die knoopen ontspringen 
Serpula. 5 jk 

hostnste: alonder- Zenuwen voor de verschillende organen des ligchaams. 

ste slokdarmknoopen; Wij zien hier reeds een vrij zamengesteld zenuw- 
8 buikstreng; # ze- f 
nuwen voor de mond- stelsel, maar dat nog zeer gedecentraliseerd is. 

en de mike knoop van de zenuwstrengen handelt nog 

als centraalorgaan, want bij de wormen kan elk afgesneden hg- 

chaams-segment zich nog langen tijd blijven bewegen en zelfs onder 

gunstige omstandigheden tot een nieuw dier ontwikkelen. Om die reden 

kan men dan ook de zenuwknoop, die boven den slokdarm gelegen is, 

nog niet met den naam van Aersenen vereeren, — een naam, dien 

sommigen wat voorbarig daaraan hebben gegeven. 

De inrigting van het zenuwstelsel der dieren met gelede pooten , der 

Arthropoden, waartoe de insekten , duizendpooten, spinnen en schaaldic- 

ren behooren, komt in de hoofdzaken veel met die bij de Wormen overeen. 

Men vindt er zenuwknoopen boven en onder den slokdarm, door commissu- 

ren tot een slokdarmring vereenigd. De dubbele buikstreng der Wormen is 

echter hier één enkelvoudige geworden, waarvan de knoopen grooter of 

kleiner zijn, naarmate van de meerdere of mindere grootte der ligchaams- 

segmenten, waarin zij zijn gelegen. Ook ontspringen hier de zenuwen 

nooit anders dan uit de ganglien , terwijl zij bij de wormen ook wel uit de 
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Fig. 3. zenuwstrengen zelve voort- 

B kwamen. 

[ Bij de hoogste Weekdieren 

of Mollusken eindelijk ont- 

moet men de meest volkomen 

centralisatie des zenuwstel- 

sels, die bij de ongewervelde 

dieren te vinden is. De boven 

a ie en onder den slokdarm gele- 

gene zenuwknoopen vormen 

/ met de zijdelingsche commis- 
Ô …. 

an suren eene bijna zamenhan- 
\ : 
er gende zenuwmassa, die met 
NS 

. 

r een gat doorboord is, waar- 

door de slokdarm heen loopt. 

Uit dezen omvangrijken slok- 

Zenuwstelsel van darmring ontspringen nu alle 
Zenuwstelsel van een de zoetwater- zenuwen, maar deze — en 

kever. mossel. 
gs Bovenslokdarmknoop; a bovenslokdarm- dit is hier van belang — 
gi Ounderslokdarmknoop ; knoop; 4 onder- 
gr Eerste knoop van de slokdarmknoop ; hebben geene knoopen meer. 

Ee c__kieuwknoopen. Het aan gewaarwording en 

willekeurige beweging dienstbare stelsel bestaat dus hier uit één centraal- 

deel, waaruit de geleidende deelen, de zenuwen, ontspringen, welke 

laatste dan nu ook geene zelfstandige verrigting meer uitoefenen. 

Ter voorkoming van een mogelijk misverstand moet ik hier doen op- 

merken , dat ik bij elke der vijf genoemde afdeelingen der ongewervelde 

dieren steeds den bij die afdeeling het hoogst ontwikkelden vorm des 
zenuwstelsels beschreven heb. Men zou zich zeer bedriegen, indien 

men b.v. meende, dat elk weekdier in dit opzigt hooger stond dan ieder 

geleed dier, ieder geleed dier hooger dan elke worm, alle wormen 

hooger dan welk stekelhuidig dier ook, enz. — of ook, dat b.v. de ten 

aanzien van het zenuwstelsel meest ontwikkelde worm zich aansloot aan 

het in datzelfde opzigt laagst ontwikkelde gelede dier, het hoogste gelede 

dier aan het laagste weekdier enz. Integendeel, die afdeelingen zijn te 

beschouwen als nevens elkander gelegene reeksen, waarvan de eene 

echter hooger reikt dan de andere, terwijl in de hooger reikende reeks 

leden te vinden zijn, die in bewerktuiging lager staan dan menige andere 
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in eene andere reeks, wier meest volmaakte leden bij lange na niet zoo 

hoog klimmen. Zoo is het b.v. ontegenzeggelijk, dat de hoogere week- 

dieren in menig opzigt hooger staan dan de hoogste gelede dieren ; maar 

desniettemin zijn er een aantal weekdieren, die beneden de laagste 

gelede dieren staan. 

Bij de Gewervelde dieren is de centralisering der zenuw-middenpun- 

ten, die wij bij de hoogere Weekdieren reeds vrij ver gevorderd zagen, 

niet alleen dáárdoor ten top gevoerd, dat de centraaldeelen bij hen nog 

bovendien in een geheel afzonderlijk kanaal besloten liggen, maar ook omdat 

Bh d. diezelfde centraaldeelen een veel ingewikkelder 

zamenstel vertoonen. 

Die centraaldeelen der gewervelde dieren 

zijn de hersenen en het ruggemerg. Zij liggen 

besloten in eene buis, een kanaal, dat door 

kraakbeenige of beenige wanden omgeven is, 

en waarvan men het voorste, wijdere gedeelte 

schedel, het overige wervelkolom of ruggegraat 

heet. Dit kanaal is steeds geplaatst aan de 

rugzijde van het dier, terwijl daarentegen de 

met het ruggemerg eenigzins vergelijkbare 

zenuwknoopstrengen der ongewervelde dieren 

altijd aan de buikzijde van het dier gelegen zijn. 

Van beide eentraaldeelen zijn de hersenen 

het centraaldeel bij uitstek. Wel kan ook het 

ruggemerg zelfstandig werken en is dit dus 

meer dan maar alleen een bundel geleiddraden 

of zenuwen, — maar voor het zich zelf be- 

wuste en zich willekeurig uitende zenuwleven 

is het toch slechts een geleidend en geen 

zelfwerkend orgaan. Daarom zullen wij dan 

ook, overeenkomstig den aanleg dezer verhan- 

N deling, onze beschouwing alleen tot de her- 
Zenuw-centraaldeelen bij den 

mensch. senen bepalen. 
A B de hersenen, besloten 
in den schedel; H achterste, 

E voorste gedeelte der wer- dier, het moge een visch of een kruipend 
velbeenderen, waartusschen , if 

het ruggemergskanaal. dier, of wel een vogel of een zoogdier zijn, de 

Wanneer bij de vrucht van een gewerveld 
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hersenen zich ’t eerst beginnen te vertoonen, dan bestaan deze uit drie 

achter elkander gelegene blaasjes, die wel met elkander zamenhangen, 

maar door insnoeringen van elkander zijn geschei- 

den. De twee eerste dier afdeelingen zijn dubbel, 

gepaard, d. 1. er liggen twee blaasjes digt nevens 

elkander; de derde is enkel of ongepaard. De voor- 

ste afdeeling, de voorhersenen a, is de eerste aan- 

leg der groote hersenen of liever van de halfronden 

der groote hersenen; de daarop volgende b, de 

mrvddenhersenen ‚ maakt het beginsel uit der zooge- 

naamde vierheuvels; de derde e, de achterhersenen , 
Eerste aanleg der d 

hersenen. zal later den naam van kleine hersenen dragen. 

Die kleine hersenen gaan over in het ruggemerg d en dat gedeelte 

van het ruggemerg, dat, met de kleine hersenen onmiddellijk verbonden, 

nog in de rudimentaire schedelholte gelegen is, noemen wij later het ver- 

lengde merg. 

Stelt u voor, dat fig. 5 de afbeelding is van den eersten aanleg der 

hersenen van eene menschelijke vrucht, op zijde gezien, en vergelijkt 

dan daarmede de ontwikkeling en plaatsing van dezelfde deelen bij een 

tot zijne geheele ontwikkeling gekomen mensch, zooals die met dezelfde 

Fig. 6. Figs 68 

je 
vidi 4 gA 

Ad 

Linker helft der midden doorgesneden De hersenen van een mensch in haar 
hersenen van een volwassen mensch. geheel, 1 groote hersenen; 2 kleine 

e reukkolven, De overige letters als in hersenen; 3 commissuur der kleine her- 
fig. ó, senen, of brug van Varolius over het 

daaronder te voorschijn komend ver- 
lengde merg. De reukkolven zijn hier 
niet zigtbaar, 

aanwijzende letters op de bovenstaande figuur 6 is afgebeeld, — 
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en gij zult moeten erkennen, dat er met die hersenen sedert het ver- 

schijnen van haar eersten aanleg vrij wat geschied is. 

Laat ons nu de hersenen der gewervelde dieren, van de lagere af 

tot de hoogere, in oogenschouw nemen. Hetgeen ik van de hersenen 

der vrucht, vergeleken met die van het volkomen ontwikkelde wezen 

zeide, zal ons die beschouwing gemakkelijk maken. 

De laagste afdeeling der gewervelde dieren is de klasse der Visschen. 

Beschouwt men hunne hersenen van boven, dan zien wij, dat zij bestaan 

uit eene van voren naar achteren loopende reeks opzwellingen, dic 

achter aan den kop in het ruggemerg overgaan. Fig. 7. 
Herst ziet men van voren twee verdikkingen, 

waaruit de reukzenuwen ontspringen en die men 

reukkolven heet; deze zijn aanhangsels van 

twee daarop volgende holle blazen, die de half- 

ronden der groote hersenen zijn. Op deze vol- 

gen twee andere insgelijks holle blazen, die soms 

grooter zijn, en de middenhersenen of gezigtzenuw- 

lobben heeten ; den laatsten naam dragen zij, omdat 

de gezigtszenuwen er uit ontspringen. Nu komt er 

eene kleinere, achterwaarts meestal puntig uit- 

loopende opzwelling, welke de kleine hersenen 

uitmaakt, en eindelijk nog verder naar achteren 

een dikke zenuwstreng, die het verlengde merg 

of het hersendeel van het ruggemerg is en dat 

zich nu in het eigenlijke ruggemerg voortzet. 

Eu ramt eene forel, Gaan wij eene trede hooger en komen wij tot 

van boven gezien; ver- de Reptilen, dan zien wij, dat bij de lagere 
groot. A kleine hersenen ; : 
B middenhersenen; C vormen onder hen de hersenen veel op die der 
voorhersenen ; D reukkol- 
ven. De cijfers duiden 

hersenzenuwen aan. minder groot en ontwikkeld dan bij de meeste o 

visschen gelijken; de kleine hersenen zelfs zijn 

visschen. Bij de hoogere vinden wij ook nog dezelfde opeenvolging 

van hersendeelen. Doch de groote of voorhersenen zijn langwerpiger en 

grooter ; de reukkolven en de middenhersenen, die wij nu vierheuvels zullen 

heeten , zijn daarentegen kleiner en worden voor een gedeelte door 

de meer ontwikkelde groote hersenen bedekt. Bij de krokodillen, de 

hoogste der kruipende dieren, beginnen zich ook sporen te vertoonen 

van eene meerdere ontwikkeling der kleine hersenen, doordien zich 
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aan elke zijde van dit ongepaarde hersendeel een klein aanhangsel vertoont. 

Fig. 8. f 

Kleine hersenen 
van een krokodil. 

Bij de Vogels is het 

uiterlijk aanzien der 

hersenen weêr anders 

geworden. De groote 

hersenen, nog steeds 

hol en dunwandig , 

maar ronder en breeder, 

hebben hier een nog 

grooter overwigt gekre- 

gen; van voren bedek- 
ond Hersenen van een kalkoen, 

ken zij de reukkolven 4 groote hersenen; e vierheu- 

Hersenen van eene zoodanig, dat erslechts vels: d kleine hersenen; 
schildpad. zoogen. schrijfpen; 7—1ll 

a reukkolven; 5 groote een klein gedeelte, soms zenuwen ; gp pijpappelklier. 

hersenen; cvierheuvels; niets meer, van zigtbaar is; van achteren sluiten 
d kleine hersenen; e 
zoogenaamde schrijf- zij zich onmiddelijk aan de kleine hersenen, en 

Bee end 9 de middenhersenen of vierheuvels zijn als ’t ware 

naar beneden en zijdelings van elkander gedrongen, zoodat zij slechts 

even onder de groote hersenen te voorschijn komen. Even als bij de 

krokodillen zijn aan de kleine hersenen, door dwarsgroeven als ’t ware 

ingesneden, ook zijdelingsche aanhangsels te zien, doch deze zijn nog 

zeer klein. Bij de visschen en kruipende dieren vulde de hersenmassa 

de holte des schedels niet geheel aan; bij de vogels doet zij dit wel, 

even als bij de zoogdieren. 

Hebben wij bij iedere der drie voorgaande klassen de hersenen slechts 

in ’t algemeen, en gros, beschouwd, bij de Zoogdieren moeten wij meer 

verschil maken. Wij zullen evenwel al de orden, waarin men deze 

klasse splitst, niet afzonderlijk en achtereenvolgens nagaan. Ik zal 

beginnen met het beschrijven van twee typen en daaraan het overige 

vastknoopen, 
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Nemen wij de hersenen van een dier, behoorende tot de orde der 

Buideldieren. Wij zien daar de groote hersenen nog meer in betrekke- 

lijken omvang toegenomen dan bij de vogels, en aan de kleine hersenen 

Mient: 

Hersenen van een buidel- 
dier. (Sarcophilus ursinus) 
a reukkolven; 4 groote her- 
senen; ec vierheuvels; d 
kleine hersenen; e verlengd 

merg. 

nemen wij eene aanmerkelijke verandering 

waar: de bij de krokodillen en de vogels aan- 

wezige zijdelingsche aanhangsels zijn hier zóó 

ontwikkeld, dat zij belangrijke deelen der 

kleine hersenen geworden zijn, ofschoon het 

middenstuk toch nog altijd een zeker over- 

wigt blijft behouden. Ook steken de reukkol- 

ven ver onder de groote hersenen uit, ver- 

der zelfs dan bij de vogels, en van boven 

af zijn de vierheuvels, ofschoon kleiner en in 

de middellijn gelegen, nog zeer duidelijk zigt- 

baar. 

Vergelijken wij nu hiermede de hersenen van 

een gewoon Roofdier, van eene kat b.v. Wij 

zien wederom een groot verschil. Van de 

reukkolven is niets meer te zien; zij liggen 

geheel verborgen onder het voorste gedeelte 

der groote hersenen, wier achterrand boven- 

dien een zeker gedeelte der kleine hersenen 

overdekt. De zijdelingsche deelen der kleine hersenen zijn in omvang 

Fig. 12. 

Hersenen van eene kat 

a verlengd merg; 5 kleine her- darmen, en die door evenzeer gekronkelde, on- 
senen; « groote hersenen, 

zeer toegenomen; het middengedeelte, dat tot 

dusver de hoofdmassa der kleine hersenen uit- 

maakte, wordt een ondergeschikt deel, dat 

men met den naam van worm betitelt. Maar 

behalve dat alles — waarvan de sterke ont- 

wikkeling der groote hersenen voor ons de 

hoofdzaak is, — merken wij op diezelfde 

groote hersenen nog iets anders op. Hare 

buitenste oppervlakte is niet meer glad, zoo- 

als bij al de tot dusver beschouwde dieren, 

maar zij is voorzien van plooijen, van ge- 

kronkelde verhevenheden, die wel eenige over- 

eenkomst bezitten met de kronkelingen der 

diepe groeven van elkander gescheiden zijn, 
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Ik moet hier doen opmerken, dat met de aangeduide veranderingen 

in de hersenen door de verschillende afdeelingen der gewervelde dieren 

heen nog een aantal andere in de voor het oog minder toegankelijke 

gedeelten der genoemde hersendeelen gepaard gaan, met welke wij even- 

wel ons thans niet behoeven op te houden. Op één punt evenwel moet 

ik opmerkzaam maken. Gij zult reeds hebben opgemerkt , dat de groote 

hersenen op elken ontwikkelingstrap haar karakter van dubbele, gepaarde 

organen hebben bewaard. Men is echter gewoon ze als één orgaan te 

beschouwen, dat door eene tot beneden doorloopende spleet verdeeld is 

in twee zijdelingsche helften, die men Aalfronden of hemispheren heet. 

Die beide hemispheren staan wel steeds met elkander in verband, doch 

eerst bij de vogelen vertoonen zich de flaauwe sporen van eene verbin- 

ding, eene commissuur, die bij de hoogere zoogdieren een zeer belangrijk 

deel der hersenen uitmaakt, t. w. van den zoogenaamden balk of het 

eeltachtig ligechaam, ook wel de groote commissuur geheeten. Wanneer 

men bij meest alle zoogdieren de spleet tusschen de hemispheren der 

groote hersenen naar beneden vervolgt, dan stuit men in de diepte op 

eene in de rigting van achteren naar voren breede brug, die de beide 

hemispheren met elkander verbindt, en die als ’t ware het overdeksel 

vormt van de hersenboezems, tot welke de groote hersenholten der vo- 

gels bij de zoogdieren als ’t ware ingekrompen zijn, ten gevolge van 

de buitengemeene verdikking der hersenmassa, waaruit de wanden der 

groote hersenen bestaan. Deze brug is de zoo even genoemde balk. 

Zij ontbreekt onder de zoogdieren alleen bij de in nog meer opzigten 

het laagst staande Buideldieren en Monotremen, en het is hoogst op- 

merkelijk, dat dit ontbreken van den balk ook voorkomt bij de laatsten, 

die ook in andere opzigten zoo vele punten van overeenkomst met de 

vogels aanbieden. 

Het gezegde stelt mij reeds in staat om een aanvankelijk schema te 

geven van de betrekkelijke hersenontwikkeling der zoogdieren. De 

Monotremen en de Buideldieren nemen te dien aanzien in elk opzigt de 

allerlaagste plaats in. Daarop volgen de Knaagdieren, wier hersenen 

wel hooger ontwikkeld zijn, — bij wie o.a. de reukkolven bijna en de 

vierheuvels geheel onder de groote hersenen verborgen liggen, — maar 

die toch ver beneden de roof dieren staan, niet het minst wegens het gemis 

aan hersenplooijen. Met hen staan de Insekteneters, de Vledermuizen en de 

Tandeloozen vrij wel gelijk , ofschoon zich bij dezen beginselen van hersen- 
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plooïjen vertoonen. Veel hooger staan de Dikhuidigen en de Herkaau- 

wers, doch aan den anderen kant ook lager dan de roofdieren, waar- 

van ik u de hersenen heb doen kennen. 

Er schieten nu nog naar de gewone klassifikatie drie orden over: die 

der Walvisschen, der Vierhandigen of apen , en der Tweehandigen of van 

den mensch. Van de hersenen der walvisschen zullen wij wel geene 

groote verwachtingen koesteren; intusschen, wij zullen later zien. 

Wenden wij ons nu eerst tot de apen en beschouwen wij, in overeen- 

stemming met onze methode om van onder af te beginnen, de laagste 

soorten daarvan, hetgeen de Amerikaansche en meer bijzonder het ge- 

Fig. 13. slacht Mapale zijn. Wij zien dan iets, dat ons 

trouwens na mijne vroegere opmerking aangaande 

het bestaan van parallele reeksen in het dierenrijk 

niet zoo bijzonder verbazen zal. Het is dat wij 

bij deze lagere apen een achteruitgang en geen 

vooruitgang waarnemen. Die achteruitgang bestaat 

daarin, dat de groote hersenen weêr glad geworden 

zijn, geene plooijen meer bezitten (fig. 13). Zien 

wij echter wat nader toe, dan bespeuren wij toch 

in een ander opzigt grooten vooruitgang. Immers, 
Hersenen van de 
zijde-aap (Hapale). de groote hersenen bedekken een veel grooter ge- 

Big: Mx deelte der kleine, dan dit 

zelfs bij de roofdieren het ZENE 
Wil, in | geval was, ja bij één ge- 

slacht, het geslacht CAry- 

sothrie, zijn de laatste 

IEA di geheel door de eerste bedekt, 

Á{| [ I SS E zoo dat zij, wanneer men 

de hersenmassa van bo- 

ven af beziet, geheel on- 

zigtbaar zijn. 

De hoogere, ofschoon 

niet de hoogste aapsoorten 

| schijnen in dit laatste op- 

zigt weêr achteruit gegaan. 

Immers, ofschoon hunne 

groote hersenen een aan- 

merkelijk deel der kleinere 
Hersenen van den Chimpanzé (Simia troglodytes) van bedekk 

boven gezien en slechts aan de eene zijde ge- PECELKE, 
schaduwd, 

komen deze 
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laatste van achteren nog steeds onder de eerste te voorschijn. Doch de 

hersenplooïjen zijn weder duidelijk zigtbaar en sterk ontwikkeld, en 

worden al gaandeweg menigvuldiger, naarmate men meer en meer 

nadert tot de hoogste aapsoorten, de anthropomorphen. Maar zelfs bij den 

Gibbon of langarmigen aap, die ten aanzien van den bouw van den romp 

en het zamenstel der ledematen het meest met den mensch overeen- 

komt, zijn de kleine hersenen nog niet door het achterste gedeelte (de 

achterste kwabben) der groote hersenen bedekt, en is het stelsel van 

plooïjen op de oppervlakte van deze laatste in zamengesteldheid nog 

niet met dat van den mensch te vergelijken. Doch bij den Orang-oetan , 

den Chimpanzé en den Gorilla zijn eindelijk de kleine hersenen van bo- 

ven af niet meer zigtbaar, en de plooijen der groote hersenen zijn zoo 

talrijk, dat iemand, met ontleedkunde slechts oppervlakkig bekend, 

eene afbeelding van de hersenen 
Fig. 16. 

van zulk een dier gemakkelijk 

voor die van menschenhersenen 

zou kunnen houden. 

En de menschenhersenen, 

waardoor onderscheiden deze 

zich van die der hoogere apen ? 

Om de waarheid te zeggen is 

het verschil niet groot, — het 

grootste is dit, dat de hersen- 

plooïjen bij den mensch veel tal- 

rijker, ingewikkelder en tevens 

x op de twee hemispheren minder 
a uÔ gi symmetrisch gerangschikt zijn, 

VA HN terwijl de groote reukkolven ten 

minste bij den orang-oetan steeds 

eenigzins onder de voorste kwab- 

ben der groote hersenen uitste- 

Hersenen van den mensch van boven ken. Overigens, al moge dit 

gezien. of dat deel van het ingewik- 

keld inwendig zamenstel bij den een of den ander betrekkelijk iets 
grooter of kleiner zijn, of het een of ander klein en onbeteekenend 

verschil in vorm aanbieden, — in het algemeen is het toch waar, dat de 

hersenen van den hoogeren aap en die van den mensch geen wezenlijk 
nad er an 
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verschil vertoonen. Nog niet lang geleden was men het oneens over 

het al of niet bestaan bij de anthropomorphen van den zoogenaamde kleinen 

zeepaardevoet, een kleine verhevenheid in den achtersten hoorn van de 

zijdelingsche hersenholte ; oweN zeide, dat de orang-oetan die niet bezat; 

SCHROEDER VAN DER KOLK, VROLIK en HUXLEY beweerden die verhevenheid 

te hebben gezien. Thans is het pleit ten voordeele van de laatsten be- 

slist, en het eenige meer wezenlijke, schoon nog altijd zeer onbelangrijke 

verschil tusschen de hersenen van den mensch en den orang-oetan, 

waarop men nog zou hebben kunnen wijzen, is voldoende gebleken niet 

te bestaan. 

HE 

Ik ga nu over tot het tweede gedeelte van mijne verhandeling: de 

uiteenzetting van de beteekenis der hersenen voor de hoogere zielsver- 

rigtingen. 

Dat de hersenen daarvoor inderdaad van beteekenis zijn, is van de 

oudste tijden af geloofd. Uitdrukkingen als: hij heeft een goed hoofd ; 

hij heeft geene hersenen ; een hersenloos mensch; het scheelt hem in het 

hoofd en dergelijke meer, — zijn bij alle volken van den oudsten tijd af 

in gebruik. Wel associëerde men aan de hersenen het hart; maar dit 

zag meer op de hartstogten en in het algemeen op het gemoedsleven , 

dan op het eigenlijk denken; ofschoon uitdrukkingen als: „in zijn hart 

iets overleggen” ook niet zelden voorkomen. Wat het denken zelf be- 

treft, zoo is het als of de mensch gevoelt, dat hij daarbij zijne hersenen 

gebruikt. Een vierjarig kind vroeg iets aan zijne moeder en toen deze 

zich op zijne vraag een oogenblik bedacht, legde hij zijn oor tegen 

haar hoofd. „Waarom doet gij dat’ werd hem gevraagd, en het ant- 

woord was: „Ik wil eens hooren wat u denkt.” 

Er is thans geen physioloog meer, die er aan twijfelt, dat de hemis- 

pheren der groote hersenen de stoffelijke organen zijn van de hoogere 

werkingen der ziel, het vormen van voorstellingen, het oordeelen en 

van het geheugen. De gronden, die men voor deze aanneming heeft, 

komen in het kort op het volgende neêr. 

In de eerste plaats komt hier in aanmerking het algemeen resultaat 

van het anatomisch-zoölogisch onderzoek, dat wij zoo even ten einde 

hebben gebragt. Wij zien de genoemde hoogere werkingen der ziel, 
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die wel te onderscheiden zijn van, en zelfs in tegenstelling staan met 

instinctive aandrift, tot hunnen eigenlijken bloei geraken dáár, waar de 

hersenen verschijnen, t. w. bij de gewervelde dieren. Maar bij deze, 

de gewervelde dieren, gaat eene grootere ontwikkeling der groote her- 

senen, het stoffelijk overwigt van deze over de andere hersendeelen, in 

het algemeen zamen met een hoogeren graad van verstandelijke vermo- 

gens, terwijl omgekeerd uit eene geringere ontwikkeling dier deelen 

besloten kan worden, dat het dier , bij hetwelk zulks voorkomt, verstan- 

delijk op lageren trap staat. De maat dier hoogere of lagere ontwikkeling 

der hersenen wordt aan de hand gedaan : 1) door den omvang en het ge- 

wigt der geheele hersenmassa, in vergelijking met den omvang en het ge- 

wigt des geheelen ligchaams ; 2) door den omvang van de hemispheren der 

groote hersenen vergeleken met die der overige hersendeelen, derhalve ook 

door het al of niet bedekt zijn der laatste door de eerste; 3) door het al of 

niet aanwezig zijn van plooijen op de oppervlakte der hemispheren , en, 

zoo zij aanwezig zijn, door haar aantal en hare meerdere of mindere 

asymmetrie; 4) in het algemeen door het al of niet aanwezig zijn van 

vormen en deelen, die eigen zijn aan de hersenen van den mensch, 

het intellectuele wezen bij uitstek. Gij herinnert u nu de rangschikking 

van de zoogdieren met het oog op de meerdere of mindere ontwikkeling 

der groote hersenen; de daar opgegevene volgorde is ook over ’t geheel 

genomen die, welke men zou moeten aannemen , wanneer men die dieren 

naar den graad hunner verstandelijke vermogens wilde rangschikken. Onder 

de menschen is het niet anders; ook onder hen bestaat eenig verschil 

in den omvang en het gewigt der groote hersenen, vergeleken met die 

des geheelen ligchaams, — ook bij hen zijn de hersenplooijen meer of 

minder ontwikkeld. En, alweder in het algemeen, staat bij elke 

nationale verscheidenheid en bij ieder individu de mate zijner ‘verstan- 

delijke vermogens in regte rede tot de ontwikkeling van zijne groote 

hersenen. 

Een anderen grond leveren physiologische proefnemingen, die meest 

op vogels, vooral op duiven, maar ook op kikvorschen genomen zijn, — 

dieren, die men nog langen tijd na het verlies der groote hersenen in 

het leven houden kan. Berooft men die dieren van de hemispheren der 

groote hersenen, dan geraken zij in een toestand van verdooving en 

blijven onbewegelijk zitten; alle willekeurige bewegingen en alle ver- 

schijnselen, waaruit men kan opmaken, dat het dier nog ziet, hoort, 
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riekt en proeft, ontbreken. Aan deze physiologische experimenten 

sluiten zich een aantal pathologische waarnemingen aan; met mikro- 

eephalie, of aangeboren kleinheid der groote hersenen, met ziekelijke 

ontaardingen dierzelfde deelen, gaat vermindering der hoogere zielsver- 

rigtingen, onnoozelheid, idiotie gepaard, terwijl drukking der groote 

hersenen door uitgestort bloed slaapzucht ten gevolge heeft, en in ’t al- 

gemeen ziekelijke aandoeningen dier deelen meest altijd van verande- 

ringen in de hoogere zielsverrigtingen vergezeld gaan. 

Dit alles te zamen genomen kan geacht worden een voldoend bewijs 

te leveren voor de stelling, „dat de hemispheren der groote hersenen 

van hooge beteekenis zijn voor het denken en wat daarmede in verband 

staat, — dat zij tot rigtige uitoefening van de verstandelijke vermogens 

onmisbaar zijn’. 

Misschien hebt gij opgemerkt, dat ik meer dan eens van de woorden 

„in het algemeen’ en „over het geheel’ gebruik heb gemaakt, zoodat 

het scheen alsof de regel: „de ontwikkeling der hemispheren van de groote 

hersenen staat in eene regte rede tot den trap der verstandelijke ver- 

mogens’’ , alsmede de gronden, waarop die regel gebouwd is, niet altijd 

geldig waren en uitzonderingen toelieten. Inderdaad stuit men bij dit 

alles nog altijd op eenige zwarigheden , met wier optelling ik u evenwel 

niet vervelen zal. Ik stip er slechts met een enkel woord de volgende 

van aan: 

1) De omstandigheid, dat de walvisschen, die ik daarom ook 

bij mijne beschouwing der zoogdieren voorbij ging, — dieren, van 

wier buitengemeen groote verstandelijke vermogens niets bekend is, — 

een nog meer ingewikkeld stelsel van hersenplooijen bezitten dan 

de mensch. 

2) De omstandigheid, dat de hond in verstandelijk opzigt ver boven 

de apen staat, en dat dit zelfs eenigermate ook met den elefant en 

met het paard het geval is. 

8) De mindere omvang van de hersenen der Hindoe’s en der Fel- 

lah’s of afstammelingen der oude Egyptenaren, vergeleken met die der 

Negers, — en van de hersenen der Chinezen en Japanners, vergeleken 

met die der oorspronkelijke Amerikanen. 

4) Het blijkbaar geheel niet doorgaan van den regel bij verschei- 

dene menschelijke individuen. 

5) Eenige verschijnselen bij physiologische proefnemingen en eenige 

1866. 22 
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pathologische feiten, die den meergenoemden regel schijnen te weêr- 

spreken. 

Al de opgenoemde zwarigheden en uitzonderingen zijn echter geen 

van allen van dat gewigt, dat zij de geldigheid der algemeen aangeno- 

mene stelling: „de hemispheren der groote hersenen zijn het stoffelijk 

substraat van het hoogere zieleleven’ kunnen doen in twijfel trekken. 

Zij bewijzen alleen, dat wij nog geene genoegzame kennis dragen van 

de wijze waarop, en van de voorwaarden waaronder de genoemde deelen 

aan dat leven dienstbaar zijn. Inderdaad weten wij van de verhouding 

der groote hersenen tot de intellectuële vermogens, op het tegenwoordig 

standpunt der physiologie, weinig of niets meer, dan wat iedereen, 

zelfs de meest onkundige, weet van de verhouding der oogen tot het 

zien. Zelfs een kind weet, dat de oogen ligchaamsdeelen zijn, die on- 

misbaar. zijn om te zien; zoo weten wij, dat de hemispheren der 

groote hersenen ligchaamsdeelen zijn, die onmisbaar zijn om te denken. 

Wat die oogen aan het zien afdoen, en hoe dat zien eigenlijk in zijn 

werk gaat, — dáárvan weet het kind niets. Zoo ook: wat de hemis- 

pheren aan het denken afdoen, en hoe dat denken geschiedt , dáárvan 

weet de grootste physioloog niets. Want al wat sommigen daar nog 

bijvoegen aangaande de functiën van de eindcellen der centrale zenuw- 

buisjes, en van daarin plaats grijpende physische en chemische proces- 

sen, die aan het denken dienstbaar zouden zijn, — dat is alles, welke 

analogien men daarvoor moge aanvoeren, zoo geheel uit de lucht ge- 

grepen, dat het niet eens als eene voorloopige hypothese eene plaats 

in de wetenschap verdient. 

EPI. 

De beenige schedel omsluit de hersenen, en de hersenen vullen de 

holte van dien schedel zoo volkomen aan, dat daaruit te verklaren is, 

hoe eene zeer geringe hoeveelheid op of in de hersenen uitgestort of 

doorgezweet bloed zulk eene drukking op die deelen uitoefenen kan, 

dat daardoor een slaapzuchtige toestand ontstaat. Maar in het bijzonder 

worden de hemispheren der groote hersenen omgeven door het bovenste 

gedeelte des schedels, het schedelgewelf. Neemt men nu in aanmer- 

king die geheele opvulling der sehedelholte door de hersenen, en de 
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omstandigheid, dat de wanden des schedels gevormd worden door platte 

en betrekkelijk dunne beenderen, wier binnenvlakte nagenoeg evenwij- 

dig is aan de buitenvlakte , — dan volgt daaruit, dat de grootte des sche- 

dels moet overeenkomen met de grootte der hersenen, daar afgerekend 

de dikte der schedelbeenderen en die der vliezen, die de hersenen zelve 

omgeven ; en dat men, twee schedels met elkander vergelijkende en den 

omvang van den eenen grooter vindende dan dien des anderen, daaruit 

met tamelijke zekerheid kan opmaken, dat in den eersten grootere her- 

senen bevat zijn of bevat zijn geweest, dan in den anderen. Het eenige 

wat hier bij zeer kleine verschillen zou kunnen bedriegen, is de onge- 

lijke dikte der schedelbeenderen; een iets grootere schedel zou zulke 

dikke beenwanden kunnen bezitten, dat de inhoud er van inderdaad 

niet grooter was dan die van den anderen, uitwendig iets kleineren. Doch 

de gevallen, waarbij men zich om deze reden op eene grove wijze 

zou kunnen bedriegen, zijn zeldzaam. 

Om dezelfde reden, waarom de betrekkelijke grootte des schedels in 

den regel den betrekkelijken omvang der hersenen leert kennen, moet 

ook de worm des schedels, althans in algemeene trekken , overeenkomen 

met den vorm der hersenen. Vindt men dus een schedel met een hoog 

en breed voorhoofd, dan kan men daaruit opmaken, dat aan de groote 

hersenen, die daarin bevat zijn of waren, het voorste gedeelte of de 

voorste kwabben, zoo als men ze noemt, sterk ontwikkeld zijn of geweest 

zijn. Ben smalle en van achteren naar voren verlengde schedel , — een 

breede , kort ovale , — een met een hooge , — een andere met een vlakke, 

weinig gewelfde kruin wijzen op groote hersenen van verschillenden vorm. 

Men moet slechts zorgen, dat men in de eerste plaats zich tot den 

algemeenen vorm bepaalt en zijne gevolgtrekkingen niet in te kleine 

bijzonderheden voortzet, omdat plaatselijke verhevenheden op de uitwen- 

dige vlakte des schedels niet altijd beantwoorden aan daaronder gele- 

gene verhevenheden der hersenen; — en in de tweede plaats, dat 

men geene verhevenheden des schedels mede in rekening brengt, die 

eigenlijk met den schedel als hersenbekleedsel niets te maken hebben, 

zooals b.v. de vaak zeer uitpuilende voorhoofdboezems. 

Ziet daar de eenvoudigste beginselen van de symboliek des schedels. 

Het behoeft naauwelijks aangetoond te worden, dat men hier reeds de 

algemeene clementen voor eene cranioscopie in handen heeft. Men kan 

nu door meting des schedels en van de afdeelingen, waarin men haar 
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onderscheidt, zich bij benadering een denkbeeld maken van den betrek- 

kelijken omvang der hersenen en van de groote hersenen in het bijzon- 

der. Men kan daaruit weder gevolgtrekkingen afleiden omtrent de 

intellectuële krachten in het algemeen van den persoon, aan wien dic 

schedel en de daarin bevatte hersenen behooren of behoord hebben. De 

waarlijk wetenschappelijke man echter, die een helder besef heeft van 

het hoogst gebrekkige, het nog geheel rudimentaire van onze kennis 

aangaande de betrekking tusschen hersenen en zielsvermogens, zal zich 

wel wachten op grond eener schedelonderzoeking alleen een stellig oor- 

deel over iemands geestvermogens te vellen. 

De geheele symboliek des schedels zou dus hierop neêrkomen, dat 

men er uit kan opmaken, of iemand een mensch is van zeer bijzondere 

intellectuële gaven, of eenvoudig iemand met een goed verstand, of 

een in verstandelijk opzigt middelmatig mensch, of een domkop, of 

een idioot. Maar de vermogens der ziel zijn verscheidene, en de eene 

mensch onderscheidt zich meer door deze, de ander door gene, — de een 

door zijn uitstekend geheugen, de ander door zijn vlug begrip, een 

derde door zijn helder oordeel, een vierde door iets anders. Dan 

ontwaart men nog onder de menschen zeer verschillende vatbaarheden 

voor de verschillende rigtingen, in welke de geest hare werkzaamheid 

uitoefenen kan. Vervolgens komen nog de zoo verschillende schake- 

ringen van die algemeene rigting van het zieleleven, die men het 

gemoedsleven gewoon is te noemen. En ofschoon zeker de inwerking 

van omstandigheden buiten ons, in de eerste plaats de opvoeding die 

wij genoten, en de omgeving, waarin wij ons van der jeugd af be- 

wogen, op die rigting van den geest, op de eigenaardige ontwikkeling 

van het gemoed, op de vorming van het karakter en het aankweeken 

van verschillende neigingen een onmiskenbaren en grooten invloed uit- 

oefenen, zoo is het aan den anderen kant even zeker en ontwijfelbaar, 

dat de natuurlijke aanleg, dien de mensch bij zijne geboorte mede ter 

wereld brengt, van hetgeen hij later worden zal den noodzakelijken 

grond in zich bevat. Daarom is het niet te verwonderen, dat de vraag 

gerezen is: of men ook niet uit het onderzoek des schedels en van de 

hersenen zou kunnen opmaken, welke zielsvermogens bij iemand het 

meest ontwikkeld zijn, — welke de meer speciale rigting is, waarin 

zich zijn denkvermogen bij voorkeur zal bewegen, indien het daartoe 

vrijheid en gelegenheid heeft, — welke de grondtrekken van zijn gemoeds- 
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leven, welke zijne overheerschende neigingen zijn, hoedanig zijn 

karakter is. 

Reeds van ouds af heeft men getracht het eigenaardige van den 

innerlijken mensch uit zijne uitwendige verschijning op te maken. 

Daaruit ontsproot reeds vroeg de Physiognomie of gelaatskunde, die 

uit den vorm en de trekken des aangezigts besluiten trok tot den 

verstandelijken en zedelijken aanleg des menschen, tot zijne neigingen 

en karakter*). Het is u allen bekend, dat ravarer in de vorige eeuw 

de gelaatskunde in een uitvoerig werk behandeld en getracht heeft haar 

populair te maken. De physiognomie nam onder de kenmerken, die 

zij bezigde, ook eenige op, die eigenlijk tot den schedel behooren. 

Doch deze zijn van zeer algemeenen aard; zij bepalen zich nagenoeg 

tot de algemeene grootte van het hoofd en vooral tot die van het 

voorhoofd. Altijd is men trouwens overtuigd geweest, dat een hoog, 

breed en in al zijne vormeigenaardigheden krachtig ontwikkeld voorhoofd 

een zeker bewijs is van een helderen en krachtigen geest; dat daarentegen 

een laag, smal en naar achteren wijkend voorhoofd de zwakken van 

geest kenmerkt. Die overtuiging spreekt in de goden- en heldenbeelden 

der Grieken, zij spreekt ook in de geschriften der phystognomen en 

niet het minst in de opinie van het algemeen. Men is tot haar geko- 

men langs empirischen weg, door de ondervinding, dat uitstekende 

denkers zich vaak door een hoog en breed voorhoofd onderscheiden, dat 

gewone menschen meestal een matig hoog en breed, domkoppen door- 

gaans een laag en smal, geborene idioten bijna geen voorhoofd bezitten ; 

en het is uit deze waarnemingen, dat men in veel lateren tijd heeft op- 

gemaakt, dat vooral de voorste kwabben der groote hersenen aan het 

eigenlijk denken dienstbaar zijn. 

1) De physiologische grondslag der physiognomie is, behalve het verband tusschen 
de ontwikkeling der gelaatsbeenderen en der schedelbeenderen, de volgende. Zekere 

hartstogten, zekere gemoedsaandoeningen doen steeds zekere bepaalde aangezigtsspie- 

ren zich a:itomatsch (buiten den wil om) zamentrekken; van daar, zoo als ieder 

weet, de verschillende uitdrukking van het gelaat bij personen, die door dezen of 

genen hartstogt, deze of gene aandoening, bewogen zijn. Iet is nu eene physio- 

logische wet, dat een deel zich des te meer ontwikkelt, naar mate het, binnen zekere 

grenzen, meer in werking gebragt wordt. Dus zullen ook die aangezigtsspieren, die 

ten gevolge van de eigenaardige zielsgesteldheid van den persoon, tot wiens lig- 

chaam zij behooren, veel meer dan bij anderen zich zamentrekken, sterk worden 

ontwikkeld, en alzoo aan het gelaat een Slyvenden trek mededeelen, die met die 

zielsgesteldheid overeenstemt, 
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De man, die het eerst gepoogd heeft het verband te bepalen tus- 

schen het bestaan van elk deel der hersenen met het bestaan van elke 

eigenschap van den geest, en om den schedel even zeer te verheffen 

tot een spiegel der ziel, als de physiognomen het gelaat daartoe hadden 

getracht te maken, is FRIEDRICH JOSEPH GALL. 

Ik zal van het leven en werken van ALL, van zijne in menig opzigt 

groote verdiensten niet gewagen; ik zou mij ook ontslagen kunnen ach- 

ten van eene uiteenzetting zijner zoogenaamde schedelleer of phrenologie, 

waarvan de algemeene strekking aan niemand uwer onbekend wezen 

kan, ware het niet, dat ik dikwijls bemerkt had dat daaromtrent nog 

vele verkeerde, althans onjuiste, begrippen in omloop zijn. Ik zal echter 

trachten zoo beknopt mogelijk te zijn. 

Gar neemt aan 1) dat de gansche hersenen, de hersenen in massa 

genomen, het orgaan der ziel zijn; 2) dat de hersenen bestaan uit een 

groot aantal organen, waarvan elk tot eene bepaalde eigenschap, een 

vermogen, eene rigting van het zieleleven in betrekking staat, en daarvan 

de zitplaats en het werktuig is. Hij neemt 27 zulke organen aan, die 

door zijne leerlingen en volgers met nog andere zijn vermeerderd. Men 

moet hier wel in het oog houden, dat carr aan de in den eigenlijken 

zin zoo genaamde zielsvermogens geene organen toekent; ieder der 

door hem aangenomene 27 organen percipiëert, bezit geheugen en phan- 

tasie, oordeelt enz. Er zijn dus volgens hem even veel afzonderlijke 

intelligentiën als er afzonderlijke vatbaarheden, neigingen enz. zijn. 

Ten 8e beweert carL, dat al die 27 organen geplaatst zijn aan den 

uitwendigen omtrek der hersenen, en dat, hoe meer ieder daarvan ont- 

wikkeld is en zich dien ten gevolge naar buiten, in het leven, krach- 

tiger vermag te openbaren, het ook des te meer aan de oppervlakte 

der hersenen uitpuilt. Eindelijk, ten 4e, houdt hij het er voor, dat de 

schedel, van welken wij weten dat hij de hersenen naauw omsluit, 

zich als ’t ware zoo naauwkeurig modelleert naar de oppervlakte der 

hersenen , dat elke uitpuiling dier oppervlakte eene daaraan beantwoor- 

dende uitpuiling bezit op de buitenvlakte des schedels. Uit dat alles 
volgt van zelf, dat de ’t meest ontwikkelde neigingen, hartstogten, 

vatbaarheden van den mensch zich zullen openbaren door eene uitpui- 
ling van zekere plaatsen des schedels; dat de weinig of niet ontwikkelde 

daarentegen met eene geringe uitpuiling der beantwoordende schedel- 

streken zullen gepaard gaan, of dat deze geheel zal ontbreken ; “einde- 
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lijk, dat het dus mogelijk is iemands aanleg, karakter en neigingen op 

te maken uit een onderzoek, meer bepaaldelijk eene betasting , van den 

schedel. 

Deze leer van car maakte terstond bij haar verschijnen groot opzien 

en vond spoedig een aantal aanhangers en adepten, en wel te eerder, 

omdat zij de leer was van een man, wiens verdiensten omtrent de 

nasporing van het inwendig zamenstel der hersenorganen niet te loo- 

ehenen waren. Ieder wilde nu den schedel van zijnen naasten betasten; 

zijn eigen schedel laten betasten wilde men óók wel — maar velen 

toch liever niet. De zucht om schedels te onderzoeken ging dan ook 

vaak zoo ver, dat men zelfs na den dood zijn hoofd niet zeker was. 

CHARLES VILLERS schreef in 1802: „Er was een tijd toen ieder te 

Weenen voor zijn hoofd beefde, en vreesde dat het na zijn dood opge- 

eischt zou worden om het kabinet van Dr. carr te verrijken. Deze 

gaf te kennen, dat hij het vooral gemunt had op het hoofd van bui- 

tengewone of zich door groote eigenschappen of talenten onderscheidende 

lieden; eene reden te meer, dat de vrees verdubbelde. Vele menschen 

waren zeer geneigd om te gelooven, dat zij het onderwerp van des 

doetors opmerkzaamheid uitmaakten, en verbeeldden zich, dat hij hun 

hoofd verlangde als een stuk van zeer veel belang voor het goed gevolg 

zijner onderzoekingen. Men verhaalt daaromtrent zeer vermakelijke ge- 

schiedenissen. De oude heer pris, bibliothekaris des keizers, voegde 

bij zijn testament eene clausule, ten einde zijn schedel voor het mes 

van GALL te bewaren.” 

Men verhaalt wonderen van de onderzoekingen van eaLL, en de boe- 

ken, die geschreven zijn door de aanhangers der phrenologie — zoo noemt 

men de leer van GALL, — zijn vol verhalen van phrenologische uitspra- 

ken, wier juistheid door het getuigenis der onderzochte personen of van 

hen die ze kenden, op de meest schitterende wijze gestaafd werd. Straks 

komen wij daarop terug. Dat carr echter als phrenoloog niet altijd 

evenzeer schitterde, bewijzen de volgende verhalen. 

Korten tijd nadat aarr te Parijs was gekomen, bezocht hij met den 

beroemden rsqvrror het krankzinnigengesticht de Salpétrière. Esqurror 

verhaalde aan car den aard der krankzinnigheid van de aldaar ver- 

pleegde personen, en arr liet niet na, telkens de oorzaak hunner ziekte 

uit de verhevenheden des schedels te verklaren. Alles sloot steeds vol- 

komen. Maar toen esqurroL eene tegenproef wilde nemen en aan GALL 
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verzocht om eerst de schedels te onderzoeken en daarna den aard der 

ziekte te raden, had car niets meer te zeggen. 

Gar bezocht daarna de gevangenis Bicêtre, waarin toen de veroor- 

deelde misdadigers waren opgesloten. Eene zijner pretentiën was, dat 

hij door het onderzoek des schedels de verkeerde neigingen van iederen 

misdadiger kon ontdekken. Garr stelde aan Pariser, die geneesheer van 

Bicêtre was, voor, om eenige misdadigers phrenologisch te onderzoeken , 

en PARISET noodigde daarop eArL uit met hem te komen dejeuneren ; 

daarna zou men het onderzoek beginnen. Garr kwam op den bepaalden 

tijd en rarrser stelde voor om, in afwachting van het ontbijt, vooreerst 

een aantal ziekenoppassers te onderzoeken. Garr onderzocht ze en ver- 

klaarde, dat hunne schedels niets bijzonders opleverden. Men dejeu- 

neerde, en caLrL verzocht toen om met het onderzoek der misdadigers 

aan te vangen. „Dat onderzoek”, antwoordde rariser, „is reeds ge- 

schied; de lieden, die gij onderzocht hebt, waren als ziekenoppassers 

verkleede misdadigers van de ergste soort.” 

Na carr’s dood is zijne verzameling aangekocht door het Museum 

dhistovre naturelle. In deze verzameling ziet men o. a. drie fragmenten van 

schedels, het eene, volgens den catalogus, toebehoord hebbende aan een 

toonkunstenaar , het andere aan eene barones, die zich in een aanval 

van vreesachtige monomanie om het leven gebragt had, het derde aan 

een koopman, die door liefde krankzinnig was geworden. Het eerste 

vertoont den knobbel van den aanleg tot muziek, het tweede van het 

orgaan der omzigtigheid, het derde van dat der verliefdheid. Lrurer 

heeft deze drie schedelfragmenten onderzocht en bevonden, dat zij ge- 

deelten zijn van één en hetzelfde hoofd en dat zij, met elkander ver- 

eenigd, één zeer schoonen mannelijken schedel uitmaken ! 

Nog een verhaal van dien aard. MacenNpie bewaarde met veel eerbied 

de hersenen van den beroemden rArracr. SPurzHeIM, de medewerker en 

vriend van car, wenschte die te zien. Om den weinig minder dan 

GATT beroemden phrenoloog op de proef te stellen, zette MAGENDIE hem 

de hersenen van een onnoozelen voor, en sPURZHEIM liet niet na, met 

het meeste enthusiasme de hersenen van den idioot te bewonderen ! 

Maar hoe is het dan met de meerdere of mindere gegrondheid van 

cAT1’s theorie gelegen? Op deze vraag kan een kort antwoord worden 

gegeven: „de theorie van cArr berust op eene aaneenschakeling van 
») dwalingen” Vooreerst neemt hij de gansche hersenmassa aan als stoffe- 

er en de Aaa 
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lijk substraat der ziel, terwijl intusschen alleen de groote hersenen 

daarvoor te houden zijn. Het gevolg is, dat hij op den schedel knob- 

bels voor psychische eigenschappen teekent, waar er geene aanwezig 

kunnen zijn. Dit is evenwel geene fout van cALL, maar van de weten- 

schap van zijn tijd. — Voor zijne tweede stelling, dat de hersenen , of 

laat ons zeggen de groote hersenen, uit een aantal organen zijn zamen- 

gesteld, waarvan ieder betrekking heeft tot een zielsvermogen, eene 

gemoedsneiging , enz. , bestaat geen het minste bewijs. Niemand heeft 

ooit de grenzen dier organen kunnen aantoonen; die grenzen kunnen 

niet zijn de groeven tusschen de plooijen, want die groeven zijn ondiep 

en daaronder vormt de grijze hersenstof een onafgebroken, geen spoor 

van afdeelingen vertoonend geheel, terwijl ook de plaatsing der 

hersenorganen geheel niet overeenkomt met de schikking der plooijen. 

Bovendien heeft FLOURENS aangetoond, dat men, ’t zij van voren, ’t zij 

van achteren, ’tzij van boven, ’tzij op zijde, vrij groote gedeelten 

der groote hersenen kan wegnemen, of dat die door ziekte verwoest 

kunnen worden, zonder dat de intelligentie of eene of andere bepaalde uiting 

daarvan verloren gaat. Een tamelijk beperkt deel der groote hersenen 

is dus voor de uitoefening der verstandelijke vermogens voldoende. Maar 

aan den anderen kant worden alle intellectuele functiën, miet deze en 

gene, maar alle, des te zwakker, naarmate men met deze vernieti- 

ging voortgaat; eindelijk gaan zij alle te gelijk verloren. Er be- 

staan dus geene afzonderlijke hersenen voor afzonderlijke intellectuêle 

functiën, en zijn ze er, dan zijn zij stellig niet aan den omtrek der 

hersenen geplaatst. 

Ik laat daar de opsomming der functiën , neigingen, vermogens, ver- 

schillende soorten van aanleg, waarvan cArL de organen aan de opper- 

vlakte der hersenen plaatst, en de beoordeeling daarvan uit een ziel- 

kundig oogpunt. Die beoordeeling zou zeer ongunstig uitvallen. Doch 

ik zal in die beoordeeling niet treden, nict alleen omdat die te veel ruimte 

vorderen zou, maar vooral ook, omdat de leer van carL volkomen ge- 

grond zou kunnen zijn, al had hij ook bij het nader in bijzonderheden 

uitwerken dier leer de grofste dwalingen begaan. Wat de plaatsing 

zelve der hersenorganen aangaat, men moet ook om deze, al blijkt zij 

van geenerlei waarde te zijn, cArL niet te hard vallen. Hij was hier 

ongetwijfeld ter goeder trouw en leverde wat hij inderdaad het resultaat 

zijner onderzoekingen achtte te zijn. Maar de ergste dwaling van GALL, 
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en waarover hij het minst verontschuldigd kan worden, is deze, dat hij 

beweerde , „dat men door het betasten van den schedel het min of meer 

uitpuilen der zoogenaamde ‘hersenorganen kan waarnemen, en dus 

door dat uitwendig onderzoek kan komen tot eene tot bijzonder- 

heden afdalende kennis van den aanleg en het karakter van iederen 

mensch”. 

Wanneer aan eene uitpuiling der hersenoppervlakte eene uitpuiling 

des schedels zou beantwoorden, dan zouden in de eerste plaats de her- 

senplooïjen , die men op de hersenen duidelijk zien kan, nog eerder op 

den schedel moeten kunnen worden waargenomen, dan de hersenorga- 

nen, die niemand ooit heeft kunnen zien. Ten tweede is het bij de 

veronderstelling, die aan het beweren van car ten grondslag ligt, 

ongerijmd om aan te nemen, dat ommerkbare uitpuilingen op de her- 

senen zeer merkbare op den schedel ten gevolge zouden hebben. Maar 

wat, zoo als men zegt, de deur digt doet, is het aan elken beoefenaar 

der anatomie bekende feit, dat aan eene uitpuiling op de buitenvlakte 

des schedels volstrekt niet altijd een indruk op de binnenvlakte beant- 

woordt, in welken indruk dan het uitpuilend hersendeel sluiten zou , — 

t geen echter uit carr’s theorie noodzakelijk zou moeten volgen, daar zij 

geheel berust op het zich mowleren van den schedel op de hersenen. Juist 

het tegendeel; de dikte van het been des schedels is zeer ongelijk ; op 

de buitenvlakte vindt men uitpuilingen , waaraan geene verdiepingen op 

de binnenvlakte beantwoorden; op de binnenvlakte zijn verdiepingen, 

waartegen geene verhevenheid op de buitenvlakte overstaat, — en dit 

alles wisselt van den eenen mensch tot den anderen op de meest onre- 

gelmatige wijze af. Het dwaaste is nog, dat de phrenologen hersenor- 

ganen plaatsen op de middellijn des hoofds, waar de hersenen niet 

kunnen uitpuilen, omdat daar iets anders, nl. de overlangsche bloedboezem 

ligt, — en op het midden-onderste gedeelte des voorhoofds , welks meer- 

dere of mindere uitpuiling afhangt van de grootte der voorhoofdsboe- 

zems, die met de hersenen niets te maken hebben. 

Men zal mij misschien vragen: of ik dan al die verrassende uitkom- 

sten van het phrenologisch onderzoek ontken? Welligt heeft de een of 

ander onder u zijn eigen schedel laten onderzoeken en is met het resul- 

taat er van zeer tevreden en van de juistheid er van overtuigd. Ik 

verklaar die verhalen miet voor leugenachtig; ik ontken de juistheid van 

vele uitspraken der phrenologen niet. Ik ontken ook niet, dat een pis- 
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kijker vaak een juist verhaal geeft van de ziekte van den persoon, wiens 

urine hem ter beschouwing wordt aangeboden. Maar wat ik wel ontken 

is, dat die resultaten opgemaakt zijn uit de betasting van den schedel 

of uit het onderzoek der urine. Ik kan daarover niet uitweiden ; het 

hoogst interessante hoofdstuk over kwakzalverij is zoo uitgebreid ! Om 

u echter met weinig woorden ten minste eenigermate te kennen te 

geven wat ik bedoel, wil ik de eigene woorden van carL hier mede- 

deelen. 

„Ik bedien mij’ — zegt GALL — „in de zamenleving van verschil- 

lende hulpmiddelen om den aanleg en de neigingen der menschen te 

leeren kennen. Ik breng het gesprek op verschillende onderwerpen. Wij 

zijn gewoon al datgene, wat weinig of geene betrekking heeft tot onze 

vermogens en onze neigingen, in de conversatie spoedig te laten vallen; 

maar wanneer hij die met ons spreekt een onzer geliefkoosde onderwer- 

pen aanvoert, dan toonen wij dadelijk daarin belang te stellen. .... 

Wilt gij iemands karakter bespieden, zonder gevaar te loopen dat gij u 

bedriegen zult, al ware het ook, dat men hem gewaarschuwd had en hij 

op zijne hoede was? Breng hem aan het praten over zijne kindschheid 

en zijne eerste jeugd; laat hem vertellen van zijne schooljongensstreken, 

van zijn gedrag jegens zijne ouders, zijne broeders en zusters, zijne 

kameraden, van den wedijver waarmede hij bezield was. .... Onder- 

vraag hem over zijne spelen. Zelden meent men, dat het hier der 

moeite waard is te veinzen; men is er niet op verdacht, dat men te 

doen heeft met iemand, die weet, dat de grond van een karakter altijd 

hetzelfde blijft, en dat alleen de onderwerpen, die ons belang inboezemen, 

met de jaren veranderen .... Wanneer ik nu bovendien nog zie wat 

iemand waardeert of veracht .. #. wanneer ik hem zie handelen, wan- 

neer ik, zoo hij schrijver is, zijn boek lees, — dan ligt de geheele 

mensch ontsluijerd voor mijne oogen.” 

Sapienti sat! 

Er is thans zeker wel geen physioloog, die in ernst aan de phreno- 

logie van eALL eenige waarde hecht. Maar er is nog eene andere theorie 

van nieuweren datum ‚ die wel in zeer algemeene trekken van dezelfde 

grondbeginselen uitgaat als die van GALL, maar veel redelijker , voor- 

zigtiger en dus wetenschappelijker is. Het is de pAystologische cranio- 
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scopie, waarvan de'in velerlei opzigt voortreffelijke car eusTAv CARUs 

de vader is. 

Carus stelt op den voorgrond, dat de werkzaamheid der ziel zich uit 

in eenige verschillende hoofdrigtingen, en neemt aan, dat de hersenen, 

het orgaan der ziel, kunnen beschouwd worden als te bestaan uit zekere 

afdeelingen, waarvan elke het stoffelijk substraat is van ieder der hoofd- 

vermogens der ziel, die haar in de bedoelde rigtingen doen werken. 

Waar zulk een hoofdvermogen zeer sterk, zulk eene rigting zeer uit- 

gedrukt is, daar zal het beantwoordende hersengedeelte een grooteren 

omvang, eene grootere ontwikkeling bezitten. En daar nu de vorm en 

de grootte der hersenen parallel gaan met den vorm en de grootte des 

schedels!) , en deze laatste bestaat uit zekere elementaire deelen, die met 

de bewuste hersenafdeelingen overeenkomen, zoo is het ook mogelijk 

om uit de evenredigheden van de deelen des schedels op te klimmen 

tot de kennis van de hoofdrigting, in welke zich bij een persoon de ziel 

bij voorkeur beweegt. 

Men zal zeggen: dat is de theorie van caLL, voorgesteld in eenigzins 

andere bewoordingen dan waarin gij die geformuleerd hebt. Voor zoo- 

ver het gronddenkbeeld aangaat, is er zeker groote overeenkomst; doch 

die overeenkomst verdwijnt meer en meer bij de nadere ontwikke- 

ling er van. 

Carus neemt verder aan, dat de drie blazen, waaruit wij weten dat 

de zich bij de vrucht ontwikkelende hersenen bestaan, de rudimenten 

zijn juist van die psychologische hoofdafdeelingen der hersenen. De 

groote hersenen, die zich uit de voorste blazen ontwikkelen, zijn voor 

hem, geheel in overeenstemming met het algemeen heerschende gevoe- 

len, het orgaan van het erkennende vergelijkende en oordeelende leven 

van den geest. De middenhersenen, later de vierheuvels, die bij de 

1) Dit parallel gaan is iets anders dan het ix zijne ontwikkeling afhankelijk zijn 

van het eene deel van het andere. Bij den groei ontwikkelt de schedel zich in de- 

zelfde evenredigheid als zich de hersenen ontwikkelen, — maar de mate van den 

groei des eersten is „iet het gevolg van den meerderen of minderen groei der laat- 

sen. Er bestaan meer algemeene en dieper gelegene oorzaken, die uitwerken, dat 

de hersenen en de schedel zich in den regel zóó gelijkmatig ontwikkelen, dat de 

eerste steeds den laatsten blijven vullen, zonder door hem gedrukt te worden. Zoo 

nemen ook de beenen van een opgroeijend kind in grootte toe. niet ovrdat de armen 

ook grooter worden, of omgekeerd, maar omdat eene, ons in haren aard nog onbe- 

kende, physiologische wet armen en beenen dwingt zich evenredig , maar beide in 

hunne eigen mate, te ontwikkelen, 
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vrucht des menschen het overwigt bezitten, en dat blijven bezitten bij 

die lagere gewervelde dieren, bij welke het onbewuste, instinctive 

zieleleven voorheerscht, terwijl zij èn bij den zich ontwikkelenden mensch 

èn bij de hoogere dieren meer en meer op den achtergrond treden, om 

eindelijk slechts een klein gedeelte der hersenmassa uit te maken, 

die middenhersenen of vierheuvels zijn het brandpunt van die donkere 

en onbewuste gewaarwordingen, die eerst in verband met het eigenlijke 

zieleleven datgene uitmaken, wat men gewoonlijk onder den naam van 

gemoed begrijpt. De achterste hersenafdeeling, de kleine hersenen, 

die wel is waar zich bij de trapsgewijze ontwikkeling der hersenmassa 

zoowel bij den mensch als bij de opklimmende reeks van het dierenrijk 

meer en meer onder de groote hersenen verbergt, maar desniettemin 

steeds èn in grootte èn in zamengesteldheid toeneemt, staat weder 

meer regtstreeks met de hoogere zielsvermogens in verband, en zoo 

wel proeven op dieren, als pathologische waarnemingen pleiten er voor 

om haar te houden voor het orgaan eener op de door de hersenen 

ontvangene of daarin ontstane indrukken reagerende, bewegende rig- 

ting, — in een woord voor het orgaan der wilsneigingen (Triebe). 

Maar nu de schedel als symbool van dit alles. Om niet al te lang 

bij dit punt stil te staan, merk ik slechts kort op, dat men , anato- 

misch gesproken, zeer gegronde redenen heeft om den schedel te be- 

schouwen als zamengesteld uit drie met elkander zaamgegroeide sche- 

delwervelen. Even als het ruggemerg omsloten wordt door een aantal 

beenige ringen of wervelen, die met elkander de beenige buis uitmaken , 

die men wervelkolom noemt , — even zoo zijn de hersenen omsloten door 

drie wervelen, die met elkander het grootste deel des schedels vormen. 

De eerste dezer schedelwervels bestaat uit het achterhoofdsbeen , tot 

den tweeden behooren de wand- of kruinbeenderen, tot den derden het 

voorhoofdsbeen. De eerste staat in betrekking tot de kleine her- 

senen, de tweede tot de vroegere middenhersenen, later de vier- 

heuvels, de derde eindelijk tot de groote hersenen. Nu kan men wel 

is waar tegenwerpen, dat de groote hersenen door alle drie de schedel- 

wervelen omsloten worden, en dat de kleine hersenen slechts het 

onderste gedeelte van den eersten wervel innemen, terwijl bij den 

ontwikkelden mensch de omvang der kleine, onder de groote hersenen 

weggedokene vierheuvels in geene de minste evenredigheid staat tot 

die van den tweeden schedelwervel. Maar carus antwoordt daarop , 
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dat, zoo lang de hersenen rudimentair zijn, ieder dier hersen- 

deelen nderdaad door zijn eigen rudi- 
Fig. 16. 

(fg. 1); dat verder de verhouding, 

die er bestaat tusschen den groei van 

elken schedelwervel en den groei 

van het daarbij behoorende hersen- 

deel, zeker zeer ongelijk is, zoodat 

de middenhoofdwervel naar die even- 

5 redigheid het meest, de achter- 

< hoofdwervel minder, de voorhoofds- 

wervel ’t allerminst in grootte toe- 

neemt, — maar dat er toch tusschen 

het bevatte en het bevattende eene 

evenredigheid blijft bestaan, al is die 

bij den eenen wervel anders dan 

bij den anderen, en dat dus een 

Schets van de verhouding tusschen groote achterhoofdswervel wijst op 
hersenen en schedel, volgens CARUS. 

bij eene vrucht van twee maan- 
nn middenhoofdswervel op betrekkelijk 

a kleine hersenen; & vierheuvels; « 

groote kleine hersenen, een groote 

mentairen schedelwervel omgeven is 

groote hersenen ; f voorhoofdsbeen; p 
wand- of kruinbeenderen; o achter- 
hoofdsbeen ; 1 reukzenuw; 2 gezigts- 
zenuw ; 3 gehoorzenuw. 

II bij het meer ontwikkelde kind, 
De letters en cijfers duiden dezelfde 

sterk ontwikkelde vierheuvels, een 

groote voorhoofdswervel op omvang- 

rijke groote hersenen. 

Tegen dit alles is nu inderdaad 

deelen aan. Vergel. fig. 6, 6 en 6%. niet veel meer aan te voeren, dan 

dat die blijvende evenredigheid tusschen de drie genoemde hersendeelen 

en schedelwervelen eene bloote hypothese is, terwijl de beteekenis van 

het zieleleven, die carus aan ‘de kleine hersenen en de vierheuvels toe- 

kent, toeh nog altijd min of meer problematisch blijft. De gronden, 

die hij voor die beteekenis aanvoert, zijn ook ieder op zich zelf vrij 

zwak, ofschoon het erkend moet worden, dat hij die met groot vernuft 

heeft weten te verbinden en den eenen door den anderen heeft weten 

te versterken. Ook hij beroept zich overigens, even als carr, op de 

ervaring. Om een denkbeeld te geven van de genoemde gronden, die 

ik niet alle kan opnoemen, bepaal ik mij bij het volgende. Gelijk ge- 

zegd is, blijven de vierheuvels bij de dieren, die zich vooral door 

duistere, instinctive aandriften laten leiden, des te meer ontwikkeld, naar 
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mate dit meer het geval is. Bij de dieren is dan ook de middenhoofds- 

wervel naar evenredigheid groot. Maar nu hebben onderzoekingen en 

metingen, volgens carus, aangetoond, dat bij de vrouw de vierheuvels 

wat grooter omvang bezitten, dan bij den man , — en het is tevens een 

feit, dat bij de vrouw in den regel het middenhoofd naar evenredigheid 

grooter is. Maar nu is het gemoedsleven bij de vrouw, het verstandsleven 

bij den man meer ontwikkeld. En ook bij die volksstammen, die zich meer 

door eene onberedeneerde aandrift, dan door overweging laten leiden, 

is het middenhoofd meer ontwikkeld dan het voor- en achterhoofd. 

Voor het verklaren van de kleine hersenen tot orgaan van den wil, van 

de aandrift tot handelen, pleit physiologisch weinig. Immers wij weten 

niet veel van de functiën van dat hersendeel. Het best bewezen schijnt 

nog, dat het een coördinatie-orgaan zoude zijn voor de plaatsbeweging, 

omdat, wanneer het weggenomen of door ziekte aangedaan is, het 

evenwigt bij het gaan miet bewaard blijft, en omdat, wanneer zijne 

commissuur, die de brug van Varolius genoemd wordt, is doorgesne- 

den, het dier bij zijne pogingen om vooruit te komen zich in een 

kring rond beweegt. Maar ook hier beroept carus zich op de ervaring: 

dat menschen met een groot achterhoofd doorgaans een krachtigen wil 

openbaren. Ik voeg daarbij het volgende. De Amerikaansche cranio- 

loog MORTON nam waar, dat de schedeleapaciteit bij die oorspronkelijke 

Amerikanen, diein N. Amerika steeds wild gebleven zijn, bij de 

zoogenaamde Roodhuiden namelijk, aanmerkelijk grooter was dan bij 

die, welke, zooals de Mexicanen en de Peruanen, van ouds zich tot 

een vrij hoogen trap van beschaving hebben weten te verheffen. Dit 

feit wekte natuurlijk verwondering op. Maar prruures toonde aan, 

dat het overwigt der hersenen bij de Roodhuiden alleen berustte op 

de meerdere grootte der Aletne hersenen; en beschouwt men nu 

deze als in betrekking staande tot de kracht van den wil, dan is de 

zaak niet meer zoo verwonderlijk. Immers, de Roodhuiden, die steeds 

tegen alle onderwerping aan de blanken zich hebben verzet en die, zoo 

zij voor de overmagt bukken moeten , uitsterven , hebben steeds oneindig 

meer wilskracht aan den dag gelegd dan de Mexicanen en Peruancen, 

die het hoofd hebben gebogen, en in hunne onderwerping, hoe hatelijk 

hun die ook zij, zich toch gelukkig kunnen gevoelen en zich plooijen 

naar de omstandigheden. 

Het zal u thans duidelijk zijn, dat de theorie van carvs in hare 
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nadere ontwikkeling aanmerkelijk verschilt van die van caLL, en gelijk 

ik hoop, mede, dat zij, hoe weinig men ook vooralsnog gezind moge 

zijn haar als eene bewezene te beschouwen, toch veel rationeler en 

minder met wetenschappelijke feiten in tegenspraak is. Wat er van haar 

worden zal, dat zal de tijd moeten leeren. 

Dit is wat ik te zeggen had over hersenen en schedel, vooral met 

betrekking tot het zieleleven. Het is niet mijne schuld, dat de positieve 

uitkomsten , die ik kon mededeelen, zoo uiterst weinige zijn. De 

wetenschap op haar tegenwoordig standpunt geeft er geene meer. Maar 

het is toch icts, of liever het is zeer veel, wanneer wij tot inzigt ge- 

raken van wat nog aan ons weten ontbreekt, en gij zult het mij dan 

ook niet euvel duiden, dat ik u zoo lang heb bezig gehouden om 

in de hoofdzaak slechts te komen tot erkenning van de waarheid der 

uitspraak van CARL voer: „Van de verhouding der hersendeelen tot de 

verrigtingen van den geest weten wij feitelijk zoo veel als niets.” 

Dec. 1865. 
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Wat wij aangeande de vroegere ‘ontdekkingstogten in de wateren van 

Spitsbergen hebben medegedeeld, heeft ons eemigermate het terrein 

doen kennen, hetwelk thans door velen het meest geschikt geacht 

wordt om daardoor tot aan de noordpool door te dringen. Wij zijn 

daardoor des te meer in staat gesteld de op dit terrein voorgenomen 

expeditie beter te verstaan en te beoordeelen. De meening, dat de 

pool door de zee van Spitsbergen het best bereikt kan worden, is reeds 

sedert eenige jaren door dr. PETERMANN met kracht verdedigd. Zijne 

bewijsgronden komen hierop neder. Vooreerst zou men in deze rigting 

ter zee het doel bereiken, en het is overbodig de voordeelen aan te 

wijzen, die in alle opzigten daarin gelegen zijn, dat men ter scheep 

de pool tracht te naderen. Een schip is een drijvend huis, voorzien 

met alles, wat tot het welzijn en de veiligheid zijner bewoners kan 

bijdragen. Allen, die gevaren hebben, weten, dat aan boord van een 

wel toegerust schip in alle behoeften en noodwendigheden, ja zelfs in 

toevallige omstandigheden wordt voorzien. De expeditie zou dus aan 

de pool komen, met zich voerende alle voor wetenschappelijke waarne- 

mingen noodzakelijke instrumenten en een personeel genoegzaam om 

deze waarnemingen te doen. De keuze van de soort van schip zou 

naauwelijks twijfelachtig kunnen zijn; het zijn kleine schroef booten 

van hout gebouwd, maar met ijzeren platen gepantserd, sterk genoeg 

om ze tegen den stoot en de drukking van drijvende ijsschotsen te be- 

veiligen. De ijzeren schepen hebben het groote ongemak van verbazend 

1866. 23 
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koud te worden en minder hecht te zijn dan houten schepen. Eene 

overwintering op Spitsbergen zou in het plan van den kommandant 

moeten worden opgenomen, om in het voorjaar reeds het iĳs te kunnen 

binnen dringen. Dit is misschien het gunstigste tijdstip. Het voor- 

beeld van scoresBY moedigt daartoe aan. Den 24sten Mei 1806 bevond 

hij zich op 81° 30’ breedte, zonder iĳs tegen het oosten te hebben be- 

merkt. Van eene andere zijde eindigt PARRY, wiens moedige onderne- 

ming wij boven vermeld hebben, aldus zijn verhaal: „Voor het midden 

van Augustus, toen wij het ijs met onze sloepen verlieten, zou een 

schip tot aan den 82’ breedte kunnen doordringen zonder een stuk ijs 

te raken, en het algemeene gevoelen van zijne officieren was, dat het 

niet moeijelijk zijn zou tot aan den 88° onder den meridiaan van Spits- 

bergen te komen.” Volgens PARRY zou dus het late jaargetijde de 

gunstigste kansen aanbieden, maar dan zou het schip waarschijnlijk 

verpligt zijn op zijne terugreize van de pool op Spitsbergen te over- 

winteren. Andere en veel gezag hebbende zeevaarders, de oude admi- 

raal rürke, die in de zeeën van Novaja Zemlja tot aan 76° 20’ is 

opgevaren , HEDENSTROEM en vele Engelsche officieren, zijn van dezelfde 

meening. 

Eene andere vraag doet zich op: is het beter de westelijke kusten 

van Spitsbergen te volgen, dan de oostelijke kusten te houden? Het 

is zeker, dat men de westelijke kusten, die voorheen zoo druk door 

de walvischvaarders bezocht werden, volgende, zeker is den 80° te 

kunnen bereiken; maar men heeft altijd op die breedte, ten minste in 

den zomer, eene iĳjsbank gevonden, die zich naar het westen uitstrekt 

en die tot aan de oostelijke kusten van Groenland reikt. De sterke 

poolstroom, die langs deze kusten afdaalt, begunstigt de ophooping van 

het iĳs, waarvan hij het smelten verhindert, terwijl de aequatoriale 

golfstroom de oostelijke kusten van Spitsbergen verwarmt en de ijsblokken 

smelt, die de gletschers van het eiland onophoudelijk in de zee afwer- 

pen. Deze stroom wendt zich om de noordkaap van Noorwegen, 

dringt door tot in de Witte Zee, vloeit langs de noordelijke kusten 

van Novaja Zemlja en strekt ziëh bijna tot aan de Behring-straat uit; 

het is de Polynia der Russen. Maar de onmetelijke hoeveelheden 

ijsschollen, door de Siberische rivieren ten oosten van de straat Kara 

aangevoerd, verkoelen dien stroom aanmerkelijk, die reeds zoover van 

zijnen oorsprong, de golf van Mexico, is verwijderd. Deze rivieren zijn 



DE TOEKOMST DER NOORDPOOLTOGTEN. 955 

de Ob, de Jenissei en de Lena; hare hydrographische bekkens zijn, elk 

voor zich, grooter dan dat van den Rijn. Ook zijn de Russische zee- 

vaarders, HEDENSTROEM, TATARINOF, WRANGEL en ANJOU, in overeenstem- 

ming met de Siberische reizigers, ERMAN, DE BAER El MIDDENDORFF, 

het daarin eens, dat de zee, begrepen tusschen de Noordkaap van Noor- 

wegen en Novaja Zemlja, gedurende een groot gedeelte van het jaar 

vrij van iĳs is, terwijl de zee van Kara tusschen Novaja Semlja en 

Siberie bijna altijd met ijsschotsen, die door de Ob en Jenissei worden 

aangevoerd, is bezet. Daarom wilde PETERMANN, dat men tegenover de 

oostelijke kusten van Spitsbergen, tusschen dit eiland en Novaja 

Zemlja door, zoude beproeven de pool te bereiken. Intusschen zijn 

deze kusten ook somtijds door het ijs bezet. In 1839 waren zij vrij 

en de Noorweegsche en Russische visschers vonden er zeehonden en 

walrussen in overvloed ; maar men verzekerde te Hammerfest, dat die 

streken gedurende vele zomers ongenaakbaar waren geweest, en dat de 

overvloed van deze dieren daar van daan kwam, dat zij tijd hadden 

gehad zich te vermenigvuldigen. Desniettemin is het zeker, dat zij 

somtijds voor de scheepvaart open zijn en het is niet minder zeker, 

dat men nooit ernstige pogingen van deze zijde met groote schepen heeft 

aangewend, maar alleen met de visschersschuiten der Russen en Noor- 

wegers, die zich met hun bedrijf bezig houden, zonder zich er over te 

bekommeren, of de zee op deze hooge breedten al of niet open is. 

Twee Engelsche liefhebbers, LAMONT en BIRBEK, hebben in 1861 en 

1864 aan dezelfde kusten zeehonden en walrussen gejaagd; zij hebben 

de zee vrij gevonden en uit de verte het land van Gillis gezien, dat 

op 79° gelegen is; maar zij zijn zoover niet doorgedrongen. Men heeft 

nog andere bewijzen. De Hollandsche kapitein en hydrograaph JANSEN 

heeft den vorigen zomer aan het geographisch genootschap van Londen 

kostelijke inlichtingen medegedeeld. Hij herinnert vooreerst, dat in 

1598 de beroemde BARENDS bijna den 80° breedte aan de oostkust van 

Spitsbergen bereikte. Een andere Hollandsche zeevaarder, de kapitein 

WILLEM DE VLAMING, onderzocht deze zeeën in 1664. De noordkust 

van Novaja Zemlja was vrij van ijs, maar bedekt met drijfhout. Hij 

bevond zich op 82° 10’, slechts hier en daar een verdwaalde ijsschol 

ontmoetende. Het weder was over ’t algemeen mistig en vochtig. 

Wrirsen vermeent met zekerheid te weten, dat een Hollandsche wal- 

vischvanger onder denzelfden meridiaan den 85’ bereikt had; hij be- 

23* 
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merkte eilanden, met vogelen bevolkt, kwam er aan land en zag van 

de hoogte eens heuvels, dat hij nog drie dagen lang in noordelijke 

rieting zou hebben kunnen voortvaren. JANSEN maakt nog de volgende 

berekening: het is een feit, dat drijvende ijsvelden, 40 zeemijlen lang, 

met eene snelheid van twee graden breedte in de 18 dagen naar het 

zuiden afdrijven. Deze iĳsvelden onder 79° breedte doorloopen dus in 

5 maal 18 dagen eene ruimte van 10 breedtegraden, juist den afstand 

van 80° tot 90°, dat is tot aan de pool. 

Doch om te weten, of men de noordpool langs den meridiaan van 

Novaja Zemlja of langs dien van Spitsbergen kan bereiken, moet men 

het beproeven, en dat heeft men nog niet gedaan. Vroegere misluk- 

kingen zijn geene redenen om zich daarvan voor het vervolg te ont- 

houden. Zie hier de lessen, die de ervaring dienaangaande geeft: 

cook beproefde in 1778 en 1774 de zuidpool te naderen, juist op dien- 

zelfden tijd, dat purres zich beijverde de noordpool te bereiken. Hij 

vond. het eerste drijfijs ten zuiden van Nieuw-Zeeland op 62° 10’ zuider 

breedte. Tegen den 67° stootte hij tegen den ijswal en nooit kon hij verder 

doordringen dan tot 71° 10. „Ik geloof met mijne officieren”, 

zeide hij „dat het ĳs zich tot aan de pool uitstrekt, of wel sedert 

den oorsprong der eeuwen tegen eene onbekende kust aanleunt. De 

gevaren, waaraan men zich bloot stelt, als men deze vreeselijke zeeën 

zou willen onderzoeken, zijn zoo groot, dat niemand mijns inziens 

zich ooit verder zal durven wagen, en dat de landen, ten zuiden van 

71° gelegen, wel eeuwig ongerept zullen blijven.” Wie zou zich niet 

hebben overgegeven aan het gezag van zulk een reiziger? Deze ver- 

klaring heeft dan ook voor langen tijd den ijver der zeelieden van alle 

natiën verlamd. Intusschen streeft de Russische kapitein BELLINGS- 

HAUSEN in 1820 zonder eenige hindernis tot aan den 70° voorwaarts. 

In 1828 bereikt de Engelschman weppeLL den 74°, en JAMES ROSS vindt 

eene opene zee, die hem in 1842 veroorlooft tot aan 78° 10’ zuider- 

breedte door te dringen, na de iĳsbarrière te zijn doorgeworsteld, die 

cook voor onoverkomelijk hield. De eerste zeevaarders hadden niets 

dan eenige eilanden ontdekt en niemand twijfelde er aan, of de zuid- 

pool zou met water omgeven zijn, toen BALLENY, d’ URVILLE en JAMES 

ROSS achtereenvolgens de landen van Sabrina, Adelie en Victoria ont- 

dekten , die deelen schijnen uit te maken van een en hetzelfde vasteland. 

Zonder de beide polen te willen vergelijken, die een zeer groot 
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verschil onderling aanbieden, is waarschijnlijk nog eene reeks van be- 

langrijke ontdekkingen bewaard voor de zeevaarders, die in de noord- 

poolzeeën ten noorden van Spitsbergen doordringen. Deze archipel 

zal altijd voor hen de basis hunner operatiën zijn. Hij biedt talrijke 

toevlugtshavens aan, hetzij om er te overwinteren, ten einde in het 

voorjaar, zoodra de zee vrij is, te vertrekken, hetzij om er zich in 

veiligheid te stellen na eenen togt in het najaar ondernomen. Eene 

overwintering op Spitsbergen heeft niets, wat schrik moet wekken na 

de overwinteringen der Engelschen en Amerikanen in het noorden van 

Amerika, waar de winter veel langer duurt en de koude oneindig 

scherper is. Reeds in de vorige eeuw bragten Hollandsche matrozen 

en Russische vossenjagers vele winters op verschillende punten van de 

westkust van Spitsbergen door. De Rus sARATSCHIN is te Green Har- 

bour in de iĳsbaai begraven; hij stierf er van ouderdom in 1826 na er 

82 winters te hebben doorgebragt. Men weet nu, dank zij de navor- 

schingen van TORELL, NORDENSKIOELD Eh BLOMSTRAND, dat er op vele 

punten steenkool gevonden wordt, met name in de Klokken-, de IJs- 

en de Koningsbaai. Maar deze steenkool moet men bewerken en aan 

een bevroren grond ontrukken, terwijl men eene andere brandstof in 

overvloed aan het strand verstrooid vindt, namelijk het drijf hout, van 

harsachtige zelfstandigheden doortrokken en dat men in overvloed 

ontmoet van de Wijdebaai tot aan het Tafeleiland, het noordelijkste 

van den archipel der Zeven Eilanden. Deze eilanden zelve zijn om 

zoo te spreken door drijfhout belegerd. De voedingsmiddelen zijn er 

niet minder. In een groot aantal streken vindt men kudden rendieren 

van zes tot twintig stuks. Hun vleesch is ongemeen smakelijk en heeft 

tegelijk iets van rund- en reebokkenvleesch. De equipage van de 

Hecla versloeg er 70 stuks alleen in de Treurenberg-baai. De generaal 

SABINE doodde er 50 in minder dan een maand gedurende zijn verblijf 

aan den ingang dezer baai. De rendieren zijn nog overvloediger rondom 

de IJsbaai. Het vleesch van den ijsbeer is niet te versmaden, evenmin 

als dat van den zeehond en de walrus. Een soort van crucifera, de 

Cochlearia fenestra, die aan alle kusten van het eiland zeer verspreid 

Is, bezit scheurbuik werende eigenschappen, welke die van alle andere 

planten van deze soort verre overtreffen. Zij kan zeer wel als salade 

gegeten worden, want het gemis van zomerwarmte verzacht de scherp- 

heid, die dergelijke plantensoorten in onze gematigde gewesten bezitten. 
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Zoodanig zijn de bronnen, die Spitsbergen zou aanbieden aan scheeps- 

volk, dat genoodzaakt werd er den winter door te brengen, en deze 

overwintering, vergeleken met die van ROSS, PARRY, MAC CLURE, KANE 

en andere zeevaarders, uitgezonden om FRANKLIN op te sporen, zou be- 

trekkelijk even verdragelijk zijn, als de winter van St. Petersburg 

vergeleken met dien van Spitsbergen. 

Al deze redenen pleiten zeer ten gunste van eene expeditie door 

de zeeën van Spitsbergen, zoo men er ooit in slagen zal de noordpool 

te bereiken. 

LEE. 

Hoeveel er ook ten voordeele van eene noordpoolreis van Spitsbergen 

uit gezegd kan worden, zoo ontbreekt het echter niet aan geleerde ‘en 

beroemde mannen, die de voorkeur geven aan eene gemengde expeditie 

te zee en te land, uitgaande van Smithsund, het noordelijkste punt, 

dat tot hiertoe aan de westkust van Groenland is bereikt. Wij willen 

nu ook op dit terrein nader onze aandacht vestigen. 

Men weet, dat de kapitein FRANKLIN, een van de eerste navorschers 

der noordpoolzeeën en landen, in 1845 het zegel op zijne ontdekkingen 

wilde zetten door eindelijk het bestaan van den noordwestelijken door- 

togt te bewijzen, die naar alle waarschijnlijkheid de zee van Baffin met 

den stillen Oceaan moest verbinden. Hij was toen 69 jaren oud, maar 

indien zijne ervaring die van een oud zeeman was, zijn vurige ijver 

was die eens jongelings. Twee schepen, de Erebus en de Terror, die 

JAMES Ross naar de zuidpool gebragt hadden, werden ter zijner beschik- 

king gesteld. De Terror stond onder bevel van den kapitein CROZIER, 

de reisgenoot van PARRY en van JAMEs ROSS, en alle luitenants, onder- 

officieren en matrozen waren met de meeste zorgvuldigheid gekozen. 

De expeditie ging den 19 Mei 1845 onder zeil. Tegen het einde van 

Julij spraken de kapiteins ‘walvischvaarders MARTIN en DANOTT met 

FRANKLIN; de beide schepen bevonden zich toen in de baai van Melville 

op de kusten van Groenland; de gezondheidstoestand en de gezindheid 

der bemanning waren uitnemend. Dit waren de laatste berigten, die 

tot de admiraliteit zijn overgekomen. 

Het einde van 1845 en het begin van 1846 verliepen, zonder dat 

ne band ank dn ie 
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men van de expeditie hoorde spreken. Men dacht, dat de schepen 

den noordwestelijken doortogt waren doorgegaan en de Behring-straat 

hadden bereikt. Men verwachtte nadere berigten uit het een of ander 

punt van den stillen Oceaan te zullen ontvangen. Er kwam niets; 

tegen het einde van 1846 klom de ongerustheid ten top. Sedert dat 

tijdstip tot 1857 zond de Engelsche regering tweeëntwintig expedities, 

waarvan twee over land. Lady FRANKLIN offerde haar vermogen op om 

in 1851 het schip de Prince Albert en in 1857 de Fox uit te rusten, 

die de sporen van FRANKLIN weder vond. Eindelijk nam een edelmoedig 

Amerikaan, GRINNEL, de onkosten op zich van de uitrustingen van den 

luitenant DE HAVEN en van doctor ELISAH KANE. De kleuren van de 

twee andere groote zeemogendheden, die van Frankrijk en Rusland, 

vertoonden zich niet nevens de Engelsche en Amerikaansche vlaggen. 

En toch moet men zeggen, dat de Russische regering hare schuld be- 

taalde door ijverige nasporingen op de Siberische kusten te laten doen. 

Het Engelsche gouvernement heeft aan deze uitrustingen 1,083,900 

ponden sterling besteed, in weerwil van den oorlog in de Krim en den 

opstand in Indië. 

Kan men zeggen, dat de nasporing van FRANKLIN daarvan het eenige 

doel is geweest. Ja voorzeker in de eerste jaren, toen de verloren 

manschappen nog voor een gedeelte op de een of andere verlaten kust 

in leven konden zijn. Later was de eenige redelijke hoop, die men 

kon voeden, hunne sporen weder te vinden en van hun dood volkomene 

verzekering te hebben. Maar eene andere beweegreden dreef daaren- 

boven de Engelsche admiraliteit aan. Het was haar te doen om den 

roem van de Engelsche marine altijd in den eersten rang te houden, 

om hare officieren en manschappen in de ruwste zeeschool te oefenen, 

die er op deze wereld bestaat, om het veld der aardrijkskundige ont- 

dekkingen uit te breiden en geheel het noorden van Amerika met 

Engelsche namen te bedekken. Deze uitkomsten zijn verkregen. De 

sporen van FRANKLIN zijn teruggevonden op King-Williams-land; de 

noordwestelijke doortogt is door wac crurr gevonden, en zijn schip, de 

Investigator, in het ijs achtergelaten, bewees, dat deze zoo lang ge- 

zochte doortogt bestaat, maar dat hij voor altijd voor den handel ontoe- 

gankelijk zal zijn. De 75’ noorderbreedte, de uiterste grens van de 

reizen van ROSS en PARRY, is overschreden. De geologie, de zoölogie , 

de botanie der noordpoolgewesten zijn verrijkt door de lijst der dieren- 
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en plantensoorten, bij welke het organische leven het krachtigste is. 

Sporen van menschelijke woningen zijn gevonden tot aan den 81°. Men 

heeft zich verzekerd van het bestaan van groote vrije zeeruimten onder 

deze breedte en het denkbeeld om van Groenland uit de noordpool 

te bereiken is ontkiemd in den geest van diezelfde personen, die 

deze woeste streken hebben doorkruist. 

Twee Franschen namen deel aan deze roemrijke togten, RENÉ BELLOT 

en EMILE DE BRAY. De eerste was luitenant aan boord van de Prince 

Albert, onder het bevel van den kapitein KENNEDY. Van Aberdeen 

vertrokken den 22sten Mei 1851, zag hij Europa in September 1852 we- 

der, na gedurende den winter te voet met KENNEDY de geheele kust van 

New-Sommerset en van Prins van Wallis-Land te hebben opgenomen. 

Zij bleven 79 dagen afwezig, gedurende welke zij 2087 kilometers 

aflegden, elken nacht slapende in een hut van ĳs, die zij zelve bouw- 

den, en niets bij zich dragende dan het volstrekt noodzakelijke. De 

temperatuur wisselde af tusschen 20 en 830 graden beneden nul; zij 

kwamen dan ook vermagerd terug en allen meer of minder van de 

scheurbuik aangetast. Zij ontdekten, dat New-Sommerset een eiland 

is, van Boothia Felix, een voorgebergte van het Amerikaansche vaste- 

land, gescheiden door een kanaal, dat den naam van Bellot draagt. Hun 

schip bleef gedurende 330 dagen in Batty-baai in het ijs bezet. 

In Engeland teruggekomen nam hij spoedig weder dienst aan boord 

van de Phoenix, onder bevel van den kapitein inererrerp. Een der 

voornaamste beweegredenen van dezen togt was het overbrengen van 

dépêches aan den admiraal, sir EDWARD BELCHER, die midden in de 

straat Wellington door het ijs werd teruggehouden. De Phoenix was 

op het eiland Beechey, waar FRANKLIN zijn eersten winter doorbragt. 

Berror vertrekt den 12den Augustus 1858 met een onderofficier en drie 

matrozen , met zich voerende eene slede en eene boot van caoutchouc. 

Den 14den ziet hij zich met twee matrozen van zijne andere reisgenooten 

gescheiden en door een drijvende ijsschots meegevoerd. Hij verlaat ze 

een oogenblik om zijne stelling te verkennen, gaat achter een ijsheuvel 

en verschijnt niet weder. De twee matrozen vonden zijn stok aan de 

overzijde van eene scheur van 10 meters breed, waarvan het ijs gebroken 

was. De wind was hevig en hij is waarschijnlijk omgeworpen en door 

de zee verzwolgen. Zijne twee reisgenooten bereikten de kust door van 

de eene schots op.de andere te springen. 
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De andere Fransche officier, rme DE BRAY, diende als vrijwilliger 

bij het eskader, onder opperbevel van sir rpwArp BErCHER. Hij was 

met den kapitein kerrerr en den luitenant mac criNTock op de Resolute. 

Bij het eiland Beechey scheidden de schepen van elkander. Sir EDWARD 

BELCHER zette met de schepen Assistance en Pioneer koers naar de Wel- 

lington-straat, terwijl de Resolute naar het eiland Melville stevende, waar 

PAREY in 1819 had overwinterd, en waar zij den winter van 1852 op 

1853 doorbragt. Dr BrAY vergezelde mac crINTock op een ontdekkings- 

togt in sleden, in het noordwesten van het eiland Melville, en kwam 

alleen terug na eene reis van 45 dagen. Bij zijne wederkomst vond hij 

den luitenant prm, die een gedeelte van de bemanning van de Investi- 

gator, gecommandeerd door mac crurE, had meegebragt. Dit schip, 

dat door de Behring-straat in het kanaal van Banks was doorgedrongen, 

was drie winters lang in de baai van Mercy teruggehouden en moest 

door den dapperen kapitein verlaten worden , die gezworen had FRANKLIN 

te vinden of den noordwestelijken doortogt. Den 18den Augustus 1853 

verliet de Resolute haar winterhaven , maar werd reeds den 26sten Septem- 

ber midden in Barrow-straat in het ijs bezet en moest een tweeden winter 

onder 74° breedte doorbrengen. De Resolute en de Intrepid werden 

naderhand op bevel van sir EDWARD BELCHER achtergelaten en de beman- 

ning op de Northstar overgeplaatst. 

Als men een blik werpt op eene kaart der poollanden, dan ziet men 

ten noorden van de Baffinsbaai een archipel van groote eilanden, die 

zich uitstrekt tot aan het uiteinde van de IJszee in de nabijheid der 

Siberische kusten. Twee groote straten, die van Lancaster in het 

oosten en die van Behring in het westen, leiden, de eerste naar den 

Atlantischen, de andere naar den Stillen Oceaan en staan onderling in 

gemeenschap door een groot aantal bogtige kanalen, die zich tusschen 

de eilanden doorslingeren, zich om voorgebergten heenwenden en in 

drie uitgangen eindigen, die zich naar de Aziatische IJszee openen: 

namelijk de straten van Banks, van de Investigator, van de Dauphin 

en de Unie. Twee andere breede kanalen stellen de Baffinsbaai in regt- 

streeksche gemeenschap met de Poolzee, namelijk de straat van Smith, 

die regtstreeks naar het noorden gaat, en de weinig bekende straat van 

Jones, die zich in noordwestelijke rigting uitstrekt en eindelijk het 

kanaal van Wellington, dat nagenoeg evenwijdig loopt met dat van 

Jones. Aan het uiteinde van de straten van Smith en Wellington heeft 
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men de zee vrij, bevaarbaar, met walvisschen en zeehonden vervuld en 

met vogelen bevolkt gezien; in een woord, terwijl de straten van Wel- 

lington en Smith met iĳsschotsen bezet waren, die de scheepvaart on- 

doenlijk maakten, was de zee in het noorden en misschien tot aan de 

pool open. 

In 1850 vertrekt de kapitein rarry uit de Assistance-baai, gelegen 

aan het zuidelijk uiteinde van het Wellington-kanaal en spoedt zich 

naar het noorden over de bevroren zee op sleden, met New-Found- 

landsche honden bespannen. Den 16den Mei op het eiland Hamilton, het 

grootste der eilanden van die straat, op 76° 2’ aangekomen , bemerkt hij 

met verbazing een open kanaal midden in het ijs. Hij ziet met wellust 

in de diepten van het water, dat hij sedert zoo langen tijd niet had 

gezien. Twee zeehonden speelden aan den oever; eiders en andere zeevo- 

gels vlogen aan alle kanten in een jaargetijde, waarin zij gewoonlijk niet 

dan tien graden zuidelijker verschijnen. Op eene hoogte geklommen, ziet 

PARRY, zoover zijn oog reikt, aan den hemel de weerkaatsing van het 

water. Had ik nu een boot, „roept hij wanhopig uit” Hij aarzelt niet, 

zijne levensmiddelen en die der honden beginnen aan het einde te naderen ; 

hij keert naar zijn schip terug, dat altijd onbewegelijk in de Assistance- 

baai ligt vastgevroren. Hij vindt zijne luitenants Goopsrr en STEWARD 

weder, die door hem uitgezonden langs de beide oevers van het kanaal , 

insgelijks eene vrije, met dieren bevolkte zee hebben gezien. Met 

hulp van twee timmerlieden, door som ross gezonden, laat PARRY 

eene boot bouwen, die op eene slede gesteld kon worden en den 20sten 

Junij was hij op nieuw aan het noordelijke uiteinde van het Welling- 

ton-kanaal, dat nu zijn naam draagt. Maar hoe was het gezigt der 

zee veranderd! Zij was niet meer iĳsvrij; hevige westewinden dreven 

ontzaggelijke ijsvelden in het kanaal en dreigden het geheel te verstop- 

pen. Desniettemin gaat Parry 810 mijlen voort; hij ontmoet drijfhout , 

hij bemerkt evenals de vorige maal dieren, maar hij is genoodzaakt 

terug te keeren, zonder, zooals hij welligt hoopte , tot de pool te kunnen 

doordringen. 

In 1858 vond sir EDWARD BELCHER deze zelfde wateren bedekt met 

een vast zeeiĳs, waarin hij zijne twee schepen, de Assistance en de 

Pioneer moest achter laten, na twee jaren doorgebragt te hebben in 

vruchtelooze pogingen om ze uit de iĳsschroef los te maken, waarin zij 

waren benepen. Zoo ontdooit dan de zee ten noorden van Wellington- 
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straat in zekere jaargetijden en in zekere jaren , maar meestal ligt zij 

gevangen onder haar iĳjsdek. Men weet ook nog uit een parkement , 

dat den 6den Mei 1859 in een blikken bus, begraven onder een hoop 

steenen aan Victory-punt, in het westen van King-Williamseiland werd 

gevonden, dat FRANKLIN in 1845, het jaar van zijn vertrek uit Enge- 

land, het Wellington-kanaal tot aan 77° breedte opgevaren en vervolgens 

op het eiland Beechey had overwinterd en dat hij daarop naar het 

zuiden tot King-Williamsland was afgezakt, waar de schepen den 

22sten April 1848 werden achtergelaten. In 1845 was de Poolzee der- 

halve ten noorden van het Wellington-kanaal bevaarbaar. 

Hooren wij nu de verhalen der reizigers, die ten noorden van Smith- 

Sund zijn doorgedrongen, op den meest regtstreekschen weg om de pool 

van de Baffinsbaai uit te naderen. Dr. ErrsSAH KANE, kommandant van 

de Amerikaansche brik Advance, sleet twee winters in de Renselaers- 

haven op 78° 40. Niemand had ooit in Groenland op eene zoo noor- 

delijke breedte overwinterd. De gemiddelde temperatuur van den eersten 

winter, dien van 1858 op 1854, was van 40°, welke de graad is, 

waarop het kwik bevriest. Den 4den Junij 1854 vertrok Morton, de 

bootsman van KANE, met eene slede, door honden getrokken en met 

een Groenlander uit het dorp Etah, het noordelijkste der wereld. Zij 

trokken eerst langs den ontzaggelijken Humboldt-gletscher, terwijl zij 

over de bevroren zee gingen en zich een weg baanden midden door 

de spitsen en oneffenheden, waarmede zij bezaaid was. Aan de andere 

zijde van den gletscher vertoonde zich een open kanaal midden in de 

straat. Toen zij kaap Jackson omgegaan waren, zagen zij eene verbazend 

groote menigte vogels, zeeganzen, eiders en verschillende soorten van 

meeuwen; zeehonden speelden in het water. Op het land openden som- 

mige dwergplanten van de geslachten Lychnis, Hesperis en Sedum hare 

bloesems. Den 24sten Junij plantte Morton de sterrevlag der Amerikaansche 

unie op den top van kaap Constitution, wier voet door eb en vloed bespoeld 

werd, op 81° 22’ naar zijne berekening en bij gevolg op het naast aan de 

pool gelegen land, dat ooit door een menschenvoet is betreden. Ver in het 

noordwesten , boven den 82° noorderbreedte, verhief zich een hooge berg. 

Hij verkreeg den naam van PARRY, en eene kaap , die in zee uitstak , dien 

van BELLOT. Morton vond de Advance in de baai, waar hij haar gelaten 

had. De tweede winter ging voorbij, gelijk de eerste; de zomer kwam 

weder; de kleine bevolking van Eskimoos nam afscheid en de Ameri- 
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kanen lieten den 17den Julij 1855 hun schip in de baai achter, waar 

HAYES het in 1861 niet wedervond, en vertrokken op drie sloepen, die 

zij over de iĳsschotsen sleepten of te water lieten, al naar dat de om- 

standigheden zulks medebragten. Na tallooze gevaren doorgestaan en 

ongehoorde vermoeïjenissen verdragen te hebben, kwamen zij aan de 

eerste Deensche kolonie van Upernavik, nadat zij 400 zeemijlen of 740 

kilometers over de bevroren zee hadden afgelegd. 

Ive 

Wij kennen nu de schouwplaats van de ontdekkingsreizen in de pool- 

streken van Noord-Amerika en de pogingen, door KANE en MORTON aan- 

gewend, om zoover mogelijk aan de andere zijde van Smithsund door 

te dringen. Wij zijn daardoor in staat gesteld de belangrijke discussiën., 

die over deze zaak zijn gevoerd, te verstaan en te volgen. De memorie 

den 238sten Januarij in het geographisch genootschap van Londen door 

den kapitein SHERARD OSBORN voorgelezen zal de inzigten en plannen, 

door dezen officier voorgesteld, volkomen doen kennen. Geene stem 

heeft zeker grooter gezag dan de zijne. In 1850 was hij met Austin en 

OMMANEY en in 1852 met sir EDWARD BELCHER. Hij voerde het bevel 

over het stoomschip de Pioneer, en heeft in eene slede-expeditie om 

de noordpoolstreken te onderzoeken en FRANKLIN op te sporen een weg 

van 1098 mijlen of 2024 kilometers afgelegd. 

OsBorN nu laat zich over het plan om de noordpool langs dezen weg 

te bereiken aldus uit: „MoRrTON’”’, zegt hij, „had de kaap Constitution 

bereikt. De admiraal corinsoN, de kapitein arorGE en de geograaph 

ARROWSMITE plaatsen ze zuidelijker dan hij. Volgens hen bevindt zij 

zich op 80° 56’ en kaap Parry op 81° 56. Van dit punt, dat men te 

scheep of met sleden zou kunnen bereiken, zijn er tot aan de pool niet 

meer dan 484 Engelsche mijlen of 896 kilometers. Ik geloof niet, 

dat de zee altijd open is, zooals morroN haar gezien heeft, maar dan 

zou men vooruit kunnen komen op sleden, door honden getrokken. 

Heeft niet de admiraal mac crrvrock in 1859 1330 mijlen of 2468 kilo- 

meters achtereen en in 1853 1220 mijlen of 2259 kilometers in 105 

dagen, hebben niet KENNEDY en BError 2037 kilometers in 79 dagen 

afgelegd? De luitenant mrcHAM kwam in 1854 terug na eene reis van 



DE TOEKOMST DER NOORDPOOLTOGTEN, 965 

2142 kilometers in 70 dagen ‘afgelegd te hebben, van welke tien 

wegens het slechte weder onder de tent werden doorgebragt. Men 

zoude nog andere voorbeelden kunnen aanhalen, maar deze zijn vol- 

doende. Sir rroPorp MAC CLINrOCK is van oordeel, dat eene reis van 

2800 kilometers niet boven de krachten van sterke en beslotene mannen 

gaat. Nu heeft men om heen en terug naar de pool te reizen niet meer 

dan 1792 kilometers af te leggen, een geringer afstand, dan die door 

de bovenvermelde reizigers is afgelegd. Karr is op eene kleine zeilbrik 

in Smith-Sund doorgedrongen; hij heeft daar twee winters doorgebragt, 

met zeventien mannen in het ĳs opgesloten, met matige en onvol- 

doende levensmiddelen en met steenkool voor slechts één jaar; en des- 

niettemin heeft hij zijne bemanning behouden en wel teruggebragt. Ik 

was in dien tijd met den kapitein micmArps onder de orders van sir 

EDWARD BELCHER in het Wellington-kanaal. Kerver en MAC CLINTOCK 

bevonden zich in Barrow-straat, Mac cruRE was doorgedrongen in den 

doortogt, die den stillen Oceaan met den Atlantischen vereenigt, coL- 

LINSON en RAE doorkruisten de landen Victoria en Boothia-Felix en 

INGLEFIELD deed een uitstap in het eiland Melville. Er waren derhalve 

ten minste 400 Engelsche zeelieden in de noordpoolzeeën. Hunne ge- 

zondheid was altijd uitnemend en bijna geene sterfgevallen, in verge- 

lijking met de togten in warme landen en met het aantal matrozen, 

die alle jaren aan de kusten van Engeland verdrinken. De onderne- 

ming behoort dus geenszins tot die, welke als vermetel dienen verwor- 

pen te worden door eene regering, die met het leven harer zeelieden 

spaarzaam omgaat.” | 

„Ziehier nu het plan van veldtogt, dat ik voorstel: twee kleine 

schroefbooten , zoo als de Intrepid en de Pioneer, met 120 man, de 

officieren er onder begrepen, moesten in het voorjaar van 1866 gereed 

zijn. Zij moesten naar de Baffinsbaai vertrekken en in Augustus aan 

Kaap York aankomen. Een schip moest bij Kaap Isabella op 78° 15’ 

breedte met 25 man van de equipage blijven. Het andere schip, be- 

mand met 95 man, zou de westkust volgen en zich naar Kaap Parry 

begeven, zorgende om zich niet verder dan 300 mijlen van het eerste 

schip te verwijderen. Gedurende den herfst moest het zuidelijk gelegen 

schip zich met het noordelijke in verbindtenis stellen door depôts van 

levensmiddelen, terwijl het noordelijke schip dergelijke depôts zou moe- 

ten aanleggen op den weg naar de pool. In 1867 en 1868 zouden er 
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expeditiën met booten en sleden op de meest gunstige tijden worden 

georganiseerd en in 1869 zouden de bemanningen terugkeeren, hetzij 

met het schip, hetzij in sloepen, indien het eerste altijd in het ijs 

gevangen bleef. Ik geloof niet, dat de opene zee, die Morton van de 

hoogte van Kaap Constitution gezien heeft, het altijd is. Deze bevaar- 

bare ruimten zijn openingen in het zeeiĳs, die hunnen oorsprong te 

danken. hebben aan de werking der van de gletschers losgemaakte ijs- 

bergen , die door de stroomen medegevoerd en door den wind gedreven, 

de iĳskorst breken, waarmede de zee bedekt is. Maar deze ijsbergen 

zelve bewijzen, dat er land in het noorden bestaat , omdat zij voortkomen 

van gletschers, die in de valleijen gevormd worden, of liever, die uit- 

loopers zijn van den eenigen en algemeenen gletscher, waarmede deze 

landen bedekt zijn. Kane heeft in Smith-Sund een ruweren winter 

ondervonden, dan wij op het eiland Melville. Dit doet vermoeden, 

dat het land van Grinnel, ’t welk door mortoN van Kaap Constitution 

gezien werd, en dat van Washington, waarvan het een deel uitmaakt’, 

zich ver naar het noorden uitstrekken. Het zijn onbekende landen, 

waarvan de aardrijkskunde, het klimaat en de plantaardige en dierlijke 

voortbrengsels het insgelijks zijn. Ik zoude meenen onregt aan het 

genootschap te doen, indien ik handelsbelangen, zooals het traan en 

de walvischbaarden, de zeehonden- en rendierenvellen, het zeehon- 

denvet, de narwaltanden, de pelterijen en de graphiet van Upernavik , 

met wetenschappelijke kwestiën vermengde. Dit zou zijn, alsof men 

onder het getal der gronden ten gunste van eene expeditie naar Nieuw- 

Guinea de vederen van paradijsvogels en de vogelnestjes stelde. Neen! 

ik beroep mij ten gunste der expeditie alleen op de belangen der 

zeevaart- en aardrijkskunde. Het gewigt dezer belangen wordt betuigd 

door het hoofd der noordpoolreizigers, den generaal sABINE. Hij zou 

willen, dat men in het noorden van Amerika een boog van den meri- 

diaan onzer aarde mat, terwijl de Zweden zich voorbereiden hetzelfde 

werk op Spitsbergen te ondernemen. Hij zou willen, dat men de 

waarnemingen over den slinger en de magnetische waarnemingen, die 

hij zoo wel heeft begonnen, voortzette. Dat zou de bezigheid zijn der 

geleerden, die op Kaap Parry zouden blijven gedurende de in het werk 

gestelde poging om de pool te bereiken.’ 

Tengevolge van deze mededeeling nam de voorzitter van het Geogra- 

phisch Genootschap , sir RODERICK MurcHISON, het woord om het voorstel 
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van den kapitein osBoRN te ondersteunen, en de admiraal sir EDwARD 

BELCHER, de kommandant van het eskader der Noordpoolzeeën in 1852, 

voegde er bij, dat hij den 20sten Mei op 78° 10’ breedte op de eilanden 

van Smith-Sund sporen en hoornen van rendieren had gevonden, als- 

mede vogels, die zich naar de volle zee rigtten. Het ijs was overal 

in beweging en echter heeft het losgaan van het ijs zuidelijker in Barrow- 

straat nooit plaats voor het einde van Augustus. Het zeeijs heeft in 

de poolzeeën de overhand, eene gunstige omstandigheid voor de slede- 

vaarten. 

De kapitein rnererreLD, kommandant van de Phoenix in 1853 en 

1854, getuigt van zijne zijde, dat hij insgelijks in het noorden van 

Smith-Sund, zoover als het gezigt reikte, een iĳsvrije zee heeft gevon- 

den. Hij hield het daarom voor mogelijk om met een schip of met 

sloepen de Noordpool te bereiken. Eindelijk verklaart de kapitein 

RICHARDS, een reisgenoot van OSBORN, dat hij, evenals zijn vriend, ge- 

reed is om naar de poolstreken terug te keeren en evenals deze, weet 

hij, dat men, wat de matrozen betreft, ruime keuze zoude hebben 

tusschen de talrijke vrijwilligers, die zich bij de eerste oproeping met 

vreugde zouden aanbieden. 

De heer sorN LuBBock, voorzitter van het Ethnographisch Genootschap, 

maakte opmerkzaam op het belang, dat in het bestuderen der Eskimoos 

gelegen is, wier rudimentaire beschaving nabij moet komen aan die van 

de bewoners der paalbouwdorpen in Zwitserland, der holbewoners van 

Perigord of der oude strandbevolkingen van Denemarken. De kapitein 

HAMILTON, MARCKHEM en lord purreriN, alle drie met de noordpool- 

streken bekend, ondersteunden met al hunne krachten het voorstel van 

den kapitein osBORN, en D'DONNET, die in 1850 en 1851 aan de expeditie 

van den kapitein Austin verbonden was, verhaalt, dat hij gedurende 

twintig maanden slechts één man, van koude gestorven, verloren had 

op een getal van 180, die welvarende terugkeerden. 

De diepe overtuiging en de erkende bevoegdheid van den kapitein 

OSBORN hadden de stemmen der vergadering geheel aan zijne zijde ge- 

bragt. Een weinig later werden er echter twijfelingen tegen geopperd. 

Dr. PETERMAN deed in een brief aan den voorzitter, sir RODERICK MUR- 

CHISON, de bewijzen gelden, die wij boven hebben aangevoerd, ten 

gunste van eene expeditie langs de oostelijke kusten van Spitsbergen, 

en in de zitting van den 27sten Maart 1865 verklaarden zich vele 
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leden, zonder het door den kapitein osBorN voorgestelde plan te ver- 

werpen, voor dat van den Duitschen geograaph. De admiraal sir 

GEORGE BACK was niet van dat getal. Hij had in 1818 onder de orders 

van FRANKLIN gediend bij de expeditie van de Trent en de Dorothea. 

De schepen volgden de iĳjsbank, die zich van Spitsbergen naar Groenland 

uitstrekt, en zoo groot is hare uitgestrektheid, dat de admiraal niet 

gelooft aan de mogelijkheid om tusschen dezen meridiaan verder te komen 

dan tot 82°, die door scoresBY bereikt zijn. Zij zelve werden op 

80° 80’ teruggehouden. „Wat de gesteldheid van het ijs aan de ooste- 

lijke kust van Spitsbergen betreft”, voegt de admiraal er bij, „deze is 

weinig bekend ; men moet ze nog bestuderen , en in afwachting daarvan 

ziet men geene reden, waarom eené weluitgeruste expeditie met sleden, 

van Smith-Sund uitgaande, de pool niet zou bereiken. 

De admiraal BercmeRr drukte ook de vrees uit, dat de kapiteins osBoRN 

en RICHARDS eene half opene, half bevrorene zee ontmoeten en op dezelfde 

moeijelijkheden stooten zouden, die de poging van PARRY op de ijsbank 

van Spitsbergen hebben doen mislukken. Jaurs ross, de admiraal 

WRANGEL en hij zelf weten uit eigene ervaring, dat er geene langzamer 

en moeijelijker wijze van beweging is dan met sleden. Een schip, dat 

beproeft door de zeeën van Spitsbergen voorwaarts te dringen, kan, 

indien het miet slaagt, in den loop van hetzelfde jaar naar Engeland 

terug keeren. ScormsBY, die zich op het einde van Mei op 81° 30’ in 

eene naar het oosten iĳsvrije zee bevond, zoude waarschijnlijk geslaagd 

zijn de pool te bereiken. Zoodanig was ten minste de persoonlijke 

overtuiging van den admiraal BELCHER. 

De admiraal oMMANEY sprak in denzelfden zin als de admiraal 

BELCHER; hij deelde in zijn advies, juist omdat hij het bevel gevoerd 

heeft over expedities in het noorden van Amerika. Een groot aantal 

zeilschepen of stoombooten zijn reeds in de baai van Melville op de 

kusten van Groenland op 76° breedte opgehouden en men is nooit zeker 

Smith-Sund te bereiken, waarheen KANE in 1853 en muers in 1861 

niet dan met veel moeite gekomen zijn. De eerste liet er zijn schip en 

kwam in sloepen terug. Langs Spitsbergen daarentegen komt men ge- 

makkelijk spoedig tot den 80° en in het noordoosten van het eiland 

moet de zee, hetzij in de lente, hetzij in den herfst open zijn. De 

admiraal oMMANEY vereenigde zich daarom met de meening van PARRY, 

SCORESBY, SABINE en BELCHER om te verzekeren , dat de gunstigste kansen 

aan de oostelijke kusten van Spitsbergen worden aangetroffen. 
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De kapitein ïxererieip verklaarde zich insgelijks ten gunste van Spits- 

bergen om de volgende redenen : omdat men den kortsten en zekersten 

weg zoekt, moet men zich herinneren, dat de afstand van Londen naar 

de noordpool door de Baffinsbaai 4000 en langs Spitsbergen slechts 2500 

bedraagt. Zij die in de zee van Baffin gevaren hebben, weten, hoe 

moeijelijk het is de drijvende ijsvelden van de baai van Melville voorbij 

te komen. Drie malen heeft de kapitein iNererieLp persoonlijk deze 

worsteling doorgestaan en hij weet bij ondervinding, hoe langdurig en 

moeijelijk zij is. Vele schepen hebben daarentegen zonder moeite 81° 

en 82° ten noorden van Spitsbergen bereikt en hebben de zee rondom 

zich en in noordelijke rigting open bevonden. De chef, wiens kort ge- 

leden verlies de hydrographie betreurt, sir FRANCIS BEAUFORT , beschouwde 

ook de zee, tusschen Novaja Zemlja en Spitsbergen gelegen, als de 

opening, waardoor men misschien eenmaal het begeerde doel zou be- 

reiken. 

De Kapitein pavis, die sir JAMES Ross op zijn togt naar de zuidpool 

heeft vergezeld, verklaarde zich insgelijks voor Spitsbergen op gronden , 

afgeleid uit de nabijheid der hulpbronnen, waarvan dit eiland overvloed 

heeft en uit de waarschijnlijkheid van eene opene zee aan de andere 

zijde van de ijsbank , die tot aan dezen dag de zeevaarders heeft opge- 

houden, even gelijk zij cook, BELLINGSHAUSEN , D’ URVILLE €en WILKES in 

hunne pogingen om de zuidpool te naderen heeft verhinderd. 

Hooren wij nu de voorstanders van eene expeditie door Smith-Sund , 

wier overtuigingen door nadenken eerder versterkt dan verzwakt zijn. Aan 

hun hoofd is de admiraal mac crinrock gebleven , de meest gezaghebbende 

van de nieuwere onderzoekers der IJszee, de man, die vijf winters en 

zeven zomers in het hooge noorden van Amerika doorgebragt en eindelijk 

de sporen van FRANKLIN heeft wedergevonden. Het blijft nog altijd zijne 

meening, dat men door Smith-Sund de meeste kansen heeft de noordpool 

te bereiken. | 

De admiraal corrinson, die het woord na hem nam, kommandeerde de 

Enterprise in de noordelijke expeditie. Gedurende drie jaren beproefde hij 

zonder er in te slagen de ijsvelden in den noordwestelijken doortogt, 

uitgaande van de Behring-straat, te doorboren en mac cLuRE moest zelfs zijn 

schip verlaten , zoodat zelfs nog ten huidigen dage nooit een schip van den 

stillen Oceaan in den Atlantischen Oceaan door de straten van Behring en 

Lancaster is gekomen. De admiraal is niet van oordeel , dat de onophou- 

1866. 24 
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delijke afvoer van het poolijs van het noorden naar het zuiden een bewijs 

kan zijn, dat de zee in het noorden gedurende een of anderen tijd van het 

jaar open is. De Terror, de Advance, de Rescue en de Fox, in het ijs 

achtergelaten, zijn daarmede afgedreven en zuidelijker weergevonden. 

Intusschen was de zee tusschen de pool en de door het ijs medegevoerde 

schepen niet vrij. De vergelijking, door dr. PETERMANN gemaakt tusschen 

de twee polen, komt hem even als aan velen zijner ambtgenooten zeer 

onnaauwkeurig voor. Daaruit, dat er eene opene zee aan gene zijde 

van de iĳsbarrière bij de zuidpool is, volgt geenszins, dat het even zoo is 

bij de noordpool. De gedaante der vaste landen, de stroomen, het kli- 

maat , alles is geheel verschillend bij de twee polen, en evenals PARRY, is 

hij van oordeel, dat de noordpool niet kan bereikt worden , dan wanneer 

zij omgeven is van landen, aan welke de ijsbank zich vast aansluit. Hij 

verklaarde zich daarom ten gunste van het voorstel van osBoRN, dat hem 

voorkomt grootere kans op goeden uitslag te beloven, omdat men met 

sleden zeker is tot het doel te geraken, indien het land zich ver genoeg 

uitstrekt. 

Ken geoloog, MARCKHAM, bood aan het genootschap eene opgave aan 

van de schepen, die in de baai van MELVILLE zijn terug gehouden en hij 

bevond, dat op 88 expeditien vijf door het ijs niet op deze hoogte verhin- 

derd zijn, en de overigen het slechts gedurende eenige dagen zijn ge- 

weest; acht alleen hebben ééne maand of meer moeten verliezen , eer zij 

verder konden gaan. Men kan zich dus op deze hindernis niet beroepen 

als op eene tegenwerping tegen de poging van Groenland uit. 

Lamont nam nog het woord. Hij iseen sportsman, een jagtlief hebber, 

zooals men ze slechts in Engeland vindt. Hij heeft twee zomers met zijn 

jagt op de oostelijke kusten van Spitsbergen doorgebragt om rendieren, 

zeehonden, walrussen en iĳsbeeren te jagen. Im twee maanden heeft 

hij met een vriend 400 stuks gedood , zonder de vogels mede te rekenen. 

Hij heeft meer dan 20 Noorweegsche zeehondenjagers ondervraagd, van 

welke velen twintig zomers aan de oevers van de iĳsbank hebben door- 

gebragt. Allen zijn tegen het denkbeeld van eene vrije zee rondom de 

pool ; maar met sleden door Eskimoosche honden getrokken zou het 

mogelijk zijn, dat men er kwam, zoo men in den loop van Maart of 

April vertrok, voordat de ijsvelden zich in beweging zetten naar het 

zuiden. Men zoude dan op Spitsbergen moeten overwinteren. Het 

groote voordeel voor de bemanning zoude bestaan in den overvloed van 

versch vleesch, hetwelk haar zou beveiligen tegen de scheurbuik. 
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De beroemde Amerikaansche geograaph wmaury sprak zich uit ten 

gunste van de expeditie door Smith-Sund, daar zij meer zekerheid zou 

aanbieden dan de andere. De vergelijking tusschen de beide polen, 

door dr. PRTERMANN uitgesproken, komt hem even onnaauwkeurig voor, 

als zoo men in ons halfrond het klimaat der Britsche eilanden met dat 

van Labrador of Canada vergelijkt. De vrije zee, die sAmrs ross ont- 

dekte, madat hij de iĳjsbank van de zuidpool had doorgeworsteld , be- 

staat waarschijnlijk rondom de noordpool niet. 

De kapitein rrcmArDs, reisgenoot en vriend van osBORN, sprak om 

zoo te spreken den algemeenen indruk uit, die deze discussie in de 

geesten heeft nagelaten, toen hij zeide, dat de beide pogingen gelijkelijk 

voordeelig zullen zijn voor de geographische wetenschappen, de eene 

zoowel als de andere zullen de zeeën en de landen doen kennen, die 

in de nabuurschap van de pool gelegen zijn. Wil men eene expeditie 

over land beproeven, dan moet men van Smith-Sund uitgaan. Wil men 

ze liever ter zee wagen, dan moet men aan Spitsbergen de voorkeur 

geven. In het eerste geval zal men zes of zeven sleden en van 60 tot 

70 mannen gebruiken. De zes eerste sleden zullen naar het schip 

terugkeeren, al naarmate de levensmiddelen, die zij voeren, ten halve 

zullen zijn uitgeput. Hen enkele slede met tien man zal dan bij de 

pool aankomen. Het zal eene verkenning zijn, maar men kan ook niet 

verwachten langs dien weg wetenschappelijke resultaten te verkrijgen. 

Indien men een schip zendt langs de oostelijke kusten van Spitsbergen, 

zal het waarschijnlijk in Julij, Augustus en September eene bevaarbare 

zee vinden. In dien tijd toch gaat het ijs los en wordt gebroken door 

den invloed der winden, van eb en vloed, van regen en warmte. Het 

is een even standvastig, even regelmatig periodisch verschijnsel als het 

afvallen der bladeren in den herfst. De noordpool is van water of van 

land omgeven; in het eerste geval heeft een schip groote kans er aan 

te komen; in het tweede zal de expeditie in cene of andere baai over- 

winteren en zij zal in het voorjaar de pool met sleden bereiken. 

Ziet daar, het merkwaardig onderzoek, waaraan de kwestie, die 

thans veler aandacht trekt, is onderworpen. Het waren niet alleen 

wetenschappelijke geographen, die hierover hunne stem lieten hooren, 

maar praktische zeevaarders, die in eigen persoon eene rijke ervaring in 

de mnoordpoolgewesten hadden verzameld. Zien wij van de eene zijde 
4% 
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mannen , zooals SABINE, BELCHER, OMMANEY, BEAUFORT Eel RICHARD, 

zich voor Spitsbergen verklaren, van de andere zijde geven mannen als 

MAC CLINTOCK, OSBORN, MAURY, COLLINSON en BACK hunne stemmen aan 

Groenland. Het was daarom misschien zeer verstandig van den voor- 

zitter sir RODERICK MURCHISON, toen hij de gronden, voor en tegen een 

der beide voorstellen ingebragt, wikkende en wegende, den wensch 

uitsprak, die ook door den kapitein ALLEN voune ondersteund werd, dat 

men beide wegen mogt beproeven en eene expeditie over Spitsbergen en 

eene andere door Smith-Sund mogt worden uitgezonden. Het spreekt 

van zelf, dat bij eene zoo moeiĳjelijke onderneming als deze zeer vele 

voorafgaande proefnemingen moeten mislukken, eer het voorgestelde doel 

bereikt wordt. Het zal de eerste maal niet zijn, dat de mensch zich een 

weg zal banen in streken, die hem, zoo ’tscheen, ontzegd waren. Maar 

eene van die proefnemingen zal zeker gelukken. De blinde natuurkrachten 

zullen nog eens overwonnen worden door den wil des menschen en terwijl 

hij den voet zet op de pool der aarde zal hij kunnen zeggen, dat hij de 

bezitneming van zijn gebied heeft voltooid; want de verovering van 

ééne pool zal noodwendig die van de andere ten gevolge hebben. 

De belangstelling, welke deze kwestie opwekt, is niet tot Engeland 

bepaald. In Duitschland heeft zij evenzeer de geesten in beweging 

gebragt. Door den invloed van dr. PETERMANN is eene inschrijving voor 

het publiek open gesteld en eene aanzienlijke som bijeen gebragt. In 

den vorigen herfst werd een verkenningstogt naar het noordoostelijk 

gedeelte van Spitsbergen besloten. Een schip, de Queen of the isles, 

werd in Engeland gehuurd, binnen weinige dagen uitgerust en onder 

het opperbevel van wWERNER, kapitein bij de Pruissische marine, gesteld. 

Maar het schip, van Londen naar Hamburg gezonden, heeft de Elbe 

niet verlaten. Zijne zeker zeer slechte machine raakte in onstuur 

zonder onmiddelijk hersteld te kunnen worden. Deze tegenspoed heeft 

echter den ijver der vrijwillige begunstigers dezer expeditie niet ver- 

koeld. De Duitschers weten, dat Spitsbergen nader bij de kusten der 

Oostzee, dan bij die van Engeland ligt. Hamburg en Bremen herin- 

nerén zich nog, dat hunne walvischvaarders met die der groote zeeva- 

rende natiën wedijverden. Pruissen tracht er naar weder eene plaats 

onder deze in te nemen en welligt zullen wij weldra vernemen, dat 

een schroefboot van Hamburg is vertrokken en koers zet naar de oos- 

telijke kusten van Spitsbergen. 
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Zweden heeft niet noodig gehad eene beweging te volgen , waartoe 

zij sedert lang de aanleiding heeft gegeven. Vele Zweedsche geleerden 

hebben deel genomen aan den eersten togt van de Recherche in 1888, 

en in 1861 heeft zich eene wezenlijk wetenschappelijke expeditie, 

waarvan wij reeds gesproken hebben, naar het noorden van Spitsbergen 

begeven, dat zij onder alle mogelijke oogpunten beschreven en bestu- 

deerd heeft. Zij stelt zich voor derwaarts terug te keeren, ten einde 

een boog van den meridiaan onzer aarde op den archipel der Zeven- 

Eilanden te meten, een werk, dat door de astronomie en geographie 

gevorderd wordt om de gedaante der aarde met juistheid te bepalen. 

De Zweedsche regering zal op zijn bekrompen budget de middelen 

vinden, die vereischt worden tot een arbeid, dien geleerde Franschen, 

MAUPERTUIS en OUTHIER, de eer gehad hebben het eerst in hooge breedten 

te volbrengen, aan de oevers van de rivier Torneo. Frankrijk zal zich 

niet kunnen onttrekken aan den wedstrijd, die voor de zeemogendheden 

van het noorden van Europa is geopend. Het geldt hier een edel doel, 

eene roemrijker verovering dan door den oorlog. De vlag, die het eerst 

op de noordpool zal wapperen, zal door de toejuichingen der geheele 

wereld worden begroet. Door wie en langs welken weg deze lauwer- 

krans zal worden behaald, zal welligt cene niet ver meer afzijnde toe- 

komst aan het licht brengen. 



EEN NEGER-SCHEDEL 

UIT EEN OUD KLOOSTER IN ZUID-HOLLAND AFKOMSTIG; 

DOOR 

J. VAN DER HOEVEN. 

De geleerde oudheidkenner dr. &. p. 7. scHorEL bezorgde mij voor 

eenigen tijd twee schedels, welke hij door zijnen broeder te Dord- 

recht bekomen had, die de goedheid had deze aan mij af te staan, 

en welke afkomstig waren uit de in 1889 opgegraven fondamenten 

van het klooster Hemstein in den Zwijndrechtschen waard. Dat 

klooster, ’t geen het tweede was van dien naam, had een vroeger 

vervangen , hetgeen in het laatst der veertiende eeuw door Regulieren- 

kanonniken volgens den regel van Aveusrius, aan de Eems in den 

Grooten Waard gesticht, en in 1421 door den watervloed van den St.- 

Elisabeth’s nacht verzwolgen was. Dit tweede klooster werd in het 

laatst der zestiende eeuw door de watergeuzen vernield en verbrandt). 

In deze schedels hebben wij dus overblijfsels, die bijkans drie eeu- 

wen oud zijn. Het zou belangrijk wezen zoo wij uit deze overblijfsels 

eenig besluit konden opmaken over den volksstam, waartoe zij behoord 

hebben. Er is wel alle waarschijnliĳjkheid, dat de monniken van dat 

klooster grootendeels Nederlanders zijn geweest. Dat er Negers onder 

waren , heeft althans alle waarschijnlijkheid tegen zich. 

Intusschen is een der schedels, die ik ontving, zóó overeenkom- 

stig met negerschedels, dat ik wel genoodzaakt ben te veronder- 

stellen, dat onder de menigte doodsbeenderen, die men bij het opgraven 

der fondamenten gevonden heeft, ook die van een neger geweest zijn. 

Ik wil hier kortelijk verslag geven van hetgeen de onderzoeking 

van dien schedel mij heeft aangewezen. Dat hij met den andere 

geene gelijkheid aanbiedt en niet wel van een en hetzelfde volk 

afkomstig kan zijn, zal ieder gereedelijk toestaan, die zich ooit met 

1) Deze bijzonderheden ontleen ik aan het opstel van Dr. scmoreL, getiteld: Het 

klooster Hemstein bij Dordrecht, vroeger in een tijdschrift geplaatst. 
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nationale schedelvormen heeft bezig gehouden. De niet negerachtige 

schedel, dien wij door het cijfer 1 zullen aanduiden, is, naar de tanden te 

oordeelen, die van een man van weinig meer dan dertigjarigen ieeftijd. 

De snijtanden zijn uitgevallen, maar dat zij na den dood onder den 

grond verloren zijn gegaan, lijdt geen twijfel, daar de tandkassen gaaf 

aanwezig zijn. Verder is de linker hoektand in de boven- en onder- 

kaak uitgevallen, gelijk ook de eerste kies aan de regterzijde der onder- 

kaak. De overige kiezen zijn (met den hoektand der onderkaak aan 

de regterzijde) aanwezig. De laatste regterkies van de onderkaak is 

nog grootendeels in de tandkas verborgen gebleven. Geen der schedel- 

naden zijn verdwenen, en de kroonen der kiezen vertoonen geene afslij- 

ting. Het is dus blijkbaar geen oud man geweest, van wien deze 

schedel afkomstig is. Deze schedel heeft een schedelboog van 868 

strepen (of millimeters). Wij bedoelen hiermede, dat eene lijn over 

het schedelgewelf, gespannen van den bovenrand der neusbeenderen tot 

aan den rand van het achterhoofdsgat, die afmeting aanbiedt. Hiervan 

bedraagt de boog van het voorhoofdsbeen 1283 m.m., de pijlmaad of de 

lengte der wandbeenderen 180 m.m. en de lengte van het achterhoofds- 

been 110 m.m. De omvang van den schedel bedraagt 501 m.m., de 

lengte van den schedel 171 m.m. en de breedte 141 m.m. De wand- 

beenknobbels puilen sterk uit, en de schedel heeft, van boven gezien, 

een kort ovalen omtrek. De gelaatsbeenderen springen niet vooruit. 

De oogkassen zijn groot en bijkans vierkant. De onderkaak is kort en 

laag, met vooruitspringende kin en met dikken onderrand. 

Als ik dezen schedel vergelijk met Germaansche schedels, dan treft 

mij wel de meerdere kortheid en geringere omvang, maar er is niets, 

dat mij dwingt om dezen schedel niet aan eenen toenmaligen Neder- 

lander toe te schrijven. De schedelvorm der toenmalige bevolking onzer 

gewesten is gebrekkig bekend. Onder de schedels, die ik van onzen 

tijd bezit, kan ik met dezen schedel in sommige opzigten nog het 

“best den Saksischen schedel vergelijken, dien ik uit de nalatenschap 

van den hoogleeraar sANprrorT aankocht. Hier is de omvang 509 m.m. 

en de schedelboog 852, terwijl de lengte van den schedel 175 en de 

breedte 189 m.m. bedraagt. De schedel van Eemstein is slechts weinig 

breeder, maar daarentegen 5 m.m. korter. 

Geheel verschillend is de schedel no. 2, die aanleiding geeft om hier 

het overblijfsel van een Neger te vermoeden, terwijl ik de oplossing 
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van het vraagstuk, hoe die Neger hier kwam, aan oudheid- en geschied- 

kenners overlaat en aanbeveel. 

Ook deze schedel is van een jeugdig voorwerp, en, hoezeer vele 

tanden ontbreken, is er althans wat de snij-, hoek- en voorste maal- 

tanden betreft, geen de minste grond om aan te nemen , dat ze reeds 

bij het leven zijn uitgevallen. Aan de linkerzijde echter zijn aan de 

bovenkaak de twee laatste kiezen gedurende het leven reeds afwezig 

geweest; aan de kiezen heeft zich veel kalkachtige omkorsting vastge- 

hecht, en twee zijn door bederf aangetast. De omvang van dezen schedel 

bedraagt 504 m.m., de boog van den schedel 379 m.m., waarvan het 

voorhoofdsbeen 1834, de wandbeenderen 125 en het achterhoofdsbeen 

120 uitmaken. De lengte van den schedel is 188 m.m., de grootste 

breedte tusschen de wandbeenderen is 128 m.m. 

Reeds deze maten toonen het groot verschil tusschen beide schedels 

aan. De verhouding tusschen de onderscheidene schedelbeenderen, die 

het schedelgewelf zamenstellen, is geheel anders bij beiden. Het voor- 

hoofdsbeen klimt veel meer naar de kruin des schedels op bij schedel 

no. 2. Verder hebben wij hier eene lengte van den schedel, die 12 m.m. 

grooter is, dan bij den schedel no. 1, en daarentegen eene breedte , die 

13 m.m. minder is. Met een woord, wij hebben hier eenen zeer langen, 

smallen schedel. 

Het is die vorm, welken rerzrus onder den naam van dolichoeephalisch 

heeft onderscheiden, terwijl no. 1 tot den brachycephalischen vorm, den 

vorm der korte schedels, behoort. 

Uit zeer vele Negerschedels heb ik vroeger als gemiddelden omvang 

van den schedel afgeleid : 

506 m.m. ; 

hier vind ik 504. 

Maar meer gewigt hecht ik aan de overeenkomst van de gemiddelde 

lengte, die ik bij Negerschedels aannam, 178, en de gemiddelde breedte 

181 m.m., met de afmetingen, die ik hier gevonden heb, namelijk 188 . 

en 128. Ik bezit slechts weinige Negerschedels, die smaller zijn. Onder 

de vele Europesche schedels, die ik in mijne verzameling gemeten heb, is 

er slechts een, die zoo smal is, hoewel daarbij iets minder lang; het is 

een Zweedsche schedel, dien ik in 1844 van den overledenen hoogleeraar 

RETzIUS ontving. Bij Negers daarentegen is 128 m.m. eene van de gemiddelde 

maat weinig afwijkende breedte; ik bezit er een, waar deze breedte 120, 
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en zelfs een, waar die afmeting slechts 112 m.m, bedraagt. Nemen wij 

de lengte van den schedel (hier 183) als 100 aan, dan is de breedte iets 

minder dan, maar echter nagenoeg gelijk 70. Bij Germaansche schedels 

is gemiddeld, de lengte 100 gesteld zijnde, de breedte 75; en bij den 

schedel no. 1 is deze verhouding 1: 82. Evenwel een smalle schedel 

behoeft daarom nog geen Negerschedel te zijn. Ik bezit een vrouwe- 

lijken Ierschen schedel, waar die afmeting eveneens 128 m.m. en eenen 

Gouanche-schedel, waar de breedte 129 m.m. bedraagt. Een tweede 

kenmerk van den Negerschedel is het sterk vooruitspringen van het aan- 

gezigtsgedeelte, de scherpe gelaatshoek. In dit opzigt nu is de 

schedel van Eemstein in de hoogste mate negerachtig, en ik kan vele 

Negerschedels aanwijzen, waar de gelaatshoek minder scherp is dan 

bij dien van Eemstein. 

Er is geen twijfel aan, of smalheid van den schedel en scherpe ge- 

laatshoek maken twee van de voornaamste kenmerken uit, waardoor 

Negerschedels onderscheiden zijn. Ik geloof evenwel niet, dat ze op 

zich zelve en alleen den Negervorm eens schedels voldoende bepalen. Ik 

heb dien vorm in allerlei bijzonderheden, zoover mijne opmerking gaan 

kon, trachten na te sporen, en alle, volstrekt alle kenmerken, welke 

ik vroeger voor Negerschedels meen gevonden te hebben, zijn in den 

schedel van Eemstein aanwezig. Het voorhoofdsbeen is in het midden 

bol, en mist zijdelingsche knobbels; de neusbeenderen zijn plat, de 

onderkaak is laag en lang enz. Henige personen, die met nationale 

schedelvormen bekend waren, en bij mij den schedel van Eemstein ge- 

zien hebben, stemden mij dadelijk toe, dat de schedel naar dien van 

een Neger geleek, en niemand, die over dit onderwerp eenig onderzoek 

had in het werk gesteld, bragt bedenkingen tegen mijne meening in. 

Daar wij nu niet met een schedel van een Neander-hol, maar met 

een schedel uit de zestiende eeuw te doen hebben, en daar wij wel 

mogen veronderstellen, dat omstreeks het jaar 1570 Negerschedels 

gevormd waren als in 1866, zoo nemen wij aan, dat de schedel wer- 

kelijk een Negerschedel is, ook al mogt het niet gelukken aan te wijzen, 

hoe die zwarte broeder van ons geslacht onder de Regulieren kanon- 

niken (misschien als bediende van den Prior?) geraakt is. 



IETS OVER DE BRIEVEN 

VAN ALEXANDER VON HUMBOLDT AAN VARNHAGEN; 
DOOR 

C, PRUYS VAN DER HOEVEN. 

De brieven van ALEXANDER VON HUMBOLDT aan VARNHAGEN hebben 

menigerlei aanleiding gegeven tot opspraak, en den grooten wereldreizi- 

ger en beoefenaar der natuurkundige wetenschappen aan verschillende 

beoordeeling en veroordeeling blootgesteld. 

Ik wil hier niet onderzoeken, in hoeverre die beoordeeling en ver- 

oordeeling gegrond zijn, noch beslissen, of het niet beter geweest 

ware die brieven achter te houden. 

Ik wil slechts op derzelver waarde voor anthropologie in ruimeren 

zin de aandacht vestigen. Want uit dit oogpunt komen zij mij voor 

allerbelangrijkst te zijn. 

Leerden wij ALEXANDER VON HUMBOLDT in zijnen Kosmos kennen in 

betrekking tot de natuur en de wetenschap, hier zien wij hem in bc- 

trekking tot het hof en zijnen vorst. Wij zien hem aan hetzelfde hof 

waar vroeger FREDERIK IT en VOLTAIRE verkeerden, nu eens, voor een 

wijl althans in vrede, dan weder in openbaren oorlog. 

Hoe geheel anders is de verhouding van mumsobpr tot zijn konink- 

lijken gastheer! Want hoezeer beiden mogten verschillen, toch is de 

goede verstandhouding gedurende hun leven niet verstoord geworden en 

mogt al de koning den man der wetenschap niet ten volle hebben 

kunnen waardeeren, hij bewees toch zijn gunsteling de achting, die hij 

aan zijne groote verdiensten meende schuldig te zijn. 

Of deze in zijn oordeel over genen altijd even billijk was, mogen 

zij beslissen, die in de gelegenheid waren den vorst meer van naderbij 

waar te nemen. 

Het mystiek religieus element kwam hier in aanraking met het 

realistisch objectieve, wat wonder dat er geene volkomene overeenstem- 

ming kon bestaan! Echter poogde mumsorpr zijne wetenschap ten hove 

binnen te leiden. Of de poging gelukte, is meer dan twijfelachtig. 

Doch de poging zelve strekt hem, die haar aanwendde, tot eer. En 
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in dat licht moeten wij mumsorpt’s hofleven plaatsen om het naar bil- 

lijkheid te kunnen beoordeelen. Dat de poging op zich zelve niet 

buiten mogelijkheid is van te slagen, getuigt de geschiedenis der be- 

roemde school van ALEXANDRIE, door MATTER met zulk een bewonderings- 

waardig kritisch talent beschreven. 

Huvmsorpr was gewoon aan het hof wetenschappelijke voorlezingen te 

houden betreffende zijne reizen, die hoewel dan niet door allen , toch 

door sommigen en welligt door velen met belangstelling werden aangehoord. 

En moest het niet den vorst streelen zulk een man aan zijn hof te 

bezitten, een man, die de dagelijksche onbeduidende hofeonversatie door 

wetenschappelijk onderhoud kon afwisselen. 

Ook omtrent den indruk, dien mumBorpt’s Kosmos op verschillende per- 

sonen maakte, bevatten deze brieven merkwaardige berigten. Een brief 

van Prins ALBERT, dit werk betreffende, schijnt in ’t bijzonder des 

schrijvers misnoegen te hebben gaande gemaakt. Echter mogen wij niet 

verzwijgen, dat het een vorst niet euvel te duiden is, zoo hij, wiens 

verdiensten overigens algemeen erkend zijn, zich niet in eene studie 

kon indenken, die zich in eene geheel andere rigting bewoog, dan de 

zijne en zich niet op de hoogte stellen kon van den man, wiens gansche 

leven aan natuurstudie en natuuronderzoek was toegewijd; een man, 

die zich daarin geheel te huis en op zijn gemak gevoelde. 

Zoo het mij geoorloofd mag zijn over zulk een teregt beroemd man 

een oordeel uit te spreken, zou ik hem hooger schatten in wereld- dan 

im menschenkennis. Hij schijnt mij toe, zich niet genoeg te hebben 

kunnen verplaatsen in anderen en daarom dikwijls te hebben misgetast. 

Voor iemand, die zich zoo bij uitzondering met wereldstudie had bezig 

gehouden, is het niet gemakkelijk de menschenstudie met gelijken uit- 

slag te beoefenen. 

Dat muvmsorpr van zijne betrekking aan het hof gebruik heeft ge- 

maakt om verdienstelijke mannen te bevorderen, blijkt op meer dan 

eene plaats in deze briefwisseling. Dat hij daarin niet altijd even ge- 

lukkig was, blijkt evenzeer. Dan moest hij maar al te dikwijls onder- 

vinden, dat geleerden van prinsen zelden de hulp en bescherming 

genieten , waarop zij meenden aanspraak te mogen maken. 

Bij dergelijke gelegenheid vierde hij zijn wrevel bot en kon zich met 

veel bitterheid uitlaten. Niet altijd echter zonder grond. Eens vooral 

was dit het geval, toen een jeugdig geleerde zich veel moeite had ge- 
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geven om eene plaats te bekomen en na lang te zijn opgehouden en 

vergeefsche reizen en kosten gemaakt te hebben, onverrigter zake werd 

naar huis gezonden, zonder eenige de minste vergoeding voor de ge- 

maakte kosten. Kunnen wij het zijn voorspraak en beschermer kwalijk 

nemen, dat hij den ongevoeligen hardvochtigen vorst met den naam van 

tyran brandmerkte. Zoolang de feodale beginselen en begrippen aan de 

Duitsche hoven de heerschende zijn en de menschen van den tiers état 

als een soort mindere wezens door de adellijke heeren worden aange- 

zien, is in die verhouding der geleerden tot de grooten der aarde 

geringe verandering en verbetering te wachten. 

Onder de brieven treft men er ook aan van MEITERNICH, die van 

meer belangstelling in de studiën getuigen. 

Het moest mumBorpr aangenaam zijn onder de staatslieden van zijnen 

tijd geestverwanten te ontmoeten. 

Van de mannen der wetenschap is het ArAco bovenal, die zich als 

beproefd en getrouw vriend deed kennen. Zoo teekenen ons hem de 

brieven, die wij in deze verzameling van zijne hand vinden, gelijk 

eveneens verscheiden plaatsen in de geschriften van mumBorpt beider 

vriendschap bevestigen. 

‚De brieven van ArAco zijn de eenigen in dezen bundel, waarin mum- 

BoLDT getutoyeerd wordt en op zulk eene wijze toegesproken als slechts 

onder bekenden en huisgenooten gebruikelijk is. 

Beiden, mumBorpr en VARNHAGEN, schijnen mij toe wat aan ieder op 

zichzelven ontbreekt, aan te vullen. Humsorpt’s natuurkennis werd door 

VARNHAGEN's menschenkennis opgewogen en zóó vormt beider persoon- 

lijkheid één geheel, waarop wij met welgevallen staren. 

Bij het tegenwoordig streven om de studie der natuur populair te 

maken, is het in de eerste plaats noodzakelijk het beschaafd publiek 

belangstelling voor die studie in te boezemen. 

Dat het Album der Natuur aan die behoefte voldoet, zullen onge- 

twijfeld mijne medelezers gaarne met mij erkennen. Immers niet zulk 

eene populariteit bedoelt het, die met oppervlakkigheid gelijk staat en 

waarvan HUMBOLDT zich op meer dan eene plaats in zijne Brieven 

afkeerig betoonde, maar eene zoodanige, die den weetlust gaande maakt 

en de begeerte opwekt om de natuur zoo rijk in verscheidenheid te 

leeren kennen en door die kennis den geest te beschaven en het 

leven te veraangenamen. 



KWEEKING VAN MEELWORMEN. 

Welligt zal aan sommigen onzer lezers het volgende voorschrift van 

EMILE BiLroT (Les Mondes, 1866, IT, p. 411) om meelwormen te 

kweeken welkom zijn. 

„Alle liefhebbers van vogels kennen de larven van Zenebrio molitor , 

gemeenlijk bekend onder den naam van meelwormen. Ïeder kan daar- 

van gedurende eenigen tijd eenen voorraad bewaren, maar niet ieder 

verstaat de kunst om ze te doen voorttelen. Ik zal hun deze leeren. 

De keuze van het vat is geenszins onverschillig, en ik heb duizende 

wormen verloren, alleen omdat ik aanvankelijk steeds aarden vaten ge- 

bruikte, waarin eene voor de larven doodelijke gisting ontstond. Om 

goed te slagen ‚neme men een regthoekige houten kist, van een el lang 

en bijna een halve el hoog. Men moet zorg dragen eene harde hout- 

soort te kiezen en de kanten met zink te bekleeden, want wanneer de 

larven jong zijn, graven zij gangen en zoeken door de voegen te ont- 

snappen. 

„Zijn de kisten gereed, dan vult men deze met zemelen en meel, 

ongeveer 1 deel meel op 10 deelen zemelen. De laatste moeten zoo 

grof mogelijk zijn, om de lucht tot aan den bodem der kist te doen 

komen, hetgeen de gisting verhindert. De vulling geschiedt op de 

volgende manier. Men brengt eene laag van het mengsel van omstreeks 

7 Ned. duimen hoogte op den bodem der kist en bedekt deze laag met 

een dikke wollen lap. Op deze wordt nu weder eene laag van meel 

en zemelen uitgebreid, van gelijke hoogte als de vorige, deze wederom 

met een wollen lap bedekt en zoo gaat men voort, totdat de kist tot op 

een palm van den rand gevuld is. De bovenste laag wordt overdekt 

met een dubbel toegevouwen wollen lap; deze laatste zal altijd eenig- 

zins vochtig zijn, terwijl daarentegen de inwendige lappen goed droog 

moeten zijn, om de gisting te voorkomen. 

„Is eenmaal de kist aldus gevuld, dan ga men naar eenen molenaar 

of bakker en verzoeke hem gedurende den nacht een nat laken op den 

vloer bij de meelzakken uit te spreiden, of wel op eene plaats waar 
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men gewoon is meel te strooien. Den volgenden morgen zal men 

duizende meelwormen onder dit laken vinden. Deze larven, in de kist 

gebragt , moeten gevoed en gemest worden, hetgeen men doet door haar 

beenderen met nog eenig vleesch er aan, pezen enz. te geven; maar 

men drage daarbij zorg deze te leggen tusschen de twee vouwen van 

de lap, die de laatste zemellaag bedekt. De larven ondergaan nu hare 

gewone vervellingen en veranderen eindelijk in gevleugelde insekten. 

Deze metamorphose grijpt, al naar gelang der temperatuur, van Maart 

tot Junij plaats. Wanneer zij begint, moet men de kist met een stuk 

gaas toedekken, omdat anders de insekten zouden wegvliegen. Onder 

het bedekkende gaas paren zij nu en de wijfjes leggen vervolgens de 

eijeren in de wollen lappen, die in het binnenste der kist zijn gelegd. 

Het eijerleggen afgeloopen zijnde, sterven de insekten. De uit de 

eijeren gekomen larven groeien snel; in den beginne doet men wel 

haar een eenigzins droog dierlijk voedsel te geven , zooals b.v. beenderen, 

waaraan het gekookte vleesch begint te droogen. Door deze handelwijze 

kan men ten allen tijde over tienduizenden van meelwormen. beschik- 

ken, en ik heb te Straatsburg eenen man gekend, die aan de houders 

van vogels de meelwormen tegen 25 à 50 centimes de honderd ver- 

kocht, al naar gelang van den tĳd des jaars. Hij zorgde wel voor 

aller oogen zijne kist te verbergen en drong bij mij aan, dat ik toch 

het geheim niet zoude verraden, dat ik hem zelven had geleerd.” 

He. 

STRENGE KOUDE IN AFRIKA. 

Terwijl de laatste winter in het grootste gedeelte van Europa zoo 

buitengemeen zacht was, is hij in vele andere oorden met des te groo- 

ter gestrengheid opgetreden. Zooals de dagbladen meldden, heerschte 

in Teheran, de hoofdstad van Perzië, tengevolge van de ongemeene 

koude en den aanzienlijken sneeuwval een groote nood. Uit Barnaul 

in het zuiden van Siberiën, op gelijke breedte als Emden en Stettin, 
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hield de koude zich, zooals pc rApLOFF schrijft, op de enorme hoogte 

van 35° tot 40° Réaumur, hetwelk gelijk zou staan met 47° tot 58° on- 

der nul van Fahrenheit, en de sneeuw lag er bergen hoog. Het op- 

merkelijkste is echter, dat ook Mursuk in Fesan, eene van de heetste 

plaatsen der aarde, ditmaal eenen zeer strengen winter gehad heeft. 

GERHARD ROHLFS berigt in een brief van den 24sten December: „Ik 

beproefde voor een paar dagen naar Tragen, eene wegens hare oude 

graven belangrijke stad ten Oosten van Mursuk, te reizen. Daar wij 

echter des morgens voor den opgang der zon — 5°,6 Réaumur, dat is 

19°,4 Fahrenheit hadden, keerde ik haastig naar de stad. En deze 

koude is niet bij wijze van uitzondering, maar sedert het begin van 

December staat de thermometer elken morgen onder nul. Ik ben 

daarom genoodzaakt den geheelen dag een kolenbekken voor mij te 

hebben, ’t welk echter het vertrek slechts gebrekkig verwarmt, daar 

ik den geheelen dag de deur moet open houden, om lucht te hebben. 

Twee vensters, natuurlijk zonder glasruiten, heb ik met mijne tenten 

digt gestopt.” 

In Dr. mürry’s „Klimatographischer Uebersicht der Erde” lezen 

wij: De temperatuur valt in Mursuk in December en Januarij tot 4,4 

Réaumur (41°,9 Fahr.) en aan winderige plaatsen kan het vriezen. 

Barrm heeft eenmaal zelfs — 2°,5 R. (26°,8 Fahr.) waargenomen.” 

Uit Dr. A. PETERMANN’s Mittheilungen über wichtige neue Erforschungen 

auf dem Gesammtgebiete der Geograpme, 1866, III, S. 118. 

Dr. A. T. RerrsMa. 

DE TĲDELOOS. 

De ouden geloofden, dat deze plant (Colchicum autumnale), afstam- 

mend van de velden van Colehis, haar ontstaan te danken heeft aan 

het nedervallen van eenige droppels van den tooverdrank , welke mepra 

bereid had, om den ouden Arson weder te verjongen. Deze fabel was 

oorzaak, dat men langen tijd de tijdeloos als een voorbehoedmiddel 
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tegen alle soorten van ziekte beschouwde. In Zwitserland hangt men 

deze bloemen om den hals der kinderen en meent hen daardoor voor 

alle kwalen te behoeden, volgens CHARLOTTE DE LA TOUR, die Symbolik 

der Blumen, Weimar 1854, p. 1038—104. 

De afleiding van den naam Colcmeum is blijkbaar. De Nederlandsche 

naam Zideloos is mede niet ongepast, daar de plant zich als het ware 

aan geen tijd bindt, hebbende de vreemde groeiwijze, dat de fraaïje , 

op een grooten paarschen Crocus gelijkende bloem in het najaar (Sep- 

tember) geheel naakt uit den bol te voorschijn komt en daarentegen de 

bladen met de daar tusschen verborgen vrucht eerst in het daarop 

volgende voorjaar zigtbaar worden. Het is dezelfde plant, die als een 

schadelijk onkruid afgebeeld is in de Zandhwishoudkhundige Flora, bl. 

227 en waarvan èn bollen èn zaden voor het vee vergiftig zijn. 

v‚ EE 

ERRATA. 

Blz. 159, reg. 6 v. b., staat: »Op den 30 Mei 1865, 

lees > nOp den 30 Mei 1855. 

» 244, » 20 v. b., staat: »de progenia,’’ 
lees: nde pyogenia,”’ 

» 245, » 11 v. b., staat: Leermeester en leerlingen 

lees > Leerlingen en leermeester 

EE En 
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WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD, 

Een merkwaardig meteoor. — In den nacht van den 13den November j.l. 

werd door den heer HENNECKELER op de sterrewacht te Leiden, in de 

nabijheid van de ster p Leonis een vuurbol waargenomen, aanvankelijk ter 

grootte van Mars, omgeven van een lichtenden nevel. Nadat de eigenlijke 

vuurbol reeds lang verdwenen was, bleef die lichtnevel nog zigtbaar, 

zoodat men hem nog 36 minuten lang na het eerste verschijnen kon zien 

en met een kijker de verschillende veranderingen, die hij achtereenvolgens 

onderging , kon waarnemen. 

Een uitvoerig verslag van den heer HENNECKELER over dit merkwaardig 

verschijnsel is door prof. KAISER aan de Akademie van Wetenschappen 

aangeboden, in hare vergadering van 25 November j.l. en zal eerlang ver- 

schijnen in hare Verslagen en Mededeelingen. 

He. 

Optische bepaling der snelheid van de beweging der hemelligehamen. — Araao, 

later ook porrrErR, hadden reeds de opmerking gemaakt, dat de beweging 

eener lichtbron en van eene brekende middenstof invloed moet uitoefenen 

op de gebroken straal, bepaaldelijk op hare kleur. Krinkerrurs heeft nu 

den 8 Maart j.l. in de Akademie van Wetenschappen te Göttingen de uit- 

komsten medegedeeld van eene reeks van waarnemingen, door hem verrigt , 

ten einde te onderzoeken, in hoeverre het mogelijk was langs dien weg de 

beweging van hemelligchamen te bepalen. Tot dit onderzoek bediende 

hij ‘zich van eenen tot dit doel door steiner ingerigten toestel. Hij 

1866, 
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bevond inderdaad, dat de beweging eener ster, geschat naar de rigting van 

de lichtstraal, eenen merkbaren invloed op de breking dier straal heeft, 

zoo zelfs dat men daardoor de beweging dier ster met zekerheid kan aan- 

toonen en hare snelheid met eene zekere mate van naauwkeurigheid bepalen. 

Volgens de uitkomsten van zijn onderzoek zoude, indien men gemaks- 

halve de snelheid van het licht in den ether op 1000 stelt, de ster w? van 

Eridanus zich van ons verwijderen met eene snelheid van 0,498, de ster 

1830 Groombridge (waarvan de sterke beweging wel bekend is) met eene 

snelheid van 0,657. Daarentegen zouden / Cassiopea tot ons naderen met 

eene snelheid van 0,406 en w van hetzelfde sterrebeeld met eene snelheid 

van 0,002. 

Voor de planeet Uranus, die eene zeer zwakke beweging heeft, en voor 

de ster a Perseus, waarvan men geen reden had eene beweging te vermoe- 

den, vond hij de snelheden 0,015 en 0,077 in eene zich van ons verwij- 

derende rigting. 

In het getal 0,015 voor Uranus is natuurlijk de hoegrootheid der bewe- 

ging van het geheele zonnestelsel mede opgesloten. Latere waarnemingen 

op andere planeten zullen deze doen kennen. 

He. 

Bene nachtelijke luchtvaart. — Den 2den October j.l. steeg GLAISHER ongeveer 

drie kwartier na zonsondergang te Woolwich met een luchtballon in de 

hoogte, met het doel om eenige waarnemingen te doen aangaande de 

temperatuur in de hoogere streken des dampkrings gedurende den nacht. 

Zijn weg voerde hem over Londen, Middlesex, Buckinghamshire en Oxford- 

shire, waar de ballon 2 uren na de opstijging nederdaalde. Wij onthouden 

ons van den moedigen luchtreiziger te volgen in zijne beschrijving van 

het nachtelijk tooneel, dat inzonderheid boven Londen schitterend was, 

en bepalen ons hier slechts bij de vermelding, dat de thermometer , die 

bij het verlaten van Woolwich 16,2 C. aanwees, op 300 meters tot 13°,9 

gedaald was, maar vervolgens weder rees; op 400 meters stond hij op 

14°,6, op 700 meters op 17°. Bij de nederdaling verminderde weder de 

temperatuur; op 200 meters bedroeg zij 13°,9. Men schijnt derhalve uit 

deze waarnemingen te mogen besluiten, dat gedurende den nacht de tem- 

peratuur van den dampkring, in tegenstelling met hetgeen des daags het 

geval is, op eene zekere hoogte boven de aardoppervlakte weder toeneemt. 

(Les Mondes, 1865, p. 355). He. 

Metamorphose van den Axolotl. — Tm den vorigen jaargang , Wetens. Bijblad, 

bl. 44, deelden wij aan onze lezers mede, dat in de menagerie van het 
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Museum van Natuurlijke historie te Parijs de geboorte van Axolotl's had 

plaats gehad en eindigden met de woorden: »de laatste twijfel, dat de 

Axolotl een volkomen ontwikkeld dier en geen larve is, is hierdoor weg- 

genomen.” 

Thans echter heeft pumÉRIL aan de Fransche Akademie, in hare verga- 

dering van 6 November jl., eene mededeeling gedaan, welke in deze 

zaak een geheel nieuw gezigtspunt opent. Gedurende de eerste zes maan- 

den, na de geboorte, had er niets bijzonders plaats. De jonge dieren ont- 

wikkelden zich op volkomen dezelfde wijze als de watersalamanders. Zij 

bereikten eene grootte van 21 centimeters, d. i. nagenoeg gelijk aan die 

hunner ouders, welke 25 centimeters is. Toen echter had er eene veran- 

dering plaats. De uitwendige kieuwen begonnen zich te verkorten en ver- 

dwenen eindelijk geheel, op drie zeer kleine knobbeltjes na; de kop nam 

in breedte af, de vliezige kammen op den rug en den staart verdwenen en 

het tot dusverre zwarte ligchaam werd geel gevlekt. 

Deze veranderingen zijn waargenomen aan vier individu'’s. De ouders, 

die sedert Januarij 1864 in het bezit van het Museum zijn, hebben daar- 

entegen geen de minste verandering ondergaan. Zij zijn alleen iets grooter 

geworden. 

Dat aan de uitwendige veranderingen van den kieuwstoestel ook dergelijke 

inwendige beantwoorden, bleek bij het onderzoek van een der voorwerpen. 

Van de vier kieuwbogen zijn er drie verdwenen, en slechts de buitenste is 

overgebleven, die tot een tongbeenshoorn is geworden. Ook de overige 

deelen van het tongbeen hebben zich ontwikkeld, op eene dergelijke wijze 

als zulks bij Tritons, die de kieuwen verliezen, het geval is. Het lig- 

chaam der wervels is aan zijne beide vlakten, vooral de voorste, minder 

hol geworden. 

Ziedaar de feiten, waarbij zich welligt later nog andere zullen voegen, 

wanneer de metamorphose nog verder voortgaat. 

Zij zijn trouwens reeds nu opmerkelijk genoeg. De boven uitgesproken 

gevolgtrekking, dat de Axolotl, hoewel witwendige kieuwen hebbende, 

een volkomen ontwikkeld dier is, omdat hij zich voortplant, wordt daar- 

door weder aan het wankelen gebragt. DumÉriL herinnert hierbij eene 

waarneming van DE FiLIPPI (Archivio per la Zoölogia, II, p. 206), die bij 

nog uitwendige kieuwen bezittende Triton-larven rijpe eieren en sperma- 

tozoïden vond. 

Wat echter mag dan de oorzaak zijn, dat de uit Mexico naar Parijs 

overgebragte Axolotl's, die daar nu sedert twee jaren leven, geheel den 

oorspronkelijken vorm hebben behouden, terwijl daarentegen hunne jongen 

door verdere metamorphose zich hooger ontwikkeld hebben ? He. 



4 ALBUM DER NATUUR. 

Rijzing van het eiland Java. — Reeds sunerveN had op grond der aanwe- 

zigheid van opgeheven koraalriffen aan de westkust van Java de meening 

geopperd, dat dit gedeelte in een niet lang verloopen tijdperk eene rijzing 

had ondergaan. Emir srönR, die een der medeleden van de Novara-expe- 

ditie was, vond bĳ zijn bezoek van de uiterste oostspits van Java, Ban- 

joewangi, dat zich aldaar een basaltmuur, Batoe dodol, in zee verheft en 

zich daarop, 30 tot 50 voet boven het zeevlak, een oud koraalrif bevindt, 

waarin koralen voorkomen, welke nog heden leven. Uit deze omstandig- 

heid, gepaard aan verscheidene andere, waaromtrent wij naar het oorspon- 

kelijke verwijzen, besluit srönr, dat Java eene algemeene rijzing heeft 

ondergaan, die waarschijnlijk nog voortduurt. (Neues Jahrb. f. Miner., 

Geologie etc., 1865, p. 641). He. 

Nitroglycerine. — Door glycerine op eene dergelijke wijze als katoen 

met salpeterzuur te behandelen, verkrijgt men een olie-achtig vocht, dat, 

aangestoken zijnde, ontploft met zulk eene kracht, dat deze slechts door 

eene tienmaal grootere hoeveelheid kruid geëvenaard wordt. Reeds heeft 

men aangevangen daarvan gebruik te maken in den mijnbouw. Proeven 

zijn genomen in de mijnwerken van Altenberg in de tegenwoordigheid van 

VON DECKEN , NOEGGERATH en verscheidene Duitsche en Belgische ingenieurs. 

Wij deelen er hier slechts eene van mede. In een boorgat in dolomiet-rots, 

van 14 duim wijd en 7 voet diep, onder een hoek van 50°, werd 4 liter nitro- 

glycerine gebragt, vullende 2 voet lengte van het boorgat. Eene lont werd 

daarin geplaatst, en het overige van het gat met zand aangevuld. Toen de 

ontploffing plaats greep, hoorde men slechts een doffen klank, maar het 

bleek, dat op 10 voet afstand de rots gespleten en verbroken was. Na aan- 

wending van nog drie kleinere mijnen, konden 100 kubiek ellen gesteente 

worden opgeruimd. (Compt. rendus, 17 Julij 1865). He. 

Veen op Snmatra en Java. — Men heeft wel eens beweerd, dat in tropische 

gewesten geen veen ontstaat en wel uit hoofde der al te snelle omzetting, 

die de plantenoverblijfselen aldaar ondergaan, zoodat er als het ware geen 

tijd voor de vorming van veen zoude zijn. Reeds het voorkomen van steen- 

of juister bruinkolen op verscheidene punten had het tegendeel moeten 

leeren , want in werkelijkheid zijn deze slechts als oude veenvormingen te 

beschouwen. Dat overigens waar veen, dat is veen, waaruit turf zoude 

kunnen gemaakt worden, ook op Sumatra en Java, ofschoon dan ook naar 

het schijnt over geringe uitgestrektheid voorkomt, blijkt uit eene mede- 

deeling van den heer BERNELOT MOENS in de Bestuursvergadering van 10 

Sept. 1864 der Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indië, (zie 
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Tijdschrift der Vereeniging, 6de serie, dl. II, bl. 470 en dl. II, bl. 148). 

Hij vertoonde monsters veen, verzameld door den kapitein H. T. MEIJER 

bij eene putboring te Siak aan Sumatra's noordkust, uit eene door klei 

overdekte veenlaag op ongeveer 2 Ned. el diepte. Voorts herinnerde hij 

de vroeger reeds door den kontroleur RAMBALDO te Djoeglangan in de 

residentie Bezoekie (Oost-Java) gevonden veenlaag en voegt er bij, dat 

het hem en den heer rprrine gebleken is, dat nabij Pondok-Tjempaka , 

ten Z. O. van Meester-Cornelis, op ongeveer 100 voet boven het zeevlak 

almede eene kleine veenlaag bestaat. He. 

Metselspecie der ouden. — De heer w. CLARKE bragt van eene reis in het 

Oosten uit Egypte, Griekenland en Rome eenige oude metselspeciën 

mede, die door dr. w. warrace geanalyseerd werden. Deze geeft daarvan 

berigt in de Chemical News, April 1865. Wij stippen daaruit het vol- 

gende aan. 

De metselspecie der Cheopspyramide bestond vermoedelijk enkel uit ge- 

brande gyps, vermengd met gebranden kalk en korrels van gyps-spaath, 

welke laatste in het mengsel eene dergelijke rol speelde als het zand in 

onze tegenwoordige metselspeciën. De hoeveelheid zwavelzure kalk be- 

draagt ruim # van het geheel. In de nabĳheid der pyramide komen 

groote hoeveelheden gyps in den vorm van albast voor. Het is dus waar- 

schijnlijk, dat deze het materiaal voor de gebruikte metselspecie heeft 

geleverd. 

De overige oude metselspeciën, t. w. van Phoenieische bouwwerken op 

Cyprus, van den Pnyx en een ouden tempel te Athene, van verschillende 

oude gebouwen te Rome en te Herculanum, stemmen meer met onze nog 

tegenwoordig gebruikte metselspecie overeen. 

Verreweg het hardst daaronder is die van de ruïnen eens tempels bij 

Lamaea op Cyprus, die tevens, volgens het oordeel van CLARKE, de 

oudste der door hem medegebragte metselspeciën was. Hare hardheid is 

zoo groot, dat zij op een stuk vast gesteente gelijkt. Aangeteekend 

verdient te worden, dat er door oplossing in zoutzuur ruim & proe. oplos- 

baar kiezelzuur uit werd afgescheiden. He. 

Verbranding van ammoniak, — Kraur beschrijft (rreBra’s Annalen, October 

1865, en daaruit Philosophical magazine, December 1865, pag. 448) de 

volgende demonstratieproef. Een platinadraad, van 0,5 m.m. middellijn, 

wordt vijftien tot twintig malen om een potlood gewonden en de einden 

door een eenigzins langwerpige kurk gestoken. De zoo gevormde spiraal 

wordt in eene wijdmondsflesch van ongeveer een halve liter inhoud ge- 
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plaatst, zóó dat, wanneer daarin eene geschikte hoeveelheid ammonia 

liquida van 20 pCt. is gegoten, het ondereind der spiraal juist boven de 

oppervlakte dier vloeistof staat. Een met zuurstof gevulde gashouder is 

verbonden met een gebogen glasbuis van 20 m.m. inwendige middellijn, 

die in de flesch is geplaatst, zoodat haar ondereind even tot in de vloei- 

stof reikt. Als men nu de platinaspiraal tot gloeïĳjens verhit (door een El. 

stroom zeker) en de zuurstof laat toestroomen, dan ziet men het volgende 

gebeuren. Eerst vult zich de flesch met een witte wolk van salpeterigzuren 

ammoniak en dan met het donker roode salpeterigzuurgas, waarbij 

meestal de glazen buis met eene korst van het eerstgenoemde zout wordt 

overdekt. Als nu door eene met de noodige voorzorgen daaronder ge- 

plaatste vlam de ammoniakvloeistof verwarmd wordt, dan verbrandt 

spoedig het mengsel van zuurstof en ammoniakgas met eene luide doch 

volkomen gevaarlooze ontploffing, waardoor de platinaspiraal afgekoeld 

wordt. Na korten tĳd gloeit zij weder en de ontploffing van het gas- 

mengsel, dat zich in dien tijd weder in de flesch gevormd heeft, grijpt op 

nieuw plaats, om zich, zoo dikwijls men wil, te herhalen. Bij eene snelle 

toestrooming van zuurstof brandt deze een tijdlang onder de oppervlakte 

der vloeistof en wordt daarbij het ondereind der buis boven de vloeistof 

en digt bĳ de spiraal geplaatst, dan brandt de zuurstof aan de opening 

der buis met een geluid, als dat der chemische harmonika. De vlam hangt 

dan als een groengele blaas van afwisselende grootte aan die opening. 

De kurk moet slechts los op en niet eenigzins sluitend in den hals der flesch 

geplaatst worden om de ontploffingen gevaarloos te doen zijn. Ln. 

Om de oppervlakte van miet geleidende ligehamen voor de galvanoplastiek geleidend te maken, 

beschrijft BERLANDT (Archiv der pharmacie, CXXI, S. 54 en daaruit als 

boven pag. 451) de volgende handelwijze. Het voorwerp wordt met een 

mengsel van alcohol en water bevochtigd om luchtbellen te vermijden, dan 

in gedestilleerd water afgewasschen en, terwijl het nòg vochtig is, bedekt 

met eene oplossing van salpeterzuur zilver (een gewigtsdeel zout in vier wa- 

ter). Na eenige minuten laat men de overmaat van dit vocht wegvloeïjen en 

overgiet het voorwerp met eene oplossing van iĳzervitriool (één deel zout 

op drie deelen water). Deze wordt, na vijf minuten met het voorwerp in 

aanraking te zijn geweest, afgegoten en deze beide afwisselende begietin- 

gen drie à vier malen herhaald, totdat de oppervlakte door de zilverbe- 

dekking een graauwwitte kleur heeft verkregen. Dan wordt het voorwerp 

met zuiver water afgewasschen en in het koperbad geplaatst. De eerste 

koperlaag daarop is steeds donkerbruin gekleurd; maar die kleur gaat bij 

voortgaanden nederslag van zelf in de natuurlijke koperkleur over. LN. 
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Chloor, odium en Bromium door de spectraalanalyse te herkennen, heeft mrrscuer- 

LICH geleerd. (PoGGENDORFF's Annalen, Aug. 1865 en Phil. magazine , Dec. 

1865 , pag. 449). Zijne methode berust op de eigenschap van deze halogenen, 

dat hunne verbindingen met koper eerst bij vrij hooge temperaturen worden 

ontleed. Om in eenige oplossing de aanwezigheid van eene of meer halo- 

genen te ontdekken, worden deze dus door een zilverzout daaruit neder- 

geslagen en dit precipitaat, na goed gedroogd te zijn, met het dubbel van 

zijn gewigt koperoxyd vermengd. Dit poeder wordt nu langzaam verhit 

in een glazen bolletje, dat in het midden van een glazen buis is gebla- 

zen , waardoor heen een stroom van drooge waterstof wordt geleid. Wordt 

dit gas dan aan de opening waar het uittreedt ontstoken en de vlam in 

den spectroskoop onderzocht, dan vertoont zich daarin bij genoegzame 

verwarming duidelijk een stelsel van voor elk haloidzout eigenaardige stre- 

pen, waarvan de kenmerken in de aangehaalde bronnen worden opgegeven. 

Is er meer dan een van deze stoffen voorhanden, dan vertoonen zich de 

spectra van elk achtereenvolgens bij stijgende verhitting en wel het eerst 

dat van de chloor-, dan dat van de bromium- en eindelijk dat van de 

1odiumverbinding. Lr. 

Verweering der steenkolen. — De onderzoekingen van GRUNDMANN, waarover 

in den vorigen jaargang van dit bijblad werd berigt, zijn sedert bevestigd 

door hetgeen over hetzelfde onderwerp wordt medegedeeld door rHoMPsON 

(uittreksel in DINGLER's Polytechnisch Journal, October 1865, pag. 161 uit 

het London Journal of Arts). Onder verwijzing naar zijne vroeger door 

URE bekend gemaakte proefnemingen over hetzelfde onderwerp, die hij 

sedert herhaald heeft, onderscheidt rromPsoN eene drooge en eene natte 

»verrotting’’ der steenkolen. De eerste ontstaat door het oxyderen der 

droog aan de lucht blootgestelde kolenhoopen en bepaalt zich tot eene 

slechts langzaam in dikte toenemende bovenlaag daarvan. Daarbij ont- 

wijkt al naar den tĳd een meer of min aanmerkelijk deel der koolstof 

als koolzuur (kooloxyd? Reft.), terwijl het gewigt der kolen door eene 

opname van hygroskopisch water dikwijls toeneemt. De tweede ontstaat 

in vochtige kolenhoopen, vooral wanneer die van grooten omvang zijn en 

de koolsoort eene vette is. Dan wordt niet alleen een deel der koolstof, 

maar ook der waterstof van die kolen onder verhitting der massa geoxy- 

deerd of vervlugtigd, waardoor hare waarde in een tweeledig opzigt wordt 

verminderd. 

Verschillende koolsoorten zijn aan deze veranderingen in verschillenden 

graad onderworpen. Terwijl die bij enkele zeer langzaam voortgaan, doen 

zij dit bij andere soorten met eene snelheid en een omvang, die ze ook 
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in geldelijk opzigt hoogst belangrijk maakt. Ongelukkiglijk is het Tu. ge- 

bleken onmogelijk te zijn een kenteeken op te geven, waardoor men de 

meerdere of mindere geneigdheid eener kolensoort tot deze verandering 

vooraf zou kunnen bepalen. Bij eene ligging aan de lucht van drooge kolen 

ZAS THOMPSON in zes maanden hare verbrandingswaarde verminderen in 

verhouding van 18 tot 12. Is de kool echter vochtig, dan is dit verlies 

in denzelfden tijd veel grooter, zij schijnt daarbij langzamerhand geheel in 

ligniet over te gaan, waarbij zij de helft van haar verwarmingsvermogen 

verliest. Ln. 

Reiniging der koolzinkelementen ma het gebruik. — OsanN beveelt daartoe de 

volgende zeker vrij omslagtige handelwijze aan. De koolstaven worden 

eerst in water uitgekookt om het zuur en het zinkzout, dat zich in de 

poriën heeft geplaatst, te verwijderen. Daarna worden ze in versch water 

nogmaals gekookt en bij die vloeistof soda gevoegd, totdat zij alkalisch 

reageert, waarbij een neerslag van zinkoxyd ontstaat. Bij verdere verwar- 

ming wordt zij eenigzins bruin gekleurd, dan laat men haar met de 

koolstaven daarin verkoelen. Vervolgens wordt zij afgegoten , de koolstaven 

nogmaals met schoon water overgoten en dit weder aan ’t koken gebragt ; 

na de verkoeling daarvan worden zij er uitgenomen en sterk gedroogd. 

Hoe drooger zij zijn, des te sterker werken zij. 

Misschien heeft men hier »des guten etwas zu viel;” maar bĳ de beoor- 

deeling daarvan dient men zich te herinneren, dat OsANN hier zeker geene 

gewone Bunsen-elementen , maar wel die op het oog heeft, waarin naar zijne 

methode de koolstaven eerst met salpeterzuur gedrenkt en dan, zonder 

poreusen tusschenwand, met de zinkeylinders in verdund zwavelzuur wor- 

den gedompeld. De inwendige wederstand in het element wordt hierdoor 

aanmerkelijk geringer, zonder dat de elektromotorische kracht daarvan in 

dezelfde verhouding wordt verzwakt. 

Lr. 
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Lichtverschijnsels aan den rand der zon. — P. Smrocmr, bij gelegenheid dat hij 

verslag geeft van de waarnemingen door P. caPPeLLOTTI in Chili verrigt, 

tijdens de totale zon-eclips van 15 April 1865, deelt tevens eene waarne- 

ming mede van TACCHINI, sterrekundige te Palermo, waaruit schijnt te 

blijken, dat de bekende lichtverschijnsels, die zich bij eene totale zon-eclips 

aan den rand der zon vertoonen, onder gunstige omstandigheden ook aan 

de ondergaande zon zigtbaar kunnen zijn. TACCHINI namelijk bevond zich 

den 8 Augustus j.l. op een reis ter zee van Rome naar Livorno. Het weder 

was zeer stil en de lucht doorschijnend. Hij merkte op, dat er aan den 

top der zonneschijf een dubbele lichtbundel was, die de zon volgde en met 

haar verdween en hij veronderstelde dus, dat deze lichtbundels wel aan de 

zon zelve konden behooren. Hij schreef aan srccHr en vroeg hem, of men 

dien dag, bij het maken der gewone teekeningen van de zonneschijf, 

daaraan niets bijzonders had waargenomen. Werkelijk had men, des mor- 

gens te 1l u. 80 m., zeer digt bij den oostelijken rand der zon, eene 

groote vlek gezien, waarvan de bovenrand, die zeer schitterend was, ein- 

digde in twee lichtbundels als twee bladen. (U Znstitut 1865, p. 300). 

He. 

Eene oorzaak voor allengsche vertraging van de ronddraaijing der aarde om hare as. — 

Verschillende sterrekundigen, ADAMS, PLANA, LUBBOCK, CAYLEY, vooral 

DELAUNAY hebben aangetoond, dat de seculaire versnelling van de gemiddelde 

beweging der maan niet hare geheele verklaring vindt in de door LAPLACE 

aangewezen oorzaak, namelijk in de verandering der excentriciteit van de 

aardloopbaan , maar dat een gedeelte dier versnelling daarvan onafhankelijk 

Ìs. DELAUNAY leidde als slotsom uit zijne berekening af, dat dit onver- 

klaarde gedeelte 6’,0 bedraagt. Thans meent hij de oorzaak van dit 

gedeelte der seculaire versnelling te moeten toeschrijven aan de vertraging , 

welke allengs plaats grijpt in de ronddraaijende beweging der aarde rondom 

hare as, welke een gevolg is van het verschijnsel van eb en vloed, met 

andere woorden van de zich over de aarde bewegende vloedgolf, die een 

1866, e 
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zekere wrijving te weeg brengt. Hij heeft dit aan eene berekening onder- 

worpen en vindt, dat de invloed daarvan juist rekenschap geeft van de 

ontbrekende 6%. (LInstitut 1865, p. 894). 

He. 

Waarschijnljke bij-oogen bij eenen Visch. — In de sectievergadering voor Zoölo- 

gie en Anatomie van het Naturforscher-Verein, op 17 September 1864, 

deed professor LEUCKART eene mededeeling, welke eerst nu in het onlangs 

verschenen Ambtlicher Bericht, p. 153, in druk is verschenen en, indien 

het feit zich bevestigt, voorzeker hoogst opmerkelijk is. Hij onderzocht 

namelijk de pigmentachtige vlekken, die zich op verschillende plaatsen 

des ligchaams bij Chauliaudus Sloanti , eenen visch uit de familie der Scope- 

linen, bevinden, en ontdekte, dat zij het maaksel van oogen hebben. Het 

duidelijkst vertoont zich dit aan die, welke ter weerszijde 18 in getal. 

tusschen de kieuwdeksel-vliesstralen geplaatst zijn. Hij nam daarin een 

lensachtig ligchaampje waar, omgeven van pigment. Daarachter ligt een 

glasligchaam , dat door zijne zamenstelling uit kegels aan dergelijke deelen 

in de insektenoogen herinnert. Achter in het orgaan loopt een dunne zenuw- 

vezel uit. Een eigenlijk netvlies is niet te bespeuren. LEUCKART is van 

meening, dat, indien deze organen bij een ongewerveld dier voorkwamen, 

men geen oogenblik in bedenking zoude staan om hen als oogen te be- 

schouwen. Behalve aan de kieuwdeksel-vliesstralen komen dergelijke dee- 

len nog op andere plaatsen des ligchaams voor, en wel in zoo groot getal , 

dat L. dit in het geheel op meer dan 1000 schat. Aan den kop staan 4 

paren groote biĳĳ-oogen, waarvan 2 onder het hoofdoog, boven de tus- 

schenkaak, de beide andere aan het einde van het kieuwdeksel. De 

grootere biĳj-oogen aan den tronk staan aan den buik, in twee evenwij- 

dige overlangsche rijen, waarvan de eene er 67, de andere er 47 telt. 

Voorts komen zoowel aan den kop als aan den tronk nog talrijke kleinere 

bij-oogen voor. 

Ook bij Stomias Boa vondt L. dergelijke bij-oogen. He. 

Schaaldier, dat de Trilobiten en Isopoden aaneenschakelt. — In de vergadering 

van het Zwitsersch genootschap van Natuurwetenschappen in Augustus 

1865, toonde de hoogleeraar oPPeL een fossiel schaaldier, afkomstig uit de 

lagen van Stamberg te Trichau in het noorden van het Karpathisch ge- 

bergte en behoorende tot het Jura-tijdperk. Dit schaaldier, waaraan door 

OPPEL de naam van Neosoma Edwardsii gegeven is, is merkwaardig , omdat 

het in eenige opzigten met de Trilobiten, in andere met de Isopoden over- 

eenstemt en zoo een schakel daarstelt tusschen de schaaldieren van het 
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palaeozoische en die van het secundaire tijdvak. (Biblioth. univ. 1865, 

Archives , p. 147). He. 

Oorsprong der hars in de planten. — De heer Jurrius wiesNER heeft den 16 

Junij j.l. aan de Akademie te Weenen eene verhandeling over dit onder- 

werp aangeboden, waarin hij aantoont, dat de harsmassa’s, die nog binnen 

in de plantenweefsels voorkomen, eene laagsgewijze structuur hebben en 

dat er, behalve hars, de twee zamenstellende bestanddeelen der amylum- 

korrels (cellulose en granulose), voorts eene tot de klasse der looizuren be- 

hoorende stof en nog eene andere, die roodachtig violet door alkalien 

wordt, in worden aangetroffen. Hij besluit daaruit, dat de harskorrels 

ontstaan uit amylumkorrels, die alvorens in looizuur zouden zijn overgegaan, 

en dat zij niet, zooals men tot dusverre heeft gemeend, als een secretie- 

produkt moeten worden beschouwd. (! Institut, 1865, p. 868). 

He. 

Nog eens: verwering der steenkolen. — Sedert onze laatste mededeeling dien- 

aangaande op bl. 7 van dit bijblad zijn nog de uitkomsten bekend gewor- 

den van proefnemingen over hetzelfde onderwerp gedaan door VARRENTRAPP. 

(Dinglers Polytechn. Journal CLXXVIII, S. 379 e. v.). Voor eene omstan- 

dige beschrijving dier uitkomsten en van de wijze, waarop zij zijn verkregen, 

naar de bron verwijzende, nemen wij hier alleen de slotsom daarvan over. 

Uit deze proefnemingen blijkt, dat bij alle temperaturen tusschen 0° en 

180° C. door de werking van dampkringlucht op steenkolen koolzuur 

wordt gevormd, terwijl er, zoodra de temperatuur 140° C. bereikt, tegelijk 

eenig azijnzuur gevormd wordt. Vorming van koolwaterstof was niet aan te 

toonen. Het blijkt verder, dat de koolzuurvorming des te sneller geschiedt, 

naarmate de temperatuur hooger is, en dat, zoodra die vorming maar 

eenigzins rijkelijk is, de warmtegraad der kool daardoor verhoogd wordt. 

Als de oxydatie 100 dagen lang voortging, zooals bij de beschreven proef- 

nemingen tusschen 140° en 160’, dan zoude meer dan 5 der koolstof daar- 

door in koolzuur zijn overgegaan. Daarbij mag niet vergeten worden, dat 

in het binnenste van koolhoopen de temperatuur niet zelden zich aanmer- 

kelijk moet verhoogen en dat dan noodzakelijk een groot verlies aan kool- 

stof moet plaats vinden. Hoogstwaarschijnlijk wordt een groot deel der 

in de steenkool voorhanden waterstof daarbij mede geoxydeerd. 

Het hout, dat zooals het beukenbrandhout in Duitschland, in ’‘t najaar, 

of in den winter geveld, tot aan den zomer in de open lucht blijft liggen , 

ondergaat, wanneer het niet alvorens in de schuur gebragt te worden tot 

kleine blokjes wordt verzaagd en gekloofd, eene verandering, die bekend 
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is onder den naam van »stokkerig worden’ Het verwarmingsvermogen is 

dan verminderd, vooral verbrandt het hout dan met minder vlam. Als 

het op de gemelde wijze in blokjes is verdeeld en deze op eene drooge 

plaats bewaard worden, dan heeft men dit stokkerig worden niet te vreezen. 

VARRENTRAP nu heeft zich, door zaagsel van dit hout op dezelfde wijze 

als tot zijne vorige proeven de steenkool te behandelen, overtuigd, dat ook 

dit door aanraking met lucht een deel van zijne koolstof en waterstof 

verliest. Lr. 

Uitzetting en inkrimping van muren door temperatuurverandering. — BrunicrAu te 

Parijs heeft dienaangaande door talrijke proefnemingen het volgende be- 

paald. Metselspecie, cement en beton ondergaan in ’t algemeen grootere 

veranderingen dan gebakken steen en natuurlijke steen. Bij de eerste 

bedragen deze per strekkende el van „4; tot +; streep, bij de tweede 

z3o tot „45 streep lengte-verandering voor elken graad Celsius. Rekent 

men door elkaar „t,, dan zal een muur van 1000 el lengte, die bij eene 

zomerwarmte van 20° C. (68 Ff) gemetseld is, bij eene strenge winterkoude 

van — 20 Cs. (4 onder O van Fahrenheit) meer dan 8 palmen korter worden. 

Deze verkorting zal nu niet op één plaats zigtbaar worden, maar zich in 

een aantal scheuren verdeelen, wier breedte te zamen genomen ongeveer 

de opgegeven maat bedraagt. (Zbidem, S. 411.) Ln. 

Bevroren nitroglycerine. — Bij een nog niet juist bepaalde, maar zeker niet 
zeer lage temperatuur, 45° à 50° Fahr'. misschien, stolt nitroglycerine 

(zie bl. 4 van dit bijblad) tot eene vaste massa. Bij proefnemingen te 

Hirschberg in Silezie overtuigde men zich, dat deze even goed bij het doen 

springen van mijnen, als de vloeibare kan gebezigd worden. Maar boven- 

dien overtuigde men zich door een ernstig ongeval, dat zij in dien toestand 

door wrijving ontploft. Een der mijnbeambten wilde namelijk op den 9 

November 11. een stuk der bevrozen massa, van bijna 4 kilogrammen, 

met een pikhouweel in kleinere stukken verdeelen. Bij den eersten slag 

ontplofte deze en werd hij hoog in de lucht geslingerd om vreeselijk mis- 

vormd 40 tot 50 voet diep in de mijnschacht te storten. (Zbid., S. 411.) 

Ln. 

Koolznurgehalte der lucht boven de zee. — Prof. roscor heeft aan de Manches- 

ter litterary and Secientifie Society in hare zitting van 28 November 1.l. ken- 

nis gegeven van eene nieuwe reeks van bepalingen van dit gehalte, door 

den heer THORPE verrigt in een vuurschip op de Iersche zee, op 54° 21’ 

noorderbreedte en 4° 11’ lengte, op ongeveer gelijke afstanden van de En- 
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gelsche, Schotsche en Iersche kusten. (Practical mechanic's Journal, Janu- 

arij 1866, pag. 313.) 

In 10000 volumina dampkringlucht vond rrorre daar, gemiddeld uit 

26 bepalingen, 3,086 volumina koolzuur. Grootste hoeveelheid 3,3, kleinste 

2,66. Het gemiddelde der oudere en nieuwere bepalingen van het kool- 

zuurgehalte der lucht boven het land, door pr sAUSSURE te Chambéry, 

BOUSSINGAULT te Parijs, VERVER te Groningen en ROSCOE en SMITH te 

Londen en Manchester is 4,04. Met eenig regt mag men dus hieruit 

opmaken, dat in het algemeen en in onze streken de lucht boven de zee 

minder koolzuur bevat, dan die boven het land. Dit verschil is evenwel 

gering, veel minder althans dan dit door vroegere proefnemers, VOGEL 

b.v., was opgegeven. Toch is het opmerkelijk, vooral wanneer men daarbij 

in aanmerking neemt, dat Levy vroeger in de keerkringsgewesten de lucht 

boven den Atlantischen oceaan meer koolzuurhoudend dan die boven het 

land had gevonden. 

Dezelfde waarnemer had ook een aanmerkelijk grooter koolzuurgehalte 

in de lucht des daags gevonden in vergelijking van die des nachts. Niet- 

tegenstaande nu THORPE zijne bepalingen verrigtte in de maand Augustus 

1865 , welke buitengewoon warm was, is het verschil van de gemiddelden 

dier bepalingen voor 4 uur des morgens en 4 uur des namiddags niet noe- 

menswaard. Het eene toch bedraagt 3,085, het andere 3,086. 

LN. 

De nieuwe clektriseermachine. — Men stelle zich eene cirkelvormige glasplaat 

voor, aan de eene zijde bekleed met twee van elkaar door eene tusschen- 

ruimte geïsoleerde halfringen van eenige geleidende stof, bladtin b. v. 

Deze zij met haar midden op eene spil horizontaal bevestigd, zoodat zij 

met deze door eene geschikte inrigting snel in haar eigen vlak kunne ge- 

draaid worden. Daaronder zij, onbewegelijk, eene dergelijke glasschijf 

op geringen afstand van de eerste geplaatst, die slechts één geleidende 

halfring draagt, in vorm, grootte en plaatsing met de beide op de eerste 

schijf juist overeenkomende. Deze laatste zij door mededeeling, b. v. po- 

sitief, geëlektriseerd. Als dan de eerste schijf gedraaid wordt en dus 

hare beide halfringen beurtelings boven de geölektriseerde komen, dan 

zal daarbij het volgende plaats vinden. Gesteld een der beide, A, bevindt 

zich juist op die plaats, dan zal hij door inductie geëlektriseerd zijn, even 

als het deksel van eene elektrophoor. Zijne vrije + HE. worde dan afgeleid. 

Wordt de schijf nu een halven slag omgedraaid, dan wordt de tweede 

halfring, B, op dezelfde wijze geëlektriseerd. Deze worde nu, door eenen 

zoo men wil ergens afgebroken geïsoleerden geleider, met A in verbinding 
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gebragt, op welken laatsten nu eene gelijke lading — E. is vrij geworden. 

Deze zal zich nu door dien geleider met de vrije + HE. van B vereenigen 

en daarin een elektrischen stroom en, als eene af breking daarin bestaat en 

deze niet te groot is, eene vonk doen ontstaan. Bij elke volgende halve 

omdraaïjing der schijf herhaalt zich dit. 

Naar dit beginsel hebben nu prof. rorPrer, te Riga, en de heer HOLTz, 

te Berlijn, voor korten tijd apparaten ingerigt, die, in vele opzigten nog 

verbeterd, zeer ligt nevens de gewone elektriseermachine en het RuHM- 

KORFF-apparaat eene eigene plaats in de natuurkundige verzamelingen 

kunnen innemen. De »sterke elektriseermachine’’, waarvan dezer dagen de 

dagbladen berigtten, als door RuHMKORFF geconstrueerd, is eene van de- 

zelfde soort. Zij moet vonken van 20 centimeters (?) kunnen geven. 

Lr. 

Vochtsomloop bij de lagere dieren. — Lacaze-pururiers heeft aan de Académie 

des Sciences aangeboden eenige onderzoekingen over den vochtsomloop bij de 

lagere dieren, waarin hĳ bijzonder de aandacht vestigt op het bekende ver- 

schijnsel, dat de meeste weekdieren, vooral echter die in de zee leven, wanneer 

zij vastgehouden en geïrriteerd worden, eene zekere hoeveelheid vocht uit 

hun ligehaam laten loopen. Hij toont aan, dat er bij die dieren gemeen- 

schap bestaat tusschen het circulatie-stelsel en de buitenwereld. Bij 

Tethys leporina vindt men deze gemeenschap op eene zeer opmerkelijke 

wijze daargesteld. Dit dier bezit op den rug, symmetrisch op elke zijde, 

14, 18 tot 20 paren spiraalsgewijs opgerolde kieuwen „ tusschen welke paren 

men een ovaal kuiltje aantreft, uit het midden waarvan zich een klein 

tepeltje verheft met eene opening in den vorm van een knoopsgat. Plaatst 

men op deze opening de buis van een spuitje, gevuld met een gekleurd 

vocht en drukt men dan voorzigtig den zuiger aan, dan ziet men weldra 

dat vocht het aderlijke stelsel vullen. Het dier kan dus door 28 tot 40 

openingen water in het bloed opnemen of een gedeelte van dit laatste 

ontlasten. Dit laatste geschiedt dan ook onder den invloed der ligchaams- 

zamentrekkingen , wanneer men het dier plaagt. Doch het doet datzelfde 

ook op meer willekeurige wijze, en het kan het uitvloeijen van het voe- 

dingsvocht tegengaan. Daartoe dient bij Tethys een kringspier of sphincter, 

genoeg ontwikkeld om het genoemde tepeltje te doen ontstaan, en waarin 

twee betrekkelijk dikke zenuwen dringen, die soms, voor zij in de spier 

treden, tot een klein ganglion opzwellen. Deze zenuwen ontspringen uit 

het zenuwstelsel van het dierlijk leven en niet uit den sympaticus. — 

Bij Bonellia (klasse der Turbellariae) vindt men alles op andere wijze inge- 

rigt. Hier zijn de acini der nieren niet blind, maar loopen uit in opene 
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kelkjes, voorzien van trilharen, wier beweging het de ligchaamsholte op- 

vullend vocht (wel te onderscheiden van het in het vaatstelsel bevatte), 

waarin de nieren drijven, doet stroomen naar het inwendige der nieren, 

door welke dan dat vocht ontlast wordt. De nieren putten dus uit dat vocht 

deels de stoffen voor hunne eigenlijke afscheiding, deels ontlasten zij het 

in natura uit het ligchaam. Bij de Coelenteraten is het weêr anders. De 

vochten, die bevat zijn in de ontelbare kanalen van de zelfstandigheid des 

diers komen daarin uit de ligchaamsholte (maag) zonder opslorping, door 

kleine openingen, en kunnen uit die kanalen weder uittreden in die maag, 

om door de mondopening te worden uitgeworpen. (Compt. rend. , Tom LXI, 

pag. 1101). Dl 

Spierkracht der insekten. — PF. prarrau heeft aan de Acadámie des sciences 

een werkje aangeboden over de spierkracht der insekten, waarin hiĳ de 

resultaten zijner proeven mededeelt omtrent de kracht van tractie, van 

drukking bĳ het graven en van het vliegen. De voornaamste resultaten 

zijn de volgende. 1) Daargelaten het vliegen, bezitten de insekten, naar 

evenredigheid van hun gewigt, eene verbazende kracht, vergeleken met 

de gewervelde dieren. Een zwaar trekpaard kan slechts eenige oogenblik- 

ken bij het trekken eene inspanning uitoefenen, gelijkstaande met ongeveer 

$ van zijn eigen gewigt, maar de gewone meikever trekt met eene kracht, 

die gelijk staat met 14 malen zijne ligchaamszwaarte, een andere kever 

met eene kracht gelijk aan 42 maal zijn gewigt. 2) Wanneer men in een 

zelfde groep insekten twee soorten waarneemt, die in gewigt aanmerke- 

lijk verschillen, dan zal de kleinste en ligtste de grootste kracht uitoefenen. 

(Compt. rend., Tom. LXI, pag. 1155.) D. L. 

De schedel uit het Neanderthal. — Een schedel, gevonden in eene grot in het 

Neanderthal, heeft sedert eenige jaren zeer de aandacht van de anthropo- 

logen tot zich getrokken, en men heeft dien algemeen beschouwd als af- 

komstig van een primitieven mensch, behoorende tot een tijdperk, toen de 

voorouders der tegenwoordige bevolking van Duitschland zich nog niet in 

dat land hadden gevestigd. Tevens leverde die schedel, wiens vorm zeer 

van den gewonen afweek en iets bepaald dierlijks had, een der meest cou- 

rante bewijzen voor de afstammings-verwantschap der oorspronkelijke men- 

schen met de dieren. BARNARD Davis heeft echter in een opstel, opge- 

nomen in de Memoirs read before the Anthropological Society of London, 

1868—64, aangetoond, dat die schedel een misvormde schedel is en de 

eigenaardige vorm er van dus volstrekt niets nationaals aanbiedt, daar 

overeenkomstige misvormingen bij allerlei natiën van den tegenwoordigen 
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tijd mede worden aangetroffen. Het is eene dier misvormingen, welke 

afhankelijk zijn van vroegtijdige, reeds gedurende het vruchtleven ont- 

stane vergroeiĳĳing (synostose) van eenige naden tusschen de schedelbeen- 

deren. Er is reeds geruimen tĳd verloopen sedert de verschijning van 

genoemd opstel. Opzettelijk hebben wij daarvan echter geen gewag ge- 

maakt, omdat wij wilden afwachten, wat tegen de assertie van BARNARD 

DAVIS zou worden ingebragt. Thans lezen wij in The popular Magazine of 

Anthropology, uitgegeven door de Anthropological Society of London, N° 1, 

pag. 45, dat »pavis’ verhandeling in Engeland grooten aanstoot gegeven 

heeft aan de voorstanders van de Darwiniaansche theorie van den oor- 

sprong der menschen „’ maar dat »tot dusver de in die verhandeling aan- 

gevoerde argumenten onbeantwoord zijn gebleven;” en wij meenen dit 

nu in dit Biĳjblad te moeten mededeelen. Dat deze uitspraak gevonden 

wordt in een tijdschrift van een genootschap, dat zich tot taak schijnt 

gesteld te hebben den mensch van de meest verlaagde en dierlijke zijde 

op te vatten, zegt nog al iets. B. L. 

Overbrenging van pasgeboren buideldieren in den buidel. — Men is lang in het 

onzekere geweest omtrent de wijze, waarop de jongen der marsupialia bij 

de geboorte in den buidel of tusschen de huidplooïjen van den buik der 

moeder kwamen. Kropen zij zelven daarin, of werden zij er door de 

moeder in gebragt? In het vorig jaar heeft 5. a. sHure aan de Boston 

Society of Natural History eene belangrijke mededeeling gedaan, aangaande 

hetgeen hiĳ gezien heeft bij barende wijfjes van Didelphys virginiana. De 

moeder lag op de regter zijde, met het ligchaam zoo gebogen, dat de 

jongen onmiddellijk door den ten gevolge der zamentrekking der spieren ge- 

openden en sterk naar beneden getrokken mond der opening van den buidel 

in dezen geraakten, waar zij onmiddellijk de tepels vatten. De verlossing 

van zeven jongen duurde ongeveer vier uren, maar de moeder bleef gedu- 

rende 36 uren in dezelfde houding en weigerde gedurende dien tijd alle 

voedsel. Onmiddellijk na het overgaan der jongen in den buidel, maakte 

SHUTE er een van den tepel los, met het oogmerk om te onderzoeken, of 

de beweging van het diertje bloot instinctief (lees automatisch) was. Hij 

bevond, dat die beweging ten minste gedeeltelijk vrijwillig was, daar het 

jong zich inspande om weêr in den buidel te komen, waarin het weder 

door de nedertrekking van de opening daarvan geholpen werd. Tot de 

overbrenging maakte de moeder noch van haren bek, noch van hare poo- 

ten gebruik. Dn 
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Sarcina ventriculi, — Ofschoon dit Bijblad geenszins bestemd is om daarin 
aankondigingen van nieuw verschenen geschriften op te nemen , zoo willen 

wij toch eene uitzondering maken voor het onlangs verschenen werk: 

De Sareine (Sarcina ventriculi GOODSIR); onderzoek naar de plantaardige 

natuur, den ligchaamsbouw en de ontwikkelingswetten van dit organisme, door 

dr. w. T. R. SURINGAR, hoogleeraar te Leiden, Leeuwarden, bij ce. T. N. 

SURINGAR, 1865, en er inzonderheid de geneeskundigen onder onze lezers 

op opmerkzaam maken. 

Dit geschrift is eene volledige, men mag schier zeggen uitputtende 

monographie over het onderwerp, hetwelk er in 129 bladzijden, groot 4 

formaat, in behandeld is. 

De grootste ruimte daarin wordt ingenomen door de onderzoekingen 

des schrijvers over de wetten, welke de celvermenigvuldiging der Sarcine 

volgt. Zij getuigen van eene zeldzame volharding en geduld in het naspo- 

ren van natuurverschijnsels. Daarmede is een grondslag gelegd voor 

andere dergelijke nasporingen over de celvermenigvuldiging bij andere 

meer zamengestelde planten en tevens het bewijs geleverd, dat de groei 

van organische ligchamen evenzeer door mathematische regels beheerscht 

wordt, als die der kristallen van anorganische stoffen. 

He. 

Kieming bij verschillenden graad van standvastige warmte. — In de vergadering 

van Zwitsersche natuuronderzoekers, van 21 Aug. j.l., las DECANDOLLE eene 

verhandeling over dit onderwerp voor, bevattende de mededeeling van 

een aantal proeven door hem genomen met de zaden der volgende tien 

planten: Zepidtum sativum, Sinapis alba, Jberis amara, Collomia coccinea, 

Linum usitatissimum , Cucumis melo, Nigella sativa, Sesamum orientale, Trifo- 

lium repens en Zea Mais. De zaden werden geplaatst op zand en vervolgens 

met water bevochtigd. Elke proef geschiedde, hetzij in een eigen toestel 

voor constante temperatuur of in eene ruimte, waar deze ook nagenoeg 

1866. p 8 
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constant was. Van de talrijke uitkomsten deelen wij slechts de vol- 

gende mede. 

Onder de aan de proef onderworpen zaden ontkiemden die van Sinapis 

alba reeds bij eene temperatuur onder 0°. 

Elk der overige planten vorderde eene hoogere temperatuur ter kieming. 

Er bestaat voor elke plant een verschillend minimum en een maximum 

van temperatuur, waartusschen de kieming kan plaats hebben. Zoo b.v. 

ligt het minimum van temperatuur, waarbij de zaden van Nigella, Iberis 

en Trifolium ontkiemden , tusschen 5°,3 en 5°,7, terwijl het maximum om- 

streeks 28° is gelegen. De zaden van Sesamum ontkiemden niet beneden 

18°, terwijl zij nog kiemden bij 40,%7. 

De versnelling der kieming met de temperatuur geschiedt niet naar een 

geheel vasten regel. Alleen bij die temperaturen , welke op eenigen afstand 

van het minimum en van het maximum liggen, geeft de vermenigvuldi- 

ging van het aantal dagen met de temperatuur-graden boven het mini- 

mum ongeveer gelijke produkten. (Biblioth. univers. Archives, 1865, no. 

95, pag. 243). He. 

Werking van het curara op de planten. — Het is bekend uit de proeven van 

CLAUDE BERNARD, dat het curara de werking der bewegingszenuwen op de. 

spieren vernietigt. J. B. SCHNETZLER heeft thans den invloed onderzocht 

van dezelfde stof op sommige bewegingsverschijnselen bij de planten. Im 

de eerste plaats bevond hij, dat de beweging van het protoplasma in de 

haren van brandnetels daardoor niet werd opgeheven, zelfs niet bij het 

gebruik eener geconcenteerde oplossing van curara. Ook op de bewegin- 

gen van Mimosa pudica had het curara geenerlei invloed, noch wanneer 

het gif door eene insnijding aan de basis van den bladsteel werd gebragt , 

noch wanneer de aarde, waarin de plant stond, met eene oplossing van 

curara begoten werd. Wel is waar leed de plant daaronder, want de 

bladeren werden allengs geel, hetgeen bewijst, dat de giftige stof was 

opgenomen, maar de bewegelijkheid bleef voortbestaan, zelfs in blaadjes, 

die geheel geel waren geworden. 

Voegt men nu hierbij, dat de proeven van vurPIAN geleerd hebben, 

dat de bewegingen van lagere dieren, van Hydra's, mede niet gestoord 

worden door het curara, dan komt men tot het besluit, dat de bewegings- 

verschijnselen, die het gevolg zijn der vormveranderingen van het proto- 

plasma of de sarcode, niet onder den invloed van het curara staan, maar 

dat deze zelfstandigheid voor hare werking bepaaldelijk de tusschenkomst 

van zenuwen behoeft, die den prikkel overbrengen, terwijl men tevens aan 

de bovengenoemde negatieve uitkomsten een stellig bewijs kan ontleenen , 

' 
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dat zenuwen of iets, dat daarmede overeen zoude. komen, bij de planten 

ontbreken. 

„S. voegt aan zijn opstel nog eene aanteekening toe over het vocht, dat 

bevat is in de cellen aan de basis van den bladsteel van Mimosa. Dit 

vocht bevat esculine. Deze stof reageert zuur en S. is geneigd daaraan eene 

rol toe te kennen als opwekkingsmiddel der beweging. Hij herinnert daarbij, 

dat acidum lacticum en ac. cholicum ook zamentrekkingen doen ontstaan in de 

spiervezelen, die niet meer staan onder den invloed der door het curara 

gedoode bewegingszenuwen. (Bibloth. univ. Archives, 1865, 20 Dec., pag. 

318). He. 

Nieuw deel in dierlijke eijeren. — Volgens eene mededeeling van CLAUDE 

BERNARD in de vergadering van 28 Dec. jl. der Fransche Akademie heeft 

BALBIANI in eĳjeren van dieren uit verschillende klassen een tot dusver 

onbekend kanaaltje ontdekt, dat zich van de wesicula germinativa naar 

den omtrek begeeft. Somtijds is binnen in dat kanaaltje nog een tweede 

bevat, hetwelk van de kiemvlek uitgaat. Het buiterste is dan trechter- 

vormig, met het wijdste gedeelte naar het kiemblaasje gekeerd. Zoo zag 

hij het onder anderen in het ovulum van een hond. Wanneer het kiem- 

blaasje meer dan ééne kiemvlek bevat, zooals bij de beenige visschen, 

dan zijn er ook meerdere dergelijke en dan straalsgewijs geplaatste 

kanaaltjes, die elk van een kiemvlek uitgaan. In de kiemvlekken nam hij 

bij verscheidene dieren holten (vacuolen) waar, die zamentrekbaar zijn. 

Bij Geophilus longicornis zag hij, op het oogenblik der grootste uitzetting 

van zulk eene vacuole, de wanden van deze zich voortzetten in die van 

het kanaaltje, dat aan de kiemvlek eindigt. In de eieren van eenige 

erustaceën meent hij waargenomen te hebben, dat de kiemvlekken binnen 

in het kiemblaasje ook nog door kanaaltjes vereenigd zijn. 

BALBIANI is geneigd in deze vacuolen en kanalen der eijeren een derge- 

lijk deel te zien als de zamentrekbare holten der infusoriën. 

He. 

Over de door geinduceerde stroomen opgewekte warmte heeft EpruND (Zittingsbe- 

rigten der Zweedsche Akademie en daaruit Archives des Sciences Naturelles , 

XXIV, p. 324) belangrijke proeven gedaan. Tot het opwekken van zulk 

een stroom is namelijk van twee dingen één noodig: men moet den 

inducerenden geleider, waarin een aanhoudende el. stroom blijft gaan, den 

geïnduceerde doen naderen en hem weder van dezen laatsten verwijderen, 

of, als men den afstand tusschen beide geleiders onveranderd laat, moet 

men den inducerenden stroom in den hoofdgeleider afbreken en weder doen 
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gaan. In het eerste geval wordt er tot de inductie mechanische arbeid 

verbruikt; want de rigting der beide stroomen is noodzakelijk eene zoo- 

danige, dat de inducerende en geïnduceerde geleider bij de nadering 

elkander afstooten en bij de verwijdering elkander aantrekken. De vraag 

is nu, of er in beide gevallen, onder overigens gelijke omstandigheden, 

evenveel warmte door de beide stroomen gezamenlijk in denzelfden tijd 

wordt ontwikkeld. EprLunp's proeven geven op deze vraag het volgende 

antwoord. 

Zoolang de inductie geschiedt door het doen gaan en verbreken van, of 

in het algemeen door het voortbrengen van intensiteitsveranderingen in, 

den hoofdstroom, dus zonder verbruik van mechanischen arbeid, wordt 

er door de inductie geene warmte opgewekt. Er wordt, ja, een zeker aantal 

warmte-eenheden daarbij ontwikkeld in den geinduceerden geleider, maar 

juist evenveel minder bedraagt in denzelfden tijd de warmte in de totale 

stroombaan van den hoofdgeleider ontwikkeld. ’t Is duidelijk, dat deze 

vermindering het gevolg is van de terugwerking van den eersten op den 

laatsten , van de inductiestroomen van hoogere orde, welke in dien laatsten 

ontstaan. 

Wordt evenwel, op de boven ket eerst aangeduide wijze, de inductie 

voortgebragt door verbruik van mechanischen arbeid, dan wordt er daar- 

door wel warmte ontwikkeld, dan is de hoeveelheid warmte, die in den ge- 

induceerden geleider ontstaat, grooter dan die, waarmede in denzelfden 

tijd de opwekking in den hoofdgeleider verminderd wordt. Dit overschot 

is met de grootte van het bij de inductie plaats grijpend arbeidsverbruik 

evenredig. 

Zooals overal, bevestigt zich dus hier de wet van het behoud van 

arbeidsvermogen. Ln. 

. . . . . w 

Het zoogenaamde nalichten mm sommige Geislersche buizen. — Men weet, dat som- 

mige van deze buizen, die meestal in den vorm van eene door korte 

buiseinden verbonden bollenreeks voorkomen, nadat de el. stroom van eene 

elektriseermachine of een RUHMKORFF-apparaat onder een eenigzins vreemd- 

soortig lichtverschijnsel daardoor is geleid, nog gedurende eenige seconden 

voortgaan met een phosphorachtig licht uit te stralen. Rress beschreef 

dit verschijnsel het eerst (POGGENDORFF'S Annalen, CX, S. 528) en ver- 

meldde daarbij dat, naar de verklaring des vervaardigers, watervrij zwavel- 

zuur tot de vulling van deze buizen werd gebezigd. Kort daarna berigtte 

wipe (Ibid. CXI, S. 621), dat het nalichten in een gewoon elektrisch ei 

kon worden waargenomen, wanneer daarin behalve zeer verdunde damp- 

kringslucht ook nog dampen van zwavelkoolstof aanwezig waren, en dat 
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daarbij duidelijke bewijzen van ontleding dier laatste stof werden waarge- 

nomen. Zijne hierop gegronde verklaring van het verschijnsel, volgens 

welke het nalichten zou worden voortgebragt door de verbinding, welke de 

door den stroom vrijgemaakte zwavel uit de zwavelkooïstof aangaat met de 

door diezelfde oorzaak geozoniseerde zuurstof van de dampkringslucht, was 

toereikend voor de omstandigheden, waaronder hij het waarnam, maar kon 

geene rekenschap geven van het steeds optreden daarvan in dezelfde 

GEISLERSCHE buis, zonder dat het gasmengsel daarin vernieuwd wordt. 

In den laatsten tijd heeft MoRREN deze leemte aangevuld. (Annales de 

Chimie et de physique, série IV, T. IV, p. 293 en daaruit POGGENDORFF's 

Annalen, CXXVI, S. 643). Uit zijne proefnemingen blijkt, dat drie stoffen 

medewerken en dus aanwezig moeten zijn om het verschijnsel voort te 

brengen : stikstof, zuurstof en zwavel. Brengt men een weinig watervrij 

of ook een droppel Nordhauser-zwavelzuur in eene GEISLERSCHE buis, die 

dampkringslucht bevat, en verdunt men deze in genoegzame mate, dan 

zal deze buis het nalichten vertoonen. Bij den eersten doorgang van den 

stroom verbindt zich dan de stikstof met een gedeelte der zuurstof tot 

stikstof-oxyd, waaruit vervolgens op de gewone wijze ondersalpeterzuur 

ontstaat. Dit bevindt zich dan met het zwavelzuur in aanraking in dezelfde 

omstandigheden , waaronder in de looden kamers der zwavelzuurfabrieken 

de verbinding NO0,.2S0, wordt gevormd. Deze vormt zich evenwel niet, 

zoolang de stroom door de buis wordt geleid, en zelfs als zij zich gevormd 

heeft, wordt zij door den stroom ontleed, om zich weder te vormen , zoodra 

de stroom heeft opgehouden. Het is deze vorming, welke het nalichten te 

weeg brengt. 

Morren heeft de juistheid van deze verklaring door eene reeks van zeer 

naauwkeurige proefnemingen bewezen. 

Ln. 

Met meten van zeer kleine krachten met behulp van den slinger is door saMmiN en 

BRIOT behandeld in eene mededeeling aan de Académie des Sciences (Comp- 

tes rendus, 11 December 1865 en daaruit Philosophical Magazine, Februarij 

1866, pag. 160). Als, zeggen zij, een klein bolvormig ligchaam , aan een 

zeer buigzamen draad opgehangen, slechts een weinig uit de vertikaal, 

die door het ophangpunt gaat, wordt verwijderd en daaraan eene zekere 

aanvangssnelheid medegedeeld, dan zal het in ‘“talgemeen eene ellips 

beschrijven, waarvan een der assen == 0 is, als de aanvangssnelheid weg- 

gelaten wordt (en als deze naar de vertikaal gerigt is. Reft). Bij zeer 

kleine bewegingen kunnen de beide assen dier ellips als standvastig be- 

schouwd worden in grootte en rigting; maar de geringste kracht, die op 
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het opgehangen ligchaam werkt, brengt daarin duidelijke storingen te 

weeg, die, hoe gering ook, waarneembaar en meetbaar worden, als men 

de kracht slechts gedurende eenigen tijd kan laten werken. Door deze 

laatste omstandigheid schijnt de slinger zich als een werktuig te doen 

kennen, hoogst geschikt tot het meten en met eene gemeenschappelijke 

eenheid, de zwaartekracht, vergelijken, van alle geringe krachten, die 

men aanhoudend kan doen werken. J. en B. stellen zich voor, in dien 

zin eene reeks van onderzoekingen te doen, waarvan zij de uitkomsten 

later zullen bekend maken. 

Lr. 

Met vulkaniseren van kaoetsjoek wordt naar de waarnemingen van SEELY even 

goed door het licht, als door de warmte te weeg gebragt. Als men deze 

stof in behoorlijke verhouding met fijn verdeelden zwavel innig vermengt 

en de massa aan het licht blootstelt, dan verbinden de beide stoffen zich 

met elkaar, terwijl in het donker het mengsel onveranderd blijft. (Dine- 

LERS Polytechnisch Journal, CLXXIX, S. 87). 

Ln. 

Authropologisch genootschap te Madrid, — Ook in Spanje, te Madrid , heeft zich 

een anthropologisch genootschap gevormd. Op Zondag den 17 December 

des vorigen jaars hield het zijne eerste vergadering. Het genootschap telt 

reeds 800 (zegge driehonderd) leden. President is Don MATTHIAS SERRANO, 

vice-president Don s. castTRO, secretaris Don F. DELGADO JUGA (Anthropolo- 

gical Review. January 1866, pag. 111). 

Dr 

Nieuw ontdekte bloedvaten in de retina. — X. Garrzowskr schrijft aan de 

Académie des Sciences ontdekt te hebben, dat de retina, behalve de tak- 

ken, die in zamenhang zijn met de arteria en vena ophthalmicae, ook nog 

een ander stelsel van haarvaten bezit, die met de vaten der pia mater 

een onafgebroken vaatnet uitmaken. Van die haarvaten hangt, volgens 

G., de roode tint der retina af, maar ook de congestive toestand van de 

gezigtszenuw bij hersenaandoeningen, die moejjelijk te verklaren is, wan- 

neer men aanneemt, dat alleen de art. ophthalmica aan dit deel bloedvaten 

levert (Compt. rend,, Tom. LXI, pag. 1066). 

Dl 

Proeve van ethnologische diagnose. — De bekende ethnoloog GoproN werd 

niet lang geleden door den bisschop van Nancy uitgenoodigd om zich aan 
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te sluiten aan eene commissie van geestelijken, belast met de revisie van 

de relieken in zijn bisdom, ten einde die bij te staan om de identiteit 

te bepalen van twee schedels, den eenen van den H. MANsurtus, den 

anderen van den H. GERARDUS, van welke schedels de oude etiquetten 

waren los geraakt, zoodat men niet meer wist, aan wien van beide 

heiligen elke schedel behoorde. Beide waren bisschoppen van Toul ge- 

weest, de H. MANsueTUS in de 4°, de H. eeRARDUS in de 10° eeuw. Bij 

het door GODRON ingestelde onderzoek bleek het hem, dat de eene schedel 

den goed gekarakteriseerden korthoofdigen gallischen typus vertoonde, 

terwijl de andere, van een zeer opmerkelijken vorm (langhoofdig), duidelijk 

tot een ander menschenras was te brengen. Hij vernam gedurende de 

zitting, dat de H. errARDUS een Gallier, de H. mANsurrus een Schot of 

ler geweest was, en besloot daaruit, dat de brachycephale schedel aan 

den eersten, de dolichocephale den laatsten had toebehoord. Toen hij 

nu inzage verlangd had van de oude etiquetten, las hij daarop dat de 

schedel van den H. MANsvervus vier tanden bezat, en inderdaad waren aan 

den door GODRON aan dien heilige toegekenden schedel vier tanden zigt- 

baar, terwijl de andere schedel er geheel geene bezat. Wat de nadere 

nationaliteit van MANSUETUS aangaat, zoo houdt GopRroN hem voor een 

Scandinavier. (Les Mondes, 11 Janv. 1866 , pag. 64). Onder het schrijven 

rijst bĳ ons een kleine twijfel aan de gallische nationaliteit van den H. 

GERARDUS, daar de naam GERARD, GERHARD zuiver germaansch is. 

D.A 

De Dodo. — In de Zoölogical Society werd in Januarij j.l. door OweN eene 

voordragt gehouden over den Dodo, naar aanleiding van een groot aantal 

beenderen van dit dier, kortelings ontdekt in een alluviaal terrein te 

Mahébourg op Mauritius. Men weet, dat sommige natuurkenners dien 

uitgestorven vogel tot de struisen, andere tot de duiven brengen, terwijl 

OWEN hem vroeger voor een gier aanzag. Men kan daarover het voor- 

naamste vinden in een vorigen jaargang van dit Album. Owen deelde eene 

beschrijving en de afmetingen van elk dier beenderen mede, de laatste tot 

breuken van een duim; eene zaak, zonder twijfel belangrijk, maar, zoo 

als de referent (dr. reGETMEIER) te regt aanmerkt, minder geschikt om in 

eene mondelinge voordragt te worden opgenomen. OweN beschouwt thans 

den Dodo als behoorende tot de familie der duiven (columbinae): als eene 

reusachtige duif, die het vermogen om te vliegen miste. Evenwel, — en dit 

is iets, dat vrij zonderling luidt , — vermoedt hij, dat de Dodo zich gedeelte- 

lijk met vleesch gevoed heeft. Welligt is dit, voegt TEGETMEIER er bij, nog 

een overblijfsel van oweN's vroeger verdedigde meening, dat de Dodo tot 
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de groep der Gieren zou behooren. (Intellectual Observer, Febr. 1866, pag. 

11). Die 

Warmte als bewaar- en verbetermiddel van wijn. — De heer VERGNETTE-LAMOTTE 

heeft daartoe onlangs het verhitten van den wijn aangeprezen. Intusschen 

doet raAsrEuR opmerken, dat ArPerr verhaalt, dat hij twee flesschen 

Beaune-wijn in een waterbad tot 70° verhit, daarna naar S'. Domingo ge- 

zonden, en nadat zij waren teruggekeerd, ze vergeleken had met twee 

flesschen van denzelfden wijn, die in Frankrijk gebleven waren en niet 

verhit waren geworden. Hij bevond, dat het bouquet veel fijner was ge- 

worden en dat de aangename smaak dien wijn 2 à 3 jaren ouder deed 

schijnen, dan de in Frankrijk geblevene en niet verhitte wijn. Dit feit is 

in vergetelheid geraakt, welligt omdat men meende, dat APPErT overdre- 

ven had, of omdat men de verbetering van den wijn aan de reis en niet 

aan de verhitting toeschreef. Overigens kenden reeds de ouden dergelijke 

feiten; de wijn van Creta werd, alvorens over de zee te worden gezonden, 

gekookt om hem voor bederf te beveiligen. (Zes Mondes, 1 et 8 Février 

1866, pag. 167). 

DL: 
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Licht der kometen. — P. srcorr berigt, dat hij den 8 Januarij het spectrum 
van de komeet van TEMPEL heeft onderzocht en bevonden, dat het slechts 

uit drie strepen bestaat: eene tamelijk heldere groene en twee andere 

merkelijk; zwakkere in het rood en het violet. Dit schijnt dus aan te 

toonen, dat men de kometen, wat hare moleculaire constitutie betreft, 

met de nevelvlekken moet vergelijken, van welke zij echter verschillen 

door eene andere breekbaarheid des lichts. (! Institut, 1865, p. 81). 

He. 

Een elektrisch verschijnsel. — De heer cAUDRRAY, inspecteur der telegrafen 

van de spoorwegen van oostelijk Zwitserland, deelt de volgende proef 

mede : 

Men brengt een elektromagneet in de keten van een tamelijk sterke 

galvanische batterij. Wanneer dan de geleiddraad op een punt verbroken 

wordt en men de beide uiteinden van den draad in een doosje steekt, 

waarin vijlsel bevat is van het een of ander metaal, zilver, koper, geel- 

koper), ĳzer enz., zoodat de vijlseldeeltjes de keten weder sluiten, dan 

hechten zich deze deeltjes aan elkander, zoodanig, dat , wanneer men een 

der geleiddraden langzaam uit het vijlsel trekt, de aaneengevoegde metaal- 

deeltjes volgen, en men op die wijze als het ware een draad van vijlsel- 

deeltjes van aanmerkelijke lengte spinnen kan, wanneer geen schok of 

eenige uitwendige schudding den zamenhang verbreekt. 

CAUDERAY meent, op grond van eenige proeven, dat dit verschijnsel 

niet door magnetische aantrekking kan verklaard worden, maar vermoedt 

dat een oppervlakkige smelting de deeltjes doet aaneenhechten. Een 

mikroskopisch onderzoek der metaaldeeltjes zal dit kunnen uitmaken. (Les 

Mondes, 1866, IT, pag. 93 en Polyt. Journal, CLXXIX, p. 247, uit de 

Gazette de Lausanne, 10 Januarij 1866). He. 

Eigenschappen van het tot eene vloeistof zamengeperste chloorwaterstofzuur, — Gore 

1866. 4 
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heeft, met eenen dergelijken, doch eenigzins gewijzigden toestel, als 

waarvan hij zich reeds bediend heeft om de werking van verdigt koolzuur 

op verschillende ligchamen te onderzoeken, thans ook den invloed van 

het tot eene vloeistof zamengeperste chloorwaterstofzuur op eene lange reeks 

van stoffen onderzocht. Wij bepalen ons hier tot de mededeeling van 

eenige der hoofduitkomsten. 

Het tot eene vloeistof verdigte chloorwaterstofzuur is een zeer slechte 

geleider voor de elektriciteit, ofschoon niet een zoo volkomen isolator als 

verdigt koolzuur. 

Het heeft in het algemeen een zeer gering oplossend vermogen voor 

vaste ligchamen. Van 86 vaste ligchamen, die aan zijne werking onder- 

worpen werden, lostte het er slechts 12 op, en dat nog in geringe mate. 

Van de metalloiden is alleen iodium daarin oplosbaar. Van 15 beproefde 

metalen werd alleen aluminium opgelost. Van 22 oxiden lostte het er 5 

op, t. w. ovidum zinci tritoxidum antimonii , acidum arsenicosum , ac. arsenici- 

cum, ac. titanicum. Van de 9 daaraan blootgestelde carbonates werd geen 

enkel opgelost. Van 8 sulphureta werd slechts 1 opgelost, namelijk het 

trisulphuretum antimonii. Van 7 chlorureta lostten 2 zich daarin op, t. w. 

het pentachloruretum phosphori en het protochloruretum stannù. 

Deze geringe scheikundige werking is vooral zeer in het oog vallend bij 

stoffen , die, zooals magnesium, zink, cadmium, kalk, zeer sterk door de 

waterige oplossing van het zuur worden aangetast. Zelfs de zwakke 

inwerking op potassium en sodium zoude, volgens de meening van GORE, 

niet aan het tot een vloeistof verdigte, maar aan het nog steeds aanwe- 

zige gasvormige zuur moeten worden toegeschreven. 

De oxiden en carbonaten evenwel, ofschoon zich niet oplossende, wor- 

den ten deele in chloorverbindingen veranderd. Koolzure kalk maakt 

daarop echter eene uitzondering. (! Institut, 1866, pag. 36). He. 

Sombrerit. — Aldus wordt eene zelfstandigheid genoemd, die tegen- 

woordig hier en daar als mestspecie gebruikt wordt. Zij wordt aange- 

troffen op verscheidene West-Indische eilanden , inzonderheid op Sombrero , 

gelegen op 18’ 81’ N.B. en 8° 28’ O. L., nabij S. Thomas. Hare hoofd- 

bestanddeelen zijn phosphorzure kalk en phosphorzure kleiaarde. Daar zij 

door guano overdekt wordt, zoo vermoedt NÖGGERATH, dat zij ontstaan is 

door verbinding van het phosphorzuur der guano met den onderliggenden 

kalktuf. (Polyt. Journ., CLXXIX, p. 248). He. 

Bevriezing van dieren. — Het is bekend, dat men uit verscheidene waarne- 

mingen besloten heeft, dat sommige dieren, kikvorschen, visschen, 
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insekten, wormen, weekdieren, geheel bevriezen kunnen zonder daarom 

het. vermogen te verliezen van later tot het leven terug te keeren. 

Povorer heeft nu eene lange reeks van onderzoekingen op meer dan 400 

dieren uit bijna alle klassen gedaan, waaruit hij een tegengesteld besluit 

afleidt. 

De door hem gebezigde toestel bestond hoofdzakelijk uit twee metalen 

cylinders, een kleineren, waarin het dier met het koudmakend mengsel 

besloten was, geplaatst in een grooteren, terwijl de tusschenruimte met 

houtskool gevuld was. Deze waren met deksels gesloten, elk van twee 

gaten voorzien, het eene voor een thermometer, het andere om lucht tot 

het dier te laten komen. 

P. droeg zorg, dat de afkoeling zeer langzaam geschiedde en evenzoo de 

daarop gevolgde ontdooïjing. Daartoe diende een dergelijke toestel, alleen 

gevuld met smeltend ijs en waarin de temperatuur 1° tot 2° C. bedroeg. 

Hierin werden de dieren eerst een geruimen tijd gehouden, alvorens in den 

eigenlijken bevriezingstoestel te worden overgebragt. Voor verdere bijzon- 

derheden naar het oorspronkelijke verwijzende, geven wij hier slechts de 

slotsommen : 

1) De eerste inwerking der koude betreft de haarvaten; deze trekken 

zich zoo zamen, dat geen enkel bloedligchaampje er meer door heen kan. 

2) Vervolgens ondergaan de bloedligchaampjes zelve verschillende ver- 

anderingen. Die der zoogdieren worden gekarteld langs de randen; uit 

die der reptilien en visschen treedt de kern naar buiten. 

9) Elk dier, dat volkomen bevrozen is, zoodat al het bloed vast is ge- 

worden, is dood, zoodat het op geenerlei wijze weder herleven kan. 

4) Wanneer de bevriezing gedeeltelijk is, wordt elk volkomen bevrozen 

deel door koudvuur aangetast en verwoest. 

5) Indien de gedeeltelijke bevriezing niet zeer uitgestrekt is, bestaat 

de mogelijkheid van herleven. 

6) Bij gewervelde dieren is de voorname reden van den dood, na ge- 

deeltelijke bevriezing, de terugkeer in den bloedsomloop van de door de 

werking der koude veranderde bloedligchaampjes. (Les Mondes, 1866, p. 

118). He. 

Ureum in koemelk. — Uit 8 liters wei, afkomstig van melk van twee vol- 

komen gezonde koeïĳjen, verkreeg rerorT, door uitdamping, behandeling 

van het overblijvende met alkohol, weder uitdamping en filtrering en ver- 

volgens bijvoeging van salpeterzuur, 8,5 gram salpeterzuur ureum. (! Jn- 

stitut, 1866, p. 35). He, 
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Nestbouw van een schelpdier. — LaAcAze-purureRs nam waar, dat Lima hians 

uit verschillende ligchaampjes, kleine schelpen, wieren, kleine steentjes 

enz., die zij met haren byssus aaneen verbindt, zich een soort van nest 

bouwt. (Ann. des Scienc. natur. Zoöl., 5* ser. IV, pag. 847). 

He. 

Giftige stof in de zaden van den gouden regen. — Prof. HUSEMANN heeft bevon- 

den, dat in de rĳpe zaden van den gouden regen (Cytisus laburnum) een 

zeer vergiftig alkaloïd is bevat. Daar deze plant in bijna alle tuinen 

voorkomt, verdient deze ontdekking algemeen ter waarschuwing te worden 

bekend gemaakt. (Polyt. Journ., CLXXIX, pag. 247). 

He. 

Suikervorming in de urine door koude. — Dr. m. BENCE JONES onderzocht de 

urine van konijnen, die in iĳĳs geplaatst en van koude gestorven waren, en 

bevond, dat deze suikerhoudend was. (Les Mondes, 1866, p. 111). 

He. 

Nieuwe magnesiumlamp. — Naar een berigt, voorkomende in The working 
man van 24 Februarĳ 1), heeft de magnesium metallight Company, die 

eene fabriekinrigting bezit in SpringfieldLane, Salford, uit Amerika eene 

nieuwe magnesiumlamp ontvangen, de beste, welke tot nog toe bestaat. 

Zij verbrandt een dubbel magnesiumlint, dat op de gewone wijze door 

een raderwerk wordt voortbewogen. Onder het brandende deel beweegt 

hetzelfde raderwerk eene soort van snuiter, die telkens de gevormde 

magnesia in een lager geplaatst bakje werpt. Boven de vlam bevindt 

zich een schoorsteentje met eenige lagen metaalgaas, waarop de opstij- 

gende lucht ook nog magnesia in een zeer fijnen verdeelingstoestand afzet. 

Het licht flikkert een weinig, door de beweging van den snuiter, maar is 

overigens veel gelijkmatiger dan dat van de gewone magnesitumlampen. 

LN. 

De thermometers met bollen van wit en van zwart glas. — In het Februarij-nom- 

mer van het Philosophical Magazine komt een opstel voor van den heer 

WILSON te Rugby, waarin deze, op grond van eene waarneming des beken- 

den luchtreizigers GLAISHER, tot uitkomsten geraakt, die in de geheele 

1) The working man, a weekly record of social and industrial progress. London, 

CASSELL , PETTER and GALPIN. Wij bevelen dit tijdschrift allen ter kennisneming 
aan, die op de hoogte willen blijven van wat in Engeland geschiedt tot de verhef- 

fing en veredeling van den werkenden stand. LN. 
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theorie der warmte eene belangrijke wijziging , zoo geene omkeering zouden 

te weeg brengen. G. namelijk had waargenomen, dat het verschil tus- 

schen de aanwijzingen van een gewonen thermometer in de schaduw en 

die van een met zwarten bol, die regtstreeks aan de zonnestralen is 

blootgesteld, minder en minder wordt, naarmate men hooger in den 

dampkring opstijgt. W. besluit hieruit onder anderen, dat als het moge- 

lijk ware twee in het genoemde opzigt verschillende thermometers, buiten 

de grenzen des dampkrings geplaatst, waar te nemen, men ze beide eene 

gelijke zeer lage temperatuur zou zien aanwijzen. TyNparL vestigt in het 

dezer dagen verschenen Maartnommer van ditzelfde tijdschrift de aandacht 

op de veruitziende gevolgen, welke zulk eene beschouwingwijze, indien 

zij algemeen aangenomen werd, voor geheel de natuurwetenschap hebben 

zou, maar geeft meteen eene geheel andere aan, gegrond op hetgeen in 

het eerstvolgend deel van de Philosophical transactions van zijne hand zal 

verschijnen. Het volgende wordt daarbij vooral door hem in ’“t licht 

gesteld : 

1) de zonnewarmte, zooals zij ons bereikt, bestaat gedeeltelijk uit 

donkere, gedeeltelijk uit lichte warmtestralen. Een deel van de eerste 

bezit eene zeer aanmerkelijke verwarmingskracht ; 

2) het zwarte glas van een thermometerbol slorpt de laatste op, maar 

kan voor de eerste zeer doorschijnend zijn, in welk geval zij door de 

oppervlakte van het kwik daarin teruggekaatst worden en dit dus niet of 

zeer weinig verwarmen ; 

8) het zijn vooral de donkere warmtestralen, die in kracht toenemen, 

naarmate ze hooger in den dampkring worden opgevangen, en dit omdat 

Juist zij het meest verliezen bij hunnen doorgang door den waterdamp in 

de lucht; 

4) van daar dat de thermometer met zwart glazen bol, naarmate hij 

hooger in den dampkring wordt gebragt, voor het totaal der daarop 

vallende warmtestralen al minder en minder gevoelig wordt. ’t Is geen 

overdreven schatting, wanneer men aanneemt, dat aan de grenzen van 

onzen dampkring de helft der op zulk eenen thermometerbol vallende 

warmtestralen door het glas heengaande en door het kwik teruggekaatst , 

op de aanwijzing des thermometers niet den minsten invloed uitoefenen. 

Ln. 

Lichtkracht van de zoogenaamde elektrische zekerheidslamp. — Reeds voor meer 

dan een jaar berigtten wij in dit bijblad (1864, bl. 78) aangaande het ge- 

bruik van een klein RUHMKORFF-apparaat met eene GEISLER'sche buis van 

geschikten vorm, ter vervanging van de zekerheidslampen in de steen- 
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koolmijnen. ‘t Is ontegenzeggelijk, dat indien zulk een toestel praktisch 

kon gemaakt worden , het zeer aanmerkelijke voordeelen boven de gewone 

of verbeterde pavy’sche zou bezitten, al ware het alleen , omdat de geheele 

afsluiting der ruimte, waarin het licht wordt voortgebragt, eene onmis- 

bare voorwaarde is voor het bestaan van dit licht en er dus zelfs door het 

breken nog geen gevaar van ontploffing kan ontstaan. Het eerste waar 

het, bij de beoordeeling der bruikbaarheid van dezen toestel, op aankomt, 

is de bepaling zijner lichtsterkte. Daarover nu heeft RüpoRrrF proeven 

gedaan. (Drinerers Polytechnisch Journal, CLXXIX, S. 242). Hij bevond, 

dat hĳ licht genoeg gaf om op een afstand van twee à drie palm 

daarvan niet al te fijn drukwerk duidelijk daarbij te kunnen lezen. De 

lichtkracht was gelĳk aan # tot 3 der gewone en +5 tot „+ der in dit 

opzigt beste verbeterde zekerheidslampen. 

LN. 

Elektrische verschijnselen in de Pyreneën. — De regen, zegt de heer RUSSELL 

KILLOUGH, (Les Mondes, 1 Mars, 1866, pag. 335), valt in de Pyreneën niet 

op plaatsen, die hooger dan 3000 meters zijn gelegen, maar de hagel 

komt daar zeer dikwijls voor en is, vooral op groote hoogten, vergezeld 

van een vreemdsoortig geruisch, dat ik twee malen heb waargenomen, 

eens op den top van den Mont perdu — op 8352 meters — en eens op 

dien van de Pic d' Estats — op 8150 meters hoogte. Van den top van 

mijn met iĳzer beslagen bergstok en van de knoopen mijner kleederen, 

onverschillig of dit metalen of andere waren, ging een scherp gesuis, of 

liever gebrom uit, dat niet beter dan met dat van een groot aantal vlie- 

gende honigbijen kan worden vergeleken. Dit geruisch begon en eindigde 

met de hagelbui. De donder rolt volstrekt niet op deze groote hoogten ; 

men hoort daarvan slechts één zeer harden slag en van de drie door 

ARAGO beschreven vormen van den bliksem is die en zigzag de eenige, 

welke men in deze hooge streken waarneemt. 

LN. 

Kamervuurwerk. — De dagbladen hebben reeds herhaalde malen op het 

gevaar gewezen, voor minkundigen of onvoorzigtigen ontstaande door de 

zoogenaamde Serpents de pharaon, die, zooals men weet, uit rhodankwik 

bestaan, dus hoogst giftig zijn en ook bij de verbranding schadelijke 

dampen ontwikkelen. Tegelijkertijd daarmede is eene soort »vuurpapier”’ 

in den kandel gekomen, dat zeer ligt ontbrandt en daarbij voor een 

oogenblik eene sterk lichtende, rood, groen of geel gekleurde vlam 

geeft, zonder eenige asch na te laten. Dit is niet anders dan pyroxyline- 
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papier, door indompeling van ongelijmd papier in rookend salpeterzuur of 

in een mengsel van gewoon salpeterzuur en zwavelzuur bereid en dan met 

eene oplossing van eenig strontiaan-, koper- of sodazout doortrokken. 

Prieson vestigt (Cosmos, 14 Fevrier, 1866, p. 193) de aandacht op het 

gevaar van het voorhanden hebben eener eenigzins aanmerkelijke hoeveel- 

heid van dit papier en berigt aangaande twee daardoor in Engeland 

voorgekomen ongevallen. Bij beide is brand ontstaan en bij de laatste 

zijn drie menschen gedood, door het ontvlammen van eenen voorraad van 

dit papier. LN. 

Aëronautiek bij de oude Chinezen. — De heer pe ParRAVEY herinnert bij gele- 

genheid van eenige nieuwe mededeelingen omtrent aëronautische toestellen , 

dat in de boeken der Chinezen, of, om zĳne eigene uitdrukkingen te 

bezigen, vin de Aziatische boeken, die uit Egypte en Assyrie naar China 

zijn overgebragt”, dikwijls melding wordt gemaakt van vliegende wagens 

en van toestellen, die met onze luchtballons kunnen worden vergeleken. 

_ Eenige dezer toestellen zijn zelfs in die boeken afgebeeld, en de heer DE 

PARAVEY deelt eene kopie van eene dezer teekeningen mede. Hij vertoont 

tevens nog eene andere teekening, waarin hij iets overeenkomstig met de 

uitvinding van MONTGOLFIER meent te ontdekken. Men ziet er op afgebeeld. 

»een man, dragende op den rug eene soort van kleine ballon, waaruit 

rook komt, en die man wandelt in wolken, die onder zijne voeten afge- 

beeld staan” (Compt. rend., Tom. LXII, pag. 806). 

Bs l, 

De luchtpijp en de voortbrenging van het geluid bij de menschelijke stem. — De 

heer PANoFKA heeft aan het oordeel der Académie des Sciences een opstel 

over dit onderwerp onderworpen. »Een vrij groot aantal Juchtpijpen van 

mannen en vrouwen met elkander vergelijkende, heb ik daaraan altijd — 

zegt de schrijver — van 17 tot 20 ringen geteld, en ik heb gedacht, dat 

deze op gelijke afstanden geplaatste bogen in het stemwerktuig de 17 of 

20 halve toonen moesten vertegenwoordigen, waaruit de gewone manne- 

lijke en vrouwelijke stemmen bestaan, wier uitgestrektheid niet boven 

anderhalve octaaf reikt. Het komt mij waarschijnlijk voor, dat de lucht- 

pijpen van zangers, die over twee octaven en daarboven kunnen beschik- 

ken, ook een overeenkomstig aantal kraakbeenige ringen in de luchtpijp 

bezitten.” Dit onderzoek voortzettende met hulp van een ontleedkundige, 

den heer rassy, geneesheer van het théatre Italien, heeft de schrijver meenen 

op te merken, dat elke ring voorzien is van een spierbundel, die de uit- 

einden der ringen elkander kan doen naderen, zoodat op dit punt de 



82 ALBUM DER NATUUR. — WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 

luchtpijp vernaauwd wordt. Al naar dat de zanger deze of gene noot 

wil aangeven, zoude hiĳj dit of dat punt van de luchtpijp vernaauwen ; 

natuurlijk door eene instinctive beweging. (Compt. rend., Tom LXII, pag. 

381). DL. 

Over de hybriditeit bij de planten. — De heer coproN heeft aangaande dit 

punt gedurende de drie laatste jaren eene reeks van nieuwe onderzoekin- 

gen gedaan. Deze onderzoekingen zelve zijn ongeschikt om verkort weder- 

gegeven te worden, doch de algemeene gevolgtrekkingen, die de schrijver 

uit deze en zijne vroegere waarnemingen trekt, komen ons als eene bijdrage 

tot de zoo belangrijke leer van het hybridisme waardig voor om hier te 

worden overgenomen. Zij zijn de volgende: 

1) de hybride planten, die in hare eigenschappen even veel hebben van 

beide oorspronkelijke soorten, dus tusschen deze intermediair zijn, zijn 

meest altijd in zich zelve onvruchtbaar ; 

2) zij kunnen echter dikwijls vruchtbaar gemaakt worden door over- 

brenging op haar stigma van het stuifmeel van een der ouders of van eene 

tot hetzelfde geslacht behoorende verwante plant; 

8) de in zich zelve onvruchtbare hybriden, bij wie de in de vorige 

paragraaf bedoelde bevruchting niet gelukt, zijn zeldzaam en moeten als 

volstrekt onvruchtbaar worden beschouwd; 

4) de hybriden, die wel de eigenschappen van beide ouders bezitten , 

maar in meer of minder ongelijke evenredigheden, bezitten doorgaans in 

zich zelveïeene gedeeltelijke vruchtbaarheid, die des te meer ontwikkeld 

is, naarmate zij meer overeenkomen met een der ouders; 

5) de hybriden, die, van de eerste generatie af, de eigenschappen van 

een der ouders vertoonen, met geheele of bijna geheele uitsluiting van 

de eigenschappen van den anderen, bezitten meest altijd eene volstrekte 

vruchtbaarheid ; 

6) de vruchtbare hybriden keeren, nu eens na de eerste of tweede 

generatie, dan eens na verloop van langeren of korteren tijd en traps- 

gewijze, tot den type van de eene der oorspronkelijke soorten terug, of 

zij sterven uit, wanneer men ze zonder kultuur aan zich zelve overlaat ; 

7) zij kunnen derhalve niet het aanzijn geven aan nieuwe soorten. 

(Compt. rend., Tom. LXII, pag. 879). 

Delas 
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Tusschen- en overgangsvormen van zoogdieren. — De groote vraag, in hoeverre 

men aannemen mag, dat er tusschen de onderscheidene diervormen, welke 

opvolgend de aarde bewoond hebben, een genetisch verband bestaat, kan 

slechts door zeer talrijke onderzoekingen, die zich uitstrekken over een zeer 

ruim materiaal, allengs tot eene bevredigende oplossing worden gebragt. 

In den jongsten tijd zijn daartoe van twee zijden pogingen gedaan, die 

hier verdienen vermeld te worden. 

In de eerste plaats heeft RürimeYeR, die daartoe aanleiding vond door 

de bewerking zijner bekende Fauna der Pfahlbauten, een klein geschrift 

uitgegeven, onder den titel van Beiträge zu einer palaeontologischen 

Geschichte der Wiederkauer (Mittheil. d. Naturforsch. Gesells. in Basel, IV, 

H. 2., 1865), waarin hij de verschijning van een uitvoerig werk aankon- 

digt over datzelfde onderwerp en voorloopig de uitkomsten mededeelt , 

waartoe zijn onderzoek hem gebragt heeft. Hij heeft die uitkomsten in 

tabellen bijeen gesteld, waarin de waarschijnlijke genetische zamenhang 

der verschillende vormen (soorten) van herkaauwende dieren, welke thans 

bestaan, met die, welke vroeger, van het begin der tertiaire periode, bestaan 

hebben , aanschouwelijk is voorgesteld. 

In de tweede plaats bevat het groote werk van A. GAUDRY, waarin hij 

de vruchten zijner langjarige onderzoekingen over de talrijke bij Pikermi 

gevonden fossile zoogdieren heeft nedergelegd , daartoe gewigtige bijdragen. 

Hij zelf zeide daaromtrent in de vergadering der Fransche Akademie van 19 

Februarij jl. het volgende, dat wij slechts eenigzins verkort overnemen: 

>In den tijd toen cuvier schreef, kende men geene fossile Apen. Thans 

zijn er veertien soorten ontdekt. De Mesopithecus van Griekenland is een 

tusschenvorm van Semnophithecus en Macacus; hij heeft den schedel van 

eerstgenoemd , de ledematen van laatstgenoemd geslacht. 

»Met hem leefde in Attica een verscheurend dier, de Zümocyon, die in 

sommige opzigten met de beeren, in andere met de honden, in nog andere 

met de katten verwant was. 

»>Te Pikermi zijn twee Viverrida gevonden van het geslacht Zctitherium , 

eene soort, welke eenige kenmerken van de Hyaena's heeft, eene tweede, 

die er nog nader bĳ komt, eene derde, die nagenoeg het tandstelsel van 

1866. ’ 
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eene kleine Hyaena heeft. Bovendien bestond er eene ware Hyaena en 

deze is een tusschenvorm der nog levende soorten; zij heeft de beneden- 

tanden van de gevlekte, de boventanden van de gestreepte Hyaena. 

»Een groot tot de orde der Edentaten behoorend dier, het Ancylothe- 

rium, sluit zich aan het Macrotherium van Sansan. 

»Indien de reusachtige beenderen, welke in Griekenland gevonden zijn, 

gelijk waarschijnlijk is, aan het Dinotherium behooren, dan naderde dat dier 

door zijne ledematen tot de Proboscidia, door zijnen schedel tot de Sürenia. 

»Vroeger onderscheidde men zonder moeite de mastodonten van de 

olifanten ; maar de onderzoekingen der Engelsche palaeontologen in Indië 

hebben verscheidene vormen doen kennen, welke zich tusschen deze beide 

geslachten plaatsen. De soorten hebben zich reeds zoo vermenigvuldigd, 

dat het moeïjelijk is haar van varieteiten te onderscheiden. FALCONER 

had voorgesteld haar te verdeelen in trilophodons en tetralophodons; de 

mastodon van Griekenland had te geliĳker tijd tanden van trilophodon en 

van tetralophodon. 

»Een der bĳ Pikermi gevonden soorten van Rhinoceros is een tusschen- 

vorm der beide soorten, die nu in Afrika leven; hij heeft den schedel der 

eerste en bijna geheel de ledematen der andere. Eene andere soort is na 

verwant aan den Sumatraanschen Rhinoceros. 

»Het geslacht der Paarden staat met de pachydermen in verband door 

het geslacht Hipparion. De Hipparions waren buitengemeen menigvuldig 

in Griekenland, zoodat alleen daarvan 1900 stukken verzameld werden. 

De vergelijking daarvan doet allerlei trappen van kleine verschillen ken- 

nen tusschen beenderen, welke waarschijnlijk aan verschillende soorten 

hebben toebehoord , maar die niet scherp gescheiden waren. 

»Het zwijn van Erimanthus plaatst zich tusschen de reeds uit de tertiair 

gevonden bekende soorten van hetzelfde geslacht. 

„De Giraffe van Attica stelt een schakel daar tusschen de levende Giraffe 

en andere fossile Ruminantien. 

»Pikermi is de eerste vindplaats van eene menigte van fossile Antilopen ; 

deze antilopen zijn nieuwe tusschenvormen in deze reeds zoo rijk aan 

allerlei tusschenvormen zijnde groep. De Fragocerus gelijkt op de Bokken 

door zijne hoornen, hoewel hij eene ware antilope was. De Palaeoryz 

heeft de hoornen van Oryx, maar een anderen vorm van kiezen. De 

Palaeorcas nadert tot Orcas door zijne hoornen, tot de Gazellen door 

andere kenmerken. | He. 

Wijze hoe de Janthina haar drijftoestel bouwt. — Sedert lang is de eigenaardige 

drijftoestel bekend, waardoor de Janthina, ofschoon een tot de Gastero- 

poden behoorend schelpdier zijnde, in de volle zee drijvende aan de 
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oppervlakte des waters wordt gehouden. Het is een soort van schuim, 

gevormd door slijm en daarin besloten luchtbelletjes, die op regelmatige 

rijen geplaatst zijn. Het daaruit gevormde deel, langwerpig van gedaante , 

hangt met het achterste gedeelte van den voet zamen. Hoe dat schuim ont- 

staat, wist men echter niet. LACAZE-DUTHIERS had gelegenheid dit gade 

te slaan, toen door een storm een aantal Janthina's bĳ la Calle op het 

strand waren geworpen. Eenigen daarvan hadden haar driĳftoestel geheel 

verloren, bij andere was deze nog gedeeltelijk aanwezig , zoodat de dieren 

even drijvende bleven. Hij zag nu, dat zij dezen herstelden, waarbij zij 

zich bedienden van het voorste gedeelte van haren voet, die daar ter 

plaatse gootvormig is uitgehold. De uit den voet afgescheiden slijm werd 

daarmede boven de wateroppervlakte geligt , zoodat er lucht onder gebragt 

werd en dan het aldus gevormde luchtblaasje achteraan tegen de reeds 

bestaande gevoegd. 

Ook bij de zoodanigen die haar driĳftoestel geheel verloren hadden, zag 

hij de nieuw-vorming op eene dergelijke wijze plaats grijpen, wanneer hij 

het diertje door een gepast onderstel gesteund digt onder de wateropper- 

vlakte hield. 

De in het schuim bevatte lucht is derhalve niet het produkt eener 

afscheiding , zooals sommigen gemeend hebben. 

Wat de jonge dieren aanbelangt, zoo had LACAZE-DUTHIERS geene gele- 

genheid na te gaan, hoe deze hun drijftoestel vormen. Dit kan echter op 

tweederlei wijze geschieden. Vooreerst tijdens de jonge diertjes nog aan 

den driĳftoestel van het moederdier hangen, dat zijne eieren onder aan 

dezen bevestigt. In de tweede plaats mag men als waarschijnlijk aanne- 

men, dat de jeugdige Janthina's het vermogen bezitten om zich met 

haren voet zwemmende aan de wateroppervlakte te bewegen, een ver- 

mogen, dat de volwassen dieren, met geheel ontwikkelde schelp , missen, 

zoodra zij van hun drijftoestel beroofd zijn. (Ann. des Science. natur. Zoöl., 

om ger. IV, p. 329). He. 

Placentoiden der antherae. — In de zitting van 29 Jan. j.l. der Fransche 

Akademie kondigde crarTIN de ontdekking aan van een nieuw deel, dat 

in de antherae van vele planten voorkomt en hetwelk hij voorstelt placen- 

toide te noemen. Het ontbreekt bij alle Monocotyledonen , voorts bij alle 

Dialypetalen (Monochlamydien en Thalamifloren) en de meeste Calyciflo- 

ren, maar komt daarentegen tamelijk algemeen voor bij de Corollifloren , 

bepaaldelijk bij de familien der Labiatae, Scrophulariae , Solaneae, Genti- 

aneae, Acanthaceae , Orobancheae. 

Het bestaat uit een dik, vleezig ligchaam, dat midden in het antheren- 

hokje dringt en een groot deel der ruimte daarvan inneemt. Het is alleen 
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uit parenchym zamengesteld. Zijne physiologische functie schijnt met de 

ontwikkeling der pollenkorrels in verband te staan. Althans het verdwijnt 

tegen het tijdstip, dat deze rijp worden. He. 

Vermeende zoogdier-overblijfselen in den Solenhofenschen steen. — In TEYLER’s mu- 

seum te Haarlem worden twee fossilen bewaard , afkomstig uit den litho- 

graphischen steen van Solenhofen, dus uit de juraformatie, welke 

QUENSTEDT voor eenige jaren voor overblijfselen van zoogdieren verklaard 

had. Het eene zoude een stuk van den schedel van een zoogdier, zoo 

groot als een kat, het andere, een heiligbeen, mede van een zoogdier 

zijn. Dr. WINKLER heeft photographien van deze stukken aan HERM. v. 

MEIJER gezonden, en deze heeft in het eerste den schedel en de daarne- 

vens liggende onderkaak van een schildpad herkend, terwijl het hem ge- 

bleken is, dat het andere aan zijnen Pterodactylus grandipelvis heeft 

behoord. (Neues Jahrb. f. Miner., Geologie etc., 1865, p. 845). He. 

Doorboring van slechte geleiders door elektrische ontladingen. — Wanneer men, bij 

de bekende proef der doorboring van een kaartenblad door de ontlading 

eener leidsche flesch, de beide spitsgeleiders ter weerszijden daarvan niet 

juist tegenover elkaar, maar een eindweegs uit elkanders verlengde plaatst, 

dan vindt men de doorboring steeds tegenover de negatieve spits. Dit is 

reeds sedert LuLLIN bekend, terwijl rremery aantoonde, dat in verdunde 

lucht de plaats der doorboring het midden tusschen de spitsen al meer en 

meer nadert, naarmate de verdunning sterker is. 

Rrrss heeft de verklaring van dit verschijnsel gevonden in het door 

FARADAY ontdekte feit, dat vochtige lucht, langs de oppervlakte van vele 

stoffen heen strijkend, deze negatief elektriseert. Door de ontlading in 

beweging gebragt, strijkt nu de lucht langs het kaartpapier heen, waar- 

door dit negatief wordt en dus de positieve B. zich daarlangs gemakke- 

lijker dan de negatieve beweegt, tengevolge waarvan de doorboring veel 

dieter bij de negatieve dan bij de positieve elektrode moet plaats vinden. 

FARADAY heeft ook gevonden, dat sommige zelfstandigheden, zooals 

olijfolie, spermaceti, was en dergelijke door diezelfde wrijving positief 

worden geëlektriseerd, Prof. VON WALTENHOFEN te Innsbrück (Dingler's 

Polytechnisch Journal CLXXIX S. 432) nu heeft beproefd, of, wanneer het 

kaartenblad in de Lullinsche proefneming met een dezer zelfstandigheden 

was bedekt, de doorboring dan ook digter bij de positieve spits dan bij de 

negatieve zou geschieden. Hij vond dit voor alle zelfstandigheden, die 

FARADAY als zoodanig had aangewezen, volkomen bevestigd, hetgeen voor 

de boven herinnerde verklaring van riess een belangrijken steun oplevert. 

Enkele andere, zoo het schijnt door rArADAY niet onderzochte zelfstandig- 
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heden vond voN WALTENHOFEN op deze wijze neutraal: zij schijnen door 

de wrijving van lucht daarlangs niet geëlektriseerd te worden. Zoo is bij 

voorbeeld stearine. Als een kaartenblad, daarmede aan beide zijden be- 

dekt, tusschen niet tegenover elkander spitsen geplaatst wordt, dan door- 

boort de elektrische ontlading die genoegzaam in t midden tusschen beide. 

Ook de Lichtenberger figuren worden, gelijk bekend is, verklaard uit 

dezelfde elektriciteits-opwekking door wrijving van lucht tegen het opper- 

vlak, waarop zij ontstaan. Met het oog hierop onderzoekt voN WALTEN- 

HOFEN ook het ontstaan dier figuren op zelfstandigheden, welke door die 

wrijving positief geëlektriseerd worden, b. v.: op eene plaat van Guayak- 

hars. Hij vond hierop de figuren, vooral die der negatieve E., wel geheel 

anders dan gewoonlijk; maar toch niet zoo geheel en al verschillend om 

niet te doen vooronderstellen, dat er nevens de genoemde opwekking van 

E. op de oppervlakte, welke bij de eene zelfstandigheid positief en bij de 

andere negatief is, nog eene andere opwekking in de deeltjes zelf plaats 

heeft, die somwijlen met de eerste mede, maar ook bij andere zelfstandig- 

heden deze tegenwerken kan. 

Een uitvoeriger verhandeling over dit onderwerp wordt door voN wAL- 

TENHOFEN toegezegd. LN. 

Plotseling werkeloos worden van eene elektriseermachine. — De heer POTRASSON te 

Bordeaux berigt aangaande eene elektriseermachine, die bij alle weersge- 

steldheid en zonder eenige voorafgaande drooging vonken gaf van 40 centi- 

meters lang, dat zij plotseling werkeloos was geworden, zoo zelfs dat hij er 

ook na het zorgvuldigste droogen niet de kleinste vonk van verkrijgen kon. 

De eenige oorzaak, waaraan dit kon worden toegeschreven, was eene 

verspreiding van chloorgas in een vertrek, dat aan het kabinet grensde, 

terwijl de verbindingsdeur openstond. Een glazen toestel was daar gebro- 

ken en daardoor de lucht in beide vertrekken met een ondragelijke chloor- 

lucht vervuld. Sedert dien tijd is de machine werkeloos. (Les Mondes 22 

Maart 1866, bl. 479). 

Er wordt hierbij niet berigt, welke de hierbij aangewende droogingsmid- 

delen waren, en ook niet, of de waarnemer beproefd heeft om aan de ma- 

chine hare werkzaamheid te hergeven door de aanwending van eenig bepaald 

tegen de vooronderstelde oorzaak gerigt middel, door eene afwassching 

b. v.: van het glas der machine met eenig vocht, dat den chlooraanslag kon 

verwijderen. Er is hier dus nog ruimte voor verder onderzoek. Ln. 

Photometrische bepalingen. — Dr. zörLNeER heeft op nieuw de verhouding 

bepaald tusschen het licht der zon en dat der volle maan en tegelijk de 

betrekkelijke lichtsterkte van eenige planeten en van eene vaste ster. 



98 ALBUM DER NATUUR. 

Hij vond voor het aantal malen, dat het licht der zon dat der andere 

hemelligchamen overtreft, de volgende getallen: 

voor de Maan 618000 of 619 000. | voor Saturnus 130980 000 000. 

» Mars 6 994 000 000. » Uranus 8486 000 000 000. 

» Jupiter 5472000 000. » Neptunus 79 620 000 000 000. 

voor Capella 55 760 000 000. 

De mogelijke fouten in deze bepalingen berekent zÖLLNER op 1,6 tot 6 

pCt. Het maximum van het licht van Saturnus met den ring vond hij 

2,3 maal grooter dan dat van den bol alleen. 

Volgens zijne, op dezelfde wijze als de bovenstaande verkregen bepa- 

lingen, bedraagt de terugkaatsing, in deelen van het invallend licht uit- 

gedrukt, voor 

versch gevallen sneeuw 0.783 kwikzilver 0.648 

wit papier 0.700 spiegelmetaal 0.585 

witste zandsteen 0.278 glas 0.040 

kwarts porphyr 0.108 obsidiaan 0.032 

natte teelaarde 0.079 water 0.021 

donker graauw Syeniet 0.078. 

Voor de zelfstandigheden in de eerste kolom is, gelijk ligt te bemerken 

is, de diffuse, voor die in de tweede de spiegelende terugkaatsing bedoeld. 

(Astronomische Nachrichten, no. 1575, door de Intellectual observer, April 

1866, p. 238). Ln. 

De lucht in de wijnkuipen. — Aangaande het luchtmengsel in kuipen, die 

tot wijngisting hebben gediend, is het bekend, dat het, vooral als de kui- 

pen eenigen tijd gesloten zijn geweest, ongeschikt is tot de ademhaling. 

Men schreef dit vooral, zoo niet uitsluitend, aan de ontwikkeling van 

koolzuur toe. Waarnemingen van den heer CAMILLE ST. PIERRE bewijzen, 

dat deze niet de eenige oorzaak is. Uit zijn berigt dienaangaande (les 

Mondes, 15 Mars 1866, p. 438) nemen wij het volgende over: 

De lucht in eene sedert eenigen tĳd gesloten wijnkuip, waarin levende 

kalk aanwezig was, en die dus geen koolzuur bevatten kon, toonde zich 

ongeschikt voor de verbranding. Op de gewone wijze onderzocht, ver- 

toonde zij dan ook geen spoor van koolzuur. Phosphorus nam daaruit 

11,85 ten honderd vrije zuurstof op. De overschietende 88,15 ten honderd 

meent sT. PIERRE voor stikstof te mogen houden. 

Toen het luchtmengsel in de kuip eenigen tijd met de dampkringslucht 

in aanraking geweest was, werd het door vermenging daarmede voor de 

ademhaling minder ongeschikt. Een man daalde in de kuip af en kon 

daarin zonder veel bezwaar adem halen, terwijl een nevens hem afgelaten 

vlammende kaars nog uitging. Een kaarsvlam is dus een zeer vertrouw- 

Tr 
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baar beproevingsmiddel voor het al of niet gevaarlijk zijn van zulke gas- 
mengsels voor de ademhaling. LN. 

Moderne alchymisten. — De heeren m. ravrm en 7. FRANZ hebben voor een 
korten tijd aan de Academie des Sciences te Parijs medegedeeld, dat en hoe 
ze uit zilver goud kunnen maken. Wie hunne recepten — want er zijn 
er drie — wil leeren kennen, en meteen zien, hoeveel ruimte ze aan bedrog 

en zelfmisleiding open laten, kan ze vinden in les Mondes 5 April 1866, 

bl. 554. Ln. 

Aeronautisch genootschap. — In Engeland is dezer dagen een nieuw genoot- 
schap gesticht, genaamd The Aeronautical Society of Great Britain. Presi- 

dent daarvan is de hertog vAN ARGYLL, en een bestuur, onder de namen 

van welks leden die van FAIRBAIRN, GLAISHER, WENHAM voorkomen, is 

ijverig bezig met het aanwinnen van leden. Het doel van dit genootschap 

is: »de wetenschap der aëronautiek te bevorderen en te ontwikkelen en, 

waar daartoe gelegenheid is, onze kennis aangaande den dampkring uit te 

breiden.” Zijne stichters hopen steeds een ballon in gereedheid te zullen 

hebben om daarmede te kunnen opstijgen, en de leden zullen kunnen 

loten om de plaatsen in het schuitje. (Jntell. Observer, April 1866, pag. 

259.) Dr 

Afbeeldingen van uitgestorven dieren. — Mine epwarDs deelt in de zitting 

van 12 Maart jl. der Académie des Sciences een brief mede van den heer 

BRANDT, lid der akademie te St. Petersburg, betreffende de afbeeldingen 

van dieren onlangs in Perigord gevonden en toegeschreven aan den Ma- 

mont of Mammouth. BrANpr herinnert daarin, dat hij in zijne verhande- 

ling over de geographische verbreiding des tijgers de meening geuit had, 

dat Rhinoceros tichorhinus, Cervus euryceros , Bos primigenius, Bos urus, Bos 

moschatus, Cervus alces, C. elaphus en C. tarandus met elkander en met 

den mensch tot één en hetzelfde tijdperk behooren. De op een ivoren plaat 

gegraveerde figuur, door LARTET gevonden in het departement de la Dor- 

dogne, zoowel als de gebeeldhouwde kop beschreven door DE VIBRAYE, 

schijnen hem door deze schrijvers te regt als afbeeldingen van den Mamont 

te worden beschouwd. Aan het slot van zijn brief zegt B.: »het is ten 

onregte, dat de meeste natuurkenners beweren, dat de lijken der groote 

in Siberië ontdekte dieren gevonden zijn in massa’s, die alleen uit ijs be- 

staan; het is de tegenwoordig geheel bevrorene grond, die ze opgeleverd 

heeft” (Compt. rend., Tom. LXII, pag. 621.) DL. 

Over hermaphroditisme bij bijen. — Nadat vor sreBorp van dit verschijnsel 
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reeds vroeger verslag had gegeven, heeft LEUCKART eenige bijen-hermaphro- 

dieten uit den korf van den heer ENGsTER te Constanz, die ook aan von 

SIEBOLD de voorwerpen zijner studie had geleverd, onderzocht. Al die 

hermaphrodieten zijn werkbijen, dus wijfjes, met eenige eigenschappen van 

hommels, maar nooit van koninginnen. De verbinding der vrouwelijke en 

mannelijke eigenschappen is zoo onderscheiden, dat men moeïöelijk twee 

overeenkomstige hermaphrodieten zou kunnen vinden, en is aan geen regel 

gebonden. Een zuwer transversaal of lateraal hermaphroditisme wordt nooit 

waargenomen; wel zijn er soms aan de eene helft des ligchaams meer 

mannelijke, aan de andere meer vrouwelijke te ontdekken. Alle organen 

kunnen overigens de zetel van hermaphroditisme zijn. Er zijn talrijke 

gevallen, waar men in eenige organen intermediaire vormen ontmoet, die 

zóó noch bij normale werkbijen, noch bij hommels aangetroffen worden ; 

dit geldt vooral van de mondorganen en de achtervoeten. Het bij uitstek 

aangedane orgaan is dat van het gezigt; in den regel zijn beide oogen 

mannelijk ; doch in tien gevallen was het eene oog mannelijk en het andere, 

dat dan tevens lager stond, vrouwelijk. De oorzaak van dit hermaphro- 

ditisme zoekt L., even als v. S., daarin, dat, even als onbevruchte konin- 

ginnen slechts hommeleĳĳeren leggen, zoo eene onvolkomene bevruchting 

aanleiding geeft tot de ontwikkeling van androgyne individuen. Doch die 

onvolkomenheid der bevruchting ligt volgens L. niet aan de oorzaak, 

waaraan v. S. haar toeschrijft, t. w. aan het gering getal der zoöspermen. 

Immers op het tegenwoordig standpunt der wetenschap schijnt het, dat 

één zoösperm ter bevruchting voldoende is. L. gelooft, dat hier in het 

spel is eene abnormale zamenstelling van het zaadvocht, die de bevruch- 

tigende eigenschap daarvan wijzigt zonder haar te vernietigen. (Bericht 

über die Versammlung der Deutschen Naturforscher und Aertze, 1865, S. 

173. — Bibliothèque universelle de Genève, Févr. 1866, pag. 172.) Drs 

Levendbarende vissclen. — Tot de levendbarende visschen behooren de Pla- 

giostomen, met uitzondering van de geslachten Seyllium en Raja , — voorts 

onder de Cataphracti de Sebastes vivipara, onder de Blennioiden de Zoarces 

viviparus, onder de Cyprinodonten de geslachten Anableps en Poecilia, en 

eindelijk de familie (of onderfamilie van de Labroidei) der Embiotociden of 

Holconotini. Prof. Perers berigt nu, dat de heer JacoR ontdekt heeft, dat 

ook eenige Hemtramphi (familie der Esocoidei, onderfamilie der Scombereso- 

cini) in de zeeën der Soenda-eilanden levendbarend zijn. (Monatsbericht der 

Kön. Akad. der Wissensch, zu Berlin, Marz 1865, S. 132.) Biel. 
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Optische eigenschap van Brbinaarde. — Barr en BUNsEN hebben eene reeks 

van onderzoekingen over Erbinaarde en Ytteraarde in het werk gesteld. 

Daaruit vermelden wij als een merkwaardig en onverwacht resultaat het 

volgende : 

Erbinaarde onderscheidt zich van alle overige tot dusver onderzochte 

vaste stoffen daarin: dat het in den vasten toestand bij gloeijing in eene 

geen licht gevende vlam een spectrum met heldere strepen geeft, iets, 

dat men tot dusver als een uitsluitend kenmerk van gloeïjende gassen 

had aangemerkt. (Ann. d. Chemie u. Pharm., CXXXVII, p. 13). 

He. 

Renkloos petroleum. — In Amerika is een middel gevonden om aan het 

petroleum zijnen onaangenamen reuk te ontnemen en het reukloos als 

boomolie te maken. Dit middel bestaat in het schudden van het petro- 

leum in eene luchtledige ruimte bij eene temperatuur van 57°. Daardoor 

ontwikkelt zich een gas en wanneer de gasontwikkeling heeft opgehouden, 

wordt het petroleum met koud water gewasschen. De afscheiding van het 

riekende, vlugtige ligchaam verhoogt de digtheid van het petroleum en 

tevens het punt, waarbij het vlam vat, zoodat het daardoor minder ge- 

vaarlijk wordt. Het brevet dezer uitvinding zoude voor een millioen 

dollars verkocht zijn! (Les Mondes, 1866, 1, p. 374, uit Phe scientific 

Review , Febr. 1866). He. 

Met graphonium. — Bropie heeft gevonden, dat, wanneer men graphiet met 

chloras potassae en salpeterzuur bij 60° C. behandelt, er een zuur ont- 

staat, met opmerkelijke eigenschappen, dat hij acidum graphiticum heeft 

genoemd. Gewone kool, op dezelfde wijze behandeld, geeft dit zuur niet. 

B. is van oordeel, dat de in dit zuur aanwezige koolstof zoo geheel 

andere eigenschappen heeft dan die van gewone kool, dat zij werkelijk 

geacht zoude moeten worden een nieuw element te zijn, dat zelfs een 

ander aequivalent-gewigt zoude hebben. Hij heeft het graphonium genoemd, 

1866. 8 
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met »Gr” als teeken. Gr° in het acidum graphiticum beantwoordt aan 

CC De zamenstelling van dit zuur zoude zijn Gr° H$ O5 of, volgens eene 

nieuwere analyse van GOTTSCHALK, Gr° H° O's. (Les Mondes, 1866, 1, p. 

503). He. 

Veranderingen in de kleuren der vederen van de vogels. — De somtijds betrek- 

kelijk snelle kleursveranderingen, welke men aan de vederen van vogels 

heeft waargenomen, zonder dat eene nieuwe veder eene oude vervangt, 

hebben in den loop der laatste jaren aanleiding tot verschillende verkla- 

ringen van dit verschijnsel gegeven. SCHLEGEL was van oordeel, dat tegen 

de lente werkelijk als het ware een nieuw leven in de veder ontstond. 

Teregt werd hiertegen aangevoerd, dat dit in strijd was met het geheele 

anatomisch maaksel en de ontwikkelingswijze der vederen. SEVERTSOF riep 

ter verklaring de hulp van het ozone der lucht in. WeINLAND meende, 

dat een gekleurd vet, dat van buiten werd aangebragt, de oorzaak der 

nieuwe kleuring was. Thans zijn nieuwe en, naar het schijnt, zeer uit- 

voerige onderzoekingen daarover gedaan door den heer vricror FATIO. Zij 

zullen in hun geheel worden medegedeeld in eene afzonderlijke verhande- 

ling, maar hĳ heeft daarvan een uittreksel gegeven in de Bibliothèque 

universelle, Arch. des sc. phys. et natur., 1866, no. 99, p. 244. Wij ont- 

leenen daaraan het volgende: 

„Eene nieuwe kleuring kan in eene veder verschijnen, hetzij allengs en 

beginnende met den herfst, of snel met het begin der lente; zij kan ook 

hetzij alleen bestaan in eene versterking der reeds bestaande kleur of 

daarvan geheel verschillen. 

„De uit- of inwendige voorwaarden van zulke kleursveranderingen zijn: 

de vochtigheid der lucht, de warmtegraad , het licht, de beweging en het wet 

van het dier. De daardoor te weeg gebragte wijzigingen zijn: werschillende 

ontwikkelingen van zekere deelen der veder, de oplossing en de verspreiding 

van de inwendige kleurstof en het afbreken der uiterste deelen. 

„De vochtigheid doet de bastzelfstandigheid eener veder zwellen en be- 

vordert daardoor de gemeenschap tusschen de zamenstellende cellen en 

vezelen. Een vloeibaar kleurloos vet, dan eens van binnen, dan weder 

van buiten komende, lost de gekleurde vetachtige stof op, die zich in 

het midden bevindt en tot dusverre verborgen was. De sterkte der 

kleuring neemt dan in eenige gevallen eenvoudig toe, terwijl in andere 

de oude kleur vervangen en verjaagd wordt door de nieuwe, die haar 

naar buiten drijft , zoodat zij als een poeder aan de oppervlakte verschijnt. 

„Dit alles gebeurt zonder dat er het bloed eenig deel aan heeft.” 

He. 
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Fossile hersenen. — In de Palaeontographica, XIV, p. 37, T. X, geeft m. 

VON MEIJER de beschrijving en afbeelding van een merkwaardig fossiel, 

gevonden in de tertiaire bruinkolenformatie bij Walberberg. Het bestaat 

uit de nagenoeg volkomene hersenen van een klein zoogdier, waarschijnlijk 

uit de familiën der Mustelidae of Viverridae, waaraan men zelfs nog den 

oorsprong der zenuwen onderscheiden kan. Dit fossiel is geen steenkern, 

gevormd in de schedelholte, maar het zijn de hersenen zeive, door eene 

soort van pseudomorphose, in sphaerosideriet veranderd. 

He. 

Asymmetrie der Pleuronecten. — De zonderlinge scheefheid der kopdeelen 

van deze visschen is nog geenszins geheel verklaard. VAN BENEDEN en 

MALM hebben, elk voor zich, aangewezen, dat deze dieren in hunne jeugd 

symmetrisch zijn. Beide oogen staan dan ter weerszijde van den kop. 

STEENSTRUP (Om Skoevheden hos Flynderne og navulig om Vandringen af det 

övre öie fra Blindsiden til ötesiden twers igjennem Hovedet, Kjöbenhavn, 

1864) heeft gelegenheid gehad eenige jonge Plagusien te onderzoeken, 

die zich in verschillende toestanden van de metamorphose bevonden en 

daarbij waargenomen, dat het zich verplaatsende oog dwars door den kop 

heen gaat, onder het os frontale en frontale anterius door, en zoo aan de 

andere zijde komt. Im een der stadia door sreeNsTRUP beschreven, was 

het oog halverwege gekomen, zoodat het als een kleine uitpuiling met 

een spleetje aan de zijde van het andere oog verschijnt, maar tevens nog 

aan den anderen kant zigtbaar is, zoodat het dier drie oogen scheen te 

bezitten. 

Later heeft WiIJVILLE THOMPSON (Ann. a. Mag. of Nat. Hist., XV, p. 

361) de door sreeNstTRUP waargenomen feiten op eene andere wijze zoeken 

te verklaren. Hij meent namelijk, dat de verplaatsing van het oog niet 

zoude geschieden dwars door den kop heen, maar onder de huid over den 

schedel heen. Deze verklaring geeft echter geen rekenschap van het zoo 

even genoemd geval, waarin het zich verplaatsende oog zich inderdaad 

nog onder de schedelbeenderen bevond. 

Wenschelijk is het, dat een onderzoek der ontwikkeling dezer zonder- 

linge visschen, waartoe langs onze vaderlandsche kust zulk eene ruime 

gelegenheid bestaat, datgene wat nog twijfelachtig in deze zaak mogt 

zijn , opheldere. He. 

Glycogeen bij Mollusken. — Brzro heeft op verschillende soorten van Mollus- 

ken (Ostrea edulis, Cardium edule, Mytilus edulis, Solen siüligua, Pecten 

jacobaeus) proeven gedaan, waaruit hij besluit, dat bij hen dezelfde amy- 
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loide stof (glycogeen) voorkomt, die CLAUDE BERNARD het eerst in de lever 

der gewervelde dieren heeft aangewezen. Sommigen bevatten haar zelfs 

in buitengewoon groote hoeveelheid. Bij oesters vond hij 9,5 proc., bij 

Cardium edule zelfs 14 proc. van de bij 100° gedroogde geheele ligchaams- 

massa. Ten gevolge van de aanwezigheid dezer stof ontstaat bij deze 

dieren zeer spoedig melkzure gisting en het gevormde melkzuur is vol- 

doende om het dier voor verrotting te bewaren. (! Institut, 1866, p. 107). 

He. 

Het Laurentische stelsel en Bozoon op het vastland van Buropa. — Reeds sedert 

eenigen tijd beschouwde dr. c. w. cümBeL het gneisgebergte in Oost-Beije- 

ren en het Böhmerwald als het aequivalent van het in Noord-Amerika 

ontdekte Laurentische stelsel. Thans heeft hĳ in lagen van korreligen 

kalk, die daarin bevat zijn, ook Mozoon ontdekt, en deze ontdekking is 

door CARPENTER, aan wien GÜMBEL eenige stukken door tusschenkomst van 

LYELL had toegezonden, bevestigd geworden. (Neues Jahrb. f. Miner. , Geol. 

u. Palaeontol., 1866, p. 210). He. 

liet elektromagnetisch geluid in geleiders. — Over het geluid, dat in geleiders 

wordt te weeg gebragt door een afgebroken elektrischen stroom onder den 

invloed eens magneets, heeft pe LA RIVE op nieuw een onderzoek inge- 

steld. (Archives des Sciences physiques et naturelles, XXV, p. 311). Het is 

hem gelukt dit geluid, behalve in vloeistoffen — kwik en zoutoplossin- 

gen — zoo als hij reeds vroeger had waargenomen, nu ook op te wekken 

in fijn metaal- en koolpoeder, dat in buizen opeengedrukt of enkel op eene 

glasplaat was geplaatst. Daarvoor gebruikte hij als opwekkenden stroom 

dien van een RUHMKORFF-apparaat, daar de wederstand in de poeders voor 

gewone hydro-elektrische stroomen te groot was. Dit alles bevestigt hem 

in de reeds vroeger geuite meening, dat dit geluid wordt voortgebragt, 

niet door eene mechanische werking van den magneet op de massa des 

geleiders, maar door eene zuiver moleculaire werking in dezen laatsten. 

Ln. 

De gassen in eenen vuurhaard. — Deze waren tot nog toe, b.v. door BBEL- 
MEN, wel onderzocht en zorgvuldig geanalyseerd geworden, maar dit was 

steeds geschied nadat zij langzaam verkoeld waren. Sedert de ontdekking 

der dissociatie door pevirre werd het echter hoogst waarschijnlijk , dat het 

gasmengsel in groote smeltovens en hoogovens, daar waar het met de 

brandstoffen in aanraking en dus op zeer hoogen warmtegraad zich be- 

vond, zich in gansch anderen verbindingstoestand zou bevinden dan waar 
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de temperatuur lager is en dus verbindingen kunnen aangegaan zijn, die 

naar DEVILLE's uitkomsten bij zeer hooge temperaturen niet bestaan kun- 

nen. Carurerer heeft dit onderzocht en zijne uitkomsten zijn door DEVILLE 

meegedeeld aan de Académie des Sciences, in hare zitting van 16 April 11. 

Om die gassen te kunnen opvangen, zonder dat hunne dissociatie verloren 

gaat, moeten ze, gelijk pevirre dit reeds geleerd had, plotseling genoeg 

verkoeld worden om tot eene verbinding als ‘t ware geen tijd te hebben. 

Carrrerer heeft dit doel bereikt door in den vuurhaard, digt bĳ de 

gloeiĳĳende brandstof, het eene einde te doen uitkomen van eene metalen 

buis, die door een tweede, wijdere omringd was, terwijl door de ruimte 

tusschen beide een snelle stroom van koud water werd geleid. Als eene 

proeve van het daardoor teweeg gebragt verschil in de zamenstelling der 

gassen geven wij hier zijne uitkomsten bij de analyse van het gasmengsel 

uit een iĳzersmeltoven: 1) als het zeer digt boven den rooster, 2) als 

het op 15 meters daarvan af was opgevangen, na met de wanden van een 

stoomketel in aanraking te zijn geweest. In beide gevallen geschiedde dat 

opvangen onder zeer snelle afkoeling met behulp van den zoo even aan- 

geduiden buistoestel. Ter vergelijking vindt men in kolom 8 de zamen- 

stelling van het gasmengsel, genomen van dezelfde plaats als voor 2, 

doch nu met behulp van eene eenvoudige metalen buis, zonder snelle 

af koeling. 

Bestanddeelen Ì 2 8 

zuurstof 12.74 1.65 Hor 

kooloxyde 2.11 8.21 1.42 

koolzuur 2.62 1,42 15.02 

stikstof 81.93 81.72 82.35 

100 100 100. 

De temperatuur der gassen bij de opvanging 2 werd op ongeveer 600° 

C. geschat. Voor de beoordeeling der uitkomsten in kolom 1 vermeld, 

dient men in het oog te houden, dat de verkoeling, hoe snel ook, toch 

niet volstrekt oogenblikkelijk kon zijn. Daaraan is waarschijnlijk de aan- 

wezigheid van kooloxyd en koolzuur te wijten. De verkoelde buis werd 

na elke proefneming van buiten met eene zwarte laag van fijn verdeelde 

kool bedekt gevonden. Bij diezelfde temperatuur, waarbij in proef 1 

zuurstof en kool bijna volkomen gedissocieerd werden gevonden en hoogst 

waarschijnlijk geheel gedissocieerd zijn, oxydeerde zich het ijzer nog zeer 

heftig. LN. 

Strepen in het zonnespectrum door waterdamp in de lucht teweeg gebragt. — Nevens 
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de gewone strepen, die standvastig op dezelfde plaats worden gezien, kan 

men in dit spectrum met een sterk verstrooïjenden en scherp bepalenden 

spectroskoop nog, vooral in de minst breekbare helft daarvan , vele andere 

waarnemen, waarvan de meerdere of mindere duidelijkheid en het aantal, 

volgens COOKE (SILLIMAN's American Journal of science, March 1866 en 

daaruit Philosophical Magazine, XXXI, p. 337) enkel afhangt van den 

hygrometrischen toestand der lucht. Om dit aan te toonen, geeft hij 

afbeeldingen van de wijze, waarop zich op verschillende voor zulke waar- 

nemingen bijzonder gunstige dagen in zijn speetroskoop vertoonde wat 

men nog veelal »de natriumstreep” noemt, hoewel reeds KircHHOFF deze 

als een paar breede donkere strepen afbeeldde met een veel smallere 

tusschen beide, welke laatste met eene heldere streep in het nikkelspec- 

trum zamen valt. Op een zeer helderen winterdag , bij eene luchttempera- 

tuur van 10° F., was geene andere dan deze laatste tusschen de beide 

natriumstrepen D, en D, zigtbaar. De hygrometer toonde toen de aan- 

wezigheid van 0.81 grein water in een kubiek voet lucht. Bij een iets 

vochtiger lucht, 2.42 grein water per kubiek voet, vertoonde zich nevens 

de nikkelstreep nog ééne andere, bij 3.76 grein nog 4 meer en bij 6.57 

grein nevens deze nog eene en daarbij eene nevelachtige donkere band, 

naauwelijks oplosbaar in een aantal fijne strepen, alles tusschen D, en 

D, in gelegen. Het aantal dezer strepen neemt dus blijkbaar toe met de 

hoeveelheid van den waterdamp, die in de lucht aanwezig is en met veel 

grond kan haar ontstaan dus aan dien damp worden toegeschreven. En als dit 

zoo is, dan, zegt cooke, blijkt daardoor de waterdamp eene opslorpende 

werking op de minst breekbare deelen van het zonlicht, de roode en gele 

stralen, uit te oefenen en dan is de blaauwe kleur van eene heldere lucht 

zoowel als het feit verklaard, dat die kleur in den zomer krachtiger is 

dan in den winter. LN. 

De spectroskoop bij geregtelijke onderzoekingen. — Dr. BrrD HerRAPATH, te Lon- 

den, had voor weinige weken op een bijl bloedvlekken te onderzoeken , 

waarvan men giste, dat zij tot een moord, te Aberdare gepleegd, kon ge- 

diend hebben. Het ijzer was volkomen schoon en ook het heft vertoonde 

niets bijzonders; maar toen beide van elkaar losgemaakt waren, zag men 

op het te voren door het ijzer bedekte deel van het hout kleine plekjes, 

die zich onder het mikroskoop als geronnen bloed vertoonden. Deze afge- 

schraapt en het schraapsel in water gebragt zijnde , vertoonden zich spoedig 

aan de oppervlakte daarvan kleine bolletjes. Toen deze met behulp van 

den mikrospectroskoop van soRBY — een van eene spleet en een prisma 

voorzien mikroskoop — werden onderzocht, vertoonden zij de kenmerkende 

ennn 

rn ET 7 



WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 47 

absorbtiestrepen van het menschelijk bloed, eene in het groen en eene 

aan de grens van het geel. Op grond hiervan, van eene meting dier 

bolletjes onder het mikroskoop en van een mikrochemisch onderzoek, ver- 

klaarde ErRAPATH zonder aarzelen zich overtuigd, dat de bijl met bloed 

bevlekt was. (Les Mondes, 3 Mei 1866, p. 6.) Ln. 

Een merkwaardige diamant werd door rrémy vertoond aan de Académie des 

Sciences, in hare zitting van 7 Mei ll. Deze gaat, zoodra hij verwarmd 

wordt, van eene geelachtige tint tot eene roodachtige of rooskleurige over , 

om deze gedurende twee of drie dagen te behouden en dan zijne oorspron- 

kelijke tint weder aan te nemen. Deze diamant, die 4 grammen weegt, 

zou, als hij de genoemde bijzonderheid niet vertoonde , zestig duizend fran- 

ken waard zijn, maar wordt thans door de eigenaars, de h.h. ALPHEN, op 

honderdvijftig of tweehonderdduizend franken- geschat! 

Ln. 

Over de bij den mensch bestaande neiging om den typus van zijn eigen ras af te beelden. — 

De heer BOURDIN tracht het volgende te bewijzen: 

1) dat, krachtens een tot dusver nog miskend instinkt, de mensch steeds 

er naar streeft om in zijne teekeningen of beeldhouwwerken de trekken 

van zijn eigen ras af te beelden; 

2) dat dit instinkt het gevolg is van de meerdere of mindere moeije- 

lijkheid om menschen van vreemde rassen af te beelden; 

8) dat de kunst niets anders is dan eene overwinning, op dat instinkt 

behaald. (Compt. rend., Tom. LXII, pag. 767). 

Wij kennen de bewijzen niet, die de heer B. voor zijne stellingen aan- 

voert. Wij zouden echter meenen, dat het feit, dat de Egyptenaren en 

andere, minder beschaafde , volken in hunne kunstwerken den type van hun 

eigene natie uitdrukten, eenvoudig daaraan toe te schrijven is, dat zij 

afbeeldden wat zij dagelijks voor oogen hadden, en dat bij hen de moeije- 

lijkheid om vreemde typen uit te drukken het gevolg was (en geenszins de 

oorzaak) van de ingewortelde hebbelijkheid om steeds de nationale trekken 

voor oogen te hebben en daardoor zijne hand te laten besturen. 

Di Ee 

Huwelijken tusschen bloedverwanten. — De heer RAMBOSSON deelt aan de Aca- 

démie des sciences zijn gevoelen mede aangaande het belangrijke vraagstuk 

over het al of niet schadelijke van huwelijken tusschen bloedverwanten, 

waarbij hij vooral wijst op het feit, dat de mensch aan een oneindig grooter 

aantal ziekelijke toestanden bloot staat en de aanleg tot verschillende 
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ziekten bij hem veel grooter is, dan bij de dieren, zoodat zelfs bij de 

gezondsten steeds de beginselen van eene of andere ziekelijke aandoening 

of althans de neiging daartoe voorhanden zijn, — voorts dat het in den 

aard der zaak ligt, dat bij leden van ééne familie zeer dikwijls dezelfde 

ziekelijke aanleg moet bestaan. Daaruit blijkt, dat eene tot eene hoogere 

magt gestegene, als 't ware opgehoopte overerving van een gemeenschap- 

pelijken ziekelijken aanleg bij verbindtenissen tusschen verwante menschen 

meer te vreezen is dan bij de dieren, en dat dus de conclusien ten gunste 

van huwelijken tusschen bloedverwanten, die men aan waarnemingen bij 

dieren ontleent, niet in volle mate op den mensch van toepassing zijn. 

(Compt. rend., Tom. LXII, pag. 886). Deze opinie , misschien te eenvoudig 

en te natuurlijk dan dat men haar aannemen zou, is door mij reeds ver- 

scheidene jaren geleden kortelijk uiteengezet in de Schat der Gezondheid. 

Ik voeg er bij, dat de waarnemingen op dieren ook om andere reden niet 

veel gewigt in de schaal leggen ten gunste der besprokene huwelijken ; 

dat vele dier waarnemingen er bepaald tegen pleiten; en dat meer in het 

bijzonder de zoogenaamde veredeling der huisdierrassen door de zoogenaamde 

breeding in and in veelal niets dan ziekelijke verbastering is. 

Bl 

De Dodo. — Gelijk reeds in dit Bijblad gemeld is, zijn door den heer 

CLARKE op Mauritius een aantal beenderen van dezen vogel gevonden. De 

heeren PAUL GERVAIS en CH. COQUEREL hebben daarover een opstel aan de 

Académie des sciences ingezonden en ook de heer A. MILNE-EDWARDS heeft 

zulks gedaan. Wij verwijzen hen, die aangaande deze zaak uitvoerige 

inlichtingen verlangen, naar de Compt. rendus, Tom. LXII, pag. 924 en 

929, en vermelden hier alleen, dat de eerstgenoemde heeren uit den vorm 

van het sternum willen afleiden, dat de Dodo moet worden gebragt tot 

eene familie, verwant aan de familie der gieren, maar tevens aan zekere 

gallinaceën en eenige steltloopers, bepaaldelijk aan de duiven , trapganzen 

en ooï„evaars, terwijl MILNE-EDWARDS betoogt, dat de Dodo met de duiven 

ontegenzeggelijke punten van verwantschap aanbiedt, maar hem daaren- 

tegen ten aanzien van den vorm des borstbeens met de struisvogels, be- 

paaldelijk met den Nandoe, vergelijkt. Dits 

er GE 
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Tijd benoodigd ter vorming van stalagmiten. — In 1819 bragt de admiraal 

Sir DAVID MILNE van de Bermuda-eilanden een zeer groote stalagmiet 

mede, afkomstig uit eene grot op een dier eilanden. Deze stalagmiet, 

welke in het Edinburgsch museum bewaard wordt, is 8,41 meter lang, 

gemiddeld aan den voet 0,65 meter dik en heeft in haar midden-gedeelte 

eenen omtrek van 2,22 meter. 

Zijn zoon, de tegenwoordige vice-admiraal sir ALEXANDER MILNE , bezocht 

onlangs dezelfde grot, en het viel hem niet moejelijk de plek te herken- 

nen, waar 46 jaren vroeger de stalagmiet was afgezaagd. Tevens bespeurde 

hij, dat de tronk in dien tusschentijd weder iets was aangegroeid. Er 

vielen vijf droppels daarop, waarvan twee in elke minuut drie of vier 

maal; de drie andere vielen na veel langere tusschentijden. De beide 

eerste droppels hadden op de afgezaagde oppervlakte twee uitsteeksels 

doen ontstaan; door de drie andere droppels was slechts een dunne korst 

gevormd. Een der genoemde uitsteeksels was hoog 0,016 meter en aan 

zijne grondvlakte 0,093 meter breed; het andere had eene hoogte van 0,010 

meter en eene breedte van 0,056 meter. 

Van deze gegevens uitgaande en aannemende, dat de eerste stalagmiet 

zieh onder gelijke omstandigheden gevormd heeft, dan leert eene eenvou- 

dige berekening, dat daartoe niet minder dan 600,000 jaren zijn noodig 

geweest. (! Institut, 1866, p. 144). 

He. 

Een nieuw bewijs voor de daling van den bodem der Noordzee met het 

omringende land. — Dawson haalde met het sleepnet uit diepten van 36, 

40 en 42 vademen, boven de bank bekend onder den naam van »the Long 

Forties’’, gelegen op 40 mijlen van de kust van Aberdeen, schelpen op 

van Purpura lapillus, Litorina rudis, Solen siliqua en Mytilus edulis, allen 

soorten, die thans slechts nabij de kust, op geringe diepte leven. Dawson 

houdt het voor waarschijnlijk, dat de dieren geleefd hebben en gestorven 

1866. d 
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zijn op de plaats waar zij zijn gevonden en besluit derhalve daaruit, dat 

de bodem op dit punt gedaald is. (Philos. Magazine, 1866, April, p. 318), 

He. 

Borax-meer in California. — In California is in eene vulkanische streek 

een borax-meer ontdekt. Reeds in 1856 was zijn bestaan bekend gewor- 

den, doch eerst in 1863 is het naauwkeuriger onderzocht en sedert 1864 

heeft zich eene maatschappij gevormd om het te exploiteren. Gedurende 

den zomer verdroogt het meer en dan wordt de borax uit den modderigen 

bodem verzameld. In het natte jaargetijde bevat het meer water en van 

de daarin opgeloste zouten bestaat ongeveer de helft uit borax. Reeds 

heeft er eene belangrijke verzending van California-borax naar Nieuw- 

York plaats gehad. (Americ. Journ., March, 1866, p. 257). 

He. 

Koper in dierlijke stofen. — Voor eenigen tijd wekte eene mededeeling 

van ULEX, volgens welke in eene lange reeks van dierlijke zelfstandigheden , 

behoorende aan dieren uit verschillende klassen, overal min of meer 

groote hoeveelheden van koper gevonden waren, zeer de aandacht. Het 

schijnt thans te blijken, dat urex zich vergist heeft. Lossen vond aan- 

vankelijk, bij de herhaling dezer onderzoekingen met rundvleesch en 

eijeren, daarin ook duidelijke sporen van koper. Professor HEINTz maakte 

hem opmerkzaam op de omstandigheid, dat de tot de verkoling en verdere 

verbranding tot asch gebezigde vlam van een BUNsENschen brander groen- 

achtig gekleurd en dus koperhoudend was en dat men het dus voor mogelijk 

kon houden, dat het gevonden koper afkomstig was van den toestel, die 

ter verbranding werd gebezigd. Daar nu ook vrex zich van een dergelij- 

ken brander bediend had, zoo was het noodig de proeven met toestellen 

uit andere stoffen vervaardigd te herhalen. Lossen deed zulks en bevond 

nu, dat, wanneer hĳ verbrandingstoestellen bezigde, die enkel uit ijzer 

en glas bestonden, er geen spoor van koper in de onderzochte stoffen 

kon ontdekt worden. Daarentegen liet zich koper aanwijzen in zuivere 

soda, die lang op kool gegloeid was in de vlam aangeblazen door een 

koperen blaasbuis. (Journ. f. prakt. Chemie, XCVI, p. 460). 

He. 

Elektrisch licht bĳ de vischvangst. — Reeds sedert eenigen tijd heeft 

men proeven genomen, zoowel in Engeland als in Frankrijk, om bij de 

vischvangst gebruik te maken van het elektrisch licht. Die proeven 

worden thans op eene grootere schaal voortgezet. Den 1 April j.l. ver- 
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liet namelijk de visschersschuit »Charles de Dunkerque” de haven van 

Duinkerken onder leiding van TEISSIER en NETTO, welke laatste een eigen- 

dommelijken vangtoestel tot dit doel had vervaardigd. Het schip begaf 

zich ter kabeljaauw-vangst naar IJsland. 

De lichttoestel, welke de Charles de Dunkerque aan boord heeft, bestaat 

uit een stoomwerktuig van twee paardenkrachten, waardoor een magneto- 

elektrisch toestel met vier inductors wordt in beweging gebragt. Hierdoor 

wordt in een elektrische lamp van GRAMME, voorzien van een ballon van 

dik glas van 50 eentim. middellijn, de lichtboog gevormd. Bovendien heeft 

men nog een elektrische lamp van rovcauLr volgens diens nieuwste inrig- 

ting medegenomen. Daarin wordt de lichtboog gevormd in een glazen 

cylinder, die zamengesteld is uit drie buizen met ijzeren ringen, welke 

in elkander schuiven, als de buizen van een verrekijker. 

De vangtoestel, welke de visschers hebben medegenomen, gelijkt op 

een reusachtige porte-monnaie, die zich van zelf opent, wanneer de toe- 

stel daalt en zich sluit, wanneer hij opgehaald wordt. (DinereRr's Polyt. 

Journ., CLXXX, p. 166). He. 

Invloed der voeding op den groei der maag. — Het is bekend, dat de 

eerste maag of pens der herkaauwende dieren, welke in den volwassen 

staat de overige zeer verre in grootte overtreft, bij de geboorte daaren- 

tegen betrekkelijk klein is. M. wirkeNs nu voedde twee lammeren, die 

op denzelfden dag van elkander na gelijkende moeders geboren waren, 

het eene (A) alleen met melk, terwijl het andere (B) mede naar de wei 

ging en reeds in de tweede week, met de oude schapen, gras at. , Na 30 

dagen woog A 174 pond en B 20; pond. Beiden werden toen geslagt, 

de magen gereinigd en daarop haar kubiekinhoud gemeten door vulling 

met water. De uitkomst was de volgende: 

À B 

pens 327 kub. centim. 1832 kub. centim. 

netmaag 19 > » 206» » 

boek- en lebmaag 640 » ep: 803 » » 

som 986 » » 2841 » » 

Hieruit blĳkt derhalve, dat bĳ het lam, welks voedsel ten deele uit 

gras had bestaan, in dien korten tijd de gezamenlijke inhoud der verschil- 

lende maagafdeelingen bijna driemaal grooter was geworden dan van die 

van het uitsluitend met melk gevoede lam en dat verreweg het grootste 

gedeelte dezer toeneming op de pens en de netmaag komt, terwijl daar- 

entegen het verschil bij de beide andere magen betrekkelijk gering is. 



52 ALBUM DER NATUUR. 

Aan deze veel sterkere ontwikkeling der eerste maagafdeelingen beant- 

woordt ook de lengte der vlokken in de pens. Deze bedroeg bij A slechts 

1 millim., bj B 4 millim. (HeNNeBerG's Journal f. Landwirthschaft, 1865 , 

p. 448). He. 

Guano van vledermuizen. — In de gemeente Chaux-les-Ponts, op drie 

uren gaans afstand van Vesoul, bestaat een hol, dat aan talrijke vleder- 

muizen tot woonplaats strekt. De bodem is verscheidene ellen hoog met 

hunne uitwerpselen bedekt, zoodat de geheele hoeveelheid op 700—800 

kubiek ellen geschat wordt. Deze vledermuizen-guano is zeer vochtig, hij 

bevat ongeveer 60 proc. water, die hij echter aan de lucht spoedig ver- 

liest. Bij 120° gedroogd, bevat hij 55,2 proc. organische stof, 12,2 proc. 

stikstof als ammoniak, 8,3 proc. kalk en 24,3 proc. andere minerale 

stoffen. Zijne zamenstelling is dus bijna dezelfde als die van de Ameri- 

kaansche guano. (Compt. rendus, LX, p. 1044). He. 

Fossile spin uit het steenkolentijdperk. — Met zekerheid waren tot dusverre 

geene fossile spinnen in het steenkolenterrein ontdekt. Thans is er eene 

beschreven en afgebeeld door FERD. RÖMER in Neues Jahrb. f. Miner. , Geol. 

u. Palaeontol., 1866, H. 2, p. 186. Het voorwerp is gevonden in den 

schiefer van het steenkolengebergte bij Kattowitz in Opper-Silezie, en is 

buitengewoon goed bewaard gebleven, zoodat er geen twijfel bestaat, of 

het behoort tot de ware spinnen (Araneae). Het meest nadert het tot 

het tegenwoordige geslacht Lycosa. Römer heeft daarom deze oudste be- 

kende spinsoort Prolycosa anthracophila genoemd. He. 

Fossile Medusen. — Reeds voor eenige jaren was door BEIJRICH gewag ge- 

maakt van fossile medusen, gevonden in den lithographischen steen van 

Eichstadt. HarcKer heeft deze thans nader onderzocht. Hij heeft bevonden , 

dat twee in het museum te München bewaarde dubbelplaten een tot de afdee- 

ling der Craspedoten behoorende meduse bevatten, welke hĳ Craspedonites 

deperditus noemt. In eene andere dubbelplaat, bewaard in het museum te 

Berlijn, is eene acraspede meduse besloten, waaraan hij den naam van 

Acraspedites antiquus heeft gegeven. (Zeits. f. Wiss. Zool., XV, p. 504). 

Ook beschrijft KNER eene meduse door hem ontdekt in een doorgeslagen 

vuursteenknol uit het krijt van Niszniou in Galicie. Aan de goed bewaarde 

schijf zijn nog randligehaampjes en duidelijke spierstrepen waarneembaar. 

Armen en vangdraden ontbreken. Desniettegenstaande laat zich deze me- 

duse, welke kKNeR Medusites cretaceus heeft genoemd, met groote waar- 

schijnlijkheid in de familie der Pelagidae rangschikken. (Sitzungsber. d. k. 

Ak., Iste Abth., LII, p. 480). He. 

TE DEE EN 
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Invoering der cholera te Marseille in 1865. — Ofschoon wij ons in dit 

bijblad onthouden van zuiver geneeskundige mededeelingen, mogen wij 

toch daarin vermelden, dat GRIMAUD DE cAUX ten gevolge zijner in Sep- 

tember te Marseille gedane nasporingen ontdekt heeft, dat de cholera, 

die voorleden jaar die stad geteisterd heeft en toen veel meer dan hon- 

derdduizend personen daaruit had doen vlugten, niet daar ontstaan is, 

maar integendeel er is overgebragt, en wel door het schip Stella, hetzelfde, 

dat de eerste tijding van de aanwezigheid van cholera te Alexandrië naar 

Marseille overbragt. Dit schip had aan boord eenige Mohammedaansche 

pelgrims, die te Mekka waren geweest en waarschijnlijk — want dit wordt 

niet gemeld, — over Marseille naar Algerie terugkeerden. (Compt. rend. , 

Tom. LXII, pag. 1021). DAL: 

Eene nieuwe onderafdeeling van de familie-der herten. — In de zoölogi- 

sche verzameling, welke de heer ARMAND DAVID, zendeling van de congre- 

gatie der Lazaristen te Pekin, aan het Muséum d’ histotre naturelle heeft 

gezonden, behoort de huid van eene groote hertsoort, die zich èn door 

de rigting en de wijze van vertakking van het gewei, èn door den vorm van 

den staart van al de bekende herten onderscheidt. De Chinezen noemen 

het dier Milou en ook Ssen-pou-siang, hetgeen zeggen wil: de vier [eigen- 

schappen] die niet overeenstemmen, omdat zij vinden, dat dit dier naar 

zijn gewei op het hert, naar zijne voeten op het rund, naar zijn hals op 

den kameel en naar zijn staart op den ezel gelijkt. Het leeft in kudden 

in het keizerlijk park op eenigen afstand van Pekin en wel sedert zeer langen 

tijd; maar de Chinezen weten niet wanneer en hoe het er gekomen is. 

ALPH. MILNE EDWARDS, die er verslag van heeft gedaan aan de Académie 

des sciences, brengt het niet, zooals Vader pavrp meende te moeten doen, 

tot het geslacht Zarandus, maar maakt er een nieuw geslacht van en 

noemt het nieuw ontdekte dier Elaphurus Davidianus. (Compt. rend. , Tom. 

LXII, pag. 1090). Et De 

Wilde's magneto-elektrisch werktuig. — ‘t Is sedert lang bekend, dat de 

stroom van een magneto-elektrisch werktuig een elektromagneet kan be- 

krachtigen, zóó dat deze een veel malen grooter gewigt dragen kan dan 

de magneet, die in het werktuig is geplaatst. Wiper heeft dit feit op 

nieuw in ’tlicht gesteld en daarvan partij getrokken om met een staal- 

magneet of met eenige staalmagneten van betrekkelijk geringe kracht een 

magneto-elektrisch werktuig te construeren, waarvan de stroomsterkte nog 

door geen ander is geëvenaard, althans niet overtroffen. Daartoe wordt 

de stroom van een klein werktuig van dezen aard, waarin 4 staalmagneten 
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zijn geplaatst, die elk omstreeks 5 kilogrammen kunnen dragen, geleid 

door de omwinding van eenige elektromagneten, tusschen wier polen een 

grootere inductor roteert. De stroom van dezen laatsten bekrachtigt 

een tweede stel veel grootere elektromagneten, tusschen wier polen een 

derde inductor wentelt. De stroom van dezen nu gaf de volgende uit- 

werkselen : 

Een ijzeren staaf van 38 centimeters lang en ruim 5 m.m. dik werd daar- 

door gesmolten. 

Met de verschillende deelen der omwinding op eene andere wijze ver- 

bonden, werden ruim 2 meters ijzerdraad van 1,6 m.m. middellijn ge- 

smolten en ruim 6 el van hetzelfde draad tot gloeien gebragt. 

Het elektrisch licht van dit werktuig was sterk genoeg om, wanneer 

het op den top van een hoog gebouw werd ontwikkeld, des avonds 

schaduwen van de gasvlammen op de straat tegen een muur te doen ont- 

staan op ruim 400 meters afstand. 

Men begrijpt, dat hierbij de drie inductoren door een stoomwerktuig in 

beweging werden gebragt. 

De inrigting der drie werktuigen is zonder afbeeldingen niet wel duide- 

lijk te maken. Voor hem, die meer bijzonder met de verschillende voor 

zulke toestellen gebruikelijke inrigtingen bekend is, zal het genoeg zijn 

hier te zeggen, dat wirpe daarin blijkbaar die van sieMENs heeft gevolgd , 

gelijk zij in alle eenigzins uitvoerige leerboeken over elektrische telegra- 

phie, b.v. die van DUMONCEL en van SCHELLEN is beschreven. 

Eene bijzonderheid verdient hier nog te worden vermeld. Het practical 

mechanics magazine, June 1866, p. 95, waaruit wij de voornaamste der 

bovenvermelde bijzonderheden ontleenen, berigt daarbij, dat wiLpe's 

werktuig weinige dagen geleden in eene vergadering der Royal society 

was vertoond door FARADAY. Men weet nu, dat deze groote natuurkun- 

dige in de laatste jaren niets van zich had doen hooren. Hij bewoonde 

in het kasteel van wiNDsoR de vertrekken hem door de koningin van 

Engeland daar ingeruimd, door verzwakking naar ligchaam en geest tot 

arbeid ongeschikt. Het zou zeker een heugeliĳk nieuws zijn voor de 

wetenschap, indien men uit dit optreden van rARADAY met een werktuig, 

waarvan het gronddenkbeeld geheel op een zijner ontdekkingen berust, 

mogt opmaken, dat hij zich weder krachtiger gevoelde en dus misschien 

geschikt en opgewekt om nog iets te voegen bij de lange reeks van ont- 

dekkingen waarmede hij de physica reeds heeft verrijkt. Ln. 

Elektrisch geleidingsvermogen van dezelfde stof in verschillenden vorm. — 

Fovcaurr heeft aan de Académie des sciences in hare zitting van 14 Mei 

eten" ne 
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Ll. de uitkomsten van eenige nieuwe onderzoekingen van GUILLEMIN over 
dit onderwerp medegedeeld. Het algemeen besluit van G. daaruit opgemaakt 
is, dat een geleider onder overigens gelijke omstandigheden een des te 

geringeren geleidingswederstand vertoont, naarmate hij eene grootere 
oppervlakte bezit. Zoo geleidde een band veel beter als hij over de ge- 
heele breedte is plat gelaten, dan wanneer hij in de lengte eenige malen 
zamengevouwen is. Henige dunne koperdraden, die nevens elkaar zijn 
uitgespannen, geleiden beter als zij elkaar raken dan wanneer zij op 

eenigen afstand van elkaar zijn geplaatst. 

Een uitvoeriger verslag dan wat wij nu bezitten zal van deze proefne- 

mingen noodig zijn om te kunnen beoordeelen, in hoever zij eene wijziging 

noodzakelijk maken in de tot nog toe geldige voorstellingswijze van ge- 

leiding en geleidingswederstand. Ln. 

Element van Gerardin. — Reeds voor eenige maanden had GERARDIN aan 

de Académie des sciences voorgesteld, om het BUNseN-element te wijzigen 

door bij de kool eene oplossing te gieten van ijzerperchloruur met konings- 

water zuur gemaakt en het zink te vervangen door ijzeren schaaf- en 

draaispanen met een plaat van smeed- of gietijzer als geleider in gewoon 

water geplaatst. De inwendige wederstand van zulk een element moet 

vele malen grooter zijn dan die van een BUNSEN-element. Toch berigt een 

der leden van de redactie der Archives des sciences naturelles (XXVI, 

p. 67), dat hij een dezer elementen in werking gezien heeft en ten 

gevolge daarvan overtuigd is, dat het aanmerkelijke voordeelen bezit. 

Het verbruikt veel goedkooper materialen dan het laatstgenoemde, ont- 

wikkelt geene merkbare dampen van salpeterig zuur en ontleedt toch water 

met genoegzame snelheid om misschien in de laboratoria het gebruik van 

eenige daarvan verkieselijk te maken boven dat van de gewone middelen 

om waterstof en zuurstof te ontwikkelen. Ln. 

Over den invloed van de onderlinge wrijving der luchtdeeltjes op de voort- 

planting van het geluid heeft prof. sreran te Weenen analytische onder- 

zoekingen bekend gemaakt, (Sitzungsberichte der Wiener Akademie en daaruit 

Philosophical magazine, June, 1866, p. 551). Daaruit blijkt, dat de snel- 

heid dier voortplanting door de wrijving wordt vergroot en wel des te 

meer naarmate de toon hooger is. Maar zelfs voor de hoogste toonen is 

deze vermeerdering nog zeer gering, omstreeks 0,001 millimeter per seconde, 

Voor de trillingsamplitude heeft de wrijving eene vermindering ten 

gevolge, die met den afstand toeneemt naar eene geometrische reeks, 

waarvan de reden met de toonhoogte grooter wordt en wel naar de tweede 
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magt van het aantal trillingen in de tijdseenheid. Zoo wordt die ampli- 

tude bij een toon van 10000 trillingen op een afstand van 1000 meters met 

1 verminderd, diezelfde vermindering ondergaat een toon van 30000 tril- 

lingen reeds op 100 meters afstand. 

Ook bĳ staande trillingen neemt de amplitude af met den tijd in geo- 

metrische reeksen, waarvan de redens bij verschillende hoogten tot elkaar 

staan als de tweede magten van de aantallen trillingen. Bij toonen van 

1000, 10 000 en 30 000 trillingen per seconde zinken de trillingsamplitudes 

tot op de helft respectivelijk na 100, 1 en 0,1 seconde. 

Ln. 

Ter bepaling van het soortelijk gewigt van vloeistoffen slaat NEWLANDS 

(Chemical news, XIII, p. 50 en daaruit DINGLER’s Polytechnisch journal, 

CLXXX, S. 163) eene kleine verandering in de fleschjesweging voor, die 

zeker in vele gevallen nuttig kan zijn. In plaats namelijk van de weging 

in een door een glazen stop of plaatje gesloten fleschje, dat op de bekende 

wijze eerst met water en dan met de te onderzoeken vloeistof geheel wordt 

gevuld, neemt N. eene met een merkje in het naauwe bovendeel voorziene 

pipet, vult deze door opzuiging met de beide vloeistoffen en bepaalt het ge- 

wigt van de telkenmale daarin bevatte massa door het gewigtsverlies van 

eene vooraf aan de balans getareerde hoeveelheid. Men heeft daarbij al het 

voordeel, dat een wijdhalzig fleschje aanbiedt voor het schoonmaken, 

vereenigd met dat van een naauwhalzig voor de naauwkeurigheid , indien 

men maar zorg draagt de punt der pipet niet verder in de vloeistof te 

steken dan juist noodig is. Ln. 

Magnesium amalgama. — PHresonN berigt naar aanleiding van een artikel 

in het tijdschrift der Chemical society te Londen over onderzoekingen van 

WANKLYN Een CHAPMAN, aangaande het magnesium (Cosmos, 16 Mai 1866, 

p. 365). Het belangrijkste der daar medegedeelde feiten is zeker dit, dat 

terwijl een natrium-amalgama, ‘gelijk bekend is, het water veel minder 

heftig ontleedt dan het natrium alleen, bij het magnesium juist het tegen- 

overgestelde plaats heeft. Een magnesium-amalgama, verkregen door on- 

der verhitting 1 deel van dit metaal met 200 deelen kwik te verbinden, 

ontleedt water met groote heftigheid. LN. 

Nn 



WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 

Nieuw verschenen ster. — In de afgeloopen maanden heeft een altijd 

zeldzaam verschijnsel de aandacht der sterrekundigen in hooge mate ge- 

trokken, de verschijning namelijk van eene nieuwe ster in het sterrebeeld 

de noordelijke kroon. De ontdekking geschiedde bijna geliĳktijdig in 

Engeland den 12den Mei door de heeren 7. BIRMINGHAM en BAXENDELL en 

in Frankrijk den 13den Mei door den ingenieur courBEBAISSE te Rochefort. 

De ster behoorde toen minstens tot die der derde grootte. Later is zij 

allengs weder in helderheid afgenomen, zoodat zij thans niet meer met 

het bloote oog zigtbaar is. Door vergelijking met naburige sterren bleek, 

dat haar stand onveranderd bleef. Zeer opmerkelijk zijn de resultaten 

van het spectraal-analytisch onderzoek dezer ster door de heeren worrF 

en RAYET te Parijs en HUGGINS en MILLER te Londen. Daarbij is namelijk 

gebleken, dat zij een dubbel spectrum geeft, het eene, met zwarte 

strepen, van de kern, die als een gewone vaste ster licht, het andere, 

met heldere strepen, van een de kern omgevend gashulsel of lichtnevel. 

Het schijnt derhalve, dat het plotselijk verschijnen dezer ster moet worden 

toegeschreven aan eene even plotseliĳjke geweldige warmte-ontwikkeling 

van een hemelligchaam, dat daardoor als het ware in brand is geraakt. 

Greep een zoodanig verschijnsel aan onze zon plaats, dan zoude eene 

vernietiging van het geheele organische leven aan de oppervlakte onzer 

planeet daarvan het gevolg zijn. He. 

Nieuwe bereidingswijze van het peroxidum hydrogenii. — SCHOENBEIN heeft 

eene nieuwe en hoogst eenvoudige bereidingswijze van het perozidum 

hydrogenii ontdekt. Zij bestaat daarin, dat geamalgameerd zink in poeder 

in een grooten ballon, onder toetreding van lucht, met gedestilleerd 

water geschud wordt. De zuurstof wordt dan door het water en het zink 

geabsorbeerd, onder vorming van perozidum hydrogeni en zinkoxide, 

welk laatste gemakkelijk wordt afgescheiden. Het op die wijze verkregen 

perozidum hydrogenii is vrij-van zuur en kan lang zonder ontleding be- 

1866. & 
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waard worden. Het is geheel zuiver en bevat geen sporen van zink of 

kwikzilver. (Les Mondes, 1866, II, pag. 52). He. 

Handelwijze om glazen flesschen met gassen te vullen, zonder het gebruik 

eener gastob. — SroLBaA doet zulks op de volgende manier. Een goed in 

den hals eener flesch sluitende, zoo noodig met was bekleede kurk heeft 

twee openingen. In de eene steekt een kort glazen buisje, van onderen 

eindigende vlak onder de oppervlakte der kurk en aan zijn boveneinde 

regthoekig omgebogen. Door de tweede opening gaat eene andere buis 

tot op den bodem; het boven de buis uitstekend einde is tweemaal regt- 

hoekig omgebogen, het nederdalend gedeelte is kort. 

Ter verzameling van het gas in de flesch wordt deze met water gevuld. 

Is dit in water oplosbaar, dan kan men op het water een laagje olie 

gieten. Het korte buisje wordt door middel van een caoutchoucbuisje, 

waaraan zich een klemkraan bevindt, in verband gebragt met den toe- 

stel, waarin het gas ontwikkeld wordt. Dit verplaatst het in de flesch 

bevatte water, dat door den korten arm der hevelvormige buis uitvloeit. 

Wil men het gas uit de flesch weder in een ander vat drijven, zoo 

behoeft men slechts de hevelvormige buis met eenen genoegzaam hoog 

geplaatsten aspirator te verbinden. Dan dringt wederom water in de 

flesch en het gas ontwijkt door het korte buisje, d. i. door hetzelfde , 

waardoor het oorspronkelijk ingevoerd is. (Journal f. prakt. Chemie , 1866, 

XCVII, p. 310). He. 

_ Autogenesis. — Voor eenigen tijd deelde groRGE cHiLp (Proceedings, for 

16 June, 1864) de uitkomsten eener reeks van proeven mede over het 

vraagstuk der autogenesis, welke hij vervolgens (Proceedings, for 27 

April, 1865) nog door nieuwe heeft uitgebreid en bevestigd. Deze proeven 

dragen alle blijken van met groote zorg te zijn genomen en schijnen 

inderdaad aan cmiup regt te geven tot het besluit: dat in infusiën van 

plantenstoffen , die 10 tot 12 minuten lang gekookt hebben in een stroom 

van heete lucht, welke gegaan is door eene gloeïĳende porceleinen buis, 

opgevuld met fijn gestooten porcelein, zeer kleine organische wezentjes 

(Bactertum) ontstaan. Dat deze door PAstTEUR bij zijne welbekende proeven 

niet gezien zijn, schrijft criup daaraan toe, dat deze slechts eene vergroo- 

ting van 350 maal heeft gebruikt, terwijl de bacteriums, om goed waarge- 

nomen te worden, eene vergrooting van 1500 tot 1700 vorderen. CHiLp 

doet opmerken, dat er nu drie mogelijkheden bestaan: 1) de kiemen der 

bacteriums zijn in staat aan de kookhitte te weerstaan; 2) zij ontstaan 

door generatio spontanea; 9) zij zijn geen organische wezens. Laatstge- 



WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 59 

noemde dezer drie mogelijkheden meent criLp, op grond zijner gezamenlijk 

met BEALE in het werk gestelde onderzoekingen, te mogen ontkennen. 

Tusschen de beide andere mogelijkheden meent hij geene beslissende keuze 

te mogen doen. 

Waar het dilemma aldus gesteld is, daar komt vooral de beantwoor- 

ding der vraag te pas: aan hoe hooge temperaturen kan het organische 

leven nog weerstand bieden. Reeds kent de wetenschap een aantal feiten , 

die onwedersprekelijk bewijzen, dat er organismen zijn, welke eene vrij 

hooge temperatuur kunnen doorstaan. Onlangs zijn deze, bepaaldelijk 

met het oog op het hier bedoelde vraagstuk, nog eens zamengesteld door 

prof. w. H. BREWER in het American Journal, 1866, p. 391, die er eenige , 

ontleend aan zijne eigene ervaring, heeft bijgevoegd. Zoo zag hij planten- 

groei in eene heete bron bij Pluton-creek in California, waarvan de tem- 

peratuur 93’ C. (200° F.) bedroeg. Zaden eener plant, behoorende tot de 

familie der Portulaceae, ontkiemden nog, na in kokend water gedompeld te 

zijn. HeMMINGwAy wil zelfs gevonden hebben, dat zaden van Sambucus 

nigra nog ontkiemden, na tweemaal gekookt te zijn. Bekend zijn voorts 

de proeven van PAYEN over het weerstand biedend vermogen aan eene 

hooge temperatuur van de sporidien van Oidium in het commiesbrood. 

Maar bovendien biedt zich het vraagstuk nog van eene andere zijde 

aan, waarop reeds FREMY en nu onlangs DANA (Americ. Journ., p. 989) de 

aandacht gevestigd heeft. Zelfs gesteld, dat het bewijs geleverd was, dat 

alle organische kiemen bij de kookhitte als zoodanig vernietigd werden, 

dan is het tot hiertoe slechts gelukt organische wezens te zien geboren 

worden in vochten, welke stoffen bevatten, die het resultaat zijn der 

vroegere levenswerkzaamheid van planten of dieren. Om leven te doen 

ontstaan , moet derhalve leven zijn vooraf gegaan. Herst dus wanneer het 

aan de synthetische chemie zal gelukt zijn zamengestelde stoffen als 

suïker, amylum, eiwitachtige zelfstandigheden enz. daar te stellen en 

men daaruit organische wezens ziet geboren worden, welker kiemen niet 

van buiten kunnen zijn aangevoerd, eerst dan zal men kunnen spreken 

van eene ware autogenesis, van een ontstaan van organische wezens uit 

anorganische stof. | He. 

Ontwikkeling der Aphiden. — Het is bekend, dat de Aphiden gedurende 

eene reeks van generatiën levende jongen ter wereld brengen, zonder 

voorafgegane copulatie. Al naar gelang van het standpunt, waarop men 

zich plaatst, is dit verschijnsel geduid als parthenogenesis of als generatio 

alternans. In eene verhandeling, aangeboden in de vergaderingen van 

den 4 en 11 Junij j.l. der Fransche Akademie, neemt BALBIANI een geheel 
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nieuw standpunt in. Uit zijne waarnemingen zoude namelijk voortvloeïjen , 

dat de zoogenaamde geslachtlooze of enkel vrouwelijke Aphiden inderdaad 

hermaphroditisch zijn, zoodat er bevruchting plaats grijpt , hoewel dan ook 

op eene geheel eigene wijze, waarvan voor zoo ver ons bekend is het 

dierenrijk geen tweede voorbeeld aanbiedt. Nadat namelijk in de ova of 

pseudova zich het blastoderma gevormd heeft, ontstaat volgens BALBIANI 

aan zijn achterste pool eene opening, waardoor de van een zak omgeven 

dojer naar buiten puilt. Daarop snoert zich de dojerzak af en verdeelt 

zich aldus in tweeën. Het achterste gedeelte wordt dan tot een manne- 

lijk orgaan; in de voorste afgesnoerde blaas, die in de blastoderma-holte 

achter blijft, vormen zich de ware eijeren. Nader onderzoek zal moeten 

leeren, in hoeverre zich de waarnemingen van BALBIANI en de door hem 

daaruit afgeleide gevolgtrekkingen bevestigen. He. 

Een ei van Dinornis. — Door 5. oc. STEVENS is uit Nieuw-Zeeland een 

volkomen ei van den uitgestorven reusachtigen vogel Dinornis naar Londen 

gebragt. Het heeft eene lengte van 10 B. duimen en eene breedte van 7 

duimen, terwijl de schaal „ duim dik is. Den 24 Nov. j.l. is dit ei ten 

publieken verkoop aangeboden. De eigenaar had den koopprijs gesteld 

op minstens 125 pond sterling; er werd echter slechts(!) 115 pond (zegge 

1380 gulden) geboden. (Geol. Magaz.., no. 18, 1865, p. 576 en daaruit in 

Neues Jahrb.‚f. Miner., Geol. etc., 1866, p. 379). He. 

Teekening van Ursus spelaeus. — Bij de teekening van Mlephas primige- 

nius, in het vorige jaar door vArTET bekend gemaakt, voegt zich thans 

eene van Ursus spelaeus , die vervaardigd is door een mensch in het tijdperk 

toen rendieren nog zuidelijk Frankrijk bewoonden. Deze teekening, ge- 

graveerd op een gerolde leisteen, werd in de vergadering der Fransche 

Akademie van 18 Junij j.l., namens den heer GARRIGOU, door D' ARCHIAC 

vertoond. Zij stelt het dier in loopende houding voor. Op het voorhoofd 

bemerkt men eene dergelijke bogt als aan den schedel des holenbeers wordt 

waargenomen. He. 

Gassen bevat in de vaten van planten. — Uit onderzoekingen daaromtrent 

in het werk gesteld bij den moerbezieboom en den wijnstok, door r. 

FAIVRE en N. DUPRÉ, kan men de volgende besluiten afleiden: 

1) gedurende den winter bevatten de vaten bijna uitsluitend lucht, in 

den zomer lucht en sap beide; 

2) de gedurende den winter in de vaten bevatte lucht heeft nagenoeg 

de zamenstelling van dampkringslucht ; 
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3) bĳ het begin der vegetatie, in de lente, vermeerdert het koolzuur- 

gehalte en neemt dat van de zuurstof nagenoeg in gelĳke evenredig- 

heid af; 

4) de hoeveelheid koolzuur is het grootst (tot 14,6 proc. zoowel voor 

den moerbezieboom als voor den wijnstok) tijdens de vegetatie het krach- 

tigst is, d. i. in het midden van den zomer; 

5) bij het verzwakken der vegetatie, tegen het einde van den zomer, 

vermindert weder het koolzuurgehalte en neemt dat van de zuurstof toe. 

(! Institut, 1866, p. 181). He. 

Beweging door wederstandbiedende middenstoffen. — Dr. scrreck te Bremen 

heeft hierover eene zeer uitvoerige reeks van proefnemingen bekend ge- 

maakt (POGGENDORFF's Annalen, CXXVII, S. 524), die zich van alle 

vroegere vooral onderscheiden door de eenvoudigheid van de daarbij 

gevolgde handelwijze. Hij gebruikte een cylindrisch vat van aanzienlijke 

wijdte en 2 meters hoogte, in den wand waarvan tegenover elkaar op 

verschillende hoogten glazen waren aangebragt. Werd nu dit vat met 

water gevuld en liet. men een ligchaam, van een soortelijk gewigt grooter 

dan 1, aan de oppervlakte van dit water vrij, dan zonk het daardoor heen 

tot op den bodem van het vat en men kon door de glazen heen het oogen- 

blik waarnemen, waarop het zich daarbij op verschillende hoogten 

boven dien bodem bevond. De aan de proef onderworpen ligchamen, 

bollen van 2, 4 en 6 centimeters ongeveer middellijn, een cylinder van 

6 em. middellijn en 12 em. hoog en een dubbelkegel van 4 cm. middellijn 

en 8,5 cm. lang, waren hol en konden inwendig met hagelkorrels worden 

bezwaard totdat zij het gewigt van het door hen verdrongen water om 

eenige grammen of deelen van een gram overtroffen. Het bleek spoedig, 

dat dit overwigt slechts gering behoefde te zijn om te weeg te brengen 

dat de snelheid der beweging, zeer kort na het begin van den val reeds, 

standvastig werd. Alle waarnemingen zijn dan ook gedaan door uit den 

tijd, die de ligchamen gebruikten om van een punt, 50 cm. onder de 

oppervlakte des waters gelegen, den bodem te bereiken, hunne snelheid 

te berekenen, die men daarbij als standvastig aannam. 

ScriecK's theoretische beschouwingen en de discussie zijner uitkomsten 

zijn niet geschikt om in uittreksel te worden weer gegeven. Wij vermel- 

den dus hier alleen die uitkomsten, zooals zij door S. zelven zijn gefor- 

muleerd : 

1) bĳ snelheden, niet grooter dan van 20 em. per seconde, volgt de 

wederstand den regel van NEWTON en neemt toe naar de tweede magten 

dier snelheden ; 



62 ALBUM DER NATUUR. 

2) bĳ grootere snelheden is de wederstand met eene hoogere magt der 

snelheid evenredig, wier exponent met de oppervlakte der zich bewegende 

ligchamen toeneemt ; 

3) de wederstand tegen bollen is vrij naauwkeurig evenredig met de 

tweede magten der middellijnen, dus met de oppervlakten, doch neemt 

bij grootere bollen in sterkere verhouding toe; 

4) de wederstanden tegen bollen en cylinders van dezelfde middellijn 

staan tot elkander als 2 tot 3; 

9) de wederstand tegen een kegel is grooter dan die tegen een bol van 

dezelfde middellijn. LN. 

Zigtbaar maken der verschillende standen van een trillend ligchaam. — 

In eene aankondiging van een werkje van MONTIGNY: Conférences sur les 

proprietés physiques de la matière , wordt in Les Mondes, Juin 1866, p. 298, 

daaruit de beschrijving aangehaald van MONTIGNY's inrigting tot bovenge- 

noemd doel. Deze is aanbevelingswaardig genoeg om haar hier in herin- 

nering te brengen, vooral omdat zij veel minder bekend schijnt te zijn 

dan de veel omslagtigere van DUHAMEL en WERTHEIM, van LISSAJOUS enz. 

Wanneer men eene veerkrachtige staaf met het eene einde regthoekig 

op eene as bevestigt en deze met de staaf met genoegzaam groote, 

eenparige snelheid doet wentelen, dan ziet men daarbij een-onder de staaf 

onbewegelijk geplaatst wit vlak gelijkmatig eenigzins verdonkerd , zoolang 

de staaf niet trilt. Brengt men deze echter in trilling, terwijl zij, door 

bij elke omwenteling der as eens tegen een vasten hinderpaal te stooten, 

in steeds genoegzaam dezelfde trillingsamplitude. wordt gehouden, dan 

ziet men het cirkelvormige vlak in afwisselend donkere en lichtere sectoren 

verdeeld, overeenkomende met die trillingsphasen der staaf, waarbij hare 

snelheid door de omwenteling wordt verkleind of vergroot. Men ziet de 

schijf als ’t ware, even als een rad, van spaken voorzien. Het aantal 

dier spaken nu geeft het aantal der trillingen voor elke geheele omwen- 

teling der as aan, en wanneer men het zoo inrigt, dat dit een geheel 

getal is, of met andere woorden dat de spaken steeds op dezelfde plaats 

gezien worden, dan kan men ze zonder moeite tellen. 

Al wordt het er hier niet bĳ gezegd, toch is het duidelijk, dat men bij 

zulke proefnemingen behalve de veerkracht der staaf ook nog de centri- 

fugaalkracht in werking brengt, die zeker eene merkbare vergrooting der 

trillingssnelheid moet te weeg brengen. Bij staven van ongelijke lengte 

is die invloed verschillend. Misschien ware het daarom beter de staven 

niet regthoekig op de as, maar daarmede evenwijdig te plaatsen, al 

wordt daardoor de telling eenigzins moejjelijker. Lr. 
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Temperatuurvermindering door sommige metaallegeringen. — Naar een 

berigt in hetzelfde tijdschrift, pag. 279, heeft PmirsoN eene merkwaardige 

verlaging der temperatuur waargenomen bij het vermengen van 1617 

wigtjes kwik met 207 lood, 118 tin en 284 bismuth. De luchttempera- 

tuur — dus zeker ook die der metalen — was 17° C. en in het mengsel 

daalde de thermometer in weinige oogenblikken tot 10° C. Zelfs wanneer 

de bovengegevene verhoudingen der verschillende metalen niet naauwkeurig 

worden gevolgd, is nog het warmteverbruik bij de menging toereikend om 

de dampen uit de omringende lucht zich te doen neerslaan op de wanden 

van het vat, waarin zich de metalen bevinden. Het lood schijnt daarbij 

niet, het bismuth daarentegen wel eene wezenlijke rol te spelen en dus 

in het mengsel onmisbaar te zijn. Ln. 

Over de doordringbaarheid van caoutchouc voor waterstof hebben ARON- 

STEIN en SIRKS proeven gedaan (Zeitschrift für chemie, 1866, S. 260 en 

daaruit Archives des Sciences physiques et nuturelles, XXLV, p. 143). Zij 

verbonden caoutchoucbuizen met een met waterstof gevulde flesch en 

hielden die gesloten. Zij vonden: 

1) bĳ gebruik van eene gewone gevulcaniseerde caoutchouchbuis van 

93,6 vierkante centimeters oppervlakte en 1,2 millimeter wanddikte, na 

drie dagen 5,5 pCt. van de in de flesch voorhanden waterstof door de 

poriën der caoutchouc uitgegaan en daarvoor 1,5 pCt. lucht binnengekomen; 

2) bĳ gebruik van eene gedevulcaniseerde buis van 834 vierk. em. opper- 

vlakte en 1,6 m.m. wanddikte, in 12 dagen 6,6 pCt. waterstof uitgegaan en 

1,7 pCt. lucht binnengekomen ; 

8) bij gebruik van eene buis van zuivere, ongevulcaniseerde caout- 

chouc van 50 vierk. cm. oppervlakte en 1,35 m.m. wanddikte, in 28 dagen 

22,7 pCt. waterstof uitgegaan en 5,9 pCt. lucht binnengekomen. 

Ln. 

Caries bij Anthropomorphen. — Brscrorr zegt in een aan de Académie des 

Sciences ingezonden opstel, dat hij bij vier van negen door hem onder- 

zochte schedels van Chimpanzé de schedel- en aangezigtsbeenderen hier 

en daar aangedaan heeft gevonden door exostosen, osteophyten en caries, 

die soms vrij aanmerkelijke verwoestingen had aangerigt, terwijl vele 

tanden door caries aangedaan of vernield waren. Bij de vele door hem 

mede onderzochte gorilla- en orang-oetan-schedels vond hij daarvan niets ; 

slechts de schedel van een oud orang-oetan-wijfje had ééú carieuzen tand. 

Het zoude, zegt B., belangrijk zijn de ziekten van de meest op den 

mensch gelijkende apen te leeren kennen; de heer BÉRENGER-FÉRAND heeft 
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in Januarij 1865 een geval van scheurbuik bij een jongen chimpanzé aan 

de akademie medegedeeld. Let men op de betrekkelijke menigvuldigheid 

van carieuze aandoeningen bij chimpanzé, dan zou men bijna tot eene 

grootere uitgeleefdheid van deze diersoort dan van de beide andere anthropo- 

morphen moeten besluiten. Treffend is ook de zeldzaamheid van oude voor- 

werpen ; sedert de eerste beschrijving van een jongen chimpanzé door TYsoN 

verliepen er 230 jaren eer OWEN in het bezit kwam van een geraamte van 

een oud wijfje. Van geraamten of schedels van oude mannetjes heeft men 

in Europa maar drie of vier. Is de aapsoort, die ’t meest op den mensch 

gelijkt, op het punt om weldra van de aarde te verdwijnen? (Compt. 

rend., Tom. LXIT, pag. 1236). DiG, 

Cholera te Marseille. — Ik acht mij verpligt hier te melden, dat de be- 

weringen van GRIMAUD, DE CAUX, kortelijk vermeld in het vorig nummer 

van dit Bijblad, door pr PIETRA-SANTA worden wederlegd in een opstel, 

voorkomende in de Comptes rendus, Tom. LXII, pag. 1279 enz., maar door 

den eersten weder worden verdedigd in een brief, te vinden pag. 1846. 

Bels 

Australisch mahoniehout. — Het hout van Mwcalyptus mahogany, in 

Australie Javva genaamd, een snel groeijenden en kolossalen boom, schijnt 

niet door den paalworm te worden aangedaan; volgens berigt van MILLET 

zijn planken van dat hout, die zeventien jaar lang in de zee gelegen 

hadden, er volkomen onbeschadigd uitgehaald, terwijl het hout van een 

ter zelfder plaatse gezonken schip door de paalwormen doorboord was. Die 

boom zou in Algerie, op Corsica, welligt zelfs in het zuiden van Frank- 

rijk kunnen worden geacclimateerd. (Les Mondes, 21 Juin 1866, pag. 

289). D. L. 

Invloed der electriciteit op de physische en intellectuêle ontwikkeling van 

kinderen. — Ik meen hier kortelijk gewag te moeten maken van twee door 

dr. rocerour te Parijs in Zes Mondes (28 Juin 1866, pag. 357) medege- 

deelde waarnemingen, waaruit blijken zou, dat de aanwending der elec- 

triciteit (die bij het eene der voorwerpen plaats had om continentia 

urinae te bestrijden,) een allergunstigsten invloed uitoefent niet alleen 

op de ligchamelijke, maar ook op de verstandelijke ontwikkeling van in 

beide opzigten hoogst achterlijke kinderen, D. L. 
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Vlamreactien. — Onder dezen titel verscheen in de Ann. d. Chemie u. 

Pharm., Bd. CXXXVIII, p. 258, een opstel van BUNSEN, waarin hij aan- 

toont, hoe men, tot opsporing van velerlei metaalverbindingen , met groot 

voordeel, in plaats der door de soldeerbuis aangeblazen vlam, de niet 

lichtende gasvlam kan gebruiken. Na eene beschrijving van den toestel, 

waardoor zulk eene niet lichtende gasvlam verkregen wordt en van de 

verschillende deelen der vlam en hunne eigenschappen, geeft hij verslag 

van een groot aantal onderzoekingen over de verschijnselen, die onder- 

scheidene zelfstandigheden in deze vlam vertoonen. Wij kunnen hem 

daarin hier niet volgen, maar stippen slechts eene merkwaardige overeen- 

komst aan, welke BUNSEN meent gevonden te hebben tusschen den graad 

van vlugtigheid van verschillende haloid-zouten en hun atoomgewigt. De 

betrekkelijke vlugtigheid werd bepaald door 1 centigram van het zout te 

brengen in het heetste gedeelte der vlam (de smeltruimte) en dan den voor 

de verdamping noodigen tijd door een metronoom te meten. Als eenheid 

van den verdampingstijd koos hij dien van chlorsodium. Nu bevond hj, 

dat, wanneer men het atoomgewigt door het cijfer, dat de betrekkelijke 

vlugtigheid aanduidt, deelt, men telkens nagenoeg hetzelfde quotient 

verkrijgt, dat dus als eene constante kan worden beschouwd. Terwijl de 

betrekkelijke vlugtigheid wisselt tusschen 0,739 (chlorlithium) en 2,828 

(iodpotassium), wisselt het quotient van het atoomgewigt en de vlugtig- 

heid dezer beide zouten tusschen 0,0174 en 0,0170. 

He. 

Insektenfauna van Spitsbergen. — De door de Zweedsche expeditie van 

1863 van Spitsbergen medegebragte insekten zijn door prof. BOHEMAN 

nader onderzocht. Zij bedragen niet meer dan 19 soorten, waaronder 

geen enkele uit de orden der Coleoptera, Orthoptera, Hemiptera en Lepi- 

doptera. De overige orden zijn op de volgende wijze vertegenwoordigd : 

1866. 8 
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Neuroptera 1 soort, uit de groep der Phryganeiden ; 

Rhamphomyia 1 

Tachina 1 

14 soorten, Aricia B) 

Diptera behoorende tot Coelopa ik 

de geslachten : Chironomus 5 

Sciara 2 

… __Frichocera 1 

Parasita 2 soorten. 

Thysanura 2 soorten. 

Van deze soorten komen er vier ook in Lapland voor. De overige 

schijnen nieuw en aan Spitsbergen eigendommelijk te zijn. Behalve deze 

insekten zijn ook eenige spinnen en acari verzameld. 

Ofschoon men nu niet verwachten kan, dat op een eiland, gelegen op 

zoo hooge noordelijke breedte (77°—80°) als Spitsbergen, talrijke insekten 

leven, zoo is toch het getal der van daar medegebragte insekten in het 

oog vallend gering, inzonderheid wanneer men het vergelijkt met dat der 

planten (93 phanerogamen en ongeveer 250 eryptogamen), alsmede met 

dat der insekten, die in Lapland leven en waarvan door zZETTERSTEDT niet 

minder dan 8470 zijn opgeteld, waarvan bijna de helft tot de orden der 

Coleoptera en der Lepidoptera behooren, die naar het schijnt op Spitsber- 

gen in het geheel niet vertegenwoordigd zijn. (PETERMANN's Geogr. 

Mittheil., 1866, V, p. 181). He. 

Verwisseling der kleur bij ruĳĳing. — ScrArer, de secretaris der Zoölogische 

Societeit berigt, dat eene soort van eend, uit Nieuw Zeeland, Tadorna 

variegata, in den tuin van dat gezelschap zich heeft voortgeplant en dat 

uit 5 eieren jongen zĳn voortgekomen, waarvan een kort na dien tijd 

nog in het eerste donsvederen-kleed gestorven is. In dat kleed gelijkt de 

vogel naar het jong van Tadorna rutila. Toen zij omtrent drie maanden 

oud waren, namen bĳ het ruĳen de vier overige het kleed der jonge 

vogels aan, en waren alle vier aan elkander gelijk, nagenoeg geteekend 

en gekleurd als het volwassen mannelijk dier. In het najaar had eene 

verwisseling van vederen plaats, waarbij drie de zwarte vederen van den 

kop voor de witte vederen van het wijfje verruilden. 

Deze zonderlinge ruĳjing is volgens sCcrATER zeer opmerkelijk, daar het 

hem niet bekend is, dat er buitendien een enkel voorbeeld opgeteekend is, 

dat, waar de seksen bij vogels een verschillend kleed aanbieden, het 

kleed van den jongen vogel met dat van den volwassen mannelijken vogel 

overeenkomt. (Proceed. Zoöl. Society, 1866, p. 149 en 150). J. v. ». H. 
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Ouderdom van Wellingtonia gigantea. — Men heeft, op grond van de 

verbazende dikte der stammen van de Californische Wellingtonia (Sequoia) 

gigantea, aan dezen reuzenboom een ouderdom van verscheidene duizende 

Jaren toegekend. Het is thans gebleken, dat deze voorstelling overdre- 

ven is. Voor eenigen tijd werd een dezer stammen gebroken door een 

hevigen orkaan en op den overgebleven stomp, welke glad gemaakt 

werd, is eene balzaal opgerigt. Deze heeft 264 voet in diameter. Een 

Franschman te San-Francisco, EDMOND DE EA RUE, verzocht den eigenaar 

de vloer over eene breedte van 30 centim., in de rigting van de middel- 

lijn te laten afschaven, ten einde zoo gelegenheid te hebben de jaarringen 

te tellen. Dit is geschied, en men heeft toen bevonden, dat het geheele 

getal der jaarringen 1234 bedraagt. (& Institut, 1866, p. 210 en 225). 

He. 

Plantengeographie. — EDMOND BOISSIER deelt eenige voorbeelden mede van 

planten, die, behoorende tot hetzelfde geslacht, zeer ver verwijderde 

standplaatsen hebben. Hij noemt als zoodanig Dioscorea Pyrenaica, door 

BUBANI in het Pyreneesch gebergte ontdekt, welke ontdekking door Bors- 

SIER bevestigd is; het is bekend, dat de overige soorten van dit geslacht 

in Amerika te huis behooren. Van het overigens uit Zuid-Afrikaansche 

planten bestaande geslacht Pelargonium is door korscHy ook eene soort in 

Klein-Azië gevonden. Eindelijk vond gBorssreR zelf op een Astragalus 

spinosus uit Klein-Azië eene parasitische soort van het zonderlinge geslacht 

Pilostyles, waarvan tot hiertoe slechts eene soort bekend was, die in Chili 

parasitisch op eene Adesmia leeft. (Bibl. univ. Arch. de Phys., 1866, no. 

99, p. 255). 

He. 

Uitzetting van glauberzout bij kristallisatie. — Dr. r. Linpie te Schwerin 

heeft (POGGENDORFFS Annalen, CXXVIII, S. 157) aangetoond , dat eene oplos- 

sing van glauberzout bij verkoeling eerst inkrimpt evenals elk ander ligchaam, 

maar zoodra die verkoeling ver genoeg is gevorderd om de kristalschieting 

te doen beginnen, zich aanmerkelijk uitzet. Men zou dus meenen, dat 

de gevormde kristallen eene geringere digtheid dan de oplossing moesten 

bezitten. Toch zinken enkele losgestooten kristallen daarin naar den bodem. 

In zoogenaamd oververzadigde oplossingen van dit zout is het verschijnsel 

nog veel meer in het oog vallend. Wordt namelijk eene verzadigde oplos- 

sing daarvan voorzigtig tot omstreeks 0° afgekoeld en dan, b.v. door het 

inwerpen van een klein kristalletje, plotseling tot kristalliseren gebragt, 

dan neemt de zoo gevormde kristalkoek een veel grooter volume dan de 
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oplossing in en bij verdere verkoeling tot omstreeks 10° onder 0 gaat de 

uitzetting nog voort. 

De wijze, waarop L. dit heeft aangetoond , is zeer eenvoudig , doch onge- 

lukkiglijk voor metingen min geschikt. De te onderzoeken oplossing werd 

in een glazen kolfje van omstreeks 60 kubiek centimeters inhoud gegoten 

met eene laag petroleum daarop. In een doorboorde caoutschoucstop , die 

het kolfje sloot, was nu een glazen buis gestoken, van bijna 3 mm. 

middellijn, wier ondereind tot in de petroleum, maar niet tot in de op- 

lossing reikte. De standverandering van de petroleum in de buis liet 

nu de verandering van het volume der zoutmassa of der oplossing duide- 

lijk erkennen. Werd b.v. de sterk verkoelde zoutmassa een weinig ver- 

warmd door het onderdeel der kolf gedurende eenige oogenblikken in 

de hand te houden, dan zag men de petroleum in de buis duidelijk 

dalen. Ln. 

Over den doorgang van elektrische vonken door vlammen deelt KUNDT 

(lbidem, S. 159) het volgende mede. Laat men de vonken van een 

RUHMKORFF-apparaat door een lichtgevende gas- of kaarsvlam gaan, dan 

ziet men, behalve het sterk lichten der vlam in de baan der vonk, 

somwijlen met donkere dwarsstrepen, volstrekt geene verandering aan die 

vlam. Anders is het, wanneer men haar beeld in een draaïjenden of met 

de hand heen en weer bewogen spiegel beschouwt. Het deel der vlam 

boven de vonk vertoont zich dan zaagvormig uitgesneden en aan het 

onderdeel van elke donkere inkerving vertoont zich de overgaande vonk. 

Hetzelfde wordt waargenomen als men de vlam regtstreeks, maar door 

de spleten van eene draaĳjende schijf beschouwt. Ziet men daarbij in 

eene rigting loodregt op die van de vonk, dan vertoont zich de vlam 

daarboven als uit afwisselend lichte en donkere lagen zamengesteld, en 

ziet men in de rigting der vonk zelve, dan vertoonen zich geene eigenlijke 

lagen, maar men ziet aanhoudend donkere kringen in de vlam opstijgen. 

Men begrijpt, dat hierbij zoowel als bij de vorige wijze van proefneming 

de betrekking tusschen de snelheid der opvolging van de vonken en die 

der rotatie van den spiegel of de schijf een belangrijken invloed uitoefent. 

In alle gevallen schijnt uit deze verschijnselen te blijken, dat op het 

oogenblik van den doorgang der vonk de vlam daarboven uitgedoofd is. 

Is dit, zooals KuNpr meent, omdat de opstijgende gassen door de vonk 

en de mechanische drukking van deze op de gasdeeltjes voor een oogen- 

blik in het opstijgen worden belet, terwijl de verbranding van het reeds 

op de plaats der vonk aanwezige gas door deze wordt versneld, of kan 

men de eerstgenoemde werking geheel ter zijde laten en alleen denken 

entei 
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aan het minder lichtend worden der vlam boven de vonk, door de snellere 

verbranding der kooldeeltjes in den omtrek daarvan ? 

LN, 

Geleidingsvermogen van het kwik voor de warmte. — Volgens metingen, 

door prof. erIPON te Rijssel naar drie verschillende methoden verrigt, be- 

draagt dit slechts 0,407 ongeveer van dat van het lood, naar de opgave 

van PrcLeT. Het geleidingsvermogen van zilver door 100 voorstellende , 

zou dat van lood dus 3,82 zijn. (Les Mondes, 12 Juillet, 1866, p. 426). 

Ln. 

Over de kleuring der indrukken van wit licht, bij zeer korten duur daar- 

van, brengt Zes Mondes van 2 Aug. 1866 een vrij uitvoerig opstel van 

den abt LABoRDE. De zeker nog niet boven alle bedenking verheven theo- 

retische beschouwingen ter zijde latend, vermelden wij hier alleen de 

daarin vermelde feiten. 

Een bundel zonnestralen wordt op de bekende wijze buiten een donker 

vertrek opgevangen en naar binnen teruggekaatst door eene opening, 

eene spleet van 3 m.m. breed en 6 m.m. hoog. Daarvoor wordt een 

metalen schijf geplaatst, waarin een aantal spleten van gelijken vorm en 

grootte met breede tusschenruimten in een kring zijn geboord, zoodat zij , 

wanneer de schijf om hare as gedraaid wordt, beurtelings voorbij de 

spleet in het luik gaan en deze dus afwisselend voor het licht geopend en 

gesloten wordt. Op ongeveer een el afstands achter de schijf is een mat- 

glas geplaatst, waarop dus bij langzame draaijing der laatste van achteren 

lichtbeelden kunnen waargenomen worden, die ontstaan en verdwijnen, om 

bij toenemende snelheid dier draaiing in een voor het oog aanhoudenden 

lichtindruk over te gaan. In 'teerst is dit lichtbeeld wit, evenals de 

vroeger afzonderlijk waarneembare, maar bij nog toenemende snelheid 

ziet men eerst de randen daarvan en vervolgens de geheele oppervlakte 

zich kleuren met bij toenemende snelheid elkaar geregeld opvolgende 

tinten vaa blaauw, groen en zacht rood. Bij nog steeds toenemende 

snelheid vertoont zich het beeld daarna weder wit, vervolgens groen en 

dan blaauw gekleurd, om daarna weder wit te worden en dit te blijven, 

hoe men ook verder de snelheid vergroote. Vertraagt men nu de omwen- 

telingssnelheid der schijf, dan komen dezelfde verschijnselen in omgekeerde 

volgorde terug. Niet de omwentelingssnelheid op zich zelve, niet de 

duur der lichtindrukken is daarbij maatgevend, maar wel, uitsluitend of 

voornamelijk, de snelheid van opvolging. Want sluit men van twaalf 

openingen zes, telkens de eene om de andere, dan moet men aan de 
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schijf eene tweemaal grootere omwentelingssnelheid geven om dezelfde 

kleur te kunnen waarnemen. 

Of deze verschijnselen waarlijk iets nieuws leeren, dan of zij door het- 

geen men reeds aangaande subjective en toevallige kleur-indrukken weet 

kunnen worden verklaard, zal een dieper ingrijpend onderzoek moeten 

leeren. LN. 

De transatlantische telegraaf. — Op den Isten Augustus 1866 werd op 

de beurs te Amsterdam door dien telegraaf voor het eerst een depêche 

ontvangen uit New-York, van denzelfden dag. 

Bij de vermelding van dit feit meen ik nog eene korte beschrijving te 

moeten voegen van den nu gelegden kabel, naar een stuk daarvan, dat 

mij door een der ingenieurs, den heer vaRLEY, dezer dagen is toegezonden. 

De kern bestaat uit rood koperdraad, zeven draden elk van bijna 1 

m.m. dik, onbekleed in elkaar gedraaid en daarna bekleed met verschei- 

dene lagen gutta-percha, zoodat die kern een middellijn heeft van ruim 

11 m.m. Daaromheen zit eene vezelachtige laag — manilla-hennip naar 

luid der bekend geworden beschrijvingen — welke op hare beurt omringd 

is door 10 spiraalvormig daarom heen gewonden iĳjzerdraden, elk van ruim 

2 m.m. dikte. Deze draden zijn elk voor zich bekleed met een laag van 

hennip naar het schijnt, die met een teerachtig mengsel, zeker het zooge- 

naamde Chatterton’s compound, geheel is doortrokken. Het geheel heeft 

een middellijn van bijna 28 m.m. 

Men ziet hieruit, dat deze kabel weinig verschilt van den laatstvorigen, 

zooals die door den heer GRONEMAN, op pag. 64 van den vorigen jaargang , 

in dit Album is beschreven. Het gelukken der legging moet dus nu zeker 

hoofdzakelijk aan betere inrigtingen, die daartoe aangewend zijn, worden 

toegeschreven. LN. 

Over het sarcode-weefsel der sponzen. — Volgens GRAVE is het levende 

dierlijke gedeelte der sponzen geene homogene gelei- of slijmachtige stof, 

maar bestaat uit minstens drie, misschien ook vier volkomen Onderschei- 

dene lagen. De eerste, epidermische laag bestaat uit zwak gele cellen ; 

zij bevat geene driepuntige naaldjes of spiculae, maar wel meer of min 

talrijke, kleine, onregelmatig ovale of ronde ledige ruimten. De tweede 

of middenste laag is dikker, bestaat uit gele cellen, die eene soort van 

kanalen tusschen zich openlaten en bevat driepuntige naaldjes en eenige 

weinige gestraalde ligchamen. De derde, diepliggende laag is dun en 

moeijelijk te prepareren, homogeen, uit cellen bestaande, zonder de ledige 

ruimten der epidermische laag. G. vermoedt voorts het bestaan van nog 
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eene laag tusschen de middenste en de diepliggende. (Compt. rend., Tom. 

LXIII, pag. 54). D.sl 

Aanwending van nitroglycerine in mijnen. — De ontploffende eigenschap 

der nitroglycerine CSH(NOS?0° en de proeven, die men er in Zweden, 

Duitschland en Zwitserland mede genomen heeft, hebben de heeren 

SCHMITT en DIEISCH, eigenaren van groote steengroeven bij Saverne (Bas- 

Rhin) doen besluiten het gebruik er van te beproeven tot het doen sprin- 

gen der steenmassa's. De genomene proeven hebben geleerd, dat men om 

40 à 8 kubieke meters vrij harde rots te doen springen, eene lading van 

1500 tot 2000 grammen nitroglyceriue noodig had, welke door middel van 

een trechter gegoten wordt in een gat van ongeveer 5 à 6 centim. dia- 

meter en 2 à 8 meters diepte. Het voordeel, dat de aanwending van 

nitroglycerine bezit boven dat van buskruid, bestaat daarin, dat de steen 

slechts weinig verbrijzeld wordt en weinig afval geeft. Voor meer tech- 

nische opgaven verwijzen wij naar de mededeeling daarover van den heer 

KorPPp, te vinden in de Comptes rendus, Tom. LXIII, pag. 189 enz., en 

voegen er alleen nog bij, dat de benoodigde nitroglycerine op de plaats 

zelve vervaardigd wordt van wege het groote gevaar van het transport 

eener zoo ligt ontploffende stof. De groote ongelukken te Aspinwall en 

San-Francisco hebben bewezen, dat de vrees daarvoor niet ongegrond was. 

DL 

De luchtzakken der vogels. — Dr. prosIER, van Cambridge, heeft eenige 

opmerkingen medegedeeld over de luchtzakken en de ademhaling der 

vogels. De luchtzakken worden gewoonliĳĳk beschouwd als dienende om 

door de verdunning der lucht daarin en in de holle beenderen het dier 

ligter te maken, ’tzij tot een tweeden ademhalings-toestel, zoodat de 

vogels zouden kunnen beschreven worden, gelijk cuvier deed, als dieren 

met eene dubbele ademhaling. D. toont echter aan, dat een duif, die 10 

oncen weegt, door de verdunning dier lucht nog niet één grein ligter 

wordt, — en tevens dat de lucht-cellen zoo weinig bloedvaten bezitten, 

dat zij eene zeer geringe hoeveelheid bloed ter oxydatie kunnen aanbie- 

den. Men heeft vaak verondersteld, dat de lucht uit de luchtzakken in 

de holte van het pericardium en het peritonaeum, ja zelfs tusschen de 

spieren drong. Dit is echter eene dwaling, gelijk door GurLLor en SAPPEY 

is aangetoond. Dr. prosIeR houdt het er voor, dat de luchtzakken een- 

voudig aanhangsels der longen zijn tot opneming van lucht. De ademha- 

ling der vogels is snel en krachtig, maar hunne longen zijn klein. De 

groote hoeveelheid lucht, die bij eene ademhaling ingeademd wordt, 
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wordt opgenomen in de luchtzakken en door de afwisselende zamentrek- 

king en uitzetting van de borst- en buikcellen wordt een aanhoudende 

stroom lucht op de blootliggende haarvaten der longen gedreven. D. 

gelooft, dat de lucht in de holle beenderen niet met de ademhaling in 

verband staat, maar dient om het vocht er uit te verwijderen, door welks 

ophooping de beenderen anders te zwaar zouden worden. (Quarterly Jour- 

nal of Sciences, July 1866, pag. 441). Deze laatste bewering komt ons 

zeer gewaagd voor. PE 

Over Pterodactylus. — De heer marry srrLEY heeft in de Annals and 

Magazine of Natural History onlangs getracht aan te toonen, dat de ver- 

wantschap tusschen Pterodactylus en de reptilen minder sterk is dan die 

tusschen Pterodactylus en de vogels en dat eigenlijk, hoezeer dit dier meer 

gelijkt èn op een hagedis èn op een vogel dan eenig ander gewerveld 

dier, de overeenkomst toch zeer gering is, waarom hij dat dier dan ook 

tot een van de reptilen en de vogels onderscheiden groep brengt, die hij 

de groep der Saurornia noemt. (Quarterly Journal of Sciences, July 1866, 

pag. 442). De 

De Dodo. — In eene vergadering der Zoölogical Society te Londen ver- 

toonde dr. TEGETMEIER eene als origineel beschouwde teekening van den 

Dodo, waaruit blijken zou, dat de vederen van dit opmerkelijke dier wt 

waren. (Quarterly Journal of Sciences, July 1866, pag. 445). Ik meen 

eene in ons vaderland aanwezige oude teekening van hetzelfde dier gezien 

te hebben, op welke het ook wit of zeer licht geel afgebeeld was. 

D. L. 

Cinchona-soorten. — In eene der zittingen van het in Mei j.l. te Londen 

gehouden internationaal botanisch congres las de bekende kina-kenner 

HOWARD een opstel daarover voor. Uit zijne onderzoekingen blijkt, dat 

iedere wel omschrevene streek der Andes hare eigene Cinchona's bezit en 

dat geene enkele soort zich van het eene tot het andere uiteinde van het ge- 

heele Cinchona-gewest uitstrekt. Het is aan HOWARD gelukt uit een 

gekweekt exemplaar van C. officinalis nagenoeg even veel chinine te ver- 

krijgen als van de bast van een plant van denzelfden leeftijd uit haar 

eigen land. (Quarterly Journal of Sciences, July 1866, pag. 452). 

Ok 
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Lichtsterkte der hemelligchamen. — ZöruNer, die zich, gelijk bekend is, 

langen tijd met photometrische onderzoekingen aan de hemelligchamen 

heeft bezig gehouden, heeft daarover in de Ann. d. Phys. u. Chem. , CXXVIIL, 

p. 260 een opstel geplaatst, waaraan wij het volgende ontleenen. 

De lichtsterkte van de volle maan staat tot die der zon als 1: 618.000 

of (volgens eene andere methode) 619.000. 

Die der buitenplaneten, tijdens de middelbare oppositie, bedraagt : 

Mars 1; 6.994.000.000 

Jupiter dir 5.472.000.000 

Saturnus 1: 130.980.000.000 

Uranus 1: 8486.000.000.000.000 

Neptunus 1: 79.620.000.000.000,000 

De bepaling van de lichtsterkte van Saturnus betreft alleen den bol der 

planeet, tijdens de ring onzigtbaar-is. De lichtsterkte des laatsten kan 

tot 2,5 maal die der planeet stijgen. 

Voor de lichtsterkte van Capella, welke hij steeds als vergelijkingspunt 

bezigde, vond hij 1: 55.760.000.000. 

Uit de gevonden lichtsterkten en de bekende afstanden en oppervlakten 

der tot ons planetenstelsel behoorende ligchamen berekende hij vervol- 

gens hun licht-terugkaatsend vermogen (albedo) en vond, dat van het loodregt 

invallend licht werd teruggekaatst door 

de maan 0,1736 

Mars 0,2672 

Jupiter _ 0,6258 

Saturnus 0,4981 

Uranus 0,6400 

Neptunus 0,4648. 

Ter vergelijking bepaalde hij ook het licht-terngkaatsend vermogen van 

eenige aardsche stoffen en vond voor 

1866. ì, 
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versch gevallen sneeuw 0,785 

wit papier 0,700 

witte zandsteen 0:25: 

kleimergel 0,156 

kwarts-porphier 0.108 

vochtige aarde 0,079 

donkergrijze syeriet 0,078 

water 0,021. 

Voorts doet hij opmerken, dat bovenstaande bepalingen alleen de optische 

of zigtbare stralen gelden, maar niet het terugkaatsend vermogen voor 

warmtestralen en scheikundig werkende stralen. Ten opzigte der laatste 

heeft BOND eenige waarnemingen medegedeeld, waaruit blijkt, dat, van 

eene zekere hoeveelheid daarop vallende zonnestralen, Jupiter in zijn 

geheel 9 malen en, wat zijn middengedeelte betreft, 27 maal meer schei- 

kundig werkende stralen terugkaatst dan de maan. Ook Saturnus heeft 

een dergelijk groot terugkaatsend vermogen voor de chemische stralen. 

Verbindt men nu deze resultaten met die der spectraal-analyse, dan wordt 

men geneigd aan te nemen, dat beide deze hemelligechamen zich nog in 

eenen toestand bevinden, waarin zij niet enkel licht terugkaatsen, maar 

ook zelve licht en warmte uitstralen. EG: 

Onderzeesche elektrische telegrafen. — Pas is de transatlantische kabel, 

die Europa aan Amerika verbindt, met goed gevolg gelegd, of reeds is 

een nieuw denkbeeld geopperd, ter verbetering der onderzeesche telegra- 

fen , dat welligt eene groote toekomst heeft. In eene vergadering van de 

Inventors Institute stelde de heer KAuLBACH namelijk voor den elektrischen 

kabel op te hangen aan eene reeks van drijvers, zoodat de kabel zelf op 

10 tot 15 vademen onder de zee-oppervlakte komt. Een eerste voordeel 

van eene zoodanige inrigting zoude zijn, dat de kabel zonder veel moeite 

zou kunnen worden opgehaald, indien eenige herstelling noodig is. Maar 

dit voordeel is het geringste. De drijvers, die in verband met den kabel 

zijn, zouden ook zoo kunnen worden ingerigt, dat het voor een schip in 

volle zee mogelijk is eene telegrafische depêche naar de telegraaf bureaux 

aan de kust te zenden. Ja, schepen zouden onderling zich aldus seinen 

kunnen mededeelen van een punt van den kabel naar een ander. KaAur- 

BACH heeft berekend, dat zulk een lijn tusschen Kaap Race en Kaap Clear 

400,000 p. st. zoude kosten. (! Institut, 1866, p. 240). 

Terwijl wij dit mededeelen, mogen wij echter niet nalaten te doen 

opmerken, dat er aan de verwezenlijking van dit denkbeeld groote be- 

zwaren verbonden zijn. Golfslag, zeestroomen, stormen, het aanzeilen 
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door schepen, ijsbergen zullen welligt daartegen onoverkomelijke hinder- 

palen in den weg stellen. Intusschen, veel is in onzen tijd gebleken 

mogelijk te zijn wat vroeger onmogelijk scheen. He. 

Uitscheiding van de in de dampkringslucht bevatte zuurstof. — Tessr pu 

MOTHAY doet zulks door dampkringslucht te laten strijken door eene op- 

lossing van permanganas potassae of sodae. De zuurstof blijft daarin achter , 

terwijl de stikstof vrij wordt. Wanneer de oplossing genoegzaam met 

zuurstof verzadigd is, vervangt men den luchtstroom door een stroom van 

waterdamp; deze verjaagt dan de zuurstof weder, die bijna volkomen zui- 

ver kan worden opgevangen. Om vervolgens de oplossing van het per- 

manganaat weder op gelĳke wijze te kunnen gebruiken, heeft men niet 

anders te doen dan haar op nieuw te concentreren. Op de wereldten- 

toonstelling van 1867 zal zich een toestel bevinden, waarmede op die 

wijze de zuurstof in het groot kan worden bereid. (Les Mondes, 1866 , 

II, p. 552). He. 

Thallium-glas. — Lamy heeft verschillende glassoorten bereid, waarin de 

potasch of het lood geheel of gedeeltelijk door thallium vervangen werden. 

Het is hem gebleken, dat door bijvoeging van dit metaal de brekingsindex 

en het dispersievermogen van het glas sterk toeneemt. In de door hem 

bereide glassoorten wisselde de eerste tusschen 1,71 en 1,965. Teregt 

vermoedt hij, dat zulk glas welligt met vrucht in optische instrumenten 

zal kunnen gebruikt worden. Het heeft echter eene geelachtige kleur, 

hetgeen aan zijne aanwending in sommige gevallen eenigzins in den weg 

zal staan (Bulletin de la Societd chimique, Mars 1866 en daaruit in Polyt. 

Journ., CLXXXI, p. 76). He. 

Kracht eener vulkaan. — Aan eene mededeeling van sEEBACH over den 

vulkaan van Izaleo, in Centraal-Amerika, dien hij den 27sten en den 

28sten Junij 1864 bezocht, ontleenen wij het volgende. 

Deze vulkaan, die zich thans 597 meters boven het vlak der Zuid-zee 

verheft, heeft eene zeer regelmatige gedaante van een geknotten kegel, 

zoodat het mogelijk is zijn geheelen inhoud met tamelijke naauwkeurigheid 

te berekenen. SerBacn vond daarvoor 26.800.000 kubiek-meters. Nu is de 

eerste vorming van dien vulkaan, volgens nog levende ooggetuigen , begon- 

nen in 1793, en de geheele kegel is gevormd door de uitgeworpen asch en 

lava, zonder dat er eenig spoor eener opheffing waarneembaar is. De ge- 

middelde hoeveelheid der uitgeworpen stoffen is derhalve in het jaar 

373.333 kubiek-meters en per dag 1.022 kubiek-meters of ongeveer 36.100 

Eng. ponden. (£ Institut, 1866, p. 245). He. 
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De rots van Gibraltar. — Hocusterrer geeft in de Novara-reis, Bd. II, 

eene geologische schets van deze rots. Hieruit blijkt, dat deze rots als 

het overblijfsel eener ver uitgestrekte kalksteenformatie moet worden be- 

schouwd, welke eenmaal, vóór de vorming van het bekken der Middelland- 

sche zee, die in de tertiaire periode plaats greep, Afrika met Europa 

verbond. Zuidelijk aan de kust van Marokko is in de tweede zuil van 

Herkules, de Abyla der ouden, thans Monte Simia (Apenberg) genoemd, 

de voortzetting derzelfde formatie te herkennen. Noordwaarts op het 

Spaansche vastland, mag men eenen hoogen spitsen kegel, waarschijnlijk 

tot de Sierra del Nieve S. von Ronda behoorende, als eene voortzetting 

daarvan beschouwen. 

Op de scheiding van Afrika en Europa en het ontstaan van de straat 

van Gibraltar schijnt echter eene periode van langzame riĳzing gevolgd te 

zijn, waaraan Gibraltar deelnam, even als andere kuststreken der Mid- 

dellandsche zee. Dit wordt bewezen door de uitnemend duidelijke terras- 

vorming, die de rots aan hare zuidzijde vertoont, en dat die riĳzing nog 

in lateren tĳd is voortgegaan, blĳkt uit de zandvlakte van het onzijdig 

gebied, dat Gibraltar met Spanje verbindt, en welke eene hedendaagsche 

duinvorming op een ondiepen rotsigen zeebodem is. (Neues Jahrb. f. Miner., 

Geol., etc., 1866, p. 475). Ees 

Mollusken-fauna van Algerie. — Door 5. R. BOURQUIGNAT is onlangs een 

werk in twee deelen uitgegeven over de Malacologie van Algerie, waarvan 

het laatste hoofdstuk is opgenomen in de Ann. des Scienc. nat., 5me ser., 

V, p. 913-854. In dit hoofdstuk behandelt hij de geographische ver- 

spreiding der soorten en komt door vergelijking der nu nog in noordelijk 

Afrika tot op de grenzen der Sahara-woestijn levende soorten, met die 

van Spanje en die der Canarische en Agorische eilanden, tot eenige alge- 

meene gevolgtrekkingen, die ook voor de geologie van groot gewigt zijn 

en ten deele ter bevestiging strekken van hetgeen reeds uit andere onder- 

_zoekingen is afgeleid. Hij besluit daaruit namelijk: 

1) dat in den aanvang van het hedendaagsche tijdperk, d. 1. tijdens 

het verschijnen der nu nog levende soorten, noordelijk Afrika van Marokko 

af tot Tunis toe en zuidelijk tot op de grens der Sahara een schiereiland 

vormde, hetwelk door eene landengte over de tegenwoordige straat van 

Gibraltar met Spanje verbonden was; 

2) dat toen de Sahara eene zee was, die in onmiddellijke gemeenschap 

stond met de Middellandsche zee ; 

3) dat noeh de Canarische, noch de Acorische eilanden met de kust 

van Afrika verbonden waren, maar dat deze de overblijfsels zijn van een 
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veel uitgestrekter eiland (Atlantis van Plato?), dat allengs gedaald is, 

zoodat de toppen der gebergten nu nog slechts als even zoo vele eilanden 

boven de zee uitsteken ; 

4) dat deze daling heeft plaats gehad gelijkmatig en gelijktijdig met 

de rijzing van den bodem der Sahara-zee , door een soort van wipbeweging. 

Eene lange reeks van andere meer algemeene gevolgtrekkingen gaan 

wij met stilzwijgen voorbij, hier alleen nog bijvoegende , dat de schrijver 

door twee kaarten zoowel de tegenwoordige verspreiding der mollusken- 

faunen van noordelijk Afrika, als zijne gevolgtrekkingen aangaande de 

vroegere gedaante van dit gedeelte der aarde, heeft opgehelderd. 

He. 

Een insekt uit de devonische periode(?). — In 1. w. BAILY, Observations 

on the Geology of Southern N. Brunswick, Frederictown 1865, is door sAM. 

H. SCUDDER de vleugel eener reusachtige Ephemera-soort beschreven, die 

nevens andere insektenoverblijfselen gevonden is in eenen tot het devonische 

stelsel gerekenden schiefer van Lancaster. Dit zoude het eerste voorbeeld 

zijn van het bestaan van insekten gedurende de devonische periode. In 

de nabijheid ligt echter een exemplaar van Cyatheitis plumosus , hetgeen 

het vermoeden wekt, dat het gesteente niet tot de devonische, maar tot de 

steenkolenperiode behoort (Neues Jahrb. f. Miner. ete., 1866, p. 497). 

He. 

_Voetafdruksels van Cheirotherium(?. — In de vergadering der Geological 

Society van den 23sten Mei j.l., bood 5. w. KiRKHAM een plaat aan met voetaf- 

druksels van Cheirotherium, die duidelijker zijn dan de tot hiertoe ver- 

zamelde. Deze plaat was afkomstig uit den Keuper-zandsteen te Davesbury 

in Cheshire. Prof. wiLLIAMSON, die de voetafdruksels onderzocht, besluit 

daaruit het volgende: 

1) de plaatsing der teenen en de gedaante van den geheelen voet stemt 

geheel overeen met die derzelfde deelen bij den hedendaagschen alligator ; 

2) de verdeelingen, die in de afdruksels zigtbaar zijn, beantwoorden 

stellig aan schubben en niet aan de knobbeltjes der voeten van een 

Batrachier ; 

3) deze schubben waren in sehuinsche rijen geplaatst, even als aan 

den voet der krokodillen; 

4) onder de afdruksels zijn er eenige, waar die der schubben grooter 

en meer verlengd dan de overige zijn, vooral onder den hiel, een kenmerk 

dat ook de voorvoeten van de achtervoeten der krokodillen onderscheidt; 
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5) het Cheirotherium was derhalve, volgens de meening van WILLIAMSON , 

geen anomale vorm van Batrachier, maar een krokodilachtig dier. 

He. 

Fossile Kopal. — Onder den naam van Kopal zijn verschillende harssoor- 

ten bekend, die van zeer onderscheiden plaatsen afkomstig zijn. Dr. 

WELWITSCH, de welbekende botanische reiziger in Afrika, deelt in het 

Journal of the Linnean Society het volgende mede omtrent den kopal van 

Argola en van het westelijk deel van tropisch Afrika. Deze hars wordt 

door de inlanders uit den bodem opgegraven. Men vindt haar in eene 

onvruchtbare en zandige streek, waar geene andere boomen van eenig belang 

groeĳjen dan de Baobab. Zij wordt in verschillende gedaanten en grootte 

gevonden, van den omvang van een ei af tot dien van een kinderhoofd 

toe. Men onderscheidt drie soorten: gelen, rooden en witten kopal. De 

‚gele wordt het hoogst geschat. De inwoners beweren wel is waar, dat 

deze hars van boomen komt, die nu nog in de streek leven, doch dat zij 

eenigen tijd in den bodem moet verblijven om hare volle waarde te ver- 

krijgen; dr. weLwirscm echter aarzelt niet, op grond van zijn eigen onder- 

zoek en dat van vele anderen, dit verhaal voor onjuist te verklaren. Hij 

houdt den kopal van dat land voor eene fossiele harssoort, even als den 

barnsteen. Niemand heeft haar ooit aan eenige boomsoort werkelijk 

waargenomen, maar zij wordt alleen uit den bodem verzameld, en steeds 

heeft zij aan hare oppervlakte eene eigene soort van korst, die alleen 

door een zeer langdurig verblijf in den bodem kan gevormd zijn. Ein- 

delijk pleit ook hare groote gelijkenis op barnsteen voor deze meening. 

(U° Institut, 1866, p. 256). He. 

Vischrijkdom van het Amazonegebied. — De reis van Acassiz naar Brazilië 

heeft reeds vruchten gedragen. In den Amazonen-stroom en de in dezen 

uitloopende wateren heeft hij meer dan 1800 soorten van visschen in meer 

dan 100.000 individu’s van allerlei leeftijd verzameld, een rijkdom van 

vormen, die nergens in de zoete wateren zelfs van verre geëvenaard wordt, 

en die het dubbele bedraagt van de vischsoorten der Middellandsche zee. 

Hij meent zelfs, dat het geheele getal der soorten ligtelijk 3 à 4000 be- 

dragen kan. De meeste soorten trof hij niet in de hoofdrivier, maar in 

de kleine kreken en meren der oorspronkelijke bosschen aan. Reeds op 

betrekkelijk kleine afstanden vond hij verschil van soorten. Soms echter 

leven ook zeer talrijke soorten in elkanders onmiddelijke nabijheid. Zoo 

vond hij in een klein meertje, Lago Hyannary, bij Manaos, dat eene 

oppervlakte van slechts weinige honderde vierkante ellen heeft, ruim 
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200 soorten, d. i. meer dan al de zoetwatervisschen van Europa. De 

het rijkst vertegenwoordigde familiën zijn die der Siluroiden , Chromoiden, 

Clupeoiden, Characinen. Onder de ontdekte soorten zijn er verscheidene, 

die overgangen daarstellen tusschen gewoonlijk als gescheiden beschouwde 

groepen: die der Loricarien en Syngnathen, die der Chaetodonten en 

Mulloiden. Door zijn teekenaar BOORCHARD zijn ruim 500 soorten en 800 

individu’s van verschillenden leeftijd naar het leven geteekend. Boven- 

dien heeft hij 92 photographische portretten ten voete uit van inlanders 

verzameld. (Ann. des Sciences natur., Zoöl., 5° Ser., V., p. 226 en 309). 

N He. 

Generatio spontanea. — De heer A. DONNÉ, die vroeger de theorie der 

generatio spontanea bestreden had en daartegen de resultaten had aange- 

voerd van zijne proefnemingen op eĳĳeren, welke in der tijd ook in dit 

bijblad vermeld zijn geworden, heeft thans aan de Académie des Sciences 

eenige mede op eĳĳeren genomene proeven medegedeeld, die vóór de 

generatio spontanea pleiten. Het is DoNNEÉ blijkbaar om niets dan om de 

waarheid te doen; om diezelfde reden acht ik mij verpligt hier er met 

een woord melding van te maken, ofschoon de tegenwerpingen, door 

PASTEUR tegen het opstel van DONNÉ ingebragt, mij van veel gewigt toe- 

schijnen. Ik behoud mij voor de zaak later uitvoeriger te bespreken , ' zij 

wanneer de Commission des générations spontanées eenmaal het zeggen logen- 

straft, dat eene zaak commissoriaal te maken hetzelfde is als hare behan- 

deling ad calendas Graecas uit te stellen, 't zij wanneer het der moeite 

waard is een vervolg te leveren op het stuk van DEHÉRAIN, dat in jaar- 

gang 1865 van dit Album is opgenomen. Overigens zijn de mededeelingen 

van DONNÉ en de repliek van PASTEUR te vinden in de Comptes rendus van 

den 13den Aug. jl., (Tom. LXIII, pag. 301 et 305). 

De Lb. 

Mogelijke nadeelen van het gelijktijdig gebruik van twee elk op zich zelf 

onschadelijke zouten. — In een brief van MELSENS aan DUMAS herinnert de 

eerste, dat hij vroeger aangetoond heeft, dat zeezout, gedurende eenigen 

tijd en in overmaat gebruikt, dieren dooden kan. Hij heeft tevens door 

proeven bewezen, dat men zonder nadeel vrij groote giften zuiver iodure- 

tum potassii gedurende langen tijd aan honden kan toedienen. Thans kan 

hij er bijvoegen, dat ditzelfde het geval is met chloras potassae. lodas 

potassae wordt daarentegen door honden niet verdragen, want zij sterven 

na het gebruik vrij spoedig. Mersens heeft zich nu afgevraagd wat ge- 

schieden zou, indien men aan het dier twee zouten gaf, die de bestand- 
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deelen van iodas potassae bevatten. Hij heeft daarop een mengsel toege- 

diend, bestaande uit gelĳke equivalenten chloras potassae en ioduretum 

potassii. De honden werden weldra ziek en bezweken soms zeer spoedig. 

Echter weet men, dat bĳ de gewone wederkeerige inwerking van deze 

zouten, zij niet de eigenschap bezitten om elkander te veranderen, ten 

zij onder bijzondere omstandigheden, zooals in zeer zure oplossingen, of 

wanneer zij door hitte gesmolten of het mengsel door galvanisme ontleed 

is. Daaruit volgt, dat twee zouten, die niet op elkander werken, elk 

afzonderlijk aan dieren kunnen worden toegediend, zonder dat zij eenigen 

nadeeligen invloed op het organisme te weeg brengen, terwijl daarentegen 

een mengsel van die zouten die zelfde dieren doodt en dat wel somtijds 

zeer spoedig. (Compt. rend., Tom. LXIII, pag. 408). 

Dis 

Steenperiode in China. — CurvreuuL heeft in de vergadering van de 

Académie des Sciences van den 13den Aug. j.l. mededeeling gedaan van het- 

geen hij heeft kunnen te weten komen aangaande het vroeger bestaan eener 

steenperiode in China. Uit eene plaats uit het »Leven van Confucius” 

door AMror (Parijs, 1788) bewijst hij, dat ten tijde van de komst der Ou-ouang 

aan de regering, hetgeen gerekend wordt 1122 jaren voor Christus ge- 

schied te zijn, men zich bediende van pijlen met ijzeren punten, maar dat 

eene overlevering de herinnering had bewaard aan pijlen met spitsen van 

eene harde steensoort. De heer STANISLAS JULIEN, door cH. geraadpleegd , 

heeft hem een aantal plaatsen uit Chinesche werken opgegeven, waaruit 

onwederlegbaar blijkt, dat, even als elders, ook in China in overoude 

tijden steenen wapenen en andere werktuigen gebruikt zijn, en dat dit 

zelfs bij sommige barbaarsche stammen (b.v. omstreeks 1122) nog het geval 

was, toen zij elders in het Chinesche rijk reeds sedert onheugelijke tijden 

vergeten waren. (Compt. rendus, Tom. LXIII, pag. 281.) 

D. b. 
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Dialyse en absorbtie van gassen. — GRAHAM is van meening, dat eene 

dunne laag caoutchoue, zooals zij zich voordoet in gecaoutchoucteerde zijde 

of in een doorschijnenden caoutchoucballon, inderdaad niet poreus genoeg is 

om gassen als zoodanig door te laten. Daar zij er desniettegenstaande door- 

heen gaan, zoo neemt hij aan, dat zij zich tijdens den doorgang, daarin tot 

een vocht verdigten, dat dan aan de andere zijde , — even als ether of benzol 

zoude doen, — wederom verdwijnt en den gasvorm aanneemt. Zoo ver- 

klaart hij, hoe caoutchouc voor gassen een ongelijk dialytisch vermogen 

heeft. Wanneer gewone lucht door eene caoutchouc-laag heengaat, bevat 

het doorgegane gasmengsel 41,6 proe. zuurstof in plaats van 21 proe. , die 

vóór de dialyse daarin bevat waren. Hij heeft dit gevonden door de wan- 

den van een caoutchouc-ballon eerst met een vilten hulsel te versterken , 

de ballon vervolgens met zaagsel te vullen en er dan de lucht uit te ver- 

wijderen, waarbij hij zich van de uitstrooming van kwik bediende, naar 

de methode van mH. SPRENGEL. 

GRAHAM vermoedt, dat ook de snelle doorgang van de waterstof door 

platina- en iĳzeren buizen, welke sAINTE-CLAIRE DEVILLE en TROOST ontdekt 

hebben, aan zulk een tijdelijke verdigting van het gas tot vocht moet 

worden toegeschreven. Hij wijst daarbij op het welbekende verdigtings- 

vermogen van platina ten opzigte van waterstofgas , dat echter nog verre 

door dat van palladium overtroffen wordt. Een met den hamer tot een 

dun blaadje uitgeslagen stukje palladium absorbeerde 645 maal zijn volu- 

me waterstof bij eene temperatuur beneden 100’. Op zuurstof en stikstof 

heeft dit metaal geen de minste werking. Im den sponsvorm absorbeert 

platina 1,8 en palladium 10 maal zijn volume waterstof. IJzer heeft 

daarentegen een grooter absorbtievermogen voor kooloxyd en daarop berust 

een gedeelte van den overgang tot staal. Zilver absorbeert vooral zuur- 

stofgas; in den toestand van spons absorbeert het tot 7,5 maal zijn volume 

van dit gas. (Les Mondes, 1866, IT, p. 710.) He. 

1866. si 
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Gekristalliseerde Phosphorus. — In de vergadering der Fransche Akademie 

van den 27 Aug. j.l. deelde BLONDpLOT mede, dat het hem gelukt was den 

phosphorus in gekristalliseerden toestand te verkrijgen door sublimatie in 

eene alleen uit stikstof bestaande atmospheer. Wanneer tijdens de su- 

blimatie het licht afgesloten is, zetten zich aan de bovenzijde van het 

kolfje, waarin de sublimatie geschiedt, prachtige witte dendritische kris- 

tallen af, die even schitterend zijn als de diamant. De kristallen behooren 

tot het regelmatige stelsel. Zoodra zij door het zonlicht, zelfs door het 

diffuse daglicht, beschenen worden, nemen zij eene roode kleur aan, die 

binnen weinige minuten zoo donker als die van den granaat is. Daarbij 

behouden echter de kristallen hunne gedaante en glans. Zij vertoonen zich 

als even zoo vele kleine robijnen. De benaming van amorph, op den 

rooden phosphorus toegepast, is derhalve in hare algemeenheid niet juist. 

He. 

Door synthese gevormde suikerachtige ligchamen. — Het is aan L. CARIUS 

gelukt door synthese twee stoffen daar te stellen, waarvan het eene een 

homologon van den phycit, het andere isomeer met druivensuiker is. Hij 

heeft het eerste propylphycit, het andere phenose genoemd. Vooral laatst- 

genoemde zelfstandigheid is merkwaardig. Zij is eene vaste amorphe 

massa, die aan de lucht vervloeit, zwak zoet en daarna eenigzins scherp 

smaakt, de zamenstelling van druivensuiker heeft, schier al de reactiën 

van deze bezit, maar door gist niet ontleed wordt. (Ann, d. Chem. a. 

Pharm., CXXXIV, p. 923.) He. 

Zeep-boonen. — Door PAYEN werd in de vergadering der Fransche Aka- 

demie van den 17 Sept. j.l. eene mededeeling gedaan over vruchten van 

Leguminosen, die in China, bij wijze van zeep, tot het wasschen van lin- 

nen worden gebezigd. De eenige bereiding, welke zij ondergaan, is, dat 

men het vruchthulsel verwijdert. 

Deze zaden of boonen behooren tot twee soorten. Eene daarvan is door 

DECAISNE tot het geslacht Dyallum teruggebragt. Men treft daarin vooreerst 

eene laag aan van 2 tot 3 millim. dikte, zamengesteld uit cellen, die 

amylum-korrels, eene stof, welke aan saponine analoog is , en eene stikstof- 

houdende olie bevatten. Onder dit hulsel is de embryo omgeven van een 

digt perispermium , van eigendommelijk maaksel. Men neemt er dunwan- 

dige cellen in waar, waarin, behalve eenige stikstofhoudende korrels en 

olie, eene amorphe zelfstandigheid bevat is, die een zeer sterk absorberend 

vermogen voor water heeft, zoodat zij daarmede een gelei vormt. Deze. 

stof is geen pectine, maar nadert meer tot cellulose, ofschoon zij zich 
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onder geene omstandigheid met iodium blaauw kleurt. Paren heeft er den 

naam van dyalose aan gegeven. He. 

Kenmerken van het ras. — Volgens ANDRE SANSON zijn alleen de physio- 

logische waarneming en de ervaring in staat te beslissen, of van elkander 

verschillende vormen die zijn van twee soorten van één geslacht, of van 

twee rassen van ééne soort, en de palaeontologie, waarop de voorstanders 

van de veranderlijkheid der soort zich zoo vaak beroepen, kan hier geen 

licht verschaffen. Het ras is de uitdrukking eener natuurwet even als de 

soort. De individuën van hetzelfde ras planten zich onderling onbepaald 

voort met den hun eigen type. Het feit der onbepaalde voortplanting alléén 

is genoeg om de soort te kenmerken; de voortdurende voortplanting van 

den bepaalden type kenmerkt het ras. Het komt er nu op aan de typi- 

sche kenmerken van het ras te bepalen, en S. geeft die voor de gewer- 

velde huisdieren op, welke kenmerken zeei gegeneraliseerd kunnen worden. 

Die typische kenmerken nu zijn gelegen in den vorm van het beenige hoofd ; 

nooit hebben individuën van verschillende sexe en van zuiver ras ooit het 

aanzijn gegeven aan een kroost, dat niet denzelfden schedel- en aange- 

zigtsvorm had, en bĳ paring tusschen individuën van verschillend ras, 

zal bij hunne nakomelingen, ook zonder inmenging van een individu van 

zuiver ras, na weinige geslachten een der oorspronkelijke typen terug- 

keeren. Dat inderdaad die schedel- en aangezigtsvorm onveranderlijk is, 

wordt door waarnemingen ontegenzeggelijk bewezen. Tusschen den kop 

van het Engelsche renpaard en dien van het zuiver Arabische, waarvan 

het stamt, bestaat geen verschil, hoe het eerste ook in de overige lig- 

chaamsdeelen gewijzigd moge zijn. De zoogenaamd verbeterde d. 1. in 

vleesch- en vetklompen veranderde runderen gelijken in ligchaamsvorm , 

fijnheid van beenderen enz. volkomen op elkander ; maar de schedel blijft 

even duidelijk aantoonen , tot welk ras zij behooren , als bij de niet-gewijzigde 

individuën. Volkomen hetzelfde is bij de schapen en bij de honden het 

geval. (Compt. rend., Tom. LXIII, p. 418.) Dal: 

Vastgroeijing der geëxtirpeerde milt. — J. M. PmiripeAux heeft in 1865 

medegedeeld, dat wanneer de milt slechts gedeeltelijk geöxtirpeerd werd, 

zoodat een stuk er van bleef zitten, dat ingewand zich regenereert, doch 

dat dit bĳ eene volkomene extirpatie nooit geschiedde. Thans heeft hij 

eene andere reeks van proefnemingen op ratten medegedeeld. Hij nam de 

milt uit den buik, legde die op de tafel, mat haar met een passer en 

bragt haar door de gemaakte wonde weder naar binnen , waarna die wond 

door een of twee naaldhechtingen gesloten werd. Na verloop van vier, 
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vijf, tien tot vijftien maanden vond hĳ meestal de milt op de hoogte van 

den hilus vergroeid met het peritonaeum, veelal digt bij de maag en aan 

de linkerzijde, soms echter ook elders, en er had duidelĳk vaatgemeen- 

schap plaats tusschen de beide met elkander vergroeide punten. Soms 

behoudt de milt haren normalen vorm, soms ook wordt die gewijzigd. Ove- 

rigens ontwikkelt zij zich en wordt grooter naarmate het dier zich ontwik- 

kelt en greeit, zonder evenwel ooit de afmetingen te verkrijgen, die zij 

erlangt bij niet aan de kunstbewerking onderworpene dieren. (Compt. 

rend., Tom. LXIIT, p. 481.) D., An 

Invloed van water op de voortbrenging van melk. — DarceL heeft reeds 

voorleden jaar beweerd, dat bij de plantenetende dieren en bij de vrouw 

de hoeveelheid melk steeds evenredig is aan het gedronken water. Hij 

komt thans op zijne stelling terug en deelt zijne overtuiging mede, dat, 

om eene koe meer melk te doen geven, men haar, volgens den reeds door 

VIRGILIUS gegeven raad (Georg. l. 8, v. 394 sgg.), een weinig zout en veel 

te drinken moet geven. Koeĳen, die bij de gewone stalvoedering slechts 

10 à 14 liters melk gaven, leverden op die wijze 14 à 16 liters melk, 

die, na gedaan onderzoek, van goede hoedanigheid bleek te zijn en een 

boter opleverde, die de grasboter nabij kwam. De hoeveelheid water, 

die bij het voedsel gevoegd werd, bedraagt 20 à 25 liters per dag, terwijl 

de koe dan nog naar gewoonte dronk. De meerdere of mindere neiging 

tot drinken maakt, volgens D., de goede of de slechte melkkoe. Bene 

koe, die geen 80 liters water per dag drinkt, is eene slechte melkkoe en 

kan niet meer dan 6 tot 8 liters melk dagelijks geven; eene die 60 liters 

water drinkt, kan daarentegen 20 à 25 liters goede melk leveren. D. ge- 

looft overigens, dat de stikstof der dampkringslucht, die met het voedsel 

naar binnen gaat, geassimileerd wordt en misschien, dat er ook stikstof 

door de huid wordt opgeslorpt. (Compt. rend., Tom. LXIII, p. 475.) 

D. L. 

Het zien van visschen en amphibiën. — Fúrix rrArkAv heeft onderzoekin- 

gen over dit onderwerp gedaan, wier uitkomsten in het kort deze zijn, 

dat de kristallens der visschen, gelijk men reeds lang weet, altijd bijna 

bolvormig is, maar bovendien, dat de cornea vlak vóór de lens en over 

eene breedte, even groot als de diameter der lens, altijd zeer plat is; — 

voorts dat de theorie bewijst, dat de waterdieren, wier oogen aldus zijn 

zamengesteld, in de lucht duidelijk moeten kunnen zien, en dat de onder- 

vinding deze stelling bevestigt, — eindelijk, dat de oogen der dieren, 

die men amphibien noemt, wat de cornea en de brekende middenstoffen 
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aangaat, naar den type van die der visschen gebouwd zijn, en dat deze 

dieren dan ook, geliĳk theorie en proeven bewijzen, in het water en in de 

lucht duidelijk zien, terwijl zij hun ciliairspier slechts dán noodig hebben 

te gebruiken, wanneer zij in de lucht ver verwijderde voorwerpen moeten 

zien[?]. (Compt. rend., Tom. LXIII, p. 499.) D. Li 

Opslorping van warmte- en lichtstralen door waterdamp. De strijd tusschen 

TYNDALL en MAGNUS, van welke de eerste meent te hebben ontdekt, dat 

donkere warmtestralen door waterdamp in merkbare mate worden opge- 

slorpt, en de tweede op grond van proefnemingen met negatieven uitslag 

het bestaan dier opslorping ontkent, is, zoo niet beslist, dan toch aanmer- 

kelijk nader tot eene beslissing gebragt door de proefnemingen van WILD 

(Philosophical magazine XXXII, p. 241). Deze heeft het verschĳnsel op 

nieuw onderzocht, eerst volgens de door ryNpauL gevolgde methode met 

eene verbetering, waardoor een bezwaar van MAGNUS tegen deze methode 

werd opgeheven, en vervolgens naar de methode van maGNus. De in het 

eerste geval verkregen uitkomsten bevestigen volkomen de vroegere van 

TYNDALL, terwijl die voor het tweede wel is waar even ontkennend waren 

als MAGNUS zelf ze verkregen had, maar tegelijk de oorzaak hiervan dui- 

delijk deden uitkomen. Alles te zamen vattend schijnt het dus uitgemaakt, 

dat waterdamp wel degelijk donkere warmtestralen in merkbare mate op- 

slorpt, zonder dat hierbij, zoo als MAGNUS ten laatste meende, aan eene 

gedeeltelijke verdigting van dien damp behoeft te worden gedacht. 

Hiervoor (bl. 45) werd reeds berigt aangaande de waarnemingen van 

COOKE, die aantoonen, dat sommige donkere strepen in het zonnespeetrum , 

welke reeds vroeger waren erkend als door opslorping in den dampkring der 

aarde teweeg gebragt, hoogst waarschijnlijk aan den waterdamp daarin 

haren oorsprong waren verschuldigd, daar zij zich des te helderder ver- 

toonden naarmate er meer van dien damp in de lucht aanwezig was. In 

de vergadering der Académie des Sciences van den 13den Augustus Ll. 

heeft JANSSEN over dit onderwerp op nieuw eene mededeeling gedaan. Het 

blĳkt daaruit, dat hij vroeger dan cookr op dezelfde wijze tot geliĳksoor- 

tige uitkomsten was geraakt en reeds bewezen had, dat het spectrum van 

kunstlicht, wanneer dit, alvorens het prisma te bereiken, een vrij langen 

weg door vochtige dampkringlucht moet afleggen, dezelfde donkere stre- 

pen vertoont. Het bleef nu slechts over, om door regtstreeksche proef- 

neming te bewijzen, dat alleen waterdamp hiervan de oorzaak is. Na 

eene poging om dit te verkrijgen met behulp van een ijzeren buis van 10 

meters lengte, die afwisselend met drooge lucht en met stoom kon worden 

gevuld, terwijl het licht van eene sterke lamp daardoor heen naar het 
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prisma ging, welke proefneming echter geene beslissende uitkomsten gaf, 

verkreeg JANSSEN die ten laatste bij het gebruik op dezelfde wijze van een 

buis van 37 meters lang. Was deze met lucht gevuld, dan vertoonde in den 

aan het eene uiteinde daarvan geplaatsten spectroskoop het licht van een aan 

het andere eind geplaatste sterk licht gevende lamp een onafgebroken 

kleurenspectrum, waarin zich, zoodra de buis in plaats van lucht stoom 

van 7 atmospheren bevatte, vijf donkere strepen vertoonden, twee waarvan 

althans geheel overeenstemden met die, welke men in het zonnespectrum 

in den laten namiddag waarneemt. 

Nog eene andere opmerkelijke bijzonderheid van wat men het absorptie- 

spectrum van den waterdamp zou kunnen noemen, werd bij deze proefne- 

mingen waargenomen. Dit vertoonde namelijk de minst breekbare stralen , 

het rood, oranje en geel, zeer krachtig en helder, alleen door de juist 

dáárin voorkomende donkere strepen afgebroken. In het violet, blaauw en 

groen daarentegen vertoonden zich geene strepen, maar deze tinten waren 

over het geheel zeer flaauw en donker. JANssEN zegt, dat hij deze onder- 

zoekingen denkt voort te zetten om later meer dienaangaande te berigten. 

Ln. 

Over den invloed der kleur en van den aggregatietoestand der ligchamen op 

hun opslorpingsvermogen voor warmtestralen heeft TIJNDALL (Phulosophi- 

cal magazine, XXXII, p. 292) een onderzoek ingesteld, FRANKLIN 

plaatste stukken laken van verschillende kleur op den besneeuwden grond 

aan de zonnestralen blootgesteld en zag ze, door het smelten van de 

sneeuw daaronder, des te dieper zinken in denzelfden tijd, naarmate ze 

donkerder gekleurd waren. Reeds in een vroeger opstel had TIJNDALL er 

op gewezen, hoe weinig zeker de gevolgtrekking is, die door FRANKLIN 

uit deze proefnemingen werd opgemaakt en sedert vrij algemeen aangeno- 

men: een ligchaam wordt door warmtestralen des te sterker verwarmd, 

naarmate het donkerder van kleur is. Zij gaat alleen door voor de licht- 

gevende warmtestralen en zelfs voor deze nog slechts onder bepaalde voor- 

waarden. De stralen van aardsche warmtebronnen bestaan voor verreweg 

het grootste, de zonnestralen voor een groot deel uit donkere warmte- 

stralen: wat de invloed van kleur en andere eigenschappen der ligchamen 

zou zijn op hunne vatbaarheid om deze laatste stralen òf door te laten òf 

op te nemen, heeft TIJNDALL nu onderzocht. “ts zeer moeijelijk om zijne 

uitkomsten in algemeene wetten uit te drukken; hij zelf heeft dit nog niet 

gedaan: het volgende moge dus dienen om daarvan een algemeen denk- 

beeld te geven; terwijl voor meer bijzonderheden naar de aangegeven bron 

wordt verwezen. 
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Op FRANKLIN's proeven afgaande, zou men verwachten, dat het zwart 

graauwe lodium de warmtestralen in veel ruimer mate zou opnemen dan 

eene witte stof, b.v. aluin. Maar het tegenovergestelde bleek mianparr het 

geval te zijn. Wanneer twee gelijke stukken karton, het eene met zeer 
fijn iodiumpoeder en het andere met dat van aluin bestrooid, tegelijkertijd 

aan de stralen van een helder brandend haardvuur werden blootgesteld, dan 

was na eenigen tijd het karton met aluin onverdragelijk heet geworden, 

terwijl dat met iodium nog koel bleef. Een differentiaal-thermometer 

met den eenen bol met iodium en den anderen met aluin bedekt, twee 

overigens gelijke thermometers, waarvan de bollen op dezelfde wijze be- 

dekt waren, gaven bij blootstelling aan de stralen van gloeiend ijzer of 

van eene gasvlam evenzeer eene uitkomst, die aantoonde, dat de opslor- 

ping van die stralen door de aluin veel sterker was dan die door iodium. 

Dat juist iodium hierbij een zoo geringe opslorping vertoont, moet ieder 

opmerkelijk toeschiĳjnen, die in aanmerking neemt, dat deze stof wel is 

waar voor donkere warmtestralen doorschijnend, maar voor lichtende ge- 

heel en al ondoorschĳnend is. Het blijkt hieruit, zegt ryNparrL, dat deze 

ondoorschijnendheid dezelfde is als die van fijn gestooten wit glas voor 

lichtstralen; dat is, dat zij door inwendige terugkaatsing ontstaat. Zwa- 

vel verkeert in juist hetzelfde geval. Een dunne plaat daarvan laat geen 

warmtestraal door en toch neemt zwavel zoo weinig stralende warmte op, 

dat een stuk daarvan in het brandpunt van een hollen spiegel geplaatst, 

waarin de stralen van den elektrischen lichtboog eene platinaplaat in een 

oogenblik wit gloeijend konden maken, een aanmerkelijken tijd aan die 

stralen moest blootgesteld blijven om te smelten en te ontbranden. Toch 

behoeft zwavel om te smelten slechts eene temperatuur van omstreeks 

244? C. 

In dit zelfde brandpunt kon een klein stukje phosphorus gedurende 

twintig seconden geplaatst blijven alvorens te ontbranden. Hier evenwel 

is het de doordringbaarheid van phosphorus voor warmtestralen, die hare 

verwarming belet. Men begrijpt ligtelijk, dat dit het geval moet zijn, dat 

in t algemeen een liechaam door stralende warmte des te minder in tem- 

peratuur zal toenemen, naarmate het voor de warmtestralen, waaraan 

het blootgesteld wordt, meer doordringbaar is. Als de convergente stralen 

van de voorgaande proefnemingen, alvorens het brandpunt te bereiken, 

door een glazen bak met water waren »gezift’, zoodat daarin nu enkel 

die stralen waren overgebleven, welke door glas en water gereedelijk door- 

gelaten worden, dan waren zij onmagtig om een dun ijslaagje op glas te 

smelten, dat in het brandpunt werd gehouden, terwijl een daar geplaatst 

stukje hout dadelijk ontvlamde. Laat men dit ziften weg, dan worden 
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water, alcohol en aether in dit brandpunt gereedeliĳk tot koken gebragt. 

Maar in denzelfden tijd, die noodig is om water daar te doen koken, wordt 

zwavelkoolstof naauwelijks verwarmd en, hoe lang men deze daar ook laat, 

nooit bereikt zij hare kooktemperatuur van 48° C. 

Het nu volgende deel van ryNpaLL's verhandeling betreft het uitstra- 

lingsvermogen van verschillende ligchamen. Nog minder dan het voor- 

gaande is het voor een uittreksel vatbaar. Wij teekenen daarvan dus 

slechts het volgende op. 

De uitkomsten van MELLONI zoowel als die van MASSON en COURTÉPÉE 

behoeven herziening, omdat zij meestal poedervormige zelfstandigheden 

bezigden en deze door gom of lijm tegen eene verwarmde plaat beves- 

tigden. Zij verkregen dus eigenlijk telkens het uitstralingsvermogen van 

het kleefmiddel, dat de deeltjes omhulde. 

Niet de kleur of eenige andere bijzonderheid in den toestand der opper- 

vlakte van een ligchaam, maar wel zijne scheikundige zamenstelling is 

het, waarvan in de eerste plaats zijn uitstralingsvermogen afhangt. Uit 

hoe meer atomen het molecule van eene stof bestaat, des te sterker uit- 

stralend is zij. Men begrijpt, dat een zeer uitvoerig onderzoek nog zal 

noodig zijn, eer men zal hebben uitgemaakt, in hoeverre en onder welk 

voorbehoud dit eene natuurwet kan genoemd worden. Zooveel blijkt even- 

wel met zekerheid uit ryNparr’s uitkomsten, dat de chemische zamenstel- 

ling van een ligchaam op zijn uitstralingsvermogen een merkwaardigen 

invloed heeft en wel altijd in den boven aangeduiden zin. 

De uitkomsten van MELLONI en de latere van KNOBLAUCH, volgens welke 

klipzout een volkomen diathermaan ligchaam zou wezen of met andere woor- 

den alle verschillende warmtestralen even onverhinderd doorlaten zou , heeft 

TYNDALL niet bevestigd gevonden. Im overeenstemming met de resultaten 

van DE LA PROVOSTAYE @n DESAINS en van BALFOUR STEWART, vindt hij een 

zeer aanmerkelijk verschil in het doorlatingsvermogen van klipzout voor 

verschillende warmtestralen. 

LN. 
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Bevolking der aarde. — Een nieuwe proef om het getal der menschen 

die onze aarde bewonen te bepalen, is onlangs gedaan in BEHM’s Geogra- 

phisches Jahrbuch, Bd. 1. De hoofdsommen, waartoe de schrijver uit de 

optelling van al de afzonderlijke getallen komt, zijn de volgende: 

Europa . . . . . 285.000.000 bewoners. 

BAND rr alieke oatdlrin v109,600:000 > 

Australie en Polynesie 3.850.000 > 

EE se iet 2e 188.000:000 » 

Amerika. . . . . _74.500.000 » 

De geheele aarde . . . . . 1.350.000.000 bewoners. 

Van deze cijfers kunnen echter slechts die, welke de bevolking van 

Europa, Australie en Amerika aanduiden, als tamelijk juist worden be- 

schouwd. Omtrent die van Azië en Afrika bestaat nog groote onzeker- 

heid en het is geenszins onmogelijk, dat het daarvoor aangenomen, 

meerendeels op ruwe schattingen steunende getal 100 millioen of meer 

van de waarheid afwijkt. 

Volgens vroegere schattingen bedroeg de bevolking der aarde: 

BÜSCHENG 4, oe «4 ‘In 1787» 1000.000.000 

FABRI en STEIN . . . . » 1800 900.000.000 

STEIN en HÖRSCHELMANN. » 1835 872.000.000 

DIETERICI . . . … … « » 1858 1288.000.000 

KOLBE TL te eter 18657 -1220:000:000 

Het spreekt echter van zelf, dat zich voor als nog uit de vergelijking 

dezer cijfers niets met zekerheid laat besluiten nopens de al of niet toe- 

neming van het getal der op aarde levende menschen in den loop der 

laatste jaren. (Geogr. Mittheil., 1866, VIII, p. 255). He. 

Barnsteen van de kusten der poolzee. — In het 4de deel der reis van A. 

1866. Re 
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TH. V. MIDDENDORFF door Siberië vindt men eene reeks van mededeelingen, 

waaruit blijkt, dat ook langs de kusten der Aleutische eilanden in de 

Berings-zee, langs die van Kamschatka en meer westelijk aan de kusten 

der iĳszee tusschen de monden van de Jenisej en de Obi, barnsteen op 

het strand wordt geworpen. Opmerkelijk is het echter, dat de op die 

plaatsen gevonden barnsteen nimmer in groote stukken , maar steeds als 

kruim voorkomt. De grootste korrels hebben slechts de grootte eener 

erwt. De vraag is daarom, of deze barnsteen der poolzee-kusten van de- 

zelfde voorwereldliĳjke Conifera (Pinites succinifer) afkomstig is, als de 

barnsteen, die langs de kusten der Oost- en Noordzee gevonden wordt. 

In elk geval bewijst deze op zoo hooge noordelijke breedte voorkomende 

barnsteen , dat aldaar eenmaal digte Coniferen-bosschen waren. (Geogr. 

Mittheil., 1866, VIII, p. 808). He. 

Organische overblijfsels in oude Egyptische baksteenen. — UNaeR heeft 

eenige baksteenen tegels uit de pyramide van Dashur onderzocht, welker 

bouw tusschen de jaren 8400 en 5300 vóór Christus valt. _ Zoowel deze als 

alle andere Egyptische baksteenen zijn gevormd uit Nijl-slib, dat vermengd 

is met fijn gehakt stroo en zand. In deze zelfstandigheden waren kleine 

ligchaampjes bevat, die thans nog herkenbaar zijn, zoodat men daaruit 

besluiten kan, dat tijdens den bouw der pyramide in Egypte vijf verschil- 

lende cultuurplanten, verscheidene akker-onkruiden en andere planten, 

voorts zoetwater-mollusken, visschen en insekten voorhanden waren, die 

ook thans nog daar grootendeels voorkomen en geheel onveranderd ge- 

bleven zijn. 

De cultuurplanten zijn: tarwe, gerst, Mragrostis habyssinica, Pisum 

arvense en vlas, welke laatste plant naar alle waarschijnlijkheid niet 

enkel tot het maken van weefsels, maar ook als voedingsplant werd 

gekweekt. 

Onder de akker-onkruiden, die de ecultuurplanten overal en zoo ook hier 

vergezellen , worden aangetroffen: Raphanus Raphanistrum , Chrysanthemum 

segetum , Euphorbia helioscopia, Chenopodium murale , Bupleurum aristatum 

en Vicia sativa. 

Van kunstprodukten werden gevonden: scherven van aarden potten en 

een klein stuk van een uit linnen en schapenwol bestaande draad , hetgeen 

een tamelijk gevorderden toestand van beschaving tijdens den voor ruim 

5000 jaren plaats gehad hebbenden bouw dezer pyramide aanduidt. 

Overigens bewijst de toestand waarin deze voorwerpen, bepaaldelijk het 

gehakte stroo, gevonden werden, dat de tegels inderdaad geheel op de 

wijze vervaardigd werden als door meRODOTUS en in Exodus, V, 11, ver- 
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haald wordt. (Journ. f. prakt. Chemie, XOVIII, p. 380, uit den Anz. d. 

Wien. Akad.). He. 

Middel om kleine hoeveelheden vet te ontdekken. — Bekend zijn de eigen- 

dommelijke draaïjende bewegingen, die kleine stukjes kamfer op water 

maken. Dit verschijnsel, in de vorige eeuw door Romrev ontdekt, is later 

zeer uitvoerig bestudeerd geworden door purrocuer, die ter verklaring 

eene bijzondere kracht inriep, waaraan hij den naam van epipolische gaf. 

Anderen, zooals vENTURI, schreven de bewegingen toe aan de vervlugti- 

ging en de gedeeltelijke oplossing des kamfers, waardoor eene mechani- 

sche terugwerking ontstaat, op eene dergelijke wijze als aan het hydrau- 

ische draaikruis. 

Dat de vervlugtiging onder de oorzaken der beweging behoort, wordt 

waarschijnlijk gemaakt door het in 1801 het eerst door Prevosr waarge- 

nomen feit, dat zeer geringe hoeveelheden van eenige vette stof op het 

water de beweging oogenblikkelijk doet ophouden, vermoedelijk omdat 

de vette zelfstandigheid zich meer of min over de kamferstukjes uitbreidt. 

Hoe dit zij, deze eigenschap kan worden aangewend om in sommige 

gevallen de tegenwoordigheid van een vet te ontdekken, ook dan wan- 

neer de hoeveelheid der te onderzoeken stof uiterst gering is. Zoo b.v. 

is het voldoende een door het hoofdhaar getrokken glazen staafje even 

in het water te dompelen, om de beweging der kamferstukjes oogenblik- 

kelijk te doen stilstaan. Ook kamferstukjes, die men even tusschen de 

vingers heeft gehouden, vertoonen haar niet. 

Onlangs heeft rreurroor (Journal de pharmacie et de Chimie, XLV, p. 

105) zieh van dit middel met goed gevolg bediend bij een proces, waarbij 

het bewijs moest geleverd worden van de tegenwoordigheid eener zeer 

geringe hoeveelheid vet in het water van een vijver, dat in eene fabriek 

van turksch rood werd gebruikt. De toepassing der gewone methoden van 

onderzoek had hier tot geene zekerheid geleid. Alleen bij het verwen 

besloot men tot de waarschijnlijke aanwezigheid van vet, wegens de 

vlekken, die aan het doek ontstonden. De kamferproef met het water 

des vijvers, onder behoorlijke voorzorgen genomen, besliste de zaak. 

He. 

Nieuwe Pelonaea. — Tot de merkwaardigste geslachten van weekdieren, 

uit de orde der Zunicata, behoort Pelonaea ForB. e. coopsir. Dit geslacht 

bevat slechts twee soorten, die in het zeeslijk leven, langs de zeekusten 

van het Noorden. Deze dieren zijn gekenmerkt door een lang, rolrond 

ligchaam, dat glad of gerimpeld is en twee vierspletige openingen heeft, 
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die geplaatst zijn aan twee kegelvormige uitsteeksels. Het achtereinde 

loopt uit in eene stompe spits, die bezet is met fijne worteltjes; de mantel is 

vastgehecht aan het hulsel; het dier heeft geen tentakels; zijne voortte- 

lingsorganen zijn twee symmetrische eijerstokken. 

Eene nieuwe soort van dit geslacht is onlangs ontdekt door dr. 

M'INTOSH. Het onderzochte voorwerp werd op het strand der baai van St. 

Andrew gevonden, na eenen hevigen storm; het is 14 E. duim lang en 

heeft de gedaante van eene karaf met zeer langen hals, waarvan het 

wijdere gedeelte, zelf iets verlengd, eindigt in een aantal vlokkige 

draden. Het hulsel is korrelig en ruw als glaspapier; het bevat spier- 

vezelen, die elkander onder regte hoeken snijden en die gemakkelijk van de 

uitwendige laag kunnen gescheiden worden. De kiemzak is verlengd en 

bevat een netvormigen toestel, met cilien langs de randen , die zich door 

de geheele lengte van den langen hals voortzetten. (! Institut, 1866 , p. 328). 

He. 

Nieuwe inrigting der kopiëertelegrafen. — Een beambte bij de Fransche 

telegrafen, de heer merser, heeft voor korten tijd een zeer welgeslaagde 

proefneming in het groot gedaan met eene inrigting , die even als de tele- 

graaf van CASELLI, waarvan wij in dit bijblad (1865, bl. 50) het in gebruik 

stellen voor het publiek op een der Fransche lijnen vermeldden, geschikt is 

om allerlei handschriften en teekeningen met de grootste getrouwheid over 

te brengen van het eene telegraafstation naar het andere. Hoewel het 

onmogelijk is hier van die inrigting , zonder uitvoerige teekeningen, eene 

beschrijving te geven, meenen wij toch hier, naar aanleiding van een be- 

rigt in les Mondes van 11 October 1l., melding te moeten maken van deze 

eerste welgeslaagde proefneming om den elektrochemischen kopieërtelegraaf 

met behoud van al hare voordeelen door een elektromagnetischen te ver- 

vangen. De teekens toch, die vereenigd de telegrafische kopie vormen, 

worden in den telegraaf van MeiJER niet, zooals in die van CASELLI, voort- 

gebragt door de ontleding van een zout op bepaalde punten van een met 

eene oplossing daarvan doortrokken papier, maar op gewoon papier, door 

dat dit met behulp van een elektromagneet, telkens als dit noodig is, voor 

een oogenblik in aanraking wordt gebragt met een scherpen kant, die 

voortdurend met inkt wordt bedekt gehouden. Bovendien is de geheele 

inrigting veel eenvoudiger en dus de waarschijnlijkheid groot, dat CASELLI's 

inrigting in die van MEIJER een ernstigen mededinger zal vinden. LN. 

Bunsen-Duchemin elementen- — Voorleden jaar heeft de heer DUCHEMIN 

aan de Acaddmie des Sciences (Comptes Rendus LX, p,‚ 458) voorgesteld, 
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het salpeterzuur in de Bunsen-elementen te vervangen door eene op- 

lossing van iĳjzerchloride; maar daarbij, gelijk de gewoonte schijnt te zijn 

van de voorstellers van zulke wijzigingen in Frankrijk, volstrekt geene 

opgave overgelegd, noeh van de elektromotorische kracht, noch van den 

inwendigen wederstand in een zoo gewijzigd element. A. v. rocneR heeft 

thans de uitkomsten van uitvoerige en zorgvuldige metingen dienaangaande 

bekend gemaakt (Poggendorff's Annalen CXXIX, S. 93). Wij geven daar- 

van hier een overzigt. 

De elektromotorische kracht van een op de gewone wijs gevuld Grove- 

element als eenheid aannemend, verkrijgt men die van een dergelijk ele- 

ment, waarin het salpeterzuur door eene iĳjzerchlorid-oplossing vervangen 

is, ruim 0,92, en van een Bunsen-element, met dezelfde vervanging, 

0,89. Die kracht toonde zich daarbij van den graad van concentratie der 

oplossing genoegzaam onafhankelijk. Bij aanhoudende sluiting nam zij 

evenwel snel af, ten gevolge van eene bedekking der kool of van het 

platina met door den stroom gereduceerd ijzer. Na zulk eene sluiting 

gedurende 24 uren met een uitwendigen wederstand van 13 Siemensche 

eenheden, bedroeg zij voor het Grove-element nog ruim 1 en was zij 

voor het Grove-Duchemin-element van 0,92 op 0,29 en voor het Bunsen- 

Duchemin-element van 0,89 op 0,28 gedaald. Door het eenige uren ongeslo- 

ten laten staan van de beide laatste, vooral onder bijvoeging van eenig vrij 

chloorwaterstofzuur, werd de iĳzeraanslag echter weder opgelost en de 

elektromotorische kracht tot bijna hare oorspronkelijke sterkte teruggebragt. 

Veel ongunstiger voor de Duchemin-elementen was de uitslag der metin- 

gen aangaande hunnen inwendigen wederstand. Deze was voor een Grove- 

Duchemin 2,14 maal grooter dan wanneer ditzelfde element op de gewone 

wijze met salpeterzuur was geladen, en voor een Bunsen-Duchemin 4,16 

maal grooter, in beide gevallen bij gebruik van eene verzadigde oplossing 

van iĳjzerchloride. 

Uit dit alles blijkt, dat de door pucneMiN voorgestelde wijziging mis- 

schien met eenig voordeel kan gebruikt worden daar waar, zooals bij de 

telegrafen, de uitwendige wederstand zoo groot is, dat eene vermeerdering 

van den inwendigen wederstand van geringen invloed is op de stroom- 

sterkte, maar dat in de meeste andere gevallen het voordeel, dat zij door 

het niet ontwikkelen van salpeterigzure dampen oplevert, door eene aan- 

merkelijke vermindering in de stroomsterkte ruim opgewogen wordt. 

Ln. 

Galvanoplastiek te St. Petersburg. — In een opstel over de vergulding in 

het vuur en de galvanische vergulding, door m. srruve aangeboden aan de 
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keizerlijke akademie te Petersburg en opgenomen in de Archives des Scien- 

ces physiques et naturelles van 25 Oct. 1l., komt nevens een aantal bijzon- 

derheden, die voor den archaeoloog meer dan voor den physicus belang- 

rijk zijn, ook eene opgave voor, waaruit men den omvang der werkzaam- 

heden aan de galvanoplastische werkplaats, door wijlen den hertog van 

Leuchtenberg opgerigt, eenigzins kan afmeten en die wij dus hier overnemen. 

Van 1854 tot 1862 zijn daar meer dan 500 kilogrammen goud verbruikt 

ter galvanische vergulding van voorwerpen, die eene gezamenlijke opper- 

vlakte hadden van 69801 vierkante voeten of omstreeks 6490 vierkante 

meters. LN. 

De theorie der Davysche zekerheidslamp. — In Dinglers Polytechnisch 

Journal CLXXXII, S. 107 wordt herinnerd aan eene opmerking van dr. 

KRÖNIG, welke deze reeds in den jaargang 1864 van Poggendorff’s Annalen 

mededeelde. Zij betreft de noodzakelijkheid om bij de verklaring van de 

ondoordringbaarheid van metaalgaas voor vlammen, meer op het warmte- 

verlies, dat zulk een gaas door uitstraling ondergaat, te letten dan men 

dit gewoonlijk doet. Dat dit verlies daarbij in de eerste plaats in aan- 

merking behoort te worden genomen, wordt zeer waarschijnlijk wanneer 

men twee feiten met elkander in verband brengt, die door verschillende 

geleerden onafhankelijk van elkaar zijn waargenomen. MaaNus (Annalen 

CXXI) vond, dat een Bunsen-gasvlam veel meer warmte uitstraalt, zoodra 

er eene platinaplaat in gebragt wordt, dan te voren, en dat deze uitstra- 

ling nog vermeerderd wordt als de platinaplaat met eene dunne laag 

koolzure soda bedekt is. En GRAHAM had reeds vroeger gevonden, dat 

>het metaalgaas der zekerheidslamp veel meer ondoordringbaar wordt voor 

de vlam, wanneer het vooraf in eene alkalische oplossing is gedompeld 

geworden.” Lr. 

Schedelvorm der oorspronkelijke Amerikanen. — In de Proceedings of the 

Academy of Natural Sciences of Philadelphia, May 1866, komt eene hoogst 

belangrijke verhandeling voor van den bekenden ethnoloog dr. 5. AITKEN 

MEIGS over dit onderwerp. Wij deelen uit de conclusiën daarvan het vol- 

gende mede. De schedels der oorspronkelijke Amerikanen zijn òf dolicho- 

cephaal , òf mesocephaal, òf brachycephaal; het aantal dolichocephalen is 

het grootst. In Noord-Amerika waren vroeger, zeer in het algemeen ge- 

sproken, de dolichoeephali, ofschoon overal verspreid, ’t meest voorheer- 

schend in het oostelijk, de brachycephali in het westelijk gedeelte van het 

vaste land, — en dit is nog het geval in Zuid-Amerika. In beide Ame- 

rika’s vindt men dikwijls lang- en korthoofdige rassen nevens elkander; 
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zoo in Noord-Amerika de langhoofdige Eskimo's en de korthoofdige Kad- 

jak-Aleuten, in Zuid-Amerika de Patagoniërs en de Puelchen. Is in Europa 

en Azië de brachycephale vorm de meest algemeene, in N.-Amerika heeft 

het tegendeel plaats. Zijn in Afrika alle oorspronkelijke rassen dolicho- 

cephaal, in Zuid-Amerika vindt men nagenoeg even veel brachycephalen 

als dolichocephalen. Voorts verdeelt A. Mm. de Amerikaansche dolichoce- 

phale schedels in zes, de brachycephale in twee, de mesocephale insgelijks 

in twee vormen of typen, die zoo verschillend en naar alle waarschijnlijk- 

heid even standvastig zijn, als de typen, die in Europa de Germaansche en 

Keltische stammen ter eener en de Ugrische, Turksche en Slawische ter 

andere zijde van elkander onderscheiden. Dll. 

Herstellingsvermogen bij Salamanders. — De heer PHILIPEAUX is door zijne 

waarneming, dat de geëxtirpeerde milt zich dàn alleen regenereert, wan- 

neer daarvan een stukje overgelaten is, op de gedachte gekomen, of die 

voorwaarde ook niet vereischt werd voor de regeneratie van afgesneden 

staart en pooten bij Salamanders. Men weet, dat die regeneratie van 

staart en pooten, ja zelfs van de oogen en de onderkaak, sedert SPALLAN- 

ZANI meermalen is waargenomen. De uitslag der proefnemingen, die de 

heer Pm. daarop in het werk heeft gesteld, zijn de volgende. Wanneer hij 

het geheele voorste lid met insluiting van het schouderblad wegnam, had 

er geen het minste spoor van regeneratie plaats, ofschoon de wond zeer 

goed cicatriseerde. Sneed hij de voorpooten daarentegen glad bij het lijf 

af, dan waren na weinige maanden nieuwe voorpooten met al de beende- 

ren er van voor den dag gekomen. Nog niet geheel ten einde gebragte 

proefnemingen schijnen te bewijzen, dat hetzelfde 't geval is met de vinnen 

der visschen, wier regeneratie BBOUSSONNET heeft doen kennen, en dat, 

in ‘talgemeen, geen orgaan zich kan regenereren, indien er niet een ge- 

deelte van gespaard is gebleven. (Compt. rend. Tom. LXIII, p. 576.) 

D, du: 

Oorspronkelijke gedeeldheid van het hart. — Alle physiologen, die de 

vorming van het hart hebben bestudeerd, beschrijven het als een orgaan, 

dat, van zijn eerste begin af, ééne massa vormt. »>Mijne teratologische 

studiën,” zegt paresTE, shebben mij er sedert lang toe gebragt om te 

vermoeden, even als seRRES het vóór mij vermoed had, dat het hart ont- 

staat uit de vereeniging van twee blastemen, die, in ’t eerst geheel van 

elkander afgescheiden, spoedig zich op de middellijn verbinden tot één 

geheel. Immers had ik bij eenige monsterachtige embryo's twee volkomen 

van elkander afgezonderde harten gezien, van welk verschijnsel ik mij geen 
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rekenschap kon geven dan door de aanname van het voort blijven bestaan 

van een primitiven toestand. Mijne onderzoekingen in die rigting vervol- 

gende, heb ik in overeenstemming met de vermoedens van SERRES en 

mijne eigene bevonden, dat de dualiteit van het hart de normale toestand 

is, maar gedurende zulk een korten tijd, dat zij aan alle waarnemers ont- 

snapt is.” — Wij verwijzen voor de waarnemingen zelve naar Compt. rend. 

Tom. LXIII, p. 608 vgg. DL. 

De cholera te Marseille. — Wij komen nog eens op dit belangrijk punt 

terug, alleen om mede te deelen, dat , — terwijl de bewering van GRIMAUD 

DE CAUX, dat de cholera den 1lden Junij van Alexandrie naar Marseille zou 

overgebragt zijn door de op het schip Stella aanwezige Arabische pelgrims, 

door anderen bestreden is geworden, vooral op grond, dat er zich reeds 

vóór den 11lden gevallen van cholera te Marseille zouden hebben vertoond, — 

GRIMAUD DE CAUX naar die laatstgenoemde gevallen onderzoek heeft ge- 

daan en aangetoond, dat zij òf in ’t geheel niet plaats hadden gehad, òf 

eerst lang na den 1lden zich hadden vertoond, òf dat de verhalen er van 

geheel op hooren zeggen berusten en niet geconstateerd zijn. Zie verder 

de Compt. rend. Tom. LXIII, p. 640. ‚D. L. 

Uitwerkselen der tropische zonnehitte. — LrviNesrone verhaalt, dat hij 

aan den westelijken oever van het Nyassa-meer waarnam, dat de steenen 

daar over dag zoo heet werden, dat men er niet op kon gaan zitten, en 

dat bij de snel invallende nachtkoelte en de dien ten gevolge plaats heb- 

bende snelle afkoeling der buitenste steenlagen, deze er afspringen. Dr. 

WETZSTEIN nam hetzelfde in de vulkanische streken beoosten Damaskus 

waar. De zon kan derhalve in de tropische gewesten eene aanmerkelijke 

vernielende werking op de gesteenten uitoefenen, en welligt is voor een 

niet gering gedeelte de uitgebreide verbrokkeling van gesteenten op de 

bergvlakten der Zuid-Algerische Sahara aan de buitengewoon snelle afwis- 

seling der temperatuur toe te schrijven. Dr. PERRIER vond in die Sahara 

den 25sten Mei 1840, ten 6 ure ’s morgens, de dauw om zijne tent bevro- 

ren; 5 uren later teekende de thermometer in de schaduw 25° (17° F.), en 

nog 3 uren later 81,5° (90° F.). (Geograph. Mittheil. 1866, VIII, S. 309.) 

Ball, 
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