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BOERHAAVE ALS NATUURONDERZOEKER. 
DOOR 

Dr. D. LUBACH. 

Wanneer gesproken wordt over Nederlanders, die zich in vroegeren 

tijd door hunne verdiensten op het gebied der wetenschap eene Euro- 

peesche vermaardheid verwierven, dan zal zonder twijfel de naam van 

BOERHAAVE niet de laatste zijn, die genoemd wordt, — niet alleen 

door de beoefenaren der wetenschap, maar door iedereen. Wie kent 

niet het verbaal, ’t moge dan waar of verdicht zijn, van dien brief 

uit het verre Oosten, die met geen ander opschrift dan: ‘“‘aan BOER- 

HAAVE in Europa”, zonder moeite terecht kwam? Het is zoo, die 

vermaardheid van BOERHAAVE's naam berustte vooral op zijne verdien- 

sten als geneeskundige, en al moge ’t nu waar zijn dat ook de ge- 

neeskunde natuurwetenschap is, zoo zouden wij toch, rekening hou- 

dende met den aard en de strekking van ons tijdschrift, aan BOERHAAVE 

als geneeskundige daarin geene plaats kunnen aanwijzen naast CHR. 

HUYGHENS, LEEUWENHOEK en SWAMMERDAM. Maar ook op ander natuur- 

wetenschappelijk gebied, met name en vooral op dat der scheikunde, 

heeft BOERHAAVE, al is het in kleineren kring, zich niet minder een 

Europeeschen naam verworven, en mag hij met recht gehouden wor- 

den voor een dier meest invloedrijke bevorderaars en leermeesters der 

scheikundige wetenschap, die de grondslagen hebben gelegd, op 

welke later LAVvorsieR het gebouw zou oprichten, dat als ’t uitgangs- 

punt der hedendaagsche scheikunde moet worden aangemerkt. 



2 BOERHAAVE ALS NATUURONDERZOEKER. 

il 

Over het leven van BOERHAAVE moet ik kort zijn, omdat de ruimte 

mij verbiedt daaromtrent in bijzonderheden te treden en het overigens 

zoo dikwijls beschreven is, dat ik met eenige aanduidingen kan volstaan. ! 

HERMAN BOERHAAVE was de oudste zoon van JACOB BOERHAAVE, pre- 

dikant te Voorhout, en HAGAR DAELDER, en zag op den 31 December 

1668 in genoemd dorp het levenslicht. Reeds vroeg tot het predikambt 

bestemd, ontving hij eerst van zijn vader, later op de Latijnsche 

school te Leiden, het noodige onderwijs in de oude talen en in andere 

vakken. Het door een eigen gevonden middel genezen van een pijnlijk 

gezwel der linker dij, dat vijf jaren lang spotte met de pogingen der 

genees- en heelkundigen, schijnt reeds vroeg hem eenige neiging voor 

de geneeskunde te hebben ingeboezemd, waartoe ook een van zijne 

moeder overgeëörfde aanleg schijnt te hebben bijgedragen. Het was 

dan ook niet te verwonderen dat, toen de Secretaris van ’t collegie 

van curatoren der Lieidsche Akademie, vóór BOERHAAVE, na in 1684 

als student ingeschreven te zijn, zijne theologische studiën voltooid 

had, hem raadde zich ook op de geneeskunde toe te leggen, hij dien 

raad met allen ernst opvolgde. 

De wijze, waarop BOERHAAVE zijne studie der wijsbegeerte, der god- 

geleerdheid en der geneeskunde inrichtte, was zeer opmerkelijk, en 

terwijl zij van zijne zucht tot grondigheid en zijne stalen vlijt getuigt, 

dient zij tevens om rekenschap te kunnen geven van het standpunt 

dat hij later als wetenschappelijk man innam. Zijne methode was de 

historisch-genetische. Van PLATO, CLEMENS ROMANUS en HIPPOCRATES 

af, las hij achtereenvolgens naar tijdsorde de meest uitstekende schrij- 

* De voornaamste biographen van BOERHAAVE zijn: A, SCHULTENS (Oratio academica 

in memoriam Hermanì Boerhaavit. L. B. 1138. 40), FONTENELLE (Bloge, in Mém, 

de l'Académie royale des sciences. 1138), SAM. JOHNSON (Biographicat Sketch of 

H. B., in Gentleman's Magazine, vol. 9. 1739, — in ’t Nederduitsch uitgegeven te 

Amsterdam 1836), w. BURTON (An account on the life and writings of H. B. 

London 1743 80%, Mm. MATY (Wssai sur le caractère du grand médecin, ou éloge 

eritigue de Mr. H. B. Cologne 1147. kl. 8°), 5. v. KesreLoor (Lofrede op H. B., 

in: Werken van de Holl. Maatsch. van fraaie kunsten en wetenschappen), G. C. B. 

SURINGAR (De Leidsche geneeskundige faculteit in het begin der achttiende eeuw, BOER- 

HAAVE en zijne ambtgeuooten, in: Nederlandsch Tijdschrift voor Geneesknnst, Juni 

1866), en 5. A. BOOGAARD (Toespraak bij de plechtige onthulling van het standbeeld 

Vau BOERHAAVE op 26 Juni 1872). 



BOERHAAVE ALS NATUURONDERZOEKER. a) 

vers over wijsbegeerte, godgeleerdheid en geneeskunde, om met die 

van zijn eigen tijd te eindigen. 

Den 2len December verwierf hij den graad van Philosophiae doctor, 

na het verdedigen van een proefschrift, “over de onderscheiding van 

geest en lichaam” (De distinctione mentis et corporis). Waarom hij zich 

in 1693 naar Harderwijk begaf, om daar, en niet te Leiden, in de 

geneeskunde te promoveren, is niet recht duidelijk. Zijne dissertatie 

handelde over het nut van het onderzoek bij zieken van hunne uit- 

werpselen, als teekenen der ziekte (De utilitate explorandorum in aegris 

excrementorum, ut signorum). 

Op dat oogenblik scheen het nog dat BOERHAAVE ten slotte als pre- 

dikant zou optreden. Doch kort na zijne promotie tot Medicinae doc- 

tor veranderde hij van voornemen en besloot zich aan de geneeskunde 

te wijden. Zijn lofredenaar sCHULTENS geeft als reden daarvoor op, dat 

BOERHAAVE, toen hij in eene trekschuit iemand op eene domme en 

grove wijze tegen sPINOZA hoorde uitvaren, dien man gevraagd had: 

“of hij de werken van sPINOzA wel ooit had gelezen?” Dit werd door 

een anderen aanwezige opgemerkt, uitgebazuind en op die wijze voor- 

gesteld, alsof BOERHAAVE (die in zijne wijsgeerige dissertatie SPINOZA 

had getracht te weerleggen) openlijk de gevoelens van dezen verde- 

digd had. Eenmaal den naam van een Spinozist gekregen hebbende, 

achtte BOERHAAVE de kerkelijke loopbaan voor zich gesloten en be- 

sloot daarom de theologie vaarwel te zeggen. 

Zoo luidt het verhaal. Mij komt ’t echter voor dat men de reden 

Van BOERHAAVE's beroepsverandering dieper te zoeken heeft. Naar het 

getuigenis van allen die hem kenden, behoorden tot zijne meest over- 

heerschende karaktertrekken eene groote waarheidsliefde, die hem aan- 

spoorde om het overgeleverde steeds door onderzoek, waarneming en 

redenering te toetsen. Daarbij kwam zijne zucht om steeds het wezen- 

lijke van het onwezenlijke te scheiden, de kern van eene zaak te 

ontdoen van alle om- en aanhangsels, altijd voor alles den meest 

eenvoudigen vorm, de eenvoudigste uitdrukking te zoeken. Simplex 

veri sigillum! het eenvoudige het zegel van het ware! — ziedaar zijne 

spreuk. Brengen wij daarmede in verband de methode, die hij, gelijk 

wij zagen, ook bij zijne theologische studiën volgde, dan kan 't moeie- 

lijk anders of hij moest komen tot eene geheel andere opvatting van 

het christendom, dan in zijn tijd gangbaar was. Zou het niet kunnen 

zijn, dat hij daardoor reeds vroeger in zijn voornemen om zich aan 
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den predikdienst te wijden zeer aan het wankelen gebracht was, en 

het voorval in de trekschuit alleen gediend heeft om een reeds ont- 

kiemd, maar nog niet genomen besluit bij hem tot rijpheid te brengen ? 

Hoe dit zij, hij zette zich nu te Leiden als geneesheer neder, en 

werd in 1701 tot lector in de geneeskunde aangesteld, in welke be- 

trekking hij ook gelegenheid had de schei- en ontleedkunde te onder- 

wijzen, gelijk hij als student reeds aan eenige jonge lieden wiskun- 

dige lessen had gegeven. In 1709 werd hem het professoraat in de 

genees- en plantenkunde opgedragen, en in 1716 nog bovendien dat 

in de scheikunde. 

Hoe BOERHAAVE zich door zijne lessen, door zijne geneeskundige 

praktijk en door zijne uitgebreide correspondentie met zijne vroegere 

leerlingen en andere geleerden in alle landen van Europa een naam 

verwierf, waarop zich weinigen in zijn tijd konden beroemen, — daar- 

over moet ik zwijgen en verwijs te dien aanzien naar elders. 

Op den 16en September 1610 trad BOERHAAVE in het huwelijk met 

MARIA, eenige dochter van den Leidschen schepen ABRAHAM DROLEN- 

VAUX, bij welke hij vier kinderen verwekte, waarvan alleen de oudste 

dochter, JOHANNA MARIA, hem met zijne vrouw overleefde. 

In de laatste jaren zijns levens werd BOERHAAVE door eene ziekte 

aangetast, die wel is waar telkens scheen te wijken, maar ook tel- 

kens terugkwam, tot hij eindelijk op den 23en September 1738 in den 

ouderdom van ruim 69 jaren overleed. 

Van BOERHAAVE's persoonlijke hoedanigheden gewagen al diegenen, 

die hem van nabij gekend hebben, met de meeste ingenomenheid. Ik 

vat alles wat daarover gezegd is in deze woorden van den hoogleeraar 

SURINGAR samen: “Met een kloek, welgespierd, ongeloofelijk sterk, 

van kindsbeen af zeer gehard lichaamsgestel, van eene rustige en 

rijzige gestalte, paarde hij groote opgeruimdheid en vlugheid van 

geest, meer dan gewone dienstvaardigheid en goedhartigheid, onge- 

veinsde nederigheid, algemeene menschenliefde en een in waarheid 

vromen en godsdienstigen levenswandel.” Iets verder maakt de hoog- 

leeraar de mijns bedunkens niet onjuiste opmerking, dat BOERHAAVE, 

die door scnuLreNs wegens zijn vernuft en helderheid van geest in 

het gezellig verkeer met socrates vergeleken werd, ook in zijn ge- 

laat met socRATES eenige gelijkenis vertoonde *. 

t Het hierbij gevoegde portret van BOERHAAVE is gevolgd naar eene schilderij van TROOST, 
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Gaan wij nu over tot eene beschouwing van de verdiensten van 

BOERHAAVE op het gebied der natuurwetenschap. 

Er was geen enkel onderdeel dier wetenschap, dat niet BOERHAAVE’s 

belangstelling wekte. In de natuurkunde van zijn tijd was hij, gelijk 

uit zijne geschriften blijkt, geheel te huis. Op dierkunde schijnt hij zich 

minder te hebben toegelegd, maar toch was hij het, die, gelijk op 

bladz. 25 van dit Album voor 1876 gemeld is, sWAMMERDAM’s Bijbel der 

Natuur het licht deed zien. Bovendien werd op zijne aansporing en 

onder zijn toezicht te Amsterdam in 1725 het Essai physique de Vhis= 

toire de la mer van den graaf MARsIGLI | uitgegeven. Hij schreef daar- 

voor eene latijnsche voorrede, die, met eene overzetting er naast, ook 

te vinden is in de nederduitsche vertaling van dit werk, in 1786 te 

’s Gravenhage uitgegeven onder den titel: ‘Natuurkundige beschrijving 

der zeeën” 

Veel meer echter deed BOERHAAVE voor de Plantenkunde; in geene 

geschiedenis van die wetenschap wordt dan ook zijn naam gemist. Het 

was echter vooral door zijne lessen, door de onvermoeide zorg, die 

hij aan den Leidschen kruidtuin besteedde, en door den catalogus van 

de planten in dien hortus, dat hij zich verdienstelijk bij de beoefena- 

ren der plantenkunde heeft gemaakt, — niet door vele en glansrijke 

ontdekkingen, evenmin door het scheppen van nieuwe klassificatiën of 

door het uitdenken van nieuwe theoriën. — Den Leidschen hortus ver- 

l Luie FERNANDO MARSIGLI of MARSILLI werd in 1658 te Bologna geboren en over- 

leed aldaar in 17830, toen hij die stad wegens familiezaken bezocht. Hij reisde in 

Turkije, streed als officier in Oostenrijkschen dienst tegen de Turken, werd bij Raab 

gevangen genomen, in Turkije als slaaf verkocht, ontkwam, trad weer in Oostenrijk- 

schen dienst, doch werd na de inneming door de Franschen van Breisach in 1703 

afgezet, en vestigde zich nu te Marseille, Over zijn bovengenoemd hoofdwerk zie men 

HARTING: “De magt van het kleine’ 2e druk. Amst. 1866, bladz, 6. — Toen de 

nederduitsche vertaling werd uitgegeven, was het reeds bekend dat de door MARsIGLI 

beschreven koraalgewassen, die hij zelf voor planten hield, eigenlijk tot het dierenrijk 

behoorden. Dit wordt in het voorbericht des nederduitschen uitgevers ook uitdrukkelijk 

vermeld, echter met de bijvoeging dat de lezer de “bloemen” van MARsIGLT nu slechts 

als dieren te beschouwen heeft. — Daar BOERHAAVE de koraalgewassen ook nog voor 

planten aanzag, zou de uitgave van MARsIGLI’s werk misschien ook tot zijn botanischen 

arbeid gebracht kunnen worden, 
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rijkte hij zeer, waartoe hem zijne bekendheid met de beroemdste bui- 

tenlandsche geleerden zeer te stade kwam. Zijn groote leerling HALLER 

verhaalt dat BOERHAAVE, zelfs op meer gevorderden leeftijd, als ‘t ware 

in den hortus botanicus leefde, dat hij reeds voor dag en dauw, op 

klompen loopende, daarin bezig was om over de kultuur der planten 

een waakzaam oog te houden en om deze en gene uit een wetenschap- 

pelijk oogpunt belangrijke bijzonderheden te onderzoeken. * In 1710 

gaf hĲĳ een Znderx plantarum, quae in horto academico L. B. reperiun- 

tur in het licht, die door hem in 1720 op nieuw, zeer vermeerderd 

en verbeterd, in twee kwarto deelen werd uitgegeven (Index alter 

plantarum, quae in horto academico L. B. aluntur). Die catalogus wordt 

voorafgegaan door eene korte geschiedenis van den Leidschen hortus, 

waarin BOERHAAVE de verdiensten van zijne voorgangers in ’t licht 

stelt, maar over zich zelven zwijgt. Dan volgen de optelling en be- 

schrijving der planten, ongeveer vierduizend in getal, waaronder 28 

nieuwe soorten, waarvan ook de afbeeldingen gegeven worden. Die 

planten zijn gerangschikt naar een stelsel, grootendeels aan BOER- 

HAAVE's onmiddellijken voorganger PAULUS HERMAN ontleend, maar 

gewijzigd naar de stelsels van RAY en van TOURNEFORT. De beschrij- 

vingen zijn vrij uitvoerig. BOERHAAVE vangt aan met de onvolkomene, 

eenvoudig samengestelde planten, waartoe hij ook nog de koralen, 

sponzen enz. brengt. De kruiden worden verdeeld in Dicotyledoneae en 

Monocotyledoneae, de eerste weder in Gymnospermiae en Angiospermiae, — 

de laatste in Bracteatae (Liliaceae) en Gramineae. Ook de boomen zijn 

Òf Dicotyledoneae òf Monocotyledoneae (Palmae). 

Evenals BOERHAAVE den Bijbel der Natuur van SWAMMERDAM uitgaf, 

mocht het hem ook gebeuren de man te zijn die de uitgave van het 

Botantcum Parisiense van wijlen den beroemden Parijschen hoogleeraar 

SÉBASTIEN VAILLANT bezorgde, en hoe gunstig BOERHAAVE als botanicus 

bij de mannen van het vak bekend stond, blijkt daaruit, dat varr- 

LANT zelf nog bij zijn leven hem voor die taak had aangewezen. — 

Vergeten wij ook niet, dat BOERHAAVE, door zich LINNÉ aan te trek- 

ken, toen deze in bekrompen omstandigheden te Leiden verkeerde, en 

hem aan GEORGE CLIFFORD aan te bevelen, wellicht meer dan opper- 

vlakkig schijnt er aan heeft toegebracht om LINNÉ te doen worden 

wat hij geworden is. 

l SURINGAR ll. 
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Maar het is vooral door zijne groote verdiensten omtrent de schei- 

kunde, dat BOERHAAVE zich eene hoogst eervolle plaats in de ge- 

schiedenis der natuurwetenschappen verworven en grooten invloed uit- 

geoefend heeft op zijne tijdgenooten en onmiddellijke opvolgers. Ik zal 

dan ook te dezen aanzien eenigzins uitvoeriger moeten wezen. 

Het is bekend dat het erkende doel der “Chemie”, in haren oudsten 

vorm “Alchemie” genaamd !, geen zuivere natuurnavorsching was, 

maar alleen het ontdekken van middelen om de zoogenaamde onedele 

metalen in edele: goud of zilver, te veranderen, — de “zieke” 

metalen, gelijk men zich veel uitdrukte, van hunne ‘“melaatschheid” 

te genezen. Daarbij voegde zich weldra het streven om in den “steen 

der wijzen”, die deze verandering moest bewerkstelligen, ook het 

middel te vinden om alle ziekten, waaraan de mensch onderhevig is, 

te genezen en het leven tot ver over zijn gewone grens te verlengen. 

Men weet ook, dat in weerwil van dit streven der alchemisten, 

de besten onder hen toch de veelvuldige ontdekkingen op scheikundig 

gebied, die zij al laborerende maakten, niet verwaarloosden, al brach- 

ten die ontdekkingen juist niet tot het boven alles beoogde doel, en 

men gevoelt lichtelijk dat juist dat zoeken naar een “levens-elixer’” 

de alchemie in aanraking moest brengen met de geneeskunst. Daaruit 

ontstond weldra een streven om de ontdekkingen der scheikundigen 

aan die kunst dienstbaar te maken, en zelfs verkreeg in den loop des 

tijds de scheikunde, zonder dat daarom de goudmakerij verwaarloosd 

werd, eene meer en meer geneeskundige strekking, terwijl bij vele 

geneeskundigen, die zich op scheikunde toelegden, het denkbeeld meer 

en meer ingang vond, dat de verrichtingen van het menschelijk lichaam, 

die “kleine wereld” (microcosmus), — dien spiegel, gelijk men zich vaak 

uitdrukte, van het heelal, — berustten op scheikundige processen, ver- 

bindingen en scheidingen van stof, die gelijk waren aan, of overeen- 

komstig met die processen, die daarbuiten, in de “groote wereld” 

(macrocosmus), in het heelal, plaats hadden. 

Zonder over de dusgenoemde iatrochemie te willen uitweiden, moet 

1 Chemie: Egyptische kunst, van Chem, Kem, Kemi: Egypte. Alchemie is Chemie 

met bijvoeging van het arabisch bepalend lidwoord al. Het spraakgebruik onderscheidt 

echter tusschen Alchemie of de goudmakerskunst, en Chemie of de eigenlijke scheikunde. 

Men kan daarover nalezen wat ik in den jaargang 1860 van dit Album gezegd heb 

in een opstel over Alchemie. 
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ik hier kortelijk iets zeggen van den laatsten en invloedrijksten vertegen- 

woordiger er van. 

Voor FRANS DELEBOË SYLVIUS t, den man dien ik bedoel, waren het 

zuur en het alkali de spillen, waarop in de ziektekunde alles 

draaide, — evenals dit voor de alchemisten en voor PARACELCUS zout, 

zwavel en kwik waren geweest. Door de samenkomst op onderscheiden 

plaatsen des lichaams van zuur, dat in sommige, en van alkali, dat 

in andere vochten des lichaams voorhanden was, ontstond volgens 

hem eene zekere opbruising (effervescentia), waaruit hij dan, zoo goed 

het ging, alle levensverrichtingen verklaarde, tot de “destillatie der 

levensgeesten” in de hersenen toe. De spijsvertering in de maag ge- 

schiedde door “gisting”, veroorzaakt door het noch zure noch alkalische 

speeksel. Geschiedde nu een scheikundig proces, gisting of opbruising, 

niet naar behooren, omdat de zure of alkalische vochten ’t zij in hoe- 

danigheid ’t zij in hoeveelheid abnormaal waren, of omdat een neutraal 

vocht alkalisch of zuur was geworden, dan ontstond er ziekte. Wat 

volgens deze theorie voor eene rationele geneeswijze moest gehouden 

worden, behoeft niet te worden aangetoond. 

Ik moest hiervan iets mededeelen, omdat BOERHAAVE én als schei- 

kundige én als geneeskundige zich steeds als een bestrijder van de 

door gansch Europa verspreide en door zeer velen aangekleefde theorie 

van syLvius heeft doen kennen. Maar tevens moet ik ook gewagen 

van een anderen beoefenaar der natuurwetenschap, die op BOERHAAVE, 

gelijk uit alles blijkt, een overwegenden invloed ten goede heeft uitge- 

oefend en bij hem hoog in achting stond. Ik bedoel ROBERT BOYLE *, die 

meer dan eenig ander voor hem den weg insloeg, dien de groote BACON 

als de eenige ware voor de bevordering der wetenschappen had aan- 

1 Uit een Nederlandsch geslacht te Hanau geboren in 1614, overleden als Hoogleeraar 

te Leiden in 1672, SyLvtus is eene vertaling van DELEBOË (DUBOIS). Hij was een zeer 

geleerd, bekwaam en werkzaam man, die tevens door beminnelijkheid van karakter en 

door bescheidenheid uitmuntte. Bij het beoordeelen van hem en andere uitvinders en 

voorvechters van algemeene geneeskundige theoriën moet men niet vergeten, dat de 

beteren onder hen aan ’t ziekbed de verklaring van door ervaring beproefde geneeswijzen 

liever in het raam van hun stelsel trachtten te dwingen, dan dat zij ze om den wil 

van dat stelsel zonden verwaarloosd hebben. Dit laatste deden slechts de geneeskundigen 

van dat soort, dat door Morière geteekend en gegeeseld is. 

2? Zoou van RICHARD BOYLE, eersten graaf van Cork; geboren in Ierland, 25 Januari 

1626, overleden te Londen 30 December 1691. 
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gewezen, en wiens proefondervindelijke onderzoekingen op het gebied 

der natuur- en scheikunde hem een onvergankelijken naam hebben 

bezorgd. Hij kan de eerste scheikundige genoemd worden, die de schei- 

kunde om haar zelve, als zuivere natuurnavorsching beoefende. Wars 

van de heerschende theoriën, bouwde hij geene nieuwe op, maar 

onderwierp de bekende scheikundige feiten aan een nieuw en nauw- 

keurig onderzoek, en trachtte vooral de aanwijsbare bestanddeelen der 

lichamen af te scheiden en te leeren kennen. Omtrent de scheikundige 

inwerking der lichamen op elkander vormde hij zich, op den grond- 

slag van zijne verkregen uitkomsten, voorstellingen, die in het wezen 

der zaak overeenstemmen met de latere denkbeelden omtrent scheikundige 

keurverwantschap. — De lucht was een der voornaamste onderwerpen 

van zijne onvermoeide onderzoekingen, en wel zoowel uit een scheikundig 

als uit een natuurkundig oogpunt. Dat lucht tot de verbranding noodig 

was, wist ieder. Maar Boyur kwam tot de uitkomst, dat de tot dus- 

ver aangenomen meening, dat een brandend lichaam een zeker vurig 

beginsel aan de lucht afstond, ten gevolge waarvan het nu onbrand- 

baar werd, onwaar was. Hij ontdekte ook dat de lucht, waarin iets 

verbrandt, in volume vermindert en toonde daarenboven door proe- 

ven het verband tusschen verbranding en ademhaling aan, voor zoover 

hij de eerste was, die verkondigde, dat lucht, waarin niets branden 

kan, ook voor de ademhaling ongeschikt is. Ware hij nog één stap 

verder gegaan; had hij de hem zeer goed bekende gewichtsvermeerde- 

ring der metalen bij de “verkalking” (oxydatie) met de door hem 

ontdekte vermindering van het volume der lacht bij die verkalking 

in verband gebracht, dan zou de scheikunde veel vroeger het tijdperk 

zijn ingetreden dat later, door PRIESTLEY, SCHEELE en anderen aan- 

gekondigd, door ravorsier werd ingeleid. 

Maar ook zijne onmiddellijke opvolgers deden dien stap niet, en de 

schuld daarvan lag hoofdzakelijk aan de door sranr ' uitgedachte 

hypothese van het Phlogiston. Die hypothese kwam in ’t kort hierop 

neer, dat ieder door het vuur veranderbaar, d. 1. brandbaar lichaam 

dáárom brandbaar is, omdat het een zeker, afzonderlijk echter niet 

aanwijsbaar, bestanddeel (phlogiston) bezit, en wel des te meer daar- 

van, naarmate het meer brandbaar is. Verbranding nu is volgens 

Ì GEORGE ERNST STAHL, hoogleeraar te Halle, geboren 1660 te Ansbach, overleden 

als koninklijk lijfarts te Berlijn in 1744. 
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STAHL: uitdrijving van het phlogiston. Zwavel bestaat alzoo uit zwavel- 

zuur en phlogiston, de metalen uit metaalkalken en phlogiston, want 

verbrandt men zwavel of een metaal, dan houdt men in het eerste 

geval zwavelzuur, in 't andere een metaalkalk over. Verhit men deze 

laatste nu weder met eene aan phlogiston zeer rijke stof, dan nemen 

zij van deze weer phlogiston over, en keeren alzoo tot hun staat van 

zwavel of metaal terug. Deze hypothese, die door srTAnL en eenige 

zijner navolgers op de meest vernuftige wijze uiteengezet en verdedigd 

werd, maakte zulk een opgang, dat de bekwaamste scheikundigen, 

zelfs de ontdekker der zuurstof, PrIEsTLEY, en de voortreffelijke SCHEELE 

liever de door hen ontdekte en der hypothese van sraurL alles behalve 

gunstige feiten met geweld voor deze trachtten van pas te maken, 

dan dat zij haar zouden opgeven. Geheel zonder reden is het dan ook 

niet, dat een Schotsch scheikundige, met het oog eenerzijds op BOYLE, 

anderzijds op zavorsieR, het tijdperk der phlogistische chemie de 

“duistere middeneeuwen” der nieuwere scheikunde noemt. ! 

BoOERHAAVE nu — om tot hem terug te keeren — deelde volkomen 

de meening, welke BoyLr koesterde omtrent de ware methode van de 

beoefening der natuurwetenschap. Ook de scheikunde beoefende hij, 

evenals BOYLE, om haar zelve; ook voor hem waren waarneming en 

proefneming, afgescheiden van alle a priori opgevatte denkbeelden, de 

eenige wegen tot de waarheid. En, evenals voor BOYLE, was voor hem 

het opsporen van de aanwijsbare bestanddeelen der lichamen 

het doel, dat de scheikunde in de allereerste plaats moest najagen. 

Met vlĳt de geschriften der beste chemici beoefenende, maar tevens 

onvermoeid in zijn laboratorium werkzaam, de proeven zijner voor- 

gangers herhalende en, evenzeer als hunne beweringen, aan eene scherpe 

kritiek onderwerpende, schiftte hij de feiten, waarover de scheikunde 

van zijn tijd beschikken kon, en bracht datgene, wat hem den toets 

des onderzoeks scheen te knnnen doorstaan, in een rationeel verband, 

dat hem als van zelf tot zulke theoriën voerde, als hem toeschenen 

logisch voorttevloeien uit hetgeen hij als waarheid meende te moeten 

erkennen. Steeds stelde hij het zich daarbij tot taak de nog veelzins 

heerschende denkbeelden des iatrochemici, van syLvrus vooral, te be- 

strijden, en hij was daarbij — het moet gezegd worden, — niet zel- 

1 GRO. WILsSON, Religio chemici. Lond. and Cambr. 1862, pag. 224. Dit alles 

neemt niet weg dat sranL als een der diepste denkers van zijn tijd moet worden beschouwd. 
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den onbillijk jegens dezen laatsten. Van de hypothese van sranL nam 

hij daarentegen weinig of geen notitie, waarschijnlijk omdat die in zijn 

tijd nog zooveel aanhangers niet vond, als zij later zou bekomen, 

terwijl overigens de omstandigheid, dat sranr zijn phlogiston niet kon 

aanwijzen, hem, evenals BOYLE een navorscher van de aanwijsbare 

bestanddeelen der lichamen, van die hypothese afkeerig moest maken. 

BorRrnAAVE's verhouding tot de scheikunde van zijn tijd leert men, 

evenals zijne denkbeelden over de scheikunde zelve, kennen uit zijne 

Elementa Chemtae, — maar wat de eerste betreft ook uit eene rede- 

voering over “de Scheikunde zich zelve zuiverende van hare dwalingen” 

(Sermo academicus de Chemia suos errores evpurgante), die hij bij de aan- 

vaarding van het leeraarsambt in die wetenschap uitsprak. Uit den 

aanhef van die redevoering kan men opmaken hoe weinig de scheikunde 

als wetenschap toen ten tijd nog gewaardeerd werd. Het meerendeel 

van het ontwikkelde, ja geleerde publiek begreep er niets van; vele 

mannen van geleerdheid en gezag minachtten haar zelfs ', niettegen- 

staande weer anderen overmatig waren in haren lof, Juist dit verschil 

van gevoelen gaf hem aanleiding om er op te wijzen, hoe de dwalin- 

gen der scheikundigen, waaraan men zich ergerde, door de vlijt en 

het beter inzicht van andere scheikundigen uit den weg geruimd wer- 

den. Zoo de bijgeloovige denkbeelden der alchemisten, — zoo de dwa- 

ling van hen die de geheele natuurkunde in de scheikunde wilden doen 

opgaan, — die van anderen, welke de scheikundige werkingen der 

lichamen aan eene cnlichamelijke oorzaak toeschrijven, — de meening 

van velen, dat dezelfde werkingen, die bij het kunstmatig chemisch 

onderzoek worden waargenomen, juist zoo ook in de geheele natuur 

en zelfs in het menschelijk lichaam plaats hebben. Voortgezette proef- 

ondervindelijke onderzoekingen volgens de methoden van LIBAV,BOYLE 

en anderen, hadden reeds meer en meer de scheikunde van die dwa- 

lingen gezuiverd en zouden dit op den duur nog meer en meer doen. 

En wat heeft BOERHAAVE nu, in ’t algemeen genomen, voor de schei- 

kunde gedaan? “Er machte’ — zegt HERMANN KOPP in zijne nog steeds 

* Contra vero pervulgatus dudum invaluit rumor apud eos, qui in studio 

sapientiae gloriam meruere et qui sententiae suae gravitate rebus pretium statuunt, 

guasi foecunda errorwm, bonae frugis pauperrima, egestatis parens, rei familiaris 

decoctrix, pernicies et pestis bonae mentis esset, de qua sermo habetur, disciplina. 

Zoo dachten geleerde en wijze mannen over de scheikunde, nog maar 160 jaren geleden ! 
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klassieke Geschichte der Chemie, — “sich dafür weniger bedeutend durch 

neue empirische Entdeckungen, als vielmehr durch geistvolle Benutzung 

der schon früher bekannt gemachten Erfahrungen, durch richtige Würdi- 

gung des Verhältnisses der Chemie zur Medicin, und durch seine Ver- 

dienste um die Verbreitung chemischer Kenntmisse.’ BoRRHAAVE, door de 

beoefening der wis- en natuurkunde volgens de methode van BACON 

en BOYLE voor die taak gevormd, de scheikunde beschouwende als 

natuurnavorsching, die daarom ook volgens dezelfde methode als de 

physica moest behandeld worden, verzamelde in de eerste plaats uit 

de massa feiten die, welke hem op grond van zijn onderzoek boven 

bedenking verheven schenen, rangschikte ze naar hunnen aard en in- 

houd, en trachtte dan het verband er tusschen op te sporen, om zoo 

te komen tot eene rationeele scheikundige theorie. Vele der door BOER- 

HAAVE in zijn laboratorium met den meesten ernst en de grootste vol- 

harding genomen proeven zouden thans een glimlach op het gelaat 

roepen. Maar zij waren in dien tijd noodig. Zoo de vijftien jaren lang 

doorgezette proef, strekkende om te onderzoeken of werkelijk, gelijk 

vele alchemisten beweerden, kwik, langen tijd en onafgebroken aan 

warmte blootgesteld, eindelijk vast wordt. Zoo het vijfhonderd maal 

na elkander destilleren van zuivere kwik, waaruit hem bleek dat de 

kwik steeds kwik bleef, en niet, zooals óók door de alchemisten ver- 

zekerd werd, in eene veel vluchtiger stof werd veranderd. Desniettemin 

behandelde BOERHAAVE de leer van de transmutatie der metalen op 

bijzonder zachte wijze. Het ontbrak hem teveel aan experimentele feiten, 

welke die leer rechtstreeks tegenspraken, en hij was te voorzichtig en 

te bescheiden om zich gerechtigd te achten haar geheel te verwerpen. 

BorRrHAAVE heeft de slotsommen, waartoe zijn onderzoek hem leid- 

de, neergelegd in zijn reeds genoemd boek, de Elementa Chemiae. Reeds 

in 1724 waren zijne chemische lessen buiten zijn medeweten gedrukt 

geworden onder den titel van Znstitutiones et evperimenta chemiae, maar 

gebrekkig en niet altijd met juiste uitdrukking van zijne meening. 

Dit had ten gevolge dat hij in 1732, geruimen tijd nadat hij reeds 

zijne scheikundige lessen gestaakt had, zelf het bedoelde boek uitgaf. 

Tot rechte waardering van dat boek schijnt het mij niet onnut om 

door een voorbeeld den aard der tot op BOERHAAVE gebruikelijke schei- 

kundige leerboeken te schetsen. 

Ik heb voor mij liggen een zoodanig handboek, dat voor en tijdens 

BOERHAAVE in Frankrijk voor een der beste met dat van LÉMERY gold 
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Het is de Cours de Chymie van NICOLAS LE FÊvRw, hoogleeraar en lid van 

de Koninklijke Societeit te Londen. * Na een Awvant-propos over schei- 

kunde in ’t algemeen, wordt daarin gehandeld over den Spiritus uni- 

versalis, over de beginselen der vijf samengestelde stoffen : phlegma, 

spiritus, zwavel, zout en aarde, — dan over de vier Aristotelische 

elementen, over de beginselen van leven en dood, over het zuivere en 

het onzuivere, en over het ontstaan, de verandering en het bederf van 

gemengde zelfstandigheden. Daarop volgt eene uiteenzetting der schei- 

kundige terminologie, ’t een en ander over oplossing en coagulatie, 

over de hitte als chemisch agens (van den thermometer geen woord 

in ’t gansche boek), over chemische vaten en toestellen en over de 

chemische teekens. Dit alles beslaat 172 bladzijden in klein 80. * Van 

nu af vinden wij in dit eerste deel, dat 432 bladzijden beslaat, en in 

de twee volgende deelen niets dan eene verzameling van voorschriften 

om deze en gene praeparater, meest tot geneeskundig doel, te berei- 

den, — een soort van receptenboek. Van theoretische verklaring is 

hierbij bijna nooit spraak, en waar de schrijver er eene geeft, wordt 

men er niet veel wijzer door. 

LÉmervy's Cours de Chymie, in 1675 voor ’t eerst verschenen, moet 

op gelijksoortige wijze ingericht zijn, doch wat meer van theorie 

bevatten. 

Het leerboek van BOERHAAVE bestaat uit twee deelen in kwarto. 

Het eerste deel, waarbij wij het meest belang hebben, is gesplitst in 

twee hoofdafdeelingen: Historia en Theoria. In de eerste spreekt BOER- 

HAAVE over den naam en den oorsprong der scheikunde en geeft daarna 

een beknopt overzicht van hare geschiedenis. In het tweede spreekt hij 

over de onderwerpen der scheikunde; deze zijn alle waarneembare 

lichamen, die zich aan de zintuigen openbaren, ook die, welke alleen 

door tusschenkomst der kunst, ’tzij op zich zelve, ’tzij door hunne 

uitwerkselen waarneembaar worden. Dan beschouwt hij kortelijk de 

voorwerpen, die de natuur aan de scheikunde aanbiedt, eerst en ’t meest 

1 De laatste uitgave, zoo ik wel heb, is die welke pu Mousrier in 1751 bezorgde. 

2 Om van de theoriën van LE FÉVRE een denkbeeld te krijgen diene als staaltje: Za 

chymie a trouvé que la source et la racine de toutes choses, étoit une substance 

spirituelle, homogène et semblable à soi-même .…. Cette substance... a trois sub- 

stances distinctes et non pas différentes en soi-même, car elle est homogène; mais 

parce qwil se trouve en elle un chaud, un humide et un sec, et que tous trois 

sont dis'incts entre eur, et non pas différens. Pag. 19 en 20. — Er ungue leonem / 
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uitvoerig de mineralen (metalen, zouten, zwavel, waarbij auripigmen- 

tum, arsenicum, aardolie, aardpek, steenkool en barnsteen, steenen 

en aarden, en eindelijk halfmetalen), voorts de plantaardige en dier- 

lijke stoffen, — alles met, het oog op de aanwijsbare bestanddeelen. 

Na voorts ‘teen en ander over het nut der scheikunde enz. te hebben 

aangetoond, vervolgt hij met de behandeling der volgende onderwerpen. 

Over het vuur (de physische leer der warmte. — “Die Lekhre der 

Ausdehnung ist vortrefflich dargestellt,” zegt korP); — voorts over de 

brandbaarheid der lichamen, de bronnen van warmte en koude, de 

ontledende en verbindende werking der warmte). 

Over de lucht (eigenschappen, bijmengingen, ontstaan van gassen 

door gisting, rotting, inwerking van het eene lichaam op het andere, 

over lucht in vloeistoffen enz.) 

Over het water (eigenschappen, oplossende kracht, aanwezigheid 

in de meest verschillende stoffen enz.) 

Over de aarde (het zwakste gedeelte van BORRHAAVE's werk. Aarde 

wordt er beschouwd als een enkelvoudig, hard, wrijfbaar, vuurbestendig, 

in water, alkohol, olie en lucht onoplosbaar lichaam). 

Over menstrua ', dat zijn voor BOERHAAVE alle vloeibare licha- 

men, die met andere lichamen verbindingen kunnen aangaan; — over 

hunne wederkeerige werking en den invloed der warmte daarop. Dit 

is een der belangrijkste hoofdstukken van het boek. 

Over scheikundige toestellen: vaten, lutum, fornuizen. Daarbij 

vindt men dan ook de beschrijving van de “Boerhaavische stoof”, 

welke BOERHAAVE, veertig jaren voor hij zijne Mlementa uitgaf, uit- 

vond, toen hij in een klein laboratorium met een slechten schoorsteen 

dagelijks een groot aantal proefnemingen deed, waartoe hij meer for- 

nuizen noodig had. 

Hiermede eindigt het eerste deel. Het tweede bevat de Operationes 

artis, — eene beschrijving van scheikundige en pharmaceutische be- 

werkingen, met opgave van de eigenschappen en de aanwendingen der 

praeparaten, — maar slechts 227 in getal. Geen wonder dat DU MOUs- 

TIER, de bezorger van de 5e uitgave van LE FÊvRE’S boek, in zijn 

1 De naam van menstrua is door de oude scheikundigen aan de oplosmiddelen 

van andere lichamen gegeven, waarschijnlijk omdat zij, om eene recht goede en vol- 

komene oplossing van iets te maken, veel gewoon waren de digestie (trekking) voort- 

tezetten gedurende eene maand, * zij eene gewone, ’t zij eene “philosophische’ maand 

van 40 dagen. 
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voorbericht wel is waar erkent, dat het eerste deel van BOERHAAVE’s werk 

is “supdrieur à tout ce qu'on avoit donné jusqu'alors pour la théorie’, — 

maar daarop laat volgen: “mais le second volume qui contient la pratique 

de cette science ne répond point à idée qu’avoit fait naître la première partie.” 

Het gaat niet aan in een opstel als dit eene uiteenzetting te geven 

van hetgeen BOERHAAVE in zijne Mlementa leert. Eenige hoofdpunten 

uit zijne algemeene theorie mogen hier echter eene plaats vinden. Vooraf 

zij opgemerkt, dat BOERHAAVE, hoe zeer hij zich ook verzette tegen 

het streven om de physica in de scheikunde te doen opgaan, toch 

Physica en Chemie als door een nauwen band vereenigd beschouwde, 

gelijk trouwens reeds blijkt uit de groote ruimte die de uiteenzetting 

van de physische eigenschappen van warmte, lucht, water enz. in 

zijn scheikundig leerboek inneemt. Scheikundige feiten zijn voor BOER- 

HAAVE: veritates physicae, ope detectae chemicorum, — physische waar- 

heden door de bemoeing der scheikundigen ontdekt. 

De theorie der scheikunde moet berusten op algemeene feiten „} af- 

geleid uit een groot aantal waarnemingen, die altijd en steeds op de- 

zelfde wijze zóó plaats hebben, dat men het recht heeft daaruit eene 

algemeene waarheid afteleiden. Hierbij moet steeds bij t geen men waar- 

neemt rekening worden gehouden met ’t geen de mathematici, sind 

hydrostatiei en hydraulici hebben geleerd. 

Ten aanzien der onontleedbare grondstoffen zegt en beslist BOER= 

HAAVE weinig, omdat hij dacht dat de scheikunde daaromtrent nog 

geen oplossing gaf. Wat hij “elementen” noemt, zijn voor hem een- 

voudig “bestanddeelen’’, waaronder een aantal die hij zelf als samen- 

gesteld beschrijft. 

Vóór BOERHAAVE verstond men door “verwantschap” (affiniteit) het 

streven van gelĳksoortige lichamen tot verbinding met elkander. 

BorrHAAVE gaf het eerst aan dit woord de beteekenis die het nog 

draagt: de kracht, die lichamen, welke scheikundig van elkander ver- 

schillen, in verbindingen samenhoudt. 

Nadat mayow reeds (1668), hoewel te vergeefs, de algemeen heer- 

schende meening bestreden had, dat bij eene chemische verbinding de 

bestanddeelen, waaruit zij ontstaat, verloren gaan en er bij die ver- 

binding een geheel nieuw lichaam gevormd wordt, zette BOERHAAVE 

de valschheid van dat gevoelen zóó helder in het licht, dat van nu 

af de juiste opvatting van het begrip van scheikundige verbinding 

veel meer algemeen werd dan vroeger. Ook toonde hij duidelijker en 
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beter, dan ooit vóór hem geschied was, het onderscheid aan tusschen 

chemische verbinding en mechanische vermenging. 

Alle chemische verbindingen zijn volgens BOERHAAVE's theorie uitwerk- 

selen van aantrekking en afstooting tusschen de deeltjes der lichamen. 

Aan zijne leer over chemische verbinding sluit zich BOERHAAVE’s be 

toog dat er geen algemeen oplosmiddel voor alle lichamen zonder 

onderscheid, — geen “‘alkahest’’, zooals PARACELsUS het genoemd had, — 

kon bestaan en ooit ontdekt was. ' 

Dat bij de verbinding van zuren en alkaliën een verzadigingspunt 

intreedt, en dat daarbij de hoeveelheid zuur tot die van het alkali in 

eene bepaalde verhouding staat, was reeds vroeger, minstens sedert 

VAN HELMONT, bekend. Maar het begrip van sala neutra, — onzijdige 

zouten, — dat later op het ontstaan der Stoechiometrie van grooten 

invloed zou worden, dateert eerst van den tijd van BOERHAAVE, daar 

hij 'twas, die dat begrip het eerst helder in het licht stelde, en wiens 

invloed bewerkte dat de uitdrukking “neutrale zouten” van nu af al- 

gemeen in gebruik kwam. 

Om niet te breedvoerig te worden, zal ik het hierbij laten, terwijl 

ik omtrent de denkbeelden van BOERHAAVE over de bijzondere leerstuk- 

ken der chemie verwijs naar het derde en vierde deel van KorP's Ge- 

schichte der Chemie, voorzoover men zich niet de moeite wil getroos- 

ten de Elementa zelve ter hand te nemen. 

«In Duitschland, Engeland en Frankrijk”, zegt Korp, “werden BOER- 

HAAVE’s Elementa Chemiae spoedig door herhaalde nadrukken en verta- 

lingen verspreid, — een werk dat het volledigste systematisch geordende 

overzicht van het geheele scheikundige weten aanbood. Hene uiterst heldere 

voorstellingswijze, die zich steeds onthoudt van alle grootspraak, is 

het voorname karakter van dit boek, en wanneer ooit een leerboek 

der chemie er toe bijdroeg, om de wetenschap te verbreiden, en an- 

deren in staat te stellen om zelven met goed gevolg aan den voor- 

uitgang dier wetenschap te werken, dan was het dat van BOERHAAVE”. 

Ik voeg er bij, dat BOERHAAVE door de methode der te zijnen tijde zoo 

veel verder dan de chemie gevorderde en hooger geachte physica, op 

het voetspoor van BOYLE, overal en altijd op de chemie toe te pas- 

1 Reeds KunNekeL had dit laatste: t. w. dat er nooit een alkahest ontdekt en gebruikt 

kon zijn, aangetoond door de eenvoudige vraag te doen: “waarin de oude scheikundigen 

dan toch wel hun universeel oplosmiddel zouden hebben bewaard ?” 
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sen, en deze in haar waar licht als natuurnavorsching voortestellen, 

er zeer veel aan heeft toegebracht om haar bij het ontwikkeld publiek 

beter te doen waardeeren en tot wetenschappelijke beoefening er van 

op te wekken. En ik trek uit alles het besluit, dat indien men ook 

al van BOERHAAVE niets kon mededeelen dan zijne werkzaamheden op 

het gebied der scheikunde, dit voldoende wezen zou om hem eene 

plaats te verzekeren onder de voornaamste beoefenaars der natuur- 

wetenschap, waärop ons vaderland roem kan dragen. 

EEP, 

Een enkel woord nog: over BOERHAAVE als geneeskundige. 

BorRrHAAVE was met den man, dien hij zoo vaak bestreed, sYLvIus, 

dáárin van hetzelfde gevoelen, dat ontleedkunde, physiologie en kli- 

nische ervaring de eenige grondslagen der geneeskunde zijn. In de 

physiologie, meende hij, moesten, — behalve de ontleedkunde, — 

natuurkunde, werktuigkunde en ook scheikunde den weg-wijzen tot 

verklaring van de levensverschijnselen, en ook tot eene theorie der 

ziekten. Het mechanigch-physische stond echter bij hem op den voor- 

grond, en in zóóver behoorde BOPRHAAVE tot de school der iatro- 

chemici. Op dien grondslag bouwde hij ongetwijfeld theoriën, die 

“den toets niet kunnen doorstaan, waarvan ik als voorbeeld slechts 

aanvoer zijne verklaring der koortshitte uit de vermeerderde wrijving 

van de bloeddeelen onderling en tegen de wanden der vaten, ten ge- 

volge van den versnelden bloedsomloop. Maar het wezenlijk karakter 

Van BOERHAAVE's geneeskunde lag niet in die theoriën. Dit lag inte- 

gendeel dáárin, dat de ervaring bij hem het hoogste gold, maar eene 

ervaring, verkregen volgens de methode van BACON en BOYLE. Ook de 

ziektekunde berustte bij hem op natuuronderzoek; waarneming was 

daarbij hoofdzaak, afgescheiden van alle theoriën, en dáárdoor moest 

men trachten te komen tot de kennis van den aard der ziekte. Ook de 

waarnemingen der beste geneesheeren van alle tijden moesten aan 

elkander en aan eigene ervaring worden getoetst. Zoo kon het zijn 

dat voor hem, niettegenstaande zijne mechanische theoriën, HrPPo- 

CRATES, de vader der rationele geneeskunst, en SYDENHAM, die zich 

van alle theorie steeds op de ervaring beriep, van alle geneeskundi- 

gen diegenen waren, die hij ’t hoogst schatte, en wier studie hij 

steeds aanbeval, getuigen al zijne geschritten en o. a. reeds de rede- 

2 
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voering: de commendando studio Hippoeratico, die hij uitsprak, toen hij 

tot lector in de geneeskunde was aangesteld. Hoe BOERHAAVE overi- 

gens over geneeskundige theorie en ervaring dacht, moge blijken uit 

de laatste zinsnede van de historische Prolegomena van zijne Znstitutiones 

medicae. Wij lezen daar het volgende: “Uit het voorgaande blijkt, 

1° dat de oudste geneeskunde bestond uit eene getrouwe verzameling 

van waarnemingen; 2° dat men eerst daarna gedacht heeft aan het 

opsporen door redenering van de oorzaken van het waargenomene en 

beproefde; 83° dat de waarneming ten aanzien van zekerheid, bruik- 

baarheid en noodzakelijkheid altijd dezelfde en onbedriegelijk is, — 

maar de door redenering verkregen theorie twijfelachtig, veranderlijk 

en naar de verschillende geneeskundige secten verschillend, — even- 

wel zóó, dat eene rationele theorie door een geschikt gebruik even 

groote zekerheid kan erlangen, als de waarneming.” — Het spreekt 

overigens van zelf dat BOERHAAVE ten aanzien van de waarde die aan 

de waarnemingen moet gehecht worden, van hetzelfde gevoelen was, 

dat MORGAGNI uitdrukte in zijn zeggen: “perpendendae, non numerande 

sunt observationes”’, — de waarnemingen moeten overwogen, niet ge- 

teld worden. 

De kern van BOERHAAVE's geneeskundige begrippen zijn, behalve in 

eenige zijner redevoeringen, te vinden in zijne Jnstitutiones medice en 

in zijne Aphorismi de cognoscendis et ecurandis morbis, — twee kleine 

boekjes, het eerste meer van inleidenden en theoretischen aard (een 

beknopt en wel geschreven overzicht der physiologie beslaat er een 

groot deel van), het andere praktisch. Op beide werkjes zijn door 

twee der uitstekendste leerlingen van BOERHAAVE breedvoerige verkla- 

ringen en uitbreidingen geschreven, grootendeels uit des meesters 

mondelinge voordracht geput, — op het eerste boekje door HALLER, 

den grooten physioloog, op het andere door vAN SWIETEN. Deze com- 

mentaren zijn, met BOERHAAVE's Voorlezingen over de ziekten der zenu- 

wen (Praelectiones academicae de morbis nervorum), door zijn leerling 

Dr. 5. vaN erMs in 1761 uitgegeven, beter geschikt om over de ziens- 

wijze en vooral over de geneesmethode van BOERHAAVE licht te versprei- 

den, dan geschieden kan door de lezing van de twee genoemde boekjes, 

die beide slechts moesten dienen tot grondslag voor zijne lessen. 

Wat de beteekenis van BOERHAAVE voor de geneeskundige weten- 

schap betreft, zoo komt het mij voor, dat deze vooreerst gelegen is 

in zijn terugroepen der geneeskundigen tot natuuronderzoek en rationele 
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ervaring, zonder dat hij daarbij de mogelijkheid loochende van een 

physiologisch standpunt der geneeskunde, zooals sSYpENHAM deed — en, 

ten tweede, in zijne geneesmethode. Ik heb bij de uiteenzetting van 

de verdiensten van BOERHAAVE als scheikundige een paar malen het 

getuigenis van een duitsch chemicus, KoPP, aangehaald; laat ik thans 

met betrekking tot BOERHAAVE's geneesmethode gebruik maken van de 

woorden van een anderen Duitscher, en wel van eenen, die over 

BOERHAAVE als geneeskundig theoreticus een zeer scherp, eenzijdig en 

onbillijk oordeel velt; ik bedoel A. Fr. HECKER. “Door zijne beperking 

van het gebruik van aardachtige en verhittende geneesmiddelen” — 

zegt HECKER — ‘‘verwierf BOERHAAVE zich den dank der nakomeling- 

schap. ' Veel meer nog dan sSYDENHAM, en stelliger dan deze, lette hij 

overal op de voor zijne praktijk zoo eigenaardige indicatio vtalis °; 

hij schijnt zijne gansche pathologische theorie te vergeten, waar van 

deze indicatie en van het voorschrijven van voedende, opwekkende 

middelen spraak is. Constat üs gwibus nutritur corpus! — het lichaam 

bestaat uit dat, waarmede het gevoed wordt! — deze stelling zullen ook 

de verlichtsten onzer hedendaagsche hervormers hunner waardig vinden. 

Men behoeft slechts op te merken naar welke eenvoudige, maar werk- 

zame middelen BORRHAAVE steeds grijpt, waar het er op aankomt om 

te handelen; men behoeft slechts zijne zoo doelmatig ingerichte, voe- 

dende en versterkende dieet na te gaan, om den juisten praktischen 

blik te bewonderen, die den grooten man bij alle onjuiste theoretische 

begrippen bijbleef. Onovertreffelijk is — eenige verkeerde theoriën daar- 

gelaten — zijne bepaling van de juiste aanwijzingen voor ieder geval; 

onovertreffelijk, bij de in zijn tijd heerschende zucht tot overladen 

voorschriften, zijne eenvoudigheid in het voorschrijven van geneesmid- 

delen; want op deze, niet op zijne theoriën, is zijne beroemde spreuk: 

Onder anderen ook daardoor, dat hij voor de moorddadige behandeling der pokken 

met verhittende zweetdrijvende middelen, waarbij de lijders in eene warme kamer met 

dekens en kussens overdekt werden en niet of weinig drinken mochten, de antiphlogis- 

tische, verkoelende, methode in de plaats stelde en door zijn gezag in Nederland en 

Duitschland ingang deed vinden. 

2 Levens-aanwijzing, — in ’t algemeen elke aanwijzing om het leven te be- 

houden, maar in ‘t bijzonder die om bij dreigend levensgevaar door krachtige middelen 

het“ leven des lijders te rekken, opdat hij niet bezwijke voor men den tijd heeft po- 

gingen tot zijn herstel aan te wenden, — alsmede de aanwijzing om bij ongeneeselijke 

ziekten ten minste het leven te bewaren. 
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“simplex veri sigillum” toepasselijk. ' — En wanneer daarbij in later tijd 

een FELIX NIEMEYER zich steeds als een vereerder van BOERHAAVE deed 

kennen, dan bestaat er genoegzame reden om aan dezen een hoogen 

rang aan te wijzen onder hen, die aan den vooruitgang vooral der 

praktische geneeskunst hebben gearbeid. 

De vermaardheid, die BOPRHAAVE zich als leeraar verwierf, ten ge- 

volge waarvan zijne geschriften en later die zijner commentatoren 

overal bestudeerd werden, en misschien nog meer het groote aantal 

studenten, dat uit alle landen van Europa naar Leiden stroomde om 

zijne lessen te hooren, en die vervuld van geestdrift voor hun leermeester 

en zijn onderricht weer naar huis terug keerden, deden de beginselen, 

waarvan BOERHAAVE uitging, alom ingang vinden, en werkten er zon- 

der twijfel toe mede, om niet alleen de geneesmethoden te vereenvou- 

digen, maar ook in het algemeen om de geneeskunde meer en meer te 

leiden op den waren weg, — dien van natuuronderzoek. Vele hoog- 

leeraren aan buitenlandsche universiteiten namen die beginselen aan, 

maar vooral de hoogeschool te Weenen ondervond in hooge mate den 

invloed van BOERHAAVE, en wel door tusschenkomst van twee zijner uitste- 

kendste leerlingen, GERARD VAN SWIETEN Een ANTONIUS DE HAEN, die tot 

hoogleeraren aan die hoogeschool werden aangesteld. Dáár vooral bleef 

de geest van BOERHAAVE nog lang nawerken. En “was het wel alléén 

toeval dat juist aan diezelfde school in 1761, dus in den tijd waarop 

de beide genoemde leerlingen van BOERHAAVE werkzaam waren, een 

LEOPOLD AUENBRUGGER * te voorschijn trad met zijn klein, maar hoogst 

gewichtig boekje, het “Jmventum novum’, dat wel niet terstond die 

belangstelling ondervond, waarop het zoo terecht aanspraak mocht 

maken, maar waarvan langzamerhand het groote gewicht werd be- 

grepen, en dat gezegd kan worden het punt van uitgang te zijn geweest 

van het thans alom en terecht zoo hooggeroemde zoogenaamd physisch 

ziekenonderzoek tot herkenning vooral van ziekten der borstor- 

ganen?” Wanneer wij denken aan ’t geen gezegd is over den aard 

der Boerhaavische waarneming als natuuronderzoek, voorts daaraan, 

1 Die Heilkunst auf ihren wegen zur Gewissheit, oder die Theorien, Systeme 

und Heilmethoden der Aerzte seit Hippokrates bis auf unsere Zeiten. Erf. und 

Gotha 1819; S. 101. 

* Inventum novum ex percussione thoracis humani ut signo obstrusos interni 

pectoris morbos detegendi. Vindobonae 1761. 38°, 
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dat BOERHAAVE de eerste is geweest die bij het ziekenonderzoek van 

den thermometer gebruik maakte (zie o. a. Aphor. 673), welk gebruik 

juist door Dr HAEN meer volmaakt werd, dan komt ons het vermoe- 

den, dat in de voorgaande woorden van den hoogleeraar BOOGAARD 

| gt opgesloten, allezins gegrond voor. 

Ik zal hier niet gewagen van de eerbewijzingen, aan BOERHAAVE 

gedurende zijn leven en kort na zijn dood toegekend, omdat in vele 

gevallen zoodanige blijken van de vereering en hoogachting der tijd- 

genooten niet altijd als de juiste maatstaf kunnen beschouwd worden 

voor de meer of minder eervolle plaats, die de man, aan wien die eer- 

bewijzingen geschonken worden, in de geschiedenis zal behooren te 

bekleeden. Maar wanneer de Hollandsche Maatschappij der Weten- 

schappen te Haarlem in 1869 het besluit nam om de nagedachtenis 

van BOERHAAVE, evenals die van HUYGHENs, te vereeren door het instellen 

van eene medaille, die zijn naam en borstbeeld draagt, om die alle 

vier jaren uittereiken aan een binnen- of buitenlandsch geleerde, die 

zich gedurende de laatste twintig jaren naar het oordeel der Maat- 

schappij op buitengewone wijze verdienstelijk heeft gemaakt jegens 

de mineralogie of geologie, de plantenkunde, de dierkunde, de phy- 

siologie of de anthropologie; — wanneer in 1872, ten gevolge van 

den door de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Genees- 

kunst in 1867 gegeven aanstoot, te Leiden een standbeeld voor BOrR- 

HAAVE verrees, bekostigd uit geldelijke bijdragen, van alle zijden uit 

ons land, maar ook uit het buitenland, toegevloeid, — dan zegt dit 

meer, en dan mogen wij het er voor houden dat de man, die meer 

dan eene eeuw na zijn dood zóó vereerd wordt, tot die historische 

personen behoort, op wie zijn vaderland steeds met rechtmatigen trots 

zal mogen en blijven wijzen. Moge mijne schets van ’t geen BOERHAAVR 

voor de wetenschap was, hoe gebrekkig en onvolledig die ook zijn 

moge, er toe bijdragen om hem als zoodanig te doen waarderen ook 

bij hen, die hem tot dusver slechts oppervlakkig of als ’t ware alleen 

bij overlevering kenden. 

23 Sept. 1876. 
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Zeldzaam zal men een over het Spiritisme handelend boek ontmoe- 

ten of met ophef vindt men er vermeld, dat de natuuronderzoekers 

WALLACE en CROOKES aanhangers zijn van die leer en door vele experi- 

menten de waarheid der feiten, welke door de Spiritisten worden 

meêgedeeld, hebben gestaafd. Gewoonlijk worden bij die gelegenheid 

de natuuronderzoekers in het algemeen op eenige liefelijkheden ont- 

haald, omdat zij het Spiritisme geen ernstig onderzoek hebben waar- 

dig gekeurd, of, als door natuurkundigen een onderzoek wordt inge- 

steld en dit onderzoek niet precies volgens de wenschen der Spiritisten 

uitvalt, wordt er geschimpt en gescholden en de heeren WALLACE en 

CROOKES worden weer als tegenwicht voor den dag gehaald. 

In Mei van het vorige jaar werd in Petersburg eene commissie ge- 

vormd, grootendeels uit beoefenaars der natuurwetenschappen en ge- 

leerden van naam samengesteld, die zich ten doel stelde de verschijnselen 

van het Spiritisme te onderzoeken. Eenige mediums, door de voorstanders 

van het S. voor deze gelegenheid uitgezocht, zouden aan de proefne- 

mingen en vooral aan de contrôle dezer heeren worden onderworpen. 

Maar geen enkel der mediums heeft bewezen eene zoogenaamde geheim- 

zinnige kracht te bezitten, waardoor hij met de geestenwereld in ver- 

binding was. Volgens het onlangs opgemaakt en uitvoerig rapport is 

de conclusie der commissie: “Op grond van alles wat wij gehoord en 

gezien hebben zijn wij eenstemmig van oordeel: de spiritistische ver- 
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schijnselen zijn òf onbewuste bewegingen òf vooraf beraamd bedrog, 

òf de leer van het Spiritisme is bijgeloof.” Het is mij niet bekend 

of deze commissie elk der soorten van mediums, die er bestaan — 

en zij zijn legio — heeft onderzocht; ik vermoed, dat de onbewuste 

bewegingen en het vooraf beraamd bedrog hoofdzakelijk wijzen op 

de physieke mediums. Eer physiek medium is gewoonlijk het middel 

waardoor de “Spirits” in de gelegenheid worden gesteld, tafelschellen 

te doen bewegen, harmoniums of accordeons te bespelen, ringen te 

verplaatsen enz., verschijnselen die tot de lagere sfeeren van de 

spiritistische “wetenschap’’(?) behooren. 

Door omstandigheden, welke in verband staan met het in Arnhem op 

9 December 1874 voorgevallene, was ik in correspondentie getreden 

met den heer J. N. TIEDEMAN-MARTHEZE van Brighton “whose name is 

well known to English spiritualists *. Deze briefwisseling had het gevolg, 

dat ik op 9 Febr. jl. een schrijven uit Brighton ontving, waarin de 

heer TIEDEMAN mij meedeelde, dat hij op het einde dier maand met 

twee jonge mediums, WALTER en JOSEPH BAMFORD, respectievelijk 13 !/, 

en 15 jaar oud, in Arnhem zou komen om mij bewijzen te gevon 

van eene intelligente kracht, buiten ons en de mediums. Deze 

twee mediums, zooals mij na de séances uit spiritistische tijdschriften 

bleek, bij de Engelsche Spiritisten bekend onder den naam van “the 

Bamford brothers”, hadden sinds geruimen tijd in die kringen een 

uitnemend succès gehad. Tal. van uitknipsels, hoofdzakelijk uit een 

ander spiritistisch orgaan “the Medium and Daybreak, a weekly Journal 

devoted to the history, phenomena, philosophy and teachings of spiritualism, 

liggen voor mij en vertellen in meer of minder opgesmukte en opge- 

schroefde taal van de “most powerful phenomena’ met behulp van deze 

jeugdige en veel belovende mediums verkregen. In een der verslagen 

van eene “merkwaardige” zitting op 7 Febr. wordt door den heer PERCY 

ROSS HARRISON aan de vrienden de raad gegeven, deze mediums te 

vrijwaren voor den kwaden invloed van gemengde kringen (to protect 

from the adverse influences of promiscuous circles), opdat zij spoedig zou- 

den worden “mediums of a very high order”! Niettegenstaande dezen 

vrienderraad besloot toch de heer TIEDEPMAN hen bloot te stellen aan 

1 Pag. 185 reg. 7 v. b. no. 187 van 24 Maart 1876 van het spiritistische tijd- 

schrift: The Spiritualist, the oldest Newspaper connected with spiritualism in 

Great Britain. 
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de contrôle en de proefnemingen van een aantal Arnhemsche twij- 

felaars, waaronder schrijver dezes. Want alleen onder de voorwaarde, 

dat wij eontrôle mochten uitoefenen op de verschijnselen, die wij zou- 

den zien, wenschten sommigen en ik eene of meer séances bij te wo- 

nen. Dit werd ons door den heer rIEDEMAN, die uit zuivere overtui= 

ging vertrouwen stelde in de kracht der geesten en wien, — het zij 

hier met nadruk gezegd — naar mijne overtuiging, alle bijoogmerken 

vreemd waren, met alle welwillendheid toegestaan. 

De eerste séance had plaats op Woensdag 23 Febr. jl. '. De heer 

TIEDEMAN deelde ons mede, dat deze mediums op de volgende wijze, 

die naar hem alle mogelijk bedrog van de zijde der mediums uitsloot, 

werden gebonden. De jas van het medium werd uitgetrokken, de armen 

op den rug gekruisd en de hemdsmouwen aan elkander en aan het vest 

genaaid. De pijpen der pantalon werden eveneens van onderen aan el- 

kander genaaid. Daarna werd het medium in een zak geplaatst, die 

van onder gesloten was en van boven aan den hals met een lint werd 

aangetrokken. De uiteinden van het lint werden aan de rugleuning 

van den stoel vastgeknoopt. Vervolgens werden de onderbeenen nog 

aan den stoel gebonden en, ofschoon dit niet gebruikelijk was, stelde 

ik voor de dijen aan den stoel te binden en de touwen aan te bren- 

gen op ongeveer één decimeter boven de knieën. Aldus geschiedde. 

Het naaien en binden had onder voldoenden waarborg door een paar 

der aanwezigen en mij plaats. Het jongste medium werd, alvorens ge- 

bonden te worden, even op het lichaam onderzocht, waarbij het schrijver 

dezes opviel, en hij deelde dit aan een der aanwezigen mede, dat de 

m. biceps en de lenden- en ruggespieren bij dit medium zeer ontwik- 

keld waren. Over het geheel maakte dit medium op mij den indruk 

van een zenuwachtig maar lenig jongetje te zijn. * Nadat het medium 

achter een zwaar gordijn was geplaatst, — de rest der kamer bleef 

verlicht —, werd hem een tafelschel op de knieën gelegd, met het 

handvat naar de borst van het medium gekeerd. Henige seconden 

1 De séance had plaats in eene voor de mediums vreemde kamer van het hotêl de 

Zon, en werd bijgewoond door de HH. w. B. B, Oud-Predikant, J. F, B, Assuradeur, 

Mr. H. H. v. c., Advokaat, Mr. 3. PH. c., Advokaat, Dr. 6. J. M., Leeraar a/d H.B.S, 

D. J. V. D. ST., Oud-Lt. ter zee, Dr. H. v. D. sT., Dir. en Leeraar a/d H. B.S., 

PH. Vv. D. SL, Ingenieur, Dr. 3. 3. w., Geneesheer, en den Schrijver. 

2 De verschijnselen werden beschreven naar aanteekeningen onmiddellijk na afloop der 

séances gemaakt, 
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daarna, terwijl een kraken der touwen voorafging en duidelijk beweging 

der gordijnen werd opgemerkt, werd de schel geluid. Toen daarna het 

gordijn weggeslagen en het medium onderzocht werd, bleek, dat de tou- 

wen losser gespannen waren: overigens zat alles op de behoorlijke plaats, 

maar werd door elk der aanwezigen gezien: dat van de eene heup 

over de borst tot de andere heup, en zich naar voren tot 

aan het touw over het diĳbeen uitstrekkende, eene blaas- 

vormige ruimte was ontstaan, die er oorspronkelijk niet 

was. Toen de heer TIEDEMAN hier op gewezen werd, antwoorde hij, 

dat ook in Brussel dit zelfde was opgemerkt, maar dat natuurlijk (sic !) 

dezelfde kracht of geest, die de tafelschel bewoog, ook deze ruimte kon 

doen ontstaan; misschien waren er gassen in! Het kleed of de zak werd 

op nieuw strak getrokken en de schel nog eens op de knieën van het 

medium geplaatst, doch nu met het handvatsel van de borst af ge- 

keerd. Het luiden ging veel, veel moeielijker. Voortdurende beweging 

onder de gordijnen. 

Toen de gordijn werd weggenomen op — nieuw dezelfde opgeblazen 

ruimte aan de borst. Een zoogenaamd accordeon, dat met den mond 

bespeeld werd, een voorwerpje, dat ongeveer de lengte had van 8 dM., 

werd nu door mij op de knieën van het M. gelegd, en, omdat reeds 

toen bij mij een vermoeden was opgerezen, dat straks nader zou be- 

vestigd worden, doch toen reeds aan de meeste aanwezigen bekend werd 

gemaakt, werd dat accordeon tusschen de touwen, die over de knieën 

waren getrokken, ingeschoven, zoodat de verplaatsing niet gemakkelijk 

was. De geesten trachtten nu wel het accordeon te verplaatsen — en dat 

gelukte ook werkelijk eenigszins — doch blijkbaar waren zij aan dergelijke 

wijze van plaatsen niet gewoon: het accordeon werd niet bespeeld. 

Gedurende deze verschijnselen stonden de aanwezigen vrij kort bij het 

gordijn, waarachter het medium zat. Nu werd op de knieën van het 

medium een leitje met griffel geplaatst met verzoek aan den geest om 

wat te schrijven. Na een poos scherp toegeluisterd te hebben en acht 

te hebben gegeven op het gekraak der touwen, hoorden de meesten en 

ook ik den griffel opnemen en over de lei heen en weer bewegen. Er werd 

geschreven. Nogmaals hoorden wij gekraak, en na eenige oogenblikken 

wachten deed als vroeger de heer rrrDRMAN de gordijnen open, en zagen 

wij“in vrij slecht schrift op het leitje de woorden “Sit down”. Dus ‘gaat 

zitten”. Vermoedelijk verveelde het de geesten, dat wij ze zoo nabij op 

de vingers zagen. Ik mag niet vergeten, dat vooral bij deze “manifestatie” 
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een der aanwezigen de lust bekroop onder het schrijven de gordijn open 

te schuiven, maar de eischen van wellevendheid voor den heer TIEDEMAN, 

die ons deze mediums gratis had afgestaan, en andere redenen deden 

hem van zijn voornemen afzien. Als volgende manifestatie werd eene 

gpeeldoos op de knieën van het medium geplaatst, en na veel moeite 

en lang wachten bracht zij geluid voort. Wel vertelde ons de heer 

TIEDEMAN dat zij menigmalen op een teeken van hem speelde of op- 

hield met spelen, en beproefde hij op die manier de ‘intellectual force”, 

maar ditmaal wilde hem dit na menige poging niet gelukken. Toen de 

manifestatie was afgeloopen, onderzochten wij als naar gewoonte de 

houding van het medium. Behalve de ruimte aan de borst, waarmede 

wij voorloopig genoegen namen, vonden wij de handen uit hunne 

oorspronkelijke positie en veel meer links. De touwen zaten vrij slap. 

Het medium ontving van den heer TIEDEMAN eene berisping, omdat de 

handen niet als vroeger geplaatst waren. — Als laatste proef met dit 

medium hadden wij de volgende manifestatie. Ken ring van een der 

aanwezigen * werd op de knieën van het medium geplaatst, de gor- 

dijnen werden gesloten, en na eenige seconden onder vrij veel gekraak was 

de ring verdwenen en bleek hij aan een der vingers van de rechterhand 

te zitten. Werkelijk stonden wij over deze manifestatie eenigermate 

verbaasd, ofschoon zeker de bekende goochelaar BAscH veel sterkere 

kunsten verricht. 

Na eene korte pauze werd de oudste der broeders als medium achter 

het gordijn gesteld. Ook hij werd op de gewone wijze gebonden en 

deed de manifestie met de schel. Ook nu was er de meergenoemde 

blaasvormige ruimte. In verstandhouding met de overige aanwezigen 

werd nu door een der andere aanwezigen en mij een touwtje over de 

borst en langs de heupen van het medium gebonden, zóó dat die ruimte 

niet ontstaan kon. Het accordeon werd alsnu op de knieën geplaatst; 

een verbazend gekraak werd gehoord, doch de manifestatie kwam niet: 

ook niet op herhaald verzoek van den heer TreDEMAN. Klaarblijkelijk 

was dit touwtje de oorzaak van den onwil der geesten. Al de mani- 

fostatiën, die wij bij den jongsten broeder hadden verkregen, werden 

aan de geesten herhaaldelijk gevraagd, zij wilden niet; dat ongelukkige 

touwtje! ’t was van alles de oorzaak. Na herhaalde aanvragen begreep 

ook de heer TIEDEMAN het vruchtelooze der pogingen, want telkens 

Ll De heer Mr. 7. Pu. c. 
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kreeg hij — ik geloof een drietal — tikken tot een ontkennend ant- 

woord. De geesten beproefden wel, maar dat ongelukkige touwtje ver- 

hinderde het ontstaan van de ruimte op de borstzijde, en die scheen 

noodig. Waarom? ’t zou na verloop van twee dagen blijken, want om 

het geringe succès beloofde ons de heer TIEDEMAN op Vrijdag 25 daar- 

aanvolgende eene tweede séance. | 

Uit het vorige laat zich gemakkelijk begrijpen, dat, vooral na de niet 

gelukte manifestaties met het oudste medium , bij alle aanwezigen de mee- 

ning vast stond, dat ook deze beide jongens niet vrij van bedrog waren, 

en de meesten geloofden, dat de heer TIEDRMAN, op wiens kosten de beide 

jongens reisden en in wiens gezelschap zij voortdurend waren, ook hun 

dupe was. Toen won mijne meening veld, die in den beginne als een 

vermoeden geuit was, dat beide jongens vergeleken konden worden 

bij zoogenaamde gom-elastieke mannen, die menigmaal op kermissen 

zijn vertoond, clowns, die zoo lenig zijn in hunne lendenwervels, dat 

zij den romp op het bekken nagenoeg het achterste voor draaien, dus 

zóó, dat de borst naar achteren en de rug naar voren gekeerd is, 

terwijl het onderlijf op zijne plaats blijft. Dit kon alleen dan gebeu- 

ren als zij op de eerste wijze gebonden waren. Dàn ontstond de blaas- 

vormige ruimte. Werd een touwtje zoo strak om heupen en borst ge- 

spannen, dat die ruimte niet ontstaan en de armen niet naar voren 

konden worden gebracht, dan bleven de manifestaties achterwege. In 

de volgende séance zouden wij de gelegenheid hebben deze veronder- 

stelling nogmaals te toetsen. 

De tweede séance werd bijgewoond door een dertiental heeren. ' Men 

begon, geleerd door de ondervinding van de vorige séance, met het 

jongste medium zoo te binden, dat, zonder te knellen, beweging van 

het bovenlijf bepaald onmogelijk was. Bovendien wilde ik het medium 

door een paar groote wanten in de onmogelijkheid stellen zijne vin- 

gers te gebruiken. Als bij de vorige séance plaatsten wij het medium 

toen in den zak. Het scheen, dat de toestand, waarin wij den jongen 

stelden, niet tot de aangenaamste behoorde; althans weldra bemerkten 

wij, dat hij alles behalve vroolijk was en op 't punt stond in tranen 

los te barsten, Was het komedie, omdat hij voelde niets te zullen 

! De aanwezigen waren de HH. H. B., Oud-Predikant, A. 1. DE BR. K., Hoofdinge- 

nieuf, 3. c. C.‚ Assuradeur, Mr. 3. Pr. c.‚ Advokaat, Mr. n. J. v. D. P. H., Advo- 

kaat, w. 6. c. r., Leeraar a/d H. B. S., Jhr. mr. 5. T. v. B., Notaris, Mr. a. A, N., 

Subst. Offic. van Justitie, Generaal s., H. w., lugenieur-technoloog, en de schrijver. 
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kunnen? of deden wij hem pijn? Het laatste geloof ik niet. Op dringend 

verzoek van den heer TIEDEMAN bonden wij het medium met vrije vingers 

op de gewone wijze met eene kleine wijziging, die echter het vormen 

der meergenoemde ruimte niet belette. Wij verkregen evenals in de vorige 

séance de manifestatie met de schel, met de harmonica enz. Eene zware 

speeldoos, die aan het medium bekend was, werd naast den jongen op 

een stoel geplaatst. Onder voortdurend kraken en trekken van de touwen 

hadden de manifestatiën — altijd achter het gordijn — plaats. Het gordijn 

was voortdurend in beweging. De speeldoos werd in beweging gesteld, 

toen zij op den stoel vrij kort naast het medium stond; het deksel 

werd toegeklapt, als het slechts een kleinen stoot noodig had in eene 

richting van het lichaam van het medium af. Toen echter de speel- 

doos werd omgekeerd en de binnenkant van het deksel naar het medium 

was gekeerd, zoo dat een ruk noodig was om het deksel toe te laten 

vallen, hoorden wij wel voortdurend gekraak der touwen, maar geen 

toeklappen van het deksel. Zeker een opmerkelijk feit. Andere mani- 

festatiën konden door dit medium niet plaats vinden. We hadden wel 

ongeveer op de gewone wijze gebonden, maar toch scheen het dat er 

iets hinderde. Nu zou het tweede medium, de oudste der broeders, zijn 

best doen de geesten tot werken op te wekken. Deze jongen, die min= 

der zenuwachtig van aard was en dus waarschijnlijk beter bestand zou 

zijn tegen ons binden, zou nu zoo op den stoel worden geplaatst 

dat alle beweging onmogelijk was. Een der aanwezige heeren kwam 

toen op de gedachte om het binden te laten varen en het medium 

ook niet in den zak te plaatsen, maar het op andere wijze in de 

onmogelijkheid te stellen armen, beenen, borst of hoofd te bewegen. 

En wel als volgt. | 

Men zou den jongen den overjas (demi-saison) van een der aanwe- 

zigen aantrekken, zóó dat de rug van den jas op de borst van den 

jongen kwam, hem dan de mouwen aantrekken, en daar natuurlijk 

deze te lang waren, het overschietende deel zóó door een touwtje af- 

binden, dat de vuisten van den jongen gebald in de mouw zaten. 

De jas kon, omdat hij te breed was, niet van achteren worden toe- 

geknoopt. De panden werden echter op elkander genaaid, na eerst 

goed te zijn aangetrokken, waardoor de jas goed op het lichaam van 

den jongen sloot. De armen werden nu achterwaarts op den rug ge- 

kruist en de plaats van kruising door touwen goed bevestigd. Wij 

overtuigden ons nu, dat de jongen onmogelijk zijn bovenlijf of de armen 
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kon bewegen. De pijpen der pantalon werden nu van onderen aan el- 

kaar genaaid en de beenen door een paar touwtjes aan de pooten van 

den stoel vastgemaakt. Om te beletten dat de nek bewogen werd, 

hetzij vóór- of achterwaarts of ter zijde, kreeg een der heeren den inval 

om tot het medium te zeggen, dat wij een uiterst dun, katoenen draadje 

om zijn hals en om de leuning van den stoel zouden slaan en dat dit 

draadje dun genoeg was om bij de minste beweging van zijn lichaam 

naar voren of naar achteren of ter zijde te breken, zooals wij vooraf 

beproefd hadden. Wij sloegen dit draadje om den hals en de leuning 

en overtuigden ons dat, indien het medium den hals en met den hals 

het lichaam een weinig bewoog, het draadje strak gespannen werd, 

terwijl we wisten, dat bijna onmiddellijk daarop de draad zou breken. 

Toen we ons nu aldus verzekerd hadden, dat, indien er manifestatiën 

plaats zouden grijpen — hetgeen niemand onzer, geloof ik, allerminst 

ik, meer verwachtte — het medium er niet aan schuldig zoude zijn, 

werd eene schel op de knieën van het medium gelegd. Achter het 

gordijn volmaakte rust. Op vragen van den heer TIEDEMAN of de gees- 

ten wilden werken, was ’t antwoord van het medium: neen. Het 

verwonderde velen en ook mij, dat nu het medium antwoordde, 

terwijl vroeger de geesten door tikken antwoordden; maar 

wij dachten onmiddellijk: de vuisten van het medium zijn nu gebald 

en goed ingepakt; het is niet mogelijk, dat er nu met de vingers 

tegen de leuning van den stoel wordt getikt; in de vroegere positie 

van het medium was dit mogelijk. Was dit de reden, waarom nu het 

medium antwoordde? Wie zal het zeggen ? 

Altijd door bleef er volmaakte rust achter de gordijnen! Het accor- 

deon werd op de knieën van het medium geplaatst. Rust, en ant- 

woord van het medium op herhaalde vragen van den heer TIRDEMAN: 

‘tno’. Herhaalde malen verzocht de heer TIEDEMAN de geesten een 

bewijs van hunne kracht te geven, niet voor hem, maar voor de hei- 

lige zaak, niet voor hem, maar voor de ongeloovige heeren, (Give 

a test, not for me, but for the saint cause, not for me, but for the gentle- 

men, for the seceptical people). Het hielp niets, de geesten waren onver- 

biddelijk, zij waren verlamd en machteloos, het medium kon zich 

niet bewegen! Meer dan een half uur bleef de heer TIEDEMAN in af- 

wachting van de dingen, die gebeuren zouden, en wij, de aanwezigen, 

zagen de zaak kalmpjes aan, niemand onzer verwachtte eene enkele 

manifestatie. Toen stelde de heer rrEpPMAN reeds op den voorgrond, 
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dat ook de wetenschap van het spiritisme hare eigenaardige eischen 

en voorwaarden had, evenals magnetisme enz. Werd aan die voorwaar- 

den niet voldaan, dan wilden de geesten niet werken. Slechts dan, 

als het medium op sommige manieren gebonden werd, wilden de gees- 

ten hun werk doen. En velen stelden het dilemma: òf het medium is 

een passief werktuig, en dan doet het er niet toe hoe het onbeweeg- 

lijk wordt gemaakt; òf het is niet passief, maar werkt mede tot de 

manifestatiën, en... dan voorzeker doet het er veel toe, of het medium 

op deze of gene manier wordt gebonden. Het toeval had gewild, dat 

de jas van den schrijver het dichtst in de nabijheid was, toen men 

naar een jas zocht om het medium onschadelijk te maken; mijn jas 

was derhalve gebruikt. En zie! dàt schijnt de hoofdoorzaak geweest 

te zijn van het mislukken der pogingen! In een schrijven werd mij 

door den heer TIEDEMAN de opmerking gemaakt: ‘‘dat een ieder, die 

het magnetismus heeft bestudeerd (en dit is eene wetenschap als elke 

andere) zeer goed zal kunnen begrijpen, dat dit (het aantrekken van mijn 

jas) niet kan geschieden, zonder een zekeren invloed. De biologie 

(een tak van het magnetismus) geeft hiervan reeds de oorzaak op.” 

Ik moet gulweg bekennen, dat ik, toen mijn jas gebruikt werd, 

niet op deze exceptie gedacht had. ’t Is waarlijk jammer. Als een 

der andere heeren zijn jas geleend had, dan zou die jas immers naast 

den mijnen hebben gehangen — of zoo niet, wel eens met den mijnen 

in contact zijn geweest — wel mogelijk — en — vogue la galère — de 

verklaring was gevonden. Maar waarom zou de jas van dien anderen 

heer, niet even goed als de mijne, een verderfelijken invloed op de 

kracht van de geesten hebben uitgeoefend? we waren toch allen onge- 

loovigen in merg en been! — De heer TIEDEMAN heeft in het nummer 

van 17 Maart jl. van Zhe spiritualist een kort verslag opgesteld van 

zijne reis door Belgie en Nederland, waarin hij begint met te zeggen: 

dat zijn hoofddoel was sommige ongeloovige heeren in Arnhem te overtui- 

gen. Na een zeer onvolledig verslag eindigt dit bericht met de verklaring, 

die ik woordelijk vertaal: “Het schijnt een feit te zijn, dat het vrij 

gevaarlijk is mediums in een vreemd land te brengen. Ik bemerkte 

duidelijk bij de gebroeders BAMFORD — en dit was ook met de gebroe- 

ders Perry in Petersburg 't geval , — dat de kracht gedurende de laatste 

dagen afnam. Het: is mogelijk, dat de verandering van klimaat en 

voedsel een grooten invloed heeft op deze zaak” Tot beter verstand 

van de zaak voegik er bij, dat de gebroeders Perry, geneesheeren uit 
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New-Castle, in October 1875 voor de Russische commissie, waarvan in 

het begin van dit opstel gesproken is, verschenen zijn. Die heeren hadden 

getuigschriften van alle beroemde spiritistische grootwaardigheidsbeklee- 

ders, o. a. ook van Dr. ALEXANDER AKSAKOW, Kaiserlich Russischer wirklicher 

Staatsrath zu St. Petersburg, Herausgeber von Psychische Studiën enz. enz. De 

commissie heeft de beïde heeren in zes zittingen onder handen genomen. 

De heer AksAKOW schijnt zelf getuigd te hebben, dat zij al heel zwak 

waren. De commissie noemt hen “bedriegers”. Ook de gebroeders BAM- 

FORD schijnen wel eens onder de verdenking te hebben gestaan, dat 

zij niet “pluis” waren. Dit althans zou ik opmaken uit een paar der 

uitknipsels, waarin zij door een paar Spiritisten worden verdedigd 

tegen het vermoeden van bedrog, dat bij eene séance door ongeloo- 

vigen zou zijn opgemerkt. 

Ik geloof niet, dat het voor den lezer van het bovenstaande moeie- 

lijk is een besluit te trekken omtrent de waarde van deze physieke 

_ mediums. Elk onbevooroordeelde zal het met mij eens zijn, dat het ver- 

moeden van bedrog hier alleszins gewettigd is; misschien dat de jongens 

niet anders zijn dan clowns, welke, lenig van ledematen, zich gedragen 

als boven is neergeschreven. En wat mij betreft, verre van overtuigd 

te zijn, ben ik versterkt in mijne meening, dat physieke mediums be- 

driegers zijn. Ik geloof, dat als alle physieke — en misschien ook 

alle andere mediums — aan eene scherpe contrôle worden onderwor- 

pen, de geesten weldra zullen blijven daar, waar ze te huis behooren, 

in ’t rijk der hersenschimmen. 

Arnhem, 25 Mei 1876. 

GLETSCHERS IN ONS VADERLAND, 

Menigeen, wien het gegund is geweest, de prachtige natuurtoonce- 

len van de Zwitsersche Alpen of van andere bergstreken te aanschou- 

wen, waar eeuwig iĳs en sneeuw gevonden wordt, zal met een spot- 

tenden glimlach op de lippen en met een medelijdend sehouderophalen 
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den pompeuzen naam begroeten, dien ik hier aan de iĳsveldjes in ons 

vaderland gegeven heb. Men zal vragen of ik er onze, buiten hare 

oevers getredene, toegevroren rivieren mede bedoel, of de uitgestrekte 

plassen, die men in ons vaderland vindt, of de overgeloopene velden, 

hier en daar onder den naam van vlotters of vloeters bekend, waarop 

dikwijls de eerstbeginnende schaatsenrijders zich oefenen? Neen, maar 

ik bedoel hier een natuurtooneel, dat men slechts zelden kan waarne- 

men en dat een treffend gezicht aanbiedt. In den regel bevriezen onze 

rivieren, en blijft het water staan op die zelfde hoogte, als zij weder 

door den dooi van hare boeien ontslagen worden; alsdan wordt het 

iĳĳs, dat zich op de uiterwaarden bevindt, bij het zoogenoemde kruien 

of kruiden, tegelijkertijd losgemaakt en met den algemeenen stroom 

meêgesleept. Maar enkele malen gebeurt het, dat de rivier bij zeer 

hoogen waterstand, waarbij het water bijna de kruin van den dijk 

bereikt, bevriest, en wanneer dat water na eenigen tijd onder de be- 

vrozene oppervlakte zakt en binnen zijne oevers terugtreedt, dan mist het 

ĳs op de uiterwaarden zijn steun en ploft naar beneden. Komt. dit nu 

op de gladde grasvlakte terecht, dan vormt dit eenvoudig een iĳsveld;, 

waaraan niet veel is op te merken; maar niet zelden vindt men op de 

uiterwaarden met slooten uitgegravene gedeelten, waarop de wilgenrijs- 

velden zich bevinden en waar de stompen op zekere hoogte boven den 

grond uitsteken. Komt nu het iĳjsveld daarop te vallen, dan wordt het 

na eenigen tijd door zijne eigene zwaarte verbrijzeld, sommige stuk- 

ken blijven op de knoesten der wilgen hangen; andere zakken gedeel- 

telijk in de gegravene slooten, en opmerkelijk is het, dat de verbrok- 

keling met zekere orde en regelmaat, meestal in een bepaalden vorm, 

plaats grijpt. Er worden groote vierkante stukken gevormd, die door 

en op elkander liggen, en wel zoo, dat het geheel eene ineengestorte 

marmeren of kristallen stad gelijkt, welks ruïnen ons eenigszins her- 

inneren aan de afbeeldingen var de verwoeste en ineengestorte ste- 

den van Klein-Azië. 

Moge de vergelijking van deze verbrokkelde ijsvelden nu al eens te ver 

gedreven zijn, en zij niet den naam verdienen, dien ik er aan gegeven 

heb, zeker is het dat zij de aandacht boeien, onzen geest naar andere 

streken heenvoeren en door hunne grootschheid nimmer uit onze her- 

innering zullen worden weggevaagd. 

Dr. H. J. BROERS. 
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TWEE BELANGRIJKE NEDERLANDSCHE UITVINDINGEN, 
DOOR 

D. HARTING, Pzn. 

Het is aan ieder bekend welk eene buitengewoon hooge vlucht in 

onze eeuw de stoommachine genomen heeft, en het valt ons zelfs 

moeielijk ons voor te stellen hoe onze voorouders het zonder die be- 

weegkracht stelden. Weinige uitvindingen toch hebben een zoo alge- 

heelen omkeer in de maatschappelijke toestanden veroorzaakt, als die 

van den stoom als beweegkracht. Fabrieken zijn als paddestoelen uit 

den grond verrezen; spoorwegen doorkruisen de beschaafde staten 

zoo te zeggen in alle richtingen, en zeeën zoowel als rivieren zijn als 

met stoomschepen overdekt. De eerste machines bezaten eene betrek- 

kelijk geringe kracht; tegenwoordig echter maakt men ze van duizend, 

twaalf honderd paardekrachten, ja zelfs nog veel krachtiger, en theo- 

retisch behoeft men zich te dien aanzien geen grens te stellen. 

En toch voldoet de stoommachine in vele gevallen niet. Voor de 

kleine industrie is het bezit eener zoodanige machine meestal een 

onbereikbaar ideaal, en dat wel om verschillende redenen. In de eerste 

plaats toch neemt eene stoommachine met haar vuurhaard en ketel 

eene vrij belangrijke ruimte in, waardoor het velen, die geen ruime 

woning hebben, reeds onmogelijk gemaakt wordt er gebruik van te 

maken. Maar ook de onkosten van aanschaffing en onderhoud zijn 

betrekkelijk zeer groot, vooral daar een belangrijk gedeelte van de 

warmte verloren gaat en slechts een veel kleiner gedeelte nuttig effect 

heeft. Al deze bezwaren, en nog vele andere, deden dan ook de werk- 
oo 

Jd 
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tuigkundigen herhaaldelijk pogingen aanwenden tot het vervaardigen 

van eene machine die aan die bezwaren te gemoet moest komen. Som- 

wijlen scheen het zelfs alsof het vraagstuk opgelost was, maar weinig 

tijds later bleek het, dat de berichten overdreven waren geweest, of 

wel, dat de uitgevonden machine praktisch onbruikbaar was door 

haar te samengesteld mechanismus, of door kostbaarheid in aan- 

schaffing en gebruik. Zoo werd reeds in 1862 eene machine uitgevon- 

den door LENOIR, waarvan men zich gouden bergen beloofde, maar 

toen uit de onpartijdige onderzoekingen van den Franschen Ingenieur 

TRESCA bleek, dat eene gasmachine van LENOIR van ruim een halve 

paardekracht, per uur ruim drie kub. Meter lichtgas verbruikt, kwam 

men tot het besef, dat de praktijk door de uitvinding van die machine 

weinig gebaat zou worden. Toch maakten zij, die zich toelegden op het 

uitdenken van zulke werktuigen, zich hoogst verdienstelijk, daar zij als 

t ware den weg baanden voor anderen die het ingeslagen spoor konden 

volgen en zich daarbij wachten voor de klippen waarop deze gestooten 

en vergaan waren. Wij denken daarom met dankbaarheid aan mannen als 

LENOIR, ERICSSON, LANGEN en OTTO, STENDBERG , HUGON , LEHMANN en ande- 

ren, die zich met de meeste volharding hebben toegelegd op de oplossing 

van een vraagstuk, dat inderdaad van meer belang is dan men opper- 

vlakkig wel zou meenen. Reeds sedert lang had men begrepen, dat 

de stoommachine hier geen dienst kon doen, en dat zij dus door eenig 

ander werktuig moest vervangen worden, waardoor men alle bezwa- 

ren, die zich tegen den bouw van kleine stoomwerktuigen voordoen, 

en waarvan wij de voornaamste reeds boven in herinnering brachten, 

kon vermijden. In stede van stoom besloot men dus verwarmde lucht 

als motor te bezigen; van daar dat alle machines die naar dit principe 

zijn samengesteld den naam hebben verkregen van Calorische machines, 

onder welken naam men dus die machines verstaat waarbij eene zekere 

hoeveelheid lucht door eene constante warmtebron wordt verhit, terwijl 

men den naam van gasmachines gecft aan die werktuigen, bij welke 

de beweegkracht door regelmatig plaats vindende ontploffingen wordt 

opgewekt, gelijk dit, behalve bij de reeds genoemde reNorrsche ma- 

chine, ook plaats vindt bij eene petroleum-machine, die eenigen tijd 

geleden te Weenen werd uitgevonden, doch die, hoe vernuftig ook 

samengesteld, niet aan het doel beantwoordt, omdat de kosten van daar- 

stelling en onderhoud te hoog zijn en het mechanismus te ingewikkeld 

is. Deze zelfde bezwaren gelden ook van vele calorische machines, ge- 
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lijk van die van Ericsson. De behandeling van dergelijke werktuigen 

kan daarenboven uit den aard der zaak ook bezwaarlijk aan onkundi- 

gen worden toevertrouwd, waardoor het gebruik er van natuurlijk 

aanmerkelijk beperkt wordt. 

Uit het bovenstaande zal men gemakkelijk kunnen afleiden, dat tot 

voor weinigen tijd eene in alle opzichten goede, in de kleine industrie 

bruikbare machine tot de onopgeloste vraagstukken behoorde. Dit bleek 

trouwens nog in het vorige jaar, toen de “Bauer Hofman-Stiftung” 

te Frankfort a'M eene prijsvraag uitschreef, waarbij verlangd werd: 

eene calorische machine als drijf-werktuig voor eene naaimachine, die: 

1°. goedkoop was; 

20. weinig brandstof verbruikte; 

3°. gemakkelijk door iedereen te behandelen was; 

40, weinig ruimte innam; en 

5%, in verschillende afmetingen kon vervaardigd worden. 

Van de dertien mededingers was er geen wiens werktuig in genoeg- 

zame mate aan de vereischten voldeed, en er volgde dus geene bekrooning. 

Ook op het jongste arbeiders-congres, dezer dagen te Parijs gehou- 

den, werd betoogd hoe gewenscht de uitvinding van een dergelijk 

werktuig zoude zijn, en werd dan ook met algemeene stemmen de 

motie aangenomen, dat hij die daarin mocht kunnen slagen zich hoogst 

verdienstelijk zoude maken tegenover den arbeider. 

Duitschers, Engelschen en Franschen hebben alzoo te vergeefs hunne 

krachten ter algeheele oplossing der quaestie beproefd. 

Eenen Nederlander, den heer D. w. VAN RENNES te Utrecht, was het 

gegeven haar op eene allezins bevredigende wijze op te lossen. 

Wij laten hier (zie volg. bl.) eene naar eene photographie vervaardigde 

afbeelding volgen van het door den heer vAN RENNES uitgevonden werktuig. 

De geheele toestel heeft van den grond af eene hoogte van nog 

geen 80 cM.,‚ terwijl de lengte 60 en de breedte 40 cM. bedraagt. De 

door deze machine ingenomen ruimte is dus al zeer gering; ten einde 

haar nog gemakkelijker verplaatsbaar te maken, zijn aan het onder- 

stel rollen aangebracht, evenals men dit aan zware stoelen pleegt te 

doen, waardoor men ze met het uiterste gemak verplaatsen kan. 

De machine, zooals zij hier is afgebeeld, is meer bepaald voor z00- 

genaamd licht werk. Zij drijft b. v. met gemak de grootste naaimachine, 

ja zelfs de veel zwaardere zadelmakers-naaimachine, binnen één of 

twee minuten na het ontsteken van eene gasvlam. Voor zwaarder 
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werk wordt het werktuig naar verhouding grooter, doch steeds blijft 

de ingenomen ruimte betrekkelijk gering. De grootste der tot heden 

door den heer VAN RENNES vervaardigde Motors heeft het vermogen 

van eene halve paardekracht, doch aangezien men bij deze machines 

veel meer nuttig effect heeft dan bij de stoommachines, zal het blij- 

ken, dat een Motor-Rennes van nominaal een halve paardekracht 

inderdaad evenveel werk kan verrichten als eene gewone stoommachine 

van één paardekracht; en misschien zelfs doet zij meer, want eene 

zoodanige stoommachine doet in werkelijkheid veel minder dan men, 

oppervlakkig oordeelende, geneigd zou zijn aan te nemen. Zoo deelde 

mij onlangs een der grootste naaimachinen-fabrikanten te Berlijn mede, 

dat hij aanhoudend in ééne zaal een vijftigtal naaimachines aan ’t werk 
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had, waartoe hij eene stoommachine van twaalf paardekrachten be- 

hoefde. Hij merkte daarbij op, dat wanneer de naaimachines niet in 

ééne zaal stonden, maar over twee of meer vertrekken verdeeld waren, 

de overbrengende beweging moeilijker zou worden en hij dan eene 

machine van vijftien paardekrachten zou behoeven. Ofschoon nu de 

kleine Motor-Rennes, waarvan wij boven zeiden dat hij gemakkelijk 

eene naaimachine drijft, bij lange na geen !/, paardekracht meet, doet 

hij toch het werk van eene stoommachine van die kracht, omdat hij 

veel meer nuttig effect presteert. 

Fig. 2. 

Bovenstaande figuur geeft ons, in het middelste gedeelte, een denk- 

beeld van.de doorsnede van den Motor-Rennes. Ik zeg met opzet 

niet, dat het eene doorsnede is van het werktuig, dat op de voor- 

gaande bladzijde onder Fig. 1 staat afgebeeld, want een oplettend be- 

schouwer zal cenige kleine afwijkingen zien, waarop wij dn ook straks 

nog met een enkel woord terugkomen. Deze doorsnede stelt daaren- 

boven eene door den Heer vAN RENNES uitgedachte zuig- en perspomp 

zonder zuigers voor, waarvan wij beneden ecvnce beschrijving zullen 

geven, daar zij inderdaad wel de meest eenvoudige pomp is, die men 

zieh denken kan, terwijl zij toch in de praktijk gebleken is uitstekend 

aan het doel te beantwoorden. 
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Wij zullen intusschen trachten den lezer eerst eene verklaring van 

den eigenlijken Motor-Rennes te geven. 

Men stelle zich eenen volkomen gesloten plaatijzeren cylinder (T) voor, 

welken wij den ketel zullen noemen. Boven in dezen ketel is eene pak- 

kingbus, met eene opening bij e, waardoor een stalen stangetje (e’) 

luchtdicht op en neder kan bewogen worden. In dezen ketel is een tweede 

eylinder X besloten. Deze tweede cylinder, dien men den lucht-verplaatser 

zou kunnen noemen, is zoo volkomen mogelijk gesloten; aan het deksel, 

of liever aan het bovenste gedeelte van den verplaatser is het stalen 

stangetje e° verbonden, waarvan boven sprake was. Deze luchtverplaatser 

heeft nagenoeg dezelfde middellijn als de ketel T, zoodat zijne wanden 

die van den ketel bijna raken, doch hij er zich toeh nog vrijelijk in 

kan op en neder ;bewegen. Hij werkt derhalve geenszins als een zuiger, 

gelijk men bij een oppervlakkige beschouwing lichtelijk meenen zoude. Het 

bovenste gedeelte van den ketel is omgeven door een trechtervormigen 

plaatijzeren mantel (t), die voor een gedeelte met water wordt gevuld, 

terwijl de bodem des ketels door middel van een gasvlam wordt ver- 

hit; bĳ grootere werktuigen evenwel liever met steenkolen of cokes. 

Op deze wijze is het mogelijk geworden, de temperatuur van het 

onderste gedeelte van den ketel aanmerkelijk te doen toenemen, zon- 

der die van het bovenste gedeelte noemenswaard te doen stijgen, daar 

dit laatste door het in den ijzeren mantel bevatte water steeds wordt 

afgekoeld. Ten gevolge der uitstraling en uitdamping stijgt de tem- 

peratuur van dit water weinig boven 50° C, Door middel van een 

horizontaal asje kan boven aan de kolom D eene balans (A) heen 

en weder bewogen worden. Aan deze balans is aan de ééne zijde het 

stalen stangetje e° verbonden, dat, zooals wij reeds zagen, aan het 

bovengedeelte van den verplaatser is bevestigd, terwijl de balans aan 

de andere zijde door middel van een stang Z is verbonden aan een 

kruk-as, die tevens de as is van het vliegwiel S. Het is dus duidelijk, 

dat door aan het vliegwiel eene draaiende beweging te geven, aan den 

verplaatser eene op- en nedergaande beweging wordt medegedeeld. 

Ter zijde van de kolom D bevindt zich een koperen oscilleerende cy- 

linder a, waarin zich de zuiger a’ op en neer kan bewegen. Deze zuiger 

is door den zuigerstang p aan een tweede kruk op dezelfde as van 

het vliegwiel verbonden. Deze cylinder heeft door middel van de caout- 

chouc-buis s gemeenschap met een koperen buisje, dat zich in het 

deksel van den ketel T bevindt, en daardoor met den ketel zelven. 
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Op de teekening (fig. 2) is dit buisje een T-vormig stuk, omdat, zooals 

wij straks zullen zien, ditzelfde buisje in gemeenschap moet staan met 

de calorische pomp, waarvan de figuur insgelijks eene doorsnede geeft. 

Voor den motor evenwel is dit natuurlijk niet noodig, en stellen wij 

ons dus dit T-vormig stuk als een eenvoudig pijpje of buisje voor. 

Wordt nu de bodem van den ketel T door eenige warmtebron ver- 

hit, dan zal, zooals reeds gezegd is, het onderste gedeelte verwarmd 

worden, terwijl het bovengedeelte, dank zij het water, niet noemens- 

waard van temperatuur verandert. Door die verwarming van den ketel 

zal dus ook de lucht, die zich, wanneer de verplaatser is opgetrok- 

ken, in het onderste gedeelte daarvan bevindt, sterk worden verwarmd 

en daardoor natuurlijk eene vrij hooge spanning verkrijgen. Deze span- 

ning plant zich voort langs de ruimte, die opengelaten wordt tusschen 

den binnenwand van den ketel en den buitenwand van den verplaat- 

ser X, en vervolgens ook door de caoutchouc-buis S, waardoor de 

zuiger a’ met groote kracht wordt naar omlaag gedreven. Niet zoodra 

echter zakt de verplaatser, of de verwarmde lucht, die zich in het 

onderste gedeelte van den ketel bevond, zal naar het bovenste gedeelte 

daarvan worden verplaatst. Hier wordt zij door den invloed van het 

koelwater afgekoeld, waardoor zij minder ruimte zal innemen; er 

ontstaat dus dien ten gevolge eene luchtverdunning, hetgeen aan 

de dampkringslucht gelegenheid geeft den zuiger a weer naar boven 

te drukken, daar de buitenlucht vrĳelijk op den onderkant van den 

zuiger kan werken. Het spreekt van zelf dat deze op- en nedergaande 

beweging van den zuiger op eene kruk-as het vliegwiel in eene rond- 

draaiende beweging brengt, en deze ronddraaiende beweging van het 

vliegwiel heeft, zooals reeds boven werd opgemerkt, eene op- en 

nedergaande beweging van den verplaatser ten gevolge. Het laat zich 

dus begrijpen, dat, wanneer men het vliegwiel eenmaal in beweging 

heeft gebracht, het werktuig blijft werken zoolang de lucht in den 

ketel T beurtelings wordt verwarmd en afgekoeld. 

De werking van dezen Motor kennende, zal het gemakkelijk vallen 

ook die van de calorische pomp te begrijpen. Deze pomp bestaat uit 

een cylindervormigen bak, die door eene zuigbuis met het water- 

reservoir is verbonden. In dezen bak, die de klepkast genoemd wordt, 

wordt de zuigbuis gesloten door de klep o, die zich naar boven opent. 

In deze zelfde klepkast bevindt zich eene andere buis C (de persbuis) 
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die uitmondt in den pompbak en waaraan van boven een klep » is aan- 

gebracht, die zich ingelijks slechts naar boven opent. De klepkast, die 

van boven eene opening m heeft, staat door middel van eene caout- 

ehouc-buis r in gemeenschap met het inwendige van den ketel. 

De lezer weet reeds, dat, door aan den verplaatser X eene op- en 

nedergaande beweging te geven, de lucht in den ketel beurtelings 

wordt verdicht en uitgezet. Men denke zich nu den toestand zooals de 

teekening dien aangeeft. De verplaatser X is nu boven in den ketel; 

de lucht daaronder is, verwarmd. De spanning daardoor ontstaan plant 

zich tot in de klepkast voort en sluit de klep o, terwijl de klep 

geopend wordt, waardoor de uitgezette’lucht ontsnapt, zoodat er even- 

wicht met de drukking van de dampkringslucht gevormd wordt. Daalt 

de verplaatser echter, dan wordt de luckt plotseling afgekoeld en er 

ontstaat, zooals wij trouwens reeds zagen, eene luchtverdunning, 

waardoor de klep n, waarop de buitenlucht drukt, gesloten blijft. De 

klep o daarentegen opent zich, dewijl de drukking in de klepkast ge- 

ringer is dan die in de zuigbuis, en,daar de dampkringslucht op het 

water in het reservoir drukt, zal dit even als bij eene gewone zuig- 

pomp in de buis worden opgestuwd en de klepkast vullen. 

Bij den volgenden slag der machine rijst de verplaatser, en het ge- 

volg daarvan is, dat de verwarmde lucht hare spanning voortplant 

door de buis # tot op de oppervlakte des waters in de klepkast en 

dit met kracht door de perspijp c naar boven stuwt. De klep » wordt 

hierdoor natuurlijk geopend en de pompbak met water gevuld, dat dan 

door de uitloozingspijp uitstroomt. Zulk eene pomp verricht meer dienst 

dan men oppervlakkig zou meenen. De heer VAN RENNES heeft er eene 

vervaardigd voor de heeren purvis en Co., eigenaren eener groote 

stijfselfabriek te Koog aan de Zaan. Deze pomp werkt daar gemiddeld 

veertien uren daags en voert per minuut 180 liter water tot eene 

hoogte van vijf en een halven meter op. In den loop van één dag be- 

draagt dit dus eene hoeveelheid van bijna 110,000 kilogr. water, die 

tot op vrij aanzienlijke hoogte worden opgevoerd. Aangenaam is het 

mij hier bĳ te mogen voegen, dat de heer purvis bijzonder tevreden 

is over de werking zoowel van de pomp als van den Motor. 

Ook de Heer P. J. VAN HAAGEN maakt sedert eenigen tijd in de hem 

toebehoorende figurenfabriek te Utrecht gebruik van eenen Motor-Ren- 

nes, tot het in beweging brengen eener Wikkel-machine en is er even- 

vens buitengewoon mede ingenomen. 
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De afwijkingen tusschen de teekening in fig. 1 en die in fig. 2, 

waarop wij reeds boven wezen, vallen nu gemakkelijk in t oog. In de 

doorsnede (fig. 2) wordt het werktuig voorgesteld zooals het is ingericht 

ten dienste van de calorische pomp. Daar hier eene grootere krachts- 

uitoefening vereischt wordt, maakt men gebruik van eenen vuurhaard 

(5) voor kolen of cokes. Bij den gewonen Motor-Rennes, b. v. bij dien 

welke bestemd is tot het drijven van een naaimachine, bedient men 

zich daartoe bij voorkeur van eene gasvlam, en in dit geval is de toestel 

ingericht zooals fig. 1 voorstelt. Ook de balans is voor de lichtere 

Motors eenigszins eenvoudiger, daar de vereischte kracht geringer is. 

Aan het vliegwiel van den Motor is aan de zijde, die in beide figuren 

voor ’t oog verborgen is, een riemschĳfje bevestigd waarover eene 

snaar loopt, die over een riemschijfje aan het in beweging te brengen 

werktuig wordt gespannen. Voor de naaimachine heeft de heer vaN 

RENNES een kleinen vanger uitgedacht, waarmede het uiterst gemakke- 

lijk valt de machine zonder eenige krachtsinspanning oogenblikkelijk 

te doen stilstaan, zoodat men er desverkiezende slechts twee steken 

mede maakt. 

Welke nu de toekomst van den Motor-Rennes wezen zal, laat zich 

nog bezwaarlijk bepalen. Dat het werktuig evenwel binnen weinige 

jaren vrij algemeen in gebruik zal komen, mag men als zeker aan- 

nemen. Wij vleien ons, dat dit vooral aan de zoogenaamde kleine 

industrie zal ten goede komen. Dit zoude inderdaad een zegen mogen 

geacht worden voor den arbeidenden stand. De positie van den werkman 

is in vele opzichten niet verbeterd door de uitvinding der stoommachine, 

waarvan het gevolg was de oprichting van groote fabrieken, waarin 

alle individualiteit ophoudt en men eindigt met een deel der machine zelve 

uit te maken. Hoe doodend dit op de energie van den arbeider werkt 

laat zich begrijpen; doch niet alleen zijne energie, ook zijne gezond- 

heid gaat maar al te vaak in die groote bedompte, slecht geventileerde 

lokalen ten gronde. Wel is waar zijn in Nederland de fabrieken over 

t algemeen vrij goed ingericht, maar in vele landen laat die inrich- 

ting veel te wenschen over en oefenen zij lichamelijk, moreel en 

intelleetucel, eenen hoogst verderfelijken invloed uit. Toch kon de 

t Den belangstellenden lezer, die meer wenscht te vernemen omtrent den invloed der 

stoommachines op de algemeene welvaart, verwijzen wij kortheidshalve naar het belang- 

rijk artikel van de haad van den Heer H. GOEMAN BORGESIUS, voorkomende in de Octo- 
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kleine industrie den kamp tegen het fabriekswezen tot heden toe 

niet met eenige hoop op goeden uitslag ondernemen. 

De hoogleeraar erovE, in Hannover, hield onlangs over deze kwestie 

eene voordracht, waaraan wij uit het Hanov. Gewerbeblatt het volgende 

ontleenen: Bij de aanschaffing van een drijfwerktuig voor de kleine 

industrie speelt uit den aard der zaak een onderzoek naar den prijs 

van den arbeid, welken de machine verrichten kan, eene groote rol. 

Wanneer men tot voorbeeld neemt eene stoommachine van twee paar- 

dekrachten, zoo kan men naar dien grondslag de onkosten berekenen 

voor aanschaffing en onderhoud van een klein stoomwerktuig zoowel 

als die van de calorische-machines en de gasmachines, waartoe dan 

ook de petroleummachine gerekend wordt. 

Prof. crOvE komt dan tot de volgende resultaten : 

a. Eene kleine stoommachine kost per uur en per paarde- 

leo laten EEEN ee ae vere: BEN ETR f 019 

b. Bene calorische machine, zooals die volgens het prin- 

cipe van LEHMANN in Berlijn vervaardigd wordt, kost 

per uur en per paardekracht ruim ............ > QE. 

Hij merkt echter daarbij op, dat deze machine eene niet onbelang- 

rijke ruimte vordert, waardoor de plaatsing op eene bovenverdieping 

hoogst moeielijk wordt, te meer dewijl men daarbij eene groote hoe- 

veelheid koelwater behoeft. Daarenboven moet de verhitting geruimen 

tijd aanhouden, alvorens de machine behoorlijk werkt. 

e. De gasmachine van LANGEN en orto kost per uur en 

per paardekracht, ongeveer ......... REPENS 

Ook aan deze machine zijn intusschen zeer groote bezwaren verbon- 

den. Zij maakt n. 1. zooveel geraas en veroorzaakt door de elkander 

zonder ophouden opvolgende ontploffingen eene zoo sterke dreuning, 

dat zij in de praktijk zeer weinig voldoet, vooral ook daar de damp- 

kringslucht door de zich ontwikkelende gassen zóó verontreinigd wordt, 

dat de ademhaling der arbeiders daardoor wordt bemoeielijkt. 

ber aflevering van de Vragen des Tijds jaarg. 1875. Dit opstel, waarvan wij de lezing 

aan een ieder, die belaug stelt in het lot van den arbeider, aanbevelen, is getiteld : 

Stoommachines en Volkswelvaart. 

L Bij de berekening der kosten werden natuurlijk ook de renten van het aanschaffings- 

kapitaal en de slijtage der machine in rekening gebracht. Dit geldt ook voor de overige 

berekeningen. 
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Al de werktuigen dus waarvan zich de kleine industrie tot heden 

kon bedienen boden moeielijkheden aan, zoo groot, dat in verreweg 

de meeste gevallen de uitvinding dier werktuigen den arbeider niet 

ten goede kon komen. 

Niet alzoo de uitvinding van den Motor-Rennes. Geene der bezwa- 

ren waarop Prof. erover ten opzichte der reeds bestaande werktuigen 

wees, geldt van den Motor-Rennes, en eene nauwkeurige berekening 

heeft bewezen, dat het gebruik van dit werktuig bovendien belangrijk 

minder kostbaar is dan dat der door Prof. arove beschrevene. 

Die proeven zijn door den Heer vAN RENNES genomen op een Motor 

van !, paardekracht en is toen bevonden, dat de onkosten 

per uur en per paardekracht niet meer zijn dan ........ f 0.09. 

Dit mag werkelijk een zeer verrassend resultaat geheeten worden, 

vooral wanneer men nagaat in hoe groote mate de onkosten der 

stoommachines per uur en per paardekracht stijgen, al naar gelang de 

machines kleiner worden. Schrijver dezes was niet in de gelegenheid 

de juistheid dezer proefneming te controleeren. De Heer VAN RENNEs 

heeft hem echter verzocht alle belangstellende deskundigen uit te noo- 

digen zich hiervan te komen overtuigen. 

De lezer ziet uit het bovenstaande dat de heer vaN RENNES zich in 

elk geval door zijne beide uitvindingen hoogst verdienstelijk heeft ge- 

maakt, te meer daar zij niet de vrucht zijn van het toeval maar van 

„degelijke overdenkingen. Hen eenmaal uitgevonden werktuig laat zich 

in den regel gemakkelijk verklaren en begrijpen, en het kost dan soms 

moeite zich voor te stellen, dat het den uitvinder jarenlange studie 

heeft gekost, hetgeen toch vaak en ook hier het geval is geweest. 

Voor hen, die verlangen de calorische pomp en den Motor-Rennes 

te zien werken, bestaat daartoe bij den uitvinder dagelijks gelegenheid. 

Wij twijfelen niet of elk deskundige die de eenvoudigheid van den 

geheelen toestel, de geregeldheid zijner werking, de grootte van het 

nuttig effect vergeleken met de geringe hoeveelheid der aangewende 

brandstof gadeslaat, zal daarmede hoogelijk ingenomen zijn. 



IETS OVER DE AMMONTAK-KWESTIE IN VERBAND 

MET DE LIJKVERBRANDING. 

DOOR 

P. HARTING. 

Waarschijnlijk zullen zich eenige lezers nog herinneren, dat ik in 

den jaargang 1875 van dit Album een opstel heb geplaatst, onder 

den titel: Moe zorgen wij het best voor onze dooden. Dit opstel heeft, 

gelijk zich trouwens verwachten liet, de aandacht getrokken van de 

Vereeniging voor lijkverbranding in Nederland, inzonderheid omdat er in 

werd aangetoond, dat, indien de lijkverbranding algemeen werd inge- 

voerd, dit tot groote schade zoude strekken voor de geheele organische 

wereld en ook voor de menschelijke bevolking. Op uitnoodiging van den 

President dier Vereeniging, heeft nu de hoogleeraar A. P. N. FRANCHIMONT 

te Leiden, in een opstel, dat onlangs verschenen is in het door die 

Vereeniging uitgegeven tijdschrift, die bewering trachten te wederleg- 

gen, en zeventien andere hoogleeraren en leeraren in de chemie, phy- 

siologie en botanie hebben hunne instemming met de beschouwingen 

van den heer FRANCHIMONT te kennen gegeven. Dit laatste verwondert 

mij dan ook in geenen deele, want, — behoudens eenige kleine wijzi- 

gingen en opmerkingen, — zoude ook ik er geen bezwaar in vinden 

mijn naam onder die der instemmers vermeld te zien; ja, ik zoude 

nog wel het een en ander tot nader betoog van sommige der door 

den heer FR. aangevoerde feiten aan zijn opstel kunnen toevoe- 

gen. Sedert ik in 1855, in vereeniging met mijn toen nog te 

Utrecht woonachtigon vriend, den tegenwoordigen Amsterdamschen 

hoogleeraar J. w. GUNNING, door tamelijk omslachtige proefnemingen, 
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poogde de vraag te beantwoorden aangaande “de bron der stikstof voor 

de planten en het ammoniakgehalte der dampkringslucht”, en daarvan 

een uitvoerig verslag gaf in de Verslagen en Mededeelingen der Konink- 

lijke Akademie (Deel III, bl. 38 en 88), verkort in de Comptes rendus 

de U Académie des sciences (T. XII p. 942), heb ik die zaak niet uit het 

oog verloren, gelijk verscheidene korte berichten in het Wetenschap- 

pelijk Bijblad van dit Album, tot aan den laatsten tijd toe, kunnen getuigen. 

In het opstel van den heer rr. heb ik dan ook geene feiten aange- 

troffen, die mij geheel onbekend waren. Indien ik dus hier verklaren 

moet, dat ik niets van hetgeen ik vroeger schreef kan terug nemen, 

dan ligt dit niet in gebrek aan kennis der feiten, maar alleen in mijne 

van die des heeren FRANCHIMONT c.s. verschillende appreciatie der- 

zelfde feiten, die tot grondslag der redeneering strekken. Zoude het 

te gewaagd zijn te onderstellen dat, indien die heeren eens hunne in- 

genomenheid met de lijkverbranding konden terzijdestellen, zij tot de- 

zelfde besluiten zouden komen als waartoe ik, die noch sympathie vóór 

noch antipathie tegen de lijkverbranding koester, gekomen ben, en 

waartoe ik geloof dat ieder, die onbevooroordeeld over de zaak na- 

denkt, komen moet ? 

Het is niet noodig de bekende feiten hier nogmaals breedvoerig uit- 

een te zetten en toe te lichten. Eigenlijk is onze kennis aangaande de 

bronnen der stikstof voor het plantenleven sedert 1855 slechts weinig 

- vooruitgegaan. Alleen weten wij met eenige meerdere waarschijnlijk- 

heid dan toen, dat er eenige (niet vele, zooals de heer rr. zegt) wegen 

zijn, langs welke de vrije stikstof tot de georganiseerde wereld kan 

terugkeeren, maar tevens weten wij met volkomen zekerheid, dat die 

terugkeer in elk geval uiterst langzaam geschiedt, en dat zij slechts 

voor een klein gedeelte kan voorzien in-de behoefte der planten aan 

de noodige hoeveelheid van voor assimilatie geschikte stikstof, 

Om dit in te zien, behoeft men geen scheikundige of physioloog te zijn. 

Elk weet dat een onbemeste bodem, d. 1. een zoodanige waarop geen assi- 

mileerbare stikstof in den vorm van rottende dierlijke en plantaardige 

stoffen gebracht wordt, eindigt met uitgeput te worden, zoodat er 

slechts een minimum van planten nog genoegzaam voedsel in vindt, 

om daarop te kunnen groeien. Ligt nu zulk cen veld eenigen tijd 

braak, dan kan men er, gelijk men weet, weder een oogst van trek- 

ken. Er is derhalve in den tusschentijd wederom assimileerbare stik- 

stof, hetzij dan in den vorm van ammoniakzouten of in dien van 
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andere, salpeterzure of salpeterigzure zouten of humaten, ulmaten, 

erenaten, fumaten enz., in den bodem gekomen. Dit verklaart zich: 

1” uit den met het regenwater in den bodem gedrongen ammoniak 

en salpeterzuur, waarvan de hoeveelheid volstrekt niet zoo gering is 

als de heer rr. schijnt te meenen (zie bl. 5 van zijn opstel): in den _ 

omtrek van het observatorium te Mont-Souris bedroeg deze in 12 

maanden, van Maart 1874 tot Februari 1875, niet minder dan ruim 

23 Kiloer. per hectare (/'Institut, 1875, p. 166). Die in den dampkring 

aanwezige ammoniak is, gelijk men weet, afkomstig van de uitwerpse- 

len der dieren en van de rotting der doode lichamen van dieren en 

planten, terwijl het daarmede verbonden salpeterzuur of salpeterigzuur, 

vermoedelijk door elektrische ontladingen, uit den ammoniak ten ge- 

volge van oxydatie der daarin bevatte stikstof is gevormd. 

20 Ben tweede bron is de voortgaande verrotting van vroeger in 

den bodem gebrachte mest, alsmede van de overgebleven afgestorven 

wortels der planten van vroegere oogsten, en van de doode lichamen 

van tallooze in alle bouwbare aarden levende dieren. 

3% Eindelijk is het ook mogelijk dat eenige vrije stikstof in de die- 

pere lagen des bodems,zich verbindende met bestanddeelen van aldaar 

aanwezige plantenoverblijfsels (humus), tot assimileerbare stikstof wordt, 

gelijk reeds voorlang door mijn ambtgenoot 6. J. MULDER is beweerd 

geworden, en thans ook door DÉHÉRAIN en THÉNARD op ten deele 

nieuwe gronden beweerd wordt. Intusschen mag men niet voorbijzien 

dat, behalve door oudere waarnemers, gelijk BOUSSINGAULT, nog on- 

langs door rAwEsS (The Academy, 1876, 26 Aug.) en door scHLORSING, 

die de proeven van DÉHÉRAIN herhaald heeft, zulk een vastlegging van 

atmospherische stikstof bepaald ontkend wordt (Compt. rendus 1876, 

LXXXIL. p. 1202). Volkomen bewezen is die vastlegging van stikstof 

derhalve nog in geenen deele, zelfs niet nadat BERTHELOT onlangs de 

in elk geval merkwaardige ontdekking heeft gedaan, dat die verbinding 

der stikstof met plantaardige lichamen door onmerkbare elektrische 

ontladingen bevorderd wordt, en dat daartoe zelfs de atmospherische 

elektriciteit voldoende is (z. Compt. rendus van 5 Juni en van 9 Oct. 

jl). Ook verzoek ik wel in gedachte te houden, dat zulk eene vast- 

legging van atmospherische stikstof alleen plaats heeft onder de tegen- 

woordigheid van overblijfsels van vroegere planten. 

Supprimeeren wij nu in onze gedachten alle dierlijk leven op aarde. 

Er zijn dan ook geen uitwerpselen en geen rottende doode lichamen 
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van dieren meer. Daarmede is een groot gedeelte der onder N° 1 ge- 

noemde bron verstopt. Herlang zal ook N° 2 minder rijk beginnen 

te vloeien. De vruchtbaarheid des bodems zal hoe langer hoe meer 

afnemen, en hiermede het getal der daarop levende planten-individu’s. 

Daar nu de onder N° 3 genoemde invloed afhankelijk is van de hoe- 

veelheid plantenstoffen in den bodem, zal ook de productie van assi- 

mileerbare stikstof door eenvoudige vastlegging van atmospherische stik- 

stof, — verondersteld dat deze plaats grijpt — zeer moeten verminderen. 

Het plantenleven op onze planeet zoude eindelijk tot een minimum 

dalen, te meer omdat, gelijk de heer rr. zeer juist opmerkt (bl. 6), 

ook een gedeelte der geassimileerde stikstof bij verrotting of verbran- 

ding weder als vrije stikstof tot de anorganische natuur terugkeert. 

Ik geloof niet dat er tegen deze redeneering iets te zeggen is. Hoe 

ver zich de verarming van het plantenleven bij geheele afwezigheid van 

dieren zoude uitstrekken, laat zich natuurlijk niet bepalen, maar dat 

zij in elk geval zeer aanmerkelijk zoude zijn, is duidelijk, en tevens 

is het duidelijk dat naar gelang een grooter of kleiner gedeelte der 

in assimileerbaren toestand verkeerende stikstof gesupprimeerd wordt, 

ook het deficit voor den plantengroei grooter of kleiner zal zijn. 

Van alle stoffen die de landbouwer op zijn akker brengt om dien 

te dwingen een rijken oogst te geven, is de assimileerbare stikstof, 

onder welken vorm ook, de kostbaarste. De waarde der mestspeciën 

wordt in de eerste plaats naar hun gehalte daaraan bepaald. Bij de 

gestadige toeneming der menschelijke bevolking, die zich in Europa 

met elke eeuw minstens verdubbelt, is de hoeveelheid assimileerbare 

stikstof, waarmede men in vroeger eeuwen volstaan kon, bij lange 

na niet meer voldoende. Het tegenwoordige geslacht put dan ook reeds 

rijkelijk uit den voorraad, welke sedert duizenden van jaren, toen de 

aarde nog minder bevolkt was, is opgelegd: namelijk vooral uit de 

guano-beddingen en de steenkolenlagen; want de in onze gasfabrieken 

_ bereide en als mest verkochte ammoniak is in werkelijkheid alleen 

afkomstig van de stikstof en waterstof der steenkolenplanten. Toch 

is er nog altoos gebrek aan die voor het plantenleven onmisbare zelf- 

standigheid, en dit gebrek openbaart zich in de menschelijke maat- 

schappij als gebrek aan voedsel, en het laat zich voorzien dat dit 

gebrek nog gestadig maar zeker klimmen zal. 

Nu is de vraag: mag men, lettende op de behoeften der mensche- 

lijke maatschappij, anders dan in hooge noodzakelijkheid, die kostbare 
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stof, de assimileerbare stikstof, zonder welke geen plant, dier of 

mensch leven kan, vernietigen ? 

Dat dit bij de lijkverbranding, althans voor een zeer groot gedeelte, 

geschiedt, is zeker. De heer Fr. stelt wel is waar de mogelijkheid dat 

daarbij een deel der stikstof weder als salpeterzuur te voorschijn komt, 

maar erkent zelf het niet te weten. Ik weet het evenmin; en daar 

elke redeneering alleen hetgeen men weet tot grondslag mag nemen, 

zoo kunnen wij dit punt voorloopig laten rusten. Waarschijnlijk komt 

mij echter zulk eene salpeterzunrvorming niet voor, wanneer de ver- 

branding namelijk in de hooge temperatuur van een Siemenschen 

oven plaats heeft. 

Wat wij dus wel weten is: dat met elke lijkverbranding een zekere 

hoeveelheid van dadelijk assimileerbare stikstof, met andere woorden 

van voedsel vernietigd wordt, terwijl in het gunstigste geval diezelfde 

stikstof eerst na een langen omweg misschien tot het organische rijk 

terugkeeren zal, maar al dien tijd geen deel neemt aan den kringloop 

van het organische leven en derhalve zoolang nutteloos is. 

Waarschijnlijk plooit zich hier de mond van een tot het achttiental 

„behoorenden lezer tot een glimlach, en roept hij uit of denkt althans: 

“Elke lijkverbranding eene vernietiging van eene hoeveelheid voedsel! 

Hoe geweldig overdreven!’ Ik zeg bet hem na. Maar om eene zaak 

duidelijk in het licht te stellen, kan het soms goed zijn haar door 

het mikroskoop der verbeelding te bezien. 

Indien jemand die een zeker kapitaal bezit, — stel / 100.000 — 

van welks renten hij met eenig overleg fatsoenlijk kan leven, jaarlijks 

één rijksdaalder meer dan zijn inkomen bedraagt uitgeeft, dan zoude het 

voorzeker zeer overdreven zijn zulk een man een verkwister te noe- 

men, en zijne kinderen zullen het na zijn dood waarschijnlijk in het 

geheel niet merken, dat hun vader zijn kapitaal verminderd heeft. Doch 

indien diezelfde man jaarlijks honderd rijksdaalders boven zijn inkomen 

uitgeeft, — misschien daarbij rekenende op een zoogenaamd meevalletje, 

dat echter gewoonlijk uitblijft — dan kan hij wel is waar die jaar- 

lijksche kapitaalvermindering tot in hoogen ouderdom volhouden zon- 

der zich te bekrimpen, maar zijne kinderen zullen, wanneer zij na 

zijnen dood de boeken nazien, toch zeggen of denken: ‘‘dat had vader 

niet moeten doen.” 

Zoo nu is het ook met de lijkverbranding. 

Het verbranden van een betrekkelijk klein getal van lijken, b. v. 
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gelijk aan dat der leden van alle thans bestaande vereenigingen tot 

bevordering der lijkverbranding, zoude vermoedelijk geen noemens- 

waardigen invloed op de prijzen van brood en vleesch hebben. Maar 

die invloed zoude zich wel degelijk doen gevoelen, wanneer de lijk- 

verbranding algemeen het begraven verving. Ik wil hier niet in bere- 

keningen treden, die het kieschkeurig oor van het meerendeel der Album- 

lezers wellicht kwetsen zouden, maar laat deze aan elk deskundige 

over, die weet hoeveel gemiddeld een menschelijk lichaam aan voe- 

dingswaarde vertegenwoordigt en daarbij bedenkt, dat alleen in Europa 

gedurende een eeuw minstens achthonderd millioen menschen sterven. 

Vraagt men mij nu: of ik op dien grond de lijkverbranding voor 

eene ongeoorloofde zaak houd, dan kan ik niet anders antwoorden 

dan ik reeds vroeger deed. Dit hangt geheel van de omstandigheden 

af. Mag men, met het oog op de nakomelingschap, geen voorstander 

der lijkverbranding zijn, evenmin mag men, met het oog op de leven- 

den, de gevaren voorbij zien, waaraan deze door het begraven der 

lijken kunnen zijn blootgesteld. Op een slagveld, waar duizenden 

gevallen zijn, zal de verbranding der lijken voorzeker de voorkeur 

verdienen; evenzoo in landen, waar de bevolking zoozeer in dichtheid 

is toegenomen, dat er geen geschikte begraafplaatsen, ver genoeg van 

de bewoonde streken, meer zijn overgebleven. 

Hier te lande echter bestaat die behoefte nog volstrekt niet. Richt 

eenige gedeelten onzer uitgestrekte heidevelden tot begraafplaatsen in, 

en binnen weinige jaren zullen de lijken uit alle steden en dorpen 

van Nederland langs de spoorwegen daarheen kunnen worden gevoerd. 

Daar zullen die lijken niet alleen niet schaden maar integendeel nut 

doen. Uit een hygiénisch standpunt is dit zeker een rationeeler plan 

dan dat der lijkverkranding. Maar het heeft bovendien het voordeel 

van een uitvoerbaar plan te zijn, dat, in weerwil van de ook daaraan 

verbonden bezwaren, toch niet stuiten zal op zoo onoverwinlijke voor- 

oordeelen als bij zeer velen tegen de lijkverbranding bestaan. 

Daarom, mijne heeren! Leden van de Vereeniging voor lijkverbran- 

ding, onder welke ik vele geachte bekenden en waarde vrienden tel, 

houdt het mij ten goede wanneer ik van u in meening blijf verschillen 

ten opzichte van het doelmatige der door u aangewende pogingen om 

eene betere behandeling der dooden dan die welke tot dusverre plaats 

heeft, ingang te doen vinden. Ik acht en eer die pogingen, al beschouw 

ik deze voor het oogenblik als loutere krachtsverspilling. Maar geeft 

4 



50 IETS OVER DE AMMONIAK-KWESTIE, ENZ. 

aan die pogingen eene andere, meer praktische richting, verwijdt uwen 

werkkring, streeft er naar om de begraafplaatsen uit de nabijheid der 

bewoonde oorden te verwijderen en de wijze van begraven te verbe- 

teren, en gĳ zult u verdienstelijk hebben gemaakt bij tijdgenoot en 

nakomeling. Zijn er dan nog onder u, die bij hunne oude opinie zijn 

gebleven en de voorkeur geven aan de lijkverbranding, welnu, op die 

afgelegen begraafplaatsen kan u veel lichter de gelegenheid daartoe wor- 

den opengesteld dan thans het geval kan zijn. 

Gij noemt den bij de groote menigte bestaanden afkeer van de lijk- 

verbranding een vooroordeel, en ik ben het in zooverre met u eens, 

als die afkeer grootendeels op geheel onhoudbare gronden rust. Maar 

dit vooroordeel bestaat nu eenmaal, en er moet rekening mede wor- 

den gehouden. De ondervinding zal u leeren of reeds geleerd hebben, 

dat zulke ingewortelde vooroordeelen nooit voor een aanval in front 

bezwijken. Welaan, doet dan als een goed generaal en trekt de vesting 

om, zoodat gij er op een zwak punt van achteren in kunt binnentrekken, 

Dit is misschien niet de ridderlijkste maar zeker de verstandigste 

taktiek. 8 

Mogelijk beschuldigt gij mij hier van de rol van verrader te spelen, 

door u den weg te wijzen, langs welken gij uw doel bereiken kunt. 

Laat mij daarom geheel oprecht zijn. Ik geloof dat, wanneer eenmaal, 

ook ten gevolge van den door uwe Vereeniging uitgeoefenden aandrang , 

de begraafplaatsen op de heide zullen zijn tot stand gekomen en de 

wijze van begraven verbeterd zal zijn, gij eenparig erkennen zult dat 

er althans in de eerste eeuw nog geen reden bestaan zal om in Neder- 

land tot de lijkverbranding over te gaan. Mocht echter later, door de 

gestadige toeneming der bevolking, de lijkverbranding eene noodzake- 

lijkheid zijn geworden, dan, maar ook eerst dan zijn tevens van zelf 

de plekken aangewezen waar de lijkovens kunnen verrijzen. 

Dit is, naar mijne overtuiging, de geleidelijkste oplossing van het 

moeielijke en gewichtige vraagstuk: hoe zorgen wij het best voor onze 

dooden ? 
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Wijlen Dr. G. VENEMA. 

De zwaan, die in den regel in den winter ons land bezoekt, is de 

hoelzwaan (Cygnus musicus), die ook wel Deen genoemd wordt. Zij heeft 

dit met den gewonen, ook in getemden staat levenden zwaan (Cyg- 

nus olor) alsmede met Cygnus minor, met den kraanvogel (Grus cinerea) 

en met de gans (Anser) gemeen, dat hare vlucht uit troepen be- 

staat, die ieder eene V vormen. Bijna altijd bestaan de koppels enkel 

uit zwanen; soms komen er enkele weenkies (Anser albifrons) in voor, wat 

zeer vreemd is, omdat op het water alle ganzen de zwanen ontwijken. 

In 1871 des najaars zag ik in een koppel zwanen, die over mijn hoofd 

voorbijtrokken, vier weenkies, die met de zwanen eene V vormden. 

De hoelzwanen komen op den trek in het begin van October en 

verlaten ons in April. 

Zij bezoeken niet alleen de meren, het Buiten-Reitdiep, de Wester- 

woldsche Aa buiten de Statenzijl, en de Rieten van het Wad, waarop 

sluizen uitloozen, maar bij voorkeur de landen, die met zooveel 

water zijn bedekt, dat zij haar toelaten te zwemmen; dikwijls blijven 

zij des nachts daar vertoeven. De ganzen vindt men in den regel op de 

onbemeste hooilanden en kweldergronden, hetzij deze droog zijn, hetzij 

met zoo weinig water bedekt, dat ze kunnen staan en niet ge- 

noodzaakt zijn te zwemmen; maar de zwanen bezoeken buiten de on- 

bemeste hooilanden gaarne de bouwlanden en bemeste graslanden, als 

zij zoo hoog met water zijn bedekt, dat het haar toelaat te zwemmen. 

Men ziet hen nimmer op den drogen grond, omdat het loopen hun te 
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moeielijk valt. Vriezen de meren dicht, en zijn de met water bedekte 

landen met een iĳskorst overtrokken, dan verlaten zij deze streken. 

Zij worden dan talrijker aangetroffen op de slenk buiten en op het Reit- 

diep binnen de Zoutkamp, maar mogelijk wel dat zij voor woonoord 

zuidelijker oorden kiezen, naar het 4.W. Bij den eersten dooi komen zij 

echter weder terug, al is het ijs ook nog in het water; van daar dat hier 

dikwijls in December en Januari weinig zwanen worden gevonden. 

Men vangt de zwanen moeielijk met slagnetten en dan altijd op het 

water, vooral.op het Drentsche diep. Men legt het slagnet dwars over 

het diep, en dan worden de zwanen zeer voorzichtig naar de plaats 

waar zich het slagnet bevindt, heen gedreven. Roepeenden of ganzen 

worden niet bij het slagnet geplaatst. De springstokken zet men in 

palen die in den bodem van het diep worden vastgeslagen. De gaffel 

vormige koppen dezer palen bereiken de oppervlakte van het water niet. 

Het ondereinde van den springstok beweegt zich om een horizontalen 

bout, die de gaffelvormige einden van genoemde paal vereenigt. 

In 1866 heeft een vogelvanger 16 zwanen gevangen. Een hoelzwaan 

(Cygnus musicus), die minder groot dan onze halftamme zwaan (Cyg- 

nus olor) is, weegt 11.5 kilogr. Zij worden om de vederen, maar 

vooral om het pelswerk dat het vel, waarop men het dons laat verblij- 

ven, oplevert, voor ongeveer / 4 het stuk verkocht. Men houdt het 

er voor, dat het vleesch niet eetbaar is. De tegenzin om het te nutti- 

gen zal, evenals de tegenzin tegen het vleesch der tamme zwanen, veel 

verminderen, nu bij de ongehoorde prijzen die voor dierlijk voedsel moe- 

ten worden besteed, paarden worden geslacht en katten worden ge- 

dood, om den arme tot voedsel te verstrekken. 

De meeste zwanen, die ons bezoeken, zijn hoelzwanen (Cygnus musicus) ; 

de kleine zwaan (Cygnus minor) komt zeldzamer voor. Zeer enkel 

wordt hier de gewone zwaan (Cygnus olor) gezien. 

Men neemt als stamouders onzer halftamme zwanen den Cygnus olor 

aan, die grooter dan de noelzwaan (Cygnus musicus) is, en die gemak- 

kelijk is te onderkennen aan het knobbeltje boven aan den wortel 

van den neus, dat evenals de wortel en de punt van den bek eene 

zwarte kleur heeft, terwijl het overige gedeelte van den bek hoogrood 

is, zoodra de zwaan volwassen wordt, 

De zwaan heeft in haar tammen staat weinig verandering onder- 

gaan; men gelooft echter algemeen dat zijn bek iets minder breed en de 

knobbel op den neus kleiner dan die van den wilden Cygnus olor is. Ik durf 
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de verzekering niet geven dat die bewering met de waarheid overeen- 

komt. Zeker is het, dat men de halftamme zwanen in twee standvas- 

tige verscheidenheden kan verdeelen, de grijs en de wit geborenen; 

de eersten nemen altijd eene witte kleur aan als ze een jaar oud zijn. 

Opmerkelijk is het wel dat de. wit geborenen later, als zij volwassen zijn» 

kleiner blijven dan de grijs geborenen, en dat zonder uitzondering grijs 

geboren zwanen aan grijze jongen, en wit geboren zwanen aan witte 

jongen het leven geven. Onze beroemde ornitholoog, de hoogleeraar 

SCHLEGEL deelt omtrent den Cygnus olor mede, dat in een zwanennest 

soms witte en grijze jongen voorkomen. 

Zeer opmerkelijk is het, dat de Cygnus olor zelden in ons land op 

den trek wordt gezien, en dat de hoelzwaan, waarvan onze tamme 

zwaan niet afkomstig is, integendeel soms talrijk op de zich onder 

water bevindende landen en in meren en rivieren wordt waargenomen. 

En toch broedt volgens Prof. scarrereL de hoelzwaan nog in zuidelij- 

ker streken dan de wilde zwaan, die ons tamme zwanen heeft ge- 

schonken. Zelfs verzekert Baron DpROSTE-HULSHOFF, een zeer ijverig en 

hoogst bekwaam ornitholoog, dat nimmer een Cygnus olor in Oost- 

Friesland is gedood, terwijl de Cygnus musicus nu en dan in deze pro- 

vincie, en enkel een Cygnus olor in slagnetten wordt gevangen, — en 

evenwel is de Cygnus olor half getemd bij ons achtergebleven ! 

Een enkele keer is op het Zuidlaardermeer een strijd tusschen de 

hoel- en tamme zwanen geleverd. Niet ver van twee tamme zwanen 

lieten zich vijf hoelzwanen in het Zuidlaardermeer neervallen. Onder 

een kwaadaardig geblaasiĳlden, half vliegend, half zwemmend, de tamme 

naar de wilde zwanen toe, die onder een lang uitgerekt: oe! zich een 

oogenblik verdedigden, maar toch spoedig in allerijl de vlucht namen. 

De zwaan is een fiere vogel. Zijn kromme hals, zijn sneeuwwitte 

kleur, zijn altijd ernstig voorkomen, boezemen onwillekeurig achting 

in. Het mannetje heeft liefde voor het wijfje; hij neemt er niet meer 

dan eene, er zorgt mogelijk meer voor haar, dan de man onder ons 

menschen voor zijne vrouw. Zeker is de huwelijkstrouw bij hen groo- 

ter dan bij ons. 

Tam als de ganzen of eenden worden zij nimmer. Is het water niet 

bevroren, dan reizen zij soms wel een uur of verder van huis. Ten einde 

hen te herkennen, geeft de eigenaar hun aan den bek of pooten een merk, 

of éen ĳzeren ring met een merkteeken daarop wordt hun om den 

hals gedaan. Enkelen slechts kunnen vliegen; om hen dit te beletten, 
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ontneemt men hun als ze jong zijn, het eerste vleugellid, wat men 

knoeven noemt. Tot loopen zijn ze moeielijk in staat. Men wordt met 

medelijden vervuld, als men dezen, in het water zoo fieren en krach- 

tigen vogel, op den drogen grond zich zoo slepend ziet voortbewe- 

gen. Aan zijne pooten schijnt de kracht te ontbreken, om het zware 

lichaam zonder buitengewone inspanning te kunnen dragen. 

De zwanen wijken, als men dicht bij hen komt, moeielijk en zeer 

langzaam, soms in het geheel niet. Zij trekken dan de vleugels een 

weinig op den rug te zamen, en dit schijnt eene voorbereiding tot ver- 

dediging of tot aanval te zijn. In hun gewone ernstige houding en 

drijvende op de watervlakte, zijn hun onversaagde blikken op den 

wandelaar gericht. Zij geven enkel een geluid dat naar ök, zacht uit- 

gesproken, zweemt, en zijn dus bijna stom. Zij schijnen aan geene 

nieuwsgierigheid, geene vrees, geen angst te denken; zij hebben in 

hun slavernij hun fierheid behouden. 

Heeft de zwaan jongen, dan is hij voor den nieuwsgierigen wandelaar, die 

hem te dicht nadert, gevaarlijk. Hij draait den hals met het hoofd zeer 

langzaam heen en weer, en richt beurtelings dan het eene dan het 

andere oog op den nieuwsgierige, en als hij nu nog hooger de vleu- 

gels opzet en een kort blaasachtig geluid laat hooren, verwijder u 

dan haastig, zoo gij zijn aanval wilt ontwijken. 

Geen trek van vertrouwelijkheid wordt bij hen waargenomen, geene 

gehechtheid aan woning of mensch; hetzij het zomer of winter is, zelfs 

bij den strengsten vorst, zijn zij in den regel buiten en in het water. 

Men vindt echter eigenaars van zwanen, die ze tijdens strenge vorst 

des nachts in de schuur herbergen. 

Bedekken zich de grachten, de slooten of kanalen met eene ijslaag, 

dan kapt de eigenaar een bijt, en ofschoon zij bij open water nimmer 

worden gevoederd, maar zelve het voeder moeten zoeken, geeft men 

hun, nadat men ze bij het dichtvriezen van het water naar huis heeft 

gedreven, als zij des daags of bij nacht in de bijten doorbrengen, 

krodde, haver of het uitschoonsel van graan. : 

Zij benadeelen de graangewassen veel minder dan de ganzen. Zijn 

de graangewassen rijp, dan verwoesten zij soms wel het graan door- 

dat zij het vertrappen maar niet eten, en er zich in nederleg- 

gen. Vooral is dit met haver en roode klaver het geval, en wel met 

haver, omdat haver juist veel in streken wordt verbouwd, waar de 

meeste zwanen worden gehouden. Het voedsel dat zij gebruiken, vin- 
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den zij in waterplanten en hare zaden, in insekten , larven en wor- 

men, die in het water leven. 

De wijfjes-zwaan begint eerst eieren te leggen als zij den ouderdom 

van 83 jaren heeft bereikt. Het liefst maakt zij haar nest in eene droge 

sloot, en dan nog gaarne in het riet. Vindt zij geen sloot of goot, 

die daarvoor geschikt is, dan vergenoegt zij zich met het nest te 

bouwen bij een hoop stroo. Bijna nimmer zal zij het open vlakke land 

voor haar nest kiezen. 

Voor het materiëel van het nest bedient zij zich gaarne van riet; 

is dit niet voorhanden dan vergenoegt zij zich met stroo. Het beklee- 

den van het binnenste deel van het nest met vederen vindt zij niet 

noodig. 

Bij het wijfje valt de legtijd in April; zij broeden op een minder 

getal eieren dan de gans. Het wijfje legt toch van 4 tot 10 eieren, en 

onverwijld nadat het nest het eerste ei ontvangt, begint de zwaan te 

broeden. De eieren hebben meer omvang dan die van de ganzen. Ik 

woog er een, dat een gewicht had van 0.377 kilogram, waaruit volgt 

dat 1 kilogram het gewicht uitdrukt van 2,65 zwaneneieren. 

Soms. legt het wijfje, voor dat zij het nest in gereedheid heeft ge- 

bracht, als bij toeval een ei, waarop zij echter niet verkiest te broe- 

den. De eigenaar gelooft, naar mijne meening zeer ten onrechte, dat 

dit ei niet in het nest dient te worden gebracht, omdat het aan geen 

jong het leven zal schenken, en een zoodanig ei heb ik ontvangen om 

er het gewicht van te bepalen. In het broeden wordt hel wijfje door het 

mannetje bijgestaan. Zij wisselen elkander in dien moeielijken en toch 

voor haar zoo aangenamen tijd getrouw af. Verlaat het wijfje het nest 

dan neemt het mannetje hare plaats in. De broeitijd van den zwaan is 

lang, zeer lang; deze bedraagt tusschen 6', en 7 weken; die tijd zou 

voor het wijfje, als de natuur haar alleen met het uitbroeden der 

eieren had belast, te lang zijn, zonder haar leven in gevaar te bren- 

gen of op te offeren, en daarom wisselt het mannetje haar bij het 

broeden af. Ik weet echter niet of deze teleologische bespiegeling al 

dan miet met de waarheid overeenkomt. Dat zij zeer gewaagd is, wil 

ik gaarne toestemmen. De teleologie is een onzeker gebied, vol nevel, 

maar waarop ik toch gaarne ronddwaal. 

Hebben de jongen de eierschaal verbroken, dan dragen ze de kleu- 

ren hunner ouders, toen deze nog niet den ouderdom van een jaar 

hadden bereikt, zooals ik te voren reeds heb opgegeven. Maar onver- 
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schillig welke kleur zij bezitten, als zij de eierschaal hebben verbroken, 

drijft een geheim gevoel, instinkt, of hoe wij de aandrift, die naar 

veler meening zijn oorsprong in het ruggemerg en niet in de hersenen 

vindt, mogen noemen, hen aan, zich onverwijld met de ouden in het 

water te begeven, dat de natuur hun tot verblijf bestemd heeft, en 

waarin zij hun voedsel moeten zoeken. 

De zwanen zijn voor de jongen zeer zorgdragend. Wie ze naar hare 

schatting te dicht nadert, brengt hen tot woede. Zij vervolgen soms 

den nieuwsgierige,en wie hunne jongen beleedigt, ontkomt hare wraak 

niet altijd. Hunne wapens zijn gevaarlijk; meer dan eens is het ge- 

schied, dat ze met een vleugelslag den arm van een baldadigen jongen 

stuk sloegen. Dat men de jonge zwanen dikwijls een vleugellid ontneemt 

of knoeft, om hun later het vliegen te beletten, is hiervoor reeds op- 

gegeven. Onder de ganzen worden enkelen aangetroffen, die tweemaal 

'sjaars broeden; de zwanen doen dat nimmer meer dan één keer. 

Het wijfje van den zwaan is zeer aan haar nest, waar ze het voorgaand 

jaar heeft gebroed, gehecht. Wordt ze verkocht, dan gebeurt het 

wel, dat zij des voorjaars het vroegere nest terug zoekt, zelfs 

als dit van hare nieuwe verblijfplaats twee ureu verwijderd is. Die 

oude plaats kan zij, omdat de mensch haar wreedaardig verminkt 

heeft, niet vliegende bereiken, maar zij kiest de waterwegen en weet 

die plaats gemakkelijk terug te vinden. 

Het geval doet zich wel eens voor, dat de zwaan het nest maakt 

op den grond van eenen anderen eigenaar. Volgens een oud gebruik, 

dat nog wel eens opgevolgd wordt, geniet daarvoor de eigenaar van 

dien grond een jongen zwaan. Hij merkt later het jong, dat hij daar- 

voor wil ontvangen, en als het sterft heeft hij de aanspraak op scha- 

deloosstelling verloren; soms ontvangt hij, in plaats van een jongen 

zwaan, Ì gulden. 

Men weet tot nog toe den ouderdom niet, dien de zwanen kunnen 

bereiken. Wel mag men vermoeden, dat zij zeer oud kunnen worden. Zelfs 

weet men nog niet te schatten tot welken ouderdom de zwaan in 

staat is eieren te leggen; tot nog toe kan men alleen met zekerheid 

zeggen dat de oudste zwanen, die er worden gehouden, vooral niet 

minder in staat zijn dan jongere om eieren te leggen en deze uit te 

broeden. 

Ook de zwaan wordt om het voordeel, dat men van hem trekt, 

aangekweekt. Geropt worden ze niet, maar naar hare slagpennen, 
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die vroeger meer waarde hadden dan nu, was men eertijds begeerig. 

De jonge zwanen worden des najaars verkocht, en daarvoor wordt 

wel zeven gulden voor ieder bedongen. Dan worden zij gedood, daarna 

van al de vederen behalve van het dons beroofd, en daarop van het 

vel ontdaan, dat bereid wordt en als pelswerk wordt verkocht. 

Een jonge zwaan levert 5 hektogram beste veeren op, die wel sterk 

maar minder zacht dan die van ganzen zijn, en die voor f 3 het 

kilogram worden verkocht. 

De zwaan zelf, nadat hij geslacht en van vel en vederen ontdaan 

is, weegt, als hij grijs geboren is, ongeveer 9 KG. en, als hij wit gebo- 

ren is, ongeveer 7 KG. Zij hebben dan hunnen vollen wasdom nog niet 

bereikt, en vandaar dat zij minder gewicht bezitten dan de hoelzwaan 

(Cygnus musicus), die kleiner dan de tamme zwaan is, en die in vol- 

wassen staat een gewicht van 11.5 KG. heeft. 

Vroeger werd het zwanenvleesch voor niet eetbaar gehouden. Een 

van het vel ontdane zwaan vond bijna geene koopers en bracht niet 

meer dan 80 cent op. Nadat de vleeschprijzen tot een vroeger onge- 

kende hoogte zijn gestegen, heeft zich de prijs van het zwanenvleesch 

in die mate verhoogd, dat thans f 1 wordt bedongen. Hier moge 

de mededeeling op hare plaats zijn, hoe het vleesch van den 

zwaan bereid dient te worden, als het een smakelijk voedsel zal wor- 

den genoemd. Men snijdt van het vleesch al het vet, dat een niet 

aangenamen smaak heeft, af, verdeelt dan de zwaan in stukken, en 

kookt het vleesch in een ketel, dien men open houdt, om de wildsche 

damp te doen ontwijken. Is het gaar, dan neemt men het vleesch van 

de beenderen af en braadt het in reuzel of nog beter in boter. Ik heb 

van iemand de mededeeling ontvangen, dat dan het gebraden vleesch 

van een zwaan dat van de gans in smakelijkheid overtreft. 

Vele zwanen worden in de provincie Groningen niet gehouden. De 

wetten, — waarin men zeer dikwijls oude woorden aantreft, die erfe- 

lijk zijn, omdat de eene wet de moeder der volgende is, wanneer 

geene geweldige omkeering breekt met vroegere instellingen, — be- 

stempelen den houder van zwanen, als hij de bescherming der wet wil 

genieten, met den naam van “eigenaar van eene zwanendrift.” 

Om eigenaar eener zwanendrift te worden, is, zonderling genoeg, de 

toestemming des konings noodig. De eigenaar geniet dan de bescher- 

ming der wet, maar is verplicht de zwanen te merken met een teeken, 

dat hij bij de jaarlijksche registratie moet aangeven. Die bescherming 
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bestaat hierin, dat niemand de zwanen binnen den kring der drift 

mag schieten, vangen of op eene andere wijze dooden, geene eieren 

van die zwanen mag rapen of broedende zwanen mag verstoren. Aan 

den voet van het koningschap, dat naar boven veel van zijne glorie, 

van zijne attributen en versierselen heeft moeten verliezen, plaatst 

men zwanen, eenden en wilde duiven, en belast die hooge macht met 

de zorg voor de welvaart dezer dieren. O toekomst! die wij niet zul- 

len beleven, wat zal het koningschap worden? Zal het zijn als de 

boom, die van zijn bloemen, bladeren en takken beroofd, weg- 

kwijnt en sterft, zijn voet ziet bedekken met veenmos en paddestoe- 

Jen , die hem zoo verteren en krachteloos maken, dat een zachte wind hem 

zelfs omwerpt, om onder de lager groeiende planten te worden begraven ? 

Mij althans doet het telkens leed, als ik in de wetten vind, dat 

de koninklijke macht moet worden ingeroepen voor bewilligingen en 

beslissingen, die men veilig aan gemeentebesturen had kunnen opdra- 

gen. Voor dat de koning vergunning tot het houden van een zwanen- 

drift verleent, wordt de bewilliging van de eigenaren der betrokken 

gronden gevorderd en moeten Ged. Staten worden gehoord, die in 

deze provincie gunstig adviseeren als de verzoeker 30 hektaren land 

bezit. Is de verzoeker alzoo eigenaar van een zwanendrift geworden, 

dan is hij verplicht, gelijk boven gezegd is, de zwanen te merken, 

jaarlijks van den Commissaris des konings registratie van dat recht 

te verzoeken, bij gebreke waarvan het recht, voor het jaar waarin 

hij in verzuim is gebleven, is geschorst, en hĳj in dat jaar geene zwa- 

nen mag houden. Is hij gerechtigd tot het houden van zwanen, dan 

mag hij alleen zwanen in zijne drift schieten. 

Maar voor het akelige genot om een tammen zwaan te schieten, om 

zich te verlustigen in zijnen doodstrijd, worden de zwanen ie ge- 

houden, zooals hiervoor reeds is medegedeeld. Er mag een enkel eige- 

naar zijn, die uit verveling wreedaardiger dan een beul wordt, de boos- 

aardige lust gevoelt om zwanen te kweeken, ten einde ze een voor 

een eerst half dood, dan dood te schieten ,-— de wet had er niet van 

moeten spreken. Wie toch mijne hoenders, ganzen of eenden doodt, 

is strafbaar, en hiermede had men zwanen gelijk moeten stellen. 

Tot welk een omhaal is men niet verplicht, welke vormen moeten 

niet worden opgevolgd ter verkrijging van het recht tot het houden 

zelfs van een paar zwanen. En welk nut vloeit hieruit voort? Het 

kan zijn dat mijn bevattingsvermogen niet tot de rechte hoogte kan klim- 
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men, maar in de lage spheer, waarin ik mij bevind, zie ik geen nut in 

de bepaling om het recht tot het houden van zwanen te moeten verzoeken. 

De zwaan is voor den landbouw geen nadeelige vogel, veel minder 

dan de gans, en tot het houden van ganzen is ieder gerechtigd , zelfs 

zoo hij geen grond bezit. Veroorzaken ganzen, zwanen, hoenders, enz. 

nadeel aan de gewassen van mijnen buurman, dan verplicht de wet 

mij tot schadevergoeding. De tegenwoordige wet heeft de bepaling over 

de zwanendrift uit een vroegere geput, deze uit een nog oudere, en 

hierin licht mijns inziens de oorzaak, waarom men te dien opzichte 

de rechten van zwanendriften heeft laten voortduren. Zeer is het te 

hopen, dat bij eene herziening der wet op de jacht en visscherij veel 

van wat thans in de wet is te vinden vervallen zal, en dat men zal nala- 

ten om van zwanendriften te spreken. 

Zwanendriften worden in deze provincie (Groningen) gevonden in 

de volgende gemeenten, tot een getal in onderstaande tabel vermeld. 

Gemeenten waar in Getal zwa- 

1868 zwanendriften nendriften in 

werden gevonden. 1868. 

Belbin sateeniege 18 

Ben Boets ae 7 

Balen onl Lan 8 

Uithuizen 8 

Warffunt anssen & 2 

Middelstum. 2 

Zamndharn:. lez 2 

Kantend.t Ams » 1 

Beperk slk. 1 

Midwolde. ... . L 

Sedum eea id 1 

Slochteren .... jk 

Scheemda 1 

Uithuizermeeden. 1 

VIRG A 1 

Totaal 40 

Wat de nauwkeurigheid der bovenstaande opgaven aangaat, kan men 

die, welke tot het getal zwanendriften betrekking hebben, vertrou- 
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wen. Zij zijn getrokken uit het aan het provinciaal gouvernement 

gehouden register van geregistreerde rechten. Het getal zwanenhuur- 

ders is echter grooter. Wel genieten zij niet de bescherming , die de wet 

aan de houders van zwanendriften toekent, maar men hoort nimmer 

dat ook in dit geval de zwanen worden verjaagd, in haar broeden ge- 

stoord of gedood. 

Op de vraag of het getal zwanendriften af dan toeneemt, moet ik,- 

als ik dit met cijfers zou aantoonen, het antwoord schuldig blijven. 

Van geloofwaardige personen heb ik meer dan eens de verzekering ont- 

vangen, dat het evenals dat van de ganzen afneemt. 
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EENIGE BIJZONDERHEDEN UIT HET LEVEN. 

VAN OOIEVAARS. 

Voor ruim veertig jaren kwam de buitenplaats, genaamd het ““Gel- 

dersch Spijker’ bij Arnhem, in bet bezit der tegenwoordige eigenares, 

Mejufvr. H. Mm. coors, die er al dien tijd op gewoond heeft. | 
Zij vond er een paar ooievaars, die sedert jaar en dag het nest 

betrokken; deze hadden er dus hun te huis en waren voor de nieuwe 

bewoners niet schuw. Toen die dame, een paar jaren later, eenige 

veranderingen in den aanleg der plaats wilde aanbrengen, moest de 

boom vallen, waarop de ooievaars hun nest hadden, en er werd voor 

hen op eene plaats in de weide, op honderd passen van het huis af, 

een nieuw nest in gereedheid gebracht. 

De ooievaars kwamen juist dat jaar wat vroeg, en trachtten toen 

op een der schoorsteenen zich in te richten, wat hun echter niet 

gelukte. De timmerman haastte zich zoo veel mogelijk, en toen het 

nest gereed was, had de knecht, die de laatste hand er aan legde, 

nauwelijks den grond bereikt, of ziet, de ooievaars namen er bezit 

van en sleten er een even gelukkig huwelijksleven als op het vorige. 

Een paar jaren later hadden zij, zoo als gewoonlijk, eieren ge- 

legd en gebroed. Zij hadden te zamen de plichten van broeden en 

voederen der jongen gedeeld. In hunne gedragingen is dan ook geen 

onderscheid tusschen vader en moeder waar te nemen en zij gelijken 

elkander geheel. 

De jongen waren reeds zoo ver gevorderd, dat de ouden hunne 
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uitstapjes wat verder konden uitstrekken; op een dag kwam echter 

slechts één hunner terug; het was de moeder. Zij schreeuwde, flad- 

derde boven het nest, wankelde en viel. Den anderen morgen vond de 

tuinman haar dood liggen, onder aan den voet van het nest, met 

stuk geschoten pooten. Hare laatste krachten hadden haar naar hare 

jongen terug gebracht om te sterven. 

De vader liet zich niet meer zien; waarschijnlijk was ook hij, door 

het onhandig schot van een onbedreven jager, doodelijk getroffen. Op ooïe- 

vaars toch, wier vleesch niet gegeten wordt, schiet een echte jager nooit. 

Wij hadden recht medelijden met de arme jongen, die de ouderzorg 

nog lang niet konden ontberen, en die wij niet konden helpen. 

Zij zaten en bleven in elkander gedoken zitten, totdat, tot hun 

geluk een ooievaar over hun nest heen streek. Zij werden onrustig 

en klapperden aanhoudend, totdat de ooievaar, hierdoor opmerkzaam 

geworden, al kleiner en kleiner kringen beschreef, dichterbij kwam 

en neêrdaalde. Hij onderzocht blijkbaar den toestand der verlatenen, 

en vloog onmiddellijk weer weg om voedsel te halen. Deze pleegzuster 

onder de ooievaars kwam van toen af gedurig weer, om de achter- 

geblevene weezen te voeden en te verzorgen, zonder echter ooit zich 

op het nest neder te zetten. 

Toen de jongen volwassen waren en sterk genoeg, kwam de tijd 

dat zij voor zichzelven moesten zorgen. Hun moest worden geleerd 

het nest te verlaten, zelf hun voedsel te zoeken en op het nest terug 

te keeren. Ook dit onderwijs nam de pleegzuster op zich. 

Zij bracht geen voedsel meer op het nest, soms wat mos of een 

boomtakje, en ging in de nabijheid in de weide zitten kleppen. Zij 

riep zoo lang, totdat de moedigste, door den honger gedreven, de 

hooge en veilige woning verliet, en zich bij haar voegde. Zoo moe- 

digde zij al de jongen aan tot haar te komen, die dan ook langza- 

merhand het gegeven voorbeeld volgden. Het is aardig op te merken 

hoe spoedig zij, eenmaal het nest verlaten hebbende, kunnen vliegen, 

en dit even onvermoeid kunnen volhouden als oudere ooievaars, 

Ook het voor zich zelven voedsel zoeken zien zij spoedig af. Zoo 

lang zij hulp behoefden, had de oude voedsel voor hen gezocht,:het 

in haren krop verwerkt en in hunnen neb overgestoken; nu moesten 

zij probeeren het zelf op te zoeken en op te pikken, en zij zal het 

hun zeker wel hebben aangewezen, zoo als andere vogels ook doen. 

In den laatsten tijd der verpleging zien de oude ooievaars er go- 
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woonlijk erg afgevallen uit, zelfs om medelijden op te wekken. Zij 

moeten zich dan ook geducht inspannen. 

In het volgende voorjaar zette een mannetje zich op het nest ner, 

terwijl een wijfje, op een naastbij zijnden boom gezeten , rustig toezag , 

wat verder zou gebeuren. 

En er gebeurde ook wat, Het mannetje moest om het wijfje vech- 

ten; zij zou het loon zijn van den dapperste. Zij zou met ontzag en 

vertrouwen tot haren echtgenoot moeten kunnen opzien, hem hare 

liefde schenken en vereering, omdat zij de zekerheid zou erlangen, 

dat zijne kracht haar voortaan zou beschermen. Achtereenvolgens beleger- 

den wel 10 of 12 ooievaars den dapperen op het nest, en allen wist 

hij er af te houden. 

Luidruchtig genoeg ging het hierbij toe. Met opgeheven neb keerde 

hij iederen aanvaller af; één voor één deinsde terug; hij behield het 

terrein, en zegevierend keek hij rond of zich niet nog een nieuwe 

pretendent zou opdoen. Toen allen afgetrokken waren, voegden het 

mannetje en het wijfje zich bijeen, en het huwelijk was voltrokken. 

Het was zeer gezellig, toen het oude nest weer bewoners had. Allengs 

werden wij goede vrienden; zij ontvluchtten ons nimmer. Waren zij 

in de weide bezig met voedsel te zoeken, en kwamen wij dan tot 

zeer dicht bij hen, zij mochten dan soms een stap doen, maar opvlie- 

gen nimmer. Zij kenden niet alleen ons maar al de bewoners der plaats. 

In zekere lente streken een paar vreemde ooievaars, tot de voor- 

loopers behoorende, over het ons zoo welbekende nest. De ooievaars 

toch komen in het voorjaar niet allen te gelijk van hunne reis terug. 

Soms ziet men er een bezit nemen van de oude woning, terwijl eerst 

8 tot 10 dagen later zijn wederhelft aankomt. 

De leégstaande woning beviel aan het paar, zij zetteden er zich op 

neêr en hoopten een aangenaam te huis te hebben gevonden. Maar 

zij hadden buiten den waard gerekend in den eigenlijken zin. Zij be- 

drogen zich dan ook deerlijk. 

Vooreerst gevoelden zij zich niet op hun gemak tegenover de men- 

schen, die hun volslagen onbekend waren; waarvan. zij dus niet wisten, 

of zij vredelievend dan wel vijandig gezind zouden zijn. Zij bleven 

niet alleen op eerbiedigen afstand van het huis, maar vlogen bij ie- 

mands nadering dadelijk op. Zij bevonden zich op vreemd terrein, dat 

kon men duidelijk bemerken. De bewoners der plaats lieten hen met 

vrede, maar met de eigenaars van het nest was dit een heel ander 
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geval. Deze kwamen spoedig aan en waren ten hoogste ontstemd over 

de brutalteit der nieuwe bewoners, die zij onmiddellijk poogden te 

verjagen. Maar, met klapperende vleugels en in de hoogte geheven 

nebben, keerden de indringers hardnekkig elken aanval af. 

Wat nu te doen? 

Na eenige vergeefsche pogingen te hebben aangewend, verzamelden 

de wettige eigenaars van het nest een groot leger vrijwilligers, aan 

wie zij hunne rechtmatige grieven hadden meêgedeeld. 

Twee en vijftig ooievaars, verontwaardigd over de schending van 

het eigendomsrecht, begonnen een geregeld gevecht. Het was een vol- 

slagen oorlog; maar alles te vergeefs. Die twee, met den vasten grond 

onder zich, konden met hunne sterke nebben voldoenden weerstand 

bieden aan de geheele massa in de vlucht, en met een vijandig sissend 

geluid, als dat der slangen, trokken allen af. Echter niet voor langen 

tijd. Kleine afdeelingen van drie, soms zelfs tot 8 ooievaars toe, 

kwamen het paar gedurig verontrusten, in vereeniging met de recht- 

matige eigenaars, die in de nabijheid op een schoorsteen een wijk- 

plaats hadden gezocht, om steeds in de buurt te zijn, en zooveel 

mogelijk hunnen vijanden afbreuk te doen en te bemoeielijken. De 

kamp duurde den geheelen zomer, de wraak gunde hun geen oogen- 

blik rust. Het gevolg van dit alles was, dat er geen jongen waren 

om op te voeden, want bij die gedurige aanvallen, gingen de eieren 

van het nest der indringers, telkens te loor, terwijl ook onze vrien- 

den zich dat jaar dat genot moesten ontzeggen, omdat zij, òf niet 

in de gelegenheid waren geweest, òf te zeer verbitterd, om zich el- 

ders eene geschikte woning aan te schaffen. Toen echter het volgend 

voorjaar kwam, waren zi onder de eersten die zich lieten zien. Vol 

vreugd betrokken zij de oude woning, klepten de buren bij elkaâr, 

herkenden de bewoners der plaats, en werden door dezen als oude 

bewoners begroet. Geen overweldigers lieten zich meer zien; te wrang 

hadden dan ook de geplukte vruchten gesmaakt. 

Nog telken jare keeren dezelfde ouden terug, gelukkig in het verder 

onbetwist bezit van hunne zoo geliefde woning, gelukkig in elkanders 

liefde, en in de zorgen die zij aan hun kroost kunnen wijden. 

A. M, 

’s Hage. Nov. 1875 



EEN WELDOENER DER MENSCHHEID. 
DOOR 

R.S. TJADEN MODDERMAN, 

Men verhaalt, dat eusraaF III, koning van Zweden, op eene reis 

door Europa gedurig met hoogen lof over een zijner onderdanen hoorde 

spreken, wiens naam, SCIIEELE, hem onbekend was. Toen de koning 

de overtuiging verkregen had, dat deze werkelijk eene Europeesche 

vermaardheid bezat en zijn land niet weinig tot eer verstrekte, gevoelde 

hij eene licht verklaarbare spijt dat hij nog niets voor hem gedaan 

had en benoemde hem tot ridder der Wasa-orde. De minister, die van 

dit koninklijk besluit bericht ontving, stond niet weinig verbaasd. 

SCHEELE een ridderorde, riep hij uit, scHerLE! Maar aan den duide- 

lijk uitgedrukten wil van den koning viel niet te twijfelen, en de 

ridderorde werd verzonden. Wel te verstaan niet aan SCHEELE, Zwe- 

den's roem in het buitenland, maar aan SCHEELE, een onbeduiden- 

den landjonker. 

Wie was nu die in zijn tijd beroemde en tevens onbekende man, 

dien ik blijkens het opschrift van dit stukje voor een weldoener der 

menschheid schijn te houden? Ofschoon hij naar mijne overtuiging het 

volste recht heeft op dien eeretitel, mag ik toch niet veronderstellen, 

dat de meerderheid mijner lezers beter met hem bekend is, dan koning 

GUSTAAF en diens minister dit waren. Want ons geheugen is niet sterk 

genoeg om de namen van allen te kennen, waarvan uitgemaakt is, 

dat zij der menschheid gewichtige diensten bewezen hebben. Aan be- 

trekkelijk weinige verdienstelijke mannen schenkt de grillige faam eene 

5 
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blijvende vermaardheid. Duizenden, die met recht bij hun leven wijd 

en zijd beroemd waren, werden na hun dood in ruimer kring verge- 

ten, ook al bleef hun naam in eere bij de beoefenaars van het vak 

waarin zij hebben uitgemunt. Dit laatste is met scHeeLE ruimschoots 

het geval. Gedurende een groot deel van zijn leven een eenvoudige 

apothekersbediende, daarna provisor, die het toppunt van zijne wen- 

schen bereikt had toen hij op zijn 35ste jaar eigenaar werd van eene 

slecht beklante apotheek in een ellendig landstadje, door zijne naaste 

omgeving niet gekend in zijne waarde, maar als schrijver van belang- 

rijke verhandelingen bij de natuuronderzoekers van alle landen in hoog 

aanzien, is SCHEELE bijna honderd jaren na zijn dood door de beoefe- 

naars der scheikunde nog geenszins vergeten. Men vindt zijn naam 

zelfs in elk leerboek, en het is bijna onmogelijk zich ook maar korten 

tijd met chemie bezig te houden, zonder ooit van hem gehoord te 

hebben. 

Zijn eenvoudig leven, dat spoedig verhaald is, bewijst dat men zon- 

der een genie te zijn, in bekrompene omstandigheden en in een afge- 

legen hoek van de wereld, niettemin nuttig werkzaam kan zijn voor de 

geheele menschheid. 

KAREL WILLEM SCHEELE werd geboren in December 1742. Hij was 

de zoon van een koopman te Straalsond, eene stad die destijds tot 

Zweden behoorde. Op zijn 15° jaar werd hij als leerling bij een vriend 

zijner familie, den apotheker BAUCH te Gothenburg, geplaatst, bij wien 

hij ook na afloop van zijne leerjaren nog eenigen tijd werkzaam bleef. 

Hier bekwaamde hij zich in het vak zijner keuze, en legde zich vooral 

op scheikunde toe. In zijne vrije uren bestudeerde hij de chemische 

werken, die hij machtig kon worden, en oefende zich tevens in de 

kunst van experimenteeren. Hens wierp een baldadige medeleerling een 

ontplofbaar mengsel in een zijner kroezen. Toen de jonge SCHEELE, 

die den tijd voor zijne proeven aan den slaap moest ontwoekeren, den 

volgenden nacht zijn werk hervat had, bracht eene hevige ontploffing 

het geheele huis in rep en roer. Het gevolg hiervan was natuurlijk, 

dat men sedert gestrenger op den jeugdigen natuuronderzoeker toezag. 

SCHEELE verliet Gothenburg in 1765. Tot aan 1775 was hij achter- 

eenvolgens als apothekersbediende werkzaam te Malmoe, Stokholm en 

Upsala. In laatstgenoemde academiestad maakte hij door een toeval 

kennis met den hoogleeraar in de scheikunde BERGMAN. Door zijne veel- 
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zijdige ondervinding in de proefondervindelijke scheikunde, slaagde hij 

in de verklaring van een verschijnsel, dat noch BERGMAN, noch iemand 

anders te Upsala had weten uit te leggen en dat uit de destijds alsemeen 

bekende feiten niet op te helderen was. Toen BERGMAN, zelf een kun- 

dig man, die zich eveneens in de scheikunde naam heeft gemaakt, de 

verklaring van SCHEELE ter oore kwam, begreep hij onmiddellijk dat 

die eenvoudige apothekersbediende eene ongewone chemische kennis 

bezitten moest en uitte den wensch om nader met dezen kennis te ma- 

ken. Maar scuHreLE was aanvankelijk niet te bewegen om BERGMAN 

een bezoek te brengen. Tijdens zijn verblijf te Stokholm had hij zijne 

eerste chemische verhandeling geschreven, en wel over een plantenzuur 

door hem afgezonderd uit den wijnsteen, het roode bezinksel dat zich 

gedurende de gisting uit druivennat en ook later uit jonge wijnen afzet. 

Hij had zijn werkelijk verdienstelijk stuk aan den hem geheel onbe- 

kenden BERGMAN gezonden, met verzoek van mededeeling in de acade- 

mie van wetenschappen te Stokholm. Maar deze die, gelijk vele ge- 

leerden, vergeetachtig van aard was, had hieraan niet voldaan en het 

stuk onder zijne papieren laten liggen. ScHeeLE, na lang wachten on- 

geduldig geworden, schreef zijne verhandeling op nieuw, en zond haar 

dezen keer aan den adjunct der akademie Rrerzrus. Door diens tus- 

schenkomst werd zij dan ook in 1770 in de werken der academie af- 

gedrukt. Maar retrzius had zich eenige kleine veranderingen en bij- 

voegsels veroorloofd, die van dien aard waren, dat velen het verdien- 

stelijke van het stuk niet aan SCHEELE, maar aan RETzIUS toeschreven. 

Het was natuurlijk dat scureeLe zich gekrenkt gevoelde en van het 

gebeurde mede aan BERGMAN de schuld gaf. Eerst na herhaalde ver- 

zekering, dat de schijnbaar minachtende wijze waarop BERGMAN hem . 

behandeld had, alleen aan vergeetachtigheid was toe te schrijven, liet 

hij zich aan dezen voorstellen. Er ontstond nu spoedig tusschen beiden 

eene vriendschappelijke verhouding, die tot aan den dood van BERGMAN 

onafgebroken voortduurde en waaraan SCHEELE veel te danken had. 

Zoolang hij te Upsala bleef kon hij over alle hulpmiddelen beschik- 

ken, die BERGMAN zelf voor zijne onderzoekingen ten dienste ‘stonden, 

en de laatste zorgde tevens voor de uitgave zijner verhandelingen. 

Aan BERGMAN had hij het te danken, dat zijn naam spoedig met eere 

bij alle natuuronderzoekers bekend werd. 

ScureLE bleef in Upsala tot 1775. In dat jaar ging hij naar Köping, 

een stadje aan het Maelar-Meer, om daar de apotheek van eene weduwe 
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te besturen. Twee jaren later nam hij die in eigendom over. Hier 

leefde hij stil en afgezonderd, zijn tijd verdeelende tusschen de weten- 

schap en de zorgen van zijn beroep. De apotheek in het kleine land- 

stadje gaf slechts een karig bestaan. Naar men wil bracht zij even 

f300 ’s jaars op, waarvan de sobere man f 100 voor zijn onderhoud 

afnam, terwijl hij het overige voor zijne proeven besteedde. In 1786 

trouwde hij de weduwe, wier apotheek hij had overgenomen. Maar 

nog op den dag van zijn huwelijk werd hij ziek, en een paar dagen 

later overleed hij, pas drie en veertig jaren oud. 

SCHEELE is geen troetelkind van de fortuin geweest. Zijn kort leven 

ging voorbij in bekrompene, bijna behoeftige omstandigheden. Slechts 

één genot heeft hij volop gesmaakt, dat van den gelukkigen onderzoeker , 

die de natuur hare geheimen ontwringt. Ongetwijfeld heeft hem dat 

veel vergoed. Eens trachtte FREDERIK de Groote hem door een eervol 

en voordeelig aanbod naar Berlijn te lokken. Maar screeLm kon niet 

besluiten zijn land te verlaten: hij voelde zich gelukkig in zijn bekrom- 

pen maar rustig laboratorium. Vermaard in het buitenland, werd hij 

in Zweden door weinigen gewaardeerd. In het laatst van zijn leven 

legde de Zweedsche academie hem een gering jaargeld toe, als tege- 

moetkoming in de kosten zijner proefnemingen, en dan schonk de 

koning hem een ridderorde — — — die op een verkeerde borst te 

recht kwam. 

Wat heeft scHEELE nu gedaan? Welke aanspraken heeft hij op den 

eeretitel dien ik hem toekende? Heeft hij een nieuwen tak van in- 

dustrie gegrondvest of een bestaande verbeterd? Heeft hij den land- 

bouwer geleerd om twee grashalmen te doen groeien, waar vroeger 

slechts één voortkwam, eene nieuwe meststof uitgevonden, of on- 

vruchtbaar land in cultuur gebracht? Of heeft hij een middel ont- 

dekt om de verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan, of 

althans een nieuw geneesmiddel ingevoerd ? 

Niets van dit alles, en toch wat hij deed staat met den vooruit- 

gang der nijverheid, van den landbouw en de geneeskunde, in één 

woord met den stoffelijken vooruitgang der menschheid in een zeer 

nauw verband, Wat scHrrur gedaan heeft is kort uitgedrukt dit: hij 

heeft onze chemische kennis aanmerkelijk uitgebreid, en daardoor 

anderen in staat gesteld hoogst belangrijke toepassingen te maken. 

Wat scHeELE tot eene rustelooze werkzaamheid dreef, die, te oor- 

deelen naar hetgeen hij in zijn kort leven tot stand bracht, verbazend 
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moet geweest zijn, is zeer zeker geen hoop op eigen voordeel geweest. 

Vermoedelijk was het even min de lust om zijne medemenschen van 

dienst te zijn. ScHEELE dacht om geen nut, hij had de wetenschap om 

haar zelve lief; dorst naar waarheid was zijn eenige prikkel. Had 

hij een moeilijk onderzoek ten einde gebracht, dan was de waarheid 

die hij gevonden had hem belooning genoeg; maar daar elke ontdek- 

king weêr nieuwe vragen in zijn geest deed oprijzen, die op haar 

beurt een antwoord verlangden, werd hij telkens weêr tot nieuwe 

onderzoekingen gedreven. Het is duidelijk dat een man als scHEELE, 

die zich afsloofde zonder ander doel dan om zijn weetlust te bevredi- 

gen, en wiens uiterlijke omstandigheden het vermoeden niet wettigden, 

dat hij iets nuttigs tot stand bracht, niet beroemd kon zijn in zijne 

omgeving. Lieden van zijn stempel worden eerst op een afstand ge- 

waardeerd — het beste na hun dood, wanneer de tijd gekomen is, 

waarop men voordeel trekt uit hunne ontdekkingen. 

Toen sSCHEELE's werkzaamheid begon, verkeerde de scheikunde nog 

in hare kindsheid. Volgens het oordeel van velen verdiende zij toen 

nog niet eens den naam van wetenschap. Maar in de tweede helft der 

vorige eeuw had eene gewichtige verandering plaats. Nadat hoofdzake- 

lijk door sranrL en zijne leerlingen eenheid gebracht was in de richting 

van het onderzoek, kwam de scheikunde door de krachtvolle pogin- 

gen van een aantal talentvolle mannen tot een vroeger ongekenden 

bloei. De voornaamsten van dezen waren BLACK, CAVENDISH, PRIESTLEY , 

SCHEELE en LAVOISIER. 

Ongetwijfeld komt van dezen, wat hun invloed op de ontwikkeling 

der chemie als wetenschap betreft, aan LAvOIsIER de grootste eer toe. 

Hij toch was het organiseerende genie, die de scheikunde door eene 

nieuwe methode en vruchtbare theorie voor goed tot wetenschap stem- 

pelde. Maar de anderen, meer praktische scheikundigen dan LAVOISTER, 

brachten de feiten aan het licht, die noodig waren om aan de theorie 

steun te geven en hare uitbreiding mogelijk te maken. Vooral tot het 

laatste heeft SCcHEELE zeer veel bijgedragen, ofschoon hij, meer 

practicus dan theoreticus, van de nieuwe leer van LAVOISIER niets 

weten wilde, maar tot aan zijn dood aan de oude theorie van sTAHL 

getrouw bleef. Ja sommige feiten door sCHEELE vastgesteld hebben 

zelfs nog meer beteekenis. Zij hebben in later tijd er toe bijgedragen 

om de theorie van LAVOISIER door eene meer omvattende, nog juis- 

tere te doen vervangen. 
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Maar genoeg om te doen zien, dat scHEELE een uitstekend practi- 

cus was, wiens belangrijke ontdekkingen, ook onafhankelijk van elke 

theorie, eene blijvende waarde bezitten. Dat in onze eeuw de chemie 

tot eene van de nuttigste wetenschappen geworden is, die meer dan 

eenige andere tot de vermeerdering van de stoffelijke welvaart heeft 

bijgedragen, daaraan heeft scHEELB een ruim aandeel gehad. 

ScuenLE was het ideaal van een praktisch scheikundige. Met gebrek- 

kige hulpmiddelen volbracht hij de moeilijkste onderzoekingen ; bezwa- 

ren die anderen onoverkomelijk schenen overwon hij door geduld en 

overleg. Handig en vindingrijk, was hij tevens een uitstekend waar- 

nemer. Niets ontging zijne aandacht, en wat hij eens gezien had bleef 

hem tot in de onbeduidendste bijzonderheden bij, zoodat zij hem dik- 

werf na jaren bij andere onderzoekingen weêr te stade kwamen. Voor- 

zichtig in het besluiten, zijne eigene proeven steeds door nieuwe con- 

troleerende, maakte hij nooit iets over een onderwerp bekend, voordat 

hij het van alle zijden bestudeerd had. Van daar dat verscheidene 

malen anderen hem in het openbaar maken van belangrijke feiten 

voorkwamen. Toch blijven er vele over, waarvan de ontdekking hem 

niet betwist kan worden. Zoo is hij, om iets te noemen, de ontdek- 

ker van het wijnsteenzuur, het appelzuur, het citroenzuur, het gal- 

notenzuur, verbindingen die hij uit verschillende plantendeelen afzon- 

derde, en waarvan hij de drie eersten in vele vruchten aantoonde. 

Dit onderzoek was des te verdienstelijker, omdat hij op het gebied 

der planten-chemie zoo goed als geen voorganger had. Voorts is hij 

de ontdekker van het melkzuur, de stof die bij het zuur worden der 

melk uit de daarin voorkomende suïker (zoogenoemde melksuiker) ont- 

staat; van de glycerine, die hij door ontleding van olijfolie verkreeg 

en die in onzen tijd zoo vele nuttige toepassingen gevonden heeft. 

Maar eene opsomming van alles wat de chemie hem verplicht is, van 

de feiten die hij vaststelde, de dwalingen die hij wederlegde en de 

nieuwe stoffen die hij afzonderde, zou den lezer zonder uitvoerige 

toelichting geen juist begrip geven van zijne verdiensten. 

Liever wil ik nog eenige oogenblikken stilstaan bij eene zijner ont- 

dekkingen, die, aanvankelijk alleen belangrijk voor de wetenschap, in 

den loop der tijden van het hoogste gewicht geworden is voor de ge- 

heele maatschappij. 

In 1774 gaf seHeeLm eene verhandeling uit over den bruinsteen, 

een mineraal dat o. a, ook in Zweden gevonden wordt en sedert lang 
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eene belangrijke toepassing vindt in de glasfabrieken. ' Naar zijne ge- 

woonte had hij dit lichaam uitvoerig bestudeerd en daarmede allerlei 

proeven genomen. Het leidde hem tot de ontdekking van drie nieuwe 

stoffen: het metaal mangaan, waarvan de bruinsteen een zuurstof-ver- 

binding is; de barytaarde, de gewone verontreiniging van den Zweed- 

schen bruinsteen, en eindelijk de stof waarbij ik nog even wensch 

stil te staan. Onder anderen had hij den bruinsteen tot poeder ge- 

bracht en overgoten met zoutzuur, een zuur, dusgenoemd naar het ge- 

wone zout, waaruit het door inwerking van zwavelzuur verkregen 

wordt. Hij verkreeg daardoor een geelgroen gas, van een sterken 

doordringenden reuk, dat ingeademd tot hoesten prikkelt en de lon- 

gen aandoet. Ten einde de eigenschappen van deze luchtsoort nader 

te bestudeeren ving bij het op in blazen, die daardoor geel gekleurd 

werden. Hij beschrijft de eigenschappen van het gas zeer nauwkeurig 

en geeft onder anderen op, dat het alle metalen aantast en zelfs goud 

oplost, dat het roode, blauwe en gele bloemen ontkleurt, zelfs de 

groene kleur der bladen aantast, en dat het op geenerlei wijze moge- 

lijk is aan de gebleekte plantendeelen hun oorspronkelijke kleur terug 

te geven. ScHErLE noemde het door hem ontdekte gas: gedephlogisti- 

seerd zoutzuur, d. i. zoutzuur van zijn phlogiston beroofd. Die bena- 

ming was van zijn standpunt goed gekozen: het gas ontstaat werke- 

lijk uit zoutzuur door verlies van éen zijner bestanddeelen, de water- 

stof, en dat laatste element gold een tijdlang bij de volgelingen van 

STAHL voor het mysterieuse phlogiston, dat de stoffen bij de verbranding 

gedacht werden te verliezen. Later heeft men aan het door scHEELE ont- 

dekte gas den naam van chloor (van chloros, de grieksche benaming 

voor geelgroen) gegeven, en bijgevolg werd de wetenschappelijke be- 

naming voor zoutzuur: chloorwaterstof. 

SCHEELE is dus de ontdekker van het chloor, stellig eene der be= 

langrijkste stoffen, ons ooit door de scheikunde geschonken. Geschon- 

ken; want het chloor behoort tot die elementen, welke in vrijen staat 

op aarde niet voorkomen en derhalve alleen door ontleding van eene 

| Uit erinrus blijkt dat reeds de Romeinen, om een kleurloos glas te verkrijgen, eenig 

bruinsteen bij de grondstoffen voegden. Perst zreBia heeft hiervan de verklaring gege- 

ven. Zoolang is soms de praktijk de wetenschep vooruit. Uit het volgende zal blijken 

dat dikwerf ook ’t omgekeerde waar is. Als de eene haud de andere wascht, dan wor- 

den zij beide schoon, 
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verbinding verkrijgbaar zijn. Zijne voornaamste verbinding is het gewone 

keukenzout (chloornatrium), en daaruit wordt het steeds afgezonderd. 

Uit keukenzout verkrijgt men door behandeling met zwavelzuur het 

zoutzuur (chloor-waterstof), en, gelijk wij gezien hebben, wordt aan 

dat laatste door inwerking van den bruinsteen de waterstof ont- 

nomen. 

Elf jaren na de ontdekking van het chloor, kwam de Fransche schei- 

kundige BERTHOLLET op de gedachte om van de ontkleurende werking 

van dit element partij te trekken. Nieuw linnen en katoen worden 

door stoffen gekleurd, die hardnekkig aan de vezels hangen. Om deze 

te verwijderen kende men vroeger geen ander middel dan de bleek. 

Deze handelwijze is kostbaar. Maanden lang moeten de stoffen in voch- 

tigen staat op de weide liggen, voordat de verontreinigingen door de 

langzame werking der zuurstof van de lucht ontleed zijn. BerrHOLLET 

wilde nu de zoogenoemde weide-bleek vervangen door eene behande- 

ling met chloor (chloor-bleek) en nam daartoe proeven in eene fabriek 

te Javelle, een dorp nabij Parijs. De beroemde JAMES warr, die op 

eene reis naar Frankrijk BERTHOLLET bezocht, deelde bij zijne terug- 

komst te Glasgow aan een fabriekant MAC-GREGOR mede wat hij te 

Javelle gezien had. Dit gaf aanleiding dat de nieuwe wijze van bleeken 

ook in Schotland beproefd en langzamerhand ingevoerd werd. 

Gelijk het gewoonlijk gaat met nieuwe vindingen, aanvankelijk had 

men met vele bezwaren te kampen. Zoo werkte de oplossing van 

chloor in water door hare uitdamping nadeelig op de longen der arbei- 

ders, terwijl de sterkte daarvan aanhoudend veranderde. BERTHOLLET 

verving daarom het chloorwater door eene oplossing van dit element 

in potasch-loog (eau de Javelle). Deze riekt slechts zwak naar chloor 

en werkt toch bleekend, wanneer men de daarmede gedrenkte stoffen 

door een slap zuur haalt, of wel een tijd lang aan de lucht bloot- 

stelt. Wegens den destijds hoogen prijs van potasch, kwam de Schot 

TENNANT op het denkbeeld om het chloor door gebluschte kalk te doen 

opslorpen. Hij verkreeg dus doende de zoogenoemde chloorkalk, die 

sedert 1799 in den handel voorkomt. Nog langer heeft het geduurd, 

voordat men de energieke werking van het chloor zoo wist te regelen , dat 

de stoffen wel werden gebleekt, maar niet zelve te veel te lijden hadden. 

Er was eene langdurige ondervinding noodig, vóordat men geleerd 

had de sterkte van de bleekwaters en den duur der inwerking telkens 

te regelen naar de fijnheid van het linnen of katoen. Voorts ontdekte 
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men, dat de vezels hardnekkig eenig chloor terughouden, dat zich 

door water niet laat uitwasschen en de weefsels onfeilbaar op den 

duur onsterk maakt. Berrnorrer wist wederom raad: hij behandelde 

de gebleekte stoffen met warme loogen, die het overtollige chloor 

wegnamen. In later tijd heeft men nog beter middel uitgedacht: men 

haalt de stoffen, na de inwerking van het chloor, door eene oplossing 

van zoogenoemd anti-chloor (onderzwavelig-zuur natrium of tinzout), 

dat het chloor bindt en oplost. Maar mijn bestek laat niet toe in 

verdere bijzonderheden te treden; het bleek ook hier dat de aanhou- 

der wint, en thans kan men gerust beweren, dat in goed bestuurde 

fabrieken de weefsels niet meer lijden door het chloor, dan vroeger 

door de kostbare weide-bleek. Natuurlijk wil ik hiermede niet gezegd 

hebben, dat bleekwaters nooit meer schade aanrichten, bij voorbeeld 

onder de leiding van onbedrevene waschvrouwen en bleekers. Maar men 

wijte dat niet aan het chloor. Een mes is een nuttig werktuig, maar 

niet gaarne gezien onder ’t bereik van kleine kinderen. 

Van welk belang de chloorbleek voor de nijverheid geworden is, 

kan eenigermate blijken uit het volgende. In 1856 telde Groot-Brit- 

tanje 2210 katoenspinnerijen en weverijen. De waarde der uitgevoerde 

katoenen stoffen bedroeg in dat jaar ruim 360 millioen gulden, in 

1864 zelfs 489 millioen. Voor dergelijke sommen is vrij wat katoen 

te koop. Het meeste daarvan (waarbij nog komt wat in Groot-Brit- 

tanje zelf gebruikt wordt) moet gebleekt worden, Hoeveel bunder 

weiland zou men noodig hebben, om al dat katoen op de oude wijze 

te bleeken? Eene enkele bleekerij nabij Glascow, die nog niet tot de 

allergrootste behoort, bleekt per jaar ongeveer 500.000 stukken katoen. 

Dit geschiedt grootendeels door chloorkalk, ofschoon het bleeken op 

de weide, gelijk trouwens bij vele fabriekanten, daarom niet geheel is 

uitgesloten. Maar terwijl deze fabriek nu aan eenige weilanden genoeg 

heeft, zou zij, indien alles op de oude wijze moest bleeken, een ter- 

rein van 1500 hectaren behoeven en bijgevolg aan den landbouw ont- 

trekken. Men verklaart gewoonlijk de reusachtige ontwikkeling der 

Engelsche katoen-industrie uit de verbetering der machines, maar 

hoe juist ook, is dit niet de geheele waarheid, want zonder de invoe- 

ring van de chloorbleek zou zij onmogelijk die vlucht hebben kunnen 

nemen. Een honderd jaar geleden betaalde men voor het bleeken van 

een stuk katoen evenveel, als thans het geheele stuk waard is. 

Ook in de papierfabrieken vindt het door scneeLE ontdekt element 
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eene belangrijke toepassing. De gewasschen en gemalen lompen toch 

worden gebleekt door chloor of chloorkalk, Im vroeger tijd was de 

grondstof voor fijn wit papier zeer beperkt. Daarvoor konden alleen 

lompen dienen, die door wasschen met water te ontkleuren waren. 

Door het koken van de lompen met loogen en het daarop volgend 

bleeken met chloor, is het mogelijk geworden allerlei geverwde linnen 

en katoenen lompen in onberispelijk wit papier te veranderen. Deze 

verbetering is van te meer gewicht, omdat het verbruik van papier, 

evenredig aan de toenemende beschaving, steeds klimmende is. In het 

steeds voortdurend gebrek aan goedkoope en geschikte grondstoffen is 

daardoor althans eenigszins te gemoet gekomen. 

Dat chloor als ontsmettingstof der menschheid onschatbare diensten 

bewezen heeft, en dat het, niet minder dan de uitvinding van JENNER, 

heeft medegewerkt om den gemiddelden levensduur te verlengen, is 

te bekend om daarbij stil te staan. Het chloor is de eerst bekende 

stof, die meer doet dan de kwalijk riekende gassen, die bij rottings- 

processen vrij worden, voor ons reukorgaan onmerkbaar te maken; 

het ontleedt die ook en doodt tevens de kiemen en fermenten, welke 

de dragers zijn van besmettelijke ziekten. Eerst in onzen tijd heeft de 

scheikunde ons nieuwe ontsmettingstoffen geschonken, die in. werking 

met het chloor te vergelijken zijn, of wellicht -— want de quaestie 

is nog niet uitgemaakt — dit middel in de meeste gevallen overtreffen. 

Maar hoe heeft de tegenwoordige scheikunde dat kunnen doen? Zeer 

zeker niet zonder behulp van het chloor zelf, want er zijn weinig 

stoffen, die bij scheikundige onderzoekingen zooveel gebruikt worden 

als dit element. De inwerking van het chloor geeft hoogstbelangrijke 

inlichtingen over den aard van tal van stoffen, en de studie van eene 

nieuwe verbinding kan niet voltooid heeten, wanneer men niet onder- 

zocht heeft hoe zij zich tegenover chloor gedraagt. De eigenaardigheid 

van dit element om aan vele stoffen van plantaardigen en dierlijken 

oorsprong waterstof te ontnemen en de opengevallen plaats zelf in te 

nemen, heeft den eersten stoot gegeven tot eene omwenteling op che- 

misch gebied, die tot eene juistere theorie voerde en tal van nieuwe 

ontdekkingen ten gevolge had. De scheikunde is daardoor met dui- 

zende nieuwe verbindingen verrijkt, waarvan sommige gewichtige toe- 

passingen vonden. Ik noem slechts twee bekende geneesmiddels, beide 

door de werking van chloor op alkohol verkregen, chloroform en 

chloral. Beide stoffen zijn als verbindingen van het chloor naar dit 



EEN WELDOENER DER MENSCHHEID. 75 

element genoemd, en beide zijn ontdekt zonder dat men nuttige toe- 

passingen op het oog had. Niemand kon aanvankelijk vermoeden, dat 

zij later strekken zouden om veel menschelijk leed te verzachten. 

Welke belangrijke gevolgen heeft niet die éene ontdekking van 

SCHEELE gehad! Kennis is macht. Wij plukken de vruchten van SCHEELE's 

onbaatzuchtige werkzaamheid. Het is waar, dat niet hij die toepassin- 

gen maakte, ten deele zelfs niet vermoeden kon. Toch gaf hij daartoe 

den eersten stoot. Mannen als hij, die de wetenschap om haar zelve 

liefhebben, zijn de pioniers der beschaving, de baanbrekers op den 

weg van den vooruitgang. 

Ten slotte nog eene vraag. Hoe komt het, dat mannen als SCHEELE, 

wier alles overheerschende hartstocht weetlust is, zoo zeldzaam zijn? 

Zou de opvoeding hieraan ook eenige schuld kunnen hebben? Lust 

tot onderzoek is oorspronkelijk ieder eigen. De mensch wordt wijsgeer 

geboren en toont dit als kind, op dien aanvalligen leeftijd waarop 

elke indruk nog den prikkel van het nieuwe bezit. Door de gedurige 

herhaling trekken dezelfde verschijnselen hoe langer hoe minder de 

aandacht, maar de gebruikelijke wijze van opvoeden, wel verre van 

den onderzoekingsgeest levendig te houden, werkt krachtig mede om 

het afstompingsproces te verhaasten. Nil adm?rart, zich over niets 

verbazen, is geene spreuk om aan kinderen in te prenten. Zij past aan 

het einde der wijsheid, niet aan het begin. 

KAREL WILLEM SCHEELE is niet oud geworden, maar de meeste 

SCHEELE's sterven nog veel vroeger. 



HET DRINKWATER TE VENETIE, 
DOOR 

Dr. F. W. KRECKE. 

Toen ik voor eenigen tijd in dit tijdschrift over het water handelde, 

deed ik o. a. eene korte mededeeling over de wijze waarop het drink- 

water te Venetië wordt verzameld. ‘ Door een bezoek aan deze merk- 

waardige stad ben ik thans in staat nadere bijzonderheden daarvan 

mede te deelen. Hierbij zal ik tevens gelegenheid hebben om eenige 

eigenaardigheden der Lagunenstad en hare bewoners te doen uitkomen. 

Aan het noordwestelijk uiteinde der Adriatische zee heeft de kracht 

der golven in voorhistorische tijden de smalle duinenreeks doorgebroken 

en eene aanzienlijke oppervlakte lands daarachter overstroomd, waarvan 

slechts enkele hooger gelegen stukken als eilanden boven den water- 

spiegel uitsteken. Op die wijze zijn de dusgenoemde lagunen ontstaan , 

waarin de rivieren Piave, Sile en Brenta haar water uitstorten. Tegen de 

zee worden de lagunen beschermd door de overblijfselen der bovenge- 

noemde duinenreeks, die verschillende eilanden (ld:) vormen, hier en 

daar versterkt door steendammen (murazzt), die uit blokken marmer 

zijn opgebouwd. Zij bezitten eene gezamelijke lengte van omstreeks 3500 

meters. Tusschen deze eilanden zijn drie diepere geulen open gebleven. 

De stad Venetië is gebouwd op eenige bij elkander gelegen eilanden 

binnen de lagunen. Haar ontstaan dagteekent van het begin der vijfde 

eeuw. Toen de Hunnen en Gothen Italië overstroomden en een einde 

maakten aan het westersch Romeinsche keizerrijk, nam een aantal be- 

woners van het noorden van dat rijk de wijk naar de lagunen en werden 

Lt Album der Natuur, 1876 p. 50 en 51, 
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de stichters van Venetië. Deze vluchtelingen waren voor het grootste 

gedeelte arme visschers, en Venetië heeft dus met Amsterdam niet alleen. 

gemeen dat het op palen is gebouwd, maar ook dat het oorspronkelijk 

een visschersdorp was. De stad wordt door talrijke grachten doorsneden, 

waardoor 117 grootere en kleinere eilanden worden gevormd, die door 

378 bruggen aan elkander zijn verbonden. De breedste gracht is het 

Canal grande of Canalazzo, dat de stad in hare geheele lengte door- 

snijdt en den vorm van eene S bezit. Het heeft eene lengte van meer 

dan 3 kilometers, bij eene breedte van 30 tot 55 meters, en is de 

hoofdader voor het verkeer te water. Wat de boulevard voor Parijs, 

het Corso voor Rome, de Kalverstraat voor Amsterdam is, dat 

is het Canal grande voor Venetië. Honderden gondels en barken zijn 

daarop, en op de nauwe grachten, die daarin uitmonden en canaletti 

genoemd worden, voortdurend van den vroegen morgen tot den laten 

avond in beweging. Het wordt begrensd door trotsche gebouwen en 

prachtige paleizen. Eene vaart daarop behoort tot de eigenaardige aan- 

trekkelijkheden der Lagunenstad, en men geeft de inwoners gelijk die 

haar “Venezia la bella’ noemen. 

Het vervoer van goederen zoowel als van personen geschiedt bijna 

uitsluitend te water in de reeds straks genoemde gondels (gondole) en 

barken (barce), waarvan er niet minder dan 1200 voortdurend in be- 

weging zijn. leder eenigszins welvarend gezin is in het bezit van 

zulk een vaartuig. Op alle punten der stad zijn bovendien gondels ten 

dienste van het publiek gereed, Daarin is plaats voor 3 of 4 personen. 

Des zomers zijn ze met eene zonnetent, des winters met eene gesloten 

kap voorzien; alle zijn zwart geverfd en worden meestal door één roeier, 

poppa genoemd, met ééne riem voortbewogen. De barken zijn grooter 

dan de gondels en hebben plaats voor 6 of meer personen. De grachten 

in Venetië zijn alle met het brakke water der lagunen gevuld. Dit 

wordt alleen door ebbe en vloed in beweging gehouden. Het verschil 

tusschen den hoogsten en laagsten stand van het water bedraagt bijna 

één meter. * Daar talrijke riolen in de grachten uitmonden, is in den 

zomer de reuk van het water, vooral bij ebbe, wanneer de openingen 

daarvan boven water komen, alles behalve frisch. 

De meeste straten zouden bij ons slechts stegen genoemd worden ; 

daar ze niet breeder dan 2 tot 3 meters zijn en uitsluitend door voet- 

l Dit verschijnsel is merkwaardig, daar in de Middellandsche zee slechts kleine en 

onregelmatige vloedgolven voorkomen, 
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gangers worden gebruikt. Wegens de talrijke steenen bruggen, allen van 

trappen voorzien, is het gebruik van rijtuigen en wagens in de stad 

onmogelijk. Deze zijn dan ook in Venetië onbekend, even als paarden 

om ze te trekken, waardoor de stad een zeer eigenaardig karakter ver- 

krijgt. Men verzekerde ons dat er honderde Venetianen sterven zonder 

ooit een paard te hebben gezien, en dat men daarom boven den hoofd- 

ingang der St, Marcus-kerk vier paarden uit verguld brons heeft ge- 

plaatst. Deze voorwerpen hebben zeer zonderlinge lotgevallen gehad : 

Lysieepus, de beroemde beeldhouwer uit den tijd van ALEXANDER den 

Groote, wordt voor den maker van dit kunstwerk gehouden, dat achter- 

eenvolgens Corinthe, Athene, Rome, Constantinopel, Venetië en Parijs 

versierde, totdat het in 1815 zijne plaats op de hoofdkerk der dogestad 

herkreeg. Toen wij per stoomboot een uitstapje deden naar het nabij- 

gelegen eiland Lido, stonden aan de landingsplaats van dit uitspan- 

ningsoord der Venetianen eenige omnibussen, met paarden bespannen, 

gereed om de talrijke passagiers naar het badhuis te brengen, waar men 

gelegenheid heeft om op het terras de koele zeelucht te genieten, Som- 

mige kinderen waren door het gezicht van levende paarden zoo getroffen 

dat ze verbaasd uitriepen: Cavalli! Cavalli! Het zeldzame genot om in 

een wagen te rijden deed dan ook zeker de meeste passagiers aan de 

rammelende omnibussen de voorkeur geven boven eene korte wandeling 

op een beschaduwden weg. 

Na deze inleiding kunnen wij tot ons eigenlijke onderwerp, het 

drinkwater, overgaan. Het brakke grachtwater is daartoe ongeschikt, 

even als het putwater, dat insgelijks zout en ondrinkbaar is. Een en- 

kele put op de binnenplaats van het Dogepaleis (Palazzo ducale) levert 

goed drinkwater, en dit wordt door talrijke waterventers voor geringen 

prijs te koop aangeboden. Men heeft, doch te vergeefs, getracht, door 

het boren van artesische putten, in de behoefte aan goed drinkwater 

te voorzien. * Voor het overige drinkt men in Venetië regenwater. Elk 

huis, alleen de armste uitgezonderd, heeft een regenbak; vóór het ge- 

bruik wordt het water echter meestal gefiltreerd. Om in de behoeften 

der armen te voorzien, verzamelt men het water, dat op openbare ge- 

bouwen en pleinen valt, in uitgestrekte regenbakken (cassecttons). In 

het midden daarvan is een put gestapeld, die omringd is door een 

hoop gewasschen, fijnkorrelig zand. Het regenwater kan derhalve niet 

uit den bak in den put dringen, zonder door eene laag zand gefil- 

1 Zie: Album der Natuur, Wetenschappelijk Bijblad 1861 p. 59, 
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treerd te worden. In elke andere stad zou het onmogelijk zijn, het 

water, dat op de straat valt, als drinkwater te gebruiken, daar het 

door allerlei vuil, hoofdzakelijk paarden-excrementen, verontreinigd is. 

Daar nu, gelijk wij boven zagen, paarden te Venetië ontbreken en een 

groot aantal straatvegers voor de zindelijkheid van pleinen en straten 

zorg dragen, is het hemelwater, dat daarvan verzameld wordt, zuiver 

genoeg om, na filtratie, als drinkwater gebruikt te kunnen worden. 

Zijn de cassettoni ruim van water voorzien, dan zijn de pompen en 

putten gedurende het grootste gedeelte van den dag geopend; daalt 

de waterspiegel daarin beneden zeker peil, dan zijn zij slechts gedu- 

rende eenige uren voor het publiek opengesteld, en het is dan aardig 

om te zien, hoe de geringere bevolking zich reeds te voren daarom ver- 

dringt, om spoedig geholpen te worden. 

Maar, al wordt het regenwater te Venetië door de paarden niet 

bedorven, andere dieren dragen in ruime mate het hunne er toe bij 

om het onzuiver te maken, nl. de duiven. Deze zijn bij honderddui- 

zenden in de stad aanwezig, hebben in bijna alle openbare en bijzon- 

dere gebouwen hunne nesten en bezoedelen de prachtigste kunstge- 

wrochten met hunne excrementen. Toch worden ze door de inwoners 

in hooge eere gehouden: talrijke scharen dezer dieren worden dagelijks 

op het St. Marcus-plein op kosten der stad gevoederd; zakjes met 

maïskorrels worden op straat aangeboden, pe? colombe, en de overblijfselen 

van den maaltijd worden door elk rechtgeaard Venetiaan aan de duiven 

gegeven. De oorzaak van dit gebruik is gelegen in eene overlevering, die 

vermeldt dat de Venetiaansche admiraal pANporo in het begi der 

13e eeuw bij de belegering van Candia belangrijke berichten ontving 

van het eiland door middel van postduiven, die zeer veel tot de ver- 

overing bijdroegen. Te gelijk met de tijding zijner overwinningen zond 

hij de duiven, die hem zulke gewichtige diensten hadden bewezen naar 

Venetië, waar zij en hare nakomelingen sints dien tijd op stadskos- 

ten worden onderhouden. — Op het regenwater oefenen hunne excre- 

menten echter een hoogst nadeeligen invloed uit, zoodat het te wen- 

schen ware dat zij uit de stad werden verbannen. Even als in andere 

groote steden, heeft men thans ook in Venetië het plan opgevat om, 

door middel eener waterleiding, goed water van het vaste land naar 

de stad te voeren. 

Utrecht, October 1876. 



BIJZONDERHEDEN UIT HET LEVEN DER OOIEVAARS, 

II. 

In de vorige aftevering deelde ik eenige bijzonderheden mede uit 

het leven der Ooievaars, waargenomen in ons eigen vaderland en wel 

op het Geldersch Spijker te Arnhem. Mag ik in deze den welwillenden 

Lezer uitnoodigen mij naar Koerland te vergezellen, dat is een der 

Oostzee-provinciën van Rusland, en wel bepaaldelijk naar Linden, alwaar 

Pastor scuuLrz gedurende 35 jaar in de gelegenheid was, het leven 

van een paar ooievaars zeer nauwlettend gade te slaan? In 1835 gaf 

hij de verschillende bijzonderheden, die hij had verzameld, in het licht, 

maar juist doordat het stuk in de Lettische taal was geschreven, werd 

het slechts weinig bekend. In 1867 gaf Pastor 5. H. KAWALL er eene 

vertaling van in het Duitsch, die in het Bulletin de la Societé Im- 

periale des Naturalistes de Moscou werd opgenomen. De bijzonderheden 

ons daarin me@gedeeld zijn zoo belangrijk, dat ik met vertrouwen ze 

onder uwe aandacht durf te brengen. 

Pastor scuurutz heeft steeds veel belang gesteld in zijn naaste buren, 

de ooievaars, die met elk voorjaar, in de weide, vlak bij de pastorie, 

hun zomerverblijf kwamen betrekken. De tijd hunner komst wisselde 

af tusschen 14 Maart en 4 April. Het nest was gebouwd op een ouden, 

bollen eik, en wie weet hoe veel jaren het al telde. leder jaar had 

het mannetje het wat opgeknapt en gezuiverd. Hij toch kwam altijd 

eenige dagen vooruit om het nest na te zien. Dan wierp hij een en 

ander uit, dat er niet in behoorde, bracht nieuwen' voorraad aan, en, 

als hij daarme@ gereed was, zich wat had verkwikt en was uitgerust 

van al de vermoeienissen der verre reis, dan vloog hij na eenige dagen 

weer weg, misschien wel om aan zijn wijfje bericht te brengen en haar 
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uit te noodigen tot hem te komen. Althans spoedig zag men haar dan 

verschijnen, en begonnen zij het nest te bewonen. 

Hun woning had, door die steeds aangroeiende massa takken, al 

eene aanmerkelijke hoogte gekregen, ja geleek wel een toren. De be- 

nedenste verdiepingen waren gaandeweg door musschen, kwikstaarten 

en andere vogeltjes in gebruik genomen, die, terwijl ze er een warm 

en veilig verblijf vonden, het tevens sterker maakten en dichter en 

warmer, zoo door het aanbrengen als door het invoegen van hetgeen 

ieder hunner voor den bouw van zijn nest noodig had. 

De ooievaar is zeer aan zijn jongen gehecht; hij verzorgt en beschermt 

ze met liefde en teederheid, maar verwent ze niet. Zoo lang zij klein 

zijn, blijven vader of moeder op het nest om voor hen zorg te dra- 

gen, terwijl de andere om voedsel uit is; en zoo dikwijls hij met spijs 

terugkeert, kleppert hij van vreugd; hij verblijdt zich aan hunne be- 

hoeften te kunnen voldoen, zoo veel voor hen te hebben verzameld. 

En daarop vangt hij zijn taak van voederen aan. Op welke wijze? Zijn 

krop, die hun tot spijskorf dient, is gevuld met kikkers, slangen, 

kevers, muizen, enz. enz.; deze stoot hij achtereenvolgens voor hen 

uit, terwijl die dieren nog niet geheel dood zijn, bij welke bewer- 

king bĳ zelf bijna dreigt te stikken; en daarop steekt hij ze zijn 

jongen in den bek. Wat weert hij zich daarbij dapper, en hoe vroo- 

lijk verdringt zich de kleine schaar om er het eerste hij te zijn, en 

wat piepen zij eigenaardig uit louter verlangen! En de oude ooievaars 

hebben waarlijk eene zware taak om hunne vier of vijf jongen te voe- 

den en groot te brengen; zij vermageren cr van, en als de kinderen 

groot zijn, zien de ouden er afgevallen en verzwakt uit, ja zelfs om 

medelijden met hen te hebben. De ooievaar is een zeer gulzige vogel, 

een ware veelvraat, hij slikt alles in wat hem voorkomt, en is schier 

niet te verzadigen. 

Op zekeren dag was er een jong uit het nest gevallen. Pastor scHuLz 

ontfermde zich zijner en voedde het verder op. Hansje, zoo noem- 

den de kinderen den jongen ooievaar, gaf heel wat drukte en leven- 

digheid, want zij maakten er zich een feest van om hem goed 

te doen, met hem te spelen en kikkers voor hem te vangen en 

kevers, en hij kon er heel wat aan. Nu, men kan er gerust op 

zijn dat hem niets ontbrak, dat hij rijkelijk genoeg te eten kreeg, 

want de keukenmeid was hem zeer genegen; zij gaf hem alle ingewan- 

den van het gevogelte, ja alles wat zij maar van zijn gading achtte; 

6 
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en de kinderen kwamen gedurig met tien, vijftien, soms wel met 

twiutig kikkers aan, die Hansje hen uit de handen trok en op een- 

maal opmuisde, ofschoon zijn maag niet ledig was. Al spoedig echter 

leerde hij zelf zijn voedsel zoeken, want hij mocht vrij overal rond- 

loopen, en het was opmerkelijk zoo veel als hij kon opeten en verdra- 

gen. Van een vogel b. v. verbrak hij eerst al het gebeente met zijn 

grooten snavel en verzwolg hem daarna. Hen reeds tamelijk groot, 

maar gebrekkig gansje, dat men hem gaf, at hij met vederen en al op; 

alleen met een mol had hij het te kwaad, diens huid was hem te dik, 

hij probeerde het wel gedurig en gedurig weer, maar toch het ging 

niet; anders stond hij niet licht ergens voor: 

De jonge ooievaars” zijn aan een zwarten snavel en donkere pooten 

te kennen; bij de oudeù” zijn die rood. Zij oefenen zich in het vliegen, 

telkens beschrijven zij geen grooteren afstand, en zoodra zij het goed 

kunnen, verlaat de geheble familie de streek. Komen zij het volgend 

voorjaar terug, dan zijn zij geheel volwassen en kunnen ook kleppe- 

ren. In het jaar dat zij geboren worden brengen zij het niet verder 

dan tot piepen en kwekken. ze 

Vaak gebeurt het dat de jongen van het voorgaande jaar gaarne 

de oude woning weer zouden willen betrekken, maar daar komt niets 

van. De oude ooievaars, die dan niets meer om hen geven, — want 

hulp behoeven zij niet meer, en zij hebben nu een ander doel voor 

hun zorgen, — nemen hen nooit op, ja zij verdrijven hen zelfs met 

geweld , door ze met hun sterke nebben af te weren en weg te slaan. 

Zij kunnen hen ook niet hun geheele leven door verzorgen. De tijd is 

gekomen dat zij dit voor zich zelven moeten en kunnen doen. Zij moe- 

ten leeren alleen staan; zij moeten hunne krachten inspannen, zij 

moeten werken, zich een eigen nest bouwen, een eigen huishouden 

inrichten. Maar de jongen geven hunne wenschen niet altijd even spoe- 

dig op, soms herhalen zij hun pogingen, zelfs wel tot midden in den 

zomer. Waarschijnlijk komt dit uit de gewoonte voort van hun ouders 

steeds te volgen; zij hadden het bij hen zoo goed; hoe ruim werden 

zij van het noodige voorzien ; hoe trouw werden zij beschermd. Misschien 

herinneren zij zich bij het wederzien der streek, in dien boom, op 

dat nest te hebben gewoond, herinneren zij zich aan een groot ge- 

vaar te zijn ontsnapt; dien strijd van verleden jaar met den gier bij- 

voorbeeld ! 

De jonge ooievaars waren al heel wat gegroeid; nu konden de 
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ouden soms voor een poosje gelijktijdig afwezig zijn, omdat hun 

kroost niet meer onophoudelijke zorg en bewaking behoefde. Eens dat 

dit ook het geval was, verhief zich van uit het ooievaarsnest een vrees- 

lijk noodgeschrei. De jonge ooievaars piepten, musschen, kwikstaar- 

ten en allerlei vogeltjes uitten de angstigste kreten, het was eene al- 

gemeene verwarring; wat vluchten kon, vluchtte; alles dwarrelde en 

fladderde dooréén, de ontsteltenis was groot. ! 

Het vreesliĳjk tumult joeg den ooievaar, die het naast in de buurt 

was, een doodelijken schrik aan. Haastig vloog hij toe, en ziet: een 

groote gier, of wel een adelaar *, zweefde boven het nest en schoot, 

belust op de jongen, pijlsnel neder. De oude, het dreigend gevaar 

ziende, spande al zijn krachten in, kwam gelukkig nog juist bij 

tijds, klepperde in heftigen toorn en bedekte zijn jongen met de vleu- 

gels. Het werd een gevecht op leven en dood. Verwonderlijk was het 

om aan te zien, hoe moedig de oude zich verweerde, en wat ontzag- 

gelijke krachtsinspanning hij ten toon spreidde, want de geweldige 

vijand hield niet af, hij wilde niet wijken. De gier had gemeend zon- 

der slag of stoot zijn buit te grijpen, en onverwacht ontmoette hij 

zoo’n hevigen tegenstand! De ooievaar stootte en beet hem met den 

snavel, sloeg hem herhaaldelijk met de vleugels, die hij dan fluks 

weer over zijn jongen uitspreidde, — over zijn jongen, die beangst 

zich op een hoop te samen drongen, van hem alleen hulp eu bescher- 

ming verwachtten en die zonder hem reddeloos verloren zouden zijn 

geweest. Woedend stoot hij den gier met zijn lange beenen weg, dan 

weer trapt hij hem op den rug, dan weer geeft. hij hem een slag 

tegen den kop, en zoo schielijk en zoo onophoudelijk volgen die slagen 

en bewegingen elkander op, dat het hem eindelijk gelukt den roover 

ter aarde te doen storten. Maar dadelijk is ook dáár de ooievaar hem 

weer op het lijf, en zonder verwijl wordt de woedende kamp op den 

grond voortgezet. Met zijn scherpe sterke klauwen weert de gier de 

krachtige stooten af en poogt zijn tegenstander te omklemmen en te 

grijpen, maar telkens en telkens weer ontkomt deze het gevaar, en 

l Het kan wel zijn dat de medebewoners van het ooievaarsnest hun bovenburen van 

veel nut zijn bij het naderen van een algemeenen vijand, daar hun noodgeschrei verder 

klinkt dan de klaagtoonen der jonge ooievaars, waardoor zij de ouden tot onmiddellijke 

hulp aansporen. 

? De Heer S. schijnt niet recht geweten te hebben, welke roofvogel den aanval heeft 

gewaagd. 
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stoot op stoot, en slag op slag treft doel. De gier deinst terug, valt, 

raakt onder, ligt op den rug en kan zich niet langer verweren. De 

ooievaar haalt adem, ziet hijgend op zijn belager neêr en staat gereed 

om, bij de minste beweging, hem een laatsten slag toe te brengen. 

Maar ziet, heel onverwachts, terwijl de gier als dood ter neder ligt, 

heft hij zich eensklaps op en neemt ĳlings de vlucht, terwijl onze 

moedige ooievaar, bitter gehavend en nog bevend van woede, angst 

en krachtsinspanning, bij zijn kroost terug keert, en, als hij allen 

behouden ziet, van vreugde kleppert over de behaalde zegepraal. 

Versta mij echter wel. Uit de orde waarin ik deze door den heer 

SCHULZ meêgedeelde bijzonderheden rangschik, als: het dikwijls ge- 

toonde verlangen naar het oude nest en het gevecht met den gier, 

moet men niet opmaken, dat daartusschen eenig verband bestaat. 

Het is mogelijk dat de ooievaars zich aan cene plaats hechten, even als 

de kat aan een huis; het is mogelijk dat het zoeken naar een nieuwe 

woning hen tegenstaat, of dat zij er niet aan denken er een te bouwen ; 

het is ook mogelijk, dat zij de herinnering bewaren aan ondervonden 

bescherming en veiligheid en liefde, — de hond en de olifant immers 

toonen ook vaak hun geheugen in dat opzicht; — maar al bestaat 

daartoe de mogelijkheid, zekerheid hebben wij voor deze stelling 

niet; en elk der feiten staat in het verhaal van den heer scHULz ge- 

heel op zich zelf. Vergeten wij daarbij niet, dat de bijzonderheden, die 

ons worden meêgedeeld, zijn bijeen verzameld in een tijdsbestek van 

35 jaren. 

Niet altijd zijn het zulke ongelijke gevechten tegenover machti- 

ger vijanden, die de ooievaar heeft te leveren. Dikwijls gebeurt het 

dat vreemde ooievaars bij herhaling komen toevliegen, omdat de plaats 

of de bouw van het nest hun bevalt en zij het verlangen te bezitten, 

waartoe zij de jongen, die er in zijn, willen dooden. Maar wie de aan- 

valler ook zij, altijd gedraagt de ooievaar zich even moedig, vooral 

als het betreft het beschermen zijner jongen, en nimmer rust hij, voor- 

dat de roover wijkt. Bijna elk jaar zou misschien wel van de een of 

andere veehtpartij kunnen getuigen, ondernomen ter verdediging van 

het broedsel. Ja, trouw is de ooievaar en bij alle menschen bemind. 

Ook is hij den mensch evenzeer genegen, omdat hij weet dat deze hem. 

nooit kwaad doet. 

De boom, waarop het nest stond, was geheel hol. Een hevige storm 

wierp in zekeren winternacht hem, en met hem, het oude nest omver. Onze 
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pastor deelt daaromtrent meê, dat hij twee voer mest en mos er van in zijn 

moesland kon omwerken. Wel een bewijs voor het langdurig bestaan van 

die ooievaarswoning. Gaarne zou hij de ooievaars in zijn buurt houden, 

zoo dichtbij mogelijk. Zij gaven zooveel gezelligheid, zij waren zijn vrien- 

den geworden, hij leefde met hen meé. Hij wenschte ze goede reis bij hun 

vertrek ', hij verheugde zich bij hun terugkomst. Uit vrees, dat zij zich 

misschien elders zouden vestigen, liet hij van drie groote zware eikenboo- 

men de kruinen afnemen en er wielen — wagenwielen — als ook eenig stroo 

op nederleggen, en deed alles zeer stevig bevestigen. Nu konden de 

ooievaars kiezen op welken boom zij zich een woning zouden bouwen. 

Maar ja wel, zij lieten zich op geen der drie neder. Wel wilden zij in de 

buurt blijven, want zij begonnen op een anderen, zwaren eik, welke 

midden in het veld stond, te bouwen. Maar op dien was geen rad 

aangebracht, omdat hij ver van de pastorie afstond, alwaar onze 

pastor de ooievaars niet zoo goed zou kunnen gadeslaan. De keus der 

ooievaars beviel hem dus volstrekt niet. Ten einde hen te bewegen 

hem zijn zin te geven, liet hij de eerste grondslagen, die de vogels 

voor het nest gelegd hadden, afnemen. De ooievaars echter begonnen 

van voren af aan op denzelfden boom te bouwen, en onze pastor her- 

haalde zijn vernielingswerk. De vogels echter lieten zich niet van hun 

plan afbrengen; ten derdenmale begonnen zij den bouw op denzelf- 

den boom. 

Wat schort er dan toch aan die afgekeurde boomen? dacht pastor 

SCHULZ, en hij bekeek ze, onderzocht ze, en besprak de zaak met an- 

deren, maar niemand begreep er iets van. Aan die boomen was niets 

te zien, dat die halsstarrige verwerping rechtvaardigde. Hij vernielde 

dus telkens weer wat de vogels gebouwd hadden. Zijn wil zou hij 

doorzetten. Deze vreemdsoortige strijd duurde den geheelen zomer tot 

Angustus toe; toen was de tijd van vertrekken daar, zonder dat het 

den armen vogels gelukt was, zich een huis te bouwen, zonder dat zij 

zich in een voorspoedig kroost hadden kunnen verblijden. 

Als de rogge gemaaid wordt en de gerst nog op het veld staat, dan 

is het zomersaisoen voor ons niet ten einde, en verwachten wij nog 

vele schoone dagen, maar dan toch reeds aanvaardt de ooievaar de 

lange terugreis. Volgens KAWALL schijnt het schijnt minder de naderende 

1 Pastor S. bemerkte hun heengaan niet; zij verdwijnen steeds, maar hij miste, hen 

altijd eerst als zij weg waren. 
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koù, dan wel de overstrooming van den Nijl te zijn, waarnaar hij 

den tijd van zijn vertrek regelt. 

Koû vreest hij niet. Vroeg in het voorjaar komt hij netwer zelfs 

terwijl het nog vriest en de noordenwind vergezeld door hagel en sneeuw- 

jacht ons om de ooren fluit. Maar hij schijnt den tijd te berekenen dat 

de Nijl binnen zijne oevers keert, omdat er dan kikvorschen en ander 

voedsel in overvloed voorhanden zijn. 

_ Het voorjaar kwam, en daarmeé@ verscheen ook onze ooievaar. Pastor 

scHuLz had, om een eind aan het geschil te maken, het twistpunt 

doen vallen, den uitverkoren eik doen omhakken. ‘““Als de ooievaar bij 

zijn terugkomst zijn geliefden eik niet meer vindt, dan zal hij zich wel 

naar mijn zin voegen,’ dacht hij, en wat hij hoopte gebeurde: de 

ooievaar gaf hem zijn zin en, als wilde hij hem nu in allen deele te- 

vrede stellen, als wilde hij toonen dat hij den pastor heel goed had 

begrepen, ditmaal begon hij te bouwen op den boom die het allerdichtst 

stond bij de pastorie. Met meer dan gewone belangstelling had men zijn 

komst verbeid, sloeg men zijn arbeid gade, en de vreugde over de behaalde 

overwinning was algemeen. Men was, zoo mogelijk, den ooievaar nog meer 

genegen dan voorheen, en nu gevoelde men geen spijt meer over het 

vellen van den prachtigen eik, midden in de weide, waaronder het gra- 

zend rund zoo vaak beschutting was komen zoeken tegen de fel ste- 

kende zonnestralen. Pastor scHurz vond dat hij de zaak al heel goed 

had overlegd, dat hij heel slim was geweest door het pleit op die 

wijze te beslissen, en gedurig wierp hij een blijden, van welgevallen 

getuigenden blik naar de ijverige bouwlieden. Zoo gingen eenige weken 

voorbij, het bouwen van het nest vorderde snel, en het was ongeveer 

een el hoog, toen, op zekeren dag, een groot aantal vreemde ooievaars 

zich om den boom verzamelden. “Wat is er nu aan de hand?” dacht 

de pastor, en met belangstelling zag hij toe. Er was iets bijzonders: dat 

was klaar en duidelijk te zien. De ooievaars wandelden rondom den 

boom, klepperden en onderhielden zich met elkaâr, en waren daarbij 

zeer levendig; maar de ooievaars van het nest ‘zaten er boven op 

en hielden zich er buiten. In het eind kwamen zij toch ook eens bene- 

den, wandelden om den boom, en het geklepper en de drukte hernieuwden 

zich. Ofschoon de pastor hun taal niet verstond, moest hij toch wel 

gelooven dat zij met elkander ernstig beraadslaagden. En wat gebeurt 

er? Na een poosje verheffen allen zich in de lucht en beginnen een- 

parig het in aanbouw zijnde nest af te breken en geheel uit elkan- 
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der te rukken. In een oogenblik was er geen spoor meer van te vin- 

den, slechts het ledige wiel met het stroo was gebleven. 

Men kan zich de verbazing en de teleurstelling van den pastor ge- 

makkelijk voorstellen. Daar lag nu het nest, waarvan hij zich zooveel 

genoegen had beloofd; dit was dan het eind van den strijd! Wat be- 

teekende dit alles ? 

Pastor mocht dit vragen, maar geen antwoord liet zich zelfs maar gissen. 

“Hoe nu?” vroeg hij zich af, “zullen de ooievaars deze streek voor 

goed gaan verlaten ?” 

Maar neen, reeds den volgenden dag begonnen zij op een anderen 

eik, die een paar honderd schreden van de pastorie afstond, en waarop 

„ook een rad was neergelegd, de grondslagen voor eene nieuwe woning 

te leggen. Het scheen dat de ooievaars-raad van den vorigen dag aan 

dien bouw zijn goedkeuring had gehecht, want aan dat nest hielden 

zij zich, maakten het ieder jaar grooter en brachten er vele jongen 

op groot. En de pastor verwonderde zich, en nam zijn aanteekenboek , 

en noteerde het geval met rooden inkt. 

Sedert waren er tien jaren verloopen; toen viel bij een storm de- 

zelfde boom, waarop de bouw door de menigte ooievaars was verhin- 

derd geworden. Twaalf jaren later viel ook de tweede bij een hevigen 

winterstorm. Ofschoon reeds oud en hol, had hij het heel wat langer 

volgehouden. Twee-en-twintig jaren dus hadden de ooievaars dit laatste 

nest bewoond. Maar zij, die tweemaal per jaar verhuizen, vinden blijk- 

baar gaarne hunne oude woning steeds terug. Althans sedert verlieten 

zij de buurt der pastorie. Wel kwamen zij er gedurig weer, wel zoch- 

ten zij er hun voedsel, maar zij vestigden er zich niet meer, noch ver- 

gunden dit aan andere vreemde ooievaars. De oude vrienden drentelden 

steeds in de buurt en verdreven alle anderen. 

Zoo schreef pastor scuuLz, drie jaren nadat het laatste nest ver- 

woest was geworden. Ik geloof dat hij later wel spijt zal hebben 

gehad, dat hij, om eigen zin door te drijven, den groenen eik in het 

midden der weide heeft geveld. 

“Wat kunnen wij uit dit voorval opmaken?” vroeg ik mij zelve af. 

Dat de ooievaars de overtuiging hadden, dat die oude eik niet lang 

meer bestand zou zijn tegen den storm, dat zijne dagen geteld waren, 

dat die vogels een waarnemingsvermogen bezitten, berekend naar 

hunne behoeften, waardoor zij nauwkeurig bekend kunnen zijn met 

toestanden voor het oog der menschen nog verborgen. 
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Sta mij toe hier eene vraag te doen, eene eenvoudige vraag. 

Zou het mogelijk kunnen zijn dat het reukorgaan dier vogels sterk 

is ontwikkeld? Het vermoeden kwam bij mij op, of zij misschien 

door den reuk hebben kunnen ontdekken, dat een schadelijk insekt 

binnen in den stam zijn vernielingswerk had aangevangen. Ik weet 

niet of er te Linden in Koerland ook houtmieren worden gevonden, 

maar A. FOREL geeft in de Revue Suisse eene beschrijving van den 

Lasius fuliginosus, den eenigen vertegenwoordiger van die groep in 

Zwitserland. De vertaling daarvan is in de Wetenschappelijke Bladen 

van Julij 1876 opgenomen. Die mededeeling bracht mij op de gedachte 

of de ooievaar wellicht door den reuk de tegenwoordigheid van deze 

houtmieren, of die van een aan haar verwante soort, zou hebben 

kunnen ontdekken. Een mierennest geeft altoos een eenigszins zuur- 

achtigen geur van zich, maar de geur, dien deze miersoort ontwikkelt, 

schijnt wel bijzonder sterk te zijn, daar FoREL zegt, dat: “wie met 

den meesterlijken arbeid van deze soort kennis wil maken, een eigen- 

aardigen lucht, scherp als die van een zuur, moet willen trotseeren…” 

“Uiterlijk is de boom, waarin de Lastus fuliginosus haar nest bouwt, 

geheel gaaf en gezond, daar zij altijd één à twee centimeters van de 

schors af blijft werken. Slechts hij, die zich bijzonder op het bestu- 

deeren der mieren toelegt, bemerkt aan den voet van den boom 

eenige uiterst kleine openingen, waaruit bruin-zwarte mieren te voor- 

schijn komen; daardoor weet hij dat de boom veroordeeld is en bij 

een flinken storm moet vallen.” * 

Het is wel jammer dat nu niet meer kan worden onderzocht of in 

dien boom een mierennest zich heeft bevonden. Maar hoe dit geweest 

zij, uit de hierboven meêgedeelde handelwijze der ooievaars blijkt, 

dat zij een zelfstandig oordeel hebben; ik zou meenen dat wij hier 

bovendien met een zeker familieleven der ooievaars te doen hebben; 

dat hier een bewijs wordt geleverd van onderling overleg, iets wat ook 

door HUBER met betrekking tot de mieren wordt aangetoond. 

Toch zullen wij tusschen de handelwijs der mieren en die der 

ooievaars een groot verschil opmerken. 

Bij de mieren heeft elk individu belang bij de welvaart, bij het 

werken van het algemeen, terwijl de ooievaar alleen voor zich en zijn 

gezin te zorgen heeft. 

Vl A, FOREL. 
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Hier zouden wij dus geneigd zijn een schrede verder te gaan. 

De afkeuring van den “raad der ooievaars”, om op den 

aangestoken boom te bouwen, doet ons denken aan be- 

langstelling in elkanders welzijn. 

Maar zou dat mogelijk wezen? 

Hilieve, verklaar mij dan waarom de zwakke en gebrekkige ooievaar 

door zijne soortgenoeten wordt afgemaakt, wanneer hij niet meer in 

staat blijkt te zijn de verre overzeesche reis te maken ? 

Deze feiten kan men niet tot de rubriek van het instinkt terugvoe- 

ren, en bij nadenken zullen wij, terwijl onze liefde toeneemt voor 

alles waar een sprankje van Gods geest in woont, ons gedrongen ge- 

voelen om toch al de krachten en vermogens, waarmede de Schepper 

ons heeft toegerust, te ontwikkelen en te veredelen, en zal onze wensch 

steeds sterker worden, om meer en meer in het leven der natuur door 

te dringen, dat zulke heldere en ingrijpende lessen van levenswijsheid 

bevat, en dat de moeite van het navorschen zoo rijkelijk beloont. 

A.M. 



HYPNOTISME VAN DIEREN, 

Het experimentum mirabile van Vader ATHANASIUS KIRCHER, uit het 
midden der zeventiende eeuw, heeft in de laatste jaren weder de aan- 

dacht tot zich getrokken. Im zijn oorspronkelijken vorm bestaat deze 

proefneming daarin, dat men een haan plat op den vloer legt en op 

dezen met krijt eene rechte lijn trekt van de punt van den snavel 

af. Het dier blijft dan, ofschoon niet vastgehouden en geheel vrij, een 

geruimen tijd bewegingloos liggen, zonder eenige de minste poging te 

doen om op te staan. Kircuer’s verklaring van dit feit was, dat de 

verbeelding van het dier de krijtstreep voor een band aanziet, waarmede 

het vastgebonden is en waartegen het te vergeefs is zich te verzetten. 

CzermakK heeft het eerst de zaak stelselmatig onderzocht. Hij bevond dat 

het feit waar was, en strekte het tot vele andere vogelen uit. Maar hij be- 

wees dat het genoeg was den vogel met de hand stevig op den vloer of de 

tafel te houden en elke willekeurige beweging van den kop en den hals te 

voorkomen, om het weldra in dien toestand te brengen, waarin het, 

ook zonder dwang, stil blijft liggen. De krijtstreep is volkomen over- 

bodig. Bij eene andere reeks van proeven werd het lichaam van den 

vogel vastgemaakt, terwijl kop en hals vrij bleven; een onverschillig 

voorwerp werd dan dicht voor zijne oogen gehouden, en dezelfde zon- 

derlinge rust volgde, soms gepaard met cataleptische verschijnselen. 

CzeERMAK geloofde, dat deze vreemde uitkomsten te wijten waren aan de 

ontwikkeling van een hypnotischen toestand, overeenkomende met dien, 

welken men hier en daar onder dergelijke omstandigheden bij menschen 

waarneemt. Andere onderzoekingen, van PREYER, hadden betrekking 

op konijnen, een cavia, een eekhoorn en eenige vogels. Hij verwierp 

de verklaring van CZERMAK, en schreef de bewegingloosheid der ver- 
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schillende dieren toe aan vrees en ontzetting, waarbij de eerste in- 

druk van de uiterste hulpeloosheid en van het niets afdoende van 

tegenkanting, ook nadat het dier vrijgelaten was, in den geest blijft 

voortheerschen. HEUBEL (PFLÜGER’S Archiv, XIV, 2 en 3) verwerpt de 

theoriën van al zijne voorgangers, doch de redenen die hij opgeeft 

bewijzen meer tegen KIRCHER en PREYER, dan tegen CZERMAK. Vroegere 

waarnemers, zegt hij, hebben alleen den eersten trap van het ver- 

schijnsel onderzocht, — een trap, die zeer gemakkelijk bij dieren van 

betrekkelijk hooge organisatie bereikt wordt. Koudbloedige gewervelde 

dieren, zooals de kikvorsch, kunnen naar welgevallen in een toestand 

van volkomen bewegingloosheid gebracht worden, en zullen in de 

houding, die men hun geeft, blijven, niet gedurende seconden of 

minuten, maar gedurende uren. Deze onderdrukking van wille- 

keurige beweging en van bewustzijn is niets anders dan gewone 

slaap. Er bestaan redenen om te gelooven, dat de wakende toe- 

stand voor zijn voortbestaan eene aanhoudende prikkeling van de 

hoogere zenuw-centra door indrukken op de centripetale zenuwen be- 

hoeft. Wanneer wij nu een dier voor een korten tijd tot bewegingloos- 

heid dwingen, zonder het pijn aan te doen, en tevens alle gezichts- en 

gehoor-indrukken op zijne hersenen verhinderen, berooven wij plotse- 

ling zijne zenuw-centra van een groot deel van hunne gewone prikkels. 

Het kan daarom niet wakker blijven en valt in slaap, totdat het door 

eene oorzaak van buiten daaruit wordt opgewekt. Gedwongen slaap is 

dus, volgens HEUBEL, de grond van het verschijnsel. 

Wanneer ik naga, wat ik nu bijna vijf-en-twintig jaren geleden over 

_de thans bijna vergetene zoogenaamde biologische, beter hypnotische 

verschijnselen in dit Album schreef (jaargang 1852, bladz. 8321), dan 

komt het mij (ook in verband met de proeven door mij omtrent het 

experiment van KIRCHER genomen) als volkomen zeker voor, dat de 

toestand, door KIRCHER'S experiment teweeggebracht, inderdaad een 

hypnotische toestand is,— die echter zeer wel in gewonen slaap kan 

overgaan. De reden, waarom dit hypnotisme bij dieren zoo gemakkelijk 

wordt opgewekt, kan daaruit worden begrepen, dat bij het aanwenden 

der zoogenaamde biologie weinig verstandelijk ontwikkelde, weinig over 

t geen er omgaat redeneerende lieden ook in den regel het meest ge- 

schikt zijn om in den toestand van hypnotisme te worden verplaatst. 

D. LuBacH, 
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NASCHRIFT OP HET VORIGE, 

Voor een paar jaren heb ik eene reeks van proeven over hypnotische 

verschijnselen bij dieren genomen en die ook vertoond bij gelegenheid 

eener voordracht in het natuurkundig gezelschap alhier. Ik gebruikte 

daarvoor hoenders, duiven, konijnen, cavia's, meezen en kikvorschen. 

Inderdaad zijn zulke proeven zeer eenvoudig en gelukken meestal spoe- 

dig, wanneer men het dier eenige oogenblikken onbewegelijk vasthoudt, 

zonder het echter pijn te doen. Bij meezen is dit reeds voldoende. Een 

zacht strijken over den rug kan behulpzaam zijn. Het plaatsen van 

het een of ander wit voorwerp, b.v. een stuk krijt zooals men ge- 

bruikt om op het zwarte bord te schrijven, op den afstand van eenige 

centimeters vóór de oogen, is almede dienstig. 

Overigens is niet alleen de eene soort van dier gevoeliger dan de 

andere, maar ook individu’s van dezelfde soort bieden verschillende 

graden van gevoeligheid aan. Zoo worden hoenders veel gemakkelijker 

in den hypnotischen toestand gebracht dan duiven. De laatsten ontwa- 

ken ook daaruit veel spoediger. Ook bij konijnen en cavia's duurt de 

hypnotische toestand slechts korten tijd, twee tot vijf minuten, ter- 

wijl hoenders daarin soms een half uur en langer blijven verkeeren. 

Onder elf kikvorschen, die achtereenvolgens hypnotisch werden gemaakt, 

was er een, die eerst na veertien minuten ontwaakte, maar bij de 

meeste overigen duurde die toestand niet meer dan drie minuten. 

Een eigenlijke slaap is die toestand niet. De dieren houden de oogen 

open. Is de hypnotische toestand volkomen, dan kan men echter 

een brandenden lucifer zeer dicht bij het oog houden, zonder dat dit 

zich sluit of het dier er iets van schijnt te bemerken. Des te vreem- 

der en inderdaad opmerkelijker is het, dat, indien een hoen in den 

hypuotischen staat verkeert, men het dadelijk met grooten schrik doet 

ontwaken zoodra men het met een opgezetten vos of een roofvogel 

(valk of arend) nadert. Doet men hetzelfde met een opgezette haas of 

konijn, dan blijft het dier onbewegelijk. 

Het is nog bĳ deze proeven gebleken, dat deze geenszins onschadelijk 

voor de dieren zijn, die men er aan onderwerpt. Van de zes hoenders, 

die achtereenvolgens herhaaldelijk gehypnotiseerd werden, kregen er 

vijf na verloop van eenigen tijd kramptrekkingen in de pooten, waar 
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door zij mank begonnen te loopen, en na eenige weken waren alle, in 
weerwil van goede voedering, gestorven. 

Dit moge tevens een waarschuwende wenk zijn tegen het zooge- 

naamde biologiseeren en magnetiseeren, welk een ander niet anders 
dan hypnotiseeren van menschen is. 

HARTING. 

NOG IETS OVER OUDE HOLLANDSCHE ALMANAKKEN, 

In Af. 8 van het Album der Natuur, jaargang 1876, vinden wij 

iets betreffende de literatuur der wiskunde, nl.: de almanakken. Dit 

stukje gewerd ons door eene kundige hand. Het zij mij daaromtrent 

vergund iets in het midden te brengen. De oudste almanak wordt in 

genoemd stukje opgegeven te zijn van het jaar 1656, hoewel wij 

meenen dat er van vroeger datum zijn. De almanakken of kalen- 

giers zijn waarschijnlijk omstreeks het jaar 700 met de invoering van 

het christendom hier te lande ontstaan, of liever in gebruik geko- 

men. Zij dienden opdat de gemeene man mogte weten welke Heylige daa- 

gen geviert moesten worden …. Wormrus heeft verschillende almanakken, 

van hout, vischbeen enz. vervaardigd, afgebeeld en beschreven. Men 

veronderstelt echter dat de almanakken van Deenschen oorsprong zijn, 

en dat zij gedurende de invallen der Deenen in ons land hier bekend 

zijn geworden. Oudtijds werden de almanakken in de getijde-, gebeden-, 

mis- en kerkboeken geplaatst, en wel vooraan, opdat de gebruiker 

kon weten welke de heilige dagen waren. Zij waren, vóór de uitvin- 

ding der boekdrukkunst, geschreven op perkament en later op papier. 

Sommigen waren zeer fraai bewerkt, voorzien van teekeningen, lof- 

werk, beeldjes enz., gewoonlijk blauw en rood, ook andere kleuren, 

en somtijds met gouden letters geschreven. Zulk een exemplaar was 

in het bezit van IZAAK LE LONG *. Wormrus heeft ook dergelijke als 

1 Zie ook saxo arAMMATICUS, Hist. Dan. Edit. fol. 1576 Lib. VIII. pag. 149, en 

OLAUS WORMIUS, de Fastis Danicis. Libr. T Cap. IX. 

3 Zie ISAAK LE LONG, Beschrijvinge van de Reformatie der stadt Amsterdam, 
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die van LE LONG beschreven en als een zeldzaam overblijfsel der oud- 

heid medegedeeld. 

Wij zullen thans eene schets geven van den door ons bedoelden al- 

manak, die van het jaar 1300 is, of omstreeks dien tijd. 

Het vel perkament is in twaalf ongeveer gelijke deelen verdeeld, 

waarvan elke afdeeling eene maand is. Wij geven hier tevens eene af- 

_ beelding van de maand Januari, en zullen de inrichting daarvan mede- 

deelen. 

Be PE 
nl 

De voorste kolom is in tweeën afgedeeld. In de bovenste kolom is 

eene roode lijn met roode streepjes, aanwijzende hoeveel uren de dag 

heeft. In de onderste kolom is een zwarte lijn getrokken met zwarte 

streepjes, aanwijzende hoeveel uren de nacht heeft. In het midden in 

de lengte heeft men de dagen der week, die met de zeven eerste letters 

zijn aangewezen. Bovenaan heeft men de Heiligen van de maand. De 

lijntjes naar beneden wijzen aan op welken dag elke heilige dag komt, 

waarbij de hooge heilige dagen met een rood lijntje en de andere 

heilige dagen met een zwart krom lijntje zijn aangewezen. In elke 

maand ziet men twee plekjes, die rood gekleurd waren en twee onge= 

lukkige of verworpene dagen beteekenden. Het takje, dat men boven som- 

mige letters ziet, beteekende een vastendag voor den volgenden heili- 

gen dag. Op de afbeelding van de maand Januari vindt men dit niet. 

Eindelijk ziet men onder de letters zwarte streepjes met dwarsstreepjes, 

waarmede het Gulden getal werd aangewezen, ten einde daaruit te 

weten wanneer het Nieuwe maan was. Hierdoor kon men dan ook de 

andere schijngestalten der maan berekenen. Het streepje door de lijn 

beteekent tien, een enkel streepje een, en een boogje vijf. Deze afbeel- 
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ding is genomen naar eene copie van den oorspronkeliĳjken almanak. 

Men heeft dus: in Januari is de dag lang VIII uren, en de nacht 

XVI uren. 

1—a—lII Jaersdagh. @ 

2—b 

S—e—XI 

4d 

5—e—XIX 

6—f —VIII Dortien dagh. 

ls 
8—a—XVI 

9—b_—V 

10—e 

11—d—XIII 

12—e—ll 

18 —f 

14—g—X Ponciaen. 

15—a 

16—b_——XVIII 

17 —e — VII 

18-—d 

19—e—XV 

20—f —IV Fabiaen en Sebastiaen. 

21—g— Agniet. 

22—a—-XII Vincent. 

Zelf 

24—e 

25—d-—1X Pouwelus (Bekeering). @ 

26 —e 

27 —f —XVII 

28—g—VI 

29—a 

30—b—_ XIV 

31—e III 

Hierbij zij men indachtig aan 6 Januari Dortien dagh. 

Door Dortien dagh verstond men den dertienden dag na kersttijd. 

Dat deze almanak van 1300 of daaromtrent is, bewijst 1. Le LONG door: 

1e dat deze almanak evenals een rol gemaakt was en niet als een boek; 
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2e de eenvoudigheid der kruisjes en streepjes, omdat deze wijze van 

getallen-aanwijzing in geen oude schriften thans meer gevonden wordt; 

ge het weinige getal heilige dagen; 

4e het vieren van St. Olofs-dag op den 29sten Juli, zijnde de Patroon 

van de eerste Kapel hier ter stede. 1. LB LONG zegt en bewijst ook dat 

deze kapel omstreeks het jaar 1100 gesticht is ; 

de dat deze almanak op schapen-perkament geschreven was. 

Dit is het weinige dat wij aangaande dezen almanak kunnen mede- 

deelen. Wellicht dat er in de opgenoemde werken meer van gevonden 

wordt. 1. Le LONG geeft een afbeelding van den geheelen almanak. 

Vervolgens kunnen wij nog mededeelen den volgenden almanak, 

waarvan wij tevens eene zoo nauwkeurig mogelijke afbeelding laten 

C Alwonachvurenoe. rij zaer. 
D ghetal v5 ie vaften 

wuececete. Prv.febzu.vûj. april #5 

volgen. 

Met het leveren dezer kleine bijdrage hopen wij iets gedaan te heb- 

ben tot aanvulling van de literatuur der wiskunde betreffende de 

almanakken. 

FACDERAGA. 
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DOOR 

W. M. LOGEMAN. 

Eene met zorg en zaakkennis bewerkte en goed geschreven geschie- 

denis van eenige uitvinding is altijd een belangrijk boek. [x 

En dikwijls ook een leerzaam boek! Niet, althans niet in de eerste’ 

plaats, door wat het ons doet kennen van de mannen, wier innigst zielen+ 

leven, wier worstelen en zwoegen en strijden het ons wel als tusschen 

de regels moet te lezen geven, terwijl en omdat het spreekt vän' 

hunne denkbeelden en plannen en pogingen om die te verwezenlijken!’ 

In dit opzicht is het niets anders dan eene reeks bijdragen te meer’ 

tot wat cen fransch schrijver eens noemde: le martyrologue des inven” 

teurs. Wie eene “uitvinding” doet van eenig belang en trachten’ wil 

haar ingang te verschaffen, hij weet, of bemerkt althans ‘zeer 

spoedig, dat, zal hij arbeiden met eenigen kans van slagen, hĳ zijn’ 

leven uitsluitend daaraan wijden en alles gering achten moet, wät' 

niet rechtstreeks hem wijst naar het doel, dat hem zoo nabij:schijnt’' 

te liggen en toch nog dikwijls ver genoeg af blijkt om het voor’hénh” 

onbereikbaar te maken. Dan zwoegt hij en tobt met steeds stijgeride! 

inspanning en steeds afnemend gevolg, om eindelijk te sterven’) veelal 

arm en vergeten. En om zijn lijk fluisteren een paar medelijdende - 

zielen dat het “jammer was van den man,’ terwijl zij, die wat verder 

staan, luide verzekeren dat zij “het wel vooruit gezien en hem’honderd: 

maal gezegd hadden, dat het niets geven zou.’ Enkelen slechts zijn 

gelukkiger en zien nog voor hun dood voor hunne denkbeelden althans 

7 
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een begin van verwezenlijking en erkenning. Maar dan nog... È 

Of meent men dat dit te zwart is gekleurd, dat hier misschien uit- 

zondering als regel is voorgesteld? Denkt men aan warr, dien reus, 

zoowel door den invloed van zijne uitvindingen op de wereldgeschie- 

denis als door zijn genie, stervende als een ‘‘vermogend’”’ man, — ver- 

mogend ook in den geldzin van ’t woord, die hier vooral zoo bespotte- 

lijk bekrompen klinkt, — op hooge jaren, vereerd door iedereen, 

terwijl men nauwelijks zijn dood kon afwachten om hem een gedenk- 

teeken te plaatsen in Westminster Abbey? Dan denke men daarnevens 

aan den waren witvinder van het stoomwerktuig: DENIS PAPIN, gestor- 

ven na een leven van moeite en inspanning. Waar? Men weet het 

niet. Wanneer? Het is slechts bĳ benadering te gissen. Waaraan? 

Aan den honger misschien! Immers de laatste brieven van zijn hand, 

die ons nog zijn bewaard gebleven, spreken zij niet van zijn treurigen 

toestand, en zijn ze niet herhaaldelijk bestemd om geld te vragen aan 

de Royal Society? Eens 10 ponden sterling “om een nieuw fornuis te 

maken, dat de helft aan brandstof zal besparen”, en een andermaal 

eene onbepaalde som, “om in zijn levensonderhoud te kunnen voor- 

zien.” En dit was de man, die de eerste stoomboot in Engeland zou 

hebben gebracht, als de schippers te Münden zijn werktuig niet ver- 

brijzeld hadden! 

De eerste stoomboot! Juist een eeuw moest nog verloopen voor dat 

FULTON voor het laatst een eerste boot varen deed. Wie eens al het 

lijden, al de wanhoop kon schetsen van de velen, die zich in die 

honderd jaren telkens weder waagden aan eene poging om ook in dit 

opzicht het water te doen beheerschen door het vuur, hij zou een 

tafereel ontrollen van smart en teleurstelling en ellende, zoo groot 

en zoo zwart, dat hij, die het ten einde had gelezen, eene groote 

mate van geestkracht zou behoeven om niet daardoor een menschen- 

hater te worden. Ziet den markies ve Jourrroy, vallende, toen hij 

reeds op zulke bepaald gunstige uitkomsten wijzon kon, als het slacht- 

offer van gewetenloos kuipende benijders; ziet rircu in radelooze wan- 

hoop zich zelven den dood gevend.... Ziet op ruuroN zelven! Op 28 

jarigen leeftijd begon deze ’t cerst aan eene stoomboot te denken. En 

van dat oogenblik af zien wij hem bijna 20 jaren lang rusteloos 

zwerven van land tot land, om erkenning te zoeken voor de belang- 

rijkheid van zijn doel en vertrouwen in zijn kennis en stoffelijken 

steun voor zijn pogingen, hier half erkend en half gesteund, ginds 



DE AMERIKAANSCHE DRUKSCHRIJVER. 99 

met een medelijdend schouderophalen, elders met wantrouwen als een 

gelukzoeker afgewezen. Maar eindelijk, daar gaat zijn gelukszon op; 

en “FULTON’s dwaasheid’ wordt rurronN’s roem. Mag hij nu rusten ? 

Nu breekt eerst recht het tijdperk van werkzaamheid, van ingespan- 

nen rusteloos jagen naar meer en beter voor hem aan. Na zeven jaren 

zwoegens sterft hij, zijn huisgezin achterlatend in bekrompen, zoo niet 

behoeftige omstandigheden. 

Van waar die bittere onbillijkheid in de lotsbestemming van de 

meeste groote uitvinders? Laat ons trachten rechtvaardig te zijn jegens 

ons veel belasterd menschengeslacht bij de beantwoording dezer vraag. 

Neen, het zijn riet uitsluitend booze hartstochten, ’t zijn zelfs niet 

hoofdzakelijk de zelfzucht en de afgunst van anderen, die den uitvinder 

de vleugels knotten, ’t is niet enkel verwaandheid en betweterij of 

kortzichtigheid en bekrompenheid die hem omspint als met een net, dat 

zijne bewegingen verlamt. Het is ook niet enkel eigenbaat en geldgierig- 

heid, waartegen hij het hoofd stoot! Om zich in eens anders plannen 

en denkbeelden zoo geheel te verplaatsen dat men zijne verwachtingen 

ten volle deelt, en met hem het waarschijnlijke als onfeilbaar aan- 

staande acht, daartoe behoort eene zeldzame mate van toewijding aan 

zijne zaak en bovendien eene inspanning van den geest, die zelfs voor 

hem, wiens kennis met die des uitvind ers gelĳĳk en gelijksoortig is 

zeer groot is en bezwaarlijk. Slechts wat alledaagsch is en gewoon 

kan dadelijk door iedereen gevat, slechts wat voor de hand liet, door 

iedereen begrepen worden. Een uitvinder — en dit des te meer naar- 

mate zijne uitvinding grootscher en belangrijker en nieuwer is, — moe 

dus wel voor de meesten den schijn op zich laden van eenige nevel- 

achtigheid in zijne denkbeelden, van groote overspanning in zijne ver- 

wachtingen. Hij ís een uitvinder, dat wil zeggen hij ziet verder en 

meer dan allen die hem omringen. Maar daarom juist ook kunnent 

deze zijn vlucht niet volgen. Hij staat hooger dan de anderen, maar 

daarom ook staat hij alleen: zijn adelbrief is zijn doemvonnis. 

En bovendien, wie zegt het ons van welke geringe bijomstandighe- 

den, van welke toevalligheden, geheel buiten het genie van den uit- 

vinder en den hem al of niet verleenden steun om, het slagen of ver- 

loren gaan van eene uitvinding dikwijls heeft afgehangen ? Im dit op- 

zicht vooral mag eene geschiedenis, als waarvan bij den aanvang van 

dit opstelletje sprake was, in den vollen zin van ’t woord leerzaam 

worden genoemd. Eene uitvinding, zal zij waarde hebben, moet “in 
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eene bestaande behoefte voorzien’ Maar die behoefte, als zij bestaat, 

wordt zij daarom algemeen gevoeld? En als zij, door de mogelijkheid 

der voldoening gewekt en levendig geworden, zich luider en luider 

zal beginnen te openbaren, zal dan de uitvinding, die haar in ’t le- 

ven riep, in staat zijn daaraan te voldoen geheelen juist op die wijze, 

welke dan zal verlangd worden? Wie weet dit vooraf? 
Voor dat de naaimachine bekend was, kwam het bij niemand op zich 

ernstig te beklagen over den slakkengang van den arbeid, dien zij nu 

met zooveel malen grootere snelheid verrichten doet. Toch werd ze 

met graagte ontvangen zoodra zij slechts mogelijk bleek en bij dui- 

zenden verspreid, voor zij nog eigenlijk tot volkomenheid was gekomen. 

Daarna eerst werd uit de “kettingsteek” de “stiksteek”. Is het zeker, 

is het waarschijnlijk zelfs, dat die alles afdoende verbetering evenzeer 

zou ontstaan zijn, als de verspreiding der naaimachines op haar had 

moeten wachten ? Zou deze in dit geval niet misschien thans tot de ge- 

schiedenis behooren, opgeteekend als een onvruchtbare poging van het 

menschelijk genie? En zouden dan verreweg de meesten, zelfs onder 

de beschaafden en denkenden, thans wel weten dat zij eens had be- 

staan? Wie weet hoeveel uitvindingen, en daaronder zeer belangrijke, 

er zijn, die op het tegenwoordige oogenblik, juist om de aangegeven 

reden, met ondergang worden bedreigd, terwijl zij gered en voor het 

menschdom een weldaad zouden kunnen worden , indien ze slechts nu 

reeds als levensvatbaar werden erkend, niet door weinigen slechts, maar 

door allen. 

Dit is het geval met den aan het hoofd van dit opstel genoemden 

drukschrijver (ype Writer). In zijn vaderland, Amerika, is dit werk- 

tuig reeds bij duizendtallen in gebruik. Enkele exemplaren daarvan 

zijn naar Europa gekomen, ook in ons vaderland. Maar algemeen 

erkend en in gebruik is het in ons werelddeel, zoover wij weten, nog 

nergens. Waaraan ligt dit? Ten deele misschien daaraan, dat het daar 

nog te weinig bekend is. Voor ons vaderlandj moge het volgende strek- 

ken om het meer bekend te maken. 

Wat het doen kan, daarvan geeft een hierbij gevoegd getrouw fac- 

simile van een daarmede beschreven blad althans eene proef. Een aan- 

tal bijzonderheden daarvan zullen wij aanstonds mededeelen. Maar een 

blik op de inrichting van het werktuig en dus eenig begrip van de 

wijze waarop die uitkomsten verkregen worden, zal den lezer misschien 

vooraf welkom wezen. 
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Op een tafeltje, in vorm en grootte aan dat eener naaimachine vrij 

gelijk, ziet men ten eerste vier rijen knopjes, die als de toetsen eener 

piano met den vinger gemakkelijk zijn neer te drukken. Bijna elke 

daarvan is met. een letter of leesteeken gemerkt. Het papier, waarop 

zal “geschreven” worden, is geplaatst op de rol die men achter de 

toetsen en merkelijk hooger ziet. Wij drukken een dier knopjes, b. v. 

die met A gemerkt is, voor een ondenkbaar kort oogenblik neder. Er- 

staat nu dezelfde letter op het papier. Wij laten een aantal letters op 

dezelfde wijze volgen, en netjes en volkomen regelmatig nevens elkaar 

tot een woord gerangschikt, komen zij evenzeer op het papier te 

voorschijn. 

Hoe dit verkregen wordt is gemakkelijk te begrijpen. Bij het neer- 

drukken van een knop wordt een hefboom opgelicht, die aan het eind 

dezelfde letter draagt als waarmede de knop gemerkt is. Daardoor 

drukt die letter tegen het op zeer geringen afstand onder het pa- 

pier geplaatste “inktlint”, Dit wordt daardoor een weinig opgetild en 

tegen het papier aangedreven, alleen langs de kanten van de druk- 

letter, die zich daardoor op het papier afdrukt. Opmerkelijk is het 

evenwel dat, welke letter men ook aansla, zij allen op hetzelfde 

daartoe bestemde punt van het papier zich afdrukken. Dit wordt 

verkregen door dat de hefboomen in een kring gerangschikt zijn en zóó 

gericht, dat bij het oplichten de aan elk vastgehechte letter tegen het 

papier drukt op eene plaats, die met het midden van dien kring juist 

overeen komt. 

Na het aanslaan van elke letter haar knop loslatende, zien wij dat 

daardoor de rol met het papier een weinig naar links verspringt, ge- 

noeg om te weeg te brengen dat de volgende letter behoorlijk naast 

de eerste komt te staan. Aan het eind van een woord — of ook vóór 

het aanslaan van elke letter, als wij “spatieeren” — drukken wij even 

op het latje of richeltje, dat vóór de letterknoppen is geplaatst. Het 

papier verspringt daardoor ook, en door herhaling van dit neerdruk- 

ken kan men de ruimte zoo groot maken als men verkiest. Ook het 

inktlint verspringt voor elke letter, om telkens versche inkt aan te 

voeren. 

Maar de regel is ten einde. Wij bemerken dit aan den wijzer, die 

zich met de rol beweegt en dus op een schaalverdeeling nauwkeurig 

aangeeft welke plaats op het papier door de eerstvolgende letter zal 

getroffen worden. Bovendien waarschuwt ons een schelletje en vermaant 
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ons om, alvorens verder te schrijven, met den voet de trede van het 

werktuig neder te drukken. Doen wij dit, dan geschieden er twee din- 

gen. De rol met het papier wordt ten eerste weder geheel naar rechts 

bewogen en ten tweede een weinig omgedraaid, zoodat de letter, die 

wij aanstonds aanslaan, nu het papier niet alleen weder juist treffen 

zal daar, waar de regels behooren te beginnen, maar ook zooveel la- 

ger als behoorlijk is. Een knop, dien wij verstellen kunnen aan de 

zijde van het werktuig, veroorlooft ons om, eens en voor zoolang wij 

willen, die ruimte tusschen de regels grooter of kleiner te maken. 

Wij kunnen ook elke letter onderstrepen met behulp van een der 

44 toetsen onzer letterpiano. 

Men ziet het, wie de letters kent en de woorden spellen kan, kan 

ook schrijven met dit werktuig. Hoe snel hij daarmede voortkomt, 

hangt in de eerste plaats van hem zelven, van zijn meerdere of min- 

dere geoefendheid af. Maar zooveel is zeker, dat men geen virtuoos 

daarop behoeft te zijn om daarmede tweemaal meer woorden in den- 

zelfden tijd op het papier te kunnen brengen, dan men zou kunnen 

doen, als men op de gewone wijze iets schrijven moet, dat door nog 

anderen dan zetters voor de drukpers gemakkelijk en vlug moet kun- 

nen gelezen worden. Wen man kan met de machine dus zooveel doen 

als twee vlugge bladschrijvers. En wat ook zeker van groot belang is, 

hij doet dit met minder inspanning van oogen en spieren dan zij. 

Die van de oogen, men begrijpt dit lichtelijk, is daarbij al zeer ge- 

ring, daar men spoedig elken letterknop leert vinden zonder daarnaar 

te zien, en die van de spieren der hand is ook véél minder, omdat 

men bij het gewone schrijven slechts bepaalde spieren van een hand 

en op de machine een veel grooter aantal van beide handen gebruikt. 

De voordeelen, aan het gebruik van dit werktuig verbonden, zijn 

dus waarlijk niet gering. Men ziet dit reeds uit het bovenstaande, en 
het zou gemakkelijk zijn nog veel meer daarvan te zeggen. Toch is 

het werktuig in Europa nog weinig bekend en nog minder in gebruik. 

Hoe komt dit? Moet men hierbij alleen denken aan de gehechtheid 

aan. het oude, aan de moeielijkheid, waarmede al wat nieuw en on- 

gewoon is te worstelen heeft? Zeer zeker is dit een hinderpaal, en voor 

dit werktuig een grooter, dan voor menig ander. Maar toch, de eenige 

kan het niet zijn. De vrij hooge prijs kan er misschien ook toe bij- 

dragen. Honderd vijf en twintig dollars is een som, die men in Europa 

niet gemakkelijk uitgeeft voor een werktuig, dat alleen nuttig zijn 
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moet, als men van dit nut niet vooraf zeer groote zekerheid heeft. 

En om die te verkrijgen moet men zich eenige moeite geven of een 

ondergeschikte vinden, die dit doen wil en met eerlijke volharding de 

zaak niet opgeeft voor hij zich ten volle overtuigd moet houden, dat 

de onvolkomenheid of ontoereikendheid, waarop hij stuit, in het werk- 

tuig en niet in hem zelven ligt. 

De uitvinders…… maar hun naam is hier nog niet vermeld. Het is 

ook niet gemakkelijk uit te maken wien men daarvoor moet houden. 

Op den titel eener brochure, die met de werktuigen wordt afgeleverd, 

staan de namen van LOCKE, JosT and BATES. En daarin wordt bericht 

dat, nu zeker wel een tiental jaren geleden, een aantal uitvinders en 

werktuigkundigen zich hebben bezig gehouden met de oplossing van 

het vraagstuk eener schrijfmachine, dat een vijftigtal dier werktuigen 

gemaakt waren, allen in beginsel overeenstemmend, maar in bijzon- 

derheden van de uitvoering verschillend, en dat eindelijk, nadat deze 

gebleken waren eene “bestaande behoefte” te vervullen, een contract 

werd aangegaan met de wapenfabriek van Remington and Sons, voor 

de levering van 25000 stuks. Daarna heet het verder, is het werk- 

tuig in den besten vorm gebracht, wat sierlijkheid, eenvoudigheid en 

soliditeit betreft, door Jefferson M. Clough, ingenieur van die fabriek , 

en zijne medehelpers”” Wien zullen we nu als uitvinder begroeten ? 

Dit is zeker onmogelijk uit te maken. Laat ons dus voorzichtiglijk 

slechts van de uitvinders spreken ! 

De uitvinders dan hebben zeker niets beters te wenschen dan dat 

hun werktuig overal degelijk bekend en daartoe dat het overal ernstig 

beproefd worde. Wie het dus koopt — het is ook in ons vaderland, 

en wel bij de firma Ve. 1. LAZARE ET FILS, te ’s Gravenhage te verkrij- 

gen — en het niet wegzet na een weinig daarmede gespeeld te hebben, 

maar het wezenlijk beproeft, hij zal zieh kunnen beroemen te hebben 

bijgedragen tot het welslagen eener uitvinding, die dit waard was, 

of ook tot de verbetering daarvan eene bijdrage te hebben geleverd. 

Want elk werktuig te meer, dat verkocht wordt, is niet alleen 

eene opwekking te meer voor den vervaardiger om het nog te ver- 

beteren, maar maakt hem dit ook meer mogelijk. Niet slechts in 

stoffelijken, maar ook in intellectueelen zin. Zijn brein moet “gevoed” 

worden, even als elk ander lichaamsdeel. 

Haarlem, Jan. 1877. 



DE ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS DER STILSTAANDE 

| WATEREN OP AARDE, 

DOOR 

O. PESCHEL.! 

Alle meren op aarde, groote zoowel als kleine, zijn inzinkingen, 

die van den regen haar vloeibaren inhoud ontvangen, of die ten minste 

door ’t hemelwater worden onderhouden en bewaard tegen uitdroging, 

welke 't gevolg der verdamping zou worden. Is deze stelling juist, 

dan moet het onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis der stil- 

tl Onder de boeiende en leerrijke opstellen, die wijlen Prof. OSCAR PESCHEL onder den 

titel, “Neue Probleme der Vergleichenden Brdkunde als Versuch einer Morphologie 

der Erdoberfläche” aan de lezers van zijn Ausland (Jahrgang 1866 — 1875) placht aan te 

„bieden, en waarvan men miet weet, waarin de hoogste waarde ligt, in de stof of in de 

wijze van behandeling, is er één uit het laatst zijns levens. 'tIs dat, waarvan wij iu 

de volgende bladzijden eene bewerking geven. Geschreven in 1875 — PESCHEL stierf in 

’t najaar — in den tijd dus, dat de auteur zelfs zijne kamer niet meer kon verlaten, 

draagt het opstel evenwel van niets zoo min de blijken als van een afgepijnd lichaam 

en een daardoor geknakten geest. Integendeel is ’t, als alles wat uit PrscHeLs hand 

kwam, zorgvuldig bewerkt en afgewerkt, zóó, dat het als model dienen kan van ’t geen 

de vergelijkende aardrijkskunde inderdaad vermag te wezen: de wetenschap, die de ge- 

lijksoortige verschijnsels aan de oppervlakte onzer planeet eerst afzonderlijk en daarna 

in verband met elkaâr beschouwt, om zoo te komen tot de oorzaken en wetten, welke 

hen te voorschijn roepen en hunne geschiedenis, hun historisch verloop, bepalen. Gelijk 

steeds, zoo noodigt PESCHEL ons ook hier uit, om, met het kaartenbeeld in de hand, 

zijne beschouwingen te volgen en uit de som der gegevens ina hun onderling verband 

tot aller gemeenschappelijke oorzaken op te klimmen. Zoo doen we! 

A, W. STELLWAGEN. 
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staande wateren op aarde gesplitst worden in deze twee vragen: hoe 

ontstaan de inzinkingen, de verlagingen des bodems, die meren wer- 

den, en wat is de oorzaak dat deze met water werden gevuld? 

In rechtstreeksch verband met de tweede vraag staat voorzeker het 

opmerkelijke feit, dat de meren zoo dikwijls in den vorm van een 

gordel, een krans, voorkomen. Want het is buiten twijfel zeker, dat 

de gordel der Canadasche meren en die rondom de Hudsonsbaai, de 

meren van Scandinavië en die van Finland, de stilstaande wateren 

aan de noordelijke randen van 't midden van Hoog-Azië evenzeer, be- 

teekenen: hier is overvloed van regenwater, hier is een overschot na 

aftrek van ’t waterverlies door de plaatselijk heerschende verdamping. 

Zijn er gebergten, waartegen. vochtige luchtstroomen, regenwinden, 

afstuiten, dan vindt men aan hun voet, aan hunne helling in de ver- 

lagingen des bodems, wederom eene merenreeks. 

In ’t oogloopend arm aan stilstaande wateren daarentegen is Zuid- 

Amerika. Daar bepalen zich de meren in 't noorden tot het meer van 

Valencia, tot de vijvers van Amoecoe; in de Andes van Peru en Bo- 

livia vinden we zelfs alleen het Titicacameer, dat naar ’t zuiden af- 

vloeit door den Desaguadero. 

Maar ziet, zoodra zijn we niet tot ongeveer den 40sten breedtegraad 

gekomen, of we ontmoeten terstond in en bij de Cordillera’s van 

Patagonië eene reeks van gezellige meren, wier evenaarsgrens samen- 

valt met die der fjorden, van welke laatste wij zeker weten dat zij 

tot die regenrijke gebieden der hooge breedten behooren. ' 

Armoede aan meren vinden we verder overal binnen ’t gebied der . 

droge passaatwinden. Waar deze heerschen hebben noch Noord-, noch 

Zuid-Afrika hunne stilstaande wateren. Naderen we echter den evenaar, 

dan ontmoeten we ook op ’t noordelijk als op ’t zuidelijk halfrond, 

eerst kleine en weinige, dan grootere en meerdere meren; zij komen 

weer voor in gordels, en sommige ervan hebben een waterspiegel 

van niet geringen omvang. ’t Ligt voor de hand hunne aanwezigheid 

te dezer plaatse in verband te brengen met de tropische regens bij 

loodrechten zonnestand, welke regens hun den overvloedigsten water- 

toevoer schenken. Zeer na aan de poolgrens dezer periodieke, tropische 

regens vinden we, als de voorposten van den te verwachten gordel, 

t Men zie prscHris “Neue Probleme der vergleichenden Erdkunde” en daarin “Die 

‚ Fjordbildungen.” Zweite Auflage, S. 9—23, 
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het Tsad-meer aan de noordzijde (van Soedan) en het Ngami-meer aan 

de zuidzijde (in ’t land der Beetsjoeanen), Tusschen deze beide in, en in 

talrijker menigte van omvangrijke meren, ligt de gordel der stilstaande 

wateren, welke door hunne Britsche ontdekkers der laatste twintig 

jaren — BURTON, SPEKE, GRANT, LIVINGSTONE en BAKER — op de kaart 

van Afrika werden aangewezen — natuurlijk een eindweegs naar ’t oos- 

ten, waar de groote leverancier van tropische regens , de Indische Oceaan, 

in hunne nabijheid is. Steken we even naar Australië over. Ook dat 

werelddeel heeft een rijkdom van meren, al zijn er slechts weinige die 

in alle jaargetijden hun watervoorraad behouden, en daardoor een ken- 

merkend onderscheid met de overige meren vertoonen. Trouwens zij 

moeten in stand gehouden worden door de regenbrengende moessons, 

en dit is een nieuw punt van verschil met de overige meren. 

Op eene meteorologische kaart der aardoppervlakte zouden alzoo de 

meren verdeeld kunnen worden in zulke, die binnen ’t gebied der 

tropische regens en der moessons vallen,en in zulke, die tot ‘het ge- 

bied van den regen in alle jaargetijden’ behooren, of eindelijk in 

zulke, wier plaatselijk voorkomen alleen te danken is aan de verdich- 

ting van den waterdamp tegen ’t gebergte (bij opstijgende luchtstroomen). 

Waar de vereischte hoeveelheid regen verkregen wordt, niet alleen 

om slechts tijdelijke overstroomingen te voorschijn te roepen, maar ook 

om de meren duurzaam tegen uitdroging te behoeden, daar is de split- 

sing dezer meren, in overeenstemming met de geschiedenis van hun 

ontstaan, uit den aard der zaak deze: echte binnenmeren, die ont- 

stonden na de opheffing van een vastland; en afgescheiden deelen van 

een vroegeren zeebodem, waarboven ’t continent zich verheven heeft. 

Deze laatste soort van stilstaande wateren verkondigen alzoo eene 

overwinning van ’t droge op ’t vloeibare gedeelte der aardoppervlakte. 

’t Historisch verloop der strandmeren is gemakkelijk na te gaan. 

Al deze stilstaande wateren hebber den ellipsvorm in meer of minder 

mate, en steeds is hunne as evenwijdig met den oever. In Frankrijk, 

waar men dit verschijnsel met den naam étang aanduidt, worden de 

Atlantische strandmeren tusschen Garonne en Pyrenaeën door duinen- 

rijen, die der Middellandsche zee tusschen Pyreneën en Rhone door 

zandbanken en landtongen afgesloten. 

Eene veranderde topografische physiognomie toonen zulke meren, 

die vóór hunne volkomen afscheiding loodrechte, golfvormige of 

bazuinvormige insnijdingen maakten in de voormalige zeekust. Waar 
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eene rivier, die veel slibbe aanvoert, in eene zee’ uitloopt, daar 
tracht zij met hare bezinksels ’t mondingsgebied af te sluiten van 
dat gedeelte der kust, in de richting waarnaar de kuststroom is ge- 
keerd. Het Donau-delta is het tooneel van een dusdanig verloop. We 

—nd 

S 

En EE, 

alih Woar Zoop voor 

v 

zien er de meervorming in alle stadiums harer ontwikkeling naast 

elkander: bekkens, die reeds een eindweegs landwaarts in zijn gelegen 

en met hunne afvoerbuizen aan de rivier schatplichtig zijn geworden ; 

verder naar den mond der rivier toe zijn meren, die door landtongen 

en strooken, uit het Donauslib ontstaan, hun vroegere gemeenschap 

met de zee hebben verloren; eindelijk nog zulke, die, in limans ver- 

anderd, het aan de hulp eener rivier — als de Dnjester bv. — te dan- 

ken hebben, dat zij de zee bereiken, daar deze (de rivier) ook voor 

zich zelve eene opening tot afvoer van haar water moest behouden. Ver- 

toeven we nog eenige oogenblikken bij dit morphologische schouwspel, 

dan kunnen we nu ook de waarneming doen, dat een bekken, waar- 

van de zee weleer de eigenaar was, niet noodzakelijk zout water be- 

hoeft te hebben, daar het door een afvoerkanaal, door een soort van 

natuurlijken uitgang (die door de strook lands, welke het van de zee 

scheidde, heendrong) kan zijn uitgeloogd, zoodat het langzamerhand 

zijn zoutgehalte verloren heeft. Bene indeeling in zout- en zoet-water- 

meren heeft alzoo met de ontwikkelingsgeschiedenis der stilstaande 

wateren niets te maken, immers niet, omdat meren, die in +t vaste- 
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land hun oorsprong namen een aanzienlijk zoutgehalte kunnen bezit 

ten, terwijl oceanische meren geheel uitgeloogd kunnen zijn. 

Gelijk de Donau dit heeft gedaan aan zijn mondingsgebied, zoo heb- 

ben ook de Po en zijne mede-Alpen-rivieren aan de Italiaansche zijde 

vele voormalige fjorden der Lombardisch-Venetiaansche zee in binnen- 

meren veranderd, en dat wel in t jongste geologische verleden. Daarop, 

wijzen niet alleen de scherpgeteekende omtrekken der Italiaansche 

Alpenmeren, maar zeer bepaaldelijk ook hunne groote diepten, die 

o. a. tot 1188 voet in 't Como-meer, tot 1697 voet zelfs in ’t Langenmeer 

halen — altijd in betrekking tot den spiegel der Adriatische zee, In 

één dezer meren zijn de nog levende getuigen aanwezig, dat het wel- 

eer aan de zee behoorde. ’tIs het meer Garda. ’t Is nl. duidelijk, dat, 

na de afscheiding tusschen zee en meer en na de uitlooging van dit 

laatste, dit het gevolg worden moest: eene verandering der dieren- 

wereld in °t meer. Alleerst moesten de dieren uitsterven, voor wier 

levensonderhoud het bepaalde zoutgehalte der zee eene noodzakelijke 

levensvoorwaarde was; hen volgden in den dood zulke dieren, welke nog 

leven konden, toen ‘t water reeds niet meer dan brak was, maar die 

sterven moesten zoodra de vloeistof ook die eigenschap verloor en 

geheel zoet werd. Onder de tallooze soorten van zoutwaterdieren, kun- 

nen wij echter veronderstellen dat er misschien eenige weinige door ; 

eene gelukkige verandering van hun organisme gedurende den langen 

overgangstijd geschikt geworden zijn voor het leven in zoetwater. En 

zoo is het inderdaad. Terwijl nu deze dieren als de nalatenschap van 

eene voormalige zee zijn te beschouwen, is het zeker niet oneigenaardig 

ze “relietenfauna”’ te noemen, gelijk men dan ook pleegt te doen. Even 

eigenaardig zou ’t zijn om meren, waarin deze soorten van dieren 

worden gevonden, “relictenmeren” te doopen. 

Zoo komen in ’t Gardameer twee vischsoorten voor (Blennius vulgaris 

Pollini en Gobius fluviatilis Bonelli), die tot twee zee-vischsoorten be- 

hooren; en bovendien voedt het meer eene soort, die wel veel kleiner is 

dan de Palaemon squilla maris * maar met dezen niettemin verwant: het 

is de palaemon of steurgarnaal. Ter vergadering van de Natuurhistorische 

Vereeniging te Moskau, in ’t jaar 1869, deelde ook de heer TSJERNIAWSKY 

een merkwaardig voorbeeld mede van een zoodanig relictenmeer. Het ligt 

} Archiv für Naturgeschichte. 23 Jahrg. Berlin, 1857. Bd. I, S. 156 tot 158. : 
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in Mingrelië en heet Paläotom, ook wel Baläoston geschreven *. Het water 

van dit meer is zelfs drinkbaar, en des ondanks leeft er eene dierenwereld 

in, geheel van maritiemen oorsprong, geliĳk ’t voorkomen van balanus-, 

nereïden- en nemertissoorten aantoont®. Even zoo ontdekten, nog 

zeer onlangs, de tochtgenooten der ‘“Polaris” aan de westkust van 

Groenland, ten noorden van de Humboldtgletscher, een zoetwatermeer, 

verre buiten ’t bereik der springvloeden en hooger dan de zeespiegel 

gelegen. Ook dit meer had eene oceanische dierenwereld 2% Op het eiland 

Borneo, op de Westkust in ’t gebied der Papoeas, ligt een groot bin- 

nenmeer, Danau Seriang geheeten *. Zijn water is volkomen zoet, en 

toch werden op een eilandje in dit meer door den zoöloog EDUARD 

MARTENS versche visschen gezien, door de inlanders gevangen, “die 

tot familiën behoorden, welke in Europa tot de in zee levende vis- 

schen behooren” *. Het meer zelf is in eene rechte lijn, 40 mijlen van 

de zee verwijderd. 

Voor wij echter tot eene verdere opsomming van diergelijke meer- 

bekkens, welke langzamerhand binnen het vasteland zijn verplaatst, 

overgaan, zal het noodig zijn naar historische bewijzen om te zien 

voor de plaatsgegrepen verandering. Een twijfelaar is immers volkomen 

in zijn recht, als hij eischt, dat diergelijke afscheidingen van meer en 

zee worden aangetoond door voorbeelden uit historischen tijd. Het is 

waar, men zou hem kunnen antwoorden dat zulke afscheidingen slechts 

zeer langzaam plaats vinden en de tijd der waarneming van het 

ernstige spel der natuurkrachten meer dan kort, één oogenblik slechts, 

moet heeten. Intusschen, daar behoeft in deze zaak zelfs geen schou- 

derophalen over te blijven. We hebben er maar aan te herinneren, 

dat nog in de late middeleeuwen, in de 14de, ja zelfs nog in de 15de 

eeuw de Zuidfransche binnensteden Narbonne, Montpellier en Aigues- 

t De verbasterde naam schijnt aan te duiden, dat we hier te doen hebben met 

een ouden mond van den Rion. . 

2 R. Levekart, Bericht über die wissenschaftl. Leistungen in der Naturgeschichte 

der niederen Thiere. Berlin, 1871, S. 6. 

3 Nature. Vol, IX, no. 230, 26 Maart, 1874, Bladz. 405. 

4 Vern, Borneo's Westerafdeeling, 1, bladz. 27. ’t Meer Seriang staat in verband 

met het zoogenaamde Maleische meer, dat zijn omvang naar het jaargetijde en de regen - 

massa regelt, 

Dr. Vv. MARTENS, Ueber einige ostasiatische Süsswasserthiere, in 't Archiv für 

Naturg. Jahrg. 24, Bd. I, S. 8—9, 
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mortes havenplaatsen waren, terwijl thans tusschen haar en de Mid- 

dellandsche zee strandmeren liggen, waaruit volgt, dat hier althans de 

aanwas van land in historischen tijd en met betrekkelijken spoed heeft 

plaats gegrepen *. Laat ons nog een feit meedeelen van de wijze , waarop 

een voormalige , echte fjord voor de helft in een binnenmeer is veranderd. 

Aan de Atlantische kust van het Schotsche graafschap Ross ligt eene 

diepe kustinsnijding, die den naam van Loch Ewe draagt. Volgen wij 

het meer, in de richting van zijne lengte-as, landwaarts in, dan stuiten 

wij op 't Lake Maree, dat door eene landengte van de zee is geschei- 

den, gelijk in de teekening te zien is. Aan ’t uiterste einde van dit 

meer, aan den kant van het binnenland, ligt het plaatsje Kin Loch 

Ewe, een naam, die in het Gaelisch “einde van den Ewe-fjord” beduidt *. 

Toen dit plaatsje zijn naam ont- 

ving, was alzoo het Maree-meer 

nog niet aanwezig, toen was de 

toegang tot den Oceaan door 

Loch Ewe nog open en vrij. De 

Gaelen roemen er dan ook op, 

dat hunne taal reeds bestond 

vóór dat de meren werden ge- 

schapen. Ten slotte wijzen we 

nog op de Kollindsund in Jut- 

land, die, zooals de naam aan- 
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BAUTS streek van Jutland liggen eenige 
Verandering van een fjord in een binnenmeer., kerspelen wier namen op ö 
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uitgaan, en die alzoo vroeger op eilanden lagen. 

Diergelijke deelen van den Oceaan zijn niet alleen tot diep land- 

waarts in verplaatst, zij zijn ook met het land in lateren tijd opgehe- 

ven. Zoo heeft LovÉN eene relicten fauna (vanerustaceeën) in de Zweedsche 

Wener- en Wetter-meren aangewezen. Welnu, het Wener-meer heeft 

een 135 voet hoogen waterspiegel boven de zee, maar bezit niettemin 

me 

1 CAPMANY, Memorias historicas, Îom. Ì, p. IÌ, p. 118 sq. 

2 FErp. ZiRKEL, Geologische Skizzen von der Westküste Schottlands, S. 109, 

„meren behoort. Juist in deze 

ET ne en 
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eene diepte van 274 voet. Het Wetter-meer daarentegen werd onge- 

veer 272 voet opgeheven en behield eene grootste diepte van 384 voet, 

zoodat een gedeelte van den bodem van het eerste meer nog 189, dat 

van het andere nog 112 voet beneden den spiegel der Oostzee ligt ', 

Nog dit. Aan de oevers der Baltische zee vinden de geologen ver- 

steeningen van zeedieren, die niet in de Noordzee, maar wel in de 

Russische IJszee voorkomen. Daaruit heeft men de gevolgtrekking 

afgeleid, dat de Oostzee zich weleer golfvormig naar ’t noorden, in 

de richting der Witte zee, verder uitstrekte. Tot deze golf van den 

voortijd behoorden echter ook ’t Ladoga- en + Onega-meer. Nog heden 

wijzen hunne randen op eene voormalige kustlijn, terwijl ook voor 

hen het veiligste kenteeken omtrent hun oceanischen oorsprong aan- 

wezig is. In het eerste meer zijn diepten tot 1155 voet, in het andere 

tot 554 voet gepeild, terwijl het eene 1109 en het andere 332 voet onder 

den spiegel der Baltische zee ligt *. Beide meren herbergen zeedieren ; 

in het Ladoga-meer treft men zelfs zeehonden aan & _ 

Daar zich in de behandelde gevallen steeds drie kenmerken voor 

den oceanischen oorsprong der meren vereenigen: de omtrek des oevers, 

het voorkomen van zeedieren en eene daling van den bodem beneden 

den spiegel der zee, zoo mogen we, met eenige voorzichtigheid, de 

gevolgtrekking maken, dat het derde kenteeken er vermoedelijk wezen 

zal, zoo de beide anderen reeds werden gevonden. Een paar voorbeel- 

den. In Augustus 1867 schreef PrscHeL (in das Ausland) zijn opstel 

Ueber das Aufsteigen und Sinken der Küsten. Daarin het Baikal-meer 

besprekende * gewaagde hij van de zeehonden in dat meer, van zijne 

vroegere dierenwereld alzoo, van de waarschijnlijkheid, dat ’t Baikal- 

meer een fjord der oude Siberische IJszee kon wezen, terwijl hij ver- 

moedde, dat het groote diepten zou bezitten. Welnu, in 1872 hebben 

de Russen dat meer gepeild en eene diepte van 83859 voet (1248 Meter %) 

bij eene zeehoogte van zijn spiegel op 1383 voet ® gevonden. Dit meer 

toonde dus eene daling van 2506 voet beneden de IJszee. Naardien 

voor ’toverige alle meren in het binnenland door voortdurende aanslib- 

lv. KröpeN, Geogr. Jahrb. Î, S, 289, 

* v. KröpeN en V. SINKLAR, Orographie, S. 169, 

3 NorpensKJöLD, Spitzbergen, S. 181. 

4 Men zie prsoners Neue Probleme en daarin blads. 106 van den tweeden druk, 

8 Globus, 1872, no. 14, S. 224. 

© SINKLAR, Orographie, S. 169, 
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bing in diepte verminderen, zoo is het duidelijk, dat men niet bij alle 

meren eene daling onder den zeespiegel kan verwachten, en bepaaldelijk 

„niet bij dezulke, die klein en van de naastbij gelegen zee verre ver- 

wijderd zijn, zelfs niet, al worden zij dan ook door eene relictenfauna 

bewoond. Het Oron-meer in Siberië, dat eene afwatering naar den 

Witim, een bijstroom der Lena, zendt, was eveneens weleer een deel 

der IJszee, want het bevat zeehonden. Maar het mag ons niet verbazen, 

als we in dit meer niet de geëischte diepte vinden. 

Toen PrscHEL’s vermoeden omtrent de.diepte van het Baikalmeer op 

zoo merkwaardige wijze was bevestigd, opperde hij verder het denkbeeld !, 

dat ook het groote Noordamerikaansche bekken , t Superior-, Michi- 

gan-, Huron-, Erie- en Ontariomeer, welke meren nog heden, ofschoon 

het land merkbaar is opgeheven, met hunne diepste plaatsen 250, 428, 

325 en 267 meters of voeten beneden den zeespiegel afdalen, dat dit bek- 

ken, zeggen we, eene vroegere Middellandsche zee heeft gevormd van de 

soort als de Oostze eer eene is. Welnu, sedert Pescurr deze stelling uit- 

sprak heeft men, ter minste in 't Michiganmeer, door middel van een 

sleepnet de dierenwereld onderzocht en oceanische soorten aan het licht 

gebracht ®. Ook hier werd dus de voorspelling volkomen bewaarheid. 

Alle voorbeelden, die tot hiertoe werden aangehaald, betroffen me- 

ren, die toevloeden ontvangen en door afwateringsrivieren hun over- 

vloed wederom moeten afstaan. Begeven we ons thans naar den drogen 

passaatgordel, dan zullen we aan de daar aanwezige meren, de vroegere 

golven der zee, die door dwarsdammen werden afgescheiden, een ge- 

heel ander lot bereid zien. Aan de Somalikust, op ongeveer 13’ N. B., 

is niet verre van Tedjura, naar men beweert, een gedeelte van een 

enge golf, en wel zijn uiterste einde, van de zee afgescheiden ten ge- 

volge van een lavastroom, en vormde zich aldus het Assalmeer. * Daar 

dit meer echter geen wateraanvoer door eene rivier ontving, zoo ver- 

dampte de aanwezige vloeistof, en thans ligt de spiegel van het Assal- 

meer reeds 570 voet beneden het peil van de oppervlakte der golf van 

Aden. Ook de Sebcha of zoutmoerassen, zuidelijk van Algerië in de 

Sahara, kunnen. niet anders dan bezwijken in den strijd met de voortdu- 

rende verdamping. Verder heeft @. rouLrs barometrisch bepaald, dat 

* Mittheilungen des Vereins für Erdkunde zu Leipzig, 1812, S. 192. 

3 Henry v. HIND, in Nature, vol. X, no. 244. 2 Juli 1874, p. 166. 

3 Somervirrm, Phys. Geogr. 6 Med. p. 299, rise rrcLus, la Terre, tom II, p. 234 



WATEREN OP AARDE. 113 

aan de Syrten-zee, òf door eene landtong òf door eene duinenrij eene 

vroeger vrij groote, maar ondiepe kom werd ontnomen, die zich over 

Andjila en tot aan de oase Siwah uitstrekte, maar waarvan de zui- 

delijke en oostelijke grenzen nog niet nader bepaald zijn. 

Deze kom nu is thans eene droge inzinking (depression). Ook de 

ouden kenden het verschijnsel, dat ons hier bezig houdt; althans besloot 

reeds ERATOSTHENES uit de overblijfsels van oesters en andere zeeschel- 

pen, die zich in de nabijheid van den Ammontempel bevonden, dat 

de Middellandsche zee zich weleer uitbreidde tot aan de beroemde 

orakelplaats toe. * En diergeliĳjke voormalige zeebodems zijn niet het 

eigendom van Afrika alleen, ook Amerika bezit deze. Althans in de uiterst 

droge streken van Neder-Californië hebben de ingenieurs der zuidelijke 

Pacific-lijn eene depressie gevonden van 300 voet % en wel in de Co- 

lorado-woestijn. 

„Laat ons thans aannemen, dat wij genoegzaam zijn voorbereid om 

het verschijnsel van afscheiding tusschen zee en meer in zijne omvang- 

rijkste macht te bespreken. We moeten nl. opmerken, dat de Siberi- 

sche IJszee niet slechts tot het Baikalmeer, maar zelfs tot het Aral- 

meer en de Kaspische zee, langs de oostelijke helling van het Ural-ge- 

bergte, zich uitstrekte. De spiegel der Kaspische zee ligt 78 voet, 

zijne diepste plaatsen meer dan 2188 voet beneden de oppervlakte van 

den Pontus. De hoogte van het Aralmeer werd in 1826 door AnJovu en 

DUHAMEL op 118 voet, in 1858 door den overste srruvers op 152 voet, en 

in 1874 door den overste THiro op 165 boven de zee bepaald. Indien 

deze opgaven ook allen, wat wel te vreezen is, alleen op barometri- 

sche hoogtebepalingen berusten, dan bezitten zij, ten gevolge van 

mogelijke vergissingen, slechts weinig waarde. In allen gevalle zou het 

Aralmeer, daar zijn diepte tot op 208 voet is gepeild, zelfs volgens 

„de meting van THILLO, nog met enkele deelen van zijn bodem bene- 

den den zeespiegel liggen. 

Aan eene voormalige oceanische fauna ontbreekt het in de Kaspi- 

sche zee niet. Reeds ALEXANDER V. HUMBOLDT * rekende daartoe de 

squillen, de syngnathus-soorten, en de gobiussoorten, de cerithiën en 

eenige algen, uit de familien der ceramieën en florideeën. De weekdieren 

t SrraBo. Tauchn. Tom. Î, p. 77. 

2 PerERMANN's Mittheilungen, 1814, S. 150. 

3 Centralasien. Berlin, 1844. 138. 1, S. 460, 
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der Kaspische zee en van het Aralmeer, gelijk mede het jonge kalk- 

gesteente, dat zich van den Pontus voorbij het Aralmeer tot verre in het 

steppengebied uitstrekt , ’t is alles een overblijfsel van de zee, Het is een 

voortzetting van de middellandsche-zeeprovinciën. Onder de 14 soorten 

komen er 8 in den Pontus, 2 in de Noordeuropeesche zeeën en 4 in 

het gebied van de Kaspische en Aralmeren. De helaas zoo vroeg aan 

de wetenschap „ontnomen reiziger Pedtsjenko verzamelde in ’t Aralbek- 

ken de volgende soorten: Adacna vttrea, Cardium edule, Meritana li- 

turata, Hidrobia stagnalis — allen brak-waterdieren, waarbij dan nog 

te voegen zijn Mytilus polymorphus en eene niet nader aangeduide’ Palu- 

dina-soort, welke beide laatsten echter ook of alleen in het zoete 

water voorkomen. 

Hier ontmoeten wij dus in het Aralmeer eveneens eene relicten-fauna, en 

daarmee is wel het beste bewijs geleverd, dat het bedoelde bekken het 

afgescheiden overblijfsels eener oude zee is, welke zich weleer niet slechts 

in de richting van het Kaspische meer, maar ook naar het noorden, zeker 

ongeveer 8300 werst (40 Duitsche mijlen), uitstrekte; althans binnen 

’t gebied der middelste Kirgiezenstammen heeft men, tusschen de on- 

telbare steppenmeren, zeeschelpen (Turritella triplicata en Cardium Ver- 

neuli) gevonden, die door den ontdekkingsreiziger naar St. Petersburg 

werden opgezonden. ' Bedoelde voormalige zee is zelfs nog op vrij wat 

hoogere breedten door hare overblijfsels aangewezen, en wel door B. v. 

corra *, die bij Petropaulowski aan den Isjim niet alleen vele zout- 

meren ontdekte, maar ook veel zeeschelpen, en bepaaldelijk eene soort 

van oester. Door het toenemen van het vasteland in de richting 

der tegenwoordige IJszee, moesten de Trans-oeralische steppen nood- 

zakelijk en voortdurend droger worden, zoodat de thans nog aanwezige 

meren, meestal slechts gevoed door de smeltende sneeuw, allen in eene 

periode van uitdrooging zijn. In dezen treurigen toestand, en wel in 

het laatste tijdperk daarvan, ontmoeten we den Sary Koepa (50° N. B), 

eertijds een elliptisch bekken met eene groote as van 15 Duitsche mij- 

len, thans versnipperd in een twintigtal groote vijvers of waterkom- 

men. Halfweg tusschen den Sary Koepa en het Aralmeer heeft de Ak- 

sakal in het zelfde lot gedeeld. * Intusschen, om geen misverstand te kwee- 

1 v. HELMERSEN, Beitragen zur Kenntniss des russischen Reiches, Bd, XVIII. 

Petersburg, 1856, S. 132. 

2 Der Altai, S. 51, 

? NóscuHer’s Keizen in de Beitragen u. s. we des Russ. Reiches, Bd, XVIII, 1856. 
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ken, moeten we er wel aan herinneren, wat voN HUMBOLDT heeft ge- 

zegd ' van een gelijksoortig verschijnsel in de steppenstreken, dat ech- 

ter volstrekt niet met het boven behandelde van gelijke natuur is. 

We moeten nl. de reeks van meren, die in eene steppenstreek wel 

eens en dikwijls in eene rechte lijn voorkomen, gelijk de parels aan een 

rozenkrans — van daar de naam ‘‘Rozenkranz-Seen”’, zooals HUMBOLDT 

ze noemde — niet beschouwen als van oceanischen oorsprong, maar 

als eene soort van inzinkingen des bodems, als een plaatselijk, door 

zandstormen uitgedroogd stroombed, dat zich dan in den regentijd als 

eene meren-rij vertoont. 

Indien echter de Kaspische zee weleer eene golf is geweest, indien 

zij zelfs na hare afscheiding als binnenmeer aanmerkelijk in omvang 

is verminderd, en bepaald verminderen moest, dan moet het ons 

toch zeker in hooge mate bevreemden, dat haar zoutgehalte zoo ge- 

ring is, als dit blijkt te wezen. Ten dage dat de Kaspische zee nog 

eene golf was, kan haar water ternauwernood minder dan 3.4 percent 

vaste stoffen in zich bevat hebben, en indien nu verder ten gevolge 

der verdamping haar waterspiegel aanmerkelijk daalde, dan moest haar 

water steeds zouter zijn geworden, en zouden wij reden hebben het 

gehalte daarvan op meer dan 4 percent te begrooten, dat is op 

nog hooger cijfer dan in de Roode zee bij Suez wordt gevonden. In 

plaats daarvan is de Kaspische zee in ’t noorden, waar zij door den 

aanvoer van het Wolga-water wordt gevoed, slechts brak , en zelfs in het 

zuiden, waar zij maar zeer geringen toevoer van kleine stroompjes ont- 

vangt, bevat het water niet meer dan 1,4 percent vaste bestanddee- 

len. En tot overmaat van dit alles heeft nog onlangs KARL V. BAUER 

gezegd, dat de uitlooging, het zoeter worden van het water der Kas- 

pische zee, voortdurend toeneemt. De Karaboegas moet nl. eene on- 

diepe, doch zeer uitgestrekte pan zijn, aan de oostzijde der Kaspische 

zee en met haar door een 150 schreden breede en gemiddeld 5 voet 

diepe opening verbonden. Door deze poort nu stroomt voortdurend 

het Kaspische-zeewater, zonder ooit terug te keeren, daar het in den 

Karaboegas verdampt. De vaste bestanddeelen moeten natuurlijk op 

den bodem der pan als een zoutlaag achterblijven. Voorzeker, deze 

waarneming is hoogst scherpzinnig, maar is de Karaboegas wel diep 

ee 

1 Centralasien. Bd. 1, S. 515. 

3 PETERMANNS Mittheilungen, 1858, S. 97, 
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genoeg om aan al ’tzout der Kaspische zee op zijn bode plaats te 

kunnen verleenen? Niet waarschijnlijk immers. Ook moest zijn mond, 

indien de waterstand weleer hooger was, veel breeder en dieper zijn 

geweest, ja het is zelfs de vraag of de Karaboegas destijds niet een af- 

zonderlijk bekken zal hebben gevormd. Gelukkig kan de zoetheid van het 

Kaspische zeewater langs anderen weg verklaard worden. Want immers, 

zoo deze zee van eene golf in een binnenmeer overgegaan is, dan heeft 

zij toch ook den tijd doorleefd, dat hare vereeniging met den oceaan 

nog slechts door eene of eenige zeeêngten plaats vond, juist zoo, als dit 

thans nog met de Oostzee het geval is. En zulke binnenmeren kunnen, 

uitgeloogd, van hun zoutgehalte gedeeltelijk beroofd, door de instroo- 

mende rivieren tot op den laagst mogelijken graad van zoutheid ge- 

bracht worden. Is niet in den zomer ook het water van de Bothnische 

golf zelfs drinkbaar ? 

Intusschen worden de onderzoekingen, die PrscueL noopten een uit- 

loogingsproces aan te nemen, thans gewraakt. Zoo schrijft o. a. de 

Heer r. CzERNY ’t volgende: ' ter analyse door GöBEL en ROSE is alleen 

het brakke water genomen, dat nabij de monden van den Wolga en 

den Ural voorkomt, en dat nog op eene diepte van slechts 2.5 vadem. 

Geen wonder alzoo, indien het onderzoek van het water uit het noorde- 

lijke ondiepe bekken, waar de aanvoer van zoet water duurzaam voort- 

gaat, slechts een gering zoutgehalte vertoonde. Beslissend is dan ver- 

der reeds het feit, dat de analyse van MEHNER (die het water had geno- 

men van de plaats, waar het diepe en vlakke gedeelte des bekkens 

samenkomen) terstond eene aanzienlijke verhooging van het zoutgehalte 

gaf, Neemt men nu verder in aanmerking, dat de zoutheid van alle 

meren zonder afvoerstroomen met de diepte toeneemt, dan kan het niet 

anders, of we moeten aan den vroegeren zout-gehaltebepalingen ons ver- 

trouwen ontzeggen. Maar natuurlijk, dit ontneemt noch iets aan 

PESCHEL's betoog (integendeel, het versterkt zijne meening), noch iets 

aan de waarde zijner poging om eene vermindering van het zoutgehalte 

in eenig meer door uitlooging te verklaren. j 

Wat is nu de slotsom van dit alles? Geene mindere dan deze, dat 

alle groote, omvangrijke meren ‘van Noord-Amerika, van den zuidrand 

der Alpen, in Zweden en in Noord-Rusland, in Middel-Azië en Siberië, 

van oceanischen oorsprong zijn. Wel is waar, tot heden weten we nog 

} PETERMANN's Mittheilungen, Brgänzungsheft n°. 84, 1876, S. 22, 
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niets van de fauna der meer-bekkens in Zuid-Afrika, Australië en 

Patagonië; van de toekomst echter mag verwacht worden , dat zij wel- 

haast de gegevens gereed hebben zal, welke een volledig antwoord op 

die vraag kunnen geven. 

De tweede klasse der stilstaande wateren op aarde bevat die meren, 

welker bekkens zich eerst gedurende of na de opheffing van het vasteland 

verdiept of gesloten hebben. Naardien diergelijke meren tot zelfs in 

’t poreuse diluvium niet ontbreken, zoude ons allereerst de vraag in 

de war kunnen brengen: van waar het wel komt, dat hun bodem het 

water niet doorlaat? Zelfs het graniet, in welks inzinkingen bij voor- 

beeld de meren van Finland te vinden zijn, wordt allerwege door 

kloven en scheuren doorwoeld, die het water tot groote diepten toe- 

gang verschaffen. Welnu, daarom worde opgemerkt, dat ieder pas ont- 

staand meer begint met den arbeid om zijn bekken, zijn bodem en 

zijn binnenwand, vastheid te geven. De fijne stoffen, die beken en 

stroompjes aanvoeren, de schelpen van slakken en mosselen, overdekken 

den bodem met eene soort van glazuur uit vasten leem, dien men in 

Zwitserland zeekrijt noemt. Niet alleen meren, maar ook veenkuilen, 

zijn, in-den stilstaanden toestand, door eene zoodanige grondlaag 

waterdicht gesloten. ! 

Een gedeelte der echte binnenmeren is door inzinking ontstaan. Dier- 

gelijke trechtervormige inzinkingen zijn veel voorhanden in alle kalk- 

gebergten, maar ten gevolge der scheuren, kloven en holen, komt er 

het water zelden tot staan, daar deze in kalkgebergten door chemische 

afslijting onophoudelijk vernieuwd worden. Het Zirknitser-meer met zijn 

wisselenden spiegel moge hier als voorbeeld volstaan. 

Overal, waar de aardkorst gipslagen verbergt, kan men inzinkingen 

en aardvallen verwachten, want deze stof lost zich op in 460 deelen 

water. De meren bij Sperenberg, niet verre van Berlijn, en die bij Sege- 

berg in 't Holsteinsche, hebben hun ontstaan aan de bovengenoemde 

oorzaak te danken. Zoutlagen zijn evenzeer aan eene oplossing in ’t 

water blootgesteld: de zoete en brakke meren bij Eisleben ontstonden 

dan ook door de instorting van weleer zouthoudende onderlagen. 

Zijn de bekkens van grooten omvang, dan moet ook de “‘ontwrich- 

ting” van den bodem van aanmerkelijke beteekenis zijn geweest. Ont- 

wrichtingen noemen we het inzinken van lagen der aardkorst langs 

| OswarD HEER, Urwelt, S 22 en 27. 
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eene scheur of kloof, wier eene wand dezelfde hoogte van vroeger be- 

houdt. In Zuid-Virginië (Vereenigde Staten) vindt men diergelijke in- 

zinkingen, welker zoomen 2000 tot 3000 meter hoogteverschil hebben: 

de kolenkalklagen zijn daar gezonken tot op den horizont der bene- 

den-silurische kalkgesteenten '. Ook 't Jordaandal met de zee van Ti- 

berias, de Doode Zee, de Wadi Arabah en de golf van Akaba liggen 

in eene zoodanige ontwrichtingskloof. De meening, als zouden de Doode 

Zee en de Jordaankloof zich weleer tot aan de Roode Zee hebben uit- 

gestrekt om daarvan door eene vulkanische uitbarsting gescheiden te 

worden, die meening — nog in den jongsten tijd uitgesproken — is 

verkeerd. Voor zoover OSCAR FRAAS de oevers bij el Gohr aan een 

nauwkeurig onderzoek onderwierp, bleek het hem, dat gemelde ver- 

eeniging slechts een gevolg was van de verbeelding der onkundigen 

in de geologie. 2 Trouwens men behoeft slechts eene doorsnede-kaart 

van Palestina te beschouwen, om dadelijk in te zien, dat van eene 

voortzetting van het Jordaandal geen sprake zijn kan. Verder moeten 

we nog opmerken, dat, zoo al niet om haar aanzienlijk zoutgehalte 

in de Doode Zee, dan zouden we toch ten minste in de Jordaan of 

in de zee van Tiberias eene relicten-fauna moeten aantreffen. 

In de binnenruimten der kraters van vulkanen is mede ruimte aan- 

wezig tot meervorming door opneming natuurlijk van regenwater. Het 

zal echter voldoende zijn, als wij ons bij deze soort van meren, op 

Java rawa's genoemd, niet langer ophouden dan noodig is om die der 

Tyrheensche kust in Italië te noemen. 

Wenden we ten laatste onze blikken naar het gebergte, dan bevinden 

wij, dat de waterbekkens daar op onderscheidene wijzen zijn ontstaan. 

Waar twee dalen loodrecht of ongeveer loodrecht tegen elkander stuiten, 

daar kan het gebeuren, dat hunne gletschers samentreffen en zij in den hoek 

van aanraking voor het water zich eene ruimte, een kuil weten te vormen , 

waar zij bergplaats vinden. Het is zelfs niet noodzakelijk, dat twee 

gletschers samentreffen, het is reeds voldoende, als de eerste de beste 

gletscher den mond van het zijdal verspert. Het opgehoopte water wordt 

dan een ijsmeer genoemd. Onder deze meren nu behoort het Märjelen- 

meer, dat met den Aletsch-gletscher in verband staat !. De bewoners, 

TL KREDNER, Geologie, S. 350. 

* Aus dem Orient, Stuttgart, 1867, S. 65. 

3 In “das Ausland”, 1868, bladz, 692 werden Sir CHARLES LYELLS mededeelingen 

over dit bekken en zijne doorsnede, 
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die beneden aan den voet van het dal zijn gevestigd, verkeeren door 

dit ijsmeer dikwijls in het grootste gevaar. Het kan nl. gebeuren, gelijk 

den 10en Juni 1845 werke- 

lijk geschiedde, dat het iĳjs- 

Marjlens An URN meer van den Vernagtglet- 

eN == A rei scher in één uur zijn gan- 

EN \ke schen inhoud van 72?/, milli- 
ax dk te ae ler: eN \\% 4 

\ oen kub. voet uitwerpt °, De 
Vorasing van een fimer volgens Sir Charles Lyell. grootste verwoesting veroor- 

zaakte echter eene doorbraak van een ijsmeer in ’t jaar 1841. Destijds stond 

een leger der Sihks aan den Indus in de nabijheid van Attok , toen eensklaps 

de stroom zijne oevers verliet en een aanzienlijk deel der krijgsmacht 

den dood vond door de plotselinge overstrooming *. De sporen van 

deze vreeselijke overstrooming waren een eind stroomopwaarts nog te 

zien, en de Indo-Britsche geografen schreven het wonder, dat de leger- 

scharen van Pharao in Pensjab geteisterd had, aan de doorbraak 

van een iĳsmeer toe, dat echter voorloopig nog onbekend bleef. De 

ware onheilstichter werd eerst later bekend en is onlangs door den 

verdienstelijken reiziger sHAW beschreven. Ten zuiden van den Kara- 

koroempas ontwikkelden zich namelijk de gletschermassa's van den 

Shayok, die zich als een machtige stroom met den Indus vereenigt, 

en dus moet het aan eene overstrooming van een daar aanwezig iĳs- 

meer toegeschreven worden, dat nog bij Attok, dat is, als we de 

„krommingen van den stroom meerekenen, op 180 Duitsche mijlen 

stroomafwaarts — een afstand in eene rechte lijn als van Hamburg 

naar Rome! — eene zoo vreeselijke verwoesting kon worden aangericht *. 

De afsluiting van een dal-einde behoeft niet altijd door het ijs te 

geschieden; een plotselinge bergstorting doet niet zelden denzelfden 

ondienst. Althans het Alleghe-meer, in de Caderische Alpen (provincie 

Belluno) ontleende in het jaar 1871 aan zoodanige bergstorting zijn 

oorsprong, * gelijk ’t Santa-Croce-meer in de nabijheid, reeds in de 

Tde eeuw na Christus was ontstaan. 

| SiNKLAR, die Oetzthaler Gebirgsgruppe, S. 154 geeft de geschiedenis van dezen 

gletscher, en op bladz. 76—77 eenige mededeelingen over ’t IJsmeer van ’t lengtedal , 

door den Gurglergletscher gevormd. 

* Proceedings of the Royal Geogr. Society, 1871, Vol. XV, no. 3, p. 175. 

3 RoBERT SHAW, Reise nach der hohen Tartarei, Yarkand und Kasghar. Jena, 
1872, S. 1269. 

4 v. KropeN, Buropa, 2o Aufl. S. 124 1. 
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Een andere bergval, die in 1854 het dal bij Flattach in het Karin- 

tische Mölldal versperde, veroorzaakte een meer, dat in 1861 nog 

1500 vademen lang was. Ook kan ’t gebeuren, dat door wolkbreuken 

de slijkmassa’s der berghelling worden meegevoerd en in het dal gewor- 

pen. Aldus ontstond het Gaishorn-meer in het Paltendal (Stiermarken), 

bij eene verwoede doorbraak van de Flitzenbeek. Eindelijk nog kan 

zoodanige meervorming ook langs den vreedzamen weg geschieden, 

als namelijk de slijkmassa’s van tegen elkaâr overliggende dalen in 

het hoofddal samenkomen. Zoo ontstond b.v. het Antholzer-meer in 

het gelijknamige Tiroolsche dal '. 

Waterophoogingen nu’, die door zoodanige dalverstoppingen ontstaan; 

kan men best Sinclarsche meren noemen, dat is nl. met den naam 

van hem, die de wetenschap ’t eerst met hunne ontwikkelingsgeschie- 

denis heeft verrijkt. Intusschen kunnen ook de eindmoraines der glet- 

schers, als deze zelfs reeds lang zijn verdwenen, als dalversperringen 

voorkomen. Zoo eindigt het Zürichermeer aan den voet eener moraine, 

waardoor de Limmat is heen gebroken. Doch ook bij dit meer is de 

bodem van het bekken dieper dan de spiegel zijner afvoerrivier, zoodat 

de moraine de opstuwing ten hoogste een weinig kan vermeerderd 

hebben. Indien de gletschers gedurende den ijstijd een reeds aanwezig 

dal vulden, dan werd dit door deze gletschers plaatselijk althans be- 

hoed tegen afsluiting door steenbrokken en moraines; trokken de glet- 

schers zich dan naar hun oorsprong terug, dan bleef het ijs in het dal 

nog een tijd lang achter en liet, na het smelten, opene ruimten over, 

die den geoloog lichtelijk verleiden konden tot de dwaling, alsof hier 

sprake kon zijn van uitdiepen en boren, in plaats van eene verhin- 

derde aanvulling van aanwezige diepten. Maar ten slotte maakte de 

verkeerde opvatting toch voor de betere plaats. | 

Ook de meren aan den voet der Beiersche Alpen liggen allen bin- 

nen de grenzen van een vroeger gletschergebied. Zelfs de kleinste vijver 

wordt aan gene zijde der morainen-grens niet meer aangetroffen” * 

Er zijn verder ook zulke bekkens en kommen voor de opneming 

van watermassa's geschikt, dat is om meren te worden, welke bij 

verheffing of golving van den grond ontstonden. In diergelijke geval- 

len kunnen wij van orografische meren spreken, om aan te duiden, 

dat de gedaante van den bodem des bekkens onmiddellijk of middel- 

t Dr. WALLMAN in het Jakrb. des österreich. Alpenvereins, Bd. 4, S. 4 en5. 

2 HAUPTMANN F. STARK in ’t Zeitschr. des Deutschen Alpenvereins, 1878, Bd, IV,S. 72. 
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lijk samenhangt met de buigingen in den bouw der lagen, Daar, waar 

een zijwaartsche druk een eenvoudige, evenwijdige kloof der lagen 

te voorschijn riep, daar ontstonden, als in den Jura, zadelvormige 

ruggen, tusschen welke inzinkingen of synclinale dalen de ovaalvor- 

mige meren ontstonden, een der hoofdvormen van opheffingsmeren, 

die het eerst door r. pesor werden besproken. * Wordt, door voortgezette 

opheffing of golving, beter door de welving der lagen, ingebroken, dan 

ontstaan er in de gapende kloven zoogenaamde kruismeren. Eindelijk kan 

het ook gebeuren, dat door uitwassching eener poreuze laag , die tus- 

schen harde steenmass’s ligt, en met deze was opgeheven, een kloof 

ontstaat, die door latere opheffing of afsluiting in een bekken ver- 

andert. Intusschen ligt het in den aard der zaak, dat niet alle meren 

het beeld van hun ontstaan zuiver bewaren. Eerder is aan te nemen, 

dat nu eens deze dan gene oorzaak van ontstaan op den voorgrond treedt. 

En ten slotte dienen wij er aan te herinneren, dat in de natuur de 

meest onderscheiden wegen tot schijnbaar gelijke uitkomsten leiden» 

zoodat dus de ontwikkelingsgeschiedenis den meren noodwendig al die 

gevallen moet omvatten, welke feiten aan de hand doen van inzin- 

kingen, dalingen in de aardoppervlakte beneden het gewone peil. 

Den Haag, September 1876. 

NOG TETS OVER ECHO'S. 

Konden de lezers van het Album der Natuur in de achtste afleve- 

ring van den laatsten jaargang van dat tijdschrift kennis maken met 

fluitende echo’s, wellicht wekt het hunne belangstelling te vernemen dat er 

ook echo's gevonden worden, die, al naar de omstandigheden , een toon 

teruggeven, hooger en lager dan de waarnemer verwacht te hooren. 

Mijne kennismaking met een dergelijke echo vond onder de vol- 

gende omstandigheden plaats. 

Voor eenigen tijd ging ik langs den spoorweg van Brummen naar 

Zutphen, en passeerde mij, op ongeveer een kwartieruur afstands van 

eerstgenoemd station, de sneltrein van Zutphen naar Arnhem. 

» Der Gebirgsbau der Alpen, Wiesbaden, 1865, S. 128. 
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Nadat deze mij circa 800 meter voorbijgereden was, hoorde ik het 

signaal, hetwelk de machinist verplicht is met de stoomfluit te geven, 

bij de nadering van eene kromming in den spoorweg. 

Ofschoon aan iets anders denkende, trok het mijne aandacht, dat 

de echo, die eenige seconden later volgde, ruim een toon hooger. was, 

dan dien ik van de stoomfluit waarnam. 

Het vreemde van dit verschijnsel deed mij het terrein nader opne- 

men, en mij kwamen daarbij de proeven over het geluid in de gedach- 

ten, door den hoogleeraar Buis BALLOT te Utrecht genomen en, naar 

ik meen, reeds in een der vorige jaargangen van dit tijdschrift vermeld. 

Voor degenen, die zich die proeven niet herinneren, zij hier kort 

medegedeeld, dat het geluid, voortgebracht op een in snelle beweging 

zijnde locomotief, den waarnemer hooger of lager van toon in de 

ooren zal klinken, al naardat de geluidsbron hem nadert of zich van 

hem verwijdert. 

Het verschil in hoogte tusschen den waargenomen en den werke- 

lijken toon hangt af van de snelheid, waarmede de geluidsbron van 

plaats verandert. In het geval waarvan hierboven sprake is, was de 

toestand ongeveer als op nevensgaande schets is aangegeven. 

Bij a staat ten westen van den spoorweg eenig houtgewas, dat het 

geluid van de stoomfluit, bij 5, opving en terugkaatste naar c‚ waar 

ik mij bevond. Op het oogenblik dat ik het signaal hoorde, verwij- 

derde zich de locomotief van mij. De toon, dien mijn oor opving, was 

daardoor lager dan die, door de fluit voortgebracht. 

Een waarnemer bij a geplaatst zou daarentegen een toon gehoord 

hebben, hooger dan die van de fluit, omdat de geluidsbron hem naderde. 

Deze hooge toon nu, onveranderd door a teruggekaatst, werd ook 

na eenig tijdsverloop door mijn oor, in ec geplaatst, opgevangen. Het 

verschil van den eersten met den laatst waargenomen toon, zal naar 

gissing 1!/, toon bedragen hebben. 

Met bovenstaande gegevens laat zich ook het geval denken, dat de 
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waarnemer bij c een echo hoort, lager van toon, dan de stoomfluit. 

Daarvoor zou de locomotief zich in tegenovergestelde richting, als de 

hierboven vermelde, moeten bewegen. 

Beide gevallen zouden ook waar te nemen zijn voor iemand die 

op de locomotief geplaatst was, gesteld dat het geraas der machine 

de echo niet overstemt. 

Echo’s als de hier vermelde zijn voorzeker op onderscheiden plaat- 

sen aan ons spoorwegnet waar te nemen. 

Daar het mij niet bekend is, dat een dergelijk geval vroeger waar- 

genomen werd, acht ik het wel der moeite waard de aandacht daarop 

te vestigen. 

Zutphen, 20 Juni 1876. H. vaN ERKEL. 

GECONCENTREERD ZWAVELZUUR, 
EEN MIDDEL OM HET DROGEN VAN NIEUW GEPLEISTERDE 

MUREN TE BEVORDEREN. 

Er zijn twee soorten van vochtige muren. Vooreerst die welke vochtig 

zijn door eene oorzaak daar buiten gelegen, met name door zoogenaamd 

zakwater, dat — van hooger gelegen plaatsen komende — zich in de 

lager gelegen gedeelten van een terrein verzamelt, met de fondamen- 

ten van een gebouw in aanraking komt en door de muren wordt 

opgezogen. Dit euvel kan (wanneer het terrein er zich toe leent) be- 

streden worden door in den bodem, tusschen het gebouw en het hooger 

gelegen terrein, eene geul te graven. Die geul moet dieper zijn dan 

de fondamenten liggen, wordt gedeeltelijk met takkebosschen en ver- 

volgens met zóóveel van de uitgegraven aarde aangevuld, als daartoe 

noodig is. 

Aldus verschaft men aan het zakwater eene andere richting en kan 

het afleiden naar zinkputten. 

Ten tweede heeft men dikwijls te kampen met het langzaam op- 

drogen en week blijven van nieuw pleisterwerk; dit volkomen opdrogen 

zal zóóveel tijd vereischen als noodig is, om het hydraatwater uit het 
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kalkhydraat der metselspecie te vervangen door het koolzuur der 

lucht, gelijk onderstaande formule aanduidt. 

Ca H? 0? + CO? = Ca CO? + H? 0. 

Het is bekend, dat men — om het hard worden van dergelijk 

pleisterwerk te bespoedigen — houtskool brandt in open fornuizen, 

minder met het oog op de daardoor ontwikkelde warmte dan wel met 

het oog op den invloed van het verbrandingsproduct: koolzuur. Dit 

branden wordt dan eenige dagen voortgezet en men ziet de muren 

in het vertrek, waar het geschiedt, wel nat worden door het afge- 

scheiden hydraatwater, maar later drogen zij dan spoediger op. 

Theoretisch juist, stuit dit proces in de toepassing op twee bezwaren: 

1° hebben de plafonds — voor zoo ver die aanwezig zijn — na de 

bewerking een geel of geelbruin geblakerd aanzien ; te 

2° kan men zonder betrekkelijk groote kosten te REE niet dagen 

achtereen houtskool branden. 

Om nu ten minste het eerste bezwaar op te heffen, Lb ik eens 

beproefd, koolzuur te ontwikkelen uit marmer en zoutzuur en het gas 

te drogen door zwavelzuur. Als ontwikkelingsflesch werd gebezigd een 

van de bekende door een mand omhulde zwavelzuur-fesschen uit den 

handel. Evenals bij het houtskool-branden is voorgeschreven, werd — 

tijdens de operatie — het vertrek zoo zorgvuldig mogelijk gesloten. 

Maar ik vond het resultaat niet evenredig aan den omslag, dien ik 

gemaakt had, want dagen later kon ik in het pleisterwerk nog in- 

drukselen maken met de vingertoppen. 

Nu ruim vier jaren geleden, deelde mij een verdienstelijk Duitsch 

decoratie-schilder, FRIEDRICH FLORACK geheeten en te Amsterdam woon- 

achtig, mede, dat hij had aangenomen eenige muurschilderingen ° 

uit te voeren op een nieuw gestucadoorden wand van een perceel 

op de Heerengracht aldaar. Hij moest het werk op een bepaalden tijd 

afleveren en vreesde terecht dat de vochtigheid van den muur een 

nadeeligen invloed zou uitoefenen op zijn schilderwerk. Daarover 

nadenkende, ried ik hem aan het geheele vak te bestrijken met ge- 

concentreerd zwavelzuur, aan die operatie een of meer groote kwas- 

ten van varkenshaar op te offeren, en na het zuur + 24 uur te hebben 

laten inwerken, eventueel overgebleven sporen daarvan weg te was- 

schen. met zuiver water. Ik ging uit van de onderstelling, dat het 

zwavelzuur zich zou meester maken van al het vocht, dat het op den 

muur ontmoette, dat de gips, die hoofdzakelijk aan de oppervlakte 
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zou gevormd worden, zich eveneens met een gedeelte water zou ver- 

binden, en dat ik dus aan het buitenste gedeelte van het muurvak 

kunstmatig een gedeelte vocht onttrekken zou. Men zal zeggen: “le 

remède était pire que le mal, want gij hebt door het afwasschen meer 

water op de poreuse gipslaag ‘gebracht dan gij uit het pleisterwerk 

door uw zwavelzuur hebt willen verwijderen !’ Die opmerking is juist, 

maar men. vergete niet, dat eene gipslaag mechanisch aanhangend 

water gemakkelijker verliest dan pleisterwerk, waarin scheikundig 

gebonden water bij gedeelten moet worden verplaatst door koolzuur. 

In alle geval: 

“Grau, theurer Freund, ist alle Theorie; 

“Und grün des Lebens goldner Baum;’’ 

en dit bleek ook in het bewuste perceel op de Heerengracht, want 

eenige dagen na het afwasschen was de muur glad, hard en droog en, 

blijkens een, in September 1. 1. van den Heer FLORACK door mij ont- 

vangen schrijven, heeft zich zijn schilderwerk, in 1872 uitgevoerd, 

tot op heden uitmuntend gehouden. | 

Met dien vrijbrief op zak heb ik in den laatsten tijd in meer dan 

één gebouw dit middel met aanvankelijk even goede resultaten toege- 

past, intusschen met weglating van het afwasch-water. Ik kon toch 

op de met het zwavelzuur behandelde muren den dag na de bewer- 

king geen spoor daarvan op de oppervlakte ontdekken en vertrouw 

dus, dat al het zuur aan kalk zal gebonden geweest zijn. Hiervan 

dient men zich echter vooral nauwkeurig te overtuigen, wanneer — 

zooals tegenwoordig gebruikelijk schijnt te zijn — behangselpapier on- 

middellijk op de muren wordt geplakt en derhalve het bespannen met 

linnen achterwege blijft. | 

Aangezien ik noch gelezen noch van anderen gehoord heb , dat dit een- 

voudig middel vroeger is toegepast, heb ik gemeend het hier te mogen 

aanprijzen. Als ik derhalve, door het middel nieuw te noemen, een onjuist- 

heid bega, dan geschiedt dit onbewust en tevens met de beste bedoelingen, 

Overigens ben ik bereid inlichtingen te verschaffen aan ieder, die 

deze begeeren mocht. 

Overveen, 7 October 1876. P. J. van Erpik THIEME. 



DE KEIZERLIJKE UNIVERSITEIT VAN TOKIO 

IN JAPAN. 

In Chemical News van 18 Augustus 1876 lezen wij het volgende, dat 

ontleend is aan The calendar of the Tokio Kaztsei-Gakki, or Zmperial 

University of Tokio, for the Year 1875. 

«De verwonderlijke vooruitgang van de Japanners in wetenschap en 

nijverheid heeft reeds de algemeene aandacht getrokken, maar velen 

zullen verbaasd zijn, wanneer zij vernemen dat er eene universiteit be- 

staat, die zoo goed georganiseerd en met zoo ruime hulpmiddelen toe- 

gerust is als die van Tokio. 

Als een voorbeeld geven wij hier eenige bijzonderheden aangaande. 

het onderwijs in toegepaste scheikunde, aan welks hoofd Prof. r. w. 

ATKINSON staat. Alvorens daarvoor toegelaten te worden, moet de stu- 

dent een voldoend examen hebben afgelegd in de engelsche taal, in 

anorganische scheikunde, wiskunde en proefondervindelijke natuurkunde. 

De cursus over toegepaste scheikunde omvat drie jaren, en strekt zich 

uit over de volgende vakken: analytische chemie, chemische techno- 

logie, metallurgie en organische chemie. In het eerste jaar worden in 

den cursus van chemische technologie de volgende onderwerpen behan- 

deld: hout, veen, steenkool, coaks, gas, gasverlichting, teer en de 

daarvan afgeleide produkten, bijprodukten der gasfabrikatie, produk- 

ten der droge destillatie van hout, azijnzuur, naphta, minerale olieën, 

salpeter, salpeterzuur, buskruit, de fabrikatie van alkaliën, zwavel, 

zwavelzuur, zwaveligzure soda, chloorwaterstofzuur, chloor, bleekpoe- 

der, zouten van soda en potasch, magnesium en aluminium, jodium 

en bromium. In het tweede jaar gaat de student over tot: de chemie 

der verwstoffen, der fabrikatie van glas en aarden en porceleinen voor- 

werpen, zeep, wijn, suiker, ontplofbare stoffen, enz. Voor zoover het 

mogelijk is, wordt aan de studenten gelegenheid gegeven om de ver- 

schillende bereidingen en bewerkingen niet enkel theoretisch maar ook 

praktisch te leeren kennen. 

“De professoren aan de universiteit zijn Europeanen en Amerikanen, 

maar aan hen zijn een groot aantal inboorlingen als assistenten toes 
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gevoegd, en het lijdt geen twijfel of de diensten van vreemdelingen 

zullen niet meer gevraagd worden, zoodra er inboorlingen zijn, die in 

staat zijn hen te vervangen. De Japanners zijn veel te slim, om niet 

te begrijpen, dat eene natie, die op vreemde talenten en uitvindingen 

steunt, ten slotte zien moet dat hare eigen kinderen nederdalen tot 

den rang van houthakkers en waterdragers. 

“Hen aan alle vereischten volkomen voldoend laboratorium is ge- 

bouwd, en van al de noodige chemische en physische toestellen ruim 

voorzien. De werken over chemie en physica in de universiteits-biblio- 

theek bedragen 2697 boekdeelen. 

“Zal het te verwonderen zijn, indien ten eenigen dage Japan een der 

zetels van oorspronkelijk natuuronderzoek wordt, terwijl Engeland, 

verstikt door den omvang en de menigte der examina, dien toestand 

van onbewegelijkheid bereikt, dien wij eenmaal als het kenmerk van 

het verre Oosten beschouwden ?” 

Zoude het laatste gedeelte dezer vraag ook op ons vaderland toe- 

passelijk zijn ? HG. 

EEN MERKWAAARDIGE ZONSOPGANG. 

In het Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie van 

27 September 1876, geeft de heer weBer te Pecheloh bij Munster de 

volgende beschrijving van den hemel op den morgen van 24 Juli j.l. 

Nog stond de zon 5° tot 6° onder den horizon, toen een machtige 

_ lichtwal zich achter den Osning verhief en zich van daaruit een schit- 

terende stralen-waaier begon naar boven uit te strekken. Aanvankelijk 

scheen het alsof de verlichting zich hierbij bepalen zoude, toen wij, na 

3 of 4 minuten, als het ware op eens, niet meer zooals gewoonlijk een 

verwijderd morgenrood aanschouwden, maar er zelve ons te midden 

van geplaatst bevonden. De kleurentint was hoogst eigendomlijk en 

vreemd; het geheele hemelgewelf, tot voorbij het zenith, vertoonde zich 

gloeiend geel, met eenige bijmenging van rood. Het buitengewoon sterke 

licht drong door tot in de binnenste ruimten der woning. 

Op het veld rustte een fijne nevel als dauw. Aan den hemel waren 
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breede nevelbanden, die in noord-noordwestelijke richting zich tot een 

nevelbank van 25° hoogte vereenigden, terwijl zij, in het daartegenover 

gelegen punt, desgelijks te samen kwamen. Van daaruit liet zich van tijd 

tot tijd een langdurig maar zwak rollen van verwijderden donder hooren. 

Het schouwspel werd nog grootscher, de verlichting nog schitteren- 

der; het scheen alsof het licht de geheele schepping om ons heen in goud 

wilde kleeden. Ook de nevelbanden , die zich intusschen zeer verbreed had- 

den en naar het oosten zichtbaar afdaalden , namen deel aan deze kleuring. 

Nu was de zon op het punt van zich te vertoonen; zij toonde zich 

door de haar het naastbijzijnde nevelstrepen heen, en er vormde zich 

aan den hemel een stralenkrans, die van de zon als middelpunt uitging. 

De kleurenstraal van dien krans was allerprachtigst en wisselde tus- 

schen violet, groen en rosa. Het geheele beeld geleek op sommige vormen 

van het noorderlicht. 

Nog was de zon niet geheel van achter den Osning verrezen, toen 

een geheel gesloten regenboog zich over den hemel uitbreidde. Zijn top 

raakte het zenith; zijne breedte bedroeg ter nauwernood een graad, 

maar hij vertoonde al de kleuren in buitengewone duidelijkheid. Met 

dezen regenboog hield de verlichting, te midden waarvan wij ons tot 

op dit oogenblik toe bevonden hadden, naar het westen toe op. Doch 

ook daar, waar de hemel tot nog toe zuiver was geweest, wachtte ons 

nog een eigenaardig schouwspel. Een nevelzuil, die met haar voet op 

den horizon rustte, verhief zich totdat zij met haar top den regenboog 

raakte. Zij geleek een palm met een rijk gekleurde kroon, waarvan 

de tinten telkens afwisselden. 

Nog rolde de donder ver in het zuiden. De nevelbanden werden breeder 

en breeder; daarop scheurden zij plotseling in stukken die aangroeiden 

tot grijze wolken. De verlichting verdween. De zon, die tot 4° gestegen 

was, werd plotselijk door een wolkenkap bedekt. Het vreemde licht- 

schijnsel maakte plaats voor een even vreemde duisternis. 

Het weder was gedurende het overige van den dag zoel en drukkend. 

Des namiddags hoorde men weder in het zuiden het meergenoemde 

rollen, maar tot een onweder kwam het niet.” He. 
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DARWIN, 
GESCHETST DOOR 

P. HARTING. 

Op den 12den Februari j. 1. ontving DARWIN, bij gelegenheid van zijn 

acht en zestigsten geboortedag, een in donker paars fluweel gebonden, 

rijk met zilver versierd album in groot 40 formaat, met 217 portret- 

ten: alle van Nederlanders. Dit album draagt tot opschrift: 

PRESENTED TO 

DR. CHARLES DARWIN 
ON HIS 68sr BIRTH-DAY, 
AS A TOKEN OF ESTEEM, 

BY HIS ADMIRERS IN THE NETHERLANDS. 

Bij dit album was eene alphabetische lijst gevoegd van de namen, 

betrekkingen en woonplaatsen der deelnemers, alsmede een in het 

engelsch geschreven brief, die, namens de Nederlandsche Dierkundige 

vereeniging, onderteekend was door de heeren A. A. VAN BEMMELEN, 

president, en m. J. verm, secretaris dier vereeniging. 

De inhoud van dien brief, in onze taal overgebracht, is de volgende. 

ROTTERDAM, 3 Februari 1877. 

Mijnheer ! 

«In het begin dezer eeuw leefde te Amsterdam een geneesheer, DR. 

J. B. DOORNIK, die, in 1816 naar Java vertrokken, het overige gedeelte 

9 
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van zijn leven grootendeels in Indië heeft doorgebracht. Zijn buiten 

Nederland weinig bekende naam verdient evenwel in aandenken te 

blijven, omdat hij onder de voorloopers der ontwikkelingstheorie eene 

eervolle plaats inneemt. Onder zijne talrijke geschriften van wijsgeerig- 

natuurkundigen inhoud verdienen uit dit oogpunt vooral zijn Wijs- 

geerig natuurkundig onderzoek aangaande den oorspronkelijken mensch 

en de oorspronkelijke stammen van deszelfs geslacht, en de verhan- 

deling Over het begrip van levenskracht uit een geologisch oogpunt 

beschouwd, vermeld te worden. Het eerste verscheen reeds in 1808, 

het andere, hoewel omstreeks denzelfden tijd geschreven, werd eerst 

in 1816 in een bundel Wijsgeerig-natuurkundige verhandelingen , tege- 

lijk met eenige andere opstellen van meer of minder gelijke strek- 

king, door hem uitgegeven. Uit deze geschriften leert men DOORNIK 

kennen als een beslist voorstander van de stelling, dat de onderschei- 

dene vormen, waarin zich het leven in opvolgende tijden geopenbaard 

heeft, allengs de eene uit de andere zijn ontstaan. Hij staat reeds ge- 

heel op het standpunt, waarop zich kort daarna LAMARCK ten opzichte 

der dierenwereld en vervolgens PRrÉVvosT en LYELL ten opzichte der 

geologische geschiedenis van onzen aardbol geplaatst hebben. 

“Doch de zaden door Dr. poorNiK gestrooid vielen in geene vrucht- 

bare aarde. Wel werden eenige zijner stellingen betreffende den oor- 

sprong van den mensch door den Groningschen Hoogleeraar G. BAKKER 

in eene uitvoerige verhandeling tegengesproken; het publiek sloeg 

daarop evenwel weinig acht, en weldra geraakten zij geheel in ver- 

getelheid. 

‘Een menschengeslacht ging voorbij, eer men in Nederland meer aan- 

dacht aan de evolutieleer begon te schenken. Aanleiding daartoe gaf 

de verschijning van het bekende werk: Vestiges of the natural history 

of Creation. 

‘Van dit werk verscheen in 1849 eene Nederlandsche vertaling van 

de hand van Dr. 3, H. VAN DEN BROEK, Leeraar in de Scheikunde aan 

de Kweekschool voor militaire geneeskundigen te Utrecht, voorzien van 

eene voorrede van. den beroemden, ook in Engeland wel bekenden chemi- 

cus Prof. G. J. MULDER. Dit werk verwekte een levendigen pennestrijd, 

maar het aantal tegenstanders was grooter dan dat der voorstanders. 

Merkwaardig genoeg vond het meer ingang bij het groote publiek, en 

inzonderheid bij eenige godgeleerden van liberale richting, dan bij de 

vertegenwoordigers der natuurwetenschappen. Bijna alle dier- en plant= 
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kundigen van naam, die destijds in Nederland bloeiden, zagen in de 

denkbeelden van den schrijver slechts hersenschtmmen en hadden meer 

oog voor de zwakke zijden van het werk, dan voor zijne deugden. Dit 

kon echter een betrekkelijk succes niet verhinderen. In 1854 is zelfs 

eene derde uitgave van de vertaling van dit werk in het licht gegeven, 

die met vele aanteekeningen van den vertaler werd verrijkt. 

“Onder de weinige Nederlandsche geleerden, die een open oog hadden 

voor het licht dat de ontwikkelingstheorie over de geschiedenis der 

schepping verbreidt, nroeten in de eerste plaats twee Utrechtsche hoog- 

leeraren genoemd worden, namelijk: Fr. c. DONDERS, die in zijne In- 

wijdingsrede: De Harmonie van het dierlijk leven, de openbaring van 

wetten, door hem in 1848 uitgesproken, als zijne meening te kennen gaf, 

dat in de allengsche veranderingen van den vorm, die het gevolg kunnen 

zijn van de veranderde omstandigheden, eene oorzaak kan gelegen zijn 

van het ontstaan van verscheidenheden die men thans gewoon is als 

soorten te begroeten, en P. HÁRTING, die in den winter van 1856 voor 

een gemengd gehoor eene reeks van voorlezingen hield over de geschie- 

denis der schepping, die hij in het volgende jaar onder den titel Voor- 

wereldlijke scheppingen in het licht gaf. Bij de uitgave plaatste hij 

aan het slot van dit werk eene uitvoerige aanteekening, gewijd aan 

eene kritische beschouwing van de ontwikkelingstheorie. Ofschoon hij 

daarin bij een “non liquet” staan bleef, is het niet te ontkennen, dat 

daarin wel eenige ingenomenheid doorstraalt met eene theorie, die nog 

verscheidene jaren later een zijner beroemde en geleerde ambtgenooten 

(de Leidsche Hoogleeraar J. VAN DER HOEVEN) gewoon was, — daarbij 

de woorden van een bekend Fransch schrijver tot de zijne makende, — 

te signaleererni als eene verklaring “de l'inconnu par l'impossible.” 

“In 1858 hield Uw beroemde landgenoot sIR CHARLES LYELL zich eenige 

dagen te Utrecht op. Door eenige gesprekken met dien uitstekenden 

geleerde over de ontwikkelingstheorie, waarvan LYeLL zelf zich tot dus- 

ver in zijne geschriften althans geen voorstander had betoond, werden 

de geleerden hier te lande het eerst opmerkzaam gemaakt op hetgeen 

in Engeland in die richting werd gedaan en voorbereid. Hij vestigde 

de aandacht op de pas verschenen verhandeling van WALLACE in het 

tijdschrift der Linnean Society en verhaalde dat zijn vriend vARWIN zich 

sedert vele jaren met eene ernstige studie van dit onderwerp bezig hield, 

en dat eerlang een werk daarover van zijne hand zoude verschijnen, 

dat, naar hij meende, een grooten indruk zou te weeg brengen. Uit deze 
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gesprekken bleek duidelijk dat Lyeur zelf aan het wankelen was geraakt ; 

in de eerstvolgende uitgave zijner Principles of Geology betoonde hij 

zieh, gelijk men weet, een overtuigd voorstander der ontwikkelings- 

hypothese. Maar ook de Hoogleeraaar HARTING volgde hem weldra op 

denzelfden weg. In zijne in 1862 uitgegeven Algemeene Dierkunde 

kon hij zich met volle overtuiging als voorstander der hypothese doen 

kennen. Ook een ander beroemd geleerde, de Utrechtsche Professor in 

de Botanie, MIQUEL, die zich vroeger een tegenstander der ontwikke- 

lingsleer had betoond, was in de laatste jaren zijns levens daartoe be- 

keerd, ofschoon dit nergens duidelijk uit zijne uitgegeven geschriften 

blijkt, maar hij. verzweeg dit in bijzondere gesprekken niet en gaf er 

ook blijken van in zijne lessen. 

“Waaraan was deze verandering toe te schrijven? Bij HARTING en 

MIQUEL, zoowel als bij LYeLL en zoo vele anderen in alle landen van 

Europa, was zij de vrucht der studie van het door U in 1859 uitge- 

geven werk On the origin of Species, dat het eerst eene vaste basis 

aan de ontwikkelingsleer heeft verschaft. Dat werk, in 1860 door Dr. 

T. C. WINKLER, thans Directeur der geologische, mineralogische en 

palaeontologische verzamelingen van “TEYLER's stichting” te Haarlem 

in het Nederduitsch vertaald, wekte ook hier groote en algemeene be- 

langstelling. Wel kon men niet verwachten, dat eene leer, zoo diep 

ingrijpend, zoo scherp gekant tegen bestaande meeningen en vooroor- 

deelen, bij allen bijval, dadelijk algemeen ingang vinden zou. Velen, 

zelfs onder de natuurkundigen, boden heftigen tegenstand, en de Hoog- 

leeraar J. VAN DER HOEVEN poogde voor wat hij — gevormd, gelijk hij 

was, in de school van cuvrer, — een schadelijk vergif achtte, een 

tegengif te vinden door ook het bekende artikel uit Praser’s Magazine 

van den heer HOPKINS in onze taal overtebrengen. Doch noch de uitgave 

van dit geschrift, noch zijn invloed op zijne leerlingen konden den 

stroom tegenhouden, vooral niet toen na zijn dood de Duitsche zooloog, 

EMIL SELENKA, thans Professor in de zoologie te Erlangen, naar Leiden 

werd beroepen. Verklaard voorstander der door u gepredikte leer, wist 

hij onder de jongere beoefenaars der zoologie daarvoor eene groote 

geestdrift te verwekken en eene school te stichten, waarin de overtuiging 

leeft, dat de ontwikkelingstheorie de sleutel is tot de verklaring der 

scheppingsgeschiedenis. Te Utrecht was Prof. HARTING met meer en 

meer besliste overtuiging in dezelfde richting werkzaam, en te Leiden is 

zij door SELENKA's opvolger, Prof. C. K. HOFFMANN, evenmin verloochend, 
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Ook de namen van onderscheidene andere, en daaronder ook Groningsche 

en Amsterdamsche Hoogleeraren konden hier genoemd worden. Door 

de van uitgebreide toelichtende aanteekeningen voorziene vertaling uwer 

latere werken over The descent of Man en The eapression of the 

emotions in Man and Antmals, en door het schrijven en vertalen van 

verschillende stukken op uw leer betrekking hebbende, heeft vooral ook 

Dr. HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN krachtig bijgedragen om uwe denk- 

beelden in Nederland meer algemeen bekend te maken. Om te doen 

zien hoe algemeen zij onder de jongere zoologen en botanisten en meer 

en meer ook onder de beoefenaars van verwante vakken in Nederland 

worden gehuldigd, zouden wij nog op-een aantal kleinere geschriften 

en artikelen in tijdschriften kunnen wijzen. Wij achten dit evenwel 

geheel overbodig, nu wij u, Mijnheer, ter gelegenheid van uw 68sten 

verjaardag, door de aanbieding van een Album met de portretten van 

een aantal beoefenaars en liefhebbers der Natuurkundige Wetenschappen 

in Nederland, het overtuigend bewijs kunnen leveren, hoe hoog uw on- 

vermoeid streven in het belang der wetenschap bij ons wordt gewaar- 

deerd, welk een eerbied aan u als den wegwijzer op deze nieuwe baan 

wordt toegedragen. De eerste plannen tot het aanbieden van zulk een 

bewijs van hulde werden, wij erkennen het gaarne, door Dr. HARTOGH _ 

HEYS VAN ZOUTEVEEN ontworpen. De uitvoering van die plannen heeft 

echter het bestuur der Nederlandsche Dierkundige vereeniging op zich 

genomen, en dit heeft gemeend dat het voor u, bij de aanbieding van 

dit nederig bewijs onzer hulde, niet geheel onbelangrijk zoude wezen 

iets omtrent de lotgevallen der ontwikkelingstheorie in Nederland te 

vernemen, te meer omdat uit dit historisch overzicht blijkt, dat, zoo 

al vroeger in die richting eenige denkbeelden geopperd zijn, toch aan 

U alleen de eer toekomt van ook in Nederland door Uwe geschriften 

eene school van ijverige en overtuigde aanhangers der ontwikkelingsleer 

te hebben gesticht. Uit de bijgevoegde lijst der namen zult gij zien dat 

daartoe behooren vele professoren in de natuurhistorische vakken, in 

de anatomie en physiologie, alsmede in andere natuurwetenschappen, aan 

de drie Nederlandsche Universiteiten, het Athaenum illustre te Amsterdam 

en de Polytechnische Akademie te Delft, de Conservatoren der Zoologi- 

sche museëön, de directeuren der Zoologische tuinen, alsmede een groot 

deel der leeraars in Zoologie en Botanie aan de Hoogere Burgerscholen !. 

' Het getal der doctoren, die hunne portretten hebben ingezonden bedraagt 81, dat 

der professoren 21. 
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“Aanvaard, Mijnheer, dit blijk onzer hoogachting en hulde, niet om 

de waarde die het voor u bezitten kan, maar als een bewijs, dat U 

zoo wij meenen niet anders dan welgevallig kan zijn, dat de zaden zoo 

mild door U gestrooid ook in Nederland een zeer vruchtbaren bodem 

hebben gevonden.” 

Het op dezen brief van den heer DARWIN ontvangen antwoord, dat 

aan den heer VAN BEMMELEN gericht was, luidt in onze taal overge- 

bracht, als volgt. 

Down, Beckenham Febr. 12% 1877. 

Mijnheer ! 

“Ik ontving gisteren het prachtige geschenk van het Album en tevens 

uwen brief. Ik hoop dat gij op de eene of andere wijze trachten zult 

aan de tweehonderd en zeventien geachte beoefenaars en lief hebbers 

der natuurwetenschap, die mij hunne photographiën hebben toegezon- 

den, mijne dankbaarheid uit te drukken voor hunne buitengewone 

vriendelijkheid. Dit geschenk heeft mij hoogst aangenaam getroffen, en 

ik denk niet dat eenig blijk uwer goede meening kon zijn uitgedacht 

dat eervoller voor mij geweest ware. Ik ben wel overtuigd dat mijne 

boeken nooit hadden kunnen. geschreven zijn en geenen indruk op het 

publiek zouden hebben gemaakt, indien niet reeds eene onmetelijke 

hoeveelheid van materiaal ware verzameld door een lange reeks van 

voortreffelijke waarnemers; en het is bn aan hen, dat dank- 

baarheid verschuldigd is. 

“Ik geloof dat ieder arbeider op het veld der wetenschap zich wel 

eens ter neder gedrukt gevoelt en twijfelt of hetgeen hij heeft uitge- 

geven wel de moeite, die het hem gekost heeft, is waard geweest; 

maar wanneer ik immer, gedurende de weinige jaren levens die mij 

nog zullen overblijven, eene opwekking noodig heb, dan zal ik zien 

naar de portretten van mijne hooggeachte mede-arbeiders op dit veld 

en mij hunne edelmoedige sympathie herinneren. Wanneer ik sterf, dan 

zal het album een zeer kostbaar erfstuk voor.mijne kinderen zijn. Ook 

moet ik nog mijne erkentelijkheid betuigen voor de in uwen brief be- 

vatte belangrijke geschiedenis van den voortgang der meeningen in de 

Nederlanden ten aanzien van de ontwikkelingsleer; het daarover me- 

degedeelde was voor mij geheel nieuw. Nogmaals zeg ik al degenen 
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die deel hebben genomen aan dit voor mij overgetelijk geschenk, van 

harte dank voor hunne mij betoonde vriendelijkheid en blijf 

Mijnheer ! 
Uw verplichte en dankbare dienaar, 

CHARLES R. DARWIN.” 

Waarschijnlijk zal het aan sommige lezers van ons Album aange- 

naam zijn bij deze gelegenheid iets naders te vernemen omtrent DARWIN, 

den man wiens naam op zoo veler lippen is, maar wiens leven en 

werken aan zoo weinigen bekend zijn; den man, over wiens leer zoo 

velen het wagen een oordeel uit te spreken, terwijl zoo weinigen daar- 

toe werkelijk bevoegd zijn. 

CHARLES ROBERT DARWIN is geboren te Shrewsbury, den 12den Fe- 

bruari 1809. Zijn vader was Dr. ROBERT WARING DARWIN, een ver- 

dienstelijk man, die ook lid van de Royal Society was, maar buiten 

zijne woonplaats weinig bekend is geworden. Daarentegen hebben zijne 

beide grootvaders, elk op zijne wijze, zich grooten naam verworven. 

Die van vaders zijde was Dr. ERASMUS DARWIN, ook lid van de Royal 

Society en schrijver van verscheidene belangrijke werken, waarvan wij 

hier alleen zijne Zoonomia noemen, waarin reeds de geest zijns klein- 

zoons vrij duidelijk doorschemert. Zijn grootvader van moeders zijde 

was de algemeen bekende Josta wepewoop, de oprichter van de fabriek 

van aardewerk dat gewoonlijk naar hem genoemd wordt, maar die 

ook in de natuurwetenschap zich naam heeft verworven, o. a. door 

zijn pyrometer, en dan ook almede lid der Royal Society is geweest. 

Na zijne eerste opleiding aan eene school in zijne geboorteplaats te 

hebben ontvangen, begaf de jonge DARWIN zich in 1825 naar Edin- 

burgh om daar de lessen der universiteit bij te wonen. Reeds toen 

hield hij zich onledig met het onderzoek van zeedieren, en in 1826, 

dus toen hij nog slechts den ouderdom van 17 jaren had bereikt, las 

hij in eene te Edinburgh toen bestaande vereeniging van naturalisten, 

de Plinian Society, twee opstellen voor, waarvan het eene handelde 

over de door hem ontdekte beweging der eieren (beter der larven) 

van Plustra. Na een tweejarig verblijf te Edinburgh, ging hij naar 

Cambridge en verwierf aldaar in 1831 den graad van Bachelor of Arts. 

In den herfst van datzelfde jaar bood zich aan den jongen, naar 

kennis dorstenden natuuronderzoeker eene even uitmuntende als ge- 

wenschte gelegenheid aan, om aan zijn weetlust op breede schaal te 
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voldoen. Het oorlogschip Beagle was door de regeering bestemd tot 

het doen eener reis rondom de wereld. Het bevel daarvan was opge- 

dragen aan kapitein rirz roy, denzelfden die later als admiraal langen 

tijd aan het hoofd der meteorologische waarnemingen in Engeland heeft 

gestaan. Frrz roy noodigde een natuuronderzoeker uit hem te verge- 

zellen en bood aan zijne kajuit met hem te deelen. Deze uitnoodiging 

en dit aanbod werden door DARWIN aangenomen. Hij was wel is waar 

slechts eenvoudig passagier en ontving geene bezoldiging, maar het 

vooruitzicht op eene ruime gelegenheid om natuurverschijnselen gade 

te slaan en natuurvoorwerpen te verzamelen, was voor hem eene vol- 

doende belooning. En zoo vergezelde hij kapitein rrrz Roy vijf jaren 

lang op diens zwerftocht ter zee en te land, totdat de Beagle in 

October 1886 wederom Engeland bereikte. DARWIiN’s gezondheid had 

op die reis zeer geleden, zoo zelfs dat hij de gevolgen daarvan nooit 

weder geheel te boven is gekomen, en dit is een der redenen waarom 

hij later steeds een stil en van de wereld afgezonderd leven heeft ge- 

leid. In 1839 huwde hij met zijne nicht, EMMA weEDGwoop, en in 1842 

vestigde hij zich te Down, Beckenham, in het graafschap Kent, op 

eenige uren afstands van London, waar hij heden nog woont. In zijn 

graafschap bekleedt hij eene dier onbezoldigde rechterlijke betrekkingen, 

welke in zijn vaderland als eerambten beschouwd en slechts aan hen worden 

opgedragen die bij hunne medeburgers in hooge achting en aanzien staan. 

Werpen wij thans een blik op de voortbrengselen van DARWIN'S 

werkzaamheid gedurende de veertig jaren die sedert zijne terugkomst 

van zijne groote reis verloopen zijn. Hij had op die reis vele voor- 

werpen verzameld, vele feiten waargenomen en veel daarover nagedacht. 

Gedurende die eerste periode van zijn leven bewoog DARWIN zich vooral 

op zoologisch en geologisch gebied; eerst vele jaren later begon hij 

ook botanische onderzoekingen te doen. 

In de eerste plaats droeg hij zorg voor de bewerking van zijn aan- 

deel in het werk dat de wetenschappelijke resultaten der reis bevat. 

In vijf afleveringen werden de waargenomen dieren beschreven. * Maar 

bovendien moeten nog eenige andere geschriften als vruchten dezer 

reis worden beschouwd. Negen jaren na zijne terugkomst in het vader- 

* The Zoology of the Voyage of H. M. S. Beagle, 1840. Deze is niet door hem 

alleen bewerkt. Ook OWEN, WATERHOUSE, GOULD, JENYNS en BELL hebben daaraan 

deel genomen. 
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land verscheen zijn Reisverhaal, ' een werk dat onder zijne soortgelij- 

ken voorzeker een der voortreffelijkste is, die ooit verschenen zijn, en 

waarin men reeds de kiemen van vele zijner latere denkbeelden vindt. 

Reeds iets vroeger had hij zijne beroemd geworden Verhandeling over 

de Koraal-eilanden * uitgegeven. Op talrijke waargenomen feiten steu- 

nende, gaf hij daarin voor het eerst eene algemeene verklaring van 

het ontstaan en den groei dier tallooze riffen en atollen in de tro- 

pische zeeën, eene verklaring die sedert algemeen aangenomen is en 

welke men in elk geologisch handboek terugvindt. Voorts gaf hij, deels 

in afzonderlijk verschenen, deels in tijdschriften opgenomen geschriften, 

verslag van de door hem op zijne reis waargenomen vulkanische en 

andere geologische verschijnselen, daarbij steeds aan de feiten met 

groote scherpzinnigheid hunne vermoedelijke verklaring vastknoopende. * 

Onderwijl hield paRrwiN zich ook onledig met het bestudeeren van 

eenige geologische verschijnselen in zijn eigen vaderland * en schreef 

hij, op uitnoodiging der admiraliteit, eene beknopte handleiding voor 

het doen van geologische waarnemingen op reizen. ® 

1 4 Naturalist’s Voyage Round the World. Journal of Researches into the 

Natural History and Geology of the countries visited by H. M. S. Beagle. 

2 The Structure and Distribution of Coral-Reefs, 1842. In mijn werkje De magt 

van het Kleine, waarvan de eerste uitgave in 1849 verscheen, gaf ik een overzicht 

daarvan. 

* Naar tijdsorde gerangschikt zijn het de volgende: 

Origin of the Saliniferous Deposits of Patagonia, Journ. Geol. Soc. 1838. 

On the Connection of the Volcanie Phenomena in South-America, in Transact. 

Geol. Soc. 1838. 5 

On a Remarkable Bar of Sandstone off Pernambuco, in Phil. Magaz. 184, 

On the Distribution of the Erratic Boulders in South- America, Transact. Geol. 

Society, 1841. 

Geological Observations on Volcanic Islands, 1844. 

An Account of the fine Dust which often falls on vessels in the Atlantic Oce-: 

an, Proe. Geol. Soc. 1845. 
Geological Observations on South-America, 1846. 

On the Geology of the Falkland-Islands, in Journ. Geol. Society, 1846. 

4 On the Formation o/ Mould, Transact. Geol. Soc. 1837. 

On the Parallel Roads of Glen Roy, Transact. Philos. Soc. 1839. 

Notes on the Ancient Glaciers of Caernarvonshire, Phil. Magaz. 1842. 

On the transportal of Erratie Boulders from a lower to a higher level, Journ, 

Geol. Soc. 1848. 

5 Part Geology; Admiralty Manual of Scientific Inquiry, 1849, 
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Op zoologisch gebied is het vooral zijne klassische monographie der. 

Cirripediën die hier moet genoemd worden. ' Daaraan sluiten zich 

zijne monographiën der fossile Cirripediën. ? Ook deelde hij zijne 

onderzoekingen over Sagitta * alsmede van Land- en Zee-Planariën 

mede. * 

In 1857 ontmoeten wij DARWIN voor het eerst ook op botanisch gebied, 

waarop hij later nog zoovele voortreffelijke waarnemingen zoude doen. * 

Dit eerste stuk, waarin hij zijne proeven over het behoud van het 

kiemvermogen van zaden in zeewater mededeelt, toont ons als het ware 

den schalm waardoor zijne botanische studiën met zijne vroegere geo- 

logische samenhangen. In het volgende jaar verscheen de eerste zijner 

verhandelingen, waarin het nauwe verband tusschen de insektenwereld 

en de plantenwereld werd aangetoond. * 

Hiermede sluit de eerste periode van DARWIN’s loopbaan als natuur- 

onderzoeker. Hij had den 50-jarigen ouderdom bereikt, den leeftijd 

waarop bij menigeen de werkkracht begint te verflauwen. Inderdaad had 

hij dan ook reeds meer dan genoeg gedaan om zijn naam met eere te doen 

noemen door alle beoefenaars van geologie, zoologie en botanie. In zijn 

vaderland was hem reeds in 1858 de zeldzame eer te beurt gevallen 

dat de Royal Society hem de koninklijke medaille schonk, terwijl eenige 

jaren later hem door de Geological Society de worLLasToN-medaille werd 

vereerd. 7 Doch, wel verre dat DARWIN voortaan op zijne verworven 

lauweren rustte, zijn juist de 18 latere jaren van zijn leven de werk- 

zaamste en vruchtbaarste geweest. Van nu af zoude zijn naam niet 

1 Zij is uitgegeven in de werken der Roy. Society, 1851 en 1854. 

2 Uitgegeven door de Palaeontological, Society, 1851 en 1854, 

3 Ann. a. Magaz. Nat. Hist. 1844. 

4 Ibid. 1844. 

5 On the Action of Seawater on the Germination of Seeds, Journ. Linn. Soc. 1851, 

6 On the Agency of Bees in the Fertilisation of Papilionaceous Flowers, Ann. 

a. Magaz. Nat. Hist., 1858. 

Hieraan sluiten zich: het afzonderlijk in 1862 verschenen werk: On the various con- 

trivances by which British and Foreign Orchids are fertilised, en zijn Notes on 

the Fertilisation of Orchids in Ann. a. Magaz. Nat. Hist. 1869. 

7 In 1864 schonk de Royal Society hem ook de coprey-medaille. Dat DARWIN , be- 

halve van de Royal Society, ook lid is van een groot aantal andere geleerde genoot- 

schappen, zoowel in zijn vaderland als daarbuiten, spreekt ‘van zelf. Sedert 1875 telt 

ook onze Koninklijke Akademie van Wetenschappen hem onder hare buitenlandsche leden. 
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enkel blijven binnen den beperkten kring der vakgeleerden, maar zich 

verbreiden onder het groote publiek. Uit de rustige studeerkamer te 

Down zouden eerlang geschriften de wereld ingaan, die door velen 

met groote ingenomenheid, door anderen met openbaren of kwalijk 

verborgen wrevel ontvangen werden. Zij zouden een fellen strijd doen 

ontbranden. En geen wonder, want denkbeelden en voorstellingen omtrent 

het ontstaan der organische wereld, die wel is waar reeds sedert eeuwen 

van tijd tot tijd in de hoofden van sommigen waren opgekomen en in meer 

of minder klaren vorm geopenbaard, maar steeds door de meest ernstige 

en toongevende beoefenaars der wetenschap als hersenschimmen waren af- 

gewezen, vonden in die geschriften van DARWIN den tot daartoe ontbre- 

kenden wetenschappelijken grondslag, waarop zich verder liet voort- 

bouwen. Spoedig zag men ook zeer terecht in, dat, indien die voorstel- 

lingen juist waren, zij eene geheele hervorming der denkbeelden moesten 

teweeg brengen, ook op cen terrein dat buiten de eigenlijke natuurweten- 

schap is gelegen. 

Reeds sedert den tijd dat DARWIN in de binnenlanden van Zuid-Amerika 

rondzwierf en nadacht over het blijkbaar verband dat moest bestaan 

tusschen de daar nu nog levende dieren en de reusachtige vormen die 

daar in lang vervlogen tijden geleefd en hunne geraamten in den bodem 

achtergelaten hebben, was hij der meening toegedaan dat eene zoo 

groote overeenstemming in maaksel bij dieren, die overigens veel te veel 

verschilden om als tot dezelfde soorten behoorende te kunnen worden 

beschouwd, alleen kon verklaard worden door aantenemen dat er eene 

zeer allengsche vervorming der dier- en plantsoorten gedurende den 

loop der eeuwen heeft plaats gehad en dat de nu levende soorten de 

afstammelingen zijn van vroeger geleefd hebbende dieren en planten, 

“waarvan men de soort gewoon was als uitgestorven te beschouwen. 

DArwiN zag echter zeer goed in dat zulk eene verklaring slechts eene 

in de lucht hangende hypothese was, waaraan men geen toegang tot 

de eigenlijke wetenschap mocht openen, zoolang men niet eenen weg 

kon aanwijzen langs welken de veronderstelde veranderingen met nood- 

zakelijkheid moesten hebben plaats gegrepen. Wel bewezen de producten 

der kweking wan huisdieren en van velerlei planten dat zulke veran- 

deringen, groot genoeg om aan schijnbaar nieuwe soorten het aanzijn 

te geven, langs den natuurlijken weg mogelijk zijn. Maar hier oefent 

de mensch, de kweker, de veefokker, de tuinman, zijn invloed uit. Hij 

kiest, wanneer hij in de door hem gekweekte voorwerpen zekere eigen- 
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schappen verlangt , onder de bestaande individu’s diegene ter voortteling 

uit, welke die eigenschappen reeds het meest, zij het ook nog in ge- 

ringe mate, vertoonen. De waarschijnlijkheid bestaat dan dat onder 

de geboren jongen er zullen zijn welke die eigenschappen van hunne 

ouders geërfd hebben. Door uit dezen wederom die individu’s ter voort- 

teling te kiezen, waarin die eigenschappen zich het meest ontwikkeld 

vertoonen, en door hetzelfde van generatie tot generatie telkens te 

herhalen, treden dan die eigenschappen meer en meer op den voorgrond 

en worden deze van lieverlede bij de nakomelingen, bij het aldus ge- 

vormde ras, bestendigd. 

Eene veeljarige ervaring liet derhalve omtrent de mogelijkheid, dat 

meer of minder aanmerkelijke vormveranderingen in het lichamelijk 

maaksel van dieren en planten allengs kunnen ontstaan en erfelijk wor- 

den, geen twijfel over. 

Doch kan nu iets dergelijks ook in de vriĳe natuur plaats grijpen, 

waar dieren en planten aan zich zelven zijn overgelaten? waar de be- 

trekkelijk kleine verschillen, die bij de individu's optreden, telkens 

weder ten gevolge der onbeperkte vermenging in volgende generatiën 

worden uitgewischt, zich althans niet zullen vergrooten en als het 

ware ophoopen, gelijk bij de opzettelijke kruising van rassen en varië- 

teiten door den mensch het geval is? 

Ziedaar eene vraag, waarop elk natuuronderzoeker, ook zij die eene 

zekere ingenomenheid met de ontwikkelingshypothese koesterden , omdat 

deze rekenschap gaf van eene menigte van anders moeilijk verklaarbare 

verschijnselen in de dieren- en plantenwereld, tot dusver ontkennend 

hadden moeten antwoorden. De door opzettelijke kweking ontstane 

veranderingen van dieren en planten bewezen wel is waar dat de erfe- 

lijkheid der eigenschappen geene volstrekt onbeperkte is, dat integen- 

deel de organische vorm, om zoo te spreken, een zekere mate van 

plasticiteit, van kneedbaarheid bezit, waardoor langs den weg der ge- 

neratie allengs veranderde vormen kunnen ontstaan, die blijvende eigen- 

schappen hebben verkregen, welke zich voortaan op hunne nakomelingen 

zullen overplanten. Doch dit, op zich zelf, was geenszins voldoende 

om de ontwikkelingshypothese in het- oog van ernstige, wetenschappelijk 

gevormde natuuronderzoekers te rechtvaardigen. Deze kon eerst als ge- 

oorloofd worden beschouwd, wanneer het gelukken mocht in de natuur 

eene altijd werkzame oorzaak optesporen, waardoor, indien de levens- 

omstandigheden veranderden, met noodzakelijkheid ook veranderingen 
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in de vormen van planten en dieren moesten worden teweeg gebracht 

Die oorzaak nu was geheel onbekend, en het scheen zelfs niet waar- 

schijnlijk dat men haar immer zou ontdekken. Vandaar dat, terwijl een 

boek als de Vestiges of the Natural History of Creation, — een werk waar- 

van men thans weet dat het door eene dame, de onlangs overledene Miss- 

tress CHAMBERS geschreven is — bij vele niet-natuurkundigen vrij wat 

bijval vond, daarentegen zij die gewoon waren aan de strenge methode 

der wetenschap en bovendien veel beter dan anderen al de bezwaren 

kenden die tegen de ontwikkelingshypothese konden worden ingebracht , 

daarover bedenkelijk het hoofd schudden en van oordeel waren, dat men 

in elk geval verstandiger handelde, wanneer men zich met dergelijke 

quaestiën, die immers toch onoplosbaar waren, niet inliet. 

Zoo stond de zaak, toen DARWIN het bekende werk van MALTEUS “Over 

de bevolking” in handen kreeg. Men weet dat deze schrijver onweder- 

legbaar heeft aangetoond, dat, indien alle kinderen in het leven bleven 

en den volwassen leeftijd bereikten, de bevolking in veel snellere mate 

dan de bestaansmiddelen zoude toenemen. Toen ging voor DARWIN een 

lichtstraal op. Indien dit, zoo redeneerde hij, van de menschen waar 

is, welker voortplanting betrekkelijk langzaam geschiedt, dan geldt 

dit in nog hoogere mate van de meeste dieren en planten , waar het getal 

der uit de eieren of zaden voortgekomen nakomelingen in een enkel 

jaar soms honderden, duizenden, ja, bij eenige visschen, millioenen 

kan bedragen. Bleven al die nakomelingen in het leven, dan zou bin- 

nen weinige jaren geen plekje op het land of in de zee meer ter be- 

woning overig blijven en de voorhanden voedselvoorraad op verre na niet 

toereikend zijn tot levensonderhoud der elkander verdringende individu’s. 

Het is dus een ijzeren natuurwet, dat van de tallooze zaden die een 

plant afwerpt slechts eenige weinigen opkomen, een nog geringer aan- 

tal der daaruit gekomen planten den vollen wasdom bereikt, en dat 

evenzoo van de jongen der dieren slechts weinigen in het leven kunnen 

blijven tot aan den ouderdom waarop zij hunne soort kunnen voort- 

planten. 

Waren nu alle indivudu'’s volkomen gelijk en waren en bleven ook 

alle levensomstandigheden onveranderlijk gelijk en dezelfde, dan bestond 

er geen de minste reden, waarom het eene individu langer gespaard 

zoude worden dan het andere. Maar elk weet dat die volkomen ge- 

lijkheid der individu’s, die tot eene soort behooren, niet bestaat, dat 

er daarentegen verschillen zijn, al zijn deze ook doorgaans zoo gering 
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dat zij weinig of niet in het oog vallen. En wat de levensomstandig- 

heden betreft — waaronder wij klimaat, voedsel, bodem, met één 

woord alles verstaan wat op het leven van bepaalde vormen van planten 

en dieren eenen gunstigen of ongunstigen invloed uitoefent , — zoo leert 

ons het geologisch onderzoek dat deze aan groote veranderingen en af- 

wisselingen zijn onderhevig geweest. Plekken, die thans diep onder de 

zee bedolven liggen, waren vroeger droog land; waar nu hooge ge- 

bergten verrijzen, daar stroomde vroeger de zee; eilanden hebben zich 

tot vastelanden vereenigd, en- wederkeerig eilanden zich van het vaste- 

land gescheiden; waar eenmaal een tropisch klimaat heerschte, verstijft 

nu alles van koude. Tevens echter weten wij thans met zekerheid, dat 

al die veranderingen niet snel maar integendeel meestal uiterst langzaam 

geschied zijn, zoodat zij zich over vele millioenen van jaren hebben 

uitgestrekt, gedurende welken tijd de aarde met organische wezens is 

bevolkt geweest. 

Nu is het duidelijk dat die bevolking altijd in overeenstemming heeft 

moeten zijn met de levensomstandigheden. Palmen kunnen niet groeien 

in het koude noorden, waterdieren niet leven waar thans land is. Ver- 

andert de flora van een land, dan moet ook de fauna daarvan eene 

verandering ondergaan. Alles hangt hier samen. In het groote rader- 

werk der Natuur grijpen alle raderen het een in het ander. 

Die samenstemming nu van dieren en planten met de levensomstan- 

digheden waaronder zij verkeeren is gedurende den loop der eeuwen be- 

houden gebleven door hetgeen DARWIN met den naam van Natural selection 

heeft bestempeld en dat wij ‘““Natuurkeus’’ noemen. Het spreekt van 

zelf dat dit slechts eene metaphorische uitdrukking is, waardoor alleen 

wordt te kennen gegeven dat in de vrije natuur iets dergelijks plaats 

grijpt als hetgeen het gevolg is van de keuze die de kweker doet, 

wanneer hij bijzondere individu’s van planten of dieren ter voorteling 

bestemt. Daar namelijk de individu’s eener soort, hoe groot ook 

hunne onderlinge gelijkenis zij, toch, gelijk wij boven zeiden, kleine 

verschillen aanbieden, zoo zullen die individu’s, welker eigenschappen 

het best beantwoorden aan de omstandigheden waaronder zij moeten 

leven, meer dan de overigen kans hebben den leeftijd te bereiken waarop 

zij de soort kunnen voortplanten. Er heeft in en door den strijd om 

het bestaan, dien de individu’s eener soort zoowel onderling als met 

de individu'’s van andere soorten moeten voeren, — en waarin de 

sterkeren over de zwakkeren zegevieren, zij die zich het snelst voort- 
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bewegen en daardoor de meeste kans hebben van aan eenig dreigend 

gevaar te ontvluchten of eene prooi te bemachtigen, met één woord 

allen die iets vooruit hebben boven hunne soortgenooten vermoedelijk 

langer dan andere minder begunstigde individu’s in het leven zullen 

blijven, — eene soort van schifting plaats, waarvan het noodzakelijk eind- 

resultaat is: datgene wat SPENCER zoo juist als kernachtig heeft genoemd : 

the surviving of the fittest, het overleven van de geschiktsten. 

Dit is in het kort de grondslag der geheele Darwinische theorie. 

Men ziet, het denkbeeld op zich zelf is zoo eenvoudig dat dit het ei 

van coLUMBUS herinnert. Toch dacht pARwiN zelf er aanvankelijk niet 

zoo over. Hij wist zeer goed dat de zaak, wel verre van zoo eenvoudig 

te zijn als zij zich aan den oppervlakkigen blik vertoont, integendeel 

zeer samengesteld is en eene menigte van moeielijkheden en bezwaren 

aanbiedt, die eerst moesten worden uit den weg geruimd, alvorens men 

zich veilig aan den gevonden leiddraad kon toevertrouwen. Hij haastte 

zich dan ook volstrekt niet met zijne ontdekking daarvan wereldkundig 

te maken, maar besloot waarnemingen en proeven te doen , om het begin- 

sel der natuurkeus nader aan de ervaring te toetsen. Voorts verzamelde 

hij, steeds met het oog daarop, eene menigte van feiten door andere schrij- 

vers, zij het ook met een geheel verschillend doel, opgeteekend. Vele 

jaren lang ging hij hiermede voort. Alleen eenige zijner vrienden, be- 

paaldelijk Hooker, de beroemde botanicus, directeur van den botanischen 

tuin te Kew, en CHARLES LYELL, de niet minder beroemde hervor- 

mer der geologie, waren er mede bekend. ! 

Misschien zoude hij nog lang aldus zijn voortgegaan, ware het niet 

dat een ander op hetzelfde denkbeeld was gekomen en hij daardoor 

als het ware gedwongen werd het lang bewaard stilzwijgen te verbre- 

ken. ALFRED WALLACE, de ook onder ons door zijne voortreffelijke be- 

schrijvingen der natuurtafereelen van onzen oost-indischen archipel wel 

bekende reiziger, zond in 1858 aan DARWIN zelven een opstel, ter 

openbaarmaking in een of ander engelsch tijdschrift. Het moet voor- 

zeker op DARWIN eenen eigenaardigen indruk gemaakt hebben, toen 

hij in dit opstel zijne denkbeelden, waartoe warLacE, geheel onaf han- 

1 Nog levendig staat mij het ernstige, denkende gelaat van LYELL voor den geest, 

toen hij, in den zomer van 1858, na een lang gesprek over de ontwikkelingshypothese, 

waarbij ‚hij mij het eerst bekend maakte met de meeningen van zijn vriend DARWIN, 

mij verliet met de woorden: oui, owi, Mr. M., c'est une théorie, avec laquelle il 

Jaudra compter dèsormais! 
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kelijk van hem, gekomen was, terugvond. In overleg met zijne vrienden 

HOOKER en LYELL besloot hij nu’ het opstel van WALLACE in het Jour- 

nal of the Linnaean Society te publiceeren, maar het tevens vergezeld 

te doen gaan van eene beknopte schets zijner eigene denkbeelden over 

hetzelfde onderwerp. * Nog in hetzelfde jaar liet hij op deze schets het 

wereldberoemde werk * volgen, dat zijn naam tot aan het verste nage- 

slacht zal overbrengen. 

Later verschenen nog een aantal geschriften van zijne hand, deels 

als afzonderlijke werken %, deels in tijdschriften *‚, waarin hij, hetzij 

uit den rijken schat zijner sedert jaren verzamelde aanteekeningen en 

eigene ervaringen, gronden putte voor de ontwikkelingshypothese, of 

de resultaten zijner opzettelijk verrichte waarnemingen en proefnemin- 

gen in het licht dezer hypothese beschouwt en daaruit dikwijls geheel 

onverwachte maar door hare juisheid treffende gevolgtrekkingen afleidt. 

De verdienste van DARWIN bestaat derhalve geenszins daarin, dat 

hij de ontwikkelings-hypothese het eerst zoude hebben opgeworpen. 

Reeds anderen hadden dit, gelijk wij boven zeiden, lang vóór hem 

gedaan. Aan hem komt echter de veel grootere verdienste toe van haar 

uit bet rijk der hersenschimmen op den vasten grond der feiten te 

hebben doen nederdalen. Hij heeft de wetenschappelijke conscientie 

l On the Variation of organie beings in a state of nature, Journal of the 

Linnaean Society, 1859 p. 46. Het eerste ontwerp van dit opstel was reeds in 1844 

door hem geschreven. 

2 On the Origin of Species by means of Natural Selection, 1859. 

3 The Variation of Plants and Anùmals under Domestieation. 2 Vol. 1868. 

The Descent of Man, and Selection in relation to Sex. 3 Vol. 1871. 

On the Various contrivances, by which British and Foreign Orchids are fer- 

tilised, 1862. 

On the Movements and Habits of Climbing Plants, 1865. 

The effects of Cross-and Self-fertilisation, 1877. 

1 On the two Forms of Dimorphie Condition of the species of Primula, Journ. 

Linn. Soc. 1862. 

On the Ewvistence of two Forms and their reciprocal Revual Relations in the 

genus Linum. Journ. Linn. Soc. 1863. 

On the Sexual Relations of three Forms of Lythrum, Journ. Linn. Soc. 1864. 

On the Character and Hybridlike nature of the illegitimate Offspring of Dimor- 

phie and Trimorphie Plants, Journ. Linn. Soc. 1867. 

On the Specific Difference between Primula veris and P. vulgaris, and on the 

Hybrid Nature of the common Oeslip, Journ. Linn. Soc. 1867. 
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gerust gesteld dergenen, die reeds geneigd waren tot hare aanneming, 

maar zich van eene onbewimpelde erkenning daarvan lieten terug hou- 

den, zoolang die hypothese niets meer dan eene op waarschijnlijkheids- 

gronden rustende gissing was, In hetgeen DARWIN “natuurkeus’’ had 

genoemd, erkenden dadelijk velen een werkzaam beginsel, eene ware 

oorzaak, eene causa efficiens, die met noodzakelijkheid zekere gevolgen 

moest hebben. Dat daardoor, in verband met langzaam veranderende 

levensomstardigheden, eene verandering in het lichamelijk maaksel van 

planten en dieren gedurende de op elkander volgende generatiën kon, 

ja moest plaats grijpen, kon bezwaarlijk betwijfeld worden. De vraag 

was eigenlijk alleen en is het nog: tot hoever kan die verandering zich 

uitstrekken? Dat overigens de natuurkeus alleen en op zich zelve niet 

machtig genoeg is om zeer groote veranderingen te weeg te brengen, 

maar dat nog andere oorzaken daartoe moeten medewerken , zag DARWIN 

zelf zeer goed in, en later kebben ook nog anderen daarop met meer 

of minder nadruk gewezen. ! 

Het is mijn voornemen niet hier in eene breedere uiteenzetting der 

afstammingsleer en der ontwikkelingshypothese te treden. Aanvankelijk 

scherp bestreden, ook door eenigen dergenen die door hunne kennis 

wel daartoe bevoegd waren, heeft zij in de weinige jaren die verloo- 

pen zijn sedert de verschijning van DARWIN's hoofdwerk, allengs aan 

grond gewonnen, zoodat er tegenwoordig niet vele biologen meer zijn, 

die haar niet aannemen, zij het dan ook onder zekere beperkingen. 

Meer en meer blijkt het, hoe gewichtig de stoot geweest is dien DARWIN 

aan de wetenschap heeft gegeven. Naar gelang het getal der onder- 

zoekingen die in het licht dezer hypothese zijn gedaan toeneemt, wordt 

niet alleen zij zelve bevestigd, maar worden ook vele verschijnselen, 

die vroeger volkomen raadselachtig waren, ja in strijd schenen met de 

harmonie der schepping, verklaard als de noodwendige gevolgen van 

natuurlijke oorzaken. Dit kan echter slechts tea volle ingezien en be- 

grepen worden door hen, die vooraf door eene zeer grondige studie 

zich de noodige kennis verworven hebben van het maaksel en de levens- 

df 

1 Reeds in 1862 heb ik, in mijne Algemeene Dierkunde, bl. 293 en volg., tien 

‚ mogelijke hoofdoorzaken van verandering genoemd, waarvan de natuurkeus er ééne is, 

Daarbij kan nog voor de hoogere dieren de sexueele keus worden gevoegd , op welker 

invloed DARWIN in een reeds boven genoemd afzonderlijk werk bijzonder de aandacht 

heeft gevestigd. 

10 
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verschijnselen van planten en dieren, alsmede van de geschiedenis der 

veranderingen die onze aardschors in den loop der tijden en met haar 

de dierlijke en plantaardige bevolking heeft ondergaan. Onder degenen, 

aan wie die volstrekt noodige grondslag ontbreekt, verlang ik geene 

bekeerlingen te maken. Er zijn er die zich Darwinisten noemen, alleen 

omdat hetgeen zij van de ontwikkelingshypothese vernomen hebben, 

in overeenstemming is met hunne overige levens- en wereldbeschou- 

wing, evenals er anderen zijn, wier levens- en wereldbeschouwing 

daarmede zoozeer in strijd is, dat zij het hun doorgaans zeer opper- 

vlakkig bekende Darwinisme met een aan haat grenzenden afkeer ver- 

werpen. Beiden zijn geloovigen; alleen hebben de eersten een vroeger 

geloof voor een nieuw verwisseld dat hun op andere gronden redelijker 

toeschijnt, terwijl de tweeden, indien zij, alvorens zich een oordeel aante- 

matigen, waartoe zij geen recht hebben, zich de trouwens niet gemak- 

kelijke taak getroostten genoegzame kennis te verzamelen om de ont- 

wikkelingshypothese te kunnen begrijpen en doorgronden, zouden in- 

zien, dat er voor dien afkeer geen enkele rechtmatige grond bestaat. 

Doch ik onthoud mij van verdere uitweiding hierover. * Keeren wij 

liever nog eenige oogenblikken terug tot den man die, zoo al niet de 

eerste ontwerper, dan toch de wetenschappelijke grondlegger der ont- 

wikkelingshypothese is geweest en daardoor een onwaardeerbaren dienst 

heeft bewezen aan allen, die er naar streven in de levende natuur 

orde en wet te erkennen, evenals men het reeds lang in de doode 

natuur heeft gedaan. 

Behalve de geschriften waarin de ontwikkelingshypothese het hoofd- 

onderwerp uitmaakt en die waarin de resultaten van onderzoekingen 

worden medegedeeld, welke met het oog op haar zijn verricht, zijn er 

in den loop der laatste jaren nog twee werken van DARWIN’s hand 

verschenen *, die, over geheel uiteenloopende onderwerpen handelende, 

elk op zichzelf reeds voldoende zoude zijn, om zijn roem als voor- 

treffelijk natuuronderzoeker te vestigen. 

Inderdaad, indien wij terugblikken op hetgeen DARWIN in een veer- 

1 Tets meer over de miskenning, waaraan het Darwinisme, gedeeltelijk ten gevolge 

van oukuade en daaruit gesproten misverstand , is blootgesteld, heb ik gezegd in mijn 

Wetenschap en Geloof, een ernstig woord tot mijn leerlingen. Utrecht 1876, bl. . 

36 en volg. 

2 The Expression of the Emotions in Man and Animals, 1812. 

Insectivorous Plants, 1875. 
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tigtal jaren tot uitbreiding der natuurkennis in allerlei richtingen ge- 

daan heeft, dan kunnen wij niet anders dan met hooge bewondering 

opzien tot eenen man die aan zoovele zeldzame talenten eene zoo 

groote werkkracht paart, welke laatste nog meer verbaast, wanneer 

wij ons herinneren dat hij geene krachtige gezondheid geniet. 

In weerwil van het zeer groote aantal der door hem verrichte proe- 

ven en waarnemingen, ten einde antwoord te erlangen op vragen die 

de meest raadselachtige verschijnselen der natuur betreffen, heeft nog 

nooit iemand hem eene daarbij begane fout kunnen verwijten. Wat 

hem echter het meest kenmerkt is het groote geduld, waarmede hij 

het antwoord op die vragen weet af te wachten, zonder zich tot over- 

haaste besluiten te laten verleiden. Op hem is het duitsche gezegde 

ten volle toepasselijk: ohne Rast und ohne Hast. Eenige zijner onder- 

zoekingen omvatten een tijdperk van verscheidene jaren. Van zijn jongste, 

pas onlangs verschenen werk ! sprekende, zegt ALPH. DECANDOLLE : 

“Teder die wil leeren hoe goede waarnemingen moeten gedaan wor- 

den, behoort dit boek te lezen. De methode is bewonderingswaardig, 

de wijze waarop de waarnemingen worden medegedeeld een voorbeeld 

van klaarheid. De gevolgtrekkingen worden uit de feiten met groote 

voorzichtigheid afgeleid. De schrijver heeft een aantal soorten van 

planten tot aan de 10de generatie gevolgd, telkens bij verscheidene 

individu’s de producten der tweederlei wijze van bevruchting (die door 

het eigen stuifmeel en die door het stuifmeel van andere individu’s) 

vergelijkende, zoowel ten opzichte van de grootte en van het gewicht 

als van het getal der vruchten en der zaden. Wanneer men daarbij 

denkt aan al de voorzorgen, die moesten worden genomen om kunst- 

matig zoo vele duizenden van planten te bevruchten en de eene helft 

daarvan te beschutten tegen het bezoek van insekten, aan de groote 

mate van orde en nauwkeurigheid, die, bij het houden der aanteeke- 

ningen van zoo talrijke proefnemingen, moesten worden in acht ge- 

nomen, aan de menigte van metingen en wegingen die moesten gedaan 

worden, dan kan men niet nalaten DARWIN te beschouwen als een der 

voortreffelijkste waar- en proefnemers die ooit bestaan hebben.” 

Wat pecANporLE hier zegt van DARWIN’s voorzichtigheid in het trek- 

! The effects of eross-and self-fertilisation, 1871. Het is echter reeds in den herfst 

van het vorige jaar in het licht verschenen. 

* Bibl. univ. Archives des sciences phys. et natur., 1876 No. 228 p. 348, 
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ken van besluiten, treft bij het lezen van al zijne geschriften. Wel 

verre van voorbarig te oordeelen en zich door zijne verbeelding te laten 

medeslepen, maakt hij zich zelven allerlei tegenwerpingen en tracht 

deze wel is waar op te lossen, waarbij hem eene zeldzame com binatie- 

gave ten dienste staat, maar zonder voor zich en anderen de nog over- 

blijvende bezwaren te ontveinzen. In dit opzicht vooral onderscheidt 

hij zich allergunstigst van sommige zijner volgers, die eenvoudig over 

zulke bezwaren heenstappen of deze ignoreeren, en wien het blijkbaar 

in de allereerste plaats te doen is, om bekeerlingen voor hunne leer 

te maken. Van die zucht tot propaganda treft men bij DARWIN geen 

het minste spoor aan. Hij zoekt alleen zoo na mogelijk tot de waar- 

heid door te dringen, meer niet. Ook zal men te vergeefs in al wat 

DARWIN geschreven heeft iets zoeken dat eene polemische strekking 

heeft. De waarheid trouwens is op zich zelve krachtig genoeg om zich 

baan te breken, zonder dat men daartoe de meeningen van anderen 

behoeft verdacht te maken. 

Door zoo te handelen heeft hij in zijn vaderland ook zijnen tegen- 

standers eerbied weten af te dwingen. | 

Moge deze hem ook onder mijne landgenooten meer en meer ten 

deel vallen. Dan zoude het doel waarmede deze korte schets van DAR- 

WIN's leven en werken geschreven is, bereikt zijn. 

Februari, 1877. 



OVERZICHT DER DIENSTEN 
DOOR HET 

RIJKS-MUSEUM VAN NATUURLIJKE GESCHIEDENIS TE LEIDEN 

AAN DE DIERKUNDE BEWEZEN, 

DOOR 

G. A. SIX. 

Wij Nederlanders mogen ons verheugen, ja zelfs er met recht roem 

op dragen, dat er in ons kleine land eene groote wetenschappelijke 

instelling bestaat, waaruit inlandsche natuuronderzoekers en geleerden 

van alle beschaafde volken, als uit eene onuitputtelijke bron, kunnen 

putten om hunne kennis omtrent de natuurlijke voortbrengselen van 

„onzen wereldbol te vermeerderen. 

leder begrijpt reeds dat ik ons rijk en alom beroemd Museum van 

natuurlijke geschiedenis te Leiden bedoel. Daar toch zijn, als in een 

goed voorzien magazijn, een zoo groot aantal dieren uit alle streken 

onzer planeet bijeengebracht, dat wij gerust mogen beweren, dat zelfs 

de zeer rijke museën der grootste Europeesche rijken, Engeland, Frank- 

rijk, Pruisen, Oostenrijk en Rusland, over het algemeen genomen, 

niet zoo vele uitgezochte en goed bewaarde soorten van dieren bezitten 

als in het onze bijeenverzameld zijn. Deskundige vreemdelingen, anders 

gewoonlijk omtrent Nederland niet zeer toegevend, stemmen hierin 

gereedelijk toe, em bewijzen hunne ingenomenheid met de te Leiden 

bijeengebrachte schatten, niet alleen door ze te komen bewonderen, 

maar ook voornamelijk door er gebruik van te maken bij het te boek 

stellen van de uitkomsten hunner geleerde onderzoekingen, die zij aldaar 

hebben bewerkstelligd. 8 
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Zoo verspreidt deze schoone inrichting, ten koste van zoo veel zorg, 

zoo groote schaften en helaas ook van zoo menig verdienstelijk men- 

schenleven, uit alleoorden der aarde bijeenverzameld, als uit een brand- 

punt hare stralen van kennis en wetenschap over de geheele beschaafde 

wereld. 

Het zal, meen ik, niet ongepast zijn om hier vooraf een overzicht 

te geven van de voornaamste verzamelingen van natuurvoorwerpen, die 

in vroegere tijden hier te lande door rijke liefhebbers waren bijeenge- 

bracht, dewijl later veel uit die kabinetten in ’s Rijksmuseum is ingelijfd. 

De betrekkingen, die onze voorouders wegens hunnen uitgebreiden 

koophandel met een groot aantal van in warme landen gelegene oorden 

onderhielden, stelden hen in staat om uit alle toen bekende wereld- 

streken groote verzamelingen van allerlei dieren aan te voeren. Dat 

zij deze schoone gelegenheid niet verzuimd hebben, blĳkt duidelijk 

uit de beschrijvingen hunner kabinetten, die gewoonlijk met een aantal 

van kunstig uitgevoerde en natuurgetrouwe afbeeldingen versierd zijn, 

waardoor wij ons nu nog van hunnen rijkdom een juist denkbeeld 

kunnen vormen. 5 

Daar op deze platen dikwijls, zelfs tegenwoordig nog, zeldzame dieren 

zijn voorgesteld, zijn zij voor de wetenschap van een blijvend nut, 

dewijl zij door de schrijvers over de dierkunde steeds aangehaald zijn, 

en de bezitters dier plaatwerken dus een veel beter denkbeeld van de 

besprokene voorwerpen kunnen verkrijgen, dan door zeer uitvoerige 

beschrijvingen doenlijk is. 

Het is daarom zeer jammer dat gedurende de eerste helft dezer eeuw, 

toen de belangstelling in de natuurlijke geschiedenis bij ons volk zeer 

was afgenomen, een groot aantal dezer kostbare hollandsche plaatwer- 

ken, dikwijls voor spotprijzen, naar het buitenland zijn weggevoerd, 

waar men ze beter wist te waardeeren, zoodat het mij niet zelden is 

gebeurd dat ik de beste van die boeken uit Duitschland moest laten 

ontbieden, omdat zij hier zeer schaars voorkwamen. 

Ik wil hier niet spreken van oudere verzamelaars, zooals bijv. van 

Dr. BERNARDUS PALUDANUS, die op het einde der 16e eeuw te Enk- 

huizen eene menigte van natuurkundige zeldzaamheden bijeenbracht en 

“Die al de wonderen der indiaansche zee 

Van ’t Afrikaansche strand en van Egypten's ree, 

Die al de wonderen der aard en lucht vergaarde’ 

zooals zijn grafschrift vermeldt; maar om niet te uitvoerig te worden, 
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zal ik alleen omtrent de kabinetten van RUMPH, SEBA, GRONOVIUS en 

van den stadhouder wirrem V het een en ander in herinnering brengen. 

RumePH was eerste koopman op de Molukken en had dus eene uit- 

muntende gelegenheid om zeldzame zeedieren te verzamelen, waarvan 

hij ook een goed gebruik maakte, blijkens zijn in 1711 uitgegevene 

Amboinsche rariteitskamer, waarin op 60 platen vooral een aantal zeld- 

zame krabben, kreeften en schelpen zijn afgebeeld. Hoewel hij op zijn 

48ste jaar blind was geworden, vond hij toch zijn grootste genoegen 

om met de toppen zijner vingers zijne geliefde zeldzaamheden te be- 

tasten, en, geholpen door zijn fijn gevoel, was hij in staat al die 

voorwerpen juist te onderscheiden en zoodoende als het ware met zijne 

vingers te beschouwen. De afbeeldingen van dit werk zijn steeds door 

alle natuurkundige schrijvers aangehaald, en nog niet lang geleden 

nam een Engelschman, getroffen door den rijkdom dezer zeldzaamhe- 

den, het besluit om naar de Molukken te reizen, ten einde alle deze 

aantrekkelijke schatten meester te worden. 

Rumru behaalde evenwel nog meer roem met een ander groot werk, 

het Amboinsche kruidboek. Hoewel de oorspronkelijke teekeningen op 

reis naar Holland door eene schipbreuk verloren gingen, was er gelukkig 

vooraf te Batavia een afschrift van gemaakt, dat thans nog op de 

koninklijke boekerij te ’s Gravenhage voorhanden is, en volgens het- 

welk dit werk na zijn dood door den hoogleeraar BURMAN in 6 folio 

deelen en een bijvoegsel, met honderde platen versierd, uitgegeven is. 

In de tweede plaats moet sEBA genoemd worden, die, van geboorte 

een Duitscher, zich als apotheker te Amsterdam gevestigd en vele 

reizen naar onze overzeesche bezittingen ondernomen had om voort- 

brengsels der natuur voor zijne verzamelingen bijeen te brengen. Zijn 

eerste kabinet werd door Czaar Prrer van Rusland aangekocht en naar 

Petersburg vervoerd, maar zijne tweede verzameling werd in 4 zware 

folianten en van 448 groote platen voorzien, beschreven en afgebeeld 

en gedeeltelijk na zijn dood door professor cAUBIUS uitgegeven. Hierin 

zijn vooral zeer vele en zeldzame kruipende dieren te vinden, en bijna 

alle deze slangen, hagedissen, schildpadden enz. kunnen , met behulp van 

het werk van den franschen hoogleeraar DUMÉRIL en van zijn mede- 

helper BIBRON, die 9 dikke deelen over deze dieren hebben geschreven, 

met juistheid bestemd worden, zooals ik dan ook in mijn exemplaar 

van SEBA gedaan heb. 

Het beste gedeelte van seBa’s werk is evenwel de beschrijving der 
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afgebeelde visschen, die door den Zweed ArTEDI, een vriend van LINNAEUS , 

op eene meer wetenschappelijke wijze behandeld is en nog door geleer- 

den van lateren tijd gewaardeerd is geworden, 

Nadat reeds van 1577—80 ADRIAEN COENENSz. de visschen van het 

Scheveningsche strand had nagegaan en beschreven in zijn Vischboek, 

dat nog op de koninklijke boekerij te 's Gravenhage berust, hadden 

JACOBUS BONDT en JOHAN NIEUHOF reeds in de 17de eeuw opgave gedaan 

van verscheidene visschen onzer oostindische gewesten, maar de Admi- 

raal CORNELIS DE VLAMING, die in 1715 uit Batavia terugkeerde, had, 

onder den naam van Zeetooneel, eene groote verzameling teekeningen 

van ruim 400 visschen uit onzen oostindischen archipel laten vervaar- 

digen, welke thans op het museum te Parijs bewaard wordt en volgens 

welke de platen van het eerste deel van RENARD, in 1754 door VOSMAER 

uitgegeven, zijn vervaardigd, hoewel zij reeds vroeger in de uitgave 

van JONSTON door RUYscH en in het bekende werk van vALENTYN waren 

verschenen. Deze afbeeldingen, hoewel meestal herkenbaar, zijn toch 

niet altijd met genoegzame juistheid geteekend. 

Het Museum ichthyologicum van L. TH. GRONOVIUS van 1754—56 te 

Leiden uitgegeven en waarin 200 vischsoorten, vooral uit Suriname, 

zeer nauwkeurig beschreven, en de zeldzaamste op 6 bijgevoegde platen 

uitmuntend zijn afgebeeld, was voor de wetenschap een veel grootere 

aanwinst. Deze verzameling van gedroogde visschen, die hij op de wijze 

van planten in een herbarium bewaarde, zijn met-de beschrijving en 

eene menigte daarbij behoorende af beeldingen, na zijn dood naar Frankrijk 

gevoerd, vanwaar zij later naar Engeland gebracht, en voor het Britsch 

museum is aangekocht. De heer craY, de onlangs overleden directeur van 

dit museum, heeft het zelfs van belang genoeg gerekend om deze beschrij- 

vingen van de visschen van GRONOVIUS in 1854 te Londen uit te geven. Zoo 

is ook deze natuurkundige schat, door een Hollander met veel zorg en 

kosten bijeenverzameld, door onze onverschilligheid voor altijd naar een 

vreemd land, waar men er de waarde beter van begreep, overgebracht. 

Eindelijk moet ik nog vermelden de verzameling van levende en 

opgezette dieren, die op het Loo bij ’s Gravenhage door den erfstad- 

houder wrinvem V bijeengebracht was en waarvan de zeldzaamste 

voorwerpen, zoo als het kleine jufferbokje van de kust van Guinée 

(Cephalophus Bronhellii), door haar directeur vosmaer in verscheidene 

met gekleurde platen voorziene verhandelingen in de laatste helft der 

vorige eeuw beschreven zijn en waaromtrent ook de beroemde natuur- 
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kundige en reiziger PALLAS in zijne Spicilegia Zoölogica veel merkwaar- 

digs mededeelde. TouBacu, toenmalige bewindvoerder van de Kaap de 

Goede Hoop, beiĳverde zich vooral om dit kabinet met. Afrikaansche 

soorten te verrijken, dat dan ook onder anderen door de geraamten 

van den kameelpardel, van het nijlpaard enz. zeer beroemd werd. 

Het was deze schoone verzameling, die in 1795 door de vrijheid 

brengende Franschen geroofd en naar Parijs gevoerd werd en in 1815 - 

door koning wrrLeM [ met het oude akademische kabinet vereenigd, 

de kern heeft uitgemaakt van het tegenwoordig rijks-museum. 

Hoewel dus het thans bestaand museum eerst in 1815 is gesticht, 

zoo bestond toch reeds veel vroeger te Leiden eene akademische ver- 

zameling van natuurkundige zeldzaamheden, waarbij wij een oogenblik 

willen stilstaan. 

JOAN MAURITS, graaf van Nassau ‚ schijnt van 1637 tot 1644, toen 

hij landvoogd van Brazilië was, reeds vele zeldzame voorwerpen van 

daar te hebben overgezonden; later gaf BOERHAAVE den raad om bij de 

admiraliteiten aanzoek te doen om voorwerpen tot de natuurlijke ge- 

schiedenis behoorende over te zenden. De stadhouder wiureM IV schijnt 

dit plan te hebben ondersteund, en omtrent 1751 kreeg de hoogleeraar 

ALLAMAND het toezicht over het dus langzamerhand gevormd kabinet. 

In 1754 werd de verzameling van versteeningen, mineralen enz., door 

ZUMBAG DE KOESVELT bijeengebracht, aangekocht, even als in 1785 die 

van zeegewassen, nagelaten door den hoogleeraar HAHN; eindelijk ver- 

maakte ook ALLAMAND zijne eigene verzameling bij zijn dood aan het 

kabinet van de hoogeschool. Dit schijnt evenwel in 1815 in vrij 

slechten staat verkeerd te hebben, zoodat het zeer gelukkig was dat 

WILLEM in dat jaar het kabinet van zijn vader, toen, na den val van 

NAPOLEON, juist door den hoogleeraar BRUGMANS uit Parijs teruggevoerd , 

als ’s Rijks-museum te Leiden vestigde. Later werd hierbij de belang- 

rijke verzameling van vogels van den heer TEMMINCK gevoegd, terwijl 

ook veel uit het rijke in 1827 verkochte kabinet van den heer ray 

VAN BREUCKELERWAERD aan het Leidsch museum overging. 

Bij alle deze schatten kwamen nu langzamerhand de belangrijke 

bezendingen uit onze overzeesche bezittingen, door bepaaldelijk van 

wege de regeering uitgezonden natuurkundige reizigers overgestuurd, 

waaronder vooral de hoogleeraar REINWARDT, alsmede de heeren KUHL, 

VAN HASSELT, BOJÉ en MACKLOT moeten genoemd worden, waarbij later 

ook de heeren s. MÜLLER, SCHWANER en BERNSTEIN kwamen. 
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Alle die bijeengebrachte doode dieren zouden der wetenschap even- 

wel weinig gebaat hebben, indien niet tevens aan het museum gees- 

telijke krachten waren verbonden geweest, die ze niet alleen als goede 

genieën bewaren, maar ze ook als, het ware op nieuw doen herleven, 

door ze nauwkeurig te beschrijven en zoo veel mogelijk in hunne na- 

tuurlijke houding en kleuren af te beelden, Gelukkig dus dat daarbij 

steeds geleerden aangesteld waren en nog zijn, die zich niet te vrede 

stelden metde aan hunne zorg toevertrouwde schatten te bewaren en 

te rangschikken, maar zich ook met zoo veel ijver en liefde voor de 

natuurwetenschap bezield gevoelden, dat zij de door hun rusteloos 

onderzoek verkregen kundigheden openbaar maakten, door het uit- 

geven van grondig bewerkte beschrijvingen en natuurgetrouwe af- 

teekeningen. 

Aangenaam is het mij hier in herinnering te brengen den grooten 

roem dien de eerste directeur van het museum, de hoogst verdienste- 

lijke TEMMINCK, verwierf, door het uitgeven van zijne kostbare plaat- 

werken, waaronder vooral zijne Collection de planches coloriëes d'oiseaur 

in 5 deelen 4° in aanmerking komt, waarin hij ons de schoone vor- 

men en prachtigen kleurendos van honderde vogels doet bewonderen ; 

zijne verhandelingen over buideldieren, tijgersoorten en vledermui- 

zen, van 1827—41 in twee deelen 4° onder den titel van Monographies 

de mammologie uitgegeven, zijn ook van belang voor de ontleedkunde, 

dewijl op de bijgevoegde platen een groot aantal van geraamten dezer 

dieren zijn afgebeeld. 

Met dankbaarheid mogen wij de groote zorg gedenken, die Dr. pr 

HAAN besteedde om ons de prachtige Oost-Indische vlinders en Japan-- 

sche schaaldieren te doen kennen. Deskundigen bewonderen steeds de 

vernuftige wijze waarop hij deze laatste dieren bewerkte in het groote 

werk over de fauna van Japan, waarin de dieren, door v. sIEBOLD en 

BURGERS in dat land verzameld, beschreven zijn. Ook de afbeeldingen 

en beschrijvingen der zoogdieren, vogels, kruipende dieren en visschen 

die in dit werk voorkomen en door de heeren TEMMINCK en SCHLEGEL 

bezorgd werden, worden algemeen geroemd. De echt wetenschappelijke 

verhandelingen van Dr. DE HAAN, uitgegeven in het groote werk over 

onze Oost-Indische bezittingen, en waarin hij de dikwijls allerzonder- 

lingste vormen der uitlandsche sprinkhanen en van de niet ten onrechte 

zoogenoemde wandelende bladen en spooken verklaarde, hebben de 

bewondering van buitenlandsche geleerden gaande gemaakt, die zijne 
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inzichten omtrent deze moeielijk te rangschikken insekten hoofdzakelijk 

hebben aangenomen. 

De niet minder uitmuntende beschrijving der sierlijke zeevederen, 

door onzen te vroeg overledenen Dr. HerKLOTS, wordt ook algemeen 

op prijs gesteld, zooals bijvoorbeeld blijkt uit den catalogus van die 

zeedieren, welke zich in het Britsch museum bevinden en door den 

heer erAY bewerkt is. Daarenboven verdienen hier eene eervolle ver- 

melding de verhandelingen door dien geleerde uitgegeven over fossile 

javaansche stekelhuidigen en kaapsche schaaldieren. 

Alle bovengenoemde. verhandelingen door de ijverige conservators van 

het Leidsch museum, voornamelijk volgens de voorwerpen aldaar voor- 

handen opgemaakt, zijn voor de wetenschap van groot nut geweest. 

Nadat wij, al is het dan ook slechts oppervlakkig, de groote ver- 

diensten dezer drie reeds overleden natuuronderzoekers hebben herdacht, 

mogen wij ons gelukkig achten, ons te kunnen verheugen in het bezit 

te zijn van twee nog levende en steeds ijverig op het Leidsch museum 

navorschende geleerden, die, hoewel reeds op eene verdienstelijke we- 

tenschappelijke loopbaan kunnende terugzien, toch met jeugdige krachten 

voortwerken en hunne onderzoekingen tot groot voordeel der natuur- 

studie wereldkundig maken. 

Ook zonder hunne namen te noemen, zou ieder reeds begrijpen dat 

ik hiermede den verdiensteliĳjken professor scHLEGEL en Mr. SNELLEN 

VAN VOLLENHOVEN bedoel. Deze laatste toch bracht niet alleen de kost- 

bare verzameling insekten van het museum, welke gedurende de lange 

ziekte van Dr. pr HAAN zeer verwaarloosd was, volkomen op orde, 

maar een gedeelte der vlinders en schildwantsen van onzen Oost-Indi- 

schen archipel werd door hem in een prachtwerk beschreven en afge- 

beeld. 

Dat deze ijverige insektenkenner in zijnen voormaligen leerling, den 

heer RITSEMA , thans een waardigen opvolger heeft verkregen, is reeds - 

duidelijk gebleken uit de verhandelingen welke deze zoowel in het 

Nederlandsch tijdschrift voor Entomologie als in buitenlandsche maand- 

werken uitgaf en waarin onderanderen nieuwe soorten van bijen uit 

‘srijks museum werden beschreven. 

Dr. E. SELENKA onderzocht voor zijne verhandeling over de zeekom- 

kommers (Holothuriae), in 1867 verschenen, deze zeedieren die op het 

museuni aanwezig waren, en toen deze geleerde kort daarop hoogleeraar 

te Leiden was geworden, nam hij de bewerking op zich der vogels 
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voor het groote werk van den thans overledenen hoogleeraar BRONN, 

getiteld: “Klassen und Ordnungen des Thierreichs”. De daarbij gevoegde: 

ontleedkundige platen bevatten dikwijls oorspronkelijke afbeeldingen, 

waarvoor de verzamelingen van het Leidsch museum de voorwerpen 

hebben kunnen opleveren. Dit is ook het geval met het gedeelte van 

datzelfde werk, hetwelk de kruipende dieren (Amphibiën) behandeld 

en door Dr. SELENKA's opvolger als hoogleeraar te Leiden, Dr. c. K. 

HOFFMANN, wordt bewerkt. Bij de beschrijving der visschen, ook voor 

BRONN's werk door den jeugdigen conservator van ’srijks museum te 

Leiden Dr. A. A. P, HUBRECHT nu onlangs ondernomen, zullen hem de 

schatten aan zijne zorg toevertrouwd zeker wel te stade komen. 

Voor zijn in 1870 verschenen Mémoire sur le genre Potérion, heeft 

Prof. HARTING ook van verseheidene in het rijksmuseum voorhanden 

exemplaren dezer merkwaardige sponsen gebruik gemaakt. 

Wanneer men wil nagaan welke onderzoekingen buitenlandsche na- 

tuurkundigen in het Leidsch museum hebben bewerkstelligd, dan mag 

vooral niet onvermeld blijven het foliodeel, waarin door MÜLLER en 

HENLE de haaiachtige visschen beschreven zijn, dewijl deze duitsche 

geleerden, bij het samenstellen van dit werk, rijkelijk uit de schatten 

van het rijks-museum hebben geput, zooals ook geschiedde door de 

beroemde fransche natuurkundigen G. CUVIER en VALENCIENNES, die bij 

het bewerken van hun groot werk over de hooger bewerktuigde vis- - 

schen, vooral voor de soorten van onzen Oost-Indischen archipel, de 

voorwerpen en teekeningen door de Nederlandsche reizigers KUHL en 

v. HASSELT ten koste van hun leven voor het Leidsch museum verzameld, 

met vrucht gebruikten. 

_ Hoewel Dr. BLEEKER voor zijnen kolossalen atlas van de visschen 

onzer Oost-Indische bezittingen , die thans reeds in zeven en een half deel 

380 folio-platen bevat, de voorwerpen op het rijks-museum aanwezig 

niet verzuimde te onderzoeken, zoo is dit prachtig plaatwerk evenwel 

voornamelijk bewerkt volgens visschen, die de schrijver zelf in onze 

Oost-Indische bezittingen bijeen verzamelde of aldaar volgens levende 

dieren liet afteekenen en kleuren, en waarvan nu reeds 1300 atbeel- 

dingen verschenen zijn, terwijl het bovengenoemd werk van CUVIER 

en VALENCIENNES slechts 650 veel kleinere afbeeldingen bevat, getee- 

kend naar in wijngeest bewaarde en dus verkleurde voorwerpen. 

Bij het beschouwen dezer fraaie verzameling van visch-af beeldingen, 

zeker de grootste en natuurgetrouwste die tot nog toe is uitgegeven, 
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moet men het betreuren dat dit zoo nuttig werk bij gebrek aan meer 

algemeene deelneming slechts zeer langzaam kan verschijnen. Men vraagt 

zich onwillekeurig af, hoe het mogelijk is dat in ons land, bewoond 

door zoo vele in Indië rijk geworden personen, die in andere opzich- 

ten eene dikwijls nuttelooze weelde ten toon spreiden, zoo weinig be- 

lang gesteld wordt in de voortbrengselen onzer keerkringstreken, dat 

deze reusachtige onderneming van Dr. BLEEKER met eene staking wordt 

bedreigd, niettegenstaande de geldelijke ondersteuning door onze re- 

geering daaraan verleend. 

De in 1859 door Dr. BLEEKER uitgegeven lijst der visschen van onzen 

Oost-Indischen archipel bedroeg toen reeds 2272 soorten, waarbij sedert 

dien tijd nog vele soorten ontdekt zijn, zoodat men wel verbaasd mag 

staan over den ontzettenden rijkdom der vischfauna dier streken, maar 

ook het geduld en de volharding moet bewonderen van den geleerde, 

die alle die soorten verzamelde en beschreef. 

Meer nog komen hier evenwel in aanmerking drie verhandelingen van 

Dr. BLEEKER, waarvan de twee eersten in 1864 te Amsterdam en de 

derde in 18683 te Haarlem zijn uitgegeven. In de eerste beschreef hij 

11 op het Leidsch museum goed bewaarde karpers en modderkruipers van 

Ceylon, en beeldde de 6 nieuwe soorten daarvan op 4 gekleurde platen af. 

In de tweede behandelde hij de meervallen van Guyane. Tot nu toe 

waren slechts 80 soorten dezer visschen vandaar bekend, waaronder 

34 in de Nederlandsche kolonie van Suriname; maar Dr. BLEEKER vond 

op het rijksmuseum nog 21 Surinaamsche soorten, waaronder er 6 

onbekend waren, die door hem beschreven en op 16 gekleurde platen 

afgebeeld werden. Deze zonderlinge visschen zijn voornamelijk van lange 

draadvormige aanhangsels rondom den bek voorzien en met sterke ge- 

zaagde doornen voor aan den eersten rug-en de borstvinnen gewapend, 

en het is opmerkelijk dat alle Surinaamsche zoetwatersoorten tot uit- 

sluitend Amerikaansche geslachten behooren, terwijl de soorten die in 

zee voorkomen, deel uitmaken van geslachten, die ook in de oude 

wereld worden aangetroffen. 

In de derde verhandeling van Dr. BLEEKER over de visschen van de 

kust van Guinée, volgens de voorwerpen die hij op het Leidsch museum 

vond, werd het getal der aldaar voorkomende soorten met 90 vermeer- 

derd, waarvan 41 onbekende visschen, die op de bijgevoegde 28 ge- 

kleurde platen zijn afgebeeld. Volgens deze opgave bedraagt nu het 

geheele getal der aldaar gevonden soorten 237, 
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In de 9 dikke deelen, waarin de fransche hoogleeraar DUMÉRIL en 

zijn medehelper BIBRON alle de hun bekende kruipende dieren uitvoerig 

beschreven, zijn overal bewijzen voorhanden, dat zij een ijverig gebruik 

hebben gemaakt van de hun uit het Leidsch museum medegedeelde 

dieren, en het blijkt daarenboven uit hunne opgaven, dat bij het terug- 

geven van de voorwerpen uit het voormaligen stadhouderlijk kabinet 

verscheidene zeldzame dieren op het Parijsch museum teruggebleven zijn. 

Het exemplaar van den gekapten basiliscus van Guyane, uit de verza- 

meling van sEBA afkomstig en in zijne Schatkamer D. L. pl. 100 afge- 

beeld, is thans op het Parijsch museum, en pumÉrIL heeft er nu ook 

eene afbeelding en beschrijving van gegeven. 

Onze kennis der kruipende dieren, en voornamelijk der slangen, werd 

evenwel belangrijk vermeerderd door twee werken van Dr. SCHLRGEL, 

waarvoor hij vooral de voorwerpen van het rijksmuseum gebruikte, 

namelijk La physionomie des Serpents met afbeeldingen der slangenkop- 

pen, en de 50 folio platen van 1887—41 uitgegeven, waarop een groot 

getal van amphibiën, veelal volgens levende dieren geteekend en ge- 

kleurd, en dus in hunne natuurlijke en dikwijls schitterende kleuren- 

pracht zijn afgebeeld, waaronder vooral de zwarte met koraalroode 

en goudgele dwarsbanden versierde Surinaamsche Elaps, de rood en 

zwart gevlekte kleine Japansche Salamander, de van boven groene 

en van onderen geheel gele Javaansche boomvorsch (Hyla Reinwardtú) 

en de gehoornde bruine Surinaamsche pad, die met schitterende oranje 

en groene kleuren prijkt. De twee merkwaardige slangen Dryophis 

Langaha met langen en spitsuitloopenden bovenkaak uit Madagaskar 

en de Momalopsis Herpeton, die van twee geschubte hoornen op het 

voorhoofd is voorzien en in zoetwater leeft, zijn ook in dit werk uit- 

muntend afgebeeld. 

Een ander niet minder nuttig werk, insgelijks van Dr. scuureeL, 

bevat de beschrijvingen en afbeeldingen van alle valken, ijsvogels en 

der 20 soorten van het fraaie geslacht Pitta onzer Oost-Indische be- 

zittingen. Dit weinig kostbaar en toch net gekleurd plaatwerk verdiende 

zeker in ons land meer algemeen verspreid te zijn; want hoewel daar- 

van slechts drie vogelgroepen verschenen zijn, verkrijgt men daardoor 

toch reeds een juist denkbeeld van de rijke vogelfauna van onzen 

Oost-Indischen archipel. 

“Ik zou mij niet de bevoegdheid durven aanmatigen om de uitste- 

kende verdiensten uiteen te zetten, die professor scuLrerL zich omtrent 
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het Leidsch museum heeft verworven. leder die met eenige nauwkeu- 

righeid de ontzettende menigte van dieren in de groote en toch niet 

genoegzaam ruime gaanderijen van het museum gade slaat, zal door 

een gevoel van duizeling bevangen worden bij de gedachte, hoe het 

mogelijk zou kunnen zijn om alle die duizende soorten goed van elkaâr 

te onderscheiden en volgens hare natuurlijke verwantschap te rang- 

schikken. En toch, dit bijna ondoenlijk geacht reuzenwerk is door jaren- 

langen en onvermoeiden arbeid tot stand gebracht. 

Van biĳna alle aanwezige dieren zijn de wetenschappelijke namen 

nauwkeurig opgegeven; de reizigers die ze verzamelden en de natuur- 

kundigen die ze beschreven zijn zooveel mogelijk vermeld, en veel daar- 

van is behalve in de bovengenoemde werken, vooral wat de vogels aan- 

gaat, door C. L. BONAPARTE en O. FINSCH gebruikt voor hunne onder- 

zoekingen, die zij op het Leidsch museum deden en waarvan zij de 

uitkomsten in hunne werken te Leiden uitgegeven wereldkundig maakten. 

De eerste schreef twee verdienstelijke werken over de indeeling der 

vogels in geslachten, en de tweede eene monographie der papegaaien. 

Maar de grootste dankbaarheid der natuuronderzoekers heeft professor 

SCHLEGEL zich verworven door zijn Museum d'histoire naturelle des Pays- 

Bas, waarvan nu reeds 12 groote afleveringen zijn uitgegeven en waarin 

eene reeks van afzonderlijke diergroepen wordt behandeld. In de 11 

eerste afleveringen zijn alle soorten van een groot aantal vogelgroepen 

opgeteld, volgens de voorwerpen op het Leidsch museum voorhanden, 

en de streek, van waar zij gezonden zijn, is steeds nauwkeurig opge- 

geven. Hoogst belangrijk zou het zeker zijn om in eenigzins meerdere 

bijzonderheden te treden omtrent dit verdienstelijk werk, maar zelfs 

eene daarvan te geven schets zou hier te uitvoerig worden. Evenwel 

geloof ik dat eene vergelijking van deze oordeelkundige naamlijst, die 

bijna 2100 der op het rijks museum aanwezige vogelsoorten bevat, met 

die welke thans omtrent de verzameling van vogels op het Britsch 

museum uitgegeven wordt, niet ten nadeele onzer inrichting zou uit- 

vallen. Het laatst uitgegeven deel van genoemd Engelsch werk, dat de 

roofvogels bevat en met fraaie gekleurde platen is versierd, is niette- 

min zeer aanbevelenswaardig. 

Daar er helaas geene volledige lijst bestaat van de in Insulinde 

voorkomende vogelsoorten, zou dit werk van prof. scurEGEL hiertoe 

uitmuntende bouwstoffen kunnen opleveren, zooals ik daaruit dan ook 

voor mijn eigen gebruik een zoodanigen catalogus heb samengesteld, 
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In de 12de aflevering van het genoemde Musée des Pays-Bas zijn al 

de op het rijksmuseum bewaarde apen beschreven. 

Uit het hierboven gegeven overzicht, hoe onvolledig ook, van het- 

geen door de inrichting van het rijksmuseum tot vermeerdering der 

dierkunde is bijgedragen, mag men gereedelijk besluiten dat de, naar 

evenredigheid van het groote doel, niet al te ruime geldelijke opoffe- 

ringen daaraan besteed, rijke renten hebben opgeleverd, dewijl daar- 

door niet alleen eene nauwkeurige kennis is verkregen van duizende 

groote en kleine dieren, maar daarenboven de wetenschappelijke roem, 

door Nederland in vroegere eeuwen verworven, ook in onzen tijd op 

schitterende wijze is gehandhaafd. 

Zeer te betreuren is het dat de betrekkelijk geringe ruimte der gebou- 

wen van het museum niet toelaat dat alle aldaar opeengestapelde 

schatten behoorlijk uiteen kunnen gezet worden. In plaats dat de voor- 

werpen door de bezoekers nauwkeurig kunnen worden gadegeslagen, 

zijn vele belangrijke zaken op en achter elkaâr geplaatst, zoodat men 

telkens daarin verhinderd wordt; vooral is dit het geval met de vis- 

schen, kruipende dieren en lagere zeedieren. 

Wanneer men in aanmerking neemt den grooten omvang welken de 

natuurkundige wetenschap tegenwoordig heeft verkregen en het groote 

nut dat zij aan de maatschappij oplevert, dan moet men wenschen dat 

onze regeering daaraan spoedig meer geldelijke ondersteuning zal ver- 

leenen, dan tot nu toe is geschied. Vooral ware het te hopen dat, zoo 

als vroeger, ook nu reizigers werden uitgezonden om nieuwe dieren te 

verzamelen of de oude voorwerpen door versche te vervangen. ! 

Indien. aan dezen treurigen toestand niet weldra eene gunstige wending 

wordt gegeven, dan is het te vreezen dat deze beroemde inrichting van 

haar toppunt van roem, waarop zij tot nu toe gestaan heeft, zal afdalen; 

want even als in alle zaken, zoo is ook hier stilstand achteruitgang. 

Wij mogen van harte wenschen en willen ook vertrouwen dat het 

rijksmuseum van natuurlijke historie, onder het bestuur van koning 

WILLEM Ï zoo bijzonder beschermd, ook door doelmatige ondersteuning 

van de regeering van zijn kleinzoon wirLeM III spoedig in vernieuwden 

luister zal bloeien. 

Lt Het bestuur der Nederl. entomologische vereeniging heeft onze regeefing aange= 

zocht om een reiziger naar Imsulinde te sturen tot het verzamelen van insekten voor 

het Museum. 
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DOOR 

Dr. G. J. MICHAËLIS. 

In de natuur is alles in beweging. Hoe dieper men doordrong in 

de studie der natuurverschijnselen, des te meer werd men overtuigd 

van de waarheid dezer stelling. Bekend is de strijd, dien de geleerden 

vroeger te voeren hebben gehad tegen de algemeen aangenomen leer 

van ARISTOTELES, dat de aarde het rustend middelpunt van het heelal 

zou wezen. Het “e pur sì muove” van GALILET moge geschiedkundig 

zijn of niet, het verhaal geeft in allen gevalle een juist denkbeeld, 

hoe vast het vooroordeel ingeworteld was omtrent de onbewegelijk- 

heid van onzen aardbol. 

Later is langzamerhand door nauwkeurige waarnemingen gebleken, 

dat de zon met het geheele planetenstelsel eene gemeenschappelijke 

verplaatsing ondergaat in de hemelruimte; dat verder de vaste sterren 

alleen onbewegelijk schijnen, omdat haar afstand zoo verbazend groot 

is, terwijl zij inderdaad zonnen zijn, die zich zeer snel verplaatsen. 

Maar wat voor die ver verwijderde hemellichamen geldt, namelijk 

dat allen zich bewegen, is evenzeer toepasselijk op de onzichtbaar kleine 

deeltjes, waaruit, zooals men aanneemt, alle stof is samengesteld. Elk 

voorwerp, hoe onbewegelijk het schijnen moge, moet beschouwd wor- 

den als eene vereeniging van een onnoemelijk aantal heen en weer 

slingerende of op andere wijze door elkaâr heen dwarrelende onveran- 

derlijke deeltjes. Men weet dit niet ten gevolge van onmiddellijke waar- 

11 
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neming, gelijk bij de ster ven; het is echter eene theorie, gegrond op 

gemeenschappelijke eigenschappen van alle bekende lichamen, eene 

theorie, waardoor zelfs zeer samengestelde verschijnselen verklaard 

kunnen worden, en die de grondslag is geworden van de hedendaagsche 

natuurwetenschap. 

Nadat men de overtuiging gekregen had, dat alles in de natuur 

zich beweegt, moest het voorname doel van het natuuronderzoek wor- 

den, om een zooveel mogelijk volledige kennis te verkrijgen van de 

verschillende. bewegingen, die voorkomen. Dat doel is nog slechts voor 

een zeer klein deel bereikt. Door Newton's theorie der algemeene aan- 

trekkingskracht is men er in geslaagd, om van de beweging van 

enkele hemellichamen eene vrij nauwkeurige kennis te verkrijgen. Men 

is b. v. in staat, om zons- en maans-verduisteringen een willekeurig 

aantal jaren van te voren te berekenen; om na eenige waarnemingen 

van een nieuwe planeet, zich een denkbeeld te vormen van de baan, 

die zij doorloopen zal, van hare grootte en haar gewicht, en tal van 

andere zaken meer. 

Stelt men zich een geest voor, die evenzoo goed bekend ware met 

de beweging van alle atomen — zoo noemt men de kleinste deeltjes der 

lichamen — als wij nu op de hoogte zijn van die der maan en der 

voornaamste planeten, dan zou zulk een geest het doel eenigszins 

nabijkomen, dat zooeven genoemd werd. Zonder ons in beschouwingen 

te verdiepen, wat zulk een ideaal-geest op dezelfde manier zou kunnen 

voorspellen, als men het nu een zonsverduistering kan doen, dient er 

toch op gewezen, zooals DUBOIS REYMOND in zijne beroemde verhandeling 

“Ueber die Grenzen der Naturerkenntniss” gedaan heeft, dat die geest 

nog geenszins op alle vragen een bevredigend antwoord zou kunnen 

geven. Evenmin als de sterrekundige, die de wet der algemeene aan- 

trekkingskracht toepast op de berekening der hemellichamen, iets weet 

omtrent het eigenlijke wezen van die kracht, evenmin kan men zich 

voorstellen, dat iemand, al ware hij volkomen op de hoogte van de. 

beweging der atomen, iets meer zou weten dan wij omtrent de oor- 

zaken, die deze bewegingen doen ontstaan. De werking op een afstand 

van het eene stofdeeltje op het andere door de ledige ruimte heen, is 

onverklaarbaar en zal dat wellicht altijd blijven. 

Reeds Newton heeft die leemte in de menschelijke kennis gevoeld, 

en zich ongeveer in de volgende bewoordingen uitgelaten: “de mee- 

ning, dat de aantrekkingskracht eene eigenschap der stof zou wezen, 

DE Sn Sent. 
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zoodat het eene lichaam op het andere zou werken door de ledige 

ruimte heen, zonder bemiddeling van iets anders, die meening is voor 

mij zóó onzinnig, dat ik niet kan aannemen, dat een wijsgeerig denker 

haar zou kunnen aanhangen. De aantrekkingskracht moet eene oorzaak 

hebben, die voortdurend werkt; maar of die oorzaak materieel is of 

immaterieel, heb ik aan het oordeel van den lezer overgelaten.” 

Van deze verklaring, ongeveer twee eeuwen geleden afgelegd, kan 

nog niets worden teruggenomen; zij geldt evenzeer voor de krachten, 

die tusschen de kleinste deeltjes der lichamen. werken; want of het 

eene werking geldt van lichamen, die op duizenden mijlen van elkaâr 

verwijderd zijn, of van deeltjes, die slechts een afstand hebben van 

het millioenste deel van een millimeter, de zaak blijft in beginsel volko- 

men dezelfde. 

Men heeft zich daarom moeten vergenoegen met het onderzoek naar 

de betrekking tusschen de beweging der atomen en de eigenschappen 

der lichamen. Men heeft getracht om, uitgaande van zekere algemeene 

onderstellingen omtrent de beweging der atomen, daaruit volgens de 

beginselen der mechanica bekende eigenschappen em natuurwetten af 

te leiden. 

De leer, dat alles in de natuur zich beweegt, is niet nieuw. Reeds 

enkele wijsgeeren van het oude Griekenland hebben gepoogd, om op 

den grondslag der atoombeweging de natuurkunde op te bouwen. 

Hunne theoriën, hoewel in grondbeginsel met de hedendaagsche over- 

eenkomende, werden te weinig door waarnemingen gesteund , om stand 

te kunnen houden; zij geraakten in vergetelheid, om in de zeventiende 

eeuw met nieuwe kracht weer te voorschijn te komen; en eerst na 

die herleving heeft men de kennis bijéénvergaard, welke men nu bezit, 

omtrent den aard der bewegingen, welke in de natuur voorkomen. 

Wij stellen ons voor, een overzicht te geven van de voornaamste 

theoriën, die in vroeger en later tijd omtrent de beweging der atomen 

bestaan hebben, en van de uitkomsten, welke de nieuwere dier theoriën 

hebben opgeleverd. Al geven zij, volgens het bovengezegde, geen vol- 

komen bevredigende verklaring der natuurverschijnselen, al blijven er 

altijd duistere plaatsen over, men heeft toch door middel dier theoriën 

vele verschijnselen als het ware ontleed in eenvoudiger elementen, en 

dat is op zich zelve al merkwaardig genoeg. 

De eerste persoon van wien men weet dat hij het denkbeeld uit- 

gesproken heeft dat alles in de natuur zich beweegt, was de Grieksche 
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wijsgeer DEMOCRITUS. Hij leefde in de vijfde eeuw vóór het begin onzer 

jaartelling te Abdera, eene Grieksche volkplanting. Zijn vader liet hem 

een groot vermogen na, en hij verbruikte dat grootendeels op de rei- 

zen, die hij ondernam, om aan zijne weetgierigheid te voldoen. Het 

grootste deel der toen bekende wereld werd door hem bezocht, met 

de meeste beroemde mannen van zijn tijd maakte hij kennis. Deze man, 

aan wiens naam een aantal aneedoten verbonden zijn, het meest bekend 

onder dien van den lachenden philosoof, heeft in een groot werk -— 

Diakosmos”’ — getracht, om uit de beweging der atomen de natuur- 

verschijnselen af te leiden. Zijne voornaamste grondstellingen waren: | 

“Uit niets ontstaat niets; niets wat is, kan vernietigd worden. Alle 

verandering is slechts verbinding en scheiding van deelen’ 

«Niets geschiedt toevallig, maar alles heeft een noodzakelijke oorzaak.” 

«Niets bestaat dan de atomen en de ledige ruimte.” 
«De atomen zijn oneindig in getal en hebben oneindig vele verschil- 

lende vormen. Zij botsen tegen elkaâr, en de bewegingen, die daarbij 

ontstaan, zijn de oorsprong der werelden.” 

«Het onderscheid in alle zaken hangt af van een verschil in getal, 

gedaante en groepeering der atomen.” 

Democritus nam aan, dat de grootere atomen zich sneller verplaatsen 

dan de kleinere. Hij onderstelde verder, dat er, behalve onze aarde, 

een groot aantal werelden zijn, welke zich bewegen. 

Hij trachtte, in het algemeen de verschijnselen der natuur uit eeuwig 

onveranderlijke wetten af te leiden. 

Er ontstónd echter eene reactie tegen zijne philosofie, waardoor zij 

geheel in vergetelheid geraakte. | 

Socrates en diens volgelingen, onder welke vooral PLaTo eene eere- 

plaats bekleedde, namen niet de onbewerktuigde natuur, maar wel 

den mensch tot het uitgangspunt hunner wijsbegeerte. 

En ARISTOTELES, die wel de natuurverschijnselen poogde te verklaren, 

stelde echter in die verklaring ook den mensch op den voorgrond. 

Deze man, die ten tijde van ALEXANDER den Groote leefde, vormde 

een wijsgeerig stelsel, dat de geheele menschelijke wetenschap van zijn 

tijd omvatte. In dat ‘stelsel werd de natuur als een kunstwerk opgevat, 

ingericht volgens een bepaald plan, en ArisroreLes, die dat plan meende 

te doorgronden, kwam er toe om à priori allerlei stellingen te bewij- 

zen, die later dwalingen bleken te zijn. Hij leerde, dat het heelal een 

holle kogel zou zijn, in welks centrum de aarde zou rusten ; hij poogde 



EN HUNNE BEWEGINGEN, 165 

aan te toonen, dat eene andere inrichting onmogelijk zou wezen. In 

tegenstelling met peEMocrITUS, beweerde hij, dat eene ledige ruimte 

niet kan bestaan; dat, zoo deze bestond, geene beweging in haar 

mogelijk zou zijn, en nam den geheimzinnigen afkeer van de natuur 

voor het ledige te baat, om allerlei verschijnselen te verklaren. Hij 

ging zoover van te bewijzen, hoevele soorten van dieren er noodzakelijk 

konden bestaan. In tegenstelling met peEMOCRITUS waren zijne denk- 

beelden over beweging zeer verward. Terwijl prMOCRITUS van grond- 

stellingen uitging, die aan de waarneming der natuur zelve ontleend 

waren, leidde arisroreLEsS alles af ‘uit beginselen, die volstrekt niet 

op waarneming steunden. Toch heeft de theorie van laatstgenoemde 

gedurende vele eeuwen een onbeperkten invloed uitgeoefend. Gedeeltelijk 

kan men dit toeschrijven aan de kunstige samenstelling dier theorie, 

gedeeltelijk aan den steun, dien zij later van de christelijke kerk 

ondervond. 

Ongeveer ten zelfden tijde als ArisroreLEs leefde er in Griekenland 

een geleerde, die weer poogde om uit zuiver mechanische begrippen 

de natuur te verklaren. Het was epicurus. Hij werd te Athene geboren. 

Zijne ouders waren behoeftig. Reeds vroegtijdig wijdde hij zich aan de 

wetenschap. Hij sloot zich niet. aan bij een der toen heerschende wijs- 

geerige stelsels, maar verkondigde zijn eigen leer- op verschillende 

plaatsen. Op rijpen leeftijd keerde hij naar zijn geboortestad terug, 

kocht in de nabijheid een landgoed, en leefde daar met eenige aan- 

hangers, als een voorbeeld van matigheid en tevredenheid op de vriend- 

schappelijkste wijze te samen. 

De natuurbeschouwing van EPIcURUS was in hoofdzaak dezelfde als 

van DEMOCRITUS. Eene afwijking bestond onder anderen daarin, dat 

volgens epicurus alle atomen in de ledige ruimte zich even snel be- 

wegen, en dat wanneer een lichaam sneller valt dan een ander, dit 

aan den geringeren weerstand moet worden geweten , dien het ondervindt. 

Oorspronkelijk zouden de atomen zich met gelijke snelheid in even- 

wijdige richtingen verplaatst hebben. Bij de geringste afwijking van 

de oorspronkelijke richting, kan men zich het- ontstaan verklaren van 

de meest samengestelde bewegingen, en is de oorzaak gevonden van 

eene onophoudelijke vereeniging en scheiding van atomen. Maar van 

waar die eerste afwijking ? 

Errcurvs, die de werking van verschillende stofdeeltjes op elkaar 

niet kende, die van het verschijnsel der algemeene aantrekkingskracht 
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geen begrip had, kon geene voldoende verklaring geven, en verviel in 

dwalingen. 

Op dezelfde klip verzeilde ook de Romeinsche dichter en philosoof 

LUCRETIUS, die in de eerste eeuw vóór onze jaartelling in een’ groot 

gedicht de leer van rPrcurus behandeld heeft, om zijn vriend MEMMIUS 

voor die leer te winnen. Ook hij grondde zijne beschouwingen op het 

bestaan van atomen. Als bewijzen, dat er onzichtbare stofdeeltjes zijn, 

voerde hij o.a. aan, dat kleeren in den zonneschijn drogen, zonder dat 

men de waterdeeltjes ziet verdwijnen; dat een ring, welken men lang 

gedragen heeft, dunner wordt; dat een steen door daarop vallende water- 

droppels op den duur wordt uitgehold. Bij alle verandering der lichamen 

meende hij, komen er op dezelfde wijze onzichtbare deeltjes bij, of 

verdwijnen. Als bewijs, dat er eene ledige ruimte is, wees hij b.v. op 

de warmte en het geluid, die door muren kunnen heendringen. Hij 

meende, in overeenstemming met gPrcurus, dat oorspronkelijk de atomen 

met gelijke snelheid zich evenwijdig aan elkaâr zouden bewogen hebben. 

Om echter de eerste afwijking op te helderen, nam hij zijn toevlucht 

tot willekeurige bewegingen als van menschen en dieren, in tegen- 

spraak met zijn eigen beginselen. Om de samenstelling der lichamen 

duidelijk te maken, gebruikte Lucrerius het beeld van een troep lam- 

meren, die, hoewel vroolijk huppelend, op een afstand niets te aan- 

schouwen geven, dan een witte plek op een groenen heuvel. 

In de middeleeuwen geraakte de leer der atomen in vergetelheid. 

Wel werden door de Arabieren vele gewichtige ontdekkingen gedaan 

op het gebied der natuurkunde, en vooral door hen de waarnemings- 

methoden zeer veel verbeterd; wel vindt men enkele sporen, dat de 

theorie van EPICURUS in die tijden enkele aanhangers heeft gevonden, 

maar verschillende invloeden, en niet het minst die der geestelijkheid , 

onderdrukten dergelijke denkbeelden. 

Het duurde tot in de zeventiende eeuw, eer de leer der atomen 

uit haren winterslaap ontwaakte. Het was toen de beroemde GASSENDI 

die denkbeelden ontwikkelde omtrent de samenstelling der lichamen, 

welke overeenkwamen met die van DEMOCRITUS en EPICURUS. 

Alle natuurverschijnselen schreef hij toe aan beweging van atomen, 

deeltjes, welke hij zich dacht als volkomen onveranderlijk, alleen ver- 

schillend in grootte en gedaante, in alle richtingen zich bewegend door 

de ledige ruimte. Volgens die beginselen verklaarde hij de agregaat- 

toestanden der lichamen (die van vast, vloeibaar en gasvormig) en 
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hun overgang in elkaâr op eene wijze, die niet zeer veel afweek van 

de tegenwoordig aangenomen theorie. 

_GASssENDI vond vele aanhangers. Bij de uitbreiding en toepassing der 

atoom-theorie, evenwel, geraakte men meermalen op dwaalwegen. 

In de tweede helft der zeventiende eeuw namelijk zochten sommige 

geleerden, waaronder orro voN GUERICKE, de uitvinder der luchtpomp, 

en BOYLE, de ontdekker der wet van de samendrukking der gassen, 

om, door toekenning van allerlei eigenschappen aan de atomen, eene 

verklaring der natuurverschijnselen te geven. Volgens hen zou de lucht 

„bestaan uit kleine buigzame deeltjes, die door hun veerkracht altijd 

den oorspronkelijken vorm trachten te hernemen. De atomen der lucht 

zouden holle cylinders wezen, uit dunne plaatjes of draadjes samengesteld. 

Om zich een begrip te vormen van de verschijnselen der capillariteit 

werd aangenomen, dat de atomen van het water voorzien waren van 

veerkrachtige werktuigen, werkende als hef boomen; deze zouden zich 

vasthechten aan de oneffenheden van den-wand, elkaâr gedeeltelijk 

steunen, en zóó de riĳzing der vloeistof mogelijk maken. 

Dat men door dergelijke hypothesen op een dwaalweg geraakte, is 

licht in te zien, De geheele theorie der atomen berust op het beginsel, 

dat men zich de stof niet tot in het oneindige deelbaar kan denken. 

De elementen der stof moet men zich dus voorstellen als onveranderlijk. 

Kent men hun zulke buigzame aanhangsels toe, als zooeven vermeld 

werd, dan moeten zij weer uit onderdeelen bestaan, die onderling ver- 

schuifbaar zijn. Dit strijdt tegen hunne onveranderlijkheid, Bovendien 

komt men door dergelijke hypothesen de bezwaren niet te boven. 

Men kan voorzeker moeilijk de samendrukbaarheid der lucht verklaard 

achten door de onderstelling, dat de deeltjes der lucht zelve samen- 

drukbaar. zijn. 

Hetzelfde verschijnsel, dat vroeger had plaats gegrepen ten opzichte 

van de hemellichamen, herhaalde zich nu. voor de atomen. Langen tijd 

nadat men had opgemerkt, dat de planeten zich verplaatsen, had men 

nagelaten den aard dier beweging te onderzoeken, een onderzoek, dat 

later zulke heerlijke vruchten voor de wetenschap heeft opgeleverd. 

Evenzoo verzuimde men, na de beweging der atomen in het algemeen 

vastgesteld te hebben, den aard dier beweging te bestudeeren en te 

trachten uit die beweging de eigenschappen der lichamen te verklaren, 

in plaäts van die eigenschappen zelve op de atomen over te brengen, 

hetgeen tot niets anders kon leiden dan tot eene verplaatsing der 
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moeilijkheden. Kennis van de snelheid der atomen, van de banen, die 

zij beschrijven, van hunne grootte en hun gewicht is het doel, dat 

men zich moet voorstellen, om tot een begrip te komen van de samen- 

stelling der lichamen. In deze eeuw is een geregeld onderzoek naar den 

aard der beweging van de atomen begonnen, zoo als wij weldra zullen 

zien. Het chemisch onderzoek had vóór dien tijd reeds enkele feiten 

aan het licht gebracht omtrent hun gewicht. De chemie heeft in den 

betrekkelijk korten tijd van haar bestaan reeds vele practische resul- 

taten opgeleverd; zij is in den dienst getreden van handel en nijver- 

heid; zoowel de gezonde als de lijdende menschheid heeft veel aan haar 

te danken. Maar vele dier practische uitkomsten heeft men aan zuiver 

theoretische onderzoekingen te danken; zoover is men daarin reeds 

gevorderd, dat uit beschouwingen omtrent de atomen het bestaan is 

afgeleid van verbindingen, die later eerst werkelijk samengesteld zijn. 

Hoogst belangrijk is de geschiedenis der voornaamste chemische 

theoriën; nuttig is het, om de wijze na te gaan, waarop zij uit elkaâr 

zijn voortgevloeid. Voor ons doel zal het voldoende, maar ook noodzake- 

lijk wezen, om enkele hoofdpunten uit die geschiedenis aan te stippen. 

DarronN is de naam van den man, die hier in de eerste plaats moet 

worden genoemd. In het begin dezer eeuw maakte hij zijne theorie der 

_atoomgewichten bekend. Die theorie is de basis van alle nieuwere chemische 

beschouwingen; zij heeft zich gehandhaafd, in weerwil van de hevige 

aanvallen, die tegen haar gericht zijn, zelfs door mannen als den 

beroemden engelschen natuurkundige FARApaAY. Zij geeft eene zeer be- 

grijpelijke verklaring van twee zaken, welke de chemische verbinding 

der lichamen kenmerken. 

In de eerste plaats wordt door paLToN’s theorie het feit opgehelderd, 

dat in een stof de verschillende bestanddeelen altijd in eene bepaalde 

gewichtsverhouding voorkomen. Dit kan het best door een eenvoudig 

voorbeeld worden opgehelderd: Er zijn twee lichamen, waterstof en 

zuurstof, die tot de zoogenaamde elementen gerekend worden, omdat 

men ze niet kan ontleden, en die, wanneer ze onder bepaalde omstan- 

digheden worden samengebracht, zich verbinden tot water. Sluit men 

in een zelfde glazen klok willekeurige hoeveelheden dier beide gassen af, en 

laat men vervolgens door middel eener elektrische vonk, of op andere 

wijze, de chemische verbinding plaats grijpen, dan zal in het algemeen 

in de klok eene hoeveelheid van een van beide overblijven. 

Door metingen — hoe ze gedaan zijn, gaan wij met stilzwijgen 
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voorbij — werd bepaald, dat altijd 8 gewichtsdeelen zuurstof zich 

met 1 gewichtsdeel waterstofgas tot water verbinden. Een overeen- 

komstig verschijnsel vindt men bij alle andere stoffen terug; altijd grijpt 

eene bepaalde chemische verbinding in onveranderlijke gewichtsverhou- 

ding plaats. 

„Het hoofdbeginsel der theorie van DALTON is, dat bij eene chemische 

verbinding een aantal atomen van de eene stof zich vereenigen met 

een bepaald getal van de andere. Wanneer men dan aanneemt, dat de 

atomen van verschillende zelfstandigheden onderscheiden zijn in gewicht, 

kan uit die theorie het zooeven meêgedeelde omtrent de verbindings- 

gewichten worden afgeleid. De juistheid der theorie blijkt vooral daar- 

uit, dat pALTON er een ander verschijnsel uit afleidde, hetwelk, zoo als 

eerst later door proeven werd uitgemaakt, de chemische verbindingen 

kenmerkt. Het is namelijk natuurlijk, dat steeds een geheel aantal 

atomen van twee stoffen zich onderling vereenigen, omdat ze ondeel- 

baar ondersteld worden te zijn. Daaruit is de wet der veelvoudige 

verhoudingen af te leiden, volgens welke de verschillende hoeveelheden 

van een stof, die zich kunnen verbinden met eene onveranderlijke hoe- 

veelheid van een ander lichaam, zich verhouden als geheele getallen. 

In het ééne geval kan bijv. het atoom van het eene lichaam zich ver- 

binden met één atoom, in het andere met twee of drie van het tweede 

lichaam. Dit kan weder het best door een voorbeeld worden opgehelderd. 

Onze dampkringslucht bestaat, zoo als bekend is, uit een mengsel 

van verschillende gassen, en daarvan zijn de zuurstof en de stikstof 

de voornaamsten. Deze zijn echter in onze atmosfeer niet samen ver- 

bonden; hunne atomen blijven op zich zelve bestaan; zij hebben 

zich niet tot een nieuw lichaam vereenigd. De eigenschappen der damp- 

kringslucht komen dan ook overeen zoowel met die van zuurstof als 

van stikstof. Zij matigen elkaârs werking. Terwijl de verbranding in 

zuurstof met veel grooter intensiteit en snelheid plaats heeft dan in 

de lucht, wordt in zuivere stikstof eene vlam onmiddellijk uitgedoofd ; 

evenzoo werken de eigenschappen van beide gassen samen, om het 

leven in de dampkringslucht mogelijk te maken. Maar die zelfde gas- 

sen kunnen zich ook chemisch verbinden en al naar de omstandigheden, 

waaronder zij met elkaâr in aanraking zijn gebracht, lichamen met 

verschillende eigenschappen opleveren. Er kan een gas ontstaan, waarin 

8 gewichtsdeelen zuurstof verbonden zijn met 14 deelen stikstof; in 

uitwendig voorkomen onderscheidt het zich niet van de dampkrings- 
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lucht, maar de eigenschappen zijn geheel andere. Wanneer men bijv. 

korten tijd dit gas inademt, dan geraakt men in een staat van opge- 

wondenheid, terwijl het op den duur geenszins geschikt is, om het 

leven te onderhouden. Hebben andere omstandigheden bij de verbinding 

plaats, dan ontstaat een ander gasvormig lichaam, dat de opmerkelijke 

eigenschap heeft, om in aanraking met zuurstof in een roodkleurigen 

damp over te gaan. Bij gelijke hoeveelheden stikstof in beide samen- 

stellingen, zal in de laatstgenoemde tweemaal zooveel zuurstof zich 

bevinden, als in ‚de eerste. Behalve deze zijn er nog drie andere licha- 

men bekend, uit stikstof en zuurstof gevormd, in welke bij gelijke 

hoeveelheden van stikstof drie-, vier- en vijfmalen zooveel zuurstof voor- 

komt, als in de verbinding die het eerst werd vermeld. 

Naar de theorie van DALTON hebben dus in die verschillende lichamen 

met één atoom stikstof zich een aantal atomen zuurstof vereenigd, die 

tot elkaâr zich verhouden als de getallen 1, 2, 3, 4 en 5. 

Deze opvatting der chemische werkingen moest noodzakelijk leiden 

tot geheel andere denkbeelden omtrent de kleinste deeltjes der licha- 

men, dan men vroeger had. Bij de samengestelde stoffen althans kon 

men ze niet meer voor volkomen onveranderlijk en ondeelbaar houden. 

De kleinste deeltjes van het water bijv. kunnen langs chemischen weg 

gesplitst worden, en de bestanddeelen vormen de ontledingsproducten 

zuurstof en waterstof. : 

Men onderscheidt nu de deeltjes van het water (of ook van eene 

andere zelfstandigheid) met den naam van moleculen. Als bestanddee- 

len van het water zijn zij onveranderlijk; wel zijn ze samengesteld 

uit eene vereeniging van atomen; maar alleen die vereeniging kan als 

element van het water opgevat worden; zoodra zij gesplitst wordt, 

behooren de deelen tot andere lichamen. Men kan het best deze bepa- 

ling geven: het molecuul is de kleinste hoeveelheid eener stof, welke 

op zich zelve kan bestaan; het atoom is de kleinste hoeveelheid, die 

bij verbindingen en ontledingen in werking treedt. Indien men uit deze 

redeneering zou willen opmaken, dat het kleinste bestanddeel van een 

eenvoudig lichaam steeds een atoom is, zou men zich vergissen. Door 

onderzoekingen, te ingewikkeld om hier me@ te deelen, is men tot de 

conclusie gekomen, dat ook de moleculen van vele dier eenvoudige 

stoffen uit verscheidene atomen kunnen bestaan. 

Omtrent de moleculen heeft men, voornamelijk door de studie der 

gasvormige lichamen, belangrijke ontdekkingen gedaan. Tengevolge van 
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de wet, door GAY-Lussac ontdekt, dat twee gassen bij gelijke druk- 

king en temperatuur zich steeds in een eenvoudige volumen-verhouding 

verbinden, kwam-avoeapro tot de hypothese, dat in een gelijk volu- 

men van verschillende gassen steeds onder dezelfde omstandigheden een 

zelfde aantal moleculen aanwezig is. Door toepassing van die hypo- 

these kon men althans van de hoofdeigenschappen der gasvormige licha- 

men eene mechanische verklaring geven. Zooals wij zien zullen is de 

moleculaire theorie der liehamen in dezen agregaat-toestand, ook door 

de nieuwere physische beschouwingen, zeer ver gevorderd; doch voor 

wij daartoe overgaan, moet nog kortelijk medegedeeld worden, welke 

denkbeelden de chemici tegenwoordig hebben omtrent. de rol, die de 

atomen bij de verbindingen vervullen. 

De theorie van de verschillende chemische waarde der atomen, door 

KEKULÉ gegeven, dient hier wel, al kan het niet anders dan oppervlak- 

kig, vermeld te worden. 

Krekuré onderscheidt een, twee en meerwaardige atomen. Een eenwaar- 

dig atoom kan zich slechts met een enkel ander eenwaardig atoom ver- 

binden. Ben tweewaardig atoom verbindt zich met twee eenwaardige. Hen 

twee of meerwaardig atoom kan zich niet alleen vereenigen met meerdere 

deeltjes van dezelfde soort, maar ook met die van verschillende licha- 

men. Men begrijpt, dat op die wijze een groot aantal verbindingen 

mogelijk is. Koolstof is vierwaardig, en daaruit laat zich het groot 

aantal koolstofverbindingen verklaren, dat in de natuur voorkomt. 

In deze theorie wordt het molecuul vergeleken bij een keten, van welke 

de atomen de schalmen uitmaken. Opmerkelijk is het, dat men door 

deze beschouwingen omtrent de onderlinge werkingen der atomen op 

het denkbeeld is gebracht omtrent het bestaan van chemische verbin- 

dingen, die later werkelijk samengesteld zijn; eene omstandigheid, die 

zeer. pleit voor de volkomenheid dezer theorie. Aan den anderen kant 

mag niet onverm@ld blijven, dat zij niet vrij is gebleven van beden- 

kingen, die tot nu toe niet opgehelderd konden worden. 

Hoe komt het, o.a., dat er vijfwaardige atomen zijn, van welke 

een veel geringer aantal verbindingen bekend zijn, dan van de koolstof ? 

Hoe komt het, dat de atomen van de stikstof in verschillende om- 

standigheden eene andere chemische waarde kunnen hebben? 

Wij zullen ons in die zaak niet verdiepen. Genoegzaam zij het ons 

te weten, hoe het chemisch onderzoek tot de conclusie heeft geleid, 

dat er een onderscheid is tusschen de atomen en de moleculen, en dat 
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deze bij verschillende stoffen onderscheiden zijn in grootte en gewicht, 

Is men dus, wat de kennis der moleculen en atomen betreft, veel 

verplicht aan de chemie, niet minder heeft men in dit opzicht te dan- 

ken aan de mechanische warmte-theorie. Zooals in den aanvang gezegd 

werd, heeft men in de oudheid de stelling reeds uitgesproken, dat de 

kleinste deeltjes, waaruit de lichamen gevormd zijn, zich bewegen ; 

in deze eeuw heeft men ontdekt, dat die beweging de gewaarwording 

van warmte veroorzaakt. 

De erkenning, dat warmte niet anders is dan beweging, is een der 

voornaamste triomfen door de natuurwetenschap in de laatste eeuw 

behaald. Men weet nu, dat niet alleen alles zich beweegt, maar dat 

een eenmaal bestaande beweging wel allerlei wijzigingen ondergaat, 

maar nimmer verdwijnen kan. Een voorwerp valt van een zekere 

hoogte ter aarde en blijve liggen, waar het neerkwam. De zichtbare 

beweging is verdwenen, maar eene onzichtbare is daarvoor in de plaats 

getreden; de beweging der moleculen van het lichaam is versterkt, 

en dit blĳkt door de toeneming zijner temperatuur, Indien die over- 

gang werkelijk de oorzaak der temperatuursverhooging is, dan moet 

natuurlijk de vrijgeworden warmte alleen afhangen van het gewicht 

van het lichaam en de hoogte van welke het gevallen is, want de 

eerste grootheid bepaalt de gezamenlijke massa der deeltjes, waaruit 

het lichaam bestaat, en de tweede de snelheid, welke zij verkregen 

hebben. 

Hoogst nauwkeurige proeven zijn jaren achtereen genomen door den 

Engelschen natuurkundige Joure, om de hoeveelheid warmte te we- 

ten, die ontstaat bij het vallen van gewichten van eene bepaalde hoogte, 

en deze hebben tot de uitkomst geleid, dat altijd, wanneer een ge- 

wicht van 1 kilogram valt van een hoogte van omstreeks 425 meter , daar- 

door zooveel warmte wordt opgewekt als noodig is om 1 kilogram water 

van O tot 1° te verwarmen. Maar niet alleen bij het neervallen van 

lichamen, altijd wanneer een zichtbare beweging verdwijnt, wordt 

eene overeenkomstige hoeveelheid warmte geboren. Men ziet in onzen 

dampkring somtijds vuurbollen. Het zijn meteoren, die, door de aan- 

trekkingskracht der aarde in onze atmosfeer gebracht, zich daarin 

aanvankelijk met verbazende snelheid voortspoeden ; door den weêrstand, 

dien zij ondervinden, ondergaan zij echter eene sterke vertraging; on- 

middellijk wordt hun temperatuur derwijze verhoogd, dat zij gaan gloeien , 

en dikwijls geheel smelten. Omgekeerd kan warmte worden omgezet 
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in zichtbare beweging, en ook daarbij zijn altijd de grootheden welke 

die beweging kenmerken geheel bepaald door de hoeveelheid warmte, 

welke verdwenen is. Alle proefnemingen wijzen er op, dat in dit ge- 

val de moleculaire beweging verminderd is, om gedeeltelijk in een 

_waarneembaren vorm overtegaan. Beweging verdwijnt nooit, en alles 

wat er in de natuur gebeurt, is een onophoudelijke verandering in den 

aard der bestaande bewegingen, een overgang van het eene voorwerp 

op het andere; alle natuurverschijnselen, als warmte, geluid, licht zijn 

bewegingsverschijnselen van onderscheiden aard, en het onderling ver- 

band dier verschijnselen is door deze opvatting veel duidelijker ge- 

worden dan vroeger. 

De juistheid dezer beschouwingen zal althans eenigszins blijken, wan- 

neer wij nagaan, wat de toepassing der warmte-theorie op de leer der 

moleculen heeft opgeleverd. Krönre en crausrus zijn eenige jaren ge- 

leden met een nieuwe theorie der moleculaire beweging, voornamelijk 

op de warmte-theorie gegrond, voor den dag getreden; laatstgenoemde 

heeft er vele belangrijke resultaten uit afgeleid, en sedert wordt er 

door vele natuurkundigen van naam aan hare ontwikkeling en uitbrei- 

ding gewerkt. Volgens die theorie oefenen de deeltjes van een lichaam 

twee soorten van krachten op elkander uit: aantrekkende en afstoo- 

tende, die afhangen van den afstand waarop de deeltjes van elkander 

verwijderd zijn. De aantrekking werkt alleen op kleine afstanden op 

merkbare wijze. Komen echter. twee moleculen in elkaârs onmiddellijke 

nabijheid bij hunne beweging, dan gebeurt er iets dergelijks als bij 

de botsing van twee veerkrachtige lichamen: er ontstaat namelijk een 

afstootende kracht, die de deeltjes uit elkaâr drijft. 

In een vast lichaam zijn de moleculen zoozeer opeengehoopt, dat 

zij zich steeds in elkaârs aantrekkingsfeer bevinden. Elk molecuul is 

bij zijne beweging onderworpen aan de werking der omringende mole- 

eulen, en blijft dientengevolge binnen enge grenzen heen en weer 

slingeren. 

Stelt men zich nu voor, dat aan het lichaam warmte worde mefê- 

gedeeld, dan vermeerdert de beweging zijner moleculen, de slinger- 

wijdte wordt grooter, de gemiddelde afstand neemt toe, het lichaam 

zet zich uit. Bij toenemende verwarming ontstaat een toestand , waarbij 

een molecuul zich bij zijne beweging nu eens bevindt in de werking- 

sfeer van het eene molecuul, dan weer in die van het andere. Dan zal 

zulk een deeltje natuurlijk niet meer slingeren om een vasten even- 
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wichts-stand, maar zich in eene kromlijnige baan door de geheele massa 

heen bewegen. 

Men kan wiskundig bewijzen, dat een voorwerp, hetwelk zich be- 

weegt, indien het onderworpen is aan een aantrekkende kracht, eene 

kromme lijn moet doorloopen, welke afhangt van den aard dier kracht 

en de richting zijner beweging. Alleen in zeer eenvoudige gevallen is 

het mogelijk om de gedaante der baan te berekenen; men is daartoe 

b.v. in staat bij de planeten, welke eene aantrekkende werking on- 

dervinden, welker grootte omgekeerd evenredig is met de tweede macht 

van den afstand, zoodat wanneer deze twee maal grooter wordt de kracht 

viermaal kleiner wordt, enz. Maar in den toestand van een lichaam, 

waarbij een molecuul telkens door andere deeltjes wordt aangetrokken , 

maar waar men met den aard der kracht niet nauwkeurig bekend is, 

weet men alleen dat de gedaante der baan van dat molecuul zeer in- 

gewikkeld moet zijn. 

De toestand, waarin de moleculen aan geen vaste evenwichtstanden 

gebonden zijn, is de vloeibare. 

Laat men de verwarming van het lichaam voortdurend vermeerde- 

ren, dan gaat het eindelijk van den vloeibaren in den gasvormigen 

toestand over. 

Crausius nam aan, dat in een gas de gemiddelde afstand der moleculen 

zoo aanzienlijk is, dat deze buiten elkaârs aantrekkingsfeer gebracht 

zijn. Het, gevolg moet wezen, dat zij zich met gelijkmatige snelheid 

verplaatsen, tot dat zij tegen een vasten wand of tegen elkaâr aanbotsen. 

Zóó is het gesteld in een volkomen gas. Maar dit is een grensgeval. 

Evenals in de natuur overal geleidelijke overgangen voorkomen, is het ook 

hiermede. Er zijn een groot aantal lichamen waargenomen, die zich in een 

tusschentoestand van vloeistof en gas bevonden. Laat ons zien wat men 

te denken heeft van de moleculaire bewegingen in dergelijke gevallen. 

Verbeelden wij ons twee moleculen, die ongeveer in gelijke richting 

elkaâr tegemoet gaan. Blijven zij, elkaâr passeerende, op een merk- 

baren afstand, dan oefenen zij geene kracht op elkander uit, en bewe- 

gen zich volgens de oorspronkelijke rechte lijn verder. Strijken zij 

dichter langs elkaâr heen, dan werkt een oogenblik de aantrekking, 

en zoolang dit duurt is de baan kromlijnig. Ontmoeten zij elkaâr, dan 

heeft er botsing plaats, en in het algemeen zullen dan de deeltjes in 

veranderde richting van elkaâr vliegen. Bij een zeer verdund gas is de 

gemiddelde afstand van de moleculen zoo aanmerkelijk, dat zij slechts 
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zeer zelden in elkanders aantrekkingssfeer geraken. Het grootste deel 

der doorloopen banen is rechtlijnig, door zeer kleine gebogen stukjes 

afgebroken; het aantal onderlinge botsingen is zeer gering. 

Is de opeenhooping der gas-moleculen grooter, zoo als bij koolzuur, 

dan is een grooter gedeelte van den doorloopen weg kromlijnig. In 

een vloeistof is de dichtheid zoo toegenomen, dat het kromlijnig deel 

van de baan, die een deeltje aflegt, veel grooter is dan het rechtlij- 

nige, want bijna voortdurend is het aan eene aantrekkende kracht 

onderworpen. In deze omstandigheden is er geen moeilijkheid, om te 

beslissen, met welk soort van lichaam men te doen heeft. Het kan 

echter evengoed voorkomen, dat de toestand van het lichaam zooda- 

nig is, dat een gedeelte der baan van zijne moleculen gebogen, een 

ongeveer even groot deel rechtlijnig is, en dat men twijfelen moet of 

men zulk een lichaam tot den vloeibaren of den gasvormigen staat 

„moet brengen. 

De overgang van een gas tot een vloeistof is dus volgens de theorie 

geene plotselinge, maar eene langzame, eene geleidelijke. Proeven heb- 

ben tot dezelfde uitkomst geleid. 

Door de beroemde onderzoekingen van ANDREWS Is de continuiteit 

van gassen en vloeistoffen schitterend bewezen. Hij bracht verschillende 

stoffen, o. a. koolzuur, in sterke glazen buizen onder zeer hoogen druk, 

bij een zeer lage temperatuur, met het doel om ze van den gasvor- 

migen in den vloeibaren toestand over te doen gaan. Neemt namelijk 

de uitwendige druk toe, dan vermindert de ruimte, die het gas beslaat; 

de gemiddelde afstand der deeltjes wordt kleiner. Verlaging van tem- 

| peratuur doet de beweging afnemen en heeft een overeenkomstig re- 

sultaat. Beide werkingen moeten dus oogenschijnliĳjk, mits krachtig 

genoeg aangewend, een gas tot een vloeistof kunnen maken. 

Bij koolzuur gelukt dit gemakkelijk; bij zuurstof, stikstof, water- 

stof niet. De waargenomen verschijnselen bij koolzuur waren zeer merk- 

waardig. Tot bij ongeveer 31° C. kon het koolzuur in de buis onder 

zulk eene drukking gebracht worden, dat het gedeeltelijk vloeibaar 

werd. De afscheiding tusschen gas en vloeistof was duidelijk zichtbaar. 

Werd dan de drukking nog een weinig verhoogd, zoo verdween de 

afscheiding, en de buis was gevuld met een homogene: vloeistof. 

Verminderde men dan plotseling den druk weer een weinig, dan 

nam men bewegelijke strepen door de geheele massa waar, een bewijs, 

dat er weer dampvorming plaats had. 
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Toen ANDREWS dezelfde proeven herhaalde bij een temperatuur, die 

iets hooger was, kon hij zelfs bij eene drukking van 300—400 atmos- 

feeren geen spoor ontdekken van den overgang in een vloeistof. Ana- 

loge verschijnselen werden bij andere zelfstandigheden waargenomen. 

ANprEws ontdekte, dat een gas boven een zekere temperatuur, van 

den aard der stof afhangende en door hem de kritische temperatuur 

genoemd, door geen drukking, hoe groot ook, vloeibaar kan worden 

gemaakt. De kritische temperatuur van zuurstof en waterstof is zeer 

laag; van daar, dat alle pogingen, om deze gassen vloeibaar te maken, 

mislukt zijn. Theoretisch heeft men van dit feit eerst in den laatsten 

tijd (zie de dissertatie van Dr, p. J. VAN DER WAALS), door de grootte 

der moleculen in rekening te brengen, eene verklaring gegeven. 

“Maar laat ons de proeven van ANDREWS omtrent koolzuur eenigszins 

nader beschouwen. Gesteld, dat een zekere hoeveelheid van dit gas bij 

50° C. aan eene sterke drukking (ANDREWS wendde 150 atmosferen aan) , 

onderworpen worde; de ruimte, door het gas ingenomen , wordt daarbij 

regelmatig kleiner. Laat men vervolgens bij deze drukking de tempe- 

ratuur langzamerhand dalen tot beneden 35°, dan neemt men geen 

verandering hoegenaamd in den inhoud van de buis waar. Toch is bij 

dit proces het gas in een vloeistof veranderd, want bij plotselinge op- 

heffing der drukking gaat het koolzuur koken. Verder nam ANDREWS 

waar, dat bij 35,5 en eene drukking van 108 atmosferen niet uit te 

maken was, of het koolzuur zich in den vloeibaren of gasvormigen 

toestand bevond; het was dus in een overgangstoestand, zoo als zoo- 

even beschreven werd. 

Niet alleen wordt hetgeen bij deze hooge drukkingen plaats grijpt 

door de theorie volkomen verklaard, zoo als nu aangetoond is; maar 

ook de wet van BOYLE omtrent de samentrekking der gassen met hare 

afwijkingen kan uit haar worden afgeleid. Volgens die wet zal name- 

lijk de ruimte, die eene zekere quantiteit van een gas bij eene bepaalde 

temperatuur beslaat, evenvele malen verminderen als de uitwendige 

drukking toeneemt. 

Nauwkeurige proefnemingen, in later tijd genomen door den fran- 

schen natuurkundige REGNAULT , omtrent de samendrukbaarheid der gas- 

sen, hebben echter tot uitkomst gehad, dat de wet van BoyLe slechts 

eene benadering tot de waarheid is, dat er bij alle gassen afwijkingen 

zijn waar te nemen. sE 

In het waterstofgas neemt bij vergrooting van het volume de druk- 
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king in sterker mate af, dan volgens BoyLe’s wet moest geschieden ; 

in andere gassen heeft juist eene afwijking in omgekeerden zin plaats. 

De drukking, welke de wanden van een vat door een ingesloten gas 

ondervinden, wordt, veroorzaakt door botsing der moleculen; zij wordt 

dus bepaald door de massa en snelheid der moleculen, en door het 

aantal, dat in een gegeven tijdsverloop de eenheid van oppervlakte treft. 

Laat men den wand van het vat grooter worden, dan zal hetzelfde 

aantal deeltjes zich over een grooter oppervlak verspreiden, en dien- 

tengevolge vermindert de druk, door het gas uitgeoefend. Blijven de 

snelheid der deeltjes en de weg, dien zij tusschen twee botsingen te 

doorloopen hebben, even groot, dan zal de drukking even veel malen 

verminderen, als de oppervlakte van den wand toeneemt. Dit zal bijv. 

het geval wezen in een door platte vlakken begrensd vat, welks diepte 

zeer gering is vergeleken met zijne lengte en breedte, en bij hetwelk 

men alleen de laatstgenoemde afmetingen laat veranderen. 

Bij deze verklaring der wet van BOYLE zijn alleen de botsingen der 

_ moleculen tegen de wanden van het vat in aanmerking genomen, niet 

de onderlinge botsingen; de uitgebreidheid der moleculen werd dus 

_ verwaarloosd en ook hun onderlinge aantrekking buiten beschouwing 

gelaten; wij vonden daardoor eene benadering tot de waarheid, maar 

giiet de volle waarheid. | 

Brengt men alleen de uitgebreidheid der cd: in rekening, dan 

verkrijgt men een resultaat, dat overeenkomt met de afwijking, welke men 

bij de waterstof opmerkt. Brengt men de moleculaire aantrekking alleen 

in rekening, dan ontstaat daarentegen eene afwijking, welke met die 

der andere gassen overeenstemt. De eerstgenoemde omstandigheid heeft 

alzoo bij waterstof de overhand, terwijl de invloed der onderlinge aan- 

trekking van de moleculen bij de andere gassen het overwicht heeft, 

hoewel natuurlijk steeds beide invloeden gelden. 

Volgens de begrippen der warmte-theorie laat het zich, zooals wij 

gezien hebben, verklaren, dat bij toeneming der temperatuur een vloei- 

baar lichaam gasvormig wordt. Het is echter een bekend verschijnsel , 

dat deze overgang aan de oppervlakte eener vloeistof voortdurend plaats 

grijpt, m. a. w., dat er bij alle temperaturen verdamping wordt waar- 

genomen. Het moet ook zoo wezen; dit zal onmiddelijk duidellijk wor- 

den, wanneer wij de beweging der vloeistof-moleculen in onze gedachte 

tot aan de oppervlakte volgen. 

Zooals vermeld werd, gaat een molecuul met telkens veranderde 

12 
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richting door de geheele massa heen; zoodra het uit de werkingsfeer 

van het ééne deeltje treedt, komt het in die van een ander terecht. 

Binnen de massa der vloeistof is een molecuul aan alle zijden door 

anderen omgeven, maar aan de oppervlakte niet. Komt dus een 

deeltje bij zijne beweging in de werkingsfeer van een der moleculen 

aan de oppervlakte-laag, en verkrijgt het daarin eene richting naar boven, 

dan komt het in dit bijzondere geval niet in de aantrekkingsfeer van 

een ander deeltje; het wordt vrij en beweegt zich ongehinderd langs 

een rechte lijn verder; het neemt dus dezelfde beweging aan, welke 

bij de gassen voorkomt. 

Is de ruimte, welke de vloeistof begrenst, geheel door een vasten 

wand omsloten, dan vult zij zich langzamerhand met weggeslingerde 

deeltjes. Deze botsen tegen de wanden aan. Hen dier wanden wordt 

door de vloeistof zelve gevormd, en deze zal in-shet algemeen door de 

aantrekking, welke hare moleculen uitoefenen, een deeltje, dat tegen 

haar aanbotst, in zich opnemen. De evenwichtstoestand zal zijn inge- 

treden, wanneer in hetzelfde tijdsverloop evenveel deeltjes door de 

vloeistof worden uitgezonden, als zij weder in zich opneemt. Dan noemt 

men den damp verzadigd. 

De dichtheid van den verzadigden damp hangt natuurlijk af van het 

aantal deeltjes, dat in elke seconde wordt uitgestooten; en dit aantal 

vermeerdert met de snelheid der beweging, en dus met de temperatuur. 

Wat men gewoonlijk temperatuur noemt, moet toeh met de snel- 

heid der moleculen in nauw verband staan. Want hoe grooter die 

snelheid is, des te grooter is ook het volumen, dat het lichaam in- 

neemt, en juist dit volumen levert een maat voor de temperatuur op. 

Men zou zich echter vergissen, wanneer men meende, dat bij alle 

lichamen tusschen de verandering in temperatuur en die van de snel- 

heid der deeltjes een éénvoudig verband bestaat. Bij vaste lichamen en 

vloeistoffen treden de moleculaire krachten, die de uitzetting tegen- 

werken, als storende oorzaken op, te meer, daar die krachten zelve 

op een nog niet bekende wijze bij verhooging van temperatuur afne- 

men. Alleen bij ‘gassen, waar de deeltjes bijna geene krachten op elkaar 

uitoefenen, leert eene eenvoudige beschouwing het verband kennen, 

dat er bestaat tusschen de snelheid der deeltjes en de temperatuur. 

Men stelle zich een in graden verdeelde buis voor, gevuld met lucht, 

waarin een zuiger gebracht is, die goed sluit, gemakkelijk beweegbaar 

is en een zeer gering gewicht heeft. Dit werktuig is in grondbeginsel 
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een lucht-thermometer. Bij een bepaalde temperatuur zal de zuiger 

een bepaalden stand aannemen. Aan de eene zijde stooten voortdu- 

rend deeltjes der afgesloten luchtmassa tegen den zuiger aan, die hem 

naar boven trachten te bewegen. Hiertegen verzet zich de drukking 

der atmosfeer, en beide krachten maken evenwicht. Wordt de tem- 

peratuur hooger, dan beweegt zich de zuiger naar boven, en blijft 

weer op een bepaald punt staan. De afgesloten luchtmassa is in volu- 

men toegenomen; de weg, dien de kleinste deeltjes tusschen twee 

botsingen tegen den zuiger af te leggen hebben, is dus grooter dan te 

voren; daarentegen is de snelheid dier deeltjes ook vermeerderd. 

Gaat men nu de werking van den zuiger op de luchtdeeltjes meer in 

bijzonderheden na, dan leert men de betrekking kennen, die er bestaat 

tusschen de drukking, welke bij een bepaald volumen de verdere uit- 

zetting belet, en-de beweging van de genoemde deeltjes; en daar de 

uitzetting een maat is voor de temperatuur, vindt men dan tevens de 

wet volgens welke die grootheid afhangt van de beweging der moleculen. 

Op die wijze kan men aantoonen, dat in een volkomen gas de tem- 

peratuurverhooging evenredig is met de verandering in levende kracht 

zijner moleculen. Levende kracht is een grootheid, die bij de studie der 

beweging telkens voorkomt. Het product van de massa van een mole- 

euul en de tweede macht zijner snelheid (beide grootheden in een 

bepaalde éénheid uitgedrukt) is zijne levende kracht. Indien dus de 

snelheid van zulk een deeltje twee maal grooter wordt, dan. zal zijn 

levende kracht vier malen grooter worden. Hebben twee deeltjes eene ge- 

lijke snelheid, maar is de massa of (wat hier op hetzelfde neerkomt) het 

gewicht van het ééne twee maal grooter dan dat van het andere, dan 

is zijn levende kracht ook twee maal grooter. Men heeft door deze 

afleiding aan een physisch begrip een mechanische beteekenis gegeven, 

en dus, zooals in den aanvang werd opgemerkt, eene bevredigende 

verklaring verkregen. 

De juiste beteekenis van het begrip temperatuur bij vloeistoffen en 

vaste lichamen schuilt echter nog in het duister, zooals uit boven- 

staande redeneering volgt. 

Thans rijst van zelve de vraag: hoe groot is de snelheid der gas- 

moleculen ,‚-en wat is er bekend van hun gewicht? 

Wat het eerste gedeelte dezer vraag betreft, merke men op, dat 

er geen reden is om te onderstellen, dat alle moleculen in een gas 

dezelfde snelheid hebben. De grootheid naar wier bedrag hier gevraagd 
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wordt is een gemiddelde snelheid, die voor alle moleculen samen dezelfde 

levende kracht zou geven als de werkelijke snelheden. Zij moet natuurlijk 

voor een gegeven temperatuur berekend worden. Dat dit kan gesehie- 

den is wel te begrijpen, uit de volgende redeneering. 

In onzen lucht-thermometer bleef de zuiger bij zekere temperatuur 

ergens in de buis staan. De drukking, die zij van den dampkring 

ondervindt, kan gemeten worden. Die kracht is gelijk aan de uitzettende 

kracht van het gas, en deze hangt af van de massa, die onmiddellijk 

uit het gewicht is af te leiden, het volumen, dat ook bekend is, en 

de snelheid, welke als eenige onbekende overblijft. Voor het vriespunt 

en een drukking van 76 cM. heeft men de volgende waarden gevonden: 

bij zuurstof is de gemiddelde snelheid der moleculen 461 meter, voor 

stikstof 492 meter, voor waterstof 1844 meter in de seconde. 

Die getallen zijn groot; zij geven aanleiding tot een schijnbaar ge- 

gronde bedenking, welke werkelijk tegen de theorie van CLAUSIUS 

gemaakt is, maar door hem schitterend werd weerlegd. Men zou uit 

die getallen allicht de gevolgtrekking maken „dat onderscheidene gassen , 

met elkaâr in aanraking gebracht, zich zeer spoedig moeten vermengen. 

De waarnemingen weerspreken evenwel deze gevolgtrekking ; indien b. v. 

chloorgas ontwikkeld wordt in het eene deel eener kamer, dan duurt 

het geruimen tijd voordat men het in het andere uiteinde van het 

vertrek ruikt; laat men een met koolzuur gevulde flesch openstaan, 

dan zal nog na vrij langen tijd eene kaars in die flesch worden uit- 

gedoofd. 
Crausrus helderde deze schijnbare tegenstrijdigheid op door het bewijs, 

dat een gasdeeltje zich slechts over een zeer kleinen afstand ongehin- 

derd kan voortbewegen; zeer spoedig ontmoet het op zijn weg een ander 

molecuul, en daardoor verandert zijne richting. Wel is de weg, waarop 

_ de moleculen zieh ongehinderd van elkaar verplaatsen, zeer groot met 

betrekking tot hun werkingsfeer; maar laatstgenoemde keeft zulke 

kleine afmetingen, dat iets, bij haar vergeleken, zeer groot kan zijn, 

doch klein ten opzichte van onze gewone maten. 

Crausrus heeft den gemiddelden weg berekend, dien een gasmolecuul 

heeft te doorloopen, voordat het met een ander in botsing komt, in 

de onderstelling, dat de ruimte, die de moleculen samen innemen, 

slechts het duizendste gedeelte bedraagt van het geheele volumen door 

het gas ingenomen; eene onderstelling, die volgens de eigenschappen 

der gassen binnen de grenzen der waarschijnlijkheid ligt. 
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De uitkomst der berekening was, dat de gemiddelde vrije weg zoo 

klein is, dat daardoor de langzame vermenging van gassen volkomen 

wordt verklaard. Men kan, om eene alledaagsche vergelijking te maken, 

de beweging van een gasdeeltje beschouwen evenals die van een per- 

soon, welke, snel voortgaande, telkens een ander ontmoet, en dan zij- 

waarts moet gaan. 

Later heeft men nog de tegenwerping tegen de meegedeelde theorie 

gemaakt, dat zij een groot warmte-geleidingsvermogen der gassen nood- 

zakelijk zou maken, terwijl dit vermogen in der daad zeer gering is. 

Genoeg is het uit de dagelijksche ondervinding bekend, dat de eene 

stof veel sneller en beter de warmte geleidt dan de andere; een me- 

talen staaf, aan het eene uiteinde in het vuur gehouden, wordt zeer 

spoedig aan het andere zóó warm, dat men haar los moet laten; een 

brandend stuk hout daarentegen kan men wel blijven vasthouden. In- 

dien men eene hoeveelheid water zoodanig verhit, dat er geene stroo- 

mingen ontstaan, dus van boven, dan blijkt, dat het de warmte slechts 

zeer langzaam doet doordringen. Dat de dampkringslucht een slechte 

geleider is, blijkt bijv. uit de voordeelen, welke dubbele ramen aan- 

bieden. Deze maken, dat men in een vertrek des zomers weinig last van 

de warmte heeft, en dat men ’s winters minder van de koude heeft te 

lijden, niet door de beschutting van de glasruiten zelve, maar wel 

omdat de ingesloten luchtlaag slechts langzaam de warmte voortplant, 

Wij zagen, dat warmte wordt voortgebracht door de beweging der 

moleculen. Indien nu in een stof de beweging snel wordt overgebracht 

van het eene molecuul op het andere, dan heeft zulk een stof een 

groot geleidingsvermogen voor dé warmte. 

Men kon oppervlakkig denken, dat, door al de onderlinge botsingen 

van de moleculen in een gas, de bewegingstoestand zich snel zou moe- 

ten voortplanten, evenals bij eene reeks van veerkrachtige kogels, die 

elkaâr aanraken. Geeft men aan één van deze een stoot, dan plant 

de beweging zich zeer snel voort, hoewel elke kogel zich slechts on- 

merkbaar verplaatst. 

Bij de onregelmatige bewegingen der gasdeeltjes is de zaak ech- 

ter veel ingewikkelder. In eene uitvoerige verhandeling leidde crav- 

sIus de wetten der warmtegeleiding in een gas’ wiskundig uit de mo- 

leculaire beweging af. Hij vond o. a. dat dit vermogen niet afhangt 

van de drukking onder welke het gas staat. Dit werd ook gevonden 

door den engelschen natuurkundige currK MAXWELL. Beide geleerden 
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vonden overeenkomstig de ervaring een gering warmte-geleidingsver- 

mogen. De wijze, waarop dit vermogen van de temperatuur afhangt, 

verschilt echter in hunne uitkomsten. Volgens craustus is de athan- 

kelijkheid dezelfde als die voor de snelheid van het geluid bij ver- 

schillende temperaturen; volgens MAXWELL groeit de warmtegeleiding 

evenredig met de temperatuur aan. 

Talrijke proeven zijn door STEFAN, door KUNDT en WARBURG, en het 

laatst door WINKELMAN omtrent dit verschijnsel genomen. Laatstge- 

noemde vindt uitkomsten, die het best overeentebrengen zijn met die 

van MAXWELL. 

Wat het absolute gewicht en de grootte der moleculen betreft, zoo heeft 

men het niet verder kunnen brengen dan tot schattingen, die althans 

eenigszins een denkbeeld kunnen geven van die grootheden. 

De wet van Avocapro leert slechts de verhouding kennen van het 

moleculair gewicht der stoffen, die in den gasvormigen toestand kun- 

nen gebracht worden. Volgens die wet toch bevatten gelijke volumina 

gassen bij dezelfde drukking en temperatuur evenveel moleculen; de 

verhouding van de gewichten dier hoeveelheden is dus tevens de ver- 

houding van de gewichten hunner moleculen. Kende men nu het ab- 

solute gewicht bij een gas, dan volgde daaruit onmiddellijk dat van 

alle anderen. Wij zullen eenige dier schattingen meedeelen, die allen 

uit berekeningen volgen, te samengesteld om hier mee te deelen, 

THoMmrson heeft berekend, dat in een kub. c.M. van een gas bij 0® 

en een drukking van 76 c.M. 10°® moleculen voorkomen, een getal 

daf uitgedrukt wordt door 1 gevolgd door 23 nullen. 

MaxwerL heeft uit waarnemingen. omtrent de- wrijving en diffusie 

van gassen voor den gemiddelden vrijen weg, dien de gas-moleculen 

doorloopen voordat zij botsen, een waarde gevonden van Eerd meter. 

Voor den gemiddelden afstand der moleculen in een gas, heeft vAN 

DER WAALS ‚de waarde van 0,0000025 millimeter verkregen. Een an- 

der onderzoeker, sronev, had langs een geheel anderen weg die waarde 

begroot op 0,000001 millimeter. De overeenkomst in beide schattingen 

is groot genoeg, om zich althans eenigszins een voorstelling van dien 

afstand te kunnen maken. 

Zooeven werd gezeogd, dat de kennis van de beweging in een gas 

zeer ver gevorderd is; maar die beweging is veel samengestelder, dan 

uit het tot nu toe meêgedeelde volgt. In de eerste plaats hebben de 

gasmoleculen eene rechtlijnige beweging; die namelijk, waarover 
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hier uitsluitend gesproken is, en die dan ook verreweg de voornaamste 

is bij de verschijnselen waarvan melding is gemaakt. 

In de tweede plaats hebben de gasmoleculen draaiende bewegingen. 

Zelfs al hadden zij deze oorspronkelijk niet, dan zouden zij die door de 

onderlinge botsingen toch moeten verkrijgen. Even toch als een biljart- 

bal bij de verschillende stooten, waaraan hij is blootgesteld, behalve 

eene voortgaande beweging, draaiende bewegingen verkrijgt, zal dit ook 

bij moleculen het geval moeten zijn. Men heeft geen recht om in alle 

opzichten de werking van de moleculen op elkaar met den stoot van 

veerkrachtige lichamen gelijk te stellen, maar dat in beide omstan- 

digheden op overeenkomstige wijze draaiende bewegingen ontstaan, is 

veilig aan te nemen. 

Ten derde eindelijk moet men acht geven op de omstandigheid, dat 

een molecuul een samenstel is van verschillende atomen, aan welke 

men eigen bewegingen moet toeschrijven, met welker wetten men ech- 

ter uit den aard der zaak slechts zeer weinig bekend is. Komen mo- 

leculen vam verschillende stoffen in elkaârs nabijheid, dan kan het 

gebeuren, dat de atomen van het eene molecuul die van het andere 

sterker aantrekken dan de atomen van elk molecuul onderling, en 

er zullen dan chemische verbindingen ontstaan; er komen nieuwe groe- 

pen van atomen als resultaat der onderlinge werkingen te voorschijn. 

Men kan zich evenwel nog een andere oorzaak denken van ontleding 

der moleculen in hunne bestanddeelen. Het is namelijk bewezen, dat 

de geheele hoeveelheid warmte, in een gas voorhanden, niet kan ge- 

vonden worden uit de beweging der moleculen , maar dat een deel der 

warmte wordt voortgebracht door de beweging der atomen. Bij ver- 

meerdering der warmte zal dan ook deze beweging toenemen. 

_ Even als nu bij den overgang van eene vloeistof tot een gas door 

de warmte de onderlinge samenhang der moleculen wordt opgeheven, 

kunnen door dezelfde oorzaak de bestanddeelen van het molecuul bui- 

ten elkaârs werkingsfeer worden gebracht. Men kan verder gaan en 

volhouden, dat, gelijk de verdamping een algemeen voorkomend ver- 

schijnsel is, ook door de warmte voortdurend ontledingen en verbin- 

dingen moeten plaats grijpen. 

De vraag is, of men ooit heeft waargenomen, dat door de warmte 

alléén een stof in zijne bestanddeelen werd ontleed. Men moet hierbij 

niet denken aan het verbrandingsproces; daarbij is niet alleen de 

warmte, maar vooral de werking der zuurstof in de lucht oorzaak 
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der ontleding. De vraag kan echter bevestigend worden beantwoord. 

Het is b.v. een bekend verschijnsel, dat wanneer eene oplossing van 

chloor-ammonium (salmiak) gekookt wordt, eene merkbare hoeveelheid 

ammoniak vrij wordt, terwijl een daaraan beantwoordende hoeveel- 

heid zoutzuur in de retort achterblijft. 

Dit laatste bewijst, dat werkelijk de warmte alléén en niet vreemde 

stoffen, b.v. de kali-zouten, welke in het glas der retort zich kunnen 

bevinden, oorzaak der ontleding is. De hoeveelheid zout welke ont- 

leed wordt, is onafhankelijk van de hoeveelheid water, waarin het 

opgelost is, maar is, in percenten uitgedrukt, bij een bepaalde tempe- 

ratuur, een constante grootheid, 

Niet alleen is de ontleding door warmte of dissociatie, gelijk men 

zulk eene ontleding noemt, bij het genoemde zout, maar ook bij vele 

andere verbindingen geconstateerd. Men heeft door proeven uitgemaakt, 

dat het verschijnsel zich niet slechts bij de kookhitte vertoont, maar 

ook bij lagere temperaturen, zelfs bij 0’, dat het verder in intensiteit 

met de temperatuur toeneemt. 

Door crausrus is de hypothese, dat in een vloeistof voortdurend 

ontledingen en verbindingen plaats grijpen — eene hypothese, welke, 

zooals wij zagen door het verschijnsel der dissociatie gesteund wordt — 

toegepast om een inzicht te geven in een ander bekend verschijnsel, 

t. w. dat der elektrolyse. Het is namelijk eene bekende zaak, dat in- 

dien een electrische stroom geleid wordt door water of door eene an- 

dere, samengestelde vloeistof, deze in het algemeen in hare bestand- 

deelen wordt gescheiden. De ontledingsproducten (bij het water de 

zuurstof en de waterstof) kunnen worden opgevangen op de plaatsen, 

waar de stroom in de vloeistof treedt en haar verlaat, maar ook 

nergens anders. Zonder in eene uitvoerige beschrijving te vervallen van 

de elektrolyse, een in vele gevallen zeer samengesteld verschijnsel, 

zullen wij alleen in het algemeen trachten op te helderen, wat er in 

de vloeistof bij het doorgaan van een stroom gebeurt. Men herinnere 

zich daarbij, dat men twee soorten van elektriciteit onderscheidt: 

positieve en negatieve, en dat twee lichamen met dezelfde soort ge- 

laden, elkaâr afstooten, maar elkaâr aantrekken indien de eene met 

positieve, de andere met negatieve elektriciteit is voorzien. 

Nu is de grondslag van alle verklaringen der elektrolyse de hypo- 

these, door GroTTHUS in 1805 uitgesproken, dat de bestanddeelen der 

moleculen van alle samengestelde stoffen elektrisch zijn. In elk molecuul 
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bevindt zieh zoowel positieve als negatieve elektriciteit; wordt de stof 

ontleed, b.v. het water in waterstof en zuurstof, dan neemt men aan , 

dat het eene bestanddeel positief en het andere negatief elektrisch 

is. In een vloeistof hebben voortdurend ontledingen en verbindin- 

gen plaats; de vrijgeworden atomen zullen zich in willekeurige rich- 

tingen bewegen, totdat zij zich weer met andere atomen vereenigen. 

Wordt echter de vloeistof met de beide polen eener elektrische bat- 

terij in verbinding gebracht, dan werkt in de vloeistof een elektrische 

kracht, die de negatief-elektrische atomen in de eene richting, de 

positief geladene in de tegenovergestelde richting tracht te drijven. 

Bij de ontleding van het water door een ‘galvanischen stroom be- 

wegen de vrij geworden zuurstof-atomen zich in de richting naar de 

positieve pool der batterij; zij worden op hun weg gedurig tegenge- 

houden door waterstof-atomen, waarmede zij zich verbinden; voortdu- 

rend bewegen zich echter weer zuurstof-atomen in dezelfde richting 

voort; op de plaats, waar de stroom in de vloeistof treedt (de posi- 

tieve elektrode genoemd) zullen dientengevolge een aantal zuurstof- 

atomen vrij worden. De waterstof-atomen spoeden zich in tegenover- 

gestelde richting voort, en komen na een aantal vereenigingen met 

zuurstof-deeltjes vrij aan de negatieve elektrode. Volgens deze verkla- 

ring van CLAUSIUS heeft de elektrische kracht hier alleen den invloed, 

om een bepaalde richting te geven aan een proces, dat ook zonder 

die kracht steeds plaats heeft. Beter dan alle andere theoriën verklaart 

zij het feit, dat zelfs de geringste stroom door een vloeistof kan voort- 

geleid worden. 

Hoe aantrekkelijk het onderwerp ook wezen moge, de aard van dit 

opstel gedoogt niet, om uitvoeriger uitteweiden over de theorie der 

moleculen en atomen en hunne bewegingen. Het meêgedeelde moge 

voldoende zijn om intezien, dat de wetenschap den chaos der bewegin- 

gen in een gas heeft ontleed en van den aard dier bewegingen in vloei- 

stoffen en vaste lichamen een algemeen denkbeeld heeft gegeven. Bij laatst- 

genoemde lichamen zal op dit gebied nog veel in het duister gehuld blij- 

ven, zoolang men niet meer dan nu weet omtrent den aard der moleculaire 

krachten. 
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Nu ongeveer drie jaren geleden vertoonde een opkooper van oudhe- 

den, te Nijmegen, aan een der commissieleden voor het te dier plaatse 

zich bevindend kabinet van germaansche en romeinsche oudheden, een 

stuk versteend hout, volgens zijn zeggen door een hem onbekend 

persoon gevonden bij ’t fort Kraaijenhof aldaar. Oogenschijnlijk bood 

dat stuk versteend hout — eene verkiezeling — niets bijzonders aan, 

weshalve genoemd commissielid het aanbod om dat stuk voor het 

museum te koopen van de hand wees. Trouwens versteend hout wordt 

op de diluviale velden van Nijmegen veel gevonden, — schrijver de- 

zes had daartoe meer dan eens gelegenheid — zoodat ook uit dit oog- 

punt de aangeboden verkiezeling niets belangrijks bevatte. 

Bedoelde opkooper verkocht een jaar daarna bovengenoemd voor- 

werp voor den prijs van 1 thaler (f 1.80) aan iemand te Bonn, 

die het, naar ik meen, thans nog in zijn bezit heeft. Toevallig kwam 

het onder oogen van den vermaarden palaeontoloog-archaeoloog pro- 

fessor SCHAAFHAUSEN, en deze vond gemeld stuk hout zoo belangrijk, 

dat hij onmiddellijk naar Nijmegen reisde en meer dan een halven dag 

met gemeld commissielid in de omstreken van Nijmegen, voornamelijk 

van het fort Kraaijenhof ronddoolde, ten einde nauwkeurige informa- 

ties omtrent de vindplaats in te winnen. ! 

En waarin bestaat nu de belangrijkheid van dat eenvoudige, ver- 

steende brok hout? Nevensgaande photographische afbeelding laat 

duidelijk zien, dat een menschelijk aangezicht, en wel van den mon- 

goolschen typus, in dat voorwerp werd gesneden. Vreemd genoeg is 

dat beeld, zoo duidelijk in de photographie, minder goed waar te 

nemen aan ’t orgineel, en hieruit laat zich dan ook gemakkelijk aflei- 

den, hoe eerst het scherpziend en geoefend oog van Prof. SCHAAFHAUSEN 

die beeldtenis ontdekte. 

De lezer zal nu gemakkelijk begrijpen, waarom dat menschelijk aan- 

1 Prof, SCHAAFHAUSEN heeft onlangs ook nog op het congres te Jena deze vondst 

uitvoerig besproken, 
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gezicht zulk een gewicht aan genoemd voorwerp bijzet. Immers, in- 
dien die beeldtenis werd gesneden in t weeke, nog niet verkiezelde 

hout, dan zou hier- 
uit volgen, dat het, 

menschelijk ge- 

slacht reeds aan- 

wezig was vóór 

die lange reeks 

van jaren, die er 

ongetwijfeld ver- 

loopen moesten, 

alvorens het hout 

geheel in verkieze- 

ling was overge- 

gaan. Maar: er 

blijft nog een 

tweede mogelijk- 

heid over, t. w. 

dat de figuur na de 

versteening, dus 

in het reeds ver- 

kiezelde stuk hout, 

werd ingesneden, 

en in dit geval 

zou, gelijk van 

zelfspreeki, het ka- 

rakter der waardij 
VDRERSTEMICHEEELE LE 

geheel _verande- 

ren, van het geologisch naar het archaeologisch gebied worden overgebracht, 

ja hoogstwaarschijnlijk zou daardoor dit voorwerp schier alle waarde 

verliezen. Niet gemakkelijk evenwel is hier de juiste verklaring te geven. 

Volgens ’t oordeel van bekwame houtsnijders, wier gevoelen door 

prof. SCHAAFHAUSEN werd ingeroepen, heeft de beeldtenis allen schijn, 

van in het weeke, niet-verkiezelde hout te zijn aangebracht. Met groote 

kunstvaardigheid zou evenwel de figuur ook in het reeds versteende 

hout kunnen zijn gegraveerd. Heeft men hier dan wellicht te doen met 

eene dier mystificaties, waarmede in den laatsten tijd òf winstbejag, 

òf een niet te verschoonen gril de wetenschap trachtte te misleiden ? 
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Naar gezegd wordt, is dit stuk hout ter diepte slechts van 6 voet 

opgegraven, en wel in de nabijheid van het fort Kraaïjenhof, — maar 

waar, zulks weet de opkooper niet meer aan te geven, evenmin als 

de persoon van wien hij ’t in der tijd ontving !! 

Prof. SCHAAFHAUSEN uit op dien grond het vermoeden, dat dit stuk 

hout afkomstig zou zijn uit een verzameling oudheden, misschien van 

japanschen oorsprong. De Japanners toch zijn gewoon hunne huisgoden | 

van hout te snijden; bovendien is de type mongoolsch. Hij noodigt 

deswege belangstellenden uit in oude plaatwerken, reisbeschrijvingen 

enz. dergelijke afbeeldingen na te gaan en met deze photographie te 

vergelijken. Dien wensch des heeren SCHAAFHAUSEN neem ik de vrijheid 

ter kennis mijner landgenooten te brengen. Misschien levert Nederland 

te dien oprichte meerdere en meer vertrouwbare bronnen op dan 

Duitschland. Ik meen hier evenwel aan toe te mogen voegen: daarbij 

verzuime men evenmin keltische en germaansche afgodsbeelden ter 

vergelijking in te roepen. Het spreekt van zelf dat men bij deze ver- 

gelijking niet enkel het oog hebbe te vestigen op overeenkomsten, maar 

tevens ook op verschillen. Ben bewijs, wat men in de wiskunde zou 

noemen, een bewijs uit het ongerijmde, een bewijs bijv. van de on- 

mogelijkbeid, dat genoemd voerwerp van romeinschen of japanschen 

oorsprong zou zijn — op grond van bepaalde, niet te vereffenen ver- 

schillen, — zulk een bewijs zou natuurlijk Lot eene andere waarschijn- 

lijkheid voeren en ons alzoo nader tot de waarheid: of tot haar zelf 

leiden. Voor *t oogenblik verkeert men alzoo ten aanzien van dit voor- 

werp nog geheel in ’t onzekere. Wenschelijk is het dat eerlang dit 

raadsel worde ontcijferd. R. H. pe HAAN. 
en ae 

IETS OVER DE BEWEGING VAN DEN PUPILRAND. 

De sterrekundige srruvre, sprekende van een ster, die Procyon zou 

begeleiden, maakt van de mogelijkheid melding, dat het zien van dezen 

geleider waarschijnlijk op een gezichtsbedrog berust, en deze meening 

wordt door BERNSTEIN (zie Naturforscher IX. 463) versterkt, daar hij 

het er voor houdt, dat de terugkaatsing van de cornea een tweede 

beeld vormt van het onmiddellijk geziene netvliesbeeld. 

Dit bracht in mijn geheugen terug een waarneming, door mij in 

1861 gedaan, die ik in der tijd aan mijn zoon, med. doctor te Bata- 
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via, mededeelde, en waarmede deze, als ik mij niet vergis, zijn hoog- 

geschatten leermeester professor DONDERS in kennis stelde. Daar ik 

evenwel nimmer van die waarneming eenige melding heb zien maken, 

en zij mij gewichtig genoeg voorkomt,-om er meer algemeen de aan- 

dacht op te doen vestigen, bovendien, daar zij in een nauw verband 

staat met het reeds veel besproken, bovenvermeld gezichtsbedrog, zoo 

moge zij hier een plaats vinden. 

Wanneer het gezichtswerktuig met een convexe of positieve zel 1s 

gewapend, en men ziet naar een niet sterk, op drie tot vier meter 

afstand geplaatst kaarsvlammetje, zoo ontwaart men, ter wederzijde 

van het licht, twee zwak verlichte cirkelvormige vlakjes, van twee à 

drie centimeters middellijn, bedekt met vlekjes of strepen, die telkens 

veranderen, als men de oogen even wrijft. Vooral treden de beide 

beelden zeer ziehtbaar en fraai te voorschijn, wanneer men een zwar- 

ten grond achter het licht plaatst, zoodat daarop de beelden schijnen 

geprojecteerd te worden. De bril, die mij toevallig tot deze en de vol- 

gende waarneming leidde, was zwak convex. 

Sluit men, na de beelden goed te hebben beschouwd, eenige oogen- 

blikken de oogen, dan ziet men, bij het weder openen er van, den cir- 

kels iets grooter dan vóór de sluiting, maar men bemerkt tevens, dat 

zij plotsellng, als door een schok, aanzienlijk inkrimpen en, wat zeer 

opmerkelijk is, dat er na die snelle samentrekking een even plotselinge 

reactie plaats gerijpt, en de omtrek van den cirkel, evenals een veer, 

een weinig toespringt naar buiten, om dan tot rust te komen. 

Toen ik dit belangwekkend verschijnsel waarnam, begreep ik natuur- 

lijk, dat hier de pupil de hoofdrol speelde. Gedurende het sluiten der 

oogen toch was zij verwijd; bij het openen vernauwt zij zich, beide 

bekende feiten; maar dat na die vernauwing, als door een schok, de 

rand der pupil weêr een weinig terugsprong, verraste mij zeer. Ik 

meende toch daarin een bewijs te zien voor de juistheid van PLATEAU'S 

verklaring van het volgende zeer bekende verschijnsel, en waarvoor ik 

eenige jaren geleden een eenvoudigen toestel heb doen vervaardigen, 

die het mogelijk maakt, om het te vermelden gezichtsbedrog voor 

honderden hoorders zichtbaar te maken, en dat door wijlen den hoog- 

leeraar VAN REES van mij werd overgenomen. 

Wanneer men langen tijd tuurt op een snelvlietend water, en men 

slaat dan het oog op den oever vóór ons, of als men, in een spoor- 

rijtuig zittende, cen poos op den ons voorbij vliegenden weg heeft ge- 
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staard en de trein houdt op, of als men eenigen tijd op den met me- 

talen pennetjes bezetten ronddraaienden cylinder van een speeldoos het 

oog heeft gevestigd, en de cylinder staat plotseling stil, dan schijnen 

de steenen aan den oever, de voorwerpen op den weg of de stalen 

pennen op den cylinder een bewegingsrichting aan te nemen tegenover- 

gesteld aan die, welke men werkelijk zag. Prarrau nu heeft beweerd, 

dat de gezichtszenuwen, een wijle gelijkvormig en in denzelfden zin 

door de aethergolven geprikkeld, na eene zekere reactie te hebben doen 

blijken, tot rust komen. Die meening is echter door eenigen bestreden, 

en nu rees, bij het zien van de bovenvermelde reactie, de gedachte 

in mij op, dat Prareau wel gelijk kon hebben, daar er toch een, voor 

ons totaal onbewuste, reactie bij den irisrand of pupil-omtrek plaats 

greep. Ik vermeld hier deze bijzonderheid om den indruk te verklaren, 

dien dit voor mij onbekende verschijnsel op mij ‘teweegbracht. 

Gaan wij thans tot de verklaring er van over. | 

De lichtstralen treden door de zwak gebogene brillenglazen, en, door 

deze slechts weinig convergeerend gemaakt, bereiken zij de gebogene 

buiten- of voorvlakte van de cornea of het doorsehijnend hoornvlies. 

Dáár worden zij, als door een bollen spiegel, sterk divergeerend terug- 

gekaatst naar het glas, dringen er doorheen en bereiken de gebogen 

voorvlakte van het brillenglas, welk vlak nu, als holle spiegel wer- 

kende, de lichtstralen misschien evenwijdig of iets convergeerend op 

nieuw naar het oog terugkaatst. Zij gaan daar niet allen door de pu- 

pil, maar die er door treden vormen een, door de pupilranden begrensden , 

verstrooïingscirkel op het netvlies. Dien cirkel zien wij, projecteeren hem 

naar buiten, en, daar zijne grootte afhangt van de wijdte der pupil, 

wordt hierdoor de vernauwing en de genoemde réactie zoo prachtig 

zichtbaar. De strepen en punten op de beelden worden teweeggebracht 

door vochten of vreemde lichaampjes op de cornea. 

Mijn zoon voegde in der tijd aan mijne hem gedane mededeeling het 

volgende toe: 

“tIs dus hier maar om een hollen spiegel te doen, en men moet 

derhalve, door middel van een sterk holle lens of negatieven bril, 

hetzelfde kunnen verrichten. Zie met holle glazen, van — !/, tot — 2 

parijsche duim brandwijdte, naar de maan, dan vormt deze een ver- 

strooïingscirkel, die in het maanbeeld zelf zeer schoon de pupilbewe- 

Zingen vertoont. De maan is veel beter dan een kaars, maar men moet 

haar tegen een blauwen hemel kunnen projecteeren…” vp, B; 
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Niet lang geleden deelde de heer s. MUHUIZEN van Sappemeer mij mede, 

dat hij een onwelkomen gast in zijn huis had gezien n. l. een kraai 

— zooals hij hem onder dien algemeenen naam noemde — die de goud- 

vischjes uit zijn vijver haalde. | 

Dit voor mij geheel vreemde feit wekte mijn belangstelling; ik wilde 

daar meer van weten en verzocht daarom genoemden heer er eens 
goed op te letten en zoo mogelijk den dief te schieten om dan te zien 

welke soort het kon zijn, de Corvus corone of de Corvus frugilegus. 

Het duurde dan ook miet lang, of de vreemde indringer werd mij 

welwillend ter hand gesteld, met de volgende mededeeling, die ik hier 

eenigszins gewijzigd laat volgen. 

“Even als wel eens meer gebeurt, kwamen er vroeg in het voorjaar 

eenige roeken in onze tuinen nestelen, doch kozen, als een meer rustiger 

plek, den tuin van onzen buurman om daar in een groep dennenboomen 

hun nest te maken. É 

“Twee van die vogels hadden het vooral gemunt op onze jonge goud- 

„vischjes in den vijver. Om die te bemachtigen liepen zij zoo dicht moge- 

lijk aan den kant van het water en haalden de vischjes, die zich mis- 

schien voor de koude min of meer in het kroosgewas trachten te be- 

schutten, daar tusschen uit. 

“Later, toen het weer warmer werd, zijn de vischjes waarschijnlijk 

vlugger geworden, althans de roeken liepen nu in het water en grepen 

tusschenbeide snel eenig kroosgewas er uit en haalden dit op den wal, 

om dan op hun gemak de vischjes er uit te zoeken, 
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“Dit gelukte echter niet altijd, doch dikwijls zag ik een met een 

vischje in den bek wegvliegen dat hij trouw aan zijn wijfje bezorgde, 

dat een eind verder op een tak zat en zoo het scheen voor spion speelde. 

Zoolang men hen niet stoorde, schenen ze nog al tamelijk op hun gemak 

te zijn; althans in het bijzijn van stal- of tuinknecht; maar nauwelijks 

hadden zij bemerkt dat men hen met een geweer bespiedde , of zij namen 

hunne maatregelen. Terwijl de eene liep te. visschen , zat de andere altijd 

in de nabijheid op een boom en deed bij het zien van een verdacht voor- 

werp een waarschuwend geluid hooren; beiden vlogen dan dadelijk weg. 

“Zonder geweer kon men in den beginne nog al dicht bij hen komen, 

doch later toonden zij zich bijzonder waakzaam, zoodat men hen op 

geen schot lengte meer kon naderen. Dit was des te opmerkelijker, daar 

ik nog geen schot op hen gelost had of zelfs niet eens had aangelegd ! 

Zeer dikwijls heb ik het beproefd om hen langs omwegen te naderen, 

doch telkens vergeefs. 

“Ten langen laatste gelukte het mij er een op het nest te betrappen 

en te schieten. 

“Dit gebeurde s'morgens. Het mannetje, blijkbaar ontsteld door dit 

onverwacht verlies, maakte een groot misbaar, zoodat bijna geheel den 

dag een achttal roeken in den omtrek aanwezig waren en hun gekrijsch 

met het zijne mengden. 

“Den volgenden dag was weer alles rustig, en een acht dagen later 

was het mannetje weer op nieuw gepaard en ging altijd met zijn vis- 

schers-bedrijf door, totdat ook een schot aan zijn leven een einde maakte.” 

Tot zoover de ee M. ' 

Ik heb er niets anders bij te voegen dan dat de vogel den ik ont- 

vangen heb, werkelijk een roek, Corvus frugilegus, bleek te zijn. 

Deze is, zooals de meesten zullen weten , iets grooter dan de (”. corone, 

heeft een zwarter glans — de andere is blauwachtig — en is des 

winters niet hier. Zij nestelen ook niet in gezelschap, zooals de kraai 

wel doet, doch meest bij enkele paren. ! 

Sappemeer. J. MOLENAAR. 

1 De vogel zal dus eene kraai (C. corone) geweest zijn. De roek toch is ranker dan 

de kraai, heeft een meer violetten weerschijn en nestelt gezellig, terwijl de kraai bij 

enkele paren leeft, Niet alle roeken vertrekken des winters. Wellicht heet in Gronin- 

gen “roek” wat elders “kraai” genoemd wordt, en omgekeerd, Red. 



BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN DE GEAARDHEID 

DER DIEREN. 

DOOR 

BISSCHOP GREVELINK. 

Tot de geheime krachten der natuur, waarvan de blijken in dieren 

onze bewondering wekken, behoort voorzeker die, welke sommigen hun- 

ner de juiste richting wijst die zij te volgen hebben, om een soms 

ver verwijderd en voor hen onzichtbaar punt te bereiken, waar zij be- 

vrediging vinden van zekere begeerte die hen prikkelt. 

Voor de zonderlinge macht, waaraan zij daarbij gehoorzamen, mag 

men somtijds op eene min of meer aannemelijke wijze een buitenge- 

woon vermogen der zintuigen in de plaats kunnen stellen, doch in 

een paar nog al opmerkelijke gevallen, waarvan ik ooggetuige was, is 

mij deze oplossing ten eenenmale onvoldoende voorgekomen, waarom 

ik deze wensch te onderwerpen aan het oordeel van hen die de huishou- 

ding der dieren in de vrĳe natuur tot hun studie hebben gemaakt. 

Ik bedoel hier in de eerste plaats eene, voor zooveel ik weet, niet 

zeer algemeen bekende eigenschap van het zwijn (sus scrofa), namelijk: 

dat wanneer het van een schip in de nabijheid, ofschoon buiten gezicht, 

van land over boord wordt geworpen, of door eigen toedoen het wa- 

ter bereikt, het zich dadelijk met den meesten spoed verwijdert in 

de juiste richting van den naasten wal. 

Dat varkens in den natuurstaat, of voordat zij vetgemest zijn, 

goed kunnen zwemmen is genoeg bekend, en dat het reukvermogen 

hen in staat stelt om op een schip in zee de nabijheid van land te 

ontwaren, zelfs voor en aleer het door de schepelingen gezien wordt, 

13 
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is zoo al niet zeker dan toch hoogst waarschijnlijk. Doch ofschoon de 

mensch uit den geur, die de lucht vervult, eveneens het land kan rui- 

ken, zoo is zijn reukorgaan van geen de minste dienst om hem te 

wijzen in welke streek van den horizon het zich bevindt. 

Het zwijn daarentegen weet, zoodra het te water wordt gelaten, te 

midden van de golven die hem bestendig de oogen en neusgaten over- 

stelpen, dus zonder behulp van het gezicht of den reuk, den kortsten 

weg te vinden naar het naaste land, al heeft hij dat land te voren 

nimmer betreden. * 

Dit was aan den zeelieden reeds voorlang door ondervinding bekend, en 

zij hebben zich er wel eens van bediend in een tijd dat de zeevaartkunde 

nog weinig gevorderd was, om, in geval van nood en wanneer de gele- 

genheid het uitvoerbaar maakte, te ontdekken welken koers zij te stu- 

ren hadden om het land te naderen of wel het te vermijden, onder 

voorzorg, zooals zich laat denken, van het varken aan een lijntje te 

houden om het niet te verliezen. 

Zoo althans luidde de sage, die ik meer dan een halve eeuw gele- 

den uit den mond van oude varensgasten vernam en waarvan de mo- 

gelijkheid mij meermalen is gebleken in mist en nachtelijke duister- 

nis, zoowel bij schipbreuk als bij het zinken van kleine vaartuigen, 

waarin ik varkens tot lotgenooten had, en zij het altijd van de hooger 

bewerktuigde wezens wonnen in vaardigheid van den wal te bereiken. * 

In al zulke gevallen zou men kunnen zeggen dat zij het land zoch- 

ten uit noodzakelijkheid, hoewel hun motief tot zwemmen niets te 

maken heeft met de vraag hoe of door welk middel zij het land we- 

ten te vinden. Doch eens dat ik met een schip op de kust van Gu- 

yana verzeild was geraakt in de weeke modderige ondiepte van de 

1 Tot hoe ver van land het vermogen van die richting te ontdekken zich uitstrekt 

kan ik niet bepalen. De grootste afstand dien ik hen zwemmende heb zien afleggen was 

drie Engelsche mijlen. Dat varkens lang zwemmen kunnen, blijkt overigens uit de reeds 

door tyerL (Principles of Geology, 10 Ed., Vol. Il p. 355) aangevoerde voorbeel- 

den. Ook A. R. WALLACE (Malay Archipelago, Vol. IL p. 141) zag een wild zwijn den 

zee-arm tusschen Singapore en het schiereiland van Malacca overzwemmen, en vindt 

daarin de verklaring van het opmerkelijke feit, dat van al de groote zoogdieren van 

Indie alleen zwijnen zich uitbreiden tot over de Molukken en zelfs tot aan Nieuw-Guinea, 

hoewel het vreemd is dat zij den weg naar Australië niet gevonden hebben. 

2 De beweging hunner pooten is die van de galop. Met de voorpooten te zamen ge- 

bonden zwemmen zij schier even snel, doch rijten zich dan onwillekeurig met de scherpe 

hoeven den hals open, zoodat zij door bloedverlies bezwijken, 
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Wia-wia-bank, welke zich tot op meer dan vijf geogr. mijlen van den 

wal uitstrekt, zag ik in een stikdonkeren nacht, waarin rusteloos 

gewerkt werd om het schip in diep water te brengen, een troep van 

vijf varkens, die uit het hok waren gebroken, onmiddellijk en alsof 

het afgesproken werk was, door de geschutpoorten over boord sprin- 

gen en lijnrecht koers stellen naar het naaste land, hetwelk daar on- 

gemeen laag en in een dikke lucht gehuld op een afstand van drie 

mijlen volstrekt onzichtbaar was. In een rechte lijn achter elkaâr ge- 

schaard en met ongelooflijken spoed zwemmende, als vreesden zij ach- 

terhaald te worden, teekende zich hun baan in het phosphorescerend 

water * door een lichtende streep, welke nog lang met het oog te vol- 

gen was. Of zij echter het land hebben bereikt, ben ik niet te weten 

kunnen komen, daar de kust op die plaats met ondoordringbaar kreu- 

pelhout is begroeid. 

Uit dit geval zou men kunnen opmaken dat het niet zoozeer de 

noodzakelijkheid is die scheepsvarkens noopt uit zwemmen te gaan, 

als wel dat het verblijf aan boord hun ondragelijk is en zij bij de eerste 

de beste gelegenheid, in de nabijheid van land zijnde, er aan zoeken 

te ontkomen, een verschijnsel hetwelk even moeielijk is op te helde- 

ren als dat van hunne eigenaardige stuurmanskunst. Waren zij nog 

uit de wildernis voortgekomen, de herkenning er van door middel 

van hun snuit en de neiging om daarheen terug te keeren zou zich 

eenigzins laten verklaren in een dier, hetwelk overal door alle tijden 

heen bekend is geweest als afkeerig van beschaving en verslaafd aan 

oude gewoonten (II. Petrus II. 22), — hoewel het vermogen om zulks 

in dit geval ten uitvoer te brengen altijd even onverklaarbaar zou blij- 

ven. Doch zij waren in een ander land op schot geteeld en gekweekt, 

en dus kon de zeer eigenaardige sterke lucht van het Surinaamsche 

woud, welke, door den landwind naar zee gevoerd, soms tot op tien 

mijlen van het land den dampkring vervult, die neiging niet hebben 

doen ontstaan. 

Door honger gedreven, ontvluchten wolven en beeren hun verblijf 

in de wildernis om voedsel te zoeken in het midden der beschaving. 

In tam gedierte bewondert men niet zelden ongemeene blijken van ge- 

hechtheid aan, en scherpzinnigheid in het uitvinden van de plaats 

! Zie over de oorzaak van dit verschijnsel in het water op deze kust: pALTON’s His- 

tory of British Guyana II. p. 322. 
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die hun tot verblijf heeft verstrekt *, doch de hier bedoelde en wellicht 

alle scheepsvarkens ontvlieden het verblijf waar zij volop gevoed en 

zorgvuldig verpleegd worden, en sturen hun weg met verwonderlijke 

nauwkeurigheid door een hun vreemd element, alleen om een land te 

bereiken hetwelk hun ten eenemale onbekend is. 

Het kan dus wel niet anders dan dat zij gedreven worden door een 

prikkel, machtiger dan die van de hun aangeboren vadsigheid en vraat- 

zucht, hetwelk ons onwillekeurig tot de gedachte leidt dat hetzelfde 

geheimzinnig vermogen, waarmede zij het land weten te vinden, hen 

in de scheepskost van erwten met spek, hunne bestemming doet ont- 

dekken van eenmaal, zoo gekookt als gebraden, aan anderen ten voed- 

sel te verstrekken, in welk geval hunne neiging tot ontsnapping niets 

dan een zeer verschoonbare zucht tot zelfbehoud zou zijn. 

Zulk een blijk van psychisch streven mag wellicht niet onbelangrijk 

zijn voor hen, die psychologie op de tot hiertoe genoemde redelooze 

dieren beginnen toe te passen, om als tegenhanger te dienen van den 

aanleg tot zelfmoord *, welken ik uit ondervinding weet in dieren 

niet zoo zeldzaam te zijn als men wel zou denken. * 

Het doel van dit schrijven is trouwens slechts te doen uitkomen 

een der geheime natuurkrachten, welke zich doet kennen in het var- 

ken om in diep water zijn weg te vinden, sterker wellicht dan in 

het rivierpaard (Hippopotamus), naast wien hem om andere redenen 

een plaats is aangewezen in de rangschikking der veelhoevige zoogdieren. 

Een ander der door mij hier boven bedoelde gevallen betreft een 

vogelsoort van het geslacht der Aas- of Roofgieren (Cathartes), die 

wat den aard betreft den naam Krenggier ten volste verdient, een 

der afzichtelijkste, hoewel tevens een der nuttigste van het gevederd 

ras, wiens wonderbaarlijke bekwaamheid in het opsporen van zijn 

voedsel mijns inziens ten onrechte wordt toegeschreven aan een bui- 

tengewoon vermogen der zintuigen. 

1 Zooals o. a, in het geval van den zoo dikwijls vermelden ezel “Valiante”’, die, in 

Maart 1816 te Gibraltar ingescheept om naar Malta te worden overgebracht, aan Kaap de 

Gata, waar het schip strandde, overboord werd geworpen om hem een kans te geven 

zijn leven te redden, en die na den wal te hebben bereikt een weg van meer dan twee 

honderd Eng. mijlen aflegde, met geen ander kennelijk oogmerk dan dat van zijn stal 

weder te betrekken, 

3 Aangetoond in het tijdschrift Androcles. 

3 Een geval is vermeld in mijne bijdrage aan het Album der Natuur van 1878. No. 2, 
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Aan de kust van Guyana worden twee soorten van dit geslacht aan- 

getroffen, in geaardheid volmaakt overeenkomende en in voorkomen 

slechts weinig van elkander verschillend, namelijk C. atratus Il. (Ca- 

tharista urubu vieILLoOT) en O. aura Il. Beiden heeten in Suriname Stink- 

vogels en in Britsch Guyana Carrion Crows, zoo wegens den reuk als 

de soort van het voedsel, waaraan zij boven alles de voorkeur geven. ! 

Het groot aantal dezer vogels, welke hier en in sommige andere 

warme landen gevonden wordt, is een onschatbaar geschenk voor de 

bevolking, daar anderszins de lucht, door de snelle ontbinding van le- 

venloos gedierte en dierlijken afval, ongeschikt zou zijn tot onderhoud 

van het menschelijk leven. ? Bij het aanbreken van den dageraad ziet 

men hen in menigte op den nok der daken zitten, vanwaar zij neder 

strijken in de straten om deze van dierlijke onreinheden te zuiveren; 

doeh hun nachtverblijf houden zij in het woud, waarheen zij na den 

afloop van hun werk in de stad zich des namiddags terug trekken, 

hoewel waakzaam blijvende zoolang het nog dag is. Moerassige woud- 

streken als die van Guyana schijnen tot hun bestaan noodig te zijn ; 

althans op de West-Indische eilanden, waar zulke wouden niet aanwe- 

zig zijn, heb ik hen niet aangetroffen. 

Deze gevederde jakhalzen hebben de grootte ongeveer van een kal- 

koen-hen, doch de nek is eenigszins korter, en hun voorkomen draagt 

de teekens van het werk dat zij verrichten in hun neerslachtige hou- 

ding en de haveloosheid hunner pluimaadje. Hen in rust ziende, den 

kalen wrattigen kop tusschen de schouders ingedoken, terwijl hun de 

slagpennen slap bij het lijf hangen alsof ziekte hen kwelt, zou nie- 

mand hen verdenken van eenige buitengewone gave te bezitten; doch 

men moet hen zien zooals zij, geroepen om te vergaderen waar het 

kreng zich bevindt (Mattheus XXIV. 18), uit de verte komen aanzet- 

ten om bezit te nemen van eenig stervend gedierte, dat, nauwelijks 

neder gevallen, zich op mijlen afstands aan hen doet kennen; zien, hoe 

* Een derde soort (Sarcorampkhus papa), in Suriname Koning der Stinkvogels ge- 

noemd, is daar uiterst zeldzaam, zoozeer zelfs dat een apotheker te Paramaribo voor 

de overzending van een daarvan naar Nederland beloond werd met de Orde van den 

Nederlandschen Leeuw ! 

2 Wegens hun alomtegenwoordigheid, waar immer hunne diensten tot reiniging van 

straten of wegen gevorderd worden, heeft men hen wel eens Agenten der Gezondheids. 

politie genoemd , waartegen de agenten der veiligheids-politie ter eere hunner waak. 

zaamheid en ijver veelal als Stinkvogels worden aangeduid, 
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zij het bewaken totdat ontbinding begint en er dan als verwoed 

op aanvallen, het ingewand er uitscheuren en sissende en blazende 

met overloopenden gorgel elkaâr elk stuk betwisten, terwijl zij van 

kop tot klauw met bloed en drek bespat zijn; — dan eerst doen zij zich 

kennen voor wat zij zijn: de sombere trawanten van den engel des ver- 

derfs, wiens voetstappen zij volgen en wiens wenken zij gehoorzamen 

waar hij immer gaat. 

In den loop van de jaren 1833 —37, waarin ik Suriname onder- 

scheidene keeren bezocht, had ik dikwijls gelegenheid hen aldus 

bezig te zien en bewonderde ik meermalen het zonderling vermo- 

gen, hetwelk hen als met speciale voorkennis naar de plaats voerde 

waar eenig aas hen wachtte, zonder dat het mij mogelijk was te ver- 

klaren hoe of door welk middel zij, op den afstand waar zij zich be- 

vonden, er kennis van kregen of het wisten te ontdekken, daar het 

soms door tusschenliggende voorwerpen onmogelijk door hen kon wor- 

den gezien en de wind de verbreiding van den reuk verhinderde naar 

den kant waar zij zich ophielden. Als jong zeeofficier droomende van 

onderscheiding, ook in het wetenschappelijke van het vak, waartoe 

kennis van vreemde landen behoort, was het mij te vergeven dat elk 

natuurverschijnsel, zelfs dat van een Stinkvogel, mijne aandacht trok 

en ik bekend zocht te worden met hetgeen ornithologen van zijne ge- 

aardheid hadden waargenomen; doch het eenige wat ik aantrof als 

met mijne bevinding overeen te komen, was het gevoelen van KNAPP 

betreffende de raven (Journal of a naturalist), die hunne plotselinge ver- 

schijning bij de lijken van dieren toeschrijft aan “Some mysterious sense 

inserutable to human penetration’; want zegt hij: “sight it cannot be, and 

we know not of any fetor previous to putrescence so subtile as to call these 

scavengers from the eztremity of one county to that of another” — Wel 

is waar staat hier tegenover de uitspraak van onderscheidene natuur- 

onderzoekers, die van de gieren verklaard hebben dat zij door den 

reuk, of meer bijzonderliĳjk door het gezicht worden bestuurd ', doch 

l Om dit laatste te betoogen voert men aan dat in het oog van vogels die op het 

lijk van dieren azen een kam (pecten) aanwezig is, maar tevens ware het niet kwaad 

indachtig te zijn dat een fout in waarnemingen dwalingen kan doen ontstaan of be- 

staande dwalingen kan bevestigen, in plaats van ze te voorkomen of op te ruimen. Zoo 

zegt Prof. LICHTENSTEIN, reizende in Zuid-Afrika, dat wanneer een zijner beesten in de 

meest verlaten wildernis kwam te sterven, in minder dan een half uur hoog in het 
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in weerwil van zulk hoog gezag mag het mij geoorloofd zijn te zeg- 

gen, dat volgens mijne ervaring de werking der zintuigen geen vol- 

doende oplossing van het raadsel aan de hand geeft, en dat er tot, 

dusver geene juiste verklaring voor te vinden is. 

Alvorens deze bewering als een verwaten ketterij van ‘‘den onweten- 

schappelijken mensch’ te veroordeelen, gelieve men mij toetestaan het 

navolgende feit te vermelden, zoodanig als het in mijne aanteekeningen 

voorkomt, en de bijzonderheden er van met onpartijdigheid te wegen 

bijv. tegen zulke kunstmatige proefnemingen als die van den terecht 

beroemden AUDUBON, wiens naam zij alle lof en eere, te vinden o. a. 

in VAN DER HOEVEN’s Leerboek der Dierkunde 3e druk pag. 151. ! 

Op de rivier ten anker liggende had ik mij op zekeren namiddag 

aan den gouvernements-trap te Paramaribo laten aanzetten om de scheeps- 

chronometers te observeeren, na afloop waarvan ik de sloep naar boord 

terug zond om mij nog eenigen tijd bezig te houden met het schetsen 

van een gezicht op het fort Zeelandia. Van de plaats waar ik mij be- 

vond heeft men een ruim uitzicht naar den kant van het gouverne- 

mentshuis en de Kombé, en terwijl ik mij niet onthouden kon het 

prachtig panorama dat zich voor mij opdeed te bewonderen, trof het 

mij toevallig als iets opmerkelijks, dat reeds zoo vroeg — het was toen 

half vijf — zich nergens eenig gevogelte vertoonde en wel bijzonder- 

lijk geen enkele Stinkvogel te zien was. Dit deed mij naar alle kanten 

uitkijken om zoo mogelijk een hunner te ontdekken, welke, zoo hij er 

geweest was, mij niet zou hebben ontgaan, toen ik, op het geritsel van 

toppunt gezien werd: “a number of minute objects descending in spiral circles and 

increasing in visible magnitude at every revolution” Het bleek al spoedig dat dit 

een vlucht gieren was, welke van een voor het menschelijk oog onbereikbare hoogte het 

dier hadden zien bezwijken. Hieruit zou men moeten afleiden dat die gieren hun ver- 

blijf in de lucht hadden opgeslagen juist in het zenith van de plaats waar de geachte 

Professor zich bevond, vanwaar zij bijkans een half uur tijd noodig hadden om naar 

beneden te komen. Had hij echter dadelijk bij het vallen van zijn lastdier den horizon in 

alle richtingen bespied, hij zou hen ongetwijfeld van daar eerst hebben zien opstijgen 

waar het beeld van hun prooi zelfs met behulp van een kam zich op het netvlies hunner 

oogen onmogelijk kon afspiegelen. De aangehaalde woorden uit MATTHEUS, zoowel als 

die door sor gebezigd: “waar de verslagenen zijn daar is kij (Job XXXIX. 30) zijn 

gekozen als beeld van het wonderbaarlijke dat ook in andere dingen bestaat. Gelijk 

HAMLET zegt: “There are more things in heaven and earth, Horatio, than are 

dreamt of in your philosophy (Act. 1 scene 5). 

Ì Verg. hier dit Album, Jaargang 1872, bl. 125, HG, 



200 BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN DE GEAARDHEID DER DIEREN. 

voetstappen omkijkende, een kloeken neger beneden mij langs den water- 

kant zag voorbij sluipen, om zich een goed eind verder onder den hoogen 

oever, waarop ik stond, te gaan verschuilen. 

Wat kon hij daar te doen hebben? Het ongewone van zulk een bezoek 

aan deze afgelegen plaats, geheel buiten het dageliĳjksch verkeer, waar 

slechts zelden een tentboot of sloep aankomt, doch die anders nooit 

bezocht wordt, bevreemdde mij. In eenig deel van tropisch Azie zou 

niets natuurlijker geweest zijn dan dat hij kwam om zich te baden; 

maar wie denkt er aan baden in een rivier zoo vol gevaren als de 

Suriname? Dan, genoeg, ik had mij te haasten om mijne schets te 

maken, en, daaraan mijne aandacht wijdende, zou ik den neger geheel 

vergeten hebben, indien hij niet na verloop van eenigen tijd uit zijn schuil- 

hoek ware te voorschijn gekomen, nog bezig met het opbinden van dat 

kleedingstuk welks gemis tot sobriquet of nom de guerre diende aan 

de fransche soldaten van 1798. Hij had de Stinkvogels “koorn aan den 

molen” gebracht, en wel op zulk een bedekte wijze, dat, zoo zij het uit- 

vonden, hunne scherpzinnigheid op de uiterste proef zou worden gesteld: 

Zulk een gelegenheid om hen waar te nemen was te schoon om haar 

onbenuttigd voorbij te laten gaan, en dus liet ik dadelijk op nieuw 

mijne blikken in het rond waren, om te zien of er niet hier of daar 

een van te bespeuren was; doch ik tuurde te vergeefs naar alle kan- 

ten, terwijl QUASHIBA zich even gluipend als hij gekomen was uit de 

voeten maakte. Maar ziet, nauwlijks heeft hij zich een honderd pas 

verwijderd, of daar verheft zich van achter den groenen zoom, die het 

uitzicht in de streek van “Ma Retraite” begrenst, een ter nauwernood 

bemerkbaar stipje, zichtbaar alleen door het heldere luchtgewelf waarop 

het geprojecteerd was en stellig meer dan twee Eng. mijlen van mij 

verwijderd. Was dit, gelijk het weldra bleek te zijn, een der bedoelde 

vogels, zoo kon bij onmogelijk door het gezichtsvermogen van het ge- 

beurde hebben kennis gekregen, want, behalve dat hij het dicht ge- 

boomte des wouds voor zieh had, zoo zou hij bovendien, op den ge- 

noemden afstand, in mijne nabijheid door eenige roeden vasten grond 

hebben moeten kunnen heen kijken ; en aangezien de wind van het Noord- 

Oosten woei, genoegzaam uit dezelfde streek waar de vogel zich bevond, 

zoo laat het zich evenmin denken dat hij door den reuk kon zijn 

aangelokt. 

Mijne oogen onafgewend op dat stipje gevestigd houdende, zag ik 

het hoog in de lucht in een rechte lijn nader komen, totdat het zich 
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van lieverlede deed kennen als een van hen die ik wachtende was. Er 

is iets zonderling zwaarmocdigs in de vlucht dezer vogels, gelijk wezens 

die zich schamen over hun diep gevallen staat, zoodat ik den tijd 

had zijn voortgang nauwkeurig te bespieden. Naderende tot de verti- 

caal van de plaats waar de neger zich had opgehouden, vertraagde 

hij zijne vlucht totdat hij ongeveer het juiste punt had bereikt, het- 

welk eenige honderde voeten beneden hem lag. Alstoen beschreef hij, 

drijvende met onbeweeglijk uitgestrekte vleugels, kringen als om een 

vast middelpunt, zonder door den wind te worden medegevoerd !, gedu- 

rende welken tijd hij in het onzekere scheen waar zijn schat verborgen 

lag, ofschoon hij klaarblijkelijk wist in de nabijheid te zijn, zooals ik 

opmaakte uit de zoekende beweging van zijn naar den grond gerich- 

ten kop; en daar het bewuste voorwerp nu eerst voor hem bloot kwam 

te leggen, is het niet te betwijfelen, of het was zijn scherpe blik, die 

van toen af aan, doch niet vóór dien tijd, hem den weg wees om het 

te bereiken. Eindelijk het ontdekt hebbende begon hij, den loop van een 

schroefdraad aannemende, aftedalen, totdat hij ongeveer een 20 voet 

boven den grond zich loodrecht liet zakken, alsof hij hangende aan 

een wipper werd nedergestreken, de vleugels naar boven, de pooten 

zoowel als den vederloozen vleeschkleurigen nek in zoet verlangen 

nederwaarts uitgestrekt. 

Inmiddels en reeds lang voordat hij den grond had bereikt, werd 

een tweede stipje zichtbaar, juist in dezelfde streek en op even groo- 

ten afstand als toen ik het eerste te voorschijn zag komen, hetwelk 

weldra dezelfde gedaante verkreeg en op dezelfde wijze nader kwam, 

met het eenig verschil dat het, zijn voorganger reeds aan het azen 

' Ofschoon dit zeilen indewind-op, zonder de vleugels te bewegen, veel sterker te zien 

is in onderscheidene andere vogels, o. a. in de Albatros (Diomedea exulans L.), wordt 

het in den onderwerpelijken door een van de Commentators van wrire’'s Natural His- 

tory of Selborne (London 1861, p. 243) merkwaardig genoeg geacht om er op de 

volgende wijze over uitteweiden: This sailing round in circles, with wings expanded , 

and apparently quite motionless, is very curious and difficult to understand. A friend 

tells me that he has frequently watched the flight of the carrion crows (Vultur aura), 

both in Africa and the West-Indies, as in all tropical countries (P) they abound, and 

are invaluable. This bird soars at very great heights — at one moment it seems statio- 

nary, and at another it sweeps round in large circles without the smallest visible motion 

of the wings, the wind blowing steadily from one point. How are these cireles com- 

pleted against the wind without perceptible muscular exertion ? 
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vindende, niet noodig had te zoeken. De tweede was echter niet eens 

halverweg genaderd, of een derde vertoonde zich, en na dezen kwamen 

er met telkens kortere tusschenpozingen weder anderen opzetten, allen 

uit denzelfden hoek, zoodat het zich liet aanzien dat eerlang het ge- 

heele corps d'armée in aantocht zou komen. Doch er is een einde aan 

alle zoo goede als kwade dingen dezer wereld, ook zelfs aan het feest 

dat hier voor de Stinkvogels bereid was. In weinige minuten was alles 

afgeloopen en verlieten de eerst aangekomenen de plaats, schijnbaar wel 

voldaan over het genotene, terwijl hun aftocht de nakomenden ten tee- 

ken verstrekte dat er niets meer te halen viel, waarop zij spoediger 

verdwenen dan zij gekomen waren. 

Ben ik er nu niet in geslaagd mijne boven uitgedrukte meening in- 

gang te doen vinden, dan moet zulks te wijten zijn aan eenig gebrek 

in den vorm of stijl van mijne voorstelling van het gebeurde, doch 

ook dan nog blijft het bij mij aan geen de minste bedenking onder- 

hevig, dat de aanschouwing van zulk een feit niet missen kan de 

overtuiging te geven, dat de eerste aandrift, die deze vogels noopt zich 

in dergelijke gevallen in de lucht te verheffen en in eene bepaalde 

richting op hun aas af te gaan, door een invloed ontstaat, welke voor 

ons even wonderbaarlijk is als “de weg van een adelaar door de lucht 

voor den wijsten der koningen’ (Spreuken XXX. 18, 19). 
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DOOR 

H. P. SNELLEMAN Cz. 

Waarschijnlijk zijn er slechts weinige lezers van dit Album, aan 

wie de naam, boven dit stukje geplaatst, bekend in de ooren klinkt. 

En geen wonder; het is de naam van een onbekend Middelburgsch 

schilder, die in de 17e eeuw leefde en werkte. En toch, het werkje 

dat hij nagelaten heeft, is tweemaal in het Latijn, eens in het Engelsch 

en eens in het Fransch vertaald, wel een bewijs, dat wij eene zekere 

beroemdheid hem niet kunnen ontzeggen. In de lijst der mannen, die 

in ons vaderland de natuurwetenschappen hebben beoefend en bevor- 

derd, bekleedt dan ook de naam van onzen Middelburger, zoo al niet 

eene eerste, dan toch eene eervolle plaats, en naast LYONET, SWAMMER- 

DAM, LEEUWENHOEK en zooveel anderen moet de eenvoudige GOEDAERT 

genoemd worden als de grondlegger van het gebouw, waaraan wij nog 

heden ten dage voortwerken, als de eerste, die hier te lande den 

stoot gaf om de natuurwetenschap (of laat ik liever zeggen de natuur- 

lijke historie) te brengen in het rechte vaarwater. Eigen waarneming, al 

mogen we ook soms glimlachen over het in ons oog nuttelooze der waarne- 

ming en over de naïveteit waarmede ze ons wordt meêgedeeld , eigen 

waarneming gold bij hem alles; de titel van zijn werk reeds vermeldt, hoe 

hij niets heeft verzameld ‘uyt eenighe boecken, maar alleenelijck door 

eygen ervarentheyd uytgevonden, beschreven ende na de konst afge- 

teyckend.” Hij was dus een der eersten die het waagden, het juk van 
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het autoriteitsgeloof af te schudden, waaronder de middeneeuwen ge- 

bukt gingen, en door eigen oogen te zien, niet door die van Arrsro- 

TELES, PLINIUS, ALDROVANDUS en hunne uitleggers en naschrijvers. 

Maar allicht zult gĳ vragen, geëerde lezer, in welk opzicht heeft 

GOEDAERT zich dan tegenover de natuurwetenschap verdienstelijk ge- 

maakt, welk gedeelte er van beoefende hij, wat nam hij waar? Laat 

hijzelf het u beantwoorden !: 

‘Inde bosschen, op de velden, inde hoven, huysen, ja allesints 

ende rondom ons in de locht, worden ontelbare ghedaenten van dier- 

kens voortgebracht die ons van allen zijden omringen, ende dickmael 

bij de kaers sich vertoonen, ende ons verschricken door haer gheswerm 

omtrent haer vlam, waer doorse somtijts verbrandt worden. Onder. 

welcke zijn verscheyden soorten van vliegen, motten, uylen, maeden, 

moggen, ende menigerley andere. Doch van waer alle dese dierkens 

haeren eersten oirspronck nemen, ende wat vremde veranderingen van 

de een soorte in een ander, ende hoedanige wonderlicke eygenschap- 

pen die hebben, is weynich of by na niet bekent. Ghemerckt de onder- 

soeckers der Natuyr dit meestendeel voor bij schijnen ghegaen te heb- 

ben, of om datse dese dieren te weynig geacht hebben, of om dat 

hare soorten so veelderley waeren, ende vele so kleyn, dat haer de 

moeyte verdroten heeft. Te meer, dewijle ick in eygen persoon be- 

vonden hebbe, dat ick niet alleen seer grooten arbeyt ende een on- 

vermoeyelicke neersticheit, maer oock menige jaren in het na-speuren 

der gemelde dingen hebbe moeten besteden. Hoewel nochtans dit mij 

alles niet alleen gheensints en verdriet, maer met meerder vlijdt aen- 

gedaen werde, om na verloop van vijf-en-twintig jaren, oock de vol- 

gende (so veele my Godt in het toekomende verleenen zal) daer in te 

besteden. Ten eynde 'tghene te vooren versuympt ende onbekent ge- 

weest is, ter eeren Gods, ende tot vermaeck van alle Natuyronder- 

goeckers mach in het licht komen, ende blĳĳcken datter niets vande 

schepselen Godts verachtelick is, maer datse alle seer goet ende met 

een onuytsprekelicke wijsheyt beschickt zijn: ja mede, dat (buyten 

het oordeel ende verwachten der menschen) inde kleynste ende minst 

gheachte schepselen, de wonderen der Natuyr aldermeest ende by uyt- 

nementheydt ghevonden worden. So dat uyt het na-speuren deser die- 

ren, niet alleen veele saecken sullen ontdeekt worden die te vooren 

Ll Zie de Dedicatie van het le deel. 
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verborghen waeren; maer oock stil-swijghens wederleght verscheyden 

dwaelinghen der ghene welck desen arbeydt ontsiende of liever ver- 

achtende, meynden datse by-na tot de volmaecktheyt der kennissen 

gekomen waren, welckers geringste deelen haer noch onbekent waeren. 

Dese mijne uytvindinghen heb ick door den druck gemeen ghemaeckt, 

niet so seer door mijn eyghen drift, als wel door het aenporren ende 

menichvoudig versoeck van andere; te meer, also ick hier niet op het 

papier en stelle, dan het gene ick selfs in persoon hebbe ondervon- 

den; welcke ervarentheyd ick oordeel de seeckerste ende beste te wesen 

om tot rechte kennisse te geraecken. Want waer door ist anders ont- 

staen, dat de werelt nu so ontelbare dwalingen, voor-oordeelen, 

ende ydele vertellingen (selfs in natuyrelicke dingen) geloof gheeft? 

anders dan hier uyt, datse de eygen ondervindinge na-latende, ver- 
deyt zijn geworden door onsekere ende ydele bedenckingen; niet wil- 

lende haer verstandt voeghen na den aerdt der saecken, (welcke sy 

nochtans sochten) maer de dingen selve draeyen na haere ydele in- 

beeldingen…” 

Men ziet het, beknoptheid is GoEDAERT'S zwak niet, iets dat hij 

trouwens met meer anderen van zijn’ tijd gemeen heeft. Diezelfde breed- 

sprakigheid heerscht in zijn geheele werk, dat daarenboven doorvloch- 

ten is met wijsgeerige en menschkundige beschouwingen, aanhalingen 

uit de Heilige Schrift, enz. 

Reeds de titel is langdradig genoeg; hij luidt toch: 

“Metamorphosis naturalis, ofte Historische Beschrijvinghe van den 

oirspronck, aerd, eygenschappen ende vreemde veranderinghen der wor- 

men, rupsen, maecden, vliegen, witjens, byen, motten ende dierghe- 

lyeke dierkens meer; niet uyt eenighe boecken, maer alleenelijck door 

eygen ervarentheyd uytgevonden, beschreven, ende na de konst afge- 

teyckent”’ 

Tot Middelburgh, bij Jacques Fierens, Boeck-verkooper, in de 

Globe. — 

In dat werkje, drie deelen in octavo uitmakende, heeft GOEDAERT 

zijne waarnemingen omtrent de metamorphosen der insecten, welke hij 

wist machtig te worden, ne@rgelegd, terwijl hij het daarbij verrijkte 

met ongeveer 150 afbeeldingen. 

Het is voor ons moeielijk, onbevooroordeeld de waarde van zijne 

beschrijvingen en afbeeldingen te schatten; wij, die in het bezit zijn 

van zooveel oneindig betere en nauwkeuriger waarnemingen, door la- 
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tere onderzoekers gedaan, begrijpen veelal niet, hoe het mogelijk is, 

dat een waarnemer als GOEDAERT in dwalingen kon vervallen, gelijk 

wij er zoovele in zijne “Metamorphosis naturalis” aantreffen. Wij zien 

daarenboven volkomen het doel- en nuttelooze van waarnemingen in 

als, dat een insect, op het vuur geworpen, brandt als zuivere olie *, 

of dat een ander het 21 dagen zonder voedsel kan uithouden °, enz, 

maar wij mogen niet uit het oog verliezen, dat eorparrrT geheel zelf- 

standig waarnam, geen voorbeeld had, waarnaar kij zijne waarne- 

mingen kon richten en dus al datgene opteekende, wat hem opmer- 

kenswaardig in de insectenwereld voorkwam. De platen, bij zijn werk 

gevoegd, zijn door hem zelf geteekend, iets waarbij hij wel wat al 

te veel zijne phantasie liet werken. Zoo bijv. pl. 29 van het 2e deel, 

alwaar hij Orgyia gonostigma als vlinder afbeeldt, met op elken vleu- 

gel het beeld van een hinde, en de rups zich aan het oog voordoet, 

zooals SNELLEN VAN VOLLENHOVEN aanmerkt, als “een prachtigen bor- 

stel of schuijer met twee pluimpjes voor en een achter”; zoo pl. 1, 24, 

26 van het le deel, waar hij de poppen van verschillende vlinders 

met zeer sprekende menschengezichten versiert; pl. 86 van het tweede 

deel, waar hij eenige dieren afbeeldt met behaarden kop, geopenden 

bek en een lang geschubd lichaam, door ontelbare pooten gedragen, 

zoodat men, waren zijne voorwerpen niet zoo klein, zou meenen een 

der monsters, waarvan oude schrijvers verhalen , voor zich te hebben. 

Doch dat zijn uitzonderingen; al kunnen zijne afbeeldingen ook niet 

bogen op de nauwkeurigheid, die thans in een natuurhistorisch werk 

wordt verlangd, de meesten zijn vrij wel herkenbaar. Als voorbeeld 

wijs ik op pl. 46 (2e deel), alwaar eene zeer goede afbeelding van 

Bombus terrestris voorkomt; op pl.9 van het le deel, alwaar Muche- 

lia Jacobeae*; pl. A. van het 3e deel, alwaar Vanessa cardui zeer 

juist worden weêrgegeven. Mijns bedunkens verdienen dan ook die pla- 

ten niet het harde oordeel, dat P. LyoNer daarover uitsprak, zeggende 

dat een deel er van geheel onherkenbaar is en een ander deel alleen 

te herkennen door de reeks der metamorphosen, welke meestal daarbij 

zijn gevoegd, en door de beschrijving van het insekt. * Ook de beschrij- 

l le deel, 65e Bevindinge. 

2 le deel, 2e Ondervindinge, 

3 Het spinsel is dat van Zygaena Filipendulae. 

fp, LYONET, aanteekeningen bij LEssSER’s, Théologie des Insectes” (la Haye, 1742) 

t. 1. p. 26: “Le livre de cet Auteur est du nombre de ceux dont les planches n'ont 



JOHANNES GOEDAERT. 207 

vingen noemt LYoNeT over het algemeen “assez imparfaites”’, maar voegt 

ter vergoeding dadelijk daarbij, dat men geen groote nauwkeurigheid 

bij een’ schrijver als GoeparRT verwachten kan, die leefde in een’ tijd 

waarin de lust voor waarneming en proefneming nog weinig of niet 

ontwaakt was. Iedereen, die weet, hoeveel moeite het kost, een on- 

bekend insect, waarover we geene vroegere onderzoekingen (omtrent 

leefwijze enz.) kunnen naslaan, in zijne metamorphosen te leeren ken- 

nen, al was het slechts omdat men vaak niet weet welk voedsel het 

gebruikt, zal hierin met LyYoNeT instemmen en GOEDARRT danken, dat 

hij het eerst op dezen weg baan gebroken heeft. 

De twee grootste dwalingen, die men in het werkje vindt, betref- 

fen de generatio spontanea der insecten (ten minste van sommigen) 

en het ontstaan van vliegen of wespen uit poppen van rupsen. Dat 

GOEDAERT geloofde aan eene zelfwording van vele diertjes, blijkt overal; 

trouwens REDI'S overtuigende proeven daaromtrent werden eerst kort 

vóór GOEDAERT’s dood (1668) in het licht gegeven. Op bl. 15 van het 

2e deel bv. zegt hij: 

“Dese Worm heeft synen oorspronk uit een over-vloedige vettigheid , 

de welke door den Dauw, ende de hitte der Zonne aengeset, ende 

gelijk als uit-gebroet word.” Op bl. 22 — 27 laat hij drie soorten van 

insecten, welke op Verbascum leven, alle ontstaan uit de vettigheid, 

of vochtigheid, welke onder en boven uit het blad vloeit. Op bl. 135 

en 136, naar aanleiding van het voorkomen van Cossus ligniperda 

binnen in Wilgenboomen, spreekt hij dan ook als zijn gevoelen uit, 

dat vele diertjes uit verrotting en warmte worden geteeld, waarbij 

hij als voorbeeld eenige doode rupsen noemt, door hem in gesloten 

fleschjes bewaard, waaruit na verloop van zekeren tijd eene menigte 

kleine vliegjes te voorschijn kwamen. Het feit dunkt hem merkwaar- 

dig genoeg om daaraan met zijne gewone langdradigheid eene beschou- 

wing en vergelijking vast te kmoopen over den dood, de opstanding 

van Jezus en het leven hiernamaals. 

Wat eorpaeRT eigenlijk begreep van de metamorphosen bv. der vlin- 

Mn en 

pas été bien gravées, surtout celles de la Traduction Frangoise. Plusieurs Insectes y 

sont absolument méconnoissables, et ceux qu'on y reconnoît, sont la plûpart si défec- 

tueux que si la suite des changemens d’an Animal, la description qui y est ajoutée, 

ne suppléoient aux défauts de ressemblance, presque toutes ces planches deviendroient 

inutiles”, 
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ders, is niet goed uit te maken. De heer SNELLEN VAN VOLLENHOVEN ! 

meent (en hij haalt hierbij ter opheldering de 29e Ondervindinge van 

het 2e deel aan, waarin verhaald wordt hoe uit ééne rups van Or- 

gyia gonostigma een vlinder, uit een andere een vlieg te voorschijn 

kwam, waarom GOEDAERT deze rups dan ook met den naam van “den 

Uil- en Vliege-teelder” bestempelde) dat hij rups en vlinder als twee 

verschillende individuen beschouwde. Wanneer men echter in aanmer- 

king neemt, dat overal in het werkje gesproken wordt van het zich 

tot verandering of tot hervorming zetten van rupsen, om uit haar 

pop te verrijzen in eene andere gedaante (zie bv. deel 2 pag. 111), 

dan dunkt het mij duidelijk, dat onze schrijver zeer goed begreep , 

dat rups en vlinder een zelfde dier zijn, maar dat hij alleen in die 

gevallen, waarin, tegen zijne verwachting, uit de pop een vlieg of 

meerdere te voorschijn kwamen, uit de zaak niet wist wijs te worden 

en verwarde voorstellingen er van gaf. 

Van GOEDAERT's Metamorphosis werd het le deel in 1662 °, het 2e in 

1667, het 3e in 1669 gedrukt. Het 3e deel bevat de nasporingen, welke 

na den dood des schrijvers onder diens papieren gevonden werden; 

het werd met een opdracht van zijne weduwe, CLARA DE BOCK, aan 

Heeren Gecommitteerde Raden van Zeeland uitgegeven door den heer 

JOH. DE MEIJ, predikant en dokter in de medicijnen te Middelburg 

(bij wordt op sommige plaatsen hoogleeraar genoemd). Dezelfde heer 

DE MEIJ schreef ook eene inleiding vóór het le deel (een uittreksel uit 

ALDROVANDUS) en aanteekeningen en bijvoegsels, zoowel bij het le als 

bij het 8e deel (over de tarantula, het haft, de insecten welke in de 

Heilige Schrift vermeld worden, enz.); deze noten echter zijn niet 

veel anders dan compilatie’s uit PLINIUS, ARISTOTELES, ALDROVANDUS, 

JOHNSTON en anderen, en hebben dus weinig of geen waarde. Bij het 

3e deel is gevoegd GOEDAERT's portret, * geschilderd door WILLEM EVERS- 

Ll Gedaantewisseling en levenswijze der Insecten. 1870. p. 7. 

2 Niet zooals SNELLEN VAN VOLLENHOVEN Gelede dieren p. 109 zegt 1652: In het 

“Aen den goedtwilligen leser’ van het le dl. verzekert de schr. dat hij van 1635 af 

24 jaar lang bezig was geweest met het doen zijner waarnemingen. Dit schreef hij dus 

in 1659. Ook in HARTING's Leerboek der Dierkunde komt, op pag. 23 van het Na- 

tuurhistorisch Overzicht der Ongewervelden, dezelfde fout voor. In zijne levensschets 

van JOH. SWAMMERDAM (zie jaargang 1876 bl. 12) is echter het juiste jaartal opge- 

geven. Bene in den titel aldaar gemaakte fout is op bl. 64 verbeterd. 

? Ook in de le Latijnsche en in de Fransche uitgave wordt het portret gevonden, 
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pik en in plaat gebracht door R. VAN PERSIJN ; het onderschrift luidt: 

JOANNES GOEDARTIUS 

PICTOR MEDIOBURGENSIS. 

Op dit konterfeitsel maakte r. van KuiL bet volgende bijschrift: 

Quo genio natura sinum per semina pandat 

In species translata alias, quot mille novatrix 

Hie lndat vis blanda modis, insectaque formis 

Mutentur variis levium miracula rerum, 

Primus et applausu retulit Goedartius orbi: 

Ecce Viri faciem, radio qui tactus Olympi 

Insolitum penetravit iter famamque perennem 

Repperit in minimis natis sine sanguine monstris. 

Inventis stupet alma parens natura, suique 

Hactenus ignoti studiis gratatur Alumni. ! 

In 1662 vertaalde pr Meij het le deel in ’t Latijn; ? het 2e deel 

werd door den zorg van den heer PAULUS VEEZAERDT (eveneens een 

Middelburger en predikant te Wolfaarsdijk) in het Latijn uitgegeven *, 

terwijl DE MrIJ weêr het werk in 1667 door de Latijnsche uitgave van 

het 3e deel completeerde. Het 2e deel bevat nog eene memorie van 

VEEZAERDT over den oorsprong, het nut en het gebruik der insecten. 

1 D. i. Met hetzelfde genie, waarmede de natuur de gaven van haar gemoed ten- 

toonspreidt door middel van de zaden, die in andere vormen overgebracht worden 

met datzelfde genie heeft GorpAERT het eerst en met bijval aan de wereld verkondigd, 

op hoevele duizende wijzen de hernieuwster, de liefelijke kracht, hier ronddartelt, op 

hoevele manieren de insekten, de wonderen der kleinere schepping, van gedaante ver- 

wisselen: Zie hier de beeltenis van den man, die, getroffen door een straal van den 

Olympus, een ongewonen weg heeft betreden en eenwigen roem heeft gevonden bij de 

kleinste bloedelooze monsters. De Natuur, de voedende moeder, staat verbaasd over het 

gevondene en brengt haren dank aan de studiën van haren tot nu toe onbekenden 

voedsterling. 

2 Metamorphosis et historia naturalis insectorum auct. JOH. GOEDARTIO, cum 

commentario D. H. DE MEY, Eeelesiast. Medioburg. ac. Doct. Med. & duplici Ap- 

pendice, una de Hemerobiù, altera de Natura comentorum & vanis ex tis Diwina- 

tionibus Mediob. 1662. 8°. 

3 Metamorph. et Historiae Naturalis Pars secunda de Insectis, autore JOANNE 

GOEDARTIO, Latinitate donata, commentariis, et notis textwi insertis illustrata 

et Auctuario Notarum sive Appendice loeupletata, de Insectorum origine uti- 

litate et usu, a PAULO VERZAERDT, Heclesiaste in Insula Wolphardi Zelandorum. 

Mediob. ap. 5. FIERENs. 8°. 

14 
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Daarop volgde van de hand van MART. LISTER eene Engelsche ver- 

taling met aanteekingen (York 1682, 40), en in 1683 en ’85 (het 

eerste in 4°, het tweede in 8°) eene tweede Latijnsche overzetting van 

denzelfden, gerangschikt naar zijn stelsel en voorzien van een aan- 

hangsel over de Natuurlijke Historie van Engeland. ' | 

Eene Fransche vertaling verscheen in 1700 te Amsterdam onder den 

titel van ‘“Metamorphoses naturelles, ou Histoire des Insectes, etc.” 

Amst. P. Portier 3 d. 80, 

Van GOEDAERT's leven valt weinig te melden. Hij werd geboren te 

Middelburg in 1620 en oefende het beroep van fijnschilder uit. Hoewel 

hij vooral uitmuntte in het met waterverf schilderen van insecten 

en vogels, bewijzen toch ook een paar aardige landschapjes, met de 

pen geteekend, dat hij in andere opzichten zijne kunst ook met goed 

gevolg uitoefende. ? Reeds jong schijnt hij voorliefde voor de natuur- 

wetenschap te hebben opgevat; volgens zijne eigene verklaring ten minste 

begon hij in 1685, dat is dus op zijn 15e jaar, waarnemingen te doen. 

Dat hij ook in de geneeskunde niet onervaren was, bewijzen eenige 

plaatsen uit zijn werkje, waar hij tegen verschillende ziekten genees- 

middelen aanbeveelt ; ook vond ik vermeld *, dat hij, in Frankrijk zijnde, 

aldaar de kunst leerde om ‘““treffelijken Extract van Alsem’' te maken, 

welk geheim hij later voor 100 dukatons aan zijn’ stadgenoot, den 

geneesheer CORNELIS VAN DE VOORDE, schrijver van de “Lichtende Fak- 

kel der Cheirurgia’’, verkocht. Dat GcorpArRT voor een zoo eenvoudig 

man vrij geletterd was, bewijzen ons zijne citaten uit PLINIUS , ARISTO- 

TELES, CICERO, HORATIUS, ALDROVANDUS, enz.; dat hij eene groote be- 

lezenheid bezat in de Heilige Schrift, daarvan getuiet zijn werkje bijna 

op elke bladzijde. 

Belangrijke gebeurtenissen kwamen overigens in het leven van onzen 

schilder niet voor; waarschijnlijk zal het kalm en rustig heengevloten 

' Jom. corparTtus, de onsectis, in Methodum redactus eum notularum Additione, 

opera M. LISTER e Reg. Soc. Londinensi, cum Appendice ad Historiam Anima- 

lium Angliae ejusdem M. LISTER, una cum Scarabeorum Anglicanorum quibusdam 

tabulis pictis. Londen. s. smirH met 14 pl. en 4 zonder tekst. 

2 Zie een Catalogus van Teekeningen, nagelaten door s. VAN Hurs, waar op No. 

8298 twee stukjes van hem voorkomen, verkocht voor f8:5. 

* “Geletterd Zeeland’; 2e druk, verand. en vermeerd. van P. pr LA RUÊ. Middelb. 

M, & A, CALLENFELS. 1741 p. 61, alwaar ik ook eenige andere bijzonderheden omtrent 

GOEDAERT vond. 
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zijn, totdat hij in 1667 of 1668 even kalm en rustig den laatsten adem 

uitblies. Die kalmte en rustige tevredenheid zetelt ten minste op zijn 

gelaat, zooals EVERSDIJK ons dat te aanschouwen heeft gegeven. Mogen 

wij hem zelf gelooven (en de eenvoudigheid en waarheidsliefde spreekt 

uit al wat hij schrijft) dan was hij een vriend van vroeg opstaan *en 

een vijand van onmatigheid (men leze de zedepreek in het 2e d. p. 172 vgg. 

tegen de goddeloozen en zedeloozen, die hun’ tijd doorbrengen met 

zingen en springen, drinken en klinken, teeren en smeren, domineeren 

en kwinkeleeren); al bereikte hij geen’ hoogen ouderdom, 30 jaren van 

zijn leven bracht hij met groote vlijt en onuitputtelijk geduld door met 

waarnemingen te doen in zijnen ledigen tijd, en ten opzichte van deze 

volharding en naarstigheid mag hij misschien menigeen onzer nog ten 

voorbeeld zijn. 

Gaarne onderwerp ik het volgende lijstje der insecten, door GORDAERT 

afgebeeld, aan het oordeel der Entomologen (zoover ik weet bestaat 

geene determinatie van zijne insecten), hoewel ik er niet gaarne de 

volle verantwoordelijkheid van wil dragen. 

ie Deel. 

Ï. Vanessa Io. XXI. Acronycta Psi. 

IL. Mristalis tenax. XXIII. Arctia Menthastri. 

IV. Musca (domestica ?) XXVI. Vanessa Atalanta. 

V. Cyrtoneura (spec?) XXVIL Pieris Rapae. 

VI. Bibvo Marci. XXXTIL Clostera anastomosis. 

IX. Puchelia Jacobeae (het | XXXIV. Pygaera bucephala. 

spinsel is van Zygaena | XXXV. Halia wavaria. 

filipendula.) XXXVI. Orgyia fascelina. 

X. Bombya neustria. XLI. Syrphus Ribesi. 

XI. Pieris brassicae. XLIL. Sericaria mort. 

XIV. Zriphaena (Catocala) pro- XLIII. Cassida. (spec?) 

nuba. XLVIL. Syrphus pyrastri. 

XVIL. Chelonia Caja. L. Urophora Cardui. 

XIX. Tenthredo capreae. LI. Homalomyia eanicularis. 

XXT. Vanessa Urticae. LIL. Calliphora vomitorix. 

1 Zie dl. 2 p. 49 en 50, waar hij de luiaards berispt, die ten 8 ure opstaan, in 

plaats van, evenals de wijsgeerige KLEANTHUS, den dauw van ’tgras te treden, 
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LIV. Zuecilia Caesar. 

LV. Sarcophaga. (spec ?) 

LXI. Diloba coeruleocephala. 

LXIV. Tenthredo (Cryptocampus) 

amerinae. ! 

LXXI. Exorista (spec?) 

LXXII. Piophda Case. 

JOHANNES GOEDAERT. 

LXXVI. Gryllotalpa vulgaris. 

LXXVIL Vanessa Polychloros. (de 

daarbij afgebeelde vliegjes zijn 

volgens den heer SNELLEN VAN 

VOLLENHOVEN Péeromalus pu- 

parum.) 

LXXVIIL Melolontha vulgaris. 

Ze Deel. 

_ Tachina (spec?) 

. Tenthredo Rosae. 

Oo OP DO . Tachina (spec?) 

11. Syrphus? Helophilus ? 

18. Botys urticalis. 

14. Hemerobius (Chrysopa) perla. 

15. Coccinella 

tata (?) 

17. Tenthredo pavida. 

septempune- 

21. Plusta gamma. 

29. Orgyia gonostigma. 

30. dito 

81. Zygaena Filipendulae. 

(Zie dl. T. pl. IX.) 

(De kever op deze plaat is 

Carabus serxpunctatus.) 

83. Oossus ligniperda. 

87. Dicranura vinula (rups) en 

Ophion luteus. 

40. Meconema varium. 

41. (Links) Dermestes undatus. 

(Rechts) D. lardartus. 

42. Meloe (?) 

44, Tipula oleracea. 

45. Syrphus (?) 

46. Bombus terrestris. 

41. Anthomyia (spec?) 

49. Phalangium Optio. 

3e Deel. 

Á. Vanessa Card. 

C. Dicranura vinula. 

F. Hadena Brassicac. 

O. Smerinthus ocellata. 

X. Chironomus plumosus. 

Dat dit lijstje niet op volledigheid aanspraak maakt en slechts 

dient als uitnoodiging tot verdere determinatie, spreekt vanzelf. 

' De heer SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, Tijds. v. Entom. 1869, geeft op : waarschijn- 

lijk Cimbex lutea. 
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PAUL HARTING. 

De verbreiding van den bouw der graangewassen is hand aan hand 

gegaan met die der beschaving. Niet ten onrechte gaven de ouden aan 

CERES den naam van ZLegifera, de Wetgeefster. Evenwel zouden wij te 

ver gaan door de beschaving van de teelt der graangewassen geheel 

afhankelijk te stellen. IJsland speelt een niet onbelangrijke rol in 

de cultuurgeschiedenis, de dichters der Edda waren geen ruwe krij- 

gers of onwetende herders, en toch schijnt het, dat dierlijk voedsel 

door zijn bewoners, zoowel als door die van Lapland, Groenland enz, in 

eene mate wordt verbruikt, die ons bewoners van door de natuur meer 

bevoorrechte streken ongeloofelijk voorkomt. Zoo deelt een Noordpool- 

reiziger mede, dat een jonge groenlander in vier-en-twintig uur o. a. vijf 

kilogram zeehondenspek en twee kilogram brood verslond, en ook latere 

bezoekers der noordelijke kuststreken geven ons vele voorbeelden van 

den buitengewonen eetlust harer bewoners, die trouwens hoofdzakelijk 

door producten aan het dierenrijk ontleend bevredigd wordt. 

Anders is het beneden 70° N.B. De behoefte aan dierlijk voedsel 

blijft wel is waar bestaan, doch het zijn vooral de voortbrengselen 

uit het plantenrijk, die den honger stillen. Zeer velen bijv. in Hindostan 

verafschuwen zelfs alle dierlijke spijs. De Fakir zou, overgebracht in 

het hooge Noorden, moeten kiezen tusschen het opgeven zijner gods- 

dienstige overtuiging en den dood. 
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De graangewassen, waartoe men in ruimen zin ook de rijst en de 

mais kan rekenen, nemen in de rij der plantaardige voedingsmiddelen 

de eerste plaats in. Van het slagen van den oogst hangt het geluk niet 

alleen, maar zelfs het bestaan van duizenden af. Ongelukkig de bevol- 

king der warme landen, als de teelt der rijst mislukt. Onbeschrijfelijke 

ellende, dikwijls hongersnood is er het gevolg van. En wie weet: 

niet hoe groote rol het misgewas speelt in de geschiedenis van Europa? 

Hoe ontelbaar velen zijn niet zelfs nog in onze eeuw slachtoffers ge- 

worden van een mislukten oogst. 

Het valt niet te ontkennen dat langzamerhand hierin verbetering 

gebracht is. Hoofdzakelijk moet dit worden toegeschreven aan de betere 

middelen van gemeenschap. Een hongersnood, zooals die tijdens den 

dertigjarigen oorlog in Duitschland en in 1846 in Ierland voorkwam, 

tengevolge van den mislukten aardappeloogst, is voortaan zoo niet 

onmogelijk, dan toch weinig waarschijnlijk geworden. De menschelijk- 

heid, door den stoom daartoe in staat gesteld, kan thans tijdig en 

met goed gevolg haar rechten doen gelden. In Europa behoeft niemand 

meer van honger te sterven. 

Toch blijft het gevaar voor misgewas bestaan en behoort het niet 

tot de onmogelijkheden, dat zelfs in een groot deel van Europa de 

oogst gedeeltelijk mislukt. In dat geval zou de toestand zeer ernstig 

kunnen worden en men het uit meel bereide brood door surrogaten 

moeten vervangen, die evenwel nimmer de plaats van het gezonde, 

voedzame brood kunnen innemen en voor een deel zelfs schadelijk voor 

de gezondheid kunnen zijn. Wij willen in de volgende bladzijden een 

korte schets geven van enkele der oorzaken, die het koorn in zijn ont- 

wikkeling belemmeren, m. a. w. wij willen het leven schetsen van de 

plantaardige wezens, die den halm of den graankorrel tot woonplaats 

hebben en met volle recht kunnen beschouwd worden als de grootste 

vijanden van den landbouwer. 

Het zijn schijnbaar zeer onaanzienlijke planten, uit de klasse der 

zwammen of Fungi, die als zoodanig beschouwd moeten worden. Ieder 

weet dat daartoe behooren alle soorten van paddestoelen, morieljes, 

truffels, schimmels, enz. Sommigen zijn eetbaar, anderen in hooge 

mate schadelijk voor de gezondheid. Enkelen zijn phosphoresceerend, 

d. í. verspreiden in het donker een wit, blauw of groenachtig licht 

zonder waarneembare warmte, Verschillende soorten komen tot ont- 
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wikkeling zonder toetreding van het licht; dit is bijv. het geval met 

de truffels, wier wijze van inzameling vroeger in dit tijdschrift werd 

beschreven. De zwammen zijn voorts genoegzaam de eenige planten, 

die zoowel het bijna overal elders voorkomend bladgroen missen, als 

het niet minder algemeen verbreid zetmeel. Zij voeden zich, en ook 

in dit opzicht onderscheiden zij zich van alle overige planten, uitslui- 

tend met reeds bewerktuigde stof; zij ontleenen haar koolstof niet aan 

t koolzuur van den dampkring, maar aan in rotting verkeerende, dier- 

lijke en plantaardige lichamen. Haar wijze van ademhaling stemt over- 

een met die der dieren; zij nemen zuurstof op uit de lucht en staan 

koolzuur en waterdamp aan den dampkring af. Zij zijn, met eenige 

andere laag bewerktuigde organismen, de oorzaak, dat dierlijke stof- 

fen in rotting overgaan. In de huishouding der natuur zijn dus de 

zwammen en vooral de schimmels onmisbaar. Zij bewerken, evenals 

eenige der laagsste diervormen, de omzetting van doode lichamen 

in koolzuur, water en ammoniak, verbindingen die, zooals bekend 

is, in den kringloop van het leven zulk een gewichtige rol spe- 

len. Niet minder belangrijk, indien het zich namelijk bevestigt, zoude 

het reeds voor verscheidene jaren door JopIN * ontdekte vermogen van 

sommige schimmels zijn, wier stikstofgehalte tot zes percent kan be- 

dragen, om de stikstof uit den dampkring, dus in gasvormigen toe- 

stand, te absorbeeren. Is dit werkelijk zoo, dan zouden deze schim- 

mels, in rotting overgaande, eene bron van de voor de voeding der 

hoogere planten zoo noodige ammoniak kunnen zijn. 

De op doode lichamen levende zwammen worden gewoonlijk sapro- 

phyten genoemd. Allen, die op levende wezens wonen, heeten parasieten. 

Hare kiemen komen tot ontwikkeling hetzij op het lichaam van dieren, 

b.v. van den zijdeworm, van den mensch enz., of op dat van zicht- 

baarbloeiende planten en geven aanleiding tot velerlei ziekten, soms 

zelfs tot den dood. Het mislukken, niet alleen van den graanoogst, 

maar ook van den wijnbouw en van de aardappelteelt, wordt niet zelden 

door die kleine schimmels veroorzaakt. 

De voortplanting heeft plaats op velerlei wijzen. Waarschijnlijk komt 

overal teeltwisseling voor en wisselen dus de geslachtelijke en de ge- 

slachtslooze voortplanting elkander af. Althans bij die zwammen, wier 

ontwikkelingsgang volledig bekend is, heeft men teeltwisseling, gene- 

* Compt. rendus, 1862 T, 55, bl. 612, 
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ratio alternans, opgemerkt. Evenwel is het aantal zwammen, bij welke 

men deze inderdaad heeft kunnen aanwijzen, nog gering. 

Bij de meeste schimmels vervangt copulatie, d. i. de vergroeiing en 

ineensmelting (anastomose) van twee cellen, de bevruchting. 

Onderzoekt men met behulp van het mikroskoop het weefsel der 

zwammen, dan blijkt dit ter nauwernood dien naam te verdienen; het 

bestaat uit een aantal celdraden, hier Ayphen genaamd, die beschouwd 

kunnen worden als te zijn even zoo vele met elkander al of niet samen- 

gesmolten individu's. Deze hyphen vormen met elkander het loof, en 

dit laatste beantwoordt aan wortel, stengel en blad der zichtbaar 

bloeiende planten. Eenige harer kunnen de sporen of sporidiën afschei- 

den, waardoor vooral de voortteling geschiedt. Het orgaan, dat deze 

omgeeft of draagt, wordt gezamentlijk met haar het vruchtlichaam ge- 

noemd. Bij sommige groote paddestoelen kan dit een middellijn van 

meer dan één meter en een gewicht van vijf-en-twintig kilogrammen 

bereiken. De sporen zelve zijn uiterst klein, maar haar geringe grootte 

wordt vergoed door haar aantal. Zij zijn soms niet grooter dan 

Is, m.M. en verspreiden zich uithoofde harer kleinheid en lichtheid 

in de lucht, waarin zij bijna altijd worden aangetroffen. Haar weer- 

standsvermogen is aanzienlijk. Zij verdragen eene warmte van meer 

dan 100° in drooge en van 60° in vochtige lucht, en eene koude 

van — 20° C, 

Het uit hyphen samengestelde weefsel, dat uit de sporen zijn oor- 

sprong neemt, wordt door de myecologen, d.i. door hen die zich met 

de studie der zwammen bezig houden, bestempeld met den naam van 

mycelium. Zulk een mycelium, waaruit later het vruchtlichaam ontstaat , 

kan soms ettelijke jaren in ’t leven blijven en even zoo vele malen 

sporocarpien — vruchtlichamen, — voortbrengen. Nu en dan gebeurt 

het, dat die myceliën zich vertoonen als harde, kleine knollen, beves- 

tigd op bladen of andere plantendeelen of ook wel in den grond. Vóór 

dat dergelijke myceliën, waaraan men den naam van sclerotia heeft 

gegeven, sporocarpiën doen ontstaan, brengen zij een gedeelte van hun 

leven in een toestand van rust door. 

Het gewichtigste deel van het vruchtlichaam heet Aymenium. Dit be- 

vindt zich hetzij aan de oppervlakte van het vruchtlichaam of daar bin- 

nen en bestaat hoofdzakelijk uit de hyphen, die tot voortbrenging der 

sporen bestemd zijn. Deze laatsten ontstaan in het hymenium steeds 

langs geslachtloozen weg. Men zou haar dus met den naam van knop- 
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sporen kunnen onderscheiden. Var de vruchtlichamen daarentegen, weet 

men in eenige, en vermoedt men dat in alle gevallen zij hun ontstaan 

te danken hebben aan een werkelijke bevruchting, die op het mycelium 

plaats vindt. Het product dier bevruchting, het sporocarpium, kan dus 

tot op zekere hoogte vergeleken worden met de bloem der zichtbaar 

bloeiende planten. Bij de eigenlijke zwammen is het vruchtlichaam 

zoo groot, dat het schijnbaar de geheele plant uitmaakt. Bij de padde- 

stoelen onzer bosschen vormt het zoowel den steel als den zooge- 

naamden hoed. 

Het medegedeelde aangaande de wijze van voortteling dezer zonder- 

linge gewassen willen wij nu in enkele regels samentrekken. 

Overal, waar de ontwikkelingsgeschiedenis eener zwam volledig be- 

kend is, treft men teeltwisseling aan. De sporen, die niet door be- 

vruchting maar bvb. door afsnoering ontstaan zijn, worden voortgebracht 

door het vruchtlichaam, en wel door een deel daarvan, dat Aymenium 

heet. Als deze sporen gaan kiemen, vormen zij het mycelium. Tusschen 

de cellen van dit mycelium heeft copulatie of werkelijke bevruchting 

plaats. Het resultaat daarvan is de vorming van het sporocarpium. 

Veel in de ontwikkelingsgeschiedenis der Fungi verdient nog nadere 

opheldering. In Duitschland, Frankrijk en Engeland vindt men botanici, 

die hunne beste krachten besteden om de levensgeschiedenis dier on- 

aanzienlijke gewassen te bestudeeren. Zij volgen den weg gebaand door 

mannen als TULASNE en de Bary, de aanvoerders op het veld der latere 

mycologische onderzoekingen, wier namen wij des te minder mogen 

nalaten te vermelden, daar zij voornamelijk die parasitische zwammen 

tot voorwerpen van hunne navorschingen hebben gekozen, wier nadee- 

ligen invloed op de graangewassen en daardoor op de menschelijke 

huishouding wij thans gaan schetsen. 

Ieder kent althans bij naam het moederkoorn (Claviceps purpurea). 

Het is een schimmel, die zich op het jeugdige vruchtbeginsel (het deel 

dat bestemd is later tot een graankorrel te worden) van de rogge, maar 

soms ook op dat van de tarwe en de gerst ontwikkelt. (Zie fig. 1 volg. bl.). 

De sporen die daarop vallen, als dit nog binnen de teere kaf blaadjes is 

besloten 4 ontkiemen en vormen een kleurloos, week mycelium, dat 

meestal talrijke plooien en vouwen vertoont en zich ten koste van het 



218 SCHIMMELS OP GRAANGEWASSEN, 

vruchtbeginsel ontwikkelt. Dit mycelium, dat wel eens verkeerdelijk 
met den naam van honigdauw * wordt bestempeld, heeft van LEverLuÉ, 

Fig. 1, 

Claviceps purpurea naar TULASNE. 

A Een sclerotium (moederkoorn) met gesteelde vruchtdragers cl. Weinig vergroot. 
B, e. Ben jong sclerotinm, p top van het afgestorven vruchtbeginsel, g over- 

gebleven kafblaadje, s de oude sphacelia. Weinig vergroot. 
C. Overlangsche doorsnede van het bovenste gedeelte van het vorige. 
D. Dwarse doorsnede van de sphacelia, wm mycelium, B takjes daarvan, 

waarvan zich de sporen (conidien p) afsnoeren, w overgebleven gedeelte van den 
wand des vruchtbeginsels. Sterk vergroot. 

B. Kiemende sporen, waaraan secundaire sporen ontstaan. Sterk vergroot. 

die het verband daarvan met het moederkoorn niet kende, den naam 

van Sphacelia ontvangen. Het verraadt zijn aanwezigheid door de af- 

t De ware honigdauw, die op de bladeren van verschillende planten voorkomt, wordt 

door bladluizen voortgebracht. Men zie hierover dit Album, 1858 bl, 258, 1859 bl. 131 

en 132, 1862 bl. 95. 
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scheiding van een suikerhoudend, kleverig sap, dat tusschen de kafjes 

van de bloem der rogge te voorschijn komt. Het brengt in groote 

menigte nieuwe sporen voort, die, wanneer zij op het vruchtbeginsel 

van andere graangewassen vallen, aanleiding kunnen geven tot het 

ontstaan van nieuwe Sphacelia’s. 

In de ontwikkeling van het moederkoorn is evenwel de Sphacelia- 

vorm, — wij danken de kennis hiervan aan KüHN en DURIEU, — slechts 

een voorbijgaande. ’tIs als het ware een voorbereiding voor de ontwik- 

keling van het eigenlijke moederkoorn. Heeft n. 1. de Sphacelia haar 

vollen wasdom bereikt, dan ondergaat haar voorkomen een wijziging 

en begint aan den bodem van het vruchtbeginsel de vorming van een 

zwarte of violetkleurige, uit hyphen bestaande massa, die dikwijls 20 

tot 25 millim. lang en hoornachtig hard is. Dit hoornachtig lichaam 

moet beschouwd worden als een secundair mycelium. Het is bij het 

begin zijner ontwikkeling door de Sphacelia ingesloten (B en C bij s), 

doeh doet weldra zijn onderste gedeelte uiteenwijken en schuift de 

Sphacelia naar boven, die aanvankelijk nog als een kap den top van 

’t nieuwe mycelium bedekt, doch spoedig verschrompelt en afvalt. Dit 

nieuwe lichaam nu, insgelijks in oudere werken als een afzonderlijke 

schimmel onder den naam van Sclerotium beschreven, is in de genees- 

kunde bekend onder den naam van “moederkoorn”’. 

Weldra valt dit moederkoorn op den grond en blijft daar den ge- 

heelen winter liggen, oogenschijnlijk zonder verandering te ondergaan. 

Inwendig evenwel heeft een scheikundige omzetting plaats, want het 

olieachtig vocht, dat aanvankelijk daar aanwezig was, verdwijnt lang- 

zamerhand en schijnt als voedsel verbruikt te worden, terwijl een 

waterachtig vocht het vervangt. In April vertoonen zich op zijne op- 

pervlakte kleine gesteelde, roodachtige vruchtlichaampjes (A bij cl), soms 

tot dertig toe, die een groot aantal sporen afscheiden. Het moederkoorn 

zelf wordt kleiner en vangt aan te verschrompelen. De sporen echter 

geven op de boven beschreven wijze het leven aan een nieuwe generatie. 

Graan verontreinigd door deze schimmel mag niet gegeten worden. 

Vermoedt men, dat het moederkoorn bevat, dan kan men het koorn door 

zeeven zuiveren, want de gezonde korrel is kleiner dan de aangetaste. Deze 

laatste is ook lichter en blijft drijven als men het koorn in water werpt, 

terwijl de normaal ontwikkelde korrels zullen zinken. Meel, van zulk koorn 

bereid, heeft een blauwgrijze kleur, een onaangenamen reuk en smaakt 

bitter. Brood daaruit gebakken prikkelt de keel en heeft een violet- 
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achtige kleur. Het gebruik van zulk brood heeft reeds den dood van 
duizenden veroorzaakt. De ziekte, die het teweeg brengt, heeft verschil- 
lende namen ontvangen, als van ergotisme, raphanie, feu de St. Antoine. 
In 1776 stierven alleen in het departement Sologne acht duizend men- 
schen aan deze kriebelziekte, zooals haar volksnaam bij ons luidt. Reeds 
in 954 heerschte zij te Parijs. In West- en Zuid-Europa had zij een 
boosaardigen, gangreneusen, in Noord- en Oost-Europa een zachteren 

vorm, die zich vooral door kramppijnen openbaarde. Zelfs nog in de 

laatste tientallen jaren sleepte zij tal van slachtoffers weg. 

Van niet epidemischen aard is de brand, veroorzaakt door een 

ziekte, die op tarwe, haver, gerst en mais voorkomt en waarvan even- 

zeer schimmels, in het geslacht Ustilago vereenigd, de oorsaak zijn. 

De op gerst en haver voorkomende wordt wel eens stuifbrand ge- 

noemd, die op tarwe steen- of stinkbrand, die op rogge sten- 

gelbrand. Opent men den korrel van graan, dat door brand is 

aangedaan, dan vindt men in stede van het zetmeel eene al of niet 

vaste, donkerbruin of zwart gekleurde stof, die hoofdzakelijk uit 

sporen bestaat. Deze sporen boren zich in het voorjaar een weg door 

de opperhuid van den jeugdigen tarwestengel. Zij vormen alsdan na 

voorafgaande copulatie een mycelium, dat naar boven door den sten- 

gel heengroeit en eindelijk in het vruchtbeginsel dringt, waar de vor- 

ming van de sporen plaats vindt ten koste van de ontwikkeling van 

den graankorrel. 

Somwijlen doet de brandschimmel een deel van de plant, die zij 

bewoont, aanzienlijk in grootte toenemen. Dit doet bijv. de Ustilago 

maidis bij de gewone mais, wier stengel daardoor-op sommige plaat- 

sen gezwellen vertoont zoo groot als de vuist van een man. ’t Is op- 

merkelijk dat graangewassen door brand aangedaan dikwijls donkerder 

groen gekleurd zijn en levendiger schijnen te groeien dan de zich nor- 

maal ontwikkelende. 

Heeft men opgemerkt, dat in zaadkoorn brand voorkomt, dan kan 

men het kiemvermogen der sporen vernietigen door het koorn te leg- 

gen in een oplossing van kopervitriool. 

In hoogere mate dan de brand verdient de roest onze aandacht. 

Zij treedt epidemisch op, en zooals wij zagen was dit niet het geval 

bij de brand. Gelukkig heeft men het in zijn macht de roest te voor- 
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komen, terwijl dit bij de brand altijd twijfelachtig blijft, Vraagt men 
langs welken weg, dan is het antwoord: door de uitroeiing van de 
gewone berberis en enkele andere planten, vooral onkruiden uit de 

Fig. 2. familie der Boragineën, overal waar men: graan- 
gewassen teelt. Wij zullen hieronder zien welk 

verband bestaat tusschen de nietige roestschimmel 
(Ég. 2), Puccinia graminis, en de betrekkelijk hoog 
ontwikkelde Berberis vulgaris, doeh herinneren 
onzen lezers reeds dadelijk, dat in het dierenrijk 
eenige voorbeelden bewijzen, dat in sommige ge- 
vallen het bestaan van een diersoort alleen dan 
gewaarborgd is, wanneer het dier, waarin die 
soort als parasiet vertoeft, door een andere en 
wel een bepaalde soort van dier wordt gegeten. 
Eenige soorten van wormen uit de groepen der 
Trematoden en Cestoden zullen moeten uitster- 

ven, wanneer van een der twee of drie gasthee- 
ren, die hen tijdelijk herbergen, de soort uitsterft. 
Is het noodig dat wij herinneren aan een der 
bij den mensch voorkomende parasieten, aan den 

lintworm of de Trichina spiralis? 
Roestvlekken (Puccinia Het is ongeveer twaalf jaar geleden dat iets 

gramimis) op een kafblaadje dergelijks werd waargenomen, of juister gezegd 
van tarwe, bij zwakke ver. vetenschappelijk werd beschreven, bij de planten. 
NE Aan DE BARY zijn wij onze kennis dienaangaande 

verschuldigd. Hij bewees nl., dat alleen dan de teelt- of gedaantewisseling 

bij eenige schimmels kon tot stand komen, wanneer zij twee geheel on- 

derscheiden voor iedere soort bepaalde planten ter harer beschikking 

hadden, en noemde zulke parasietische schimmels heteroecische, terwijl 

hij daarentegen zulke woekerplanten, die haar ontwikkelingscyclus op 

een enkele plant kunnen volbrengen, met den naam van awtoecische 

bestempelde. De wijze, waarop de roestschimmel zich ontwikkelt, zal 

ons doen zien welk merkwaardig verband kan bestaan tusschen de 

heteroecie en het zoogenaamde pleomorphisme of de veelvormigheid 

van een zelfde individu in op elkander volgende ontwikkelingstoestanden. 

In het voorjaar vertoonen de bladen der gewone Berberis dikwijls kleine, 

geele, meer of min verheven plekken (fig. 3 volg. bl). Bij mikroskopisch 

onderzoek blijken deze te bestaan uit de bovengenoemde hyphen en uit 
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voorttelingsorganen. Deze laatsten zijn tweeledig. De kleinste, die den 

vorm van een urn hebben (B, C bij a), brengen zeer kleine sporen voort, 

Aecidium Berberidis (tweede generatie vâù Puccinia gramims). Naar OERSTED. 

A. Gedeelte der ondervlakte van het blad, miet sporocarpiën. Zwak vergroot. 

B. Gedeelte der bovenvlakte, met spermogoniën, 

C. Dwarse doorsnede van het aangedane blad, iets sterker vergroot; a spermogoniën, 

met de daarin bevatte draden, en de zich daarvan afsnoerende spermatiën 5; e sporo- 

carpium, nog onder de opperhuid; d mycelium; e geopend sporocarpium; ‚f daarin be” 

vatte ketensporen. 

D. Draden der spermogoniën, waarvan zich de spermatiën afsnoeren. Zeer sterk vergroot. 

die den naam van spermatiën (D) dragen en wier verdere verrichting onbe= 

kend is. De andere (A, C bij e), die grooter zijn, doorboren allengs de op= 

perhuid van het blad der Berberis en blijken dan den bekervorm te hebben. 

Zulk een beker draagt den naam van aecidium en werd vroeger voor een af- 

zonderlijke zwamsoort gehouden. De bodem van den beker wordt inge= 

nomen door een hymenium, uit welks hyphen voortdurend door afsnoe- 

ring sporen (C bij f) worden gevormd. Deze nu, die op het blad van een 
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Berberis zijn ontstaan, kunnen slechts dan een mycelium vormen, als 

de kieming plaats heeft op stengel of blad van een graangewas. Is 

dit het geval, dan moeten zij door een huidmondje haar weg vinden 

om vervolgens een mycelium te vormen. Uit dit laatste ontstaat dan 

na zes tot tien dagen een aantal nieuwe vruchtvormen, de wredo'’s. 

Ook deze werden vroeger voor een afzonderlijke soort van zwam ge- 

houden. Zij brengen groote, rondachtige sporen voort, de zomersporen, 

die, wanneer de wind haar doet vallen op andere graanplanten, nieuwe 

uredovruchten doen ontstaan. De uredo’s geven tegen den herfst daar- 

enboven nog het leven aan een ander soort van sporen, die niet rond 

maar lang, tweecellig en donkergekleurd zijn. Zij dragen den naam van 

wintersporen, overwinteren op den graanhalm en gaan in de lente 

kiemen. De zg. sporidien, zeer kleine sporen, worden door een dien 

naam ter nauwernood verdienend mycelium, dat van die kieming het 

resultaat is, afgesnoerd, en deze uiterst kleine lichaampjes zijn voor 

het bestaan der soort noodwendig, want zij kunnen alleen dan tot 

ontwikkeling komen, wanneer zij vallen op de bladen der berberis. 

Zij zijn het, die de kleine, geele vlekken doen ontstaan, waarvan wij 

zoo even gewag maakten. 

Heeft hier te midden der teeltwisseling een bevruchtingsproces of 

copùlatie plaats? Tot heden weet men dit niet. Zoo ja, dan moet 

deze gezocht worden op het mycelium van het Berberisblad en zal de 

Aecidiumvrucht het resultaat dier bevruchting zijn. 

Boven schreven wij dat het merkwaardig verband tusschen de. Ber- 

beris en de roest wetenschappelijk het eerst door pr BARY werd aan- 

getoond. Wij gebruikten het adverbium met voordacht, want hij zelf 

verhaalt dat reeds voor honderd jaar de landlieden wisten, dat de 

roest afkomstig was van de Berberis. ! 5 

De roest heeft een geschiedenis. Reeds de Romeinen kenden haar. ? 

Jaarlijks vierden zij den veertienden April een door NUMA POMPILIUS 

ingesteld feest, de Robigalia, en aanbaden daarbij den God rogiao of 

ROBIGUS, die deze landplaag naar willekeur kon doen ontstaan of terug- 

\ De Bary: Morphologie u. Physiol. der Pilze, Plechten und Myrxomyceten; 

uitmakende de Iste afd. van het 2de deel van Hormerster's Handbuch der physiolo- 

gische Botanik, bladz. 221. — Orerstep zegt zelfs dat het verband tusschen beiden 

reeds voor 150 jaar hun bekend was. 

3 Vergelijk prerrer: Röm. Mythologie. p. 436, 
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houden. Doch ook latere tijden weten van misgewas te verhalen ten 

gevolge van het optreden van de roest. Volgens oerstEp leed Dene- 

marken vijftien jaar geleden door de roest eene schade, die verschei- 

dene millioenen rijksdaalders bedroeg. 

Na de onderzoekingen van DE BARY, die door TULASNE zijn bevestigd 

en uitgebreid, kunnen wij althans dezen vijand van het graan in zijn 

ontwikkeling beperken, wellicht uitroeien. De man, die aanwees langs 

welken weg dit kon geschieden, was een weldoener der menschheid. 

Zijn naam mag niet vergeten worden. 

Wij eindigen deze schets, die we wellicht later zullen laten volgen 

door een beschrijving van de in het graan verblijfhoudende diervor- 

men, met den wensch, dat spoedig de tijd moge aanbreken, waarin 

geen landbouwer onbekend zal zijn met de middelen, die wetenschap 

en ervaring hem aan de hand geven, tot verdelging van die planten 

en dieren, wier ontwikkeling die der graangewassen in den weg staat. 

Zou het noodig zijn dat de regeering, die den verbouwer van aard- 

appelen heeft getracht voor verlies te vrijwaren, door op ruime 

schaal afbeeldingen te verspreiden van den Colorado-kever, iets der- 

gelijks deed ten behoeve van hen, die ons ’t dagelijksch brood leveren ? 

t Is niet onze taak te beoordeelen in hoeverre dit wenschelijk of uit- 

voerbaar zij, doeh mocht men eenmaal daartoe overgaan, dan zal de 

ervaring wellicht leeren, dat de vruchten van dien maatregel der ge- 

heele maatschappij ten goede komen. 

Januari, 1877. 



DE EIGENSCHAPPEN VAN HET WATER IN ZIJN 

VERSCHILLENDE TOESTANDEN, 

VOORAL UIT EEN PHYSISCH OOGPUNT BESCHOUWD. ! 

DOOR 

P. VAN DER BURG. 

Het is van algemeene bekendheid, en het werd reeds voor meer dan 

2000 jaren als waarheid verkondigd, maar later, helaas, wêer ont- 

kend, dat alle lichamen uit zeer kleine deelen zijn samengesteld, aan 

welke de naam van moleculen is toegekend, en dat de wijze, waarop 

die moleculen aan elkander zijn verbonden of gegroepeerd, een groote 

verscheidenheid in den aard en het uitwendig aanzien der lichamen 

tot stand brengt. Wat dit laatste betreft, men vergelijke b. v. de 

brood- of melissuiker met de kandijsuiker en de taaie, kleverige suiker- 

! In October 1875 zond ik onder dezen titel een opstel aan den heer Prof. P. HARTING, 

toen met de correspondentie belast. De heer HARTING was beleefd genoeg, mij te be- 

richten, dat er een tamelijk omvangrijk stuk van den heer KRECKE over het water werd 

gedrukt, maar dat hem bij de lezing van het mijne was gebleken, dat beide opstellen 

toch genoeg verschilden, om ook dit te plaatsen. Dat was waarlijk voldoening genoeg 

voor mij. Er moest echter een genoegzame tijdruimte tusschen beide stukken bestaan: 

het. Album mocht (in den goeden zin) niet te waterig worden, schreef de geachte be- 

oordeelaar. Dat was volkomen waar. Ik vroeg nu mijn stuk terug, ten einde er het 

weinige uit weg te nemen, wat in dat, van Dr. KRECKE ook was behandeld, en verder 

den lezer te verwijzen naar Dr. KRECKE’s stuk, als men iets meer over sommige on- 

derwerpen wilde weten dan ik er van gegeven had. De door mij gevoemde pagina’s 

hebben dus betrekking op den jaargang 1875. mb B: 

15 
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siroop, — de uit zijne oplossing neêrgeslagen, fluweel-zwarte platina, 

met de als zilver glanzende platen van dit metaal, — het iĳzerroest- 

kleurige, ook uit zijne oplossing afgescheiden, reine goudpoeder met 

de gouden sieraden, — den volkomen zwarten aanslag van het schoor- 

steentje en van den theepot, waartegen de petroleum- of olievlam 

speelt, met de houtskool of den schitterenden diamant, — de helder 

doorschijnende kokosolie, met de sneeuwwitte, ondoorschijnende, harde 

massa, als zij koud is geworden, — de sneeuw en het ijs met het 

zuivere water, en de verbazing zou zeker niet uitblijven, wanneer men 

voor de eerste maal vernam, dat de lichamen, die wij daar bij beurte 

met elkander ter vergelijking aanboden, in elke groep uit volkomen 

dezelfde stoffen bestaan Zeker, wij danken aan die verschillende rang- 

schikking der moleculen een bewonderenswaardige en voor ons dikwijls 

zeer heilzame verscheidenheid in den vorm der lichamen. 

Hoofdzakelijk aan twee krachten in de natuur kunnen wij dien rijk- 

dom van vormen toeschrijven, en wel aan de aantrekkingskracht of de 

cohaesie der moleculen en aan de warmte. Na het kristalliseerend vermo- 

gen,een bijzondere soort van aantrekking, is de warmte vooral de too- 

vergodin die de meest phantastische metamorphosen schept. Zij is in 

staat, om aan al de genoemde, voor het oog zoo aanzienlijk verschillende, 

lichamen genoegzaam hetzelfde uiterlijke voorkomen te geven, ten minste 

ze oneindig veel meer op elkander te doen gelijken, b. v. hen allen 

vloeibaar te maken en hen ook als gas uit het oog te doen verdwijnen. 

In één woord, zij speelt in het bestaan van alle stoffen een hoofdrol. 

Bezien wij, om dit aan te toonen, de lichamen wat nader. De daar 

zooeven genoemde stoffen, suiker, platina, goud, ijs, en oneindig velen 

met haar, zijn vast, zoolang de warmte niet sterk haren invloed doet 

gelden en de aantrekking der moleculen de overhand heeft; maar toch 

is zij dan nog de oorzaak, dat de moleculen door het aantrekkend 

vermogen niet onmiddellijk tegen elkander aansluiten, — dat zij elk- 

ander nergens aanraken, en ieder van haar in het lichaam vrije speling 

heeft; want de warmte werkt de aantrekking tegen, zij maakt dat de 

moleculen nimmer in rust zijn, dat deze eeuwig in eene zekere ruimte, 

volgens haar aangewezen banen, heen en wêer bewegen, dat is, slin- 

geren. Stelt men de warmte in staat krachtiger op te treden, verhit 

men het lichaam, dan breidt zij de slingerbanen der moleculen uit, 

verzwakt daardoor meer en meer hare onderlinge aantrekking, en nu 

treedt er van lieverlede een nieuwe toestand op: het lichaam wordt 
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drupvormig vloeibaar. Nemen de moleculen in de waste stof een bepaalde 

ligging aan, die aan het lichaam een blijvenden vorm geeft — bij de 

kristallen, diamant, kandijsuiker, keukenzout, aluin, enz. bijzonder 

schoon kan genoemd worden en volgens zekere wetten plaats grijpt, 

zijnde de cohacsie bij zulke lichamen in de eene richting sterker dan 

in de andere, — en waren er soms aanzienlijke krachten noodig om 

de moleculen bij deze vaste stoffen te scheiden of een andere ligging 

te geven, — bij den vloeibaren staat, dien de warmte schiep, missen 

wij die verschijnselen; hier ziet men geen bepaalden vorm; de vloei- 

stoffen sluiten zich-aan de wanden van het vat, waarin zij begrepen 

zijn, en worden volkomen begrensd als de inwendige ruimte van het 

voorwerp, dat haar omsluit. Tracht men nu in de vloeistof de mole- 

culen een andere plaats te geven, dan is een zwak schudden van het 

vat,-het indompelen van ’t een of ander lichaam daartoe reeds vol- 

doende; de moleculen glijden thans gemakkelijk over elkander heen, 

het is haar als ’t ware onverschillig, waar zij liggen. Alzoo maakt de 

warmte, om slechts een voorbeeld te noemen, van het harde ijs het 

zoo uiterst gemakkelijk vervormbare water. Wij zullen al dadelijk onze 

aandacht het meest bij dat lichaam bepalen. 

Men meene nu riet, dat thans in die vloestof de aantrekking tus- 

schen de moleculen heeft opgehouden. Een druppel water, gesmolten 

glas, lood, enz. toont het tegendeel aan. Neem een vierkant plaatje 

hout, metaal of glas; bevestig met een weinig lak aan elk der hoeken 

een draad; knoop de 4 vrije einden samen; hang het plaatje bij den 

knoop aan den eenen arm eener balans en maak den anderen arm met 

schaal er mede in evenwicht; plaats een schotel met water onder het 

goed horizontaal hangende plaatje; druk het op het watervlak neder, 

dan zal de balans in dien schuinen stand blijven staan, en er zullen 

eenige grammen gewicht op de schaal noodig zijn om de plaat van 

het water te rukken. Dat men hier werkelijk water van water heeft 

moeten verwijderen blijkt uit de omstandigheid, dat het hout, het metaal 

of glas aan de onderzijde nat wordt bevonden. Ben volkomen reiniging 

van den onderkant der platen is een vereischte. Een dergelijk ver- 

schijnsel doet zich bij alle vloeibare stoffen op. 

De daar bewezen aantrekking der moleculen bij de vloeistoffen open- 

baart zich vooral aan de oppervlakte; daar verkeeren de waterdeelen 

in eene zekere spanning, dewijl zij door de onder hen liggende naar 

binnen worden getrokken. De bovenste laag vormt alzoo een soort van 
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moeilijk door te dringen vlies, dat zelfs in staat is een vlotje van 

eenige naainaalden te dragen en tot vasten vloer te verstrekken voor 

sommige insecten, die men er vaak overheen ziet huppelen. Het vlies 

van een zeepbel is zoo sterk, dat men zelfs een andere er over kan 

doen rollen. Ook zeer zuiver water kan bellen en vrij zwevende vliezen 

vormen; wij zien dit duidelijk bij het snel wegwerpen van in een 

schotel begrepen water, en bij de watervallen, die aan de vlies- en 

schuimvorming hun grootste schoonheid hebben te danken. 

Hebben wij zoo even de warmte de aantrekking der moleculen zien 

verzwakken, hare slingerbanen zien vergrooten, en in het gekozen voor- 

beeld iĳs in water zien veranderen, haar vermogen is hierdoor op verre 

na niet uitgeput. Voeren wij nog meer warmte aan, dan wordt haar 

afstootende kracht heviger: de moleculen slingeren weldra zoo snel en 

in zulke wijde banen door elkander, dat zij eindelijk buiten elkanders 

aantrekkingssfeer geraken, elkander voortaan alleen afstooten en in het 

wilde in de ruimte rondvliegen; op dat oogenblik is het vocht damp 

of stoom, dat is, een lucht- of gasvormig lichaam geworden, en dat 

dartele spel dier vliegende moleculen houdt wêer op, zoodra de warmte 

zich verwijdert; dan wordt de beweging bedaarder, de dampmoleculen 

trekken zich wêer tot een vocht samen, en wijkt de invloed der warmte 

nog meer, dan vervallen de waterdeelen tot een schijnbaar diepe rust, 

schijnbaar, want geheel is de warmte niet te verwijderen. Inderdaad, 

de bewoner der heete luchtstreek verried een groote schranderheid, 

toen hij het ijs, dat hij door verwarming de gewone gedaante had 

zien aannemen, voortaan slapend water noemde. 

Het zou niet moeilijk vallen, een tal van voorbeelden aan te geven, 

tot bevestiging der waarheid, dat de warmte de oorzaak is van die 

merkwaardige groepen van lichamen, bekend onder den naam van vaste, 

vloeibare en luchtvormige, die hunne groote vertegenwoordigers op onze 

aarde vinden in de vaste aardkorst zelve met schier al de in haar be- 

grepen mineralen, in de waterzee of oceaan, en in de luchtzee. Slechts 

op het drietal, dat herhaaldelijk tot voorbeeld is genomen, op ĳs, 

water en damp, een drietal dus, dat wat den aard, de samenstelling 

er van, betreft, volkomen overeenkomt, wenschte ik de aandacht te 

doen vestigen. Zij zijn waarlijk belangrijk genoeg, om er ons eenige 

oogenblikken mede bezig te houden, en ik hoop het schoonheidsgevoel 

geen geweld aan te doen, niet dor en droog te worden, zoo ik wat 

dieper in den aard dier lichamen doordring, dan dit gewoonlijk in po- 
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pulaire opstellen geschiedt. Alvorens echter daartoe over te gaan, zij 

het mij vergund, een beknopt overzicht te geven van de samenstel- 

ling van dat drietal. 

t Is zoo, bij hunne gedaanteverwisseling bleven zij uit dezelfde 

stoffen bestaan, stoffen, die de watermoleculen samenstellen; maar 

had men de verhitting van den stoom voortgezet, onder ’t nemen 

van eenige daarbij noodzakelijke maatregelen, den stoom derhalve al 

heeter en heeter gemaakt, dan zou eindelijk elke molecule uiteen zijn 

gevallen, water, ijs en stoom zouden dan blijken te bestaan uit eene ver- 

binding van twee luchtsoorten, en wel uit ongeveer acht gewichtsdeelen 

zuurstof en één gewichtsdeel waterstof; dan zou het gebouw zijn ineen 

gestort, ijs, water en stoom zouden als zoodanig niet meer bestaan, 

Bij de voorzorgen, welke bij die verhitting zijn genomen, waren de 

samenstellende deelen, waterstof en zuurstof, voor eeuwig van elkander 

gescheiden, tenzij men ze, alweêr onder bepaalde omstandigheden, bij 

elkander bracht, waardoor ze opnieuw water konden samenstellen. 

Wij zien elken avond zulk een verbinding optreden, als de lamp wordt 

opgestoken, daar dan toch het over de vlam gezette koude glas onmid- 

dellijk met waterdamp aanslaat. In dat geval verbindt zich de uit de 

olie of het vet ontwikkelende waterstof met de zuurstof, die in de 

rondom de vlam liggende, of onder door het lampeglas stroomende 

lucht altijd voorhanden is, tot water; op deze wijze wordt er voort- 

durend door onze kunstlichten water gevormd. 

De daar-zoo even genoemde verwoesting van het water door de 

warmte heeft het vermoeden doen ontstaan, dat dit vocht op anze 

aarde wel eens zou kunnen verminderen, doordien het, de zeer diep 

liggende heete lagen der aardkorst bereikende, voor altijd in waterstof 

en zuurstof kan worden ontleed. Zekerheid heeft dit vermoeden intus- 

schen nog niet gekregen. (Zie verder over de chemische TE, 

van het water pag. 35-37 van den jaargang 1875). 

Het was noodig, wat daar ten aanzien der lichamen, der warmte in 

't algemeen en van ’t water in ’t bijzonder is gezegd, in het geheugen 

terug te roepen, ten einde zonder stoornis het gevormde plan ten uit- 

voer te brengen en altijd verstaanbaar te blijven. 

Welk een duizelingwekkend uitgebreide rol speelt dat water in de 

schepping! — In bondgenootschap met de lucht is het de opbouwer 

en verwóester van het bewerktuigde en onbewerktuigde rijk, van dieren, 

planten en mineralen. Waar het ontbreekt, geen groei, geen leven, 
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maar ook geen verrotting. In de woestijn drogen de lijken tot mum- 

miën uit, en geen enkel gewas breekt de eenvormigheid, den doodelijken 

aanblik van zulke waterlooze vlakten af, en hoewel de aanvankelijk 

vooronderstelde uitgebreidheid van zulke oorden te meer inkrimpt, 

naarmate de aarde meer in alle richtingen bereisd wordt, of de onder- 

zoekende geest meer de vroeger nog zoo onbekende deelen der aard- 

oppervlakte blootlegt, zij bestaan er toch, uitgebreid en veelvuldig 

genoeg, die troostlooze woestijnen, om het geschilderde treurige beeld 

waar te maken. Geef die streken water, en het sluimerend leven ont- 

waakt, toenemende werkzaamheid treedt op. Beschouw het heerlijke 

Amazonen-dal en een groot deel van Brazilië met zijn ontzettenden 

rijkdom aan breedgebladerde planten en talrijke dieren, en daarna de 

in Australie, op nagenoeg gelijke breedte gelegen aarddeelen, zoo arm 

aan bewerktuigd leven, en men zal bemerken, dat het eerstgenoemde 

dit voorrecht hoofdzakelijk aan zijn waterrijkdom te danken heeft, en 

het laatste zijn onvruchtbaarheid wijt aan de min gunstige ligging 

van zijn kustgebergte ten opzichte der vochtige zeewinden, dus -aan 

watergebrek, blijkbaar vooral uit zijn minder uitgestrekte rivieren, 

daar deze niet gevoed worden door van de bergen stroomend water. Zoo 

is het ook in de koude luchtstreek gesteld, alwaar de planten dwerg- 

achtig klein, dennen b. v. van slechts een tot drie decimeters hoogte , 

een kwijnend leven leiden, dewijl zij het water slechts als vocht of 

als damp en niet in den vasten toestand, als ijs, kunnen gebruiken. 

Op onze voedingsmiddelen behoef ik slechts een oppervlakkigen blik 

te doen slaan, om de noodzakelijkheid van water tot instandhouding 

der bewerktuigde schepping aan te toonen. Vijf zesde deelen van ons 

dagelijksch voedsel bestaan uit water, Onze voornaamste groenten be- 

vatten 70 tot 90 percent water; aardappelen 75 percent. Ruim drie 

vierde gedeelte van ons eigen lichaam is water. En wat het mineraal- 

rijk betreft, sommige edelgesteenten b. v. bestaan voor ongeveer een 

negende van ’t geheel uit water. Aluin, soda, zeep bevatten 45 tot 

70 percent water. 

Maar is het water ook een verwoester? Ongetwijfeld: door de warmte 

en de lucht geholpen, worden de gestorvene planten en dieren tot de 

stof teruggebracht, waaruit zij eens ontstonden; water lekt en knaagt 

gedurende millioenen jaren ook aan de meest harde rotsen, doet ze 

hoofdzakelijk tot zand en slijk of leem overgaan, of lost ze voor een 

deel in zich op, en effent dus voortdurend de aardkorst; daar boven- 
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dien het met die stoffen bezwangerde water, tot een stroom of rivier 

aangegroeid, de genoemde vaste deelen, die het door zijn snelheid 

zwevende me@voert, bij meer bedaarden loop laat zinken, wordt alzoo 

de bedding der rivieren voortdurend verhoogd, of worden delta’s aan 

de monding der stroomen neêrgelegd. 

Het is juist die sloopende werking van het water, welke de reusachtige 

rotskloven in Zwitserland deed ontstaan en ze ook wellicht eenmaal 

zal doen verdwijnen door geheele vereffening van den bodem. Het puin 

van dat sloopingswerk maakt eene massa uit, die wij ons nauwelijks 

kunnen voorstellen. De Rijn alleen voert voorbij Bonn, in 24 uren 

tijds, 12787 kub. meters, en de Ganges jaarlijks 6!/, millioen tonnen 

vaste stof af. (Zie ook pag. 83 van den jaargang 1875). 

Is het water alzoo in de huishouding der natuur een machtige op- 

bouwer en verwoester, niet minder ontzagwekkend treedt het op, als 

het, door de zwaartekracht in beweging gebracht, dus als een langs 

een helling vallend lichaam, een onmetelijk arbeidsvermogen ontwik- 

kelt, waarvan, wel is waar, een gedeelte door den mensch aan zich 

dienstbaar is gemaakt om zijne werktuigen, — men denke slechts aan 

de reuzenturbines te Schaffhausen, — in beweging te zetten, ten einde 

de natuurproducten te bewerken tot zijn gemak of genoegen, tot be- 

vordering van ’t onderling verkeer, tot bewerking van zijn voedsel en 

wat niet al meer, — maar dan toch ook alleen een niet noemenswaard 

klein deel. Onderneem een tocht langs den Rijn, van zijn uitwatering 

af tot aan zijn oorsprong in Zwitserland toe, en gij duizelt bij de 

gedachte aan het onmetelijk aantal paardekrachten, dat het dan eens 

statig, dan eens snel u te gemoet.vloeiende, dan weêr woest in de 

diepte stortende en wildschuimende, over steenbrokken steigerende, 

maar toch eeuwig vallende water op dien tocht ontwikkelt. Voor- 

onderstel, dat er op een bepaalde plaats 1000 liters water in de 

seconde voorbij stroomt met een snelheid, die elk waterdeeltje 3 meters 

in de seconde vooruit drijft; dan doet ons een eenvoudige berekening 

zien, dat het arbeidsvermogen van dit stroomende water ongeveer 450 

kilogram 1 meter hoog zou kunnen lichten, wat gelijk staat aan den 

arbeid eener stoommachine van 6 paardekrachten. Dat men van deze 

kracht gebruik maakt waar men kan, bewijst de omstandigheid, dat 

de mensch sedert korten tijd begonnen is met haar de ingewanden der 

rotsen te doorwroeten. De werktuigen die een gang groeven door den 

Mont-Cenis en bezig zijn om het thans door den st. Gotthard te 
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doen, ontvangen hunne beweegkracht van de uit cylinders stroomende 

lucht, door een betrekkelijk geringe hoeveelheid vallend water daarin 

gepêrst. 

Wekt deze mededeeling de gedachte op aan de millioenen liters of 

kilogrammen water, welke in Zwitserland, veelal met stormsnelheid 

worden afgevoerd; stelt men zich diezelfde verschijnselen in andere 

berglanden voor, en daaronder slechts enkel den Victoria-waterval in 

Afrika, van 20 minuten gaans breed en stortende van 125 meters 

hoogte, dan gevoelen wij, dat de stoutste verbeelding niet in staat is, 

zich een flauw begrip te vormen van het bedrag aan paardekrachten, 

die er in het over de aardoppervlakte bewegende water is weggelegd. 

Konden wij er naar welgevallen over beschikken, belette dit niet zeer 

dikwijls de plaatselijke gesteldheid, schier al de stoommachines der 

beschaafde wereld verdwenen onmiddellijk, als het ware beschaamd 

over haar onmacht. 

En aan wie dankt nu het immer bewegelijke water der rivieren en 

meren zijn bestaan? De bron werd reeds genoemd, toen de zee werd 

voorgesteld als de vertegenwoordigster van de groote klasse der damp- 

vormende lichamen. De luchtzee of dampkring, die op de waterzee 

rust, neemt gaarne water in zich op; ‘t woord dampkring drukt het 

reeds uit. De lucht bevat overal dampvormig water; op de eene plaats 

wel eens veel meer dan op de andere, maar zonder water is zij nooit, 

Boven den oceaan is zij er het rijkste aan. De warmte bevordert haar 

opnemingsvermogen, en ’t is de zon die lucht en water deze warmte 

verschaft. Niet alle stralen der zon dragen intusschen evenveel tot die 

verwarming van het water bij : sommige zijn veel meer licht- dan warmte- 

gevend, andere geven geen licht, maar slechts warmte; de eerste drin- 

gen vrij diep in het water door, de tweede, de donkere warmtestra- 

len, blijven op de oppervlakte werkzaam en verwarmen de bovenste 

watermoleculen; de warmte zet aan deze, zooals vroeger is gezegd, 

voortdurend grootere beweging bij, geeft haar wijdere slingerbanen, 

en weldra huppelen de waterdeelen in de lucht, keeren voor ’toogen- 

blik niet meer in den moederschoot terug, maar worden door de op- 

stijgende warme lucht en door de winden boven over de geheele aard- 

oppervlakte heengedragen. Geen meer aangrijpend voorbeeld van de 

verdamping der verwarmde zee is er te vinden, dan dat van den 

warmen Golfstroom, die zich van de Caraïbische zee langs Ierland, 

Schotland en Noorwegen tot aan Spitsbergen en Nova Semlja uitstrekt, 
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en op wiens breeden rug zich de schepen van Amerika tot Engeland 

steeds in nevelen baden. 

Het moge nu elders minder sterk spreken, toch, al bemerken wij het 

zoo dadelijk niet, overal en altijd bevindt zich ons lichaam te midden van 

dampen. Breng in een bewoonde, warme kamer een karaf met koud water, 

en oogenblikkelijk verdichten zich de dampen, in het vertrek aanwezig, 

op de koude buitenoppervlakte van het glas; de karaf slaat aan, zegt 

men, zij wordt ondoorschijnend, en weldra vindt men zelfs rondom 

het glas een kring van afgevloeid water op de tafel, van water, alleen 

ontstaan door de aanhoudend zich tegen het glas verdichtende dampen, 

die de kamerlucht onzichtbaar droeg. Dat verdichten houdt op, zoodra 

de flesch even warm is als de haar omringende lucht. Men kan op een 

zeer eenvoudige wijze dien damp zelfs in sneeuw doen veranderen. Trek 

of scheur van een vrij dik stuk gekleurd vloei- of filtreerpapier een 

strookje af, van 5 tot 6 centimeters lengte en 5 tot 6 millim. breedte, 

Ik zeg: trek het er af, want het is noodig dat er aan de randen vele 

uitstekende vezeltjes ontstaan. Leg dit strookje voor de helft in een 

horlogieglas, en laat de andere helft er buiten over den rand hangen; 

giet nu een weinig zwavelether in het glas; weldra wordt het papier 

over de geheele lengte vochtig door de opstijging van den ether tus- 

schen de papiervezels. De ether verdampt zeer spoedig; deze verdam- 

ping koelt de lucht rondom glas en papier snel af; de waterdampen 

der kamerlucht slaan nu vooral op het buiten het glas reikende strookje 

neder, en vormen daar aan de vezels witte vlokken, welke steeds aan- 

groeien; ’t zijn niets anders dan sneeuwvlokken, waarin de dampen 

der kamerlucht zijn overgegaan. ’t Is mij op deze wijze gelukt de kris- 

talvorming dier dampen voor een groot publiek op een scherm zichtbaar 

te maken; ongelooflijk fraai ziet men dan de ijsnaaldjes zich uitbreiden. 

De meermalen genoemde onzichtbaarheid van den besproken damp 

is het gevolg van de omstandigheid, dat hij uit zeer kleine, dunwandige 

waterblaasjes bestaat, doorschijnender nog dan zeepbellen; zichtbaar 

wordt hij dus eerst langs den boven aangewezen weg. De wolken ver- 

toonen in hare zoo vaak fantastische vormen ook slechts zichtbaren 

waterdamp. De zon is dus niet voldaan met het weldadig gewrocht van 

hare warmte, met de wolkenvorming, zij zet aan deze hare schepping 

bovendien door haar lieht de betooverendste tinten bij. De zoogenaamde 

vederwolken, de hoogst liggende van allen die zich in den dampkring 

aan ons oog voordoen, bestaan hoogst waarschijnlijk uit bevroren damp, 
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uit ijsnaaldjes of plaatjes. Zoo men echter meenen mocht dat ook de 

lager hangende, vaak sneeuwwitte wolken uit zulke iĳs- of sneeuw- 

deeltjes bestaan, een meening die nog niet geheel geweken schijnt, 

dan neme men bij den spoortrein, bij vochtig weer en koude, dat 

liefelijke spel waar van den over elkander rollenden damp, die uit den 

schoorsteen ontsnapt en zoo volkomen met de sneeuwwitte wolken 

overeenstemt. Die dampen zijn evenwel nabij de schoorsteenpijp onzicht- 

baar, omdat zij daar nog te heet en nog niet tot zichtbare deeltjes 

afgekoeld zijn, een verschijnsel, dat ook bij de opening van elk vat, 

waarin water kookt, is op te merken. 

Het is uit het voorgaande gebleken, dat de wolken ontstaan uitde 

met damp bezwangerde lucht, die, door de zon en de tusschenkomst 

van de aardkorst of zeevlakte verwarmd, lichter wordt, opwaarts stijgt, 

en in de hoogere en koudere dampkringsgewesten gekomen, dermate 

wordt afgekoeld, dat de dampen zichtbaar worden of wel bevriezen. 

Dat die verdichting onder zekere omstandigheden regen kan doen optre- 

den, zoodat het water voor een deel tot de bron terugkeert, waaruit 

het ontstond, en de iĳjsnaaldjes aanleiding geven tot het vormen van 

sneeuwvlokken en hagelkorrels, kan geen verwondering wekken. 

Maar waarom vallen die wolken niet, daar zij toch niet meer uit 

damp, maar uit door verdichting voortgebrachte zeer kleine druppels 

bestaan, die zwaarder zijn dan de lucht? Dit gebeurt niet omdat zij, 

vallende, in warmere en drogere lucht komen, die geneigd is meer 

water in dampvorm op te nemen. De wolken groeien dus uit de vochtige 

luchtlaag aan de bovenzijde aan, door den over die laag vloeienden kou- 

deren luchtstroom, welke de dampen verdicht, terwijl zij onderaan 

verminderen, dewijl de kleine druppels door den betrekkelijk drogeren 

luchtstroom onmiddellijk in damp worden veranderd. ’*t Is dus hier 

een gestadig worden en verdwijnen. 

Alzoo komt het water onder drie vormen in den dampkring voor: 

als iĳsdeeltjes, waterdamp, en tot druppels verdicht water. 

Hoe hooger de lucht, bij hare snelle stijging, de dampen voert, hoe: 

grooter de regendruppels gedurende hun val door den van lieverlede 

op hen verdichtenden damp worden’ zullen; en dit verklaart, waarom 

de regenbuien in de keerkringsgewesten zoo geweldig, en de regen- 

druppels ook in onze streken des zomers zoo groot kunnen zijn. Immers 

de verwarmde lucht kan veel meer damp opnemen, en door haar minder 

specifiek gewicht sneller en hooger stijgen dan de minder verwarmde, 
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Hierbij komt nog, dat de tropische aardgordel voor het grootste gedeelte 

uit zeewater bestaat en derhalve de daarover swevende lucht, door de 

warmte geholpen, altijd zeer rijk aan dampen zijn moet. Men vergete 

intusschen niet, dat onder het stijgen de lucht zich gestadig uitzet 

of verdunt, en zich daarbij ook zeer sterk afkoelt, zoodat hier- 

door de verdichting van den damp wordt bevorderd. Dat dit zoo is, 

kan de luchtpomp leeren. Wanneer men uit de glazen stolp de lucht 

wegpompt, ontstaat er oogenblikkelijk een flauw doorschijnende damp- 

wolk in de stolp. Men heeft opgemerkt, dat de in den dampkring 

zwevende stofdeelen, en deze zijn er altijd, tot de dampverdichting of 

wolkenvorming medewerken. Als men in de stolp der luchtpomp de 

kamerlucht laat treden door watten, deze alzoo filtreert of van stof 

zuivert, en dan door pompen verdunt, ontstaat er geen dampwolk, 

of in elk geval gebeurt het veel trager. Laat men daarentegen de lucht 

niet door watten maar door een vlam strijken, zoodat er koolstof wordt 

medegevoerd, zoo maakt deze de dampverdichting veel sterker. Mis- 

schien zou daaruit te verklaren zijn, waarom het bij of na hevige 

veldslagen zoo vaak regent. 

In bergachtige landen komt er nog een factor, behalve de reeds 

genoemde, tot begunstiging van den neêrslag der vochten bij. In Zwit- 

serland b. v. geraakt de uit de vochtige dalen met damp bezwangerde, 

opstijgende lucht met de sneeuw en het gletscherijs der Alpen in aan- 

raking; de dampen gaan daar dus snel tot sneeuw of water over en 

bevorderen den waterrijkdom der rivieren. Juist de als sneeuw op de 

rotstoppen neérslaande vochten, verschaffen eeuwig voedsel aan den 

steeds afglijdenden gletscher of iĳsrivier, want de sneeuwaanwas toch 

drukt die iĳskolossen onophoudelijk benedenwaarts, waar zij eindelijk 

door de zonnewarmte worden gesloopt. 

De lucht is op dezelfde plaats, bij denzelfden warmtegraad, ten allen 

tijde niet even rijk aan vocht; dit is uit het voorafgaande gemakkelijk 

af te leiden. Men neme de proef in twee even warme kamers. De eene 

zal bezet zijn met eenige menschen, de andere is ledig. Breng in de 

eerste weder de karaf met koud water, en zij zal oogenblikkelijk aan- 

slaan. Ben dergelijke karaf in de andere kamer nedergezet zal, of niet 

vochtig worden, of het zal in een minderen graad en later dan in de 

eerste plaats grijpen. Werpt men in het laatste vat een stuk iĳĳs, dan 

zal de reerslag buiten op het glas rijker en meer versneld worden. 

Die eenvoudige proefnemingen leeren ons, dat de lucht in de eerste 
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kamer vochtiger was in in de tweede. Daar waar men het water het 

meest koud zal moeten maken om het glas te doen bedauwen, is de 

lucht het armste aan dampen. 

De vragen zijn niet van belang ontbloot: kan men de lucht zooveel — 

water doen opnemen als men verkiest, en langs welken weg kan men 

te weten komen, hoeveel damp de lucht op een gegeven oogenblik bevat ? 

Zoo men een leerboek over natuurkunde schreef, zouden er heel wat 

bladzijden noodig zijn, om die vragen te beantwoorden. Thans, in een 

bloemlezing op het watergebied, moet het antwoord kort zijn. Moge 

het ook onderhoudend en bevatteliĳjk uitvallen ! | 

Neen, men kan de lucht met geen hoeveelheid damp naar verkiezing 

bezwangeren, als men haar op dezelfde temperatuur houdt. Stel u voor 

een groot glas van eenige liters inhoud, waarvan de bodem door een 

zeer dunne laag water is bedekt en dat is gesloten door een glazen 

plaat, die luchtdicht op den glad geslepen rand rust. ’t Water zal nu 

een weinig door de verdamping verminderen, en eindelijk, als de tem- 

peratuur dezelfde blijft, geen vermindering meer ondergaan. De lucht of 

liever de ruimte in het glas is dan met damp verzadigd, dat is, zij kan bij 

dien warmtegraad onmogelijk meer vocht opnemen. Zoodra echter de 

warmte der omgelegen lucht en dus ook die in ’t glas afneemt, slaat 

de glaswand van binnen aan, er vloeien eindelijk droppels langs af, 

en het waterbedrag op den bodem neemt thans toe. De lucht blijft bij 

die lagere temperatuur dus nog altijd, maar met minder damp dan 

vroeger, verzadigd. Neem aan, dat men het glas van binnen voort- 

durend warmer maakt, b. v. door het in heet water te zetten, dan 

verdwijnt de aanslag aan den binnenwand weêr, en eindelijk ook al 

het water van den bodem, zoodat dit nu geheel onzichtbaar is gewor- 

den. Tot op dat oogenblik blijft de lucht voortdurend verzadigd, ech- 

ter met veel meer damp dan bĳ het begin der proef. Werd er nu, 

terwijl het deksel bezwaard was, om de afsluiting volkomen te onder- 

houden, met de verlitting voortgegaan, zoo zou de ruimte ophouden 

verzadigd te zijn; zij kon nu nog veel meer water opnemen, maar er 

is geen voorraad meer, de bron is uitgeput. Ware het mogelijk een 

mensch in die heete lucht te doen vertoeven, hij zou nu niet alleen over 

hitte maar ook over droogte klagen ; en ware er nog water gedurende zijn 

verblijf in + glas op den bodem, bij al de doorgeloopen warmtegraden, dan 

zoude hem integendeel de te groote vochtigheid der lucht hinderlijk zijn. 

Men ziet uit deze proefneming vooreerst, dat ons gevoel een zeer 
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slechte maatstaf is voor het waterbedrag, dat de lucht bevat; wij weten 

nu verder, dat dezelfde hoeveelheid lucht, bij verschillende temperatuur, 

met veel en met weinig damp kan verzadigd zijn,en eindelijk, dat bij 

dezelfde massa damp, die de lucht bevat, deze zeer vochtig en boven- 

mate droog kan genoemd worden, als de temperatuur maar verandert, 

„dat is, in ’t eerste geval daalt, in ’t laatste stijgt. 

Men mag vooral niet uit het oog verliezen, dat deze besluiten ge- 

‚trokken zijn uit een proefneming met lucht, die in een afgesloten ruimte 

was gebracht, welke met de buitenlucht niets te maken had, wat de 

drukking en beweging van deze betrof. Geschieden die afwisselingen van 

temperatuur in den vrijen dampkring, dan wijzigt luchtdrukking , lucht- 

strooming of wind: de dampvorming aanmerkelijk. Vrees voor te groote 

uitgebreidheid doet deze zaak buiten verdere beschouwing blijven. Men 

wete evenwel nog, dat het aanwezen of de drukking der lucht geen invloed 

heeft op het bedrag der ontstane dampen; alleen de snelheid, waar- 

mede zij optreden, wordt er door gewijzigd. Als het boven gebruikte 

glas luchtledig ware geweest, zouden de verschijnselen niet veranderd 

zijn. In dat geval evenwel had de damp geen lucht weg te duwen ot 

samen te drukken, en zou dus vlugger zijn ontstaan. 

Den graad van vochtigheid der lucht drukt men door twee getallen 

uit, welker betrekking dezelfde is als die, tusschen het gewicht aan 

vocht, hetwelk een zeker volumen lucht op een gegeven oogenblik be- 

vat en dat, wat zij bij verzadiging zou kunnen bezitten. Zegt men 

b.v. de vochtigheid des dampkrings is %,, dan beteekent dit, dat zij 

op het waargenomen tijdstip slechts 8 van de.5 deelen water bevat, 

die zij kan verdragen, zonder dat er het water als damp uit ne@rslaat. 

Om de tweede vraag: hoe komt men aan die drie vijfden, te kunnen 

beantwoorden, heeft men verschillende wegen ingeslagen en verschil- 

lende werktuigen gebruikt, die den naam dragen van vochtigheidsmeters of 

hygrometers. Het blijft intusschen altijd een hoogst moeielijk en vaak 

omslachtig. werk, om dien vochtigheidstoestand der lucht nauwkeurig te 

bepalen. Toch is het geen nutteloos werk. Er is reeds aangewezen welk 

een invloed de uit de lucht ne@rgeslagen dampen in de huishouding der 

natuur uitoefenen. Bovendien verschaft de kennis van den genoemden 

toestand de verklaring van een tal van verschijnselen in de hoogere en 

lagere luchtgewesten. Wij hebben slechts te wijzen op het doorlatings- 

vermogen der warmte- en lichttrillingen van de zon. Maar er is meer. 

Eene zekere mate van vochtigheid der lucht is noodzakelijk tot het 
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in stand houden van des menschen gezondheid. ’t Is overbekend, da* 

menschen, die in vochtige kelders wonen of veel in vochten werken, 

dikwijls door rheumatische ziekten worden aangetast. Daarentegen is 

een te droge lucht evenzeer schadelijk. In woonvertrekken, zieken- 

kamers en hospitalen moet men, vooral des winters, bij kunstmatige 

verwarming, een gepasten graad van vochtigheid door het plaatsen van 

schalen met water onderhouden; hygrometers zijn dus noodzakelijk. 

Eene verrassende toepassing van deze werktuigen vond ik aan ’slands 

topographisch bureau te ’s Hage, eene inrichting die door hare nog 

niet geëvenaarde, sierlijke en juiste vervaardiging van landkaarten een’ 

europeesche vermaardheid heeft verkregen. De kleurendruk is daar, 

wat de fijne nuances betreft, bewonderenswaard. Moeten er op een 

kaart over hare verschillende onderdeelen b.v. vijf kleuren gebracht 

worden, dan moeten er ook vijf lithographische steenen aanwezig zijn, 

en op elk van deze moet een afbeelding van de kaart worden gemaakt , die 

allen. volmaakt geliĳk zijn. De vijf teekeningen behoeven niet geheel en 

al in den steen geëtst te worden. In den eersten steen wordt b. v. 

alleen datgene geëtst wat een blauwe kleur moet ontvangen, in den 

tweeden wat rood moet zijn, enz., terwijl hierbij ook gezorgd wordt, 

dat sommige kleuren later bij het drukken over elkander komen te 

liggen om tusschenkleuren, groen, bruin en anderen te vormen. Is 

dat werk verricht, dan worden de witte vellen papier eerst, b. v. op 

den blauwen steen, om hem zoo eens te noemen, gelegd, en allen 

aanvankelijk, voor zoover noodig, met blauwe kleurschakeeringen be- 

drukt; daarna komen zij op den gelen steen, enz. Zijn nu de vellen, 

sedert dat eerste drukken, vochtiger of drooger geworden en dus uit- 

gezet of ingekrompen, dan sluit zich het geel, of welke kleur dan ook, 

niet meer aan zijn voorganger, het valt niet meer juist op de plaats 

waar het liggen moet, en zelfs een zeer gering verschil daarin kan 

niet worden geduld. Ziedaar het antwoord, dat ik op de vraag ont- 

ving: waarom hangen hier hygrometers, en wordt er schier voortdurend 

gestookt ? 

Er is gezegd, dat de lucht gaarne dampen opneemt; maar het water 

is ook steeds bereid, als de lucht nog niet genoeg er van heeft, met 

andere woorden nog niet verzadigd is, haar voortdurend nog meer 

af te staan. IJs zelfs toont zich daarin niet onwillig; ook dit ver- 

dampt gestadig, al is de koude ook nog zoo streng. De lucht boven 

de gletschers kan men, even als die boven de zee, als altijd met damp 
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verzadigd beschouwen. In den onmiddellijken omtrek des gletschers daar- 

entegen is de lucht gewoonlijk zeer droog, omdat hare dampen , door de 

af koelende werking van het ijs, snel worden ne@rgeslagen. Dat het ijs ver- 

dampt, ziet men in den winter aan het inkrimpen of liever afnemen in 

volumen van iĳsbrokken, ook bij vrieskoude. Voortdurend verdampen dus 

natuurlijk, nog eerder dan ijs, alle vochten vrijwillig, al wordt er geen 

merkbare warmte aangebracht. Dieren en planten doen de hoeveelheid 

damp aanmerkelijk toenemen. Een volwassen mensch b. v. vermeerdert 

elk uur, door zijne ademhaling en huid-uitwaseming, de hem omrin- 

gende lucht met ongeveer een half maatje of halve deciliter water. 

Geen wonder dus, dat in een bewoonde gesloten kamer dikwijls het 

water van de glasruiten afvloeit. 

Werkte de drukking der lucht de snelheid der dampvorming van 

ĳs en water niet tegen, dan zouden beiden spoedig verdwijnen, ook 

bij alle temperaturen. Wegneming van de lucht zou dus het bestaan 

van water en iĳs opheffen. Men ziet dit bevestigd, wanneer uit een 

besloten ruimte, waarin zich een weinig water bevindt, de lucht en 

de damp worden weggepompt; er is hier bijgevoegd “‘en de damp’, omdat 

deze anders, door zijne drukking in de begrensde ruimte, de verdere 

dampontwikkeling zou beletten. 

Men ziet het derhalve, lucht en damp oefenen te samen een ver- 

tragenden invloed op het genoemde verschijnsel uit, beiden brengen 

drukking voort. Beiden hebben ook dit gemeen, dat die drukking toe- 

neemt als de ruimte kleiner wordt gemaakt, waarin men ze samen- 

perst, ten minste als die ruimte niet met damp verzadigd is, want 

zij verschillen daarin, dat voor de gewone dampkringslucht de samen- 

persing en haar daarmede evenredige tegendrukking, voor zoover onze 

_ proefnemingen leeren, geen grenzen heeft, terwijl bij den waterdamp 

die samenpersing niet verder kan gaan dan tot zulk een bedrag, waarbij 

de ruimte met damp is verzadigd: alsdan heeft de meerdere drukking 

slechts eene verdichting tot water tengevolge, de dampdrukking neemt 

dan niet meer toe. De tegendrukking waarvan hier sprake is, dat 

streven om een grootere ruimte in te nemen, noemt men spankracht 

of veerkracht van lucht en damp. 

Is er gezegd, dat de lucht gaarne water opneemt, omgekeerd slorpt 

ook het water gretig lucht op. Alle water, aan de lucht blootgesteld , 

bevat dus lucht. Die medegevoerde lucht is evenwel rijker aan zuur- 

stof dan de lucht, die wij inademen, omdat het water dit gas gemak- 
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kelijker opzuigt dan het andere bestanddeel der lucht, de stikstof. 

t Is noodzakelijk voor de waterbewoners, dat er zich lucht in ’t water 

ophoudt, want de ademhaling wordt daar alzoo onder de oppervlakte 

mogelijk, en hierdoor, even als bij ons, de bloedzuivering tot stand 

gebracht. In luchtvrij of luchtarm water kan de visch niet leven. Daarom 

vindt men in de hoogliggende bergmeren geen visch: het water is daar, 

door de iĳlheid der lucht, te arm aan dat levensvoedsel. 

Niet alleen trekken de waterbewoners voordeel van de laatstgenoemde 

eigenschap des waters, de mensch doet het in vele gevallen ook, want 

hij dankt de gezondheidsbronnen aan het vermogen van het water om 

ook andere gassen op te nemen. Onder deze laatsten behoort vooral het 

koolzuur. Er is schier geen enkel bronwater, dat van dit gas bevrijd is. Bij 

de gewone dampkringsdrukking en een temperatuur van 10 graden Celsius 

(40 graden Fahr.), kan een liter water datzelfde volumen, onder de 

genoemde drukking, aan koolzuurgas in zich vast houden. Het thans 

zoo algemeen gebruikte, zoogenaamde spuitwater, het fachinger- en 

selterswater, de champagnewijn, het bier enz. hebben daaraan den 

prikkelenden, verfrisschenden smaak te danken. Het op de aarde val- 

lende water neemt, bij het dalen door den grond, soms veel koolzuur 

op, en krijgt daardoor het vermogen om op zijn onderaardschen tocht 

sommige steensoorten op te lossen; treden vervolgens zulke onderaard- 

sche stroomen weder boven de aardkorst en dus te midden van den 

_ dampkring te voorschijn, dan verdampt het water, en de opgeloste 

steenmassa verhardt op nieuw en vormt, b. v. in de dropsteengrotten,, 

de meest zonderlinge figuren. Bloemen en vruchten aan de gestadige 

besproeiing van zulk water blootgesteld, worden van lieverlede door een 

steenharde massa omkorst, die den oorspronkelijken vorm dier voorwer- 

pen toch doet aanwezig blijven. Opmerkelijk nog is het, dat een bepaald. 

volumen water 670 maal dat volumen aan ammoniak-gas kan opslor- 

pen. (Zie voorts pag. 39 en meer uitvoerig pag. 44 van den jaargang 1875). 

Hoe geschiedt nu die inzuiging of oplossing der gassen? — De 

lucht- en watermoleculen, ’t is reeds herhaalde malen gezegd, maken 

steeds slingeringen, en die der vaste lichamen zijn er volstrekt niet van 

uitgesloten. Deze schommelingen zijn in de vochten echter veel minder 

wijd dan in de gassen. Bij de eerstgenoemden liggen de moleculen 

dichter bijeen; zij botsen bij hare slingeringen telkens tegen elkander, 

en blijven nauwelijks vrij om hare banen te voltooien. Bij de gassen 

doorloopen zij veel grootere wegen alvorens zij elkander ontmoeten, 
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Rust nu op het water een gas, dan brengt de wrijving der ongelijk- 

soortige moleculen, op het scheidingsvlak van beide lichamen, een 

zekere storing teweeg; zij nemen elkander , gedurende die eeuwige onrust, 

mede en wisselen elkanders verblijfplaatsen om; waterdamp treedt in 

de lucht of het gas, en dit omgekeerd in het water. Brengt men twee 

gassen met elkaàr in aanraking, door op een zwaarder voorzichtig een 

lichter te laten vloeien, dan vermengen deze zich, door hunne hevige 

moleculaire beweging, veel sneller dan water en een gas. Geen won- 

der waarlijk! Elke molecule waterstofgas toch, legt, bij de gewone 

dampkringsdrukking en bij vrieskoude, in iedere seconde 1859 meters 

af, eene snelheid, grooter dan de grootste van een kanonskogel; bij 

het ammoniakgas hebben de moleculen een snelheid van 600 meters 

per seconde. Twee vochten vermengen zich nog trager dan water en 

gas; dit is een gevolg alweêr van de kleinere slingerbanen hunner 

moleculen. Doe in een glas een hoeveelheid water, zet daarin een trech- - 

tertje met dunnen steel, wiens onderopening op den bodem reikt; giet 

nu langzaam door het trechtertje, zonder het te bewegen, een sterke 

oplossing in water van kopervitriool, dan plaatst dat helderblauwe 

vocht zich op den bodem van het glas en dringt het water naar boven, 

omdat dit lichter is dan de oplossing. Verwijder nu zeer voorzichtig 

den trechter, en laat de beide vochten, die scherp van elkander ge- 

scheiden blijken te zijn, eenige dagen rustig staan, dan zal bewezen 

worden, hoe uiterst traag het heldere bovenwater een blauwe kleur 

aanneemt, terwijl het dat dadelijk doet als men het maar even roert. 

Dit is alweer een gevolg van de trage beweging der vochtmoleculen. 

Wat derhalve bij twee gassen in een seconde zou kunnen geschieden, 

grijpt in ’t laatste voorbeeld slechts na dagen plaats. De genoemde 

beweging der moleculen noemt men diffusie. Dat er ook diffusie bij 

vochten en vaste lichamen bestaat blijkt, als water met slijmerige, 

weeke vaste lichamen, b. v. gelei en gom, in aanraking komt; mis- 

schien ook bij het oplossen van suiker, zouten, glas, enz. in water. 

Ook glas? Zeker — maar in een geringe mate; immers wanneer zuiver 

water lang in een flesch heeft gestaan, wordt er op de hoogte van het 

vocht een onuitwischbare kring in ’t glas gemaakt. In ’t voorbijgaan 

zij nog opgemerkt, dat ook gassen met vaste lichamen diffundeeren : 

waterstof kan zelfs in ijzer en palladium dringen. 

De lucht, nimmer in ’t gewone water ontbrekende, verwijdert de 

watermoleculen van elkander; deze kunnen dientengevolge wijdere banen 

16 
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doorloopen en door de warmte veel gemakkelijker in levendige slin- 

geringen worden gebracht, dan dit bij luchtvrij water geschiedt. Het 

is alsof de lucht als springveeren tusschen de watermoleculen werkt. 

In het van lucht beroofde water is de onderlinge aantrekking zijner 

moleculen grooter, en zij hechten ook vaster aan de wanden van het 

vat, die haar omsluiten. Om dit te doen zien, neme men een wijde 

buis met een bol er aan, giete in den bol zuiver water en brenge het 

aan ’t koken. Aanvankelijk, dat is lang voor het kookt, ziet men de 

luchtbellen langs de glazen wanden stijgen; dit is lucht, welke bij 

t ingieten van het water hardnekkig aan die wanden bleef kleven, 

door de warmte werd uitgezet en van het glas verwijderd; later volgen 

er meer stijgende luchtbellen te midden van het vocht, en ook deze 

verlaten het; dit was lucht, die het water in zich bevatte. Als het nu 

sterk kookt, wordt door den heeten damp of stoom ook de lucht uit 

het ledige deel van bol en buis gedreven, en kan men zich nu vol- 

komen overtuigd houden, dat er volstrekt geen lucht meer in den 

toestel aanwezig is, dan smelt men zoo snel mogelijk het boveneinde 

der buis dicht. Men ziet ongetwijfeld in, dat bij het wegjagen der lucht 

door den stoom de drukking van deze beiden onvgeveer gelijk was. 

Als de toestel geheel is afgekoeld, laat men het water, door den 

bol naar boven te keeren, in de buis vloeien; een snelle, plotseling 

afgebroken beweging van de buis opwaarts, maakt eensklaps het water 

van het glas los, de gansche massa springt als een vast lichaam op, 

en valt op den bodem der buis terug met een geluid, alsof er een 

steen of stuk ijs op viel; ’tis of het vocht een vast, zeer hard lichaam 

is geworden; de sterke aaneenhechting der moleculen, door geen lucht 

meer gehinderd, was dus de eerste.oorzaak van dat verrassende geluid. . 

Als men dat eenmaal gehoord heeft, verwondert het ons niet meer dat 

de waterdroppels een steen kunnen uithollen, al is er ook een deel van 

toe te schrijven aan hun oplossend vermogen. 

Het daar pas gebruikte toêstelletje wordt waterhamer genoemd. Wan- 

neer men het eenigen tijd laat hangen, met de buis naar beneden, 

kost het aanvankelijk veel moeite om door de gezegde plotselinge be- 

weging het vocht van het glas los te maken; is dat evenwel eenmaal 

gelukt, dan gebeurt het bij een nieuwe poging gemakkelijker. TYNDALL 

maakte die aanhechting van de waterdeelen aan glas en aan elkander 

op de volgende wijze aanschouwelijk. Het door koken van lucht bevrijde 

water bevond zich bij hem in een V-vormige buis. Herst liet hij nu 
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door de punt der V naar boven te richten (A) al het vocht in het 

eene been loopen, stiet het einde van dat been eenige malen zacht op 

de tafel om de aanhechting tegen het glas inniger te maken, en keerde 

vervolgens de buis weder om (V); het water bleef nu in het gevulde 

been staan, en zette zich in beide beenen niet even hoog, wat te ver- 

wachten was; de aanhechting tegen het glas was zoo sterk, dat het 

water niet meer aan de wetten der zwaartekracht gehoorzaamde. ’t Is 

mij gebleken, dat het voorafgaande stooten zelfs niet noodig is, wan- 

neer men het vocht, zonder dat het geluid veroorzaakt, voorzichtig en 

langzaam in een der beenen laat vloeien. Kleine bellen doen zien dat 

het water onmogelijk geheel luchtvrij kan worden gemaakt. | 

De besproken aankleving of adhaesie is ook de reden , waarom lucht- 

vrij water moeielijker aan ’t koken is te brengen, dan het gewone. 

Wij merkten reeds op, dat bij de verwarming eerst de lucht ontwijkt 

onder den vorm van bellen; de verwarmde waterdeelen stijgen intus- 

schen, daar zij soortelijk lichter worden, mede op; minder warme 

nemen hunne plaats in, en dit duurt zoolang voort, tot er zich ein- 

delijk, midden in de massa, bellen van luchtvormig water of stoom 

vertoonen, die, aanvankelijk in het koudere water met zeker geruisch 

verdicht wordende, later aan de oppervlakte verschijnen en met geweld 

uiteen spatten, zoodat al het vocht in hevige beweging geraakt; het 

koken is alzoo opgetreden. 

Iets anders zou gebeurd zijn, zoo men in plaats van het luchthou- 

dende en aan de vrije werking des dampkrings blootgestelde water, 

dat in den waterhamer of in de V-vormige buis had verhit. Kookte 

het eerste gemiddeld op 100 graden der schaal van Celsius, het laatste 

kan men eenige graden heeter maken of boven dat kookpunt voeren, 

zonder dat er stoomvorming zichtbaar wordt. Hier, in den waterhamer , 

bij toenemende verhitting, is geen cirkelvormige omloop van deelen ; de 

moleculen blijven stevig tegen elkander aan het glas gedrukt; de warmte- 

werking brengt haar meer en meer in een soort van spanning; eindelijk 

heeft er een ontploffing plaats, en de geheele massa gaat eensklaps 

tot stoom over met een schok, die het glas dreigt te verbrijzelen. De 

temperatuur kan, eer dat gebeurt, soms tot 120 à 130 graden worden 

opgevoerd. Zoo groot is derhalve de invloed der opgeloste lucht op 

het koken. 't Moet dus zeker gevaarlijk zijn, het reeds eenmaal in den 

stoomketel gekookt hebbende, daarin koud geworden, en schier geheel 

luchtvrije water, opnieuw in die ruimte te verhitten tot stoomvorming. 
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Het beeld daar zoo even van het koken gegeven, verdient wel iets 

nader onze aandacht. Er wordt ergens vermeld, dat een inwoner van 

een nog niet door beschaafden. bezocht land verschrikt weg liep, toen 

hij voor de eerste maal dat hevig opborrelende water zag, daar hij 

het verschijnsel aan een boozen geest toeschreef, die onder in 't vat 

was gevaren. We weten, dat dit opbruisen zijn oorsprong dankt aan 

de wijde en snelle slingeringen, waarmede de warmtekracht de mole- 

eulen heeft bedeeld. Hoe hooger het water in ’t vat staat, en hoe 

zwaarder de lucht er op drukt, des te moeielijker kan de warmte haar 

taak, de uiteenstooting, de dampvorming, vervullen. In een vat waarin 

het water niet hoog staat, en waarop de lucht niet sterk drukt, 

zal het dus snel koken; maar het zal in dat geval natuurlijk ook 

minder heet zijn dan onder de eerstgenoemde omstandigheden. Bij de 

gemiddelde dampkringsdrukking, die derhalve de kwikkolom in den 

barometer tot 760 millim. opvoert, kookt het water op 100 graden 

Celsius of 212 graden Fahrenheit. De aard van het vat, de reinheid’ 

der binnenwanden, de zuiverheid van het water wijzigen die temperatuur 

een weinig. Is daarentegen de lucht boven het water weggenomen, dan 

kookt het reeds door de warmte van de hand. Op hooge bergen kookt 

het dus ook eer dan in de dalen, omdat de lachtdrukking op die hoogten 

zwakker is dan daar beneden. Op den hoogsten berg -b. v. heeft men 

reeds drie vierde deelen van het gewicht der dampkringslucht beneden 

zich. Op zulk een hoogte evenwel is het kokende water dan zoo weinig 

heet, dat het onmogelijk wordt er onze gewone spijzen in gaar te 

maken. In ’t hospitaal van den St. Bernhard b. v. kan men rundvleesch 

in een open vat niet meer gaar krijgen, daar de kookhitte op die hoogte 

slechts 92 graden bedraagt. Kan men dan, wordt er misschien gevraagd, 

het water, door feller stoken, niet hooger brengen dan tot dien hitte- 

graad, waarbij het kookt? — Neen: in de open lucht, zoolang het vat 

van boven niet volkomen gesloten wordt, zoodat er geen damp kan 

ontwijken, is dat niet te doen. Dit is zoo waar, dat de kennis van 

het aantal graden, waarbij het water kookt, ons in staat stelt te 

weten, op welke hoogte men zich boven het oppervlak der zee bevindt. 

Waar blijft dan toch die gestadig onder het water aangevoerde warmte- 

kracht? Het arbeidsvermogen van deze wordt tot de stoomvorming, 

tot de losmaking en onderlinge verwijdering der deeltjes en het over- 

winnen der dampkringsdrukking gebruikt. Tweeërlei werk heeft dus 

de warmte verricht: het eene bepaalde zich tot het inwendige van het 
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liehaam, tot losmaking of verwijdering der moleculen; het andere ver- 

richtte uitwendig werk en overwon de drukking van den dampkring, 

dat is eene van 103 kilogram op eene vierkante palm. Er zij nog op- 

gemerkt, dat er is gezegd: zoolang het vat van boven niet stoomdicht 

gesloten wordt, is een hoogere warmtegraad dan die der kookhitte 

niet te bereiken. Is het vat echter gesloten, dan kan het water tot 

elken graad van hitte worden gebracht. In het eerste geval besteedt 

de warmtekracht, als zij eenmaal het water heeft doen koken, haar 

verder vermogen aan de stoomvorming en het overwinnen der druk- 

king. Heeft de stoom of de damp in ’t algemeen dan zooveel hulp van 

de warmte noodig, om te blijven wat hij is? Verbazend veel. 

Neem aan, dat de verbranding van een bepaalde hoeveelheid, b, v. 14 

centigrammen, goede steenkool of zuivere alcohol (dan zijn wij niet ver 

van de waarheid) noodig is, om een liter, kan of kilogram water één 

graad C. te verwarmen, d. i. één graad in temperatuur te doen stijgen ; — 

wij onderstellen daarbij, dat de kool midden in 't water in een metalen 

doos, door aanvoering van lucht of liever van zuurstof, volkomen ver- 

brandt, en al de warmte in ’t water treedt; — dan zal er, om een kilogram 

water 2—3—4 graden warmer te maken, 2—3—4 maal 14 centigram- 

men kool vereischt worden, en om het onder gewone omstandigheden 

te doen koken, 100 maal die hoeveelheid; omdat, zooals gezegd is, 

het kokende water bij de: gemiddelde dampkringsdrukking van 760 

millimeters kwikhoogte, 100 graden teekent. Maar in den stoom, die 

het water voortdurend verlaat, wijst de thermometer thans ook on- 

veranderlijk 100 grammen, en die toestand blijft dezelfde, tot het 

kilogram water geheel is verkookt of verdampt, en in zijn plaats der- 

halve een kilogram stoom is ontstaan; om dien damp te ontwikkelen 

was er 540 maal de hoeveelheid kool noodig, die er moest gebruikt 

worden om een liter water één graad warmer te maken, dat is 540 

maal 14 centigrammen kool, en hieruit volgt, dat er in t geheel 640 

maal 14 grammen steenkool wordt gevorderd, om uit een kilogram 

water van O graden een kilogram stoom van 100 graden voort te bren- 

gen. Kokend water bevat dus ongeveer vijf en een half maal minder 

warmte dan een gelijk gewicht aan stoom, die er uit is ontweken. 

Zooveel warmtekracht werd er voor de snellere en wijdere slingeringen 

der dampmoleculen en de overwinning der dampkringsdrukking meer 

vereischt; dan voor de minder snelle en meer beperkte slingeringen der 

waterdeeltjes. Maar waarom wijst de thermometer de genoemde 540 
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warmtehoeveelheden niet aan; waarom teekent zij voortdurend slechts 
100 graden? De stijging van den thermometer zou dan alleen plaats 
hebben gegrepen, als het de warmte niet mogelijk ware geweest al 
haar vermogen aan de uiteendrijving der stoommoleculen kwijt te raken. 
Juist dan, als de warmte te zeer door de moleculen wordt belemmerd, 

verraadt zij zich naar buiten en dus ook aan den thermometer. Zulke 
waarneembare warmte ontstaat derhalve uit haren gestoorden of be- 
lemmerden arbeid. Daarom b.v. heeft ijs slechts het halve bedrag aan 
warmte noodig, dat water behoeft om een graad minder koud te wor- 

den. De warmtewerking wordt dus in het ijs meer belemmerd dan in 

het water, en zij openbaart zich dus spoediger naar buiten d.i. door 

den thermometer. ’t Is nuttig nog hierbij op te merken, dat de op de 

beschrevene wijze ontstane stoom ongeveer 700 maal meer plaats in- 

neemt dan hetzelfde gewicht aan water. 

Men is gewoon, om de zoo even als eenheid aangenomen warmte, 

die in staat was een kan water 1 graad: C. warmer te maken, een 

calorie te noemen. De calorie, dat is, om het eens zeer eenvoudig uit 

te drukken, de arbeid, die de genoemde 14 centigrammen steenkool 

bij de verbranding kan ontwikkelen, is dus op dergelijke wijze de 

warmte-eenheid, als de meter en de gramme de eenheden der lengte- 

maten en der gewichten zijn. Die eenheid is hier slechts voor ’t ge- 

mak onder een vorm gebracht. 

Wordt een kilogram stoom van 100 graden plotseling tot kokend 

heet water verdicht, dan worden de 540 caloriën vrijgemaakt; werd 

het water tot O0 graden afgekoeld, dan werden er 640 caloriën van 

haar werk ontslagen, om elders dienst te doen en omringende licha- 

men te verwarmen. Van deze ervaring uitgaande, heeft men den stoom, 

dat rijke magazijn van warmte, verplicht, door verdichting een deel 

van zijn voorraad af te staan, dan, wanneer men het wenschelijk achtte. 

Men leidt daartoe b.v. den heeten stoom door zigzagwijze gebogen 

metalen slangen, die door met water gevulde metalen of houten vaten 

loopen; de stoom wordt op zijn langen weg in die pijpen verdicht tot 

water, de vrij geworden caloriën verhitten dus de pijpen en het om- 

gelegen vocht, dat weldra begint te koken. Men heeft dan het vreemde 

schouwspel voor zich, dat men water in een houten vat ziet koken. 

In de gaarkeukens en bij verschillende takken van nijverheid bewijst 

het voeren en afkoelen van den stoom, tusschen de dubbele metalen 

wanden van verschillende vaten, en het daardoor tot kookhitte bren- 

ht vl oeren en Bn de 
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gen van de stoffen, die zij inhouden, onschatbare diensten; aanbran- 

den of te sterk verhitten is langs dÎen weg niet mogelijk. Men leidt 

ook dikwijls metalen pijpen langs de binnenruimte van woonkamers 

der huizen, langs die van vergaderzalen, door droogkamers van fabrieken 

en waschinrichtingen, en voert door die pijpen heeten stoom, opdat 

hij verdichtende de vrij geworden warmte aan de omringende lucht 

afgeven zou. Het water treedt in al die gevallen als voertuig op, om 

de in den haard door verbranding ontstane hitte op groote afstanden 

over te brengen en te verdeelen. Wat dit overbrengen van arbeids- 

vermogen der botsende stoom- of watermoleculen bij stoomwerktuigen 

voortbrengt, ligt buiten onze beschouwing. 

Hetgeen daar gezegd is van den voorraad warmte, dien de stoom 

aan den mensch beschikbaar stelt, geldt voor alle waterdampen, ook 

voor die, welke in den dampkring zweven en boven de gletschervlak- 

ten hangen. Die damp van lage temperatuur bevat ongeveer evenveel 

caloriën als de stoom, die heet water verlaat, en stelt, tot ijs van 

0 graden overgaande, ongeveer 700 caloriën per kilogram tot andere 

doeleinden beschikbaar. De wolken zijn derhalve ook voorraadschuren 

van warmte. Men verwondert zich nu niet meer, dat het plotseling ont- 

staan van een regenbui zoo dikwijls gepaard gaat met een even snelle 

verwarming der lucht, en leidt er uit af, welk een strijd die neér- 

slaande dampen boven de gletscherwereld voeren, tegen de uitbreiding 

dier reusachtige iĳslichamen, welk een massa ijs zij bij hun verdichting 

kunnen doen smelten! — Ook heldert het vermelde ’t verschijnsel op, 

dat het drogen van kleêren, het verdampen van bij hitte op den grond 

gesprenkeld water, enz. koelte doet ontstaan. Immers de honderden 

caloriën, tot de dampvorming noodzakelijk, worden aan de lucht en 

de omliggende voorwerpen onttrokken en deze dus afgekoeld. 

Het vermoeden kan niet zijn uitgebleven, dat het water, om zich uit 

ĳĳs te vormen, ook wel een vrij groot getal caloriën zal eischen. Om 

het bedrag van die hoeveelheid warmtekracht, noodig om de iĳjsdeeltjes 

los te breken, te leeren kennen, vooronderstelle men, dat er een vat 

met een kilogram ijs van O graden, boven het vuur zij geplaatst. Zoo 

nu weder, als vroeger is aangenomen, al de warmte der brandstof in 

het ĳjs te recht komt, en de damp er ook niets van wegneemt, be- 

vindt men, zonderling genoeg, dat de thermometer onder het ijssmelten 

voortdurend op nul graden blijft staan, en, als men ijs en water maar 

goed omroert, die onveranderlijkheid in hoogte voortduurt, zoolang er 
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nog maar een stukje iĳs in 't water liet. Schijnbaar is dus hier alweér 

geen warmte gewonnen, en toch” blijkt bij nauwkeurig onderzoek, dat 

er 79 tot 80 maal 14 centigrammen kool of alkohol verstookt is, om 

het kilogram water te verkrijgen; er zijn dus 79 caloriën schijnbaar 

verloren geraakt. Indien evenveel water van 0 graden even sterk en 

even lang ware verwarmd als het iĳs, zou het 79 graden warmte 

aangewezen hebben. Wij vragen alweêr: waar zijn die 79 eenheden: 

warmtekracht gebleven? Verloren kunnen zij niet zijn, want er gaat 

niets in de schepping verloren. ’t Antwoord ligt voor de hand. De 

warmte van die verbrande kool heeft haar arbeidsvermogen totaal uit- 

geput, om het gebouw van iĳs in elkander te doen storten, en de deelen 

in zulke slingeringen te brengen en zoover van elkander te voeren, 

als dat voor ’t scheppen van water noodzakelijk is; het warmtever- 

mogen was niet meer in staat, om de kwikmoleculen van den ther= 

mometer uit elkander te stooten, om den thermometer te doen rijzen; 

zij kon al haar vermogen onbelemmerd aan water en ijs kwijtraken. 

Wanneer nu het kilogram verkregen water plotseling tot ijs overging, 

zouden die 79 caloriën weder waarneembaar worden met den ther- 

mometer. Daarom spraken wij, eenige regels vroeger, van 700 caloriën, 

die bij ijswording van den damp boven de gletschers vrij werden. 

Worden dan, vraagt men misschien, bij bevriezend water, het om- 

liggende water en de lucht warmer? Zeker — maar 't wordt echter 

onder gewone omstandigheden niet merkbaar, daar de kristallisatie van 

het water zeer langzaam geschiedt, en de warmte zich snel in de om- 

liggende lichamen verspreidt. Inderdaad, wij kunnen de hoeveelheid 

warmte niet peilen, die het water en zijn damp op eene geheimzinnige 

wijze verbergen, Het baart thans geen verwondering meer, waarom 

ĳĳs en sneeuw zoo langen tijd bij dooi weder kunnen blijven liggen; 

immers zij behoeven 79 caloriën tot smelting per kilogram. 

Is er vroeger vermeld, dat het water onder zekere omstandigheden 

tot ver boven het kookpunt kan verwarmd worden, alvorens het kookt, 

men kan het ook ver onder het vriespunt of nul graden doen dalen, 

zonder dat het bevriest. Dit is vooral het geval, wanneer het in nauwe 

buizen is opgesloten; ook als het in flesschen en karaffen zeer rustig 

blijft staan; een stootje aan de karaf is dan voldoende, om het water, 

onder nul graden temperatuur gedaald, plotseling tc zien bevriezen. 

In zulk een geval is de verwarming buiten aan de flesch voelbaar. 

Ziedaar ook in dat opzicht het nut van ’t water: immers de beteekenis 
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van de woorden vriespunt (32° Fahr. en 0° C.) en kookpunt (212° Fahr. 

en 100° C.), op de thermometers aangegeven, kan dus uit de verschijn- 

selen aan water eigen, gevonden worden. 

De gegeven verklaring van het ontdooien van iĳs, het vermelden 

van ’t losmaken der watermoleculen , zou kunnen leiden tot de meening, 

dat een kilogram water meer plaats inneemt dan een kilogram iĳs. Dit 

is evenwel gelukkig het geval niet. Wellicht sluiten de watermoleculen, 

bij hare vorming tot ijskristallen, kleine luchtledige ruimten tusschen 

elkander af, die dan bij den overgang tot water weêr gevuld geraken. 

Een kilogram iĳs beslaat werkelijk meer plaats dan een kilogram water, 

met andere woorden, ijs is soortelijk lichter dan water. Indien wij een 

weinig water tusschen stevige wanden opsluiten en laten bevriezen, 

worden de wanden door het uitzettingsvermogen vernield, Proeven, met 

ijzeren bommen genomen, welker wanddikte eenige centimeters bedroeg , 

en die gevuld waren met water, terwijl de openingen met schroef bouten 

werden gesloten, bewezen, dat het bevriezende water de wanden deed 

bersten. Een treffend voorbeeld van dezen aard leverde een der pom- 

pen in het gasthuis te Nijmegen, in de maand Januari 1876, op. (Zie 

bijblad 1876, pag. 24). Aan het ondereinde van den slingerstang der 

pomp was een holle ijzeren bol geschoven, door een schroefmoer tegen 

het afschuiven beschermd. De binnenholte had 12 centimeters middellijn, 

en dus nog geen liter inhoud, terwijl deze nog voor %/, deel werd inge- 

nomen door het overschot van de aarden kern, die bij het gieten was 

gebruikt en er was ingebleven. De wanden van den bol hadden 3 c. M. 

dikte. Door het van de stang vloeiende regenwater was de bol na eenigen 

tijd gevuld, en toen nu op genoemden datum vorst intrad, bevroor het 

water, en de bol barstte met een knal als van een geweerschot uiteen. 

Het water had zich nog geen 200,000ste van zijn volumen uitgezet. ’t Is 

_ in het dagelijksch leven niet vreemd, dat gootsteenen, waterleidingsbuizen, 

boomstammen, enz. des winters bij vrieskoude scheuren. Aanzienlijke 

rotsklompen kunnen met donderend geraas worden losgerukt en in de 

dalen geslingerd, als het in de kloven staande water soms spoedig be- 

vriest. Zulke verschijnselen werken met de rotsverweering tot vereffe- 

ning der aardoppervlakte mede. (Zie ook pag. 40 en 41, jaarg. 1875). 

Het water vangt intusschen niet bij nul graden of ijswording eerst 

aan, met in volumen toe te nemen, het doet dit reeds een weinig 

vroeger. Koelen wij een liter -water van b. v. 10 graden warmte, 

door koudmakende mengsels er omheen te leggen , allengs af, dan krimpt 
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het, even als genoegzaam alle kouder wordende lichamen, meer en 

meer in, tot de temperatuur op 4 graden is gedaald. Wij hebben dus 

nu geen liter volumen meer; vulden wij, door er water van 4 graden 

bij te gieten, den liter aan, dan zou het gewicht van dat water ons 

kilogram zijn. Deden wij dat niet, en koelden wij het water van 4 graden 

nog meer af, tot 3—2—l en 0 graden, dan zou het gedurende dat 

proces niet meer zijn ingekrompen, maar uitgezet, alsof het zich ge- 

reed ging maken tot iĳs over te gaan. De uitzetting door af koeling 

duurt voort tot na het vast worden, als wanneer het ijs bij toene- 

mende koude voortdurend weêr in volumen afneemt. IJs is dus, zoo- 

wel als water beneden 4 graden, soortelijk lichter dan water van 4 

graden. Dit laatste wordt dan ook genoemd: water tot zijn grootsten 

graad van dichtheid gebracht; hierop drijft dus zoowel ĳs, als water 

dat beneden 4 graden is gedaald en dat, ’t welk warmer is. Als men 

heet water voorzichtig op koud giet, drijft het heete als olie boven op 

het koude, en er moet zelfs vrij wat geroerd worden, om beiden met 

elkander te vermengen. | 

Tot bevestiging van het boven beweerde zij nog vermeld, dat een 

liter water van 4 graden juist 1 kilogram. of 1000 gram weegt, een 

liter iĳs ongeveer 917 gram, water van 1 graad 999 gram, van 25 

graden 997 gram en 100 graden 959 gram. Het blijkt dus uit het 

voorgaande en uit deze cijfers, dat het goed is, om bij verwarming 

van water, dit van onderen te beginnen, daar het warme water, soor- 

telijk lichter wordende, steeds stijgt en door koud wordt vervangen. 

Verwarmde men het bovenaan, wat gemakkelijk zou kunnen geschie- 

den, door een op het watervlak rustende bak, waarin men voortdurend 

heeten stoom leidde, dan zou het koude water dagen lang noodig 

hebben om te kooken, daar het warme vocht steeds bovenaan zou 

blijven, en alleen door geleiding het onderste een gedeelte zou kunnen 

afstaan. Het blijkt uit in die richting genomen proeven, dat het water 

een zeer slechte overbrenger of geleider van de warmte is. 

Eenige regels vroeger vindt de lezer de uitdrukking: dat een kilogram 

water gelukkig minder plaats inneemt dan een kilogranw ijs. Welke 

beteekenis heeft dat woord ‘‘gelukkig ?” 

t Is waar, wij nietige aardbewoners, kinderen als wij blijken bij 

de pogingen tot het al dieper en dieper doordringen in de oorza- 

ken der natuurverschijnselen, kunnen in de verste verte niet nagaan, 

waarom het zoo en niet anders in die natuur toegaat, en sedert lang Ker Alie nd meenten sen ezen 

be APT AD 



IN ZIJN VERSCHILLENDE TOESTANDEN. 251 

zijn dan ook de droomerijen over de nuttigheid of doelmatigheid van 

deze of gene uiting in de natuur zooveel mogelijk opgeruimd, met 

andere woorden: de nuttigheidstheorie is gevallen, en dat moest zij 

wel bij de meerdere uitbreiding onzer kennis. Maar toch blijft het den 

meesten menschen aangenaam aandoen, als zij nu en dan, als bij ver- 

rassing, onweêrstaanbaar tot de erkentenis worden gebracht, dat de 

wetten en verschijnselen in de natuur harmonisch en heilzaam in elkander 

grijpen en het voortdurend bestaan van ’t geheel waarborgen. OPZOOMER 

zegt terecht: “In hare liefelijke en in hare grootsche tooneelen, grijpt 

de natuur het gemoed aan met machtige hand en voldoet aan het 

gevoel voor het schoone, voor harmonie.’ Warm water drijft op koud; 

daardoor ontstaan in de wereldzee talrijke stroomen, HuMBOLDT heeft 

deze oceaansche rivieren genoemd, die het op den heeten aardgordel 

verwarmde water naar de iĳsstreken voeren, en alzoo aanzienlijk bij- 

dragen tot verspreiding der warmte over de aardoppervlakte. De meest 

bekende daarvan is de Golfstroom, reeds een enkele maal genoemd. 

Deze voert het warme water van den evenaar naar de Brittannische 

eilanden, Noorwegen, IJsland, Spitsbergen, Nova Semlja enz, matigt, in 

laatstgenoemde streken vooral, aanzienlijk de koude, onderhoudt er voor 

een groot deel het organische leven, en draagt tot de groote verscheiden- 

heid daarin krachtig bij. Daarentegen volgen koude klimaten het van de 

polen aanstroomende koude water. (Zie voorts ook pag. 41 jaarg. 1875). 

Verscheidene natuuronderzoekers hebben in al de meren van Zwit- 

serland, op vrij groote hoogte en bij strenge koude, het benedenwater 

steeds 4 graden warm bevonden. Ook in de groote zeebekkens, in alle 

luchtstreken blĳkt, dat het water in de diepte een tot anderhalve 

graad (of iets daarboven) temperatuur bezit. Men bedenke hierbij, dat 

zoutwater eerst beneden nul graden vast wordt. De kolossale beweging 

van den oceaan kan zich tot de aanzienlijke diepte, als waartoe zijn 

bekken afdaalt, niet voortplanten. Het buitengewoon koude boven- 

water der poolzee kan zich dus niet met het zeer diep gelegene ver- 

mengen; voor de verschrikkelijke koude des atmospheers beschermd, 

te midden der maanden lange poolnachten, bij een temperatuur waarbij 

het kwik bevriest en de olie door hare hardheid vonken uit den beitel 

doet spatten die haar moet doorklieven, wemelt het in de diepte van 

tallooze dieren en zeewieren. De-genoemde vermenging kan wel plaats 

grijpen-bij rivieren en zeeengten, die vele hinderpalen voor den loop in 

den weg stellen; zooals bij voorbeeld in de groote en kleine Belt der 
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Oostzee. Gebeurt dit, dan ontstaat daar beneden vrieskoude en, be- 

gunstigd misschien door oneffenheden op dien bodem, ontstaat er zoo- 

genaamd grondijs, dat in de rivieren en in de Belt en de Finsche golf 

soms plotseling met verbazende massa’s opstijgt en het watervlak bedekt. 

Dat wij ons nog een oogenblik in de poolgewesten, waarop in den 

tegenwoordigen tijd aller aandacht is gevestigd, ophouden, ten einde 

te doen zien, welke eerbied- maar ook huiveringwekkende versehijn- 

selen wij daar aan het minder specifiek gewicht van het iĳs, of het 

drijfvermogen daarvan, te danken hebben. Wij denken hierbij aan de 

„onmetelijk uitgebreide, drijvende ijsbergen, die zeemonsters, welker 

phantastische vormen, wier kleuren, en woelen, en dringen zoo vaak 

door de geharde poolreizigers worden bewonderd, en met de leven- 

digste tinten door hen afgeschilderd, zoo levendig zelfs, alsof die iĳs- 

gevaarten onder een italiaanschen hemel dreven. 

Langen tijd is men in het onzekere geweest aangaande de wijze, 

waarop die over uren lengte en breedte en tot soms honderden voeten 

hoogte zich boven het water verheffende reuzengevaarten, ontstaan. 

Zie hier wat de onderzoekingen van een twintigtal jaren daaromtrent 

hebben geleerd. 

Op de rotstoppen en verhevenheden der poollanden, vooral aan de 

kust, gaan de dampen, die door de, van warme en vochtrijke aard- 

deelen komende lucht worden meêgevoerd, of uit het minder koude 

water worden gestooten dat van meer zuidelijke streken toestroomt, 

in sneeuw over. Eeuwig groeit die voorraad aan; al lager en lager 

worden de sneeuwmagazijnen, langs de soms vrij hoog reikende hel- 

lingen, gedrongen, gedeeltelijk door de zware drukking van den boven- 

last als vast ĳs in de dalen en rotsspleten gekneed,-en, steeds zich 

verbreedende, voor het grootste deel langs de glooiende rotsoevers een 

eind wegs in zee.geduwd. ’t Spreekt van zelve, dat het door de warmte 

der zon ontstane en daarna weder bevriezende gletscher- en sneeuw- 

water veel tot die ijswording der sneeuw bijdraagt. Men ziet, wij hebben 

een beeld van het ontstaan der zwitsersche gletscherwereld voor ons, 

met dit groote verschil evenwel, dat de gletschers in midden-Europa, 

Azie, enz. alleen op een aanzienlijke hoogte en in de poollanden op 

de minder hooge bodemverheffingen hun aanwezen kunnen ontvangen; 

verder, dat in de laatstgenoemde gewesten de gletschers grootere uit- 

gebreidheden kunnen verkrijgen, sommigen zelfs eene van 20 tot 830 

uren gaans, en eindelijk, dat de grootste ontwikkeling dier ijsmassa’s 
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aan de kusten plaats grijpt, daar hier de meeste dampen worden ver- 

dicht. In het binnenland kan, door de geringe hoogte, waarop zij 

kunnen ontstaan, een afschuiven overeenkomstig het zwitsersche glet- 

scher-karakter, niet mogelijk zijn. Die mindere drukking evenwel behoeft 

voor die afscheiding en iĳjswording geen beletsel te zijn, zooals blijkt 

uit het feit, dat alle dalen in de poollanden met gletschers zijn gevuld. 

Er is ook geen verbazend groote kracht toe noodig, om die kneeding 

tot stand te brengen, en wel te minder, naarmate het minder koud 

is; het iĳs toch wordt nabij zijn smeltpunt, dus als de zon de vlakte 

sterk verwarmt, kneedbaar als was. Bij 5, atmospheer drukking gaat 

snceuw in 4 dagen tot vast ijs over. 

Aan de genoemde poolkustgletschers danken de drijvende ijskolossen 

hun bestaan. De gletscher wordt, zooals gezegd is, in zee gedrongen, 

en neemt voortdurend in grootte en zwaarte toe; eindelijk hecht het 

is zich onder water niet meer vast aan de rots, de iĳsstroom neemt 

een meer horizontale uitbreiding aan; daar het ijs veel lichter is dan 

het zeewater, verkrijgt het bij die toeneming in volumen een verbazende 

drijfkracht, en. wordt met millioenen ponden naar boven gedrukt, dan 

eens meer, dan eens minder, ten gevolge van de eb. en vloed der zee; 

er ontstaat een slingerende beweging in den kolos, en het gevolg van 

een en ander is het afbreken van den hoofdstam. Daar dobbert hij 

dan, ongeveer met een negende deel zijner uitgebreidheid boven ’t water; 

de zeestroomingen voeren hem meê, brengen hem in meer warme stre- 

ken, daar verspreidt hij, op honderden uren afstands van zijne geboorte- 

“ plaats, vaak schrik onder de zeevarenden, en nadat hij dikwijls in ver- 

eeniging met een tal zijner broederen de houten of ijzeren zeekasteelen 

spoorloos heeft doen verdwijnen, wordt hij ten langen laatste door de 

onweêrstaanbare zonnewarmte gesloopt. Het ligt niet op onzen weg, 

den indruk te schilderen, die zulke ijsbergen op de poolreizigers maken, 

hoe zij aan dier verbeelding een rijk spel geven, en ook niet, hoe zij 

bij hun ontstaan en botsen en wenden door onafgebroken geluiden de 

doodelijke stilte verlevendigen. Liever merken wij nog op, dat die ver- 

schrikkelijke klompen bevroren zeewater, armer aan zout zijnde dan 

de zee zelve, bij hun smelten eene plaatselijke daling van het zoutgehalte 

der zee moeten teweeg brengen (zie ook pag. 88, jaarg. 1875); dit is door 

waarnemingen dan ook buiten allen twijfel gesteld, Het rivierwater, 

dat zich in den oceaan stort, heeft dus in dat opzicht denzelfden invloed 

op het zeewater als de smelting der ijsbergen. Bij de monden der 
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rivieren en in de nabijheid van in gematigde streken afgedreven ijsber- 

gen, is het zoutgehalte der zee dan ook het geringste. Dit verschijnsel, 

gevoegd bij de daling van den thermometer, die de naderende koude 

massa reeds op uren afstands veroorzaakt, strekt den zeevarenden 

gelukkig tot waarschuwing tegen het naderende gevaar. | 

Door de gebezigde uitdrukkingen: de sneeuw wordt door den zwaren 

opperlast tot ĳs geperst, en het ijs wordt in de rotsspleten gekneed, 

zie ik mij gebracht tot het kortelijk bespreken van deze merkwaardige 

eigenschap van het ijs. Inderdaad, het laat zich kneeden in elken vorm. 

Wordt gestooten ijs of sneeuw, of wel wordt een enkele iĳsbrok, met 

een persschroef of waterpers in een vorm gedrukt, dan hoort men het 

iĳĳs kraken en vermorselen; maar bij ’t openen van den vorm blĳkt, 

dat alle deelen op hetzelfde oogenblik aan elkander zijn gevroren en 

dus een vaste massa geworden zijn. Op deze wijze is het mogelijk, 

kopjes, schotels, bollen, lenzen, enz. van iĳs te persen. Legt men ge- 

durende eenigen tijd een langwerpige schol ijs met de kortste zijden 

op twee steunsels, dan zakt het in ’t midden door, en behoudt dan 

dien gebogen vorm. Hangt men over dien iĳsbalk een metalen draad, 

welks beide einden men van onderen met een gewicht bezwaart, dan 

zakt de draad in het iĳslichaam al dieper en dieper, tot hij het ein- 

delijk heeft doorgedrongen en met het gewicht op den grond valt. Het 

is blijft echter aaneen verbonden; de deelen zijn achter den draad 

weer aan elkander gevroren. Dit gebeurt zelfs in een warme kamer. 

Perst men sneeuw in een begrensde ruimte, dan wordt zij doorschij- 

nend ijs. In deze eigenschap vindt men een voldoende verklaring voor 

het afschuiven der gletschers en de volkomen aansluiting van het ijs 

aan den bodem en de wanden der rotsklooven en dalen; de naam 

ijsrivieren, aan deze ijsmassa’s gegeven, is dus gerechtvaardigd. 

Bij het persen van een iĳsbrok, iĳjspuin of sneeuw krijgen die lichamen 

een kleiner volumen, het ijs wordt dus vaster; in de ijskelders is het 

dan ook beter tegen den invloed der warmte bestand, meer geschikt 

__ tot opstapeling en derhalve ook tot besparing van ruimte. De iĳsvlie- 

zen, die bij zachte winters op de watervlakten ontstaan, worden , door 

samenpersing tot vierkante blokken, geschikt, om ze in de ijsmaga- 

zijnen op te leggen. Dat dit een en ander van zeer veel belang is in 

het bedrijvige leven, wordt duidelijk, als men bedenkt hoe onmisbaar 

het ĳĳs is geworden bij bier- en wijnbereiding, bij het verzenden van 

vleesch en visch, bij eenige ziekten, bij amputatiën, en niet het minst 
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tot streeling van den smaak. Geen wonder dus, dat men dan ook 

sedert lang door kunstmatige afkoeling, in elk jaargetijde, ijs heeft 

weten voort te brengen. (Zie verder daarover pag. 39, jaarg. 1875). 

Is het ijs samenpersbaar, het water zelf is dat in hoogst geringe 

mate. Als men een hectoliter of vat water, binnen samendrukbare 

wanden besloten, tot 20 meters diep onder water brengt, verliest het 

slechts 1 centiliter of vingerhoed in uitgebreidheid. Bedenkt men echter, 

dat de zee op vele plaatsen meer dan 8000 meters diep is, dan begrijpt 

men, dat de samendrukking in zulke diepten nog al aanzienlijk groot 

moet zijn, en het verwondert ons niet meer, dat het peil- of dieplood, 

onder die omstandigheden, bij het zinken een zeer trage beweging moet 

hebben, en de glazen thermometers zeer zorgvuldig en stevig moeten 

beschermd worden, ten einde door de drukking in die onderwereld niet 

te worden verbrijzeld. 

Als ter loops merken wij nog op, dat de geringe samenpersbaarheid 

van het water en de snelheid en volkomenheid waarmede het de druk- 

king, op ééne plaats aangebracht, door de gansche massa voortplant, 

in de hand van den mensch het middel is geworden, om de grootst 

mogelijke kracht te ontwikkelen. Wij denken hierbij aan de water- 

persen; maar voor de behandeling dier reeds onmisbaar geworden werk- 

tuigen is hier geen plaats. 

Dat wij ten slotte nog een oogenblik stilstaan ter beschouwing van de 

zuiverheid van ’t water. Ook deze zaak bezien wij uit een physisch 

oogpunt, want het ligt op den weg van den scheikundige, haar met 

die nauwkeurigheid te behandelen, als zij, met het oog op den gezond- 

heidstoestand en de verschillende takken van nijverheid gericht, verdient. 

Volkomen zuiver water wordt in de natuur nergens gevonden; mis- 

schien leert de mensch het ook nimmer verkrijgen. Regen en sneeuw , ver 

van steden en straatwegen verwijderd, in de open lucht opgevangen, 

leveren vrij zuiver water op, dat, als drank en voor sommige scheikundige 

bereidingen, volkomen geschikt is; zonder vreemde bestanddeelen van 

dierlijken of plantaardigen oorsprong is het evenwel ook dan nog zel- 

den, en altijd vindt men er nog sporen van salpeterigzuur in, een voort- 

brengsel misschien van elektrische werkingen in den dampkring. (Zie ver- 

der pag. 42, jaarg. 1875). In welk een groote mate het van de daken op- 

gevangen regenwater, het uit de rivieren geputte, het door de bron- 

pompen opgezogen water verontreinigd is, bewijst elk onderzoek. In 



256 DE EIGENSCHAPPEN VAN HET WATER 

het algemeen heeft men in heuvel- of bergachtige landen de meeste 

kans om goed drinkwater te verkrijgen, dat is door boring een der 

onderaardsche wateraderen te treffen van de talloos vele, die in de 

diepte, door het op de hoogten in de aardkorst dringende regenwater 

gevoed, zich onzichtbaar een weg hebben gebaand. Schatten worden 

er dikwijls op vele plaatsen gevorderd, om helder, gezond drinkwater 

te verkrijgen: men ziet het aan de steden Rotterdam, Amsterdam, 

’s Hage en honderden in het bwtenland. De helderheid van het water 

is volstrekt nog geen bewijs voor zijn bruikbaarheid als drank of voor 

sommige takken der industrie. Men moet zich dikwijls verwonderen over 

de hoeveelheïd zouten en aarden, die in het helderste bronwater worden 

gevonden. (Zie hierover, meer uitvoerig gehandeld, pag. 43 en 44 en de 

eischen aan zuiver water gesteld pag. 48, jaarg. 1875). TyNparr heeft ons 

geleerd, om in het, oppervlakkig beschouwd, zeer doorschijnende water, door 

ons gewoonlijk als drank gebruikt, zulk een tal van zwevende lichaampjes 

of stofjes met het bloote oog waar te nemen ‚dat men er werkelijk van zou 

walgen. Op een tocht, dien hij ondernam van Algiers naar Engeland, trok 

de afwisselende kleur van het zeewater zijn aandacht. Hij voorzag zich 

van een getal flesschen en liet die vullen telkens wanneer het zeewater 

hem anders gekleurd toescheen. Ten einde die kleursafwisseling zonder 

fout te kunnen waarnemen, begaf hij zich beneden in de-stoomboot, 

ter plaatse, waar de stang der schroef in ’t schip reikte, in den zoo- 

genaamden tunnel; het luik werd boven zijn hoofd dicht gemaakt, zoodat 

er geen ander licht zijn oog kon bereiken, dan dat hetwelk van be- 

neden -uit het water straalde, en dus door breking, onder het vaar- 

tuig door, een aanzienliĳken tocht door de dikke waterlaag had ge- 

maakt. Telkens nn als hij een verschil in kleur of in den graad van 

doorschijnendheid opmerkte, seinde hij naar het scheepsdek, om een 

flesch te vullen. Deze werd dan van een aanwijzing voorzien, waar de 

vulling was geschied. In zijn laboratorium gekomen, leidde hij nu in 

een donkere kamer, door een opening in het venster, een bundel zon- 

nestralen, en maakte door een bolle lens of zoegenaamd brandglas 

dien bundel tot een lichtkegel, Liet hij nu dien kegel opvolgend door 

het water van elke flesch dringen, dan verkreeg dit telkens een andere 

tint of toonde zich in verschillenden graad doorschijnend, hoewel het 

op ’t oog dikwijls in eenige flesschen volkomen gelijk scheen. Deze ver- 

schijnselen waren alleen toe te schrijven aan den aard en de menigte 

der anders onzichtbaar kleine lichaampjes, die het water verontreinig- 
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den en daarin zwevende bleven. Zij kaatsten het licht naar alle zijderi 

terug, en gaven er dus een lichamelijken vorm aan, eveneens als men 

dit ziet plaatsgrijpen bij een lichtbundel, die door een opening in een 

donker vertrek dringt; de bundel krijgt dan, door de in de lucht zwevende 

stofdeeltjes, een vorm, iets ondoorschijnends. 

Een verder onderzoek leerde TyYNpaLL, dat het zeewater des te on- 

reiner was, naarmate het dichter bij het land of bij de monding der 

rivieren, welke men soms op uren afstands passeerde, was opgehaald ; 

wel een bewijs inderdaad, dat de rivieren een aanmerkelijk bedrag on- 

reinheden in de zee afvoeren. Hij kwam verder tot de kennis, dat de 

kleur, die de lichtkegel in het water verkreeg, kon dienen tot bepa- 

ling van den graad van verontreiniging door vaste stofdeelen. Het minst 

zuivere water gaf een geelachtig oranje, het daarop in reinheid vol- 

gende een gele, het derde, vierde, vijfde in zuiverheid toenemende 

water een groene, lichtblauwe, donkerblauwe tint aan het licht. Het 

water uit het meer van Genève, dat voor het reinste in ons wereld- 

deel wordt gehouden, gaf den kegel een donkerblauwe tint, en dat” 

wat tot den hoogst mogelijken graad van zuiverheid was gebracht 

kleurde den kegel violet; zoodat TYNDALL tot het, waarschijnlijk zeer 

gewettigde besluit kwam, dat volkomen- zuiver water zwart moet 

schijnen, daar in dat geval het doorgegane licht door geen enkel vast 

deeltje wordt teruggekaatst. 

Deze proeven, hoe gewichtig en belangwekkend ook, hebben nu 

slechts betrekking op eene physische verontreiniging: maar veel tal- 

rijker, en minder gemakkelijk herkenbaar, zijn de scheikundige verbin- 

dingen en oplossingen, die het soms tot drank of voor ’t gebruik in 

de brouwerijen, branderijen, verwerijen, photographiën , papierbereidin- 

gen, enz. gebezigde water, ongeschikt maken. In vele gevallen wordt 

het water van kalkgips, kiezelaarde, enz. ontdaan door overhalen of 

destilleeren. Zal zulk gedestilleerd water als drank geschikt gemaakt 

worden, dan moet het aan den invloed van der dampkring blootge- 

steld en geroerd of geschud worden, opdat het lucht opnemen kan. 

… Het luchtvrije water toch heeft een walgelijk flauwen smaak. (Zie ver- 

der pag. 73 en volg., jaarg. 1875). 

Het komt ons voor, dat het den lezer tot hiertoe niet aan gelegen- 

heid heeft ontbroken, om aan het water een zeer hooge belangrijkheid 

toe te kennen. Veel moest er achterwege blijven , meer dan er van is ver- 

meld. Van de onschatbare diensten, die het den scheikundige en den na- 
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tuuronderzoeker in het algemeen bewijst, is schier geen enkel woord 

gesproken. Toch kan men iets van die diensten vermoeden, daar men 

het zag optreden als algemeen oplossingsmiddel, als aanwijzer van of 

liever als toetssteen voor de eenheid der maten en gewichten, en voor 

de normaalpunten op den thermometer, als middel om het specifiek of 

soortelijk gewicht der lichamen te bepalen, en wat niet al meer. 

Moge het terugroepen in ’t geheugen der lezers, voor welke wij 

dit Album bestemd achten, van eenige eenvoudige maar hoogst be- 

langrijke waarheden eenig nut hebben aangebracht. 

ODOARDO BECCARL 

Bovenstaande naam is die van een Italiaansch natuuronderzoeker, 

die reeds sedert verscheidene jaren in onzen Oost-indischen archipel 

heeft rondgereisd, om daar natuurschatten te verzamelen. Gedurende 

ruim drie jaren vertoefde hij met een ander zijner landgenooten, graaf 

DORIA, thans directeur van het museum te Genua, in het noordwes- 

telijk gedeelte van Borneo. Daarop maakte hij, tusschen 1869 en 1875, 

drie reizen naar Nieuw-Guinea, bezocht ook Ternate, Amboina en . 

andere in die zee gelegen eilanden, en hield eindelijk een geruimen 

tijd zijn verblijf in het zuidoostelijk gedeelte van Celebes. 

Thans van zijne reizen teruggekeerd, stelt de heer BECcARI zich 

voor de door hem op zijne elfjarige reizen verzamelde planten te be- 

schrijven in een eigen werk, waarvan onlangs het prospectus is ver- 

schenen, en de eerste aflevering, waarin over de palmen van Nieuw- 

Guinea wordt gehandeld, weldra de pers zal verlaten, Het draagt ten 

titel: Malezia, raccolta di osservaziont botaniche intorno alle plante dell’ 

arcipelago indo-maleze e papuano, Genova, 1877. 

Wij mogen verwachten, dat door de publicatie van dat werk onze 

kennis van de flora der bovengenoemde gewesten zeer zal worden 

verrijkt. 
HG. 
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Mr. G. A. SIX. 

Voor zoo verre mij bekend is, bestaat er nog geene geschiedenis der 

Nederlandsche plantkunde. Aan de lezers van het Album der Natuur, 

die zich meer of min op deze beminnelijke wetenschap hebben toege- 

legd, zal het dus wellicht niet ongevallig zijn, wanneer ik hier een 

beknopt overzicht geef van hetgeen van vroegere tijden af tot op heden 

toe voor de kennis van het plantenrijk door onze landgenooten is 

bijgedragen. | 

Volgens mijne meening heeft het Nederlandsche volk zich ook in dit 

opzicht niet, alleen even vele, maar in verhouding tot zijne geringe 

grootte zelfs meerdere verdiensten verworven, dan menige andere en 

grootere natie, zooals ik dit zal trachten aan te toonen door de werk- 

zaamheden onzer voornaamste kruidkundigen in het kort na te gaan 

en de verdiensten van elk hunner in zijne bijzondere richting in her- 

innering te brengen. 

Vooraf moet ik evenwel te kennen geven, dat ik mij hier zal be- 

perken tot een algemeen en geleidelijk overzicht van hetgeen hier te 

lande omtrent het beschrijven en rangschikken der planten is verricht, 

en dus dat belangrijk gedeelte, hetgeen de inwendige bewerktuiging 

en levensverrichtingen der gewassen betreft, niet zal aanroeren, dewijl 

dit, in eene schets zooals deze, onmogelijk zou kunnen omvat worden. 

17 
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Nadat cerst de algemeene plantkunde van omtrent, 1575 tot aan het 

einde der vorige eeuw behandeld zal zijn, wensch ik de geschiedenis 

onzer inlandsche Flora van het midden der 18de eeuw tot op onzen tijd 

na te gaan, om dan weder die der algemeene kruidkunde van het begin 

dezer eeuw tot op heden toe te vervolgen, waarbij ik de Flora's onzer 

Oost- en West-Indische bezittingen en van Japan elk afzonderlijk en 

eindelijk eenige werken van algemeene plantkunde zal bespreken. 

De Hollanders hebben zich steeds door eene groote voorliefde voor 

bloemen gekenmerkt, niet alleen om daarmede een belangrijken handel 

te drijven, maar ook voornamelijk om hunne tuinen en buitenplaatsen 

met een overvloed van schoone gewassen te versieren, zoodat aanzien- 

lijke vreemdelingen, ja zelfs machtige vorsten deze bloemenweelde 

kwamen bewonderen. Onze voorvaderen gevoelden zich daartoe aange- 

spoord, dewijl zij door hunne uitgebreide betrekkingen met de aan 

hunne heerschappij onderworpen Oost- en West-Indische gewesten kennis 

hadden bekomen van den prachtigen plantengroei dier rijk gezegende 

keerkringslanden, en gebruikten deze gelegenheid om de plantenschaarsch- 

heid van den vaderlandschen bodem door den bloemenovervloed van 

Oost en West aan te vullen, hetgeen voor de kruidkunde zeer bevor- 

derlijk is geweest, zooals dit hieronder duidelijk zal blijken. 

PLANTKUNDE IN DE XVIIe EN XVIII° EEUW. 

Nadat te Leiden in 1575 de oudste en beroemdste hoogeschool der 

Vereenigde Nederlanden was gesticht, vinden wij vermeld dat pirk cLUIJT, 

apotheker aldaar, veel bijbracht tot het aanleggen van een akademi- 

schen kruidtuin en dat zijn zoon Dirk op zijne reizen een aantal planten 

daarvoor verzamelde en eerst naar Leiden terugkeerde nadat hij door 

de Berbers in Algerië gevangen en beroofd was geworden. 

REMBERTUS DODONEUS, van friesche afkomst, werd in 1582 hoog- 

leeraar in de kruidkunde te Leiden, maar stierf reeds in 1585, zoodat 

de jeugdige hoogeschool slechts korten tijd van zijne kennis kon ge- 

nieten. Zijne opvolgers waren GER. BoNTIUS (gest. 1599), cAR‚ CLUSIUS 

(gest. 1609), en Perm. PAUWIUs (geb. 1564, gest. 1617). De laatste gaf 

in 1601 eene naamlijst der planten van den hortus uit, die toen 800 

soorten bevatte. Na hem volgde A. pm. vorsrius (gest. 1624) en diens 



PLANTKUNDE IN NEDERTAND. 261 

zoon AD. voRsTIUS (geb. 1597, gest. 1663), die van 1683—51 meer en 

meer uitvoerige plantenlijsten uitgaf. Daarna kwamen FLOR. SCHUIJL 

(gest. 1669), en in 1670 werd ARN. sIJEN (geb. 1640, gest. 1678) hoog- 

leeraar te Leiden, die vreeger als geneesheer te Gouda zijn tuin aldaar 

op ruime schaal aangelegd en voor elk liefhebber der kruidkunde toe- 

gankelijk gesteld had. 

PAULUS HERMAN ', gedurende 8 jaren geneesheer in dienst der Oost- 

Indische maatschappij, vertrok in 1672 van Batavia om eene kruidkundige 

reis naar Ceylon en Afrika te beginnen en keerde eerst in 1679 naar 

Holland terug, om als hoogleeraar te Leiden op te treden; hij voerde 

in den kruidtuin aldaar eene menigte van planten in, die hij uit Oost- 

Indië had medegebracht, zoodat hun aantal van 1500 tot 3000 ver- 

meerderde. Hij beschreef deze in een met keurige platen versierd werk 

in 1687 in 8° uitgegeven, waarin onder anderen de kaapsche kamfer- 

struik (Targonanthus camforatus) en de Jeneverboom der Bermuden 

afgebeeld zijn. Zijn engelsche vriend smrRARD liet in 1705 uit zijne 

nalatenschap het Leidsche Paradijs het licht zien, waarin ook een groot 

aantal van nieuwe plantensoorten zijn afgebeeld, waaronder verschei- 

dene passiebloemen en Noord-Amerikaansche najaarsasters die thans 

onze tuinen versieren. 

De planten worden door hem in naakt- en bedektzadigen verdeeld; 

bij de eersten maakte hij onderafdeelingen volgens het aantal zaden; de 

laatsten onderscheidde hij volgens de gedaante der vrucht. Hij liet bij 

zijn dood op slechts 55-jarigen ouderdom eene verzameling van gedroogde 

planten achter, waarnaar 5. BURMAN de Ceylonsche schatkamer met 110 

platen in 4°. in 1737 uitgaf, waarin onder anderen de Burmanta dis_ 

ticha, door LINNÉ ter zijner eer genoemd, afgebeeld is. 

In dezen tijd begunstigde H. VAN BEVERNINCK, die zelf op Oud Teij- 

lingen een door plantenrijkdom vermaarden lusthof bezat, als Curator 

der Leidsche hoogeschool de kruidkunde aldaar zeer; terwijl ook andere 

aanzienlijke staatsmannen zooals C. FAGEL, W. BENTINCK en S. VAN BEAU- 

' Het geslacht Hermannia (Byttneriaceae) is naar hem genoemd en bevat kaapsche 

planten met geelachtige bloemen, waarvan 17 gekweekte soorten zijn afgebeeld in het 

gekleurd prachtwerk van NICOL. JOS. JACQUIN (geb. te Leiden in 1727, gest. 1820), 

Hortus Schönbrunnensis, Weenen 1797 —1804, IV DI. fol, met 500 pl., waarvan een 

fraai exempl. op de kon. bibl. te ’s Gravenhage voorhanden is. Deze keizerlijke tuin bij 

Weenen was in 1735 onder vAN SWIETEN aangelegd, die er ADR, STEKHOVEN tot hor- 

tulanus aanstelde, 
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MONT allen groote liefhebbers en bevorderaars der kruidkunde waren. 

De laatste had een met zeldzame bloemen versierde buitenplaats bij 

’s Gravenhage, waaruit sEBA eenige planten in zijne Schatkamer af beeldde 

en waarvan F. KIGGELAAR in 1690 eene naamlijst uitgaf, hetgeen aan 

LINNÉ aanleiding gaf om eene afrikaansche plant Kiggelaria te noemen. 

Ook buitenlanders maakten van onzen plantenvoorraad gebruik, zoo- 

als EM. sSWEERT, hortulanus van den keizer van Duitschland, die in 

1612 een plaatwerk uitgaf, waarin vooral lelieachtige planten afkom- 

stig uit hollandsche tuinen afgebeeld zijn, en JACOB BREIJN van Dantzig, 

die ons land bezocht om de gewassen onzer beroemde kruidtuinen te 

leeren kennen en in 1678 een foliodeel het licht deed zien, waarin 

op 100 platen de afbeeldingen van nieuwe of zeldzame soorten, die 

hem door rijke hollandsche plantenliefhebbers waren medegedeeld, te 

vinden zijn. Ook zijn zoon JOH. PHIL. BREIJN gaf na zijn dood in 1734 

teekeningen van gewassen uit, die door zijn vader in Holland waren 

verzameld. 

In de laatste helft der 17de eeuw was ook de hortus van de Illustre 

school te Amsterdam zeer beroemd geworden, en nadat reeds in 1646 

eene plantenlijst daarvan door 5. SNIPPENDAL ' was uitgegeven, begon 

die tuin onder de verzorging van den hoogleeraar JoH. COMMELIJN en 

de bescherming van den burgemeester wrirseN eene groote vermaard- 

heid te verkrijgen, vooral door het toezenden van zaden en gewassen 

door VAN DER STEL, gouverneur van de Kaap de Goede Hoop. 

Zoo werd de ananasvrucht, uit Suriname aangevoerd, het eerst in 

den hortus van Amsterdam tot rijpheid gebracht en door de burgemeesters 

van die stad door tusschenkomst van den franschen gezant D’AVAUX 

aan LODEWIJK XIV aangeboden. 

JOH. COMMELIJN begon in 1697 eene met 224 keurige platen voor- 

ziene beschrijving van den Amsterdamschen plantentuin in fol, uit te 

geven, waarvan na zijn dood in 1698, door zijn neef en opvolger CASPAR 

1 SIX VAN CHANDELIER zeide van den Amsterd. hortus: 

Het Oost, noch West, noch Suiden queekt 

Zoo fraaijen bloem, die hier ontbreekt. 

en van SNIPPENDAL dien hij “kruidenier” noemt, natuurlijk in geheel anderen zin dan 

thans aan dit woord gehecht wordt: 

Kan menschdom aan volmaaktheid raaken 

Ghij zult den Amsteltuin volmaaken, 
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COMMELIJN (geb. 1667, gest. 1731) een tweede deel in 1702 verscheen. 

Daarin komt eene afbeelding van de Euphorbia canariensis woor, die 

veel op een stekeligen getakten cactus gelijkt en merkwaardig is, om- 

dat WoLLAsTON in 1862 eene opgaaf heeft gedaan van niet minder dan 

48 torren die daarop leven. 

In navolging van HERMAN lieten ook de comMmeLiJNs de bloemen, 

zaden en vruchten hunner planten afbeelden, hetgeen vroeger meestal 

verzuimd was. CASPER COMMELIJN deed ook in 1703 en 1706 twee 

deelen in 4’ het licht zien, waarin een aantal zeldzame gewassen van 

den amsterdamschen kruidtuin, vooral kaapsche vetplanten, zooals Aloës, 

Crassulae, enz. afgebeeld zijn. 

Ondertusschen waren door verscheidene gezagvoerders in onze Oost- 

en West-Indische bezittingen aanzienlijke verzamelingen van gewassen 

bijeengebracht, die uitgegeven werden en de plantenkennis belangrijk 

vermeerderden. Graaf MAURITS VAN NASSAU, die van 1636—41 voor de 

West-Indische maatschappij gouverneur van Brazilië was, had de ge- 

neesheeren WILLEM PISO en GEORGE MARCGRAF medegenomen om hem 

te helpen in het doen van natuurkundige onderzoekingen. Hij bracht 

twee verzamelingen van afbeeldingen van Braziliaansche planten mede, 

ieder uit 555 gekleurde platen bestaande, die hij aan den keurvorst 

van Brandenburg schonk. In de natuurlijke geschiedenis van Brazilië 

in 1648 te Amsterdam met 500 platen in fol. uitgegeven, zijn de uit- 

komsten dezer natuurkundige onderzoekingen verschenen, waaronder 

zich verscheidene plantensoorten der geslachten Piper, Bignonia, Arum, 

enz. bevinden. De wortel van de Psychotria is sedert dien tijd in de 

apotheken onder den naam van Zpecacuanha ingevoerd. Bij dit werk 

zijn ook eenige afbeeldingen van gewassen gevoegd, die door den Leid- 

schen scheepsdocter BONT uit Oost-Indië waren bekend geworden, zooals 

de smakelijke Mangifera indica, de theestruik, Lodoicea, een cocossoort 

van de Sechellen-eilanden en de sedert bij ons veel aangekweekte 

Hibiscus rosa-sinensis. De verdiensten, die RUMPH zich gedurende zijn 

verblijf in Amboina omtrent de kruidkunde verworven heeft, heb ik 

reeds elders herdacht; zij bestonden niet alleen in het verzamelen van 

gewassen, maar vooral in het nauwkeurig beschrijven van het gebruik 

dat daarvan gemaakt wordt, zoowel in de geneeskunde als in het 

dagelijksche leven tot voeding, bouwstoffen enz. 

Onder bescherming van HENDRIK VAN RHEEDE VAN DRAKENSTEIN (gest. 

1691), gouverneur van de kust van Malabar, werd een prachtwerk over 



264 OVERZICHT VAN DE BEOEFENING DER 

de planten van die streken uitgegeven. Het bevat in 12 deelen groot 

fol. de afbeeldingen van omtrent 700 plantensoorten. Behalve serJN 

en J. COMMELIJN hielp ook WILLEM TEN RHIJN van Deventer, die als 

geneesheer in dienst der Oost-Indische maatschappij, zoowel aan de 

Kaap als op Java kruidkundige onderzoekingen deed, aan de beschrij- 

ving van dezen Hortus malabaricus. 

ADRIAAN CLEIJER, ook geneesheer der Oost-Indische maatschappij, 

bracht uit China en Japan eenige nieuwe planten mede, waarvan hij de 

afbeeldingen in een duitsch werk uitgaf en waaronder zich de thans 

nog zoo gezochte en welriekende Gardenia florida, Vinca rosea, Lilium 

japonicum en Camellia sesanqua bevonden. JOHAN CAMPHUIS, gouverneur 

van Batavia van 1681—91, een groot beminnaar en voorstander der 

natuurkundige wetenschap, had te Batavia een plantentuin aangelegd 

en gaf al wat hij van zijne reizen naar Japan medegebracht en sedert 

20 jaren verzameld had aan den duitscher kKämPrER, die als geneesheer 

ook op een hollandsch schip naar Japan was vertrokken, aldaar twee 

jaren, van 1690—91, vertoefde en in Europa teruggekeerd in 1712 om- 

trent 825 plantensoorten bekend maakte, waaronder de Hortensia, de 

japanseche mispel, de Catalpa, de Aucuba en vele anderen die nog een 

sieraad onzer lusthoven uitmaken. De engelschman BANKS gaf in 1791 

zijne nagelaten plantenafbeeldingen in fol. uit. Hoewel KämPrER geene 

melding maakt van de mededeelingen hem door cAMPHUIs gedaan, werd 

hij zoowel als vroeger RUMPH en later THUNBERG door de ondersteuning 

onzer Oost-Indische maatschappij in de mogelijkheid gesteld om natuur- 

kundige onderzoekingen te doen, waartoe deze buitenlanders anders 

niet in staat zouden geweest zijn. = 

Na den iĳverigen HERMAN werd PETR. HOTTON (geb. 1648, gest. 1709) 

hoogleeraar in de kruidkunde te Leiden, en op hem volgde de wereld- 

beroemde BOERHAAVE, die de gewassen evenals HERMAN nog in boomen 

en kruiden bleef verdeelen. Hij gaf in zijne in 1720 verschenen naam- 

lijst der planten van den Leidschen hortus verscheidene afbeeldingen 

van zeldzame gewassen, vooral van Kaapsche sierheesters, Proteae, en 

voerde ook nieuwe geslachtnamen in, zooals Pavia, dien hij aan de 

Noord-Amerikaansche roode kastanje gaf ter eer van zijn voorganger 

prof. Pauw. ‘Door zijn invloed werd de Leidsche hortus, die toen 6000 

1 Ook noemde hij het geslacht Cluytia (Euphorbiaceae), waarvan 2 soorten op pl. 

43 van BURMAN’s fl. cap. zijn afgebeeld, naar cuurm, 
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planten bevatte, aanmerkelijk vergroot en tot aan de stadswallen uit- 

gebreid. 

BorRrHAAVE zorgde ook dat de 508 plantenafbeeldingen door den 

franschen monnik PLUMIER van de Antillen medegebracht, onder toe- 

zicht van vAILLANT, door den bekwamen schilder AuBrier afgeteekend 

werden, zoodat J. BURMAN deze van 1755—60 te Amsterdam in fol. 

kon uitgeven. Evenzoo zijn wij aan BOERHAAVE verschuldigd dat de plan- 

ten door SEBAST. VAILLANT in de omstreken van Parijs verzameld, uit- 

muntend afgebeeld werden en na diens dood in 1727 te Leiden het 

licht zagen. Onder deze planten zijn ook vele zeer kenbaar geteekende 

mossoorten en paddestoelen. 

Onze beroemde kruidkundigen hielden dus de plantenschatten die zij 

bezaten niet verborgen; zij deelden die niet alleen aan hunne tijdgenooten 

mede, maar lieten ook de nakomelingschap daarvan genieten. Zij stonden 

buitenlanders toe om uit hunnen rijken voorraad onbekrompen te putten 

en zorgden zelfs dat beschrijvingen en afbeeldingen van planten door 

fransche kruidkundigen verzameld, maar die in dat groote land geene uit- 

gevers vonden, in Holland het licht zagen, zoodat zij door hunne vrijgevig- 

heid een volk beschaamden, dat onder den roemzuchtigen Loprwijk XIV 

voor de wetenschappelijkste natie der wereld wenschte door te gaan. 

Na BOERHAAVE werd ADR. VAN ROIJEN | in 1782 hoogleeraar in de 

kruidkunde te Leiden, die wel fraaie latijnsche gedichten over de plan- 

ten schreef, maar hij noch zijn zoon pAvip, die hem er 1754 in het 

professoraat opvolgde en in 1786 door prof. BRUGMANS werd vervan- 

gen, hebben belangrijke kruidkundige werken uitgegeven. 

Van meer belang was de Flora van Virginie door J. F. GRONOVIUS 

in 1743 te Leiden in het licht gegeven volgens planten hem door 

CLAIJTON overgezonden, waarvan zijn zoon TH. G. GRONOVvIUS in 1762 

eene vermeerderde uitgaaf gaf en waarin vele zeldzame soorten ver- 

meld zijn. J. F. GRONOvIUS gaf ook in 1755 eene Flora orientalis uit, 

volgens de gedroogde planten, die RAUWOLF in 1576 uit Egypte mede- 

bracht en die te Leiden bewaard worden. 

MrerrBure, custos van den Leidschen hortus, liet ook in 1798 af beel- 

dingen in fol. van zeldzame gewassen verschijnen. 

Inmiddels beiĳverden zich de twee hoogleeraren BURMAN te Amster- 

l Van het ter zijner eer genoemd geslacht Royena zijn twee soorten glabra en lucida 

in den Hortus Amstelodamensis van J, COMMELIJN in deel I, 65 en 96 afgebeeld, 
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dam met goed gevolg om den in de 17de eeuw verworven roem van 

den hortus aldaar ook in de 18de eeuw te handhaven. 

JOAN BURMAN (geb. 1707, gest. 1780) gaf van 1738-—1739 een deel 

in 4° uit, waarin uitsluitend Kaapsche planten op 100 platen zijn af- 

gebeeld en waaronder de Monsonia Burmanni Do., door de hollandsche 

boeren Giftdoorn genoemd wegens de lange stekels waarmede hij ge- 

wapend is, en vele vetplanten die, zooals bijv. de vuistvormige wolfs- 

melk, zeer zonderlinge gedaanten vertoonen. 

Zijn zoon NIC. LAUR. BURMAN (geb. 1734, gest. 1793) gaf in 1768 eene 

Flora van Indië uit, waarin omtrent 1500 soorten beschreven zijn en 

waarachter eene naamlijst gevoegd is van Kaapsche planten door OLDEN- 

LAND verzameld. Op de bijgaande 67 platen is onder vele anderen ook 

op pl. Leen ter eer van BOERHAAVE genoemd plantengeslacht afgebeeld, 

dat even als de groote man uiterlijk slechts weinig vertooning maakt, 

maar tot de familie der welriekende Nyctagineae behoort. Hij gaf ook eene 

verhandeling uit: De Gerantüs Lugd. Bat. 4° cum ieon. De Amsterdamsche 

hoogleeraar in de kruidkunde a. vrorrk gaf in 1797 eene redevoering 

uit over hetgeen in die stad ten behoeve der plantenkennis was verricht. 

Tot hier toe hebben wij alleen nagegaan wat te Leiden en te Am- 

sterdam ter bevordering der plantkunde werd gedaan, maar de bil- 

lijkheid vordert dat wij ook het oog slaan op andere steden van ons 

land, waar instellingen van hooger onderwijs bestonden en de kruid- 

kunde dus ook onderwezen werd. 

HrNDrIK REGIUS (geb. 1598, gest. 1679), als ijverig aanhanger van 

de wijsbegeerte van pEsCARTES bekend, gaf reeds in 1650 eene opgaaf 

der planten van den Utrechtschen hortus, en WACHENDORF (geb. 1702, 

gest. 1758) stelde in zijne in 1747 uitgegeven plantenlijst eene indee- 

ling der gewassen voor, die een mengsel van de natuurlijke en kunst- 

matige schikking was, maar geen bijval vond wegens de langgerekte 

uitdrukkingen, zooals bijv. die van Pollaplostemopetalae, waarmede 

hij wilde te kennen geven dat eene bloem meer meeldraden dan bloem- 

bladen had. Van eene zonderlinge aan de ris verwante Kaapsche plant, 

die na hem Wachendorfia genoemd is, werd door 5. BURMAN eene be- 

schrijving met afbeelding in 1757 gegeven. 

STEVEN J. VAN GEUNS, sedert 1791 hoogleeraar in de plantkunde te 

Utrecht, gaf in 1778 eene lijst van inlandsche planten uit, die hij met 

250 soorten vermeerderde ', en onder zijn opzicht zijn van 1792—96 de 

1 Van GEUNs, Spicilegium plantarum quo GORTERI flora locupletatur, K, Bibl, 
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fraaie afbeeldingen in fol. in het licht gegeven der sierplanten die 

VOORHELM SCHNEEVOOGT te Haarlem kweekte. 

Perrus MULERIUS, die te Montpellier eene rijke verzameling van planten 

had opgedaan, werd in 1629 prof. in de kruidkunde te Groningen en 

stichtte aldaar op eigene kosten een plantentuin. HENDRIK MUNTING, die 

van 1654—1658 datzelfde ambt aldaar bekleedde, en zijn zoon ABRAHAM, 

die hem van 165883 daarin opvolgde, vulden dien hortus met uit- 

heemsche planten, en gaven er beschrijvingen en afbeeldingen van uit, 

die wel fraai gegraveerd zijn, maar weinig wetenschappelijke waarde 

bezitten. De Semecarpus en Lawsonia uit Oost-Indië, welke laatste eene 

stof oplevert waarmede de vrouwen hare haren en nagels geel ver- 

ven, werden in 1646 te Groningen gekweekt. 

De hortus te Harderwijk was in 1649 aangelegd, en prof. WESTENBERG 

gaf er in 1709 eene plantenlijst van uit, maar deze kreeg eerst eenige 

beteekenis toen DAVID DE GORTER aan zijn vader JOHANNES, sedert 1725 

prof. in de geneeskunde, als lector in de kruidkunde toegevoegd was. 

Beiden werden in 1754 door de keizerin erisaBETH naar Petersburg 

beroepen, maar keerden vier jaren later van daar terug. Davip schreef 

eerst in 1745 eene Flora van Gelderland en in 1765 eene van de Ver- 

eenigde Provinciën, die beiden evenwel veel te wenschen overlieten. 

Vroeger had hij in Petersburg eene Flora van Ingrie uitgegeven, vol- 

gens de planten door KRASCHENINNIKOW verzameld. ’ 

Hier moet ook melding gemaakt worden van den beroemden Zweedschen 

natuuronderzoeker LINNÉ, dewijl hij in 1735 te Harderwijk door prof. JOHAN 

DE GORTER tot doetor werd bevorderd en door zijn verblijf en het gastvrij 

onthaal, dat hem in ons vaderland ten deel viel, in de gelegenheid werd 

gesteld om zijne kruidkundige oefeningen te voltooien, vooral door het ge- 

bruik der rijke verzamelingen van Indische en Kaapsche planten van prof. 

J. BURMAN en der kostbare natuurkundige boekerij van den heer GEORGE 

CLIFFORT, op wiens buitenverblijf den Hartenkamp bij Haarlem hij een 

geruimen tijd vertoefde en van welks voortreffelijken plantentuin hij 

eene uitstekende beschrijving in fol. met 37 keurige platen uitgaf, waarop 

onder anderen twee nieuwe door hem benoemde geslachten Cliffortia en 

Roëllia voorkomen, waarvan de laatste als hulde was opgedragen aan 

den Amsterdamschen prof. in de ontleedkunde WILLEM ROËLL, die vele 

Kaapsche en Japansche gewassen had ingevoerd. 

‚1 Flora Gelro-Zutphiana Hard. 1745, cum append. Ib. 1757; Flora Belgica, 

„Ultraj. 1765, en Flora Ingrica, Petrop. 1761. 
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LinNé onderzocht in gezelschap van DAVID DE GORTER de planten van 

de omstreken van Harderwijk, en in den hortus te Leiden draagt nog 

een door hem aldaar geplante Zonicera alpigena den naam van boom 

van LINNAEUS. Het is opmerkelijk dat hij juist gedurende zijn tweejarig 

verblijf in Holland de meeste zijner werken schreef, waardoor hij zich 

een onsterfelijken naam verwierf. 

Er blĳft ons nog over om kortelijk van den kruidtuin te Franeker 

te spreken. In ons land had men lang verzuimd om de planten vol- 

gens haren natuurliĳjken rang te schikken, maar de bekwame DAvID 

MEESE, hortulanus te Franeker, gaf in 1768 een Handboek der Kruid- 

kunde uit, waarvan SCHULTENS zegt dat het jammer was dat dit ‘‘heerlijk 

boek’ slechts gedeeltelijk uitkwam. Daarin gaf hij zeer nauwkeurige 

waarnemingen omtrent de zaadlobben der planten en verbeterde zelfs 

eenige misslagen van LINNÉ, zoo als toen hij bijv. de rolronde lichaampjes 

in de roosvormige uitgroeisels van het Polytrichum mos als kiemen be- 

schouwde, die door LINNÉ voor zaadhuisjes en door HeDwicH voor meel- 

draden waren aangezien. In de verzameling van handschriften van den 

baron VAN HEEMSTRA zag ik eene afbeelding en beschrijving van den 

koffieboom door mresr, waarbij vermeld was dat hij aan prins wILLEM 

V in den hortus te Franeker koffie en suiker aanbood, die aldaar ge- 

kweekt waren. Meese liet eene verhandeling over de samengestelde 

bloemen het licht zien, ' waarover LE FRANCQ VAN BERKHEY te Leiden 

in 1760 ook een werkje uitgaf, dat nuttig is, dewijl daarin de bena- 

mingen, door LINNÉ aan de verschillende bloemdeelen der Compositae 

gegeven, door uitmuntende afbeeldingen opgehelderd zijn. De naam van 

Meesía werd door meowicH aan eene mossoort onzer duinvaleien gege- 

ven, terwijl EHRHART den naam van Berkheya aan een Kaapsch plan- 

tengeslacht gaf, dat na verwant is aan Gorteria, waarvan eenige soorten 

met hunne groote oranje bloemen en fraaie zilverwitte bladen onze 

tuinperken versieren. 

Behalve in de steden, waar zich eene akademie of een atheneum be- 

vond, werden ook in andere plaatsen van ons land plantentuinen aan- 

gelegd, zoo als bijv. te Breda, dat door FREDERIK-HENDRIK met eene 

1 Het XIX classe van de Genera plantarum van LINNAEUS Leeuw. 1761 met 7 plat. ; 

opgedragen aan den heer AR. v. LENNEP, die eene kostelijke verzameling van planten 

aankweekte. K. Bibl. Achter dit werk is de afbeelding van eene 4 voet groote Laminaria 

digitata, aan de friesche kust aangespoeld. 
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doorluchtige school was begiftigd en van welker kruidtuin in 1647 eene 

beschrijving door JoH. BROSTERHUIS verscheen; te Haarlem, waarvan DE 

KOKER in 1702 eene naamlijst uitgaf, en te 's Gravenhage, die door dr. 

SCHWENCK (geb. 1707, gest. 1785) in 1752 beschreven werd. Ter eere 

van dezen laatsten gaf LINNÉ aan eene plant uit Berebice , van de familie 

der Scrophulartaceae, den naam van Schwenkia americana, waarvan DAV. 

VAN ROYEN eene beschrijving met gekleurde afbeelding uitgaf, 

FLORA VAN NEDERLAND. 

Het onderzoek van de in het wild groeiende planten was hier te lande 

tot in het begin dezer eeuw in vergelijking van dat der uitheemsche 

gewassen eenigszins verwaarloosd geworden. Wel had reeds in 1621 

dr. KNiJF in een latijnsch gedicht 200 planten uit de omstreken van 

Naarden duidelijk omschreven. ' Zelfs kleine plantjes waren hem niet 

ontsnapt, zooals bijv. Renibus et splend cumgq. hepate Cuscuta prodest, 

of de Lllecebrum, wiens naam hem ongeschikt voorkomt, quza non allscit 

ad se, At succo mordace sui dissuadet ab usu. De Ornithopodum perpusillum 

beschrijft hij juist: Claviculis referens formam pedrs altivolantis. Est 

pecudum esca satis praestans, mortalibus haud est. Het door MARTINET in 

zijn catechismus afgebeeld vliegevangertje vergeet hij niet. Ros solis et 

undique sparsis crinibus et rubea florescens fronde rugosa. PiLLETIER 

uit Montpellier gaf in 1610 eene plantenlijst van Walcheren uit. ? 

Voorts hebben wij reeds gezien wat later MEESE, DE GORTER en VAN 

GEUNS voor de kennis onzer inlandsche Flora deden, maar er bleef op 

het einde der vorige eeuw daaromtrent nog veel te doen overig. 

Hierin kwam in den aanvang dezer eeuw eene gelukkige verande- 

ring, toen J. Kors het groote plaatwerk van sePP over onze Flora begon 

te bewerken; en toen prof. VAN HALL in 1825 zijne Flora van Noord- 

Nederland het, licht deed zien, werd de belangstelling in dit voorname 

deel der kruidkunde bij ons sterk aangewakkerd. Het bestemmen der 

soorten werd door dit werk zeer gemakkelijk gemaakt, en dewijl de 

1 Goylandiae libri duo, eum herbarum omnium in eadem regione sponte nascen- 

tium enarratione; 4°, Amst. 1621. Van dit zeldzaam werkje is een exemplaar op de 

kon. bibl. te ’s Gravenhage. 

2 Plantarum in Wallachria nascentium synonymia, Middelb. 1610. 8°. 398 pag. 

Kon. Blbl, Hij werd hiervoor met eene zilveren schaal beloond. 
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groeiplaatsen steeds waren aangegeven, kon ieder nagaan welke ge- 

wassen hij in de door hem bewoonde streken zou kunnen aantreffen, 

naar gelang die uit duin-, hei-, veen- of kleigrond bestonden. Het 

bleek dan ook weldra dat verscheidene beoefenaars der plantkunde 

zich met ijver op het onderzoek van plaatselijke florae toelegden, waar- 

van vooral de flora van Leiden door de doctoren pozy en MOLKENBOER 

en die van Nijmegen door de heeren GEVERS-DRYNOOT en ABELEVEN uit- 

gegeven, duidelijke bewijzen waren. In 1840 deed de Leeuwardsche 

apotheker BRUINSMA eene Flora frisica het licht zien, waaruit bleek 

dat sommige planten, zooals de Lobelia Dortmanna, Ledum palustre en 

Oaycoccus palustris, die veel op de Utrechtsche en Geldersche hooge 

veenen voorkomen, in Friesland niet groeien, terwijl andere, zooals 

Arnica montana en Vaccinum vitis idaea, die ik in het Sticht slechts zelden 

aantrof, aldaar gemeen zijn. Prof. HARTING, die van 1841—43 te Fra- 

neker en nog later te Utrecht een tijdlang de kruidkunde onderwees, 

gaf in zijne Beschrijving van het eiland Urk, Utr. 1853, eene lijst van 

86 aldaar groeiende phanerogamen, waaronder 17 kenmerkende zee- 

planten. De jeugdige prof. HOFFMAN te Deventer, die door zijne uitmun- 

tende ontleedkundige afbeeldingen der bladen van Lemna (Telmatophace) 

arrhiza * zoo groote verwachtingen deed koesteren, stierf reeds in 1841, 

terwijl zijn rijk herbarium aan het Athenaeum aldaar kwam. 

De verspreide krachten van alle deze met vurigen ijver voor onze 

inlandsehe planten bezielde kruidkundigen werden nu bijeenverzameld, 

door het oprichten eener vereeniging, tot het samenstellen eener zoo 

veel mogelijk volledige Nederlandsche Flora in 1847. Jaarlijksche ver- 

gaderingen hadden plaats, waarop elk lid de uitkomsten zijner onder- 

zoekingen kon mededeelen; een algemeen herbarium werd aangelegd, en 

weldra begon men met het opmaken en uitgeven eener voorloopige 

naamlijst (Prodromus), eerst in 1850 onzer zichtbaar bloeiende en daarna 

van 1851—53 ook onzer bedekt bloeiende gewassen. De doctoren vaN 

DEN BOSCH, BOURSE WILs en de heer BUsE waren met bovengenoemde 

doetoren pozy en MOLKENBOER de hoofdleiders dezer nuttige onderne- 

ming, welke met zoo gelukkige uitkomst bekroond is geworden, dat 

de Nederlanders nu niet meer bij andere volken ten achter staan in de 

kennis hunner inlandsche planten. Het bleek uit genoemden Prodromus 

1 Uitgegeven in het Tijdschr. van v. D. HOEVEN en DE VRIESE Deel IV. 

De Flora Campensis van BoNpaM en Top in 1849, en de Flora der Nederl, 

Noordzee-eilanden van Horkema in 1870 uitgegeven, verdienen hier ook vermelding. 
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dat in ons land 1300 soorten van zichtbaar bloeiende en 36 soorten 

van met vaten voorziene bedekt bloeiende gewassen gevonden worden. 

Volgens mijne meening moet de Micottana rustica, die in mijnen tuin 

te Leiden en bij Utrecht als onkruid opsloeg, even goed in onze Flora 

opgenomen worden als dit in den Prodromus geschied is met den Astra- 

galus glyeyphyllos en de Veronica peregrina, die in mijnen tuin te Leiden 

en elders ook van zelf opkwamen, alsmede de eigenlijk op kalkbodem 

groeiende, maar bij ons zeer zeldzaam op puinhoopen aangetroffen 

Frankenta pulverulenta. 

De Tillaea muscosa, de eenige inlandsche Crassulacea, die ik voor het 

eerst in ons land bij Driebergen ontdekte, loopt zoo weinig in het oog, 

dat, toen ik den kruidkundigen KRAEPELIEN te Zeist op hare groeïplaats 

bracht, hij dit mosachtig plantje niet eer bemerkte dan nadat ik hem 

aanwees dat hij het reeds ongemerkt vertrapte. 

Ondertusschen hadden de heeren MIQUEL en DASSEN in 1832, in het 

tweede deel der Flora van prof. VAN HALL eene lijst der inlandsche 

varens, blad- en levermossen laten volgen, welke bij mij steeds eene 

dankbare herinnering opwekt, dewijl het mij met behulp daarvan ge- 

lukte, om bij het verzamelen dezer aantrekkelijke, maar dikwijls 

moeielijk te bestemmen plantjes, de soorten meestal met zekerheid te 

bepalen. Deze kleine eryptogamen, welke zelfs midden in den winter, 

wanneer alle andere plantengroei rust, zoo weelderig tieren, hebben 

dikwijls in de Driebergsche bosschen mijne bewondering gaande gemaakt 

door de oneindige verscheidenheid van vorm en het fijn cellenweefsel 

hunner blaadjes, van den in het oogloopenden en grootbladigen Afntum 

cuspidatum af, tot de bijna onzichtbare en bladlooze Burbaumta aphylla 

toe. Hun onderzoek kan dan ook aan jeugdige botanici niet genoeg 

aanbevolen worden. Het gebruik van de niet zeer kostbare door wrLsoN 

uitgegeven Bryologia van HOOKER en TAYLOR, waarin alle Engelsche en 

dus ook Nederlandsche mossoorten beschreven en afgebeeld zijn, biedt 

bij het bestemmen dezer plantjes eene uitmuntende ondersteuning aan. 

In bovengenoemd werk van MIQUEL en DASSEN waren 182 inlandsche 

mossoorten opgegeven, maar toen het Iste stuk van het tweede deel 

van den Prodromus flor. batav. in 1851 door de Dren pozy, MOLKENBOER 

en VAN DER SANDE LACOSTE uitkwam, werd hun aantal tot 316 ge- 

bracht, waaronder zich zelfs twee nieuwe soorten bevonden. 

In 1840 gaf Dr. mrqurr in het 2de stuk van het Ilde deel van de 

Flora van Prof. vaN marr eene opgaaf der inlandsche korstmossen en 
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wieren, waarin het aantal der eersten 120, dat der tweeden 103 soorten 

bedroeg, maar het cijfer vooral dezer laatsten bleek weldra veel te laag 

te zijn; want toen in 1850 de lijst der inlandsche korstmossen en 

wieren door Dr. VAN DEN BOSCH voor den Prodromus bewerkt het licht 

zag, waren daarin van de eersten 174, van de laatsten 540 soorten 

opgegeven. Van de wieren was vooral een groot aantal aan het Sche- 

veningsche strand door den heer VRIJDAG ZIJNEN verzameld, terwijl 

Prof. naARTING zich door zijne belangrijke onderzoekingen omtrent de 

kleine Diatomaceae zeer verdienstelijk had gemaakt. 

Dr. vAN DER TRAPPEN te Naaldwijk vermeerderde zeer de kennis om- 

trent onze inlandsche zwammen door het vervaardigen van uitmuntende 

afbeeldingen der door hem gevonden soorten, waarvan hij er 79 in 

het VII—XI deel der Flora batava het licht deed zien. De onderzoe- 

kingen omtrent onze inlandsche hoogere paddestoelen, door de Dren pozy 

en MOLKENBOER eerst afzonderlijk uitgegeven, verschenen na hun dood 

in 1858 gezamenlijk in het IIde deel van den Prodomus, en in 1864 gaf 

Dr. HARTSEN eene lijst der door hem en mijzelven in den omtrek van 

Driebergen verzamelde paddestoelen, waaronder zich omtrent 50 soor- 

ten bevonden die in den Prodromus niet waren opgegeven. Later trof 

ik in de Driebergsche bosschen nog verscheidene andere voor onze 

Flora nieuwe soorten aan, die ik aan den hoogleeraar OUDEMANS te 

Amsterdam tot onderzoek afstond, die deze benevens andere door hem 

bijeengebrachte nieuwe soorten, voor zoo ver zij eenige onzekerheid in 

de bestemming schenen op te leveren, aan Prof. Fries in Zweden, die 

zich door zijne onderzoekingen een groot gezag aangaande zwammen heeft 

verworven, toezond. Na het oordeel van dezen Nestor te hebben inge- 

wonnen, gaf Prof. OUDEMANs eene lijst dezer aanwinsten uit in de Archives 

Néerlandaises van 1867, waaruit bleek, dat onder mijne Driebergsche 

paddestoelen 30 voor onze Flora nieuwe en daaronder twee zeer merk- 

waardige soorten waren, namenlijk Agaricus robustus, die tot nu toe 

slechts in Noord-Oostelijk Europa was aangetroffen, en eene geheel 

nieuwe Daedalea, door Prof. rrirs D. Oudemansi benoemd. Later heeft 

Prof. oUDEMANS in de Archiv. Néerl. van 1873 nog eene lijst van nieuwe 

aanwinsten voor onze micologische Flora gegeven, waarvan de Agar. 

lenticularis en confluens in de Flor. batav. op pl. 1100 en 1085 zeer 

goed zijn afgebeeld, zooals ook alle andere platen van dit werk beter 

bewerkt zijn, sedert dat de heer vAN ErDEN de zorg daarvan op zich 

genomen heeft. In het Album der Natuur van 1865 gaf de heer VAN EEDEN 
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ook afbeeldingen van de twee merkwaardige zwammen: Geaster forni- 

catus en Boletus parasiticus, bij Haarlem gevonden. In 1868 waren de 

lagere schimmels in het herbarium der Nederl. Vereeniging voorhanden 

door Dr. wrsreNDorP te Termonde bestemd en werden in 1862 in het 

laatste deel van den Prodromus uitgegeven. 

Door alle deze onderzoekingen was onze mycologische Flora aanzien- 

lijk vermeerderd en tot de hoogte van die van andere landen gebracht, 

want, terwijl in Beijeren en Engeland 348 Agarici gevonden zijn en men 

in 1858 van slechts 278 inlandsche soorten kennis had bekomen, was 

hun aantal in 1866 tot 385 toegenomen. In dat jaar waren in het 

geheel 18347 zoowel hoogere als lagere soorten van Fungi hier te lande 

bekend, zeker geen klein getal en dat reeds het aantal onzer zichtbaar 

bloeiende planten overtrof en als bewijs kan strekken hoevele natuur- 

voortbrengselen men in ons vaderland kan waarnemen, indien men 

slechts de moeite wil nemen om ze oplettend gade te slaan. Men vrage 

nu niet minachtend, hoe kunnen paddestoelen zoo groote belangstelling 

opwekken? Ik kan verzekeren, dat ik, vooral in October in de Drie- 

bergsche bosschen wandelend, mij dikwijls niet genoeg heb kunnen 

verwonderen zoowel over het groot aantal en de verscheidenheid van 

vormen als over de dikwijls prachtige kleuren, waarmede deze crypto- 

gamen prijken, ja zelfs over den aangenamen reuk dien sommige reeds 

van verre verspreiden, zooals bijv. de Pricholoma sulfureus, die de geur 

van oranjebloemen, de op wilgen groeiende Trametes suaveolens en de 

Clitocybe suaveolens, die sterk naar anijs rieken, evenals de Agaricus 

rhinocerotis van de Javaansche bergen, die volgens Dr. JUNGHUHN een 

sterken anijsgeur heeft en eene lekkernij voor Rhinocerossen is, terwijl 

allen, die met mij de gelegenheid hadden om den Polyporus frondosus 

op Dennenburg bij Driebergen te zien, verbaasd hebben gestaan over 

deze reusachtige zwam, die jaarlijks in October op eene bepaalde plaats 

uit den zandgrond opschiet tot eene hoogte van ruim twee voeten en 

met hare talrijke waaiervormige vertakkingen een omvang van verschei- 

dene voeten bereikt. 

Voordat wij van onze inlandsche plantkunde afscheid nemen, moeten 

nog vermeld worden: het algemeen bekend en hoog gewaardeerd werk 

over de Flora van Nederland van Prof. oupeMANs, in 1855 met gekleurde 

platen uitgegeven, en de handleiding tot het bepalen van de in Neder- 

land wildgroeiende planten van Prof. surINGAR in 1873 verschenen, 

van welke beiden reeds twee uitgaven het licht zagen, terwijl ook de 
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beschrijving onzer onkruiden met bijgevoegde afbeeldingen door Prof, 

VAN HALL zeer geschikt is om deze schadelijke gewassen Goor tuiniers 

en landbouwers goed te leeren onderscheiden en hun middelen aan te 

wijzen om ze uit te roeien. De leerzame en onderhoudend geschrevene 

werken over de plantkunde van den heer wirre, hortulanus te Lei- 

den, zijn in ieders handen, zoodat ik hier niet daaraan behoef te 

herinneren. 

FLORA VAN INSULINDE. 

Nadat wij dus hebben aangewezen dat de beoefening der plantkunde 

ìn ons vaderland gedurende de 18de eeuw in vollen bloei was en in de 

19de allengs weder begon toe te nemen, zullen wij nu zien dat de be- 

langstelling in den plantenschat onzer Oost-Indische bezittingen ook 

op het einde der vorige en in het begin van deze eeuw steeds voortleefde, 

Dit toonde vooral de Raad-extraordinaris RADERMACHER, toen hij in 

1778 het Genootschap van Wetenschappen en eenen plantentuin te 

Batavia stichtte, in 1780 eene lijst van Javaansche planten en in 1785 

goede beschrijvingen van Sumatra en Java uitgaf en HOUTTUIJN in de ge- 

legenheid stelde om in 1784 getrouwe beschrijvingen en afbeeldingen 

te geven van den Sumatraanschen kamferboom (Dryobalanops camphora), 

wel te onderscheiden van den Chineeschen Laurus camphora. De Hollanders 

hadden dien boom reeds in 1595 leeren kennen en Prof. pr VRIESE gaf 

in 1851 eene monographie daarvan uit, voornamelijk volgens JUNG- 

HUHN’s mededeelingen. ' 

RADERMACHER werd ongelukkig in 1783 op een schip door Chinezen 

vermoord, maar de Spanjaard NORONHA (gest. 1787), van wien in 1791 

een verslag uitkwam omtrent Javaansche planten en in het bijzonder 

over de Altingia eacelsa* (later door Prof. BLUME in zijne Flora van Java 

als Ziquidambar van LINNÉ uitvoerig afgebeeld), en de Amerikaan 

HORSFIELD, die in 1817 de planten van de Vorstenlanden onderzocht, 

bleven (de laatste sedert 1802) in dienst van ons Oost-Indisch bestuur , 

1 Dit geschiedde bij gelegenheid der feestviering van het 50-jarig professoraat van 

den hoogleeraar REINWAKDT. 

2 Deze boom (Rasamala) wordt 140 —180 voet hoog en is dus ruim nog eens zoo 

lang als onze eiken en beuken. Hij heeft een gladde grijze schors, levert eene welrie- 

kende hars (benzoë) en groeit op eene hoogte van 2000 tot 5000 voeten, 
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terwijl SPANOGE in 1832 de planten van het eiland Sumbawa beschreef 

en in 1836 eene flora van Timor in de Zinnaea van 1841 uitgaf. 

Eene verhandeling van Prof. DE vrrese (in het Tijdschr. van Natuurl. 

gesch. en Physiol.) over den heester die den Steranijs (Lllicium andsatum) 

voortbrengt, gaf aan Dr. sreBoLD aanleiding om aan te toonen dat 

niet deze soort, maar de uit China ingevoerde boomachtige 1llic. reli- 

giosum (op pl. IT van zijne Flor. japon. afgeb.) in Japan groeit. 

_Nadat Insulinde in 1816 weder aan Nederland was gekomen, droeg 

onze regeering aan den hoogleeraar REINWARDT op, om aldaar weten- 

schappelijke onderzoekingen te doen, hetgeen ook door hem met veel 

ijver werd volvoerd, hoewel ongelukkig de door hem verzamelde na- 

tuurkundige schatten tot viermalen toe door schipbreuk verloren gin- 

gen, een ramp die ook aan den wetenschappelijken Engelschen gouver- 

neur van Java STAMFORD RAFFLES was overkomen, zoodat het uit deze 

en andere tegenspoeden scheen te blijken dat de rijke Oostersche natuur 

slechts ongaarne hare voortbrengselen tot onderzoek aan het beschaafde 

Westen wilde afstaan. Evenwel werd naderhand een deel der door Prof. 

REINWARDT bijeengebrachte planten, die hij bij zijn dood in 1854 aan 

het Leidsch herbarium had vermaakt, onder opzicht van zijn opvolger 

Prof. DE vriese van 1856-—57 uitgegeven. Aan den heer BUusE was de 

behandeling der grassoorten toevertrouwd. Onder de 365 beschrevene 

soorten zijn vooral merkwaardig de Wormia excelsa van Zuidelijk Java, 

aan welken boom Dr. BLUME vroeger den naam van Capellia, als hulde 

jegens den gouverneur generaal VAN DEK CAPELLEN gegeven had, en de Zuca- 

lyptus leucodendron van Timor, tot een geslacht van boomen behoorend 

waarvan in Nieuw-Holland 140 soorten voorkomen en waaronder de 

E. globulus als bekend koortswerend middel ook in Algerië en vooral 

in de door moeraskoortsen verpeste omstreken van Rome aangeplant 

wordt. De afbeeldingen van Orchideën door den natuurkundigen Dr. 

VAN HASSELT (gest. 1822) op Java geteekend, zijn door Prof. vaN BREDA 

uitgegeven, maar zijn voor een deel te onduidelijk afgebeeld om de 

soorten met zekerheid te bestemmen. 

De plantenschat, door Dr. morsrreLp in Insulinde verzameld, zag in 

‚1838 te Londen in fol. het licht door de zorg van Prof. BENNErT en 

leverde nog veel belangrijks voor de kruidkunde op. Onder anderen 

zijn daar afgebeeld de befaamde Giftboom Upas (Antiaris tozicaria) ook 

door Prof. BLUME in zijne Rumphia uitvoerig beschreven en afgebeeld, 

de Rhododendron javanicum en retusum, de eerste met klok- de tweede 

18 
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met buisvormige roode bloemen, de Horsfieldia aculeata, een heester 

met pluimvormende bloemen en palmvormig ingesneden bladen, die, 

hoewel afwijkend van de gewone bewerktuiging der schermbloemige 

gewassen, toch daartoe behoort en den overgang tot de Araliaceae 

maakt. In 1868 is deze 10 voet hooge heester door den heer GROENEWEGEN 

hier te lande ingevoerd. De Zippelia lappacea (Piperaceae), wier vrucht 

met van weerhaken voorziene stekels is gewapend; de Phalaenopsis 

amabilis, eene witte welriekende Orchidee, die langs de kusten van 

Insulinde groeit, en de Freycinetia Gaudichaudii van de bergen van Oostelijk 

Java, welk geslacht van Pandanus verschilt door eene veelzadige vrucht. 

Prof. REINWARDT had op last onzer regeering een hortus te Buiten- 

zorg aangelegd, welke Dr. BLuME, die er directeur van werd, zoo zeer 

‘vermeerderde, dat, toen hij uit Java vertrok, de hortulanus zipPerrus 

(gest. 1829) er-een catalogus van kon opmaken, die 3385 bestemde 

soorten bevatte. Van de plantkundige waarnemingen door ziPPELIUS 

langs de kust van N. Guinea gedaan, kwam een verslag in de Konst- 

en Letterbode van 1829. 

Dr. BruME, die op Java omtrent 2000 gedroogde plantensoorten had 

bijeengebracht, begon daarvan reeds in 1825 te Batavia eene opgaaf 

uit te geven, waarin hij een zeer groot getal van nieuwe soorten be- 

schreef, waaronder 292 Orchideën, behoorende tot 86 geslachten , voor- 

namelijk bewerkt volgens de teekeningen van Dr. vaN HasseLT. Daarvan 

zijn 11 soorten in 7 geslachten met poedervormige stuifmeelmassa, 32 

soorten in 12 geslachten met korrelige stuifmeelmassa, en 249 soorten 

in 67 geslachten met wasachtige stuifmeelmassa. De soorten der twee 

eerste afdeelingen groeien meerendeels op den grond, die der laatste 

grootendeels woekerend op boomen. 

In Nederland teruggekeerd begon BLuME eene groote met gekleurde dt 

ten opgeluisterde Flora van Java uit te geven, waarin vele soorten voor- 

komen van het op boomen, vooral op Emblica officinalis (Euphorbiaceae) 

woekerend en met fraaie bloembundels versierd geslacht Zoranthus, van 

het tot de broodboomen behoorend geslacht Uvaria, van het geslacht 

Magnolia, wel bekend door de Noord-Amerikaansche sierheesters van 

dien naam, die, wegens hunne schoone, welriekende bloemen, ook bij 

ons veel aangekweekt worden, van Dipterocarpus-soorten, boomen wier 

vruchten van twee lange vleugels voorzien zijn, die eenigszins gelijken 

op de zaden van onzen ahorn; de aan twee verdienstelijke natuuronder- 

zoekers herinnerende Brugmansia Zippelii, die op den berg Salak op 
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Cissus verrucosa woekert en tot de zonderlinge Rhizantheae behoort, 

evenals de Rafflesia patma, wier groote wit en grijs gevlekte bloemen 

op stengels van Cissus scariosa op het eiland Noesa-Kambangan ten 

zuiden van Java groeit en in 1854 door Prof. pr vriesm beter is af- 

gebeeld volgens mededeelingen van TEYSMANN, die tevens de teekenin- 

gen overzond van de &. Rochusseniúü, die op den berg Salak op Cissus 

serrulata woekert. De daarbij gevoegde groote plaat, door den admiraal 

VERHUELL zeer fraai geschilderd, stelt den plantengroei op dien berg 

voor en geeft een juist denkbeeld van de weeïderige tropische natuur. 

Rumru had vroeger in zijn Amboinsch kruidboek slechts 35 soorten 

van varens beschreven, en vóór de nasporingen van Prof. BLUME waren 

slechts 40 javaansche varens bekend, waarvan de helft aan dit eiland 

eigen zijn. In zijne Flora liet Dr. BrumE een honderdtal varens af beel- 

den, waaronder vooral opmerkelijk zijn de Phymatodes crassinervum met 

onverdeelde, wit gestippelde bladen en Niphobolus carnosus met stomp 

eivormig, onvruchtbaar, en lang lancetvormig , vruchtbaar loof. In 1828 

gaf hij ook eene afzonderlijke naamlijst uit, waarin eenige honderde 

soorten beschreven werden (alleen van de 6 rijkste geslachten te zamen 

reeds 259 soorten); en zoo zeer was hij overtuigd dat er nog eene 

menigte aan zijne onderzoekingen was ontsnapt, dat hij hun aantal op 

Java zelfs niet bij benadering durfde bepalen. Het bleek later dat 

deze meening juist was geweest, daar Dr. vaN DEN BoscH, die in 1861 

eene beschrijving der op Java voorkomende Hymenophyllaceae het licht 

deed zien, alleen van deze familie van varens reeds 51 soorten liet 

afbeelden. Deze door hare eigenaardige eindelings geplaatste beker- of 

taschvormige vruchtomhulsels zeer gemakkelijk te onderscheiden familie, 

bevat door het meestal fijn uitgesneden loof harer bladen de allerbe- 

valligste varens. Nieuwe soorten dezer familie, door Dr. vAN DEN BOSCH 

beschreven, werden na zijn dood door Prof. surinGar in 1863 in het 

kruidkundig archief uitgegeven. 

De soorten van de familie der Maratttaceae werden in 1858 door de 

hoogleeraren DE VRIESE en HARTING beschreven in een werk, dat vooral 

belangrijk is dewijl het inwendig maaksel dezer varens met behulp 

van het mikroskoop onderzocht en op 9 platen opgehelderd wordt. 

In 1847 zond de heer TEIJSMANN, de verdienstelijke hortulanus 

van Buitenzorg, aan Prof. pr vRIEsE eene soort dezer varens met een 

reusachtigen wortelstam van 2 voeten hoog en van verscheidene voeten 

in omvang en voorzien van dubbel gevinde bladen, die 2—3 meters 
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lang en 1—2 meters breed waren. De Angiopteris erecta, de eerste soort 

dezer familie, was in 1778 door Forster, den reisgenoot van cook op 

de Gezelschaps-eilanden gevonden, en nu werden in bovengenoemde 

verhandeling 98 soorten van deze familie beschreven. 

Onlangs heeft de heer JONKMAN, assistent aan het plantenphysiolo- 

gisch laboratorium te Utrecht, de voorkiemen van soorten dezer familie 

onderzocht, terwijl Prof. RAUWENHOFF de voorkiemen eener andere familie 

van varens (der Gleicheniaceae) heeft nagegaan. 

De Cibotium Cummingi van Sumatra, verwant aan C. glaucescens, dat op 

Java het bloedstelpend panawan Djambi levert, gelijkt door zijn behaarden 

stam op Aspid/um Baromez, het zoogenaamd scytisch schaap , en is in 1851 

door Prof. mrqueL beschreven in de Verhandelingen van het Instituut. 

Prf. BLume begon in 1835 een tweede groot werk uit te geven , waar- 

aan hij den titel van Rumphia gaf, ter eer van RUMPH, wiens naam 

hem door de Academia-Carolina-Leopoldina Naturae curiosorum was 

toegevoegd. Hierin behandelde hij eenige fraaie orchideën, zooals de 

Arachnante moschifera, waarvan de bloemen op groote spinnen met 

bruin geringelde pooten gelijken, verscheidene zonderlinge Aroideae, 

waaronder de Amorphophallus giganteus met groote geelachtige, klok- 

vormige kelkscheede, uit welker midden zich de purperzwarte bloem- 

knods verheft en de Ewijckia, eene blauwbloemige Melastomacea, ter 

eere van den gouvern. gen. EWIJCK genoemd. Ook trachtte Prof. BLUME 

ons de groeiwijze der palmboomen duidelijk te maken, zoowel door 

schetsen waarop de houding dezer gewassen aanschouwelijk is daarge- 

steld, als door een aantal platen waarop het maaksel der bloemen 

en vruchten uitvoerig is afgebeeld. In Insulinde en Nieuw-Guinea waren 

tot in 1868 reeds 188 soorten van palmen ontdekt, welke een vierde 

van de 700 bekende soorten der geheele wereld uitmaken. Daarvan 

zijn 164 soorten met gevederde en 24 met, waaiervormige bladen voor- 

zien. * De Areca pumila, slechts 3 voet hoog, is de kleinste en de Pinanga 

' De Heer JUNGHUEHN beschuldigt, in zijne beschrijving van Java T, p. 129, Dr. BLUME, 

van de beschrijvingen en teekeningen der vroeg overledene Dr. KUHL en v. HASSELT te 

hebben gebruikt voor zijne beschrijvingen van Orchideën en Palmen en neemt het hem 

zeer kwalijk dat hij in zijn Mus. botan. p. 209 een nieuw geslacht van Zerebinthaceae, 

Santiria, ter gedachtenis van een Javaanschen plantenplukker had genoemd, terwijl hij 

met genoegen vermeldt dat hij de ter eer van BLUME door DECANDOLLE benoemde Blumea 

lacera (Compositae) op vuilnishoopen aantrof. De beoefenaars der scientia amabilis 

zijn onder elkander niet altijd amabiles. 
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Kuhlit met roode vruchttrossen, die op de kegels der vulkanen groeit, is de 

schoonste der Javaansche palmen. Brume beschrijft ook rotan-soorten , 

waarvan de Plectocomia elongata als eene liane zich tot boven het loof- 

gewelf van andere boomen verheft, en Podocarpi (Coniferae) , waarvan 5 

soorten in de 3de zone of hoogtestreek van JUNGHUEN op de oostelijke ber- 

gen van Java als zuilvormige boomen eene hoogte van 120 voet bereiken. 

Hierop liet Prof. BLuME in 1858 een folio-deel als vervolg op zijne 

Flora Javae het licht zien, uitsluitend aan de prachtige Orchideën ge- 

wijd en waarin op 70 gekleurde platen een groot aantal dezer sierlijke , 

meest op boomstammen groeiende planten als levend worden voorgesteld. 

Het laatste door dezen verdienstelijken kruidkundige ondernomen 

werk verscheen in 2 deelen 1849—56, onder den titel van Aluseum 

lugduno-batavum , vergezeld van 118 afbeeldingen, waarin hij eene menigte 

van planten uit het Leidsch herbarium beschreef, welke door hem of 

anderen in onze Oost-Indiën en Japan waren verzameld. Hierin beijverde 

hij zich om behalve Melastomaceae, Asclepiadeae enz., ook andere minder 

aanlokkende en daarom tot nu toe verwaarloosde plantenvormen uit 

de familiën der Celtideae en Urticeae meer bekend te maken. 

‚ Ondertusschen was in het door onze regeering uitgegeven prachtwerk 

over onze overzeesche bezittingen van 1838—42, ook een folio-deel 

veschenen waarin Dr. KORTHALS zijne waarnemingen mededeelde over 

de planten die hij van 1882—33 op Borneo en Sumatra had bijeenge- 

bracht. Nieuwe soorten van Nepenthes, vergezeld van ontleedkundige 

bijzonderheden dezer zonderlinge kruikjesdragende gewassen , vele schoone 

vormen van Ternstroemiaceae , Melastomaceae met meestal rozenroode bloe- 

men, een aantal eiken enz. zijn op 70 uitmuntend gekleurde platen afgebeeld. 

In Insulinde zijn 170 soorten van eiken gevonden, waarvan 27 op Java, 

die meestal op de bergen groeien; de Quercus pruinosa var. alpina 

tot op eene hoogte van 9000 voet, terwijl de Q. racemosa als uitzon- 

dering langs het zeestrand van Sumatra voorkomt. De Boschia excelsa, 

een tot de Sterculaceae behoorende hooge boom met witte bloemen en 

stekelachtige vruchten, in gedaante niet ongelijk aan groote beuken- 

doppen, werd door Dr. KORTHALS aan den gouverneur generaal VAN DEN 

BoscH toegewijd. 

In het Nederl. kruidk. archief deel 1—III, Leiden 1848—52 8°,, 

verschenen verscheidene verhandelingen over plantenfamiliën van den 

Indischen Archipel door Prof. pr vriese en Dr, KORTHALS. 

Nadat Prof. mrqueL in de verhandelingen van het Instituut van 
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1850—52 reeds beschrijvingen en afbeeldingen van Oost-Indische ge- 

wassen had gegeven, waaronder 8 soorten van het gelacht Eugenia 

(Myrtaceae), begon hij in 1855 eene volledige beschrijving van alle tot 

dien tijd toe bekende plantensoorten van onzen Oost-Indischen Archipel 

in 3 lijvige deelen uit te geven en liet daarop nog in 1860 een bij- 

voegsel volgen, waarin hij de Flora van Sumatra behandelde en de 

nieuwe hem inmiddels van daar bekend geworden soorten beschreef. 

De hoofduitkomst van dit gewichtig werk was, dat, in 1861, 9918 zicht- 

baar bloeiende plantensoorten in Insulinde waren ontdekt, waarbij nog 

1350 aan Sumatra eigenaardige soorten kwamen. De 4 volgende fami- 

lieën bleken de rijkste te zijn, als: , 

Standelkruidachtigen (Orchideae) met 616 soorten. 

Meekrapachtigen (Rubiaceae) „ 594 : 

Vlinderbloemachtigem (Papilionaceae) „ 550 ú 

Grasachtigen (Gramineae) „ 430 ie 

Bovengenoemde flora van Sumatra is vooral merkwaardig omdat 

daarin eene vergelijking gegeven wordt van den plantengroei van dit 

eiland met dien van Malakka, Java, Borneo en Celebes. De verwant- 

schap der florae van deze 4 groote Sunda-eilanden blijkt meer uit 

overeenstemming dan uit gelijkheid der soorten. Het verschil tusschen 

op Java en Sumatra voorkomende soorten, ja zelfs geslachten, is grooter 

dan men wel zou verwacht hebben van twee zoo dicht bij elkaár liggende 

eilanden. Zoo is bijv. geene der 7 tot nu toe op Sumatra gevonden 

soorten van Balsaminen (Zmpatiens) op Java aangetroffen. De Alang- 

velden, bestaande uit een 3—4 voet hooge grassoort met wollige aren 

(Amperata arundinacea), vermengd met het 10—12 voet hoog groeiend 

Saccharum spontaneum, strekken zich op Sumatra veel lager uit dan op 

Java, waar zij meest op eene hoogte van 3—4000 voet worden aan- 

getroffen. Op de hoogere Javaansche bergtoppen komen meer geslachten 

voor tot den Noordschen plantengroei behoorende, zooals bijv. Typha, 

Acorus calamus enz., dan op de minder hooge bergen van Sumatra. Ook 

van andere Europeesche geslachten, die men in Insulinde niet zou ver- 

wachten, komen daar toch dezelfde of na verwante soorten voor, zoo 

als de ook in onze wateren groeiende Potamogeton natans, pectinata en 

pusilla, terwijl 3 soorten van wilgen op Java en 2 op Sumatra ge- 

vonden zijn. Verscheidene soorten van kastanjeboomen, notenboomen 

(Engelhardtia) en de Acer javanicus met gave bladen worden tusschen 
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eiken op de Javaansche bergen aangetroffen en zijn in Ee Flora Javae 

van BLUME afgebeeld. ! 

Tusschen de koraalriffen der kusten komt de Enhalus acoroïdes voor, 

wiens mannelijke bloemen uit de diepte opduiken, om de vrouwelijke 

aan de oppervlakte van het water te bevruchten. Op de steile rotsen 

die uit zee verrijzen, groeien de Barringtonia racemosa met prachtige 

roode bloemtrossen versierd, de tot de palmen behoorende Korthalsia 

robusta, ja zelfs een eik Quercus Diepenhorstiü, een Rhodendron (Rh. Theis- 

manni) en eene soort van Nepenthes, allen tot geslachten behoorende 

die op Java en Sumatra eigenlijk meer op de bergtoppen worden aan- 

getroffen. Bene Nepenthes-soort tiert op Sumatra zelfs nog op eene hoogte 

„van 9000 voet. Een pijnboom (Pinus Merkusii), afgebeeld in pr vrIEsm’s 

plant. novae pl. II, dezelfde soort als P. Finlaysontae van Malakka , be- 

reikt op de Sumatraansche bergen de zuidelijkste grens van dit geslacht, 

namelijk de evennachtslijn, zonder deze evenwel te overschrijden. 

Op Sumatra zijn ook verscheidene geslachten gevonden , die hun hoofd- 

zetel in Nieuw-Holland hebben, zooals Zeptospermum, Baechea, * Me- 

laleuca en Tristania * (Myrtaceae), Leucopogon (Epacrideae) en vele soorten 

van Melicia (Protaceae), terwijl Casuarina sumatrana (afgebeeld in pr 

VRIESE's plant nov. pl. 1.) in de bergstreken van dit eiland een veel 

opmerkelijker verschijnsel is, dan de 4 andere Casuarieboomen die in 

Insulinde zijn aangetroffen en waaronder C. eguisetifolia overal langs 

de zeekusten van die streken groeit. 

Twee palmboomen: Korthalsia robusta en Teysmannia altifrons, bene- 

vens de op Zycopodium gelijkende Dacrydium Junghuhni (Podocarpeae) 

in het noordelijk en Rhodoleia Teysmanni (Diosmeae) in het zuidelijk deel 

van Sumatra behooren tot de merkwaardigste gewassen: en hunne namen 

strekken tevens als huldeblijken aan drie kruidkundigen , die door hunne 

nasporingen de flora van dit eiland vooral nader deden kennen: Dr. 

KORTHALS, die van 1832—33, Dr.-JUNGHUEN, die van 1840—41, en de 

hieer TEIJSMANN, die van 1855 —58 Sumatra wetenschappelijk doorreisden. 

„De namen der heeren PRAETORIUS, resident van Palembang, en Die- 

PENHORST, assistent-resident in Priaman, die planten op Sumatra lieten 

* Zie ook over de op de Europeesche Flora gelijkende gewassen der Javaansche bergen , 

JUNGHUHN Beschr. v. Java 1. 591. 

3 Deze Baechia ericoides (Sumatrana Bl.) wordt als motwerend middel naar Java 

uitgevoerd | 

Deze levert op Banka kolen voor de tinsmelterijen , 
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verzamelen en deze tot onderzoek aan deskundigen afstonden, moeten 

hier ook eervol vermeld worden, en eene soort van Sumatraansche eik 

en balsamine, die den naam van Diepenhorst ontvingen, strekken tot 

bewijs van erkentelijkheid voor hunne verdiensten. 

Van de planten door JUNGHUHN op Java en Sumatra verzameld, 

kwamen van 1851—55 beschrijvingen uit, bewerkt door de Professoren 

MIQUEL, DE VRIESE, Dr. MOLKENBOER en andere kruidkundigen; ter- 

wijl ZOLLINGER, die van 1842—48 in den Indischen archipel planten bijeen- 

bracht en beschreef, daarvoor beloond werd door scrurrz, die voor den 

Erigeron scandens van THUNBERG, uit Japan, het geslacht Zollingeria 

stichtte, dat van Artemisia verschilt door het gesnaveld en met 2—3 

borstels voorziene zaad. * 

Onder de planten van JUNGHUHN zijn vooral merkwaardig de Pithe- 

colobium Junghuhnianum Benth. (Mimoseae) van de bergen van midden 

Java, met groote kogelronde, karmijnroode bloemhoofdjes, en Ficus 

cerifrua Jungh., uit wiens bast door insnijdingen een melkachtig sap 

vloeit, waarvan een gezocht was wordt bereid. 

De onvermoeide Prof. MrqueL meende met het uitgeven van zijne 

Flora van Insulinde zijne taak nog niet geheel volbracht te hebben, 

maar toonde uit de nog later van hem verschenen hoofdwerken, dat 

zijn ijver in het beschrijven onzer Oost-Indische planten gelijken tred 

hield met den schijnbaar onuitputtelijken voorraad, welken de weelde- 

rige keerkringsstreken opleveren. Zoo gaf hij eerst in 1864 prachtig 

gekleurde afbeeldingen uit van op Buitenzorg gekweekte planten, zoo 

als bijv. van de reusachtige en leverkleurig gemarmerde bloem van de 

op stengels van Ctssus serrulata woekerende Rafflesia Arnoldi ;en hoewel 

deze plant tweehuizig is, bracht deze uit Sumatra naar Java overge- 

voerde vrouwelijke bloem toeh vruchtbare zaden voort, een feit dat 

nog niet opgehelderd is®; verder Jambosa rhytidoearpa met in de lengte 

gegroefde rozenroode vruchten, verscheidene vijgensoorten en eenige 

fraaie Orchideae, waaronder Dendrobium purpureum en crumiferum met 

rozenkleurige en welriekende bloemen, die door rumPa reeds kenbaar 

waren afgebeeld. Hieraan sloot zich een met groote platen voorzien 

prachtwerk door Prof. pe vrinsm in 1854 in het licht gegeven, waarin 

' Zie ook momirtzr, System. Verzeichniss der von H. ZOLLINGER in 1842—45 auf Java 

gesamm. Pflanzen Soloth, 1845—46 , 80, 

? De bloemen van de aanverwante Brugmansia, hierboven reeds vermeld, zijn her- 

maphroditisch. 
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hij ons met gloeiende kleuren de weelderige groeiwijze der Orchideën 

duidelijk voor oogen stelde, zooals zij in den tuin van Buitenzorg naar 

het leven. waren geschilderd. De beschouwing dezer meestal fraaie 

bloemen, die door hare zonderlinge vormen bontkleurige vlinders of 

andere insekten schijnen na te bootsen, verplaatst ons in de verbeel- 

ding midden in de keerkringsbosschen. Eene dezer bevallige hangplanten 

is ter eere van den gouverneur-generaal PaHuD Cirropetalum Pahudii 

genoemd en prijkt met groote oranje bloemen. 

Kort daarop, van 1866—67, liet prof. MIQUEL in zijne Annales beschrij- 

vingen volgen voornamelijk van gedroogde planten uit de Leidsche ver- 

zamelingen, waaronder ook een aantal varens voorkomen, die hij niet 

in zijne bovengenoemde Flora had behandeld. Dit werk is vergezeld van 

gekleurde afbeeldingen, onder anderen van den Phoenicosperma javanicum 

(Tiliaceae), waarvan de vrucht in kleur en grootte op die van Spaan- 

sche peper gelijkt; Fagraea dmperialis met zeer groote klokvormige 

geele bloemen; de Arisaema ornatum, een Sumatraansche Arum, waar- 

van de bloemknods met zonderlinge draadvormige aanhangsels voorzien 

is; Salacia oblongifolia met fraaie oranje vruchten zoo groot als citroenen 

en van Grammotophyllum Rumphianum, eene orchideë met groengeele en 

purpergevlekte bloemen, die door rumpuH reeds te recht onderscheiden 

was van eene aanverwante amboineesche soort, Gr. scriptum. In dit werk 

is ook eene verhandeling opgenomen over de familie der Violarieae door 

prof. OUDEMANS. 

Daarna liet prof. MIQUEL van 1870—71 een ongekleurd plaatwerk in 

4° verschijnen , waarin vooral nieuwe soorten van Nepenthes en ook eenige 

noordsche plantenvormen tot de kruisbloemen behoorende en die in 

Insulinde op de bergtoppen tieren, werden behandeld. 

Het prachtwerk met fraaie gekleurde afbeeldingen van oost-indische 

gewassen, door mevr. HOOLA VAN NOOTEN op Java geschilderd en in 1863 

in fol. uitgegeven, verdient hier ook vermelding. De Klettaria speciosa 

(Scitamineae), waarvan de bloemtrossen met rozenroode schutbladen 

zijn versierd, is vooral opmerkelijk. 

Nadat reeds in 1830 door buitenlandsche kruidkundigen, waaronder 

prof. NEES VAN ESENBEEK, de door prof. REINWARDT, BLUME, HASSKARL 

en anderen op Java gevonden mossen ' waren beschreven, werden in 

| Vooral de Spiridens Reinwardtiù NEES, afgeb. in HOOKER’S Bot. Misc. 1. pl. IL, 

met lange ranken en ongesteelde vruchten, waarvan de buitenste tanden ineen ge- 

rold zijn. 
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1856 de door dr. JUNGHUHN verzamelde t en door dr. vAN DER SANDE 

LACOSTE bewerkte soorten van levermossen in de werken der Kon. akad. 

der wetenschappen uitgegeven en op 22 platen ruim eens zoo vele soorten 

afgebeeld. De doctoren pozy (gest. in 1857) en MOLKENBOER (gest. in 

1854), die beiden tot groot verlies der kruidkunde aan den typlius over- 

leden, maakten zich zeer verdienstelijk door het beschrijven en doen 

afbeelden der bladmossen van Java en Japan, waarvan zij eerst van 

184447 een werk ‘met 60 platen uitgaven, hetwelk zij onder een 

gewijzigden titel van 1854 tot aan hun dood voortzetten, waarna de 

doctoren VAN DEN BOSCH en VAN DER SANDE LACOSTE hunne afgebroken 

taak vervolgden tot in 1870, toen ook Dr. vaN DEN BoscuH stierf, Door 

dit uitmuntend werk, vergezeld van afbeeldingen die op 320 platen 

door den bekwamen kouweLs met behulp van het mikroskoop zijn ge- 

teekend, hebben deze vier onvermoeibare kruidkundige landgenooten 

zich eene eerzuil gesticht, waaruit hunne vlijt en volharding aan het 

nageslacht zullen blijken en met dankbaarheid herdacht worden. Indien 

men niet zonder reden aan de hollandsche kruidkundigen van de vorige 

eeuw kan verwijten, dat zij het onderzoek der bedektbloemige gewassen 

to veel hebben verzuimd, zoo brachten deze hoofdleiders dit hier te 

lande tot eene hoogte, welke eene vergelijking met hetgeen hieromtrent 

in het buitenland is verricht gerust kan doorstaan. 

FLORA VAN JAPAN. 

Dewijl het tot op de helft dezer eeuw uitsluitend aan de Hollanders 

vergund was in aanraking te komen met Japan, zoo hadden alleen 

de geneeskundigen, die met de schepen der oost-indische maatschappij 

dat rijk bezochten, gelegenheid om de planten daarvan te onderzoeken. 

Dit ging evenwel met veel moeite gepaard, en THUNBERG, die in 1775 

te Decima aankwam, moest allerlei listen gebruiken om de omstreken 

van het Hollandsch fort te onderzoeken. Het gras voor de koeien der 

bezetting bestemd en dat van buiten werd aangevoerd onderzocht hij 

nauwkeurig en vond daarin dikwijls zeldzame planten. Onder voor- 

wendsel van geneeskundige kruiden te zoeken, verkreeg hij soms toe- 

t Waaronder de Aerobiwm speciosum D. en M. met 2—5 voet lange draden en de 

Hypnum Reinwardtii, Junghuhniù en Korthalsiù, die kleine tot 5 duim hooge boompjes 

nabootsen, 
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stemming om buiten het fort te mogen herboriseeren. Zoo doende keerde 

hij met eene verzameling van planten en zaden terug, bestemd voor 

den Amsterdamschen kruidtuin, wiens verzorgers hem krachtig hadden 

ondersteund. Hij gaf nu in 1784 eene Flora van Japan uit, opgehel- 

derd door 39 platen, die, even als de in 1794 uitgegeven Zcones , ontleend 

zijn aan de verzameling van 300 plantenafbeeldsels, welke door AcHARD 

voor prof. BURMAN uitmuntend geteekend waren en welke ik in 1868 

mocht bewonderen, toen zij onder de door prof. vroLIkK nagelaten boeken 

verkocht werden. Dr. HourruyN gaf ook eenige afbeeldingen van Japan- 

sche planten, die hij van THUNBERG had ontvangen, in het door hem 

uitgegeven systeem van LINNÉ. 

Van 1826—32 bezocht Dr. von sieBoLD ook onder bescherming der 

nederlandsche regeering Japan en zond van daar 500 gewassen naar 

den Leidschen kruidtuin, waarvan evenwel slechts een 40-tal in leven 

bleven. In 1838 begon hij met prof. ZUCCARINI zijne Flora japonica uit 

te geven, met 137 gekleurde platen, waarin vooral voor tuinbouw ge- 

schikte planten zijn afgebeeld en onder anderen de Sciadopitys verticil- 

lata, een prachtige pijnboom, waarvan de bladen in wijduitstaande 

kransen zijn vereenigd, en omtrent 16 soorten van Mydrangeae, waar- 

van echter geene zoo fraai schijnt als de bij ons reeds sinds lang in- 

gevoerde H. hortensis. Eene maatschappij van tuinbouw in 1840 door 

dr. voN sIEBOLD opgericht had tot doel meer en meer Japansche plan- 

ten in te voeren, waartoe de heer PreROT naar Japan werd gezonden, 

die evenwel op reis derwaarts te Macao, stierf en vervangen werd door 

den heer TExToRr. In 1844 kwam een jaarboek dezer maatschappij uit, 

hetwelk eene lijst van 367 in Europa gekweekte Japansche en 150 uit 

Java aangebrachte soorten bevat, en vooral merkwaardig is omdat 

bij elke plant het jaar is opgegeven, waarin deze ingevoerd is. Hier- 

onder bevonden zich verscheidene soorten van Japansche ahornboomen 

met fraai ingesneden bladen, en de Pragraea lanceolata, een javaansche 

boom met groote geele bloemen en blauwe pruimvormige vruchten. 

De heeren vON SIEBOLD en DE VRIESE gaven van 1858-—-62 in 5 deelen 

de jaarboeken dezer tuinbouw-maatschappij uit, vergezeld van gekleurde 

afbeeldingen, waaruit op nieuw de ijver bleek van den heer TEYSMANN , 

die onder anderen eens eene bezending van 220 soorten uit den tuin 

van Buitenzorg naar den Leidschen hortus zond; en hoewel daarvan 

een groot deel dood aankwam, werden verscheidene behouden en ble- 

ken, zoo als bijv. de Phalaenopsis violacea en Zebrina, twee Orchideën 
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van Palembang, eene blijvende aanwinst voor den tuinbouw te zijn. Ook 

vindt men daar eene afbeelding van de Javaansche Chelonanthera gibbosa, 

eene Orchideë met geele hangende bloemtrossen, die vroeger door prof. 

BLUME was vermeld, maar waarvan men de bewerktuiging nog niet 

goed kende. 

De grootste verdienste omtrent de Japansche kruidkunde verwierf 

evenwel kort voor zijn dood de Utrechtsche hoogleeraar MIQUEL , toen hij in 

1870 zijne Flora japonica in 8° uitgaf, waarin hij de uitkomsten zijner 

onderzoekingen omtrent de Japansche planten nederlegde en waarom- 

trent hij reeds in zijne Annales van het Leidsche herbarium, van 1866—67 

uitgegeven, voorloopig verslag had gedaan. Eene vergelijking tusschen 

de flora der westelijke streken van Noord-Amerika met die van Japan 

is vooral zeer leerzaam. Toen waren uit Noord-Amerika 2100 planten- 

soorten bekend. TgHunBrra kende slechts 1000 Japansche planten en 

prof. MIQUEL 2000, waarvan 680, dus !/, der soorten boomachtig zijn. 

In Japan komen 354 soorten voor, die ook in het noorden van Europa, 

Azië en Amerika groeien, en 142 eigenaardige geslachten van oostelijk 

Noord-Amerika komen ook in oostelijk Azië voor, waarvan 88 in wes- 

telijk Noord-Amerika groeien. Slechts 2 geslachten zijn uitsluitend aan 

westelijk Noord-Amerika en Azië eigen ; 81 Japansche zichtbaar bloeiende 

planten zijn dezelfde of na verwant aan Noord-Amerikaansche soorten ; 

Japan heeft slechts 2 bepaald Nieuw-Hollandsche planten, Chapelliera 

glomerata en Gnaphalium japonicum Thunb., gelijk aan @nvolucratum Forst. 

Van de 214 zichtbaar bloeiende gewassen die met één en van de 518 

die met twee zaadlobben voorzien zijn, welke in de poolstreken voor- 

komen en waarvan 50 niet in Europa groeien, zijn in Japan weder- 

keerig 20 en 126 soorten aangetroffen. Er zijn 98 geslachten van Ja- 

pansche planten die tot nu toe noch op het naburige vasteland van 

Azië, noch elders ontdekt zijn. 

De Japansche mossoorten, door den heer BUERGER en anderen verza- 

meld, waren door dr. VAN DER SANDE LACOSTE in bovengenoemde Annales 

van prof. MIQUEL beschreven, en de hoogl. SURINGAR, die zich reeds in 

1857 door een werk over inlandsche wieren als onderzoeker dezer moeie- 

lijke planten had bekend gemaakt, gaf ook in 1871 de Japansche wieren 

van het Leidsche herbarium in het licht, waaruit blijkt dat de Japa- 

nezen eenige soorten dezer gewassen als voedingsmiddelen in den handel 

brengen, zoo als bijv. de ook langs onze kusten voorkomende Entero- 

morpha compressa en de in heldere bergriviertjes van Japan groeiende 
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Phylloderma sacrum, dat hoog geschat wordt en waarvan een inlandsch 

vorst den alleenhandel bezit. 

FLORA VAN WEST-INDIË. 

Gedurende de 17de en 18de eeuw was Hollandsch Guyana niet 400 

gelukkig geweest om een RUMPH of een v. RHEEDE te bezitten, die de 

gewassen van haren vruchtbaren badem zouden onderzocht hebben. Uit 

het veelomvattend werk van den franschen kruidkundige AuBrer had 

men wel hot belang en de groote verscheidenheid vooral der boom- en 

heestersoorten leeren kennen, waaruit de bosschen van fransch Guyana 

bestaan, maar behalve een 50-tal van meest algemeen bekende gewas- 

sen door mejuffrouw MERIAN (gest. 1707) als voedingsplanten van de door 

haar beschreven Surinaamsche insekten afgebeeld, was er door Hollan- 

ders weinig over onze West-Indische Flora bekend gemaakt. 

Men kon dus wel is waar vooronderstellen dat een nauwkeurig on- 

derzoek dezer maagdelijke keerkringsbosschen een rijken oogst van 

wetenswaardige planten zou opleveren, en dit schijnt Dr. sPLITGERBER 

bewogen te hebben om zich aan deze taak toe te wijden. Uit het door 

hem in Suriname verzameld herbarium, gaf hij in 1842 in het Tijd- 

schrift van v. D. HOEVEN en DE VRIESE eene beschrijving van het ge- 

slacht Voyria (Gentianeae), dat kleine woekerplantjes met bijna kleur- en 

bladlooze stengeltjes bevat (niet ongelijk aan onzen Exacum filiforme) 

en van de soorten van het geslacht Bignonia, waartoe zoo vele bij ons 

gekweekte sierheesters behooren, en de hij met de door AuBrer afge- 

beelde vergeleek. 

Reeds in 1825 waren in Duitschland abn van Surinaamsche 

gewassen uitgegeven, die door Dr. HosTMAN geneesheer, te Paramaribo, 

waren overgezonden en toen later sedert 1836 door den heer Fockm, die 

eene betrekking aan de Surinaamsche rechtbank bekleedde, gedroogde 

planten aan prof. MIQuEL waren gestuurd, vatte deze het voornemen op om 

de hierdoor als nieuwe soorten bekend geworden Surinaamsche planten 

het licht te doen zien. Zijne beschrijvingen, vergezeld van 65 platen 

door den talentvollen admiraal veruverL geteekend, werden in 1851 

uitgegeven, waarbij ook gebruik was gemaakt van de planten, die door 

den in Nederlandschen militairen dienst zijnden Duitscher KAPPLER naar 

Europa waren gezonden. Hierin vindt men eene afbeelding van de 
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Bruinsmania isatoides (Rubiaceae), door prof. mrqurr als hulde aan den 

Leeuwardschen kruidkundigen van dien naam opgedragen. 

De eryptogamen van die streken werden ook niet veronachtzaamd 

en de Dren poziJ en MOLKENBOER gaven in 1854 de mossoorten van 

Suriname met 19 platen uit, waarbij ook de door Dr. KorrHALs in 

Venezuela verzamelde soorten werden behandeld, en van welke vooral 

merkwaardig zijn eene tweede soort van het tot nu toe slechts uit 

Borneo bekend en aldaar op Arenga sacharifera groeiend geslacht 

Arthrocornus en eene soort van Campgyloctelus uit Venezuela, welk ge- 

slacht toen uit slechts ééne in Europa aangetroffen soort bestond. 

Eindelijk moeten nog vermeld worden eenige werken van Nederland- 

sche kruidkundigen, waarin niet uitsluitend planten onzer Oost- of 

West-Indische bezittingen beschreven worden, maar die monographiën 

bevatten van ook elders groeiende gewassen, zooals de beschrijvingen 

en afbeeldingen der kaapsche Cycadeae, voornamelijk uit den Amster- 

damschen hortus, welke Prof. pr vriesE in 1838 in het Tijdschr. van 

Prof. v. D. HOEVEN uitgaf en welke moeielijk te ondersche'den gewas- 

sen door Dr. mrqueL, die toen nog aan het hoofd van den Rotterdam- 

schen hortus stond, in een folio deel in 1842 beschreven en afgebeeld 

werden, waarna hij nog de Zamia angustifolia, de Z. Ottonis met korte 

en breede bladen en de Dioon edule uit Amerika in de Verhand. van 

het Instituut in 1851 liet afbeelden. In datzelfde werk verscheen in 

het volgend jaar zijne beschrijving met fraai gekleurde afbeelding van 

den Pandanus furcatus uit Java, die in 1847 in den Amsterdamschen 

hortus bloeide en wiens mannelijke hangende bloemtrossen in 8 dagen 

eene lengte van 1!/, meter verkregen en den geur van lelietjes der dalen 

verspreidden. In 1868 gaf Prof. Miquer in de Archives neerlandaises nog uit- 

voerige opmerkingen omtrent de Cycadeae uit, waardoor blijkt dat de 

de Japansche Cycas revoluta Thunb., die sterk behaarde vruchten heeft, 

geheel onderscheiden is van de met onbehaarde vruchten voorziene ma- 

labarsche C. cércinalis L. (uitmuntend afgeb. in v. rurepe Hort. mal. 

III pl. 138 —21) en van C. Rumphü (Herb. amb. I. t. 22-23) waarvan 

de C. Javana volgens MIQUEL eene verscheidenheid is. 

Verder komt hier in aanmerking het werk van Prof. pe VRIESE over 

de familie der Goodenoviceae, welke vooral uit Nieuw-Hollandsche en 

Kaapsche planten bestaat. Deze monographie was in 1852 geschreven 

bij gelegenheid der feestviering van het 100-jarig bestaan der Haar- 
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lemsche maatschappij van wetenschappen en werd in 1854 met 38 

platen uitgegeven, waarin onder anderen 2 nieuwe geslachten voor- 

komen ter eer van Dr. MOLKENBOER en van den Leidschen hortulanus 

STEKHOVEN ' benoemd. 

Prof. MrqveL gaf in 1843 zijn systeem der Piperaceae uit, en in 1844 

zag van hem een deel in 4° het licht, waarin een groot aantal van 

soorten dezer familie op 92 platen werden afgebeeld, waaronder een 

nieuw geslacht Verhuella, dat kruipende en met niervormige blaadjes 

voorziene Amerikaansche soorten bevat, en bestemd was om den naam 

van den admir. veRHUERLL te vereeuwigen, die zich als ijverig natuur- 

onderzoeker en talentvol teekenaar eervol heeft onderscheiden. 

In 1868 werd in den Prodromus van DECANDOLLE de beschrijving van 

het gesl. Casuarina door Prof. MIQUvEL opgenomen, waarvan hij toen 

26 soorten kende. 

Dr. scarrreR, die in 1867 eene verhandeling uitgaf over Myrcinaceae 

van den Indischen archipel, is tegenwoordig op Java en geeft daar sedert 

1876 de Annales van den kruidtuin van Buitenzorg, waarvan hij Direc- 

teur is, uit, en uit zijn belangrijk verslag in de Javaansche courant 

van 1876 No. 39 opgenomen, ziet men dat op verscheidene plaatsen 

van Java goed gelukte proeven zijn genomen om den Zwcalyptus glo- 

bulus in het groot aan te planten; en dat de Albizia (Acacia) moluccana , 

meer en meer als een uitmuntende schutboom in de koffietuinen ge- 

bruikt wordt. 

De heer G. 3. Frrer gaf in 1876 een plantkundig woordenboek voor 

Nederl. Indië uit, met aanwijzing van het geneeskundig en huishoudelijk 

gebruik der planten en met de inlandsche en wetenschappelijke namen. 

Hoewel ik in dit werk verscheidene bliĳjkbare fouten opmerkte, is het 

toch zeer bruikbaar en aanbevelingswaardig. 

Beschrijvingen door Nederlandsche kruidkundigen van plantenverza- 

melingen door buitenlanders bijeengebracht, wanneer zij niet onze Oost- 

of West-Indische bezittingen betreffen , zal ik hier niet bespreken , om dit 

overzicht niet te uitvoerig te maken en omdat deze eigenlijk meer tot 

de geschiedenis der buitenlandsche plantkunde behooren. Hiermede zijn 

bedoeld bijv. de beschrijvingen door de Profren pr VRIESE en MIQUEL 

van de planten door Pprerss en Fr. Mürrer in Nieuw-Holland verzameld 

| SCHUURMAN STEKHOVEN heeft onder anderen uitgegeven een kruidkund. handboek, 

Amst. 1815. 2 deelen, 
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en de bewerking door Nederlanders van plantenfamillies in de groote 

Flora brasiliensis door ENDLICHER en MARTIUS uitgegeven. 

Het prachtwerk met 27 platen over de planten door Freule Tinne 

in Aethiopië verzameld, komt hier niet in aanmerking omdat het door 

een buitenlander is bewerkt, die den naam dezer roekelooze reizigster 

aan het plantengeslacht Zinnea gaf, dat in 1867 in Engeland is inge- 

voerd en op pl. 5637 van het Botanical Magazine is afgebeeld. 

Het werk van den Duitschen geleerde corerPPerT te Breslau over de 

tertiaire flora van Java, door Dr. JUNGHUHN bijeengebracht, behoort meer 

tot de Nederl. kruidk. geschiedenis, dewijl het door de ondersteuning 

van onze regeering te ’s Gravenhage in 1854 met 14 platen is uitgegeven. 

Men ziet uit dit overzicht van de geschiedenis der plantkunde, 

dat ons vaderland het overig Europa een halve eeuw vooruit is 

geweest in het opkweeken en onderzoeken van uitheemsche gewassen. 

Gedurende het roemrijk tijdperk onzer Republiek waren dus de Neder- 

landers, gelijk in zoovele andere opzichten, de overige beschaafde volken 

in de kennis vooral van Oost- en West-Indische planten vooruitge- 

streefd, en dat wel in een tijd toen de reizen naar en de tochten in 

de keerkringsstreken aan veel meer moeielijkheden onderhevig waren 

dan tegenwoordig. 

Indien dan onze voorouders ons zulk een uitmuntend voorbeeld heb- 

ben nagelaten, dan mogen wij niet op de door hen verworven lauwren 

rusten, maar de herinnering aan hunne verdiensten voor de plantkunde 

moet voor ons tot spoorslag verstrekken om hen op dit roemrijk pad 

te volgen, en wij moeten door onze eigene onderzoekingen op dit ge- 

bied der natuurkundige wetenschap toonen, dat wij niet willen aan- 

gezien worden als vadsige en ontaarde nakomelingen van een ijverig 

en beroemd voorgeslacht. 

Wij zagen dat de hoogleeraren REINWARDT, BLUME , DE VRIESE en MIQUEL 

zich omtrent onze Oost- en West-Indische, de hoogleeraren VAN HALL 

en Dr. vAN DEN BOSCH omtrent onze inlandsche planten, en de Dren pozIJ 

en MOLKENBOER omtrent de Cryptogamen bij uitnemendheid verdienste- 

lijk hebben gemaakt en dat zij onder de banier waarop de leus “‘vol- 

hardend onderzoek’ te lezen was, groote wetenschappelijke veroveringen 

hebben gemaakt. Ook wij moeten die banier hoog trachten op te houden 

en toonen dat wij waardige opvolgers van zulke ijverige voorgangers 

wenschen te zijn. 



OVER DE AGGREGAATS-TOESTANDEN DER STOF, 

OPGEHELDERD DOOR HET KOOLZUUR IN 

DEN GASVORMIGEN, VLOEIBAREN EN VASTEN TOESTAND. ! 

DOOR 

Dr. L. BLEEKRODE. 

Reeds bij een oppervlakkige beschouwing der voorwerpen, die men 

in de natuur aantreft, wordt men getroffen door het groot verschil 

dat, zij voor het oog vertoonen. Nu eens is het de diamant, welke door 

zijn schitterenden glans, reeds in den ruwen toestand, de opmerkzaam- 

heid tot zich trekt, dan weder zijn het de metalen, die als ertsen, 

diep uit de aarde opgedolven, dikwijls een langdurigen ingespannen 

arbeid vereischen, eer zij tot den bruikbaren toestand gebracht zijn. En 

welk een verschil tusschen de metalen onderling ! Welk een tegenstel- 

ling tusschen het goud, dat zóó groote rekbaarheid bezit, dat wel be- 

weerd is, dat een gouden dukaat, uitgeslagen zijnde, toereikend was 

om ruiter en paard in een gouden mantel te hullen, en tusschen het 

ijzer, dat als staal hardheid en broosheid in de hoogste mate in zich 

vereenigt, en tusschen het lood, dat zacht genoeg is om de fijnste af- 

druksels van planten over te nemen. Welk een verschil in kracht van 

zamenhang tusschen den zooeven genoemden diamant, “de ontembare 

gelijk zijn naam uitdrukt, die slechts door zijn eigen poeder te slijpen 

is, en het marmer, evenzeer een delfstof, dat, onder de vaardige hand 

van den kunstenaar, gemakkelijk de schoonste vormen aanneemt. En 

1 Voordracht gehouden voor het natuurkundig genootschap Diligentia te 's Gravenhage. 

19 
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wanneer de tourist, op zijn zwerftochten door de bergachtige streken van 

ons werelddeel, op zijn weg nu en dan reusachtige steenklompen verspreid 

vindt, dan bemerkt hiĳ, peinzende over de kracht, die deze vormelooze 

gevaarten daarheen voerde, dikwijls daarin de schoonste voorbeelden van 

moleculaire structuur, onder de gedaante der gekrystalliseerde delfstoffen. 

Zoodanig verschil in voorkomen en eigenschappen kan uiet verklaard 

worden door een lichaam als een ondeelbare massa te beschouwen, en 

vandaar dat men, reeds in de eerste perioden van de natuurwetenschap, 

er door werd gedrongen naar meer innerlijke oorzaken te zoeken, en 

dat het denkbeeld al spoedig ingang vond, dat lichamen eigentlijk een 

verzameling, een “aggregaat,” vormen van zeer kleine tezamenhan- 

gende deelen, die moleculen genoemd worden, en waarvan de atomen 

de kleinst denkbare bestanddeelen zijn. Vooral het begrip van atomen 

is reeds verscheidene eeuwen vóór Christus ontstaan; LrucrPeus (502 

v. C.) en in ’t bijzonder epicurus (345 v. Q.), van wien eigenlijk 

het woord atoom afkomstig is, trachtten daaruit de eigenschappen af 

te leiden, die de lichamen onderling doen verschillen. En al zijn er 

eeuwen sedert het ontstaan dezer beschouwing verloopen, al heeft geen 

menschelijk oog die atomen ooit gezien, ja, al is het hoogst onwaar- 

schijnlijk, dat zij ooit binnen het bereik van het gezichtsorgaan te brengen 

zullen zijn *, toch is die opvatting bij de tegenwoordige beschouwingen 

over de samenstelling der lichamen in stand gebleven, en worden, op 

het tegenwoordig standpunt der natuurkunde, de oorzaken der ver- 

schillende verschijnselen gezocht in de atomen en de krachten die tus- 

schen hen werkzaam zijn. Deze krachten, die de moleculavre krachten 

V Over het gewicht van atomen,-ten miuste om er eenig denkbeeld van te geven, 

vindt men in de Berichte der chemischen Gesellschaft 1876, p. 1151, een proef aan- 

gegeven met fuchsine, die in wijngeest als roode kleurstof oplost. Een korreltje van een 

middellijn van $ mm. weegt 0,0007 gram en, in 1000 cub. eentim. opgelost, geeft het-nog 

een duidelijk roode kleur. De oplossing bevat dus een zeventien-millioenste gram daarvan 

per eub. centim. voor het oog zichtbaar, en uit de chemische zamenstelling van fuchsine 

komt men tot het gewicht van een atoom waterstof, dat minstens zou bedragen 59 

billioenste gram. 

WILLIAM THOMSON, die vele beschouwingen omtrent de afmetingen der atomen gele- 

verd heeft, geeft het volgende voorbeeld, om er zich eenigermate een voorstelling van 

te kunnen vormen. Een glazen kogel, ter grootte van een erwt zij ondersteld den om- 

vang te verkrijgen van onzen aardbol, zoodat tevens zijn atomen op evenredige wijze 

aangroeien, dan zou die kogel gevuld zijn met kleine bollen grooter dan loodhagel, maar 

kleiner dan china’sappelen, 
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genoemd worden, zijn van verschillenden aard; de weerstand, dien een 

vloeistof biedt aan zamendrukking, waardoor haar volume verminderd 

zou worden, wijst op het bestaan van een weerstandbiedende kracht ; 

daarentegen geeft de plotselinge overgang van den gasvormigen tot 

den vloeibaren toestand, wanneer het gas bij zekere temperatuur zijn 

maximum van spankracht heeft bereikt, het bestaan van een aantrek- 

kende kracht te kennen, die in werking treedt en den weerstand tegen het 

verminderen van het volume overwint. Daarbij komt nog dat de mole- 

culen van een lichaam, volgens de tegenwoordig aangenomen theorie 

omtrent het wezen der warmte, in aanhoudende snelle beweging ver- 

keeren, welke gewijzigd wordt door het lichaam meer of minder te 

verwarmen. Met die wijziging gaat gepaard een verandering in de onder- 

linge verhouding der moleculaire krachten, en wij zien daarvan de uitwerk- 

selen in de verschillende toestanden, waarin Ketzelfde lichaam zich aan 

ons voordoet, en die het gasvormig, vloeibaar of vast doen zijn, hetgeen 

m. a. w. de aggregaats-toestand der stof wordt genoemd. En zoo ik 

daareven wees op het groot versehil, dat tusschen de lichamen terstond 

wordt waargenomen, even sterk, en misschien wel zoo merkwaardig 

doet zich dit voor bij één zelfde lichaam, naar gelang het in een dezer 

drie toestanden beschouwd wordt. Het ijs moge door zijn eigenschappen 

in de schatting van velen lager staan dan de diamant, de natuuron- 

derzoeker ziet daarin analoge voorbeelden van de kristallyne structuur ; 

voor hem zijn zij even kunstig gebouwd, en wijken niet zoozeer van 

elkander af, als het ijs van het water als vloeistof, of als deze vloeistof 

van het water als damp. Inderdaad, wanneer men niet dagelijks getuige was 

van den overgang dezer stoffen in elkander, zou men geneigd kunnen zijn 

hen voor lichamen te houden, die in geen verband tot elkaâr staan. 

Ik wensch nu hier te wijzen op de omstandigheden, die met deze 

verandering van toestand gepaard gaan, maar ik zal daartoe, liever dan 

het water, het koolzuur als voorbeeld kiezen, vooral ook omdat de 

verschijnselen hieraan verbonden minder algemeen bekend zijn en ster- 

ker op den voorgrond treden. De opmerking mag hier niet achterwege 

blijven, dat alle lichamen aan ons beurtelings in de drie genoemde toe- 

standen zouden bekend zijn, indien wij niet beperkt waren in het voort- 

brengen der hoogst mogelijke temperatuur, vereischt voor het gasvormig 

worden, of de sterkste afkoeling, noodzakelijk voor het vloeibaar maken, 

of om het lichaam tot den vasten toestand te brengen, — daargelaten nog, 

dat er lichamen zijn, die uithoofde hunner zwakke chemische zamenstel- 
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ling, bij temperatuursverhooging ontleed worden , bijv. papier , hout, enz. 

In de natuur komt het koolzuur overvloedig verspreid voor. Sa- 

mengesteld uit moleculen, waarin twee atomen zuurstof gebonden 

zijn aan één atoom koolstof, treft men het aan als bestanddeel van 

een menigte mineralen, bijv. marmer, kalkspaath, krijt, die er ge- 

heel uit bestaan; evenzeer de eierschalen van vogels en de schelpen 

der weekdieren; zij bevatten allen hoofdzakelijk koolzure kalk. Vrij, in 

den gasvormigen toestand, treedt het koolzuur, op sommige plaatsen, uit 

den aardbodem door spleten te voorschijn, zooals in de bekende honds- 

grot bij Napels, waar het ter hoogte nagenoeg van een meter boven 

den grond zich opzamelt, en in de doodenvallei op Midden-Java. Als 

gas, zooals het zich bij de gewone temperatuur en druk voordoet, is 

het een kleurloos en reukeloos lichaam, met prikkelenden smaak , blijk- 

baar uit het spuitwater, dat er een zeer sterke oplossing van is. Het 

is ongeveer anderhalf maal zwaarder dan lucht, zoodat het in open 

glazen vaten, op dezelfde wijze als water, een korten tijd kan blijven 

staan; dompelt men er dan een aangestoken kaars in, zoo wordt deze 

onmiddelijk uitgedoofd, hetgeen een gemakkelijk herkenningsmiddel voor 

dit gas oplevert. De grootere zwaarte dan lucht stelt zelfs in staat met 

dit lichaam proeven te nemen, van denzelfden aard als met een vloeistof 

kan geschieden; zoo zal, door het glas om te keeren, het koolzuur er 

uit vallen, en op een vlam nederkomende, evenals water , die uitdooven. 

Stelt men een glas met koolzuur iets hooger naast een tweede glas met 

lucht gevuld, en verbindt men beide vaten door een omgebogen buis, 

als hevel werkende, dan is weldra het tweede glas gedeeltelijk met kool- 

zuur gevuld, dat dus overgeheveld is, en waarvan het uitdooven eener 

vlam daarin weder de aanwezigheid doet kennen. Ziedaar dus eenige der 

opmerkelijke eigenschappen van het koolzuur in den gasvormigen staat. 

Tot op den aanvang dezer eeuw kende men het slechts als zoodanig, 

ja vrij algemeen was het denkbeeld verspreid, dat een gas nooit in an- 

deren toestand kan voorkomen. Lavorster schijnt het eerst vermoed te 

hebben dat dit wel mogelijk zou kunnen zijn. In zijn geschriften zegt 

hij ergens, bij eenige beschouwingen aangaande den toestand der aarde, 

dat als deze zich zoo dicht bij de zon bevond als Mercurius, het 

water en alle andere lichamen geheel in dampen zouden zijn overge- 

gaan, terwijl omgekeerd, als de aarde verplaatst zou zijn naar zeer koude 

streken, het water onzer rivieren en andere vloeistoffen, die wij ken- 
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nen, zich dan als zeer vaste rotsen zouden voordoen. Ook voegt hij 

er bij, dat de lucht, of eenige van haar veerkrachtige bestanddeelen, 

uit gebrek aan warmte niet meer zouden bestaan, maar dat er zich 

nieuwe vloeistoffen zouden vormen, waarvan wij nu niet de minste voor- 

stelling hebben. Verschillende proefnemers, onder anderen ook onze 

beroemde landgenoot VAN MARUM, hadden in het begin dezer eeuw ge- 

meend enkele gassen vloeibaar gemaakt te hebben. De hulpmiddelen 

waren toen echter nog zeer onvolkomen, en men kan uit hun proeven 

meestal slechts besluiten, dat zij zeer verdichte oplossingen in water 

verkregen hadden. Hen karakteristieke opgave omtrent een proefneming 

in die dagen deel ik hier mede, vooral omdat zij ons al zeer zonderling 

moet voorkomen; PERKINS namelijk gaf in 1823 aan de Royal Insti- 

tution te Londen bericht, dat hij met een toestel, waarin de druk tot 

2000 atmospheren kon worden opgevoerd, de lucht in den vloeibaren 

staat had gebracht. Zooals hij aangeeft, begon zij bij 500 atmospheren 

“gedeeltelijk” zich te verdichten, en bij 1200 atmospheren was er een 

schoone, doorzichtige vloeistof uit voortgekomen, waarvan de hoeveel- 

heid ongeveer !/,,,, der verbruikte lucht bedroeg. Er ontbreekt veel 

aan de bewijskracht dezer proefneming, te meer daar de verkregen 

vloeistof in het toestel zelve niet gezien kon worden, en het kan ons 

niet verwonderen, dat dit resultaat toen reeds ‘raadselachtig’ genoemd 

„werd. * Verschillende mededeelingen uit die dagen wijzen op de ver- 

dichting van ammoniakgas, zwaveligzuur en het chloorgas, welke trou- 

wens, zooals nu bekend is, ook het gemakkelijkst vloeibaar te maken zijn. 

Het gelukte in 1823 het eerst aan FARApaY door toepassing van ge- 

schikte methoden een gas in zuiveren staat tot een vloeistof te bren- 

gen, en met het chloorgas gaf hij daarvan het voorbeeld, dat spoedig op 

bijna al de andere gassen toegepast werd. FArApay vervulde toenmaals 

de bescheiden betrekking van assistent van HUMPHREY DAVY, en hij stond 

nog aan het begin van zijn roemvolle loopbaan, die dus aanving met 

1 BABBAGE beproefde in 1813 kalkrotsen te doen barsten, door er een gat in te laten 

boren en er zoutzuur in te gieten; daarop werd de opening gesloten met een stevig in- 

gedreven stop; er had evenwel geen splijting plaats, omdat, zooals hij geloofde, het 

koolzuur, dat ontwikkeld werd, vloeibaar was geworden. 

Onwillekeurig herinnert dit ons aan het verhaal der oude geschiedschrijvers, dat HAN- 

NIBAL bij zijn tocht over de Alpen azijn gebruikt zou hebben om zich een weg door 

de rots-massa’s te banen. (Lrvrus, 21 ce. 37, evenzeer APPrANUS). Aldaar wordt gezegd 

Vardentiaque saxa infuso aceto putrefaciunt…’’ 
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een ontdekking, de eerste van een groote reeks, die zijn naam tot de 

verste nageslachten zal doen doordringen, zoolang de natuurkunde zal 

beoefend worden. Het was toenmaals een glansrijke tijd voor die weten- 

schap, toen aldus herhaaldelijk en met korte tusschenpoozen, hoogst 

belangrijke feiten aan het licht gebracht werden ! 

De methode, die FARADAY volgde, bij het condenseeren , was betrekke- 

lijk eenvoudig. Van een glazen buis (Fig. 1) 

met stevige wanden wordt het benedeneinde 

dichtgeblazen en daarop het gedeelte A en 

Fies 1. 

B ongeveer gevuld met de zelfstandigheden 

waaruit het te verdichten gas zich moet ont- 

wikkelen. ' In het geval van koolzuur bijv. 

plaatst men in A verdund zwavelzuur en 

door een klein propje daarvan gescheiden 

een koolzuur zout. Daarna wordt het boven- 

einde C omgebogen en dichtgeblazen, en 

nu door schudden en stooten de inwerking 

van het zuur op het zout tot stand gebracht. 

Het gas ontwikkelt zich in ruime mate,en 

oefent ten laatste op zichzelve zoodanige 

drukking uit, dat het bij de temperatuur 

der buis zijn maximum van spankracht be- 

reikt; de gasdeeltjes bevinden zich nu zoo- 

danig zamengedrongen, dat de moleculaire 

aantrekking in ’t spel treedt, en er vertoont zich in het gesloten 

einde een zeer heldere, bewegelijke vloeistof. Het spreekt van zelve, dat 

de proef met veel voorzorgen moet genomen worden, omdat de span- 

kracht tot een aanzienlijk bedrag klimt; bij het koolzuur stijgt dit zelfs 

bij een temperatuur van 15° tot 52 atmospheren. Daarom beschermt 

de proefnemer zijn gelaat door een masker van iĳzergaas, terwijl tevens 

de oogen door dikke glazen platen tegen de gevolgen eener mogelijke 

uitbarsting beveiligd zijn; evenzeer is het raadzaam de handen met 

handschoenen te voorzien. Het gelukte aan FARADAY op die wijze de 

meeste gassen in den vloeibaren toestand te brengen , hoewel hij later ook 

1 Ik heb bij een reeks van onderzoekingen met gecondenseerde gassen gebruik gemaakt 

van buizen die 2 à 3 mm, glasdikte hadden, en op de breukvlakte een sterke groene 

kleur toonden; de lengte der buis bedroeg hoogstens 30 em., de middellijn 4 millim. 

inwendig; een kolom van 2 à 3 centim. vloeibaar koolzuur werd verkregen, 
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nog langs een anderen weg, namelijk door sterke afkoeling, dit doel 

bereikte en verscheidene gassen aldus, bij de gewone dampkringsdruk- 

king reeds, vloeibaar maakte. 

Het koolzuur, in den vloeibaren staat, vertoont zich, gelijk reeds werd 

opgemerkt, als een zeer fijne, heldere bewegelijke vloeistof, waarbij het 

water in vergelijking stroopachtig schijnt, en veel langzamer zijn niveau 

herneemt. 

Merkwaardig is de groote uitzettingscoefficiënt, die het lichaam nu 

bezit, die vier malen zelfs die der lucht overtreft, welke men tot 

dusver als de meest uitzetbare stof kende. Een zeer belangrijk ver- 

schijnsel werd nog in 1867 door ANprews hierbij opgemerkt, dat name- 

lijk door het vloeibaar koolzuur te verwarmen bij een temperatuur 

van ongeveer 31° C. het grensvlak tusschen de vloeistof en het gas 

verdwijnt, en er dus, bij dien warmtegraad, continuäteit bestaat tusschen 

den gasvormigen en vloeibaren toestand; hij noemde dien de kritische 

temperatuur; * de druk bedraagt dan 70 atmospheren ongeveer. Reeds 

vroeger in 1822 was door CAGNTARD DE LATOUR iets dergelijks waarge- 

nomen bij ether, alcohol en water; bij deze laatste vloeistof is de 

kritische temperatuur zeer hoog, namelijk 412°. Anprews bracht het feit 

tot zijn ware beteekenis, die van hoog gewicht is voor de moleculaire 

physica. * Er volgt namelijk uit, dat. hetgeen wij bij de gewone tempera- 

tuur- als vloeibaar koolzuur en als gasvormig koolzuur onderscheiden, 

slechts twee termen zijn, ver van elkander verwijderd, van één zelfden 

toestand, die in elkander kunnen overgaan door een reeks van tusschen- 

toestanden, welke zóó geregeld elkâar kunnen opvolgen, dat men ner- 

gens een gemis aan continuïteit opmerkt. Onder zekere omstandigheden 

van temperatuur en drukking bevindt zich het koolzuur in een zekeren 

“instabielen’ toestand, in zooverre het namelijk plotseling en met ont- 

wikkeling van warmte, zonder verdere verhooging van druk tot een 

t Op de voordracht zelve werd een glazen buis, waarin het vloeibaar koolzuur bereid 

was, door middel der projectielamp, op een scherm vergroot, voor al de toehoorders 

zichtbaar gemaakt. Werd nu de buis omgeven door een glazen cilinder met warm water 

en ook het omgebogen gedeelte in een glaasje met warm water van 40° C. gedompeld, 

dan zag men zeer duidelijk de vloeistof sterk uitzetten en het grensvlak vervolgens geheel 

verdwijnen; door afkoeling met ether vertoonde zich daarna eerst een nevel op de plaats 

van het grensvlak en dan weder het grensvlak zelf. 

2 Onze landgenoot pr. v. p. WAALS, leverde in zijn Acad. Proefschrift “over de conti- 

nuïteit van den gas- en vloeistoftoestand’”’ hierover hoogst belangrijke mathematische be- 

schouwingen. 
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vloeistof overgaat, en dan ziet men verschil tusschen het koolzuur, dat 

in den zoogenaamden vloeibaren toestand verkeert, en het zich daar- 

boven bevindende gas; m. a. w. men bemerkt het grensvlak tusschen 

beiden, maar bij 31° en een drukking van 70 atmospheren is dit voor 

koolzuur het geval niet meer; men zal dan te vergeefs beproeven aan 

te wijzen, welk gedeelte vloeibaar en welk gedeelte gasvormig is. Men 

kan dan ook in dat geval de drukking zoo groot maken als men ver- 

kiest, zonder dat daardoor de stof weder vloeibaar zal worden; daar- 

toe kan nu alleen afkoeling baten. Hieruit vloeit een opmerking voort, 

welke van groote beteekenis is voor de gassen, die tot dusver weerstand 

boden aan de pogingen om hen tot vloeistof te maken. Deze zijn : zuur- 

stof, stikstof (dus ook lucht), waterstof, stikstofoxyde, kooloxyde en 

moerasgas; het is nu zeer wel mogelijk, dat hun kritische tempe- 

ratuur zeer laag gelegen is, en dus kan dan alleen van middelen, die 

in staat zullen stellen een zeer sterke koude voort te brengen, in dit 

opzicht eenig gunstig gevolg verwacht worden. 

Door de beschreven methode verkrijgt men slechts kleine hoeveelheden 

van het gas in den vloeibaren toestand, die niet afzonderlijk te behan- 

delen zijn; de verbrijzeling der buis heeft een soort van ontploffing ten 

gevolge, wel geschikt om een denkbeeld te geven van de groote spankracht 

die in de kleine ruimte heerscht; de vloeistof herneemt dan den gasvorm. 

Ter verkrijging van zeer groote hoeveelheden is daarom een andere 

wijze te volgen, namelijk met behulp van een zuig- en perspomp voor gassen. … 

NarrerER te Weenen heeft daartoe in 1840 een zeer doelmatige en 

veilige inrichting vervaardigd, waarvan de afbeelding in fig. 2 is ge- 

geven. De zuig- en perspomp is in © voorgesteld, die door een buis 

d in gemeenschap wordt gesteld met een gashouder, waarin het te 

voren goed gedroogde koolzuur is opgezameld, A is een wijd vat, waarin 

ijs wordt gelegd; te midden hiervan bevindt zich de ontvanger B, die 

met vloeibaar koolzuur moet gevuld worden. Het vliegwiel f, met kruk 

en verbindingstang, geeft een gemakkelijke beweging voor den zuiger, 

terwijl de hooge plaatsing van het reservoir het gevaar bij barsting 

voor den proefnemer voorkomt. Hier zal nu bij voortgezette be- 

werking een aanzienlijk volume gas in een kleine ruimte worden op- 

gehoopt, totdat ook weder, evenals bij de vorige methode, het maximum 

van spankracht bereikt is, en de verdere toevoer van gas het vloeibaar 

worden ten gevolge heeft. De ontvanger wordt dan verwijderd en is 

door een schroefklep gesloten, zoodanig dat men hem veilig weken ach- 
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tereen kan bewaren. Fig. 3 geeft een doorsnede van een ijzeren ont- 

Fig. 2. Fig. 3. vanger, * zooals hij ge- 
bruikt wordt ter verzen- 

ding: 

Het plaatsen van het 
AS 
ls, 

ee 

J 

5E 

VA reservoir te midden eener 
ef 

ijsmassa geschiedt om de 

warmte, vrijkomende bij 

het zamenpersen van het 

gas, op te slorpen. De tegen- 

stand, die hierbij over- 

wonnen moet worden, 

eischt een verbruik van 

arbeid, waarvoor een be- 

paalde hoeveelheid warmte 

weder wordt terug ver- 

kregen; dit is een nood- 

zakelijk gevolg der wet 

van het behoud van ar- 

beidsvermogen. De waar- 

heid hiervan kan overigens 

met een vrij eenvoudig 

werktuig aangetoond wor- 

den, namelijk met de zoo- 

genaamde Syuurpomp.”’ 

en Deze bestaat uit een glazen 

of koperen cylinder met goed sluitenden zuiger ; in het benedeneinde daar- 

van steekt men een stukje phosphorus of zwam, drijft daarop den zuiger 

plotseling naar binnen, zoodat de lucht hevig wordt zamengeperst, men 

ziet dan bij het weder uithalen den phosphorus of het zwam aangestoken. 

Het koolzuur bevindt zich nu in den bovengenoemden ontvanger onder een 

druk van 46 à 50 atmospheren bij de gewone temperatuur (10° à 15” 0); 

d. ji. een druk ruim 4 malen overtreffende dien welke in de sterkste 

stoomketels heerscht, bijv. in dien van de loeomotief, die slechts een 

enkelen wagon tegen de helling der Rigibaan in Zwitserland opstuwt. 

' De firma Lapp en Co. te Londen verzendt dergelijke gevulde ontvangers buiten’s 

lands; op de voordracht werden twee daarvan gebruikt; zij bevatten ongeveer 1 @ vloei- 

baar gas, een hoeveelheid meer dan toereikende voor de behandelde eigenschappen. 
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Zou men dus niet verwachten, dat bij het openen der schroef klep het 

vloeibare koolzuur onmiddellijk den gasvorm herneemt en met groot 

geweld in de lucht zal ontsnappen? Is het wel noodig de proef eens 

te nemen? Toch gebeurt dit volstrekt niet zoo. Wel ontsnapt met hevig 

gedruisch een zekere hoeveelheid gas in de lucht, zoodra de opening 

vrijgemaakt wordt, zijn weg aanwijzende door een sterke verdichting 

van waterdamp tot kleine vlokjes, op sneeuw gelijkende , met zich mede 

voerende, maar juist door dat snelle uitstroomen koelt het de overige 

massa zoodanig af, dat dit voor een deel in den vasten toestand over- 

gaat; dit vaste koolzuur wordt nu als vlokjes door het gasvormige 

zuur medegesleept. Men moet dus om het terug te houden en het te 

Fie, 4, kunnen verzamelen aan de uitstroomings- 

opening van het reservoir een doos van bij- 

zondere inrichting verbinden, waarvan Fig. 4 

een denkbeeld geeft. Zij is van geel koper 

vervaardigd en bestaat uit twee gedeelten 

a, en &, die met den rand over elkander 

schuiven en door haken aan elkaâr verbon- 

den blijven; dit is noodig, omdat het uit- 

stroomende koolzuur de beide deelen van 

elkaar zou drukken. De buis g wordt aan 

het reservoir met vloeibaar koolzuur ge- 

stoken, en het overtollige gas kan door de 

handvatsels c en d ontsnappen, die daartoe 

doorboord zijn. Overigens zijn zij met een 

slechten warmtegeleider, hout, omgeven. In fig. 5 ziet men de inwen- 

dige inrichting van de doos; in p een menigte gaatjes, die in het hand- 

Fig. 5. vat uitkomen, en bij q de instroomingsbuis met 

een dun plaatje c voorzien, dat rakelings ge- 

bogen is, en aldus de voortgesleepte deeltjes 

vast koolzuur terug kan houden. — Wordt 

dus deze doos aan den ontvanger geplaatst, 

de schroefklep van dezen langzaam geopend, 

dan zal men na een paar minuten, deze weder 

kunnen sluiten, de doos er van afnemen, en 

bij het uit elkander nemen daarvan een aan-- 

zienlijke hoeveelheid vast koolzuur in de nabij- 

heid van c opgezameld vinden, als een witte 
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zachte massa, die de grootste overeenkomst met versche sneeuw ver- 

toont. ' Ziedaar dan het koolzuur nu in den derden aggregaats-toestand 

verkregen, en men zou weinig vermoeden, dat het lichaam , dat daar zoo 

rustig ligt, en zonder eenig gevaar voor ontploffing kan behandeld wor- 

den, kort te voren als vloeistof even geducht was als water tot 200 of 

300° verhit. Het vast worden van het koolzuur op die wijze is een gevolg 

van de opslorping van warmte, die plaats vindt wanneer het vloeibaar 

koolzuur gedeeltelijk gasvormig wordt, door het verminderen der drukking. 

Het overwinnen der cohaesie der vloeistofdeeltjes eischt het verrichten van 

een zekere hoeveelheid ‘“@nwendigen” arbeid, die door warmte geleverd 

wordt, welke aan de achterblijvende massa ontnomen is. En zoo groot is 

deze absorptie, dat de vaste massa daardoor een verbazend lage temperatuur 

verkrijgt, namelijk van ongeveer menus 70° C. Het blijkt dan ook onmiddel- 

lijk, dat deze enorme af koeling is voortgebracht uit het verdichten van den 

waterdamp uit de lucht, in aanraking met het uitstroomend koolzuur (ge- 

lijk reeds is opgemerkt); legt men een natten doek los om de doos, die zoo 

even het vaste koolzuur ontvangen heeft, dan vriest deze er onmiddel- 

lijk aan vast, zoodat men haar er mede kan oplichten. Men dient ook 

te zorgen, dat de doos uitwendig goed droog blijft, omdat anders beide 

deelen aan elkander vriezen, en men haar dus niet zou kunnen openen. 

Het vast worden eener vloeistof, doordien een gedeelte daarvan ver- 

dampt of den ggsvorm aanneemt, is een merkwaardig verschijnsel, dat 

intusschen volstrekt niet voor het eerst bij het vloeibaar koolzuur is waar- 

genomen; het is zelfs vrij gemakkelijk aan te toonen met het water, 

door het in een breed uitdampschaaltje onder de klok eener luchtpomp 

te plaatsen, waardoor in de verdunde lucht het verdampen zoo snel 

geschiedt, dat men weldra lange ijsnaalden ziet aanschieten. * 

Het vaste koolzuur, vrij in de lucht liggende, heeft dus een zeer lage 

temperatuur, die tusschen zeventig en tachtig graden beneden het vries- 

punt van water (volgens ceLsrus) is gelegen, en het gaat, omdat het 

de noodige warmte slechts in geringe mate verkrijgen kan, zeer lang- 

! Het koolzuur werd het eerst in den vasten toestand verkregen door THILORIER om- 

streeks 1840, die daartoe de methode van rArApay bezigde, om vloeibaar koolzuur te 

verkrijgen, maar deze in groote metalen cilinders ten uitvoer bracht. 

2 Deze proef is door resrie het eerst gedaan in 1818; later, in onze dagen (1871), 

“ heeft r. CARRÉ te Parijs haar tot grondslag genomen van toestellen, waarmede fabriek- 

matig ijs bereid wordt; in drie à vier minuten wordt een karaf water bevroren. 
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zaam weder tot gas over. ' Het is dan ook steeds met een laag gas- 

vormig koolzuur omgeven; maar in die bijzonder lage temperatuur be- 

staat een nieuw gevaar voor den onvoorzichtigen proefnemer, dat hij 

namelijk bij het aanraken, of juister bij het drukken der vaste massa, 

zich pijnlijke wonden aan de hand kan toebrengen. Hoe zonderling het 

ook klinken moge, deze hevige koude doet dezelfde uitwerking op de 

huid en de gevoelszenuwen als een gloeiend ijzer, en cr ontstaat evenzeer 

een blaasvormig gezwel; een iĳzerdraad gestoken in de massa brengt 

hetzelfde sissend geluid teweeg als een gloeiend iĳzer in water; men 

heeft in beide gevallen aanmerkelijke temperatuur-verschillen. Mengt men 

het vaste koolzuur met ether, die om te verdampen ook een groote hoe- 

veelheid warmte vereischt, dan krijgt men een soort van brei, die een tem- 

peratuur van —90° bezit; en in ’t luchtledig daalt deze nog tot —120°. * 

Er zijn cijfers, die, uit gemis aan gelegenheid tot vergelijking, niet 

den indruk teweeg brengen van hetgeen zij inderdaad voorstellen, en 

men moet de verslagen der Noordpool-expeditiën lezen, om zich een 

denkbeeld te kunnen vormen van hetgeen dergelijke lage temperaturen 

beteekenen, die wij dus eenigermate in staat gesteld zijn met de hand 

waar te nemen door het vaste koolzuur te betasten. Ik acht het daarom 

niet onbelangrijk eenige bijzonderheden hier mede te deelen, die door 

den aanvoerder der Oostenrijksche pool-expeditie, PAYER, zijn opgetee- 

kend omtrent de koude der poolstreken, door hem in 1874 doorgestaan. 

Op een sledevaart in de maand Maart van dat jaar gedaan, ter ont- 

dekking van Frans Jozef's land, had hij de strengste koude van de ge- 

heele expeditie te verduren , en de wijngeestthermometer daalde tot —40,5 

Réaumur (—-50,6° C.). Reeds met zonsopgang was PAYER naar buiten 

gegaan, en levendig schildert hij de kleurenpracht, waarmede die op- 

gang vergezeld gaat, vermeerderd door het daar veelvuldig voorkomende 

verschijnsel der bijzonnen. Hij liet, op de knieën liggende, zich en zijn 

medgezel den rum in de keel gieten om niet de lippen aan het metalen 

vat te brengen, dat even gevaarliĳk zou zijn alsof het gloeiend was. 

t De massa, die men telkens uit de doos verkrijgt, blijft minstens vijf à tien mi- 

nuten in vasten toestand; op de voordracht konden twee schalen met de vaste stof aan 

het geheele auditorium in handen worden gegeven ter bezichtiging. 

5 Dit is de laagste temperatuur, die men tot dusver kan voortbrengen. FARADAY 

hervatte in 1845 zijn onderzoekingen omtrent het vloeibaar maken van gassen, en, met 

behulp van dit mengsel, slaagde hij er in ook allen te condenseren, behalve de zes vroe- 

ger genoemde gassen. 
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Maar de rum had alle kracht verloren, was strooperig en dik als 

traan, en bezat een flauwen smaak. Het was onmogelijk tabak of ciga- 

ren in korte pijpen te rooken: spoedig had men een iĳskegel in den 

mond. Het metaal gaf bij aanraking denzelfden indruk als gloeiend 

ijzer, evenzeer de medaillons, die enkele tochtgenooten, zeer on- 

voorzichtig, op de bloote borst droegen. Payer verzekert, dat de koude 

op de wilskracht verlammend werkt, en men toont, door de onzekerheid 

zijner bewegingen, de moeielijkheid in spreken en denken, veel overeen- 

komst met een dronken persoon. Een eigenaardig gevolg der inwerking 

dezer lage temperatuur (die bij enkele poolreizen zelfs —47’ R. heeft 

bedragen) bestaat daarin, dat het lichaam zijn vochtigheid verliest. 

door verdamping, en nu ontstaat een kwellend gevoel van dorst. Maar 

sneeuw daartegen te bezigen is een zeer schadelijk middel, want daar- 

door ontstaat ontsteking van keel, verhemelte en tong. Bovendien is 

de hulp daarvan ijdel, daar men volstrekt niet de massa sneeuw kan 

verbruiken, die tot het lesschen van den dorst zou noodig zijn, terwijl 

men als het ware de gewaarwording ondervindt van de aanraking van een 

gesmolten metaal. Men beschouwt bij dergelijke expeditiën dan ook hen, 

die sneeuw eten, met dezelfde minachting, als in het Oosten de opium- 

schuivers, De verdamping om het lichaam, in weerwil van den pels, was 

zoo sterk, dat de reizigers door een voortdurenden mist, waren omgeven, 

die weldra in kleine ijskristallen overging , welke met hoorbaar gedruisch 

op de aarde vielen. Door dien mist was men steeds in duisternis gehuld, 

en was de atmospheer niet doorzichtig. In weerwil daarvan had men 

een ondragelijk gevoel van droogte. Het geluid plantte zich op buiten- 

„gewoon groote afstanden voort, en een gewoon gedruisch kon honderde 

schreden ver gehoord worden. Het vleesch kon gespleten worden, kwik- 

zilver werd als kogel uit het geweer geschoten. Smaak en reuk worden 

zwakker en de spierkracht verlamd, zoodanig, dat de oogleden zich 

onwillekeurig sluiten en dicht vriezen; bij het stilstaan ontstaat dik- 

wijls gevoelloosheid in de voetzolen. Merkwaardig is het, dat de baard 

niet met rijp zich bedekt, omdat de uitgeademde waterdamp te spoedig 

als sneeuw op den grond neervalt. 

Ziedaar de verschijnselen, die zulk een buitengewone koude op het 

menschelijk lichaam teweeg brengt; laten wij nu eens zien, welke eigen- 

schappen het vast koolzuur heeft ten gevolge van zijn lage temperatuur. 

_ Er is reeds opgemerkt, dat het zeer langzaam tot gas weder over- 

gaat, en daarom kan men het op de hand leggen zonder een pijnlijk ge- 
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voel gewaar te worden; ja het glijdt zelfs op de gaslaag gemakkelijk 

over de tafel of op glas voort; in een bekerglas geplaatst, is dit spoedig 

met gasvormig koolzuur gevuld; men kan daarom ook een kleine hoe- 

veelheid vaste massa op de tong brengen en dan, door zacht te ademen 

tegen een kaarsvlam, die uitdooven. Werpt men het in water, zoo blijft 

het drijven, of, op den bodem gehouden, ziet men het groote gasbellen 

ontwikkelen, en toch bevriest het water niet in aanraking daarmede. 

Maar wordt in een schaaltje een genoegzame hoeveelheid vast koolzuur 

geplaatst en met een weinig ether bevochtigd, dan daalt de tempera- 

tuur tot minus 90°, en kwik, daarop gegoten, gaat nu, daar het in de 

breiachtige massa genoegzame punten van aanraking vindt, binnen 

eenige minuten tot een geheel vaste stof over. Werpt men deze op een 

glasruit, zoo wordt die verbrijzeld, ten bewijze dat het niet meer week is 

gebleven. De vaste kwik, in aanraking met water komende, wordt terstond 

vloeibaar, maar vormt kleine ijscylinders om zich heen, waardoor de kwik- 

druppels heen rollen; hier is natuurlijk geen beschermend gasomhulsel. 

Brengt men een druppel water op een gloeiend platina- of zilver- 

schaaltje, dan zal, integenoverstelling van hetgeen men misschien zou ver- 

wachten, die druppel niet verdampen; maar door de aanraking met die 

hooge temperatuur vormt zich tusschen den waterdruppel en het metaal 

onmiddellijk een damplaag, die als slechte warmtegeleider eene verdere 

mededeeling van warmte aan het water zeer vertraagt; men heeft dan 

den zoogenaamden spheroïdaaltoestand van het water; het is als het 

ware op een dampkussen gelegen. * Dit verschijnsel gaf FARADAY aan- 

leiding tot een inderdaad schitterende proef, die het ook nu niet 

moeielijk valt te herhalen. Wordt namelijk een platinakroesje op de. 

gasvlam geplaatst, dan is het weldra roodgloeiend en heeft dus een 

temperatuur van 400° C. Hierin plaatst men nu een zekere hoeveel- 

heid vast koolzuur, dat, met ether bevochtigd, zeer weinig of geen 

effect dezer gloeihitte ondervindt; het behoudt zijn enorm lage tempe- 

ratuur, en een reageerbuisje met water bevat in twee à drie minuten 

een wit gevroren ijsmassa. Zoo treedt dus een stuk ijs uit een gloeienden 

kroes te voorschijn, zonder dat hier iets in strijd is met bekende na- 

De projectielamp bewijst bij deze en de volgende proef goede diensten. Projecteert 

men den druppel water, liggende op een convex oppervlak, dan ziet men op het scherm 

een lichtlijn tusschen beiden in, ontstaan door den doorzichtigen waterdamp. Evenzoo werd 

bij de volgende proef het reageerbuisje geprojecteerd en was het gevormde ijs voor 

allen zeer zichtbaar. 
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tuurwetten, zonder dat eenige omstandigheid er bij onverklaard blijft. 

Vat men al de medegedeelde bijzonderheden omtrent het koolzuur, in 

den vloeibaren en vasten vormtoestand, zamen, dan blijkt, dunkt mij, 

genoegzaam, dat het in die minder algemeen bekende aggregaats-toestan- 

den eigenschappen vertoont, die het van hoog gewicht was te leeren 

kennen, en die het doordringendst vernuft niet had durven voorspellen. 

Toen in den zomer van het voorgaande jaar te Londen, door de 

zamenwerking en ondersteuning van een aanzienlijk getal geleerden 

in en buiten Engeland, een tentoonstelling in het South-Kensington-mu- 

seum was geopend, uitsluitend gewijd aan natuurwetenschappen, had 

men in ’t bijzonder er zorg voor gedragen, zooveel mogelijk de instru- 

menten van vroegeren en lateren tijd bijeen te brengen, met behulp 

waarvan belangrijke ontdekkingen of onderzoekingen gedaan zijn. * De 

deelneming der voornaamste staten van Europa was dan ook voldoende 

geweest om een verzameling tot stand te doen komen, die den beoefe- 

naren der natuurwetenschappen een eenig schouwspel aanbood. Zoo zag 

men bijv. in een der zalen de oorspronkelijke luchtpomp van orro 

V. GUERICKE, en eenige schreden vandaar verwijderd, een der nieuwste 

inrichtingen van dit werktuig door cARRÉ zamengesteld, om door mid- 

del van het luchtledig, ijs te fabriceeren; elders de modellen door JAMES 

WATT vervaardigd, strekkende tot grondslag zijner balansmachine, en 

de eerste locomotief van STEPHENSON in de nabijheid der voortreffelijke 

stoommachines der Engelsche marine van den tegenwoordigen tijd. En 

zoo kon men ook in een vitrine, die de toestellen bevatte, nagelaten 

door DALTON, DAVY, CAVENDISH, enz., opmerken de glazen buizen 

door FARADAY gebezigd om het eerst de toenmaals bekende gassen tot 

den vloeistoftoestand te brengen. Van groen glas en slechts een paar 

decimeters groot, sommige veel kleiner, bevatten enkele daarvan nog de 

zeer kleine hoeveelheden vloeibaar gas, die hem bij zijn meer uitgebreide 

_ onderzoekingen over dit onderwerp tot leiddraad strekten, en men be- 

wondert daarbij den scherpen blik van den onderzoeker, die met zulke 

eenvoudige hulpmiddelen een geheel nieuw veld van nasporingen ont- 

dekte. Het blijkt nu, uit het voorgaande, welk een belangrijke schrede 

t Er waren ongeveer 4000 nummers geëxposeerd, door inzenders uit elf rijken; hun 

aantal bedroeg 936, dat aldus verdeeld was: Engelauä 502, Duitschland 355, Frank- 

rijk 153, Rusland 86, Italie 51, Oostenrijk 45, Nederland 36, Zwitserland 27, Spanje 18, 

Belgie 17, Noorwegen 6 inzenders, 
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voorwaarts ook hier thans is gedaan, nu wij ‘Willekeurige hoeveel- 

heden vloeibaar gas van verre ter beschikking kunnen verkrijgen en 

zonder groot gevaar kunnen behandelen. 

Men meene niet, dat deze vloeibaar gemaakte gassen een beperkt 

nut hebben. 

Reeds vele jaren geleden heeft de vloeibare ammoniak aanleiding ge- 

geven tot een fabriekmatige methode van ijsbereiding, die proef houdend 

is gebleken, — het vloeibaar zwaveligzuur wordt thans evenzeer daartoe 

gebezigd, — vloeibaar stikstofoxydule wordt in Londen veel vervaardigd 

en alom aan geneeskundigen verzonden, die de bedwelmende eigenschappen 

wenschen toe te passen bij operatiën , door het even inademen van het gas. 

Maar voor het natuurkundig onderzoek heeft men daarvan ook partij 

kunnen trekken, tot het voortbrengen der laagste tot dusver bekende 

temperaturen, een zaak van niet gering belang, wanneer men bedenkt 

hoe beperkt onze hulpmiddelen in dit opzicht zijn. 

Wanneer de vlam van lichtgas met zuivere zuurstof wordt gevoed, 

verkrijgt men, met een zeer eenvoudig toestel, terstond de hoogste 

temperatuur, thans voor ons mogelijk, namelijk minstens 2000° C., 

waarbij platina onmiddellijk smelt. Konden wij nu evenveel beneden het 

nulpunt de temperatuur verlagen, welke nieuwe verschijnselen zou- 

den dan zich voor ons ontsluieren! Theoretische beschouwingen aan- 

gaande de uitzetting der lichamen leeren, dat bij —273® de lichamen geen 

warmte meer bezitten (men noemt dit daarom het absolute nulpunt), 

en FARADAY heeft ons het middel gegeven tot — 120’ te komen; — 

er blijft alzoo nog een geheele weg in die richting af te leggen. Wij 

kennen warmte zonder stof in den eigenliĳken zin, — namelijk als 

warmtestraal ; — stof zonder warmte hebben wij nog nimmer aanschouwd; 

niemand kan voorspellen, wat een lichaam zal zijn, als het beroofd is 

van alle warmte en die moleculaire beweging tot rust is overgegaan. - 

Maar indien wij bedenken, dat het natuurkundig onderzoek onmisken- 

baar toenemende vorderingen aanwijst, dat elke ontdekking nieuwe 

vraagpunten opwerpt, dan is er zeker geen reden om hier een “cúrkel- 

gang’ der menschheid aan te nemen, maar wij kunnen ook op natuur- 

kundig gebied niet anders, dan de kortheid van het menschelijk leven 

betreuren, ‘waardoor het den natuurvorscher nimmer gegeven is zelf 

zijn nasporingen geheel ten einde gebracht te zien. 

“ ’s Haar, November 1876. 



DETERMINATIE DER PLATEN IN HET WERK 

VAN JOANNES GOEDAERT, 

DOOR — 

8. C. SNELLEN VAN VOLLENHOVEN. 

Ik ontving een paar weken geleden van den heer H. P. SNELLEMAN Cz. 

een overdruk van een opstel over den Middelburgschen schilder JOHAN- 

NES GOEDAERT, dat in het Album der Natuur gepubliceerd is, Jaar- 

gang 1877, bl. 203. Ofschoon ik meende te weten dat de Middelburger 

entomoloog uit de 17e eeuw heden ten dage niet zoo zeer onbekend 

is als de heer SNELLEMAN veronderstelt, was het mij toch hoogst aan- 

_ genaam en verblijdend dien ouden vriend mijner vroegste jeugd, wiens 

werk mij toen tot zelfstandig onderzoek heeft aangespoord, met lof 

herdacht te zien. 

Aan het slot van het opstel geeft de schrijver een lijstje der namen 

van eenige insecten, door GOEDAERT in de drie deelen van zijn werk 

afgebeeld en nu door hem (den heer SNELLEMAN) gedetermineerd. Het 

blijkt uit dit lijstje en ten overvloede uit de bepaalde verklaring, die daar- 

aan voorafgaat, dat de heer S. onbekend bleef met het bestaan van eene 

determinatie der vlinders in het bewuste werk. Eene zoodanige, en bijna 

volledige, is geleverd door den Pruisischen Forstmeister A. WERNEBURG in 

zijne “Beiträge zur Schmetterlingskunde” Eerste Deel bl. 24 en vol- 

genden. Aan de bestemming der overige insecten , behalve de Lepidoptera, 

heeft WERNEBURG zich niet gewaagd, of zich daarvan onthouden om de 

grenzen niet te overschrijden, die hij zich voor zijn werk gesteld had. 

20 
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Hij had toch al een zeer uitgebreide taak voor zich, daar het eerste 

deel de determinatie van niet minder dan 58 oude werken omvat, be- 

ginnende met ALDROVANDI en eindigende met het ‘““Systematisches Ver- 

zeichniss der Schmetterlinge der Wiener Gegend.” 

Ik heb gemeend dat het niet onbelangrijk zou zijn de lijst van den 

heer SNELLEMAN met die van WERNEBURG te vergelijken en beiden zoo 

mogelijk te completeeren, door te beproeven ook die afbeeldingen op 

naam te brengen, welke in beide lijsten ontbreken. Bij sommige deter- 

minatiën zal ik waarschijnlijk wel verpligt zijn redenen voor mijn ge- 

voelen op te geven; uit den aard der zake zie ik mij echter daarbij 

genoodzaakt zoo bondig mogelijk te zijn. 

EERSTE DEEL. 

SNELLEMAN. WERNEBURG. v. VOLLENHOVEN. 

„ Vanessa Io. Pap: loy.x. 

„ Eristalis tenax. 

Bomb. Salicis, 1. 

. Musea (domestica?) 

. Cyrtoneura (Spec?) 

‚ Bibio Marci. A an 

Ik begrijp niet op welke gronden deze determinatie steunt, maar 

ik weet geene betere. 

7. Bomb. Quercus 1. 

Bomb. Medicaginis rr. Bomb. Trifoliiù w. v. 

Wij bedoelen dezeïfde soort; de naam Zri/olü is ouder. 

9, Buchelia Jacobaeae. Bomb. Jacobaeae 1. 

De heer S. voegt er bij, dat het afgebeelde spinsel dat is van Zygaena 

Filipendvlae. 

10. Bombyx neustria. Bomb. neustria L. 

11. Pieris brassicae. Pap. brassicae L. 

12. Bomb. potatoria 1. 

15. Bomb. chrysorrhoea L. 

WerNeBurG maakt hierbij opmerkzaam op het roode ronde 

vlekje op de bovenvleugels, dat ook in den text vermeld wordt. 
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SNELLEMAN. WERNEBURG. v. VOLLENHOVEN, 

14. Triphaena (Catoca- Noctua pronuba u. 

la) pronuba. 

15. Ypon. variabilis zeLL. 

16. " Tortr. laevigana TR. 

Ik geloof dat deze bestemming waarschijnlijk is, maar zeker 

is zij niet; WERNEBURG meent dan ook verpligt te zijn zijne gron- 

den er voor aan te geven. 

17. Chelonia Caja. Bomb. Caja 1. 

18. Noctua oleracea L. 

Deze determinatie blijft zeer onzeker, aangezien de vlinder niet 

uit de ontwikkeling te voorschijn gekomen is; de rups was met eene 

Tachina (sp. ?) bezet. 

19. Tenthredo capreae. Nematus Salicis 1. 

Ik begrijp niet regt waarop de determinatie van den heer sNrL- 

LEMAN gebaseerd is, daar de larve van Nem. Capraeae Panz. ge- 

heel groen is en op Carex leeft, terwijl de afbeelding van GOEDAERT 

eene groene larve met gele voorste en achterste ringen vertoont 

en de text zegt dat zij op wilgen leefde. 

20. Bomb. auriflua L. 

21. Vanessa Urticae. Pap. Urticae L. 

22. Aeronycta Psi. Noct. tridens TR. 

De rups mist de hooge zwarte verhevenheid op den vierden ring 

en is dus stellig niet die van Psi In den tekst wordt de jonge 

rups verward met de larven van Selandria adumbrata KLUG. 

23. Arctia Menthastri. B. lubricipeda r. 
De vlinder gelijkt meer op die van Menthastri, maar de rups is 

stellig die van Zubricipeda. 

24. Sphinx ocellata L. 

Met deze determinatie kan ik niet instemmen; de vlinder is op 

den vleugelrand na vrij kennelijk die van Smerinthus Populi, doch 

de rups is noch die van Populi, noch die van Ocellata. 

25. Noctua lucipara L. 

Ook met deze determinatie heb ik geen vrede; de rups gelijkt 

volstrekt niet op die vau Zwcipara, en de vlinder al zeer weinig. 

Het is mij echter onmogelijk te bepalen welke noctuine GOEDAERT 

voor zich had. 
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29. 

40, 

41. 

42. 

SNELLEMAN. WERNEBURG, v. VOLLENHOVEN, 

. Vanessa Atalanta. Pap. Atalanta r. 

‚ Pieris Rapae. Pap. Rapae 1. 

Hylotoma Rosae r. 

De larve heeft eenige pooten te weinig en gelijkt op eene rups; 

daarentegen is de kleur vrij goed getroffen en duidt de knodsvorm 

der sprieten van de wesp onmiskenbaar eene Hylotoma aan. 

Nematus appendicu- 

latus? HART. 

Blijft hoogst onzeker. 

‘Noct. oleracea TR. 

Weder onzeker; 't zou ook Dydima kunnen voorstellen. 

Geom. grossulariata L. 

Noct. Gamma L. 

‚ Clostera anastomo- Bomb. anachoreta ocus. 

SIS. 

Het komt mij voor dat de laatste naam de ware is. 

. Pygaera bucephala. Bomb. bucephala r. 

‚ Halia wavaria. Geom. wavaria L. 

. Orgyia fascelina. Bomb. fascelina 1. 

Noct. pistacina TR. 

Bomb. Menthastri TR, 

Cladius uneinatus KLuG, 

“De larve at olmenbladeren, had vermaeck in de hoogte en heeft 

zich tot veranderinge geset onder een vlies, dat hij gesponnen hadde, 

t welek so blanck ende so net was, alsof het gepolijstert silver 

geweest hadde.” Vooral dit laatste is concuant. | 

Tort. umbrana TR. 

WeRNEBURG kan geene verzekering geven van de waarheid zijner 

meening; mij is de rups van Umbrana onbekend, en bij KALTEN- 

BACH vind ik onder de rubriek Esschenboom dezo Tortrix niet 

vermeld, maar wel Variegana en Hoffmannseggana. 

Syrphus Ribesii. 

Sericaria mori. Bombyx Mori 1. 
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SNELLEMAN. 

„ Cassida (Spec?) 

44, 

W ERNEBURG. v. VOLLENHOVEN. 

Cassida rubiginosa 

HERBST., 

Cassida equestris r. 

Deze is de eenige soort, van welke het bekend is, dat de larve 

op Melissa leeft, doch ik erken dat het portret bij B. niet zeer 

juist is. Ik moet hier doen opmerken dat volgens GMELIN'’s uitgaaf 

van LINNE's Systema Naturae No. 43 zou voorstellen Cassida riridss 

Il. = C. equestris r. en No. 44 daarentegen C. nebulosa L. 

45. 

46. 

47. Syrphus Pyrastri. 

48. 

49, 

50. 

51. 

Urophora Cardui. 

Homalomyia cani- 

cularis. 

52. 

59. 

54. 

55. 

Calliphora vomito- 

ria. 

Tortr. pomonana L. 

Plagodiera Armora- 

ciae L. 

De larve en pop is 

die van Syrphus Py- 

rastrìi, doch de ima- 

go is eene sluipwesp. 

Cladius albipes HART. 

? 

Misschien C. erythrocephala MEIG , die veel gemeener is dan vomitoria. 

Lucilia Caesar. 

Deze determinatie schijnt te berusten op de woorden van den 

tekst “den 27 dito is daer een goude vliege uyt-ghekomen,”’ de 

kleuren van de imago doen echter niet aan M. Caesar denken. 

56. 
57. 
58. 

Sarcophaga (Spec?) 

Noet. meticulosa L. 

Noet. munda TR. 

De rups is mij onbekend; corpaerT verkreeg er een vrouwelijke 

Iekneumon uit, die hij echter in den tekst met Ammopkila sabu- 

losa. L. verwart. 
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59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

19: 

71 

72. 

73 

14, 

15. 

76 

(7d 

78 

49. 

SNELLEMAN. WERNEBURG. v. VOLLENHOVEN. 

Bomb. antiqua 1. 

Noetua Chrysitis 1, 

Diloba coeruleoce- Bomb. coeruleocepha- 

phala. la Tes 

? 

Bomb. dispar u. 

Tenthredo (Cry pto- Cimbex lutea 1. 

campus) Amerinae. 

Het beeld is kennelijk dat van eene Cimbex-larve, en niet van een 

Cryptoeampus, die binnen de twijgen van wilgen leeft. GOEDAERT's 

insect at wilgenbladeren. 

Bombyx Vinula 1. 

Larve van een Cara- 

boide. 

Noctua libatrix r. 

Pyralis sambucalis r. 

Musca.… 

Stratiomys furcata L. 

. Exorista (Spec.?) De rups misschien N. 

Gamma. 

Tinea tapezella 1. 

Het schijnt wel eene 7onea voor te stellen, maar dat het Tape- 

ziella zou zijn, komt mij onwaarschijnlijk voor; alleen de zwarte 

basis der vleugels doet daaraan denken. 

‚ Piophila Casei. 

Larve van een Cara- 

bus. 

Staphyl. maxillosus 1. 

. Gryllotalpa vulga- 

ris. 

. Vanessa Polychlo- Pap. Polychloros r. 

ros met Pteroma- 

lus Puparum. 

„. Melolontha vulga- 

ris, 

Polyrhaphis horrida F. ht rdt ln Pd AE Send dek 
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TWEEDE DEEL. 

SNELLEMAN. WERNEBURG. v. VOLLENHOVEN. 

EE Pyr. prunalis TR. 

2. Tachina (Spec. ?) Wostries 

3. Tenthredo Rosae. 

Hylotoma Rosae, die reeds in het vorige deel behandeld werd, 

is het bepaaldelijk niet; welke Tenthredo-soort dan? Rups en pop 

doen aan eene Tortrix denken, doch de tekst toont duidelijk aan 

dat GOEDAERT geen bladroller voor zich had. De beschrijving slaat 

tamelijk wel op Cladius difformis PANz., doch de afbeelding niet. 

Er heeft hier zeker eene verwarring plaats gehad. 

4, Tortrix ameriana TR. 

5. Rups op biezen, uit 

welke zich eene Bra- 

eonide ontwikkelde. 

6. Nematus Aquilegiae 

VOLL. 

r Zal wel Grapholitha 

cynosbatella L. moe- 

ten voorstellen. 

8. Tachina (Spec?) Eine grüne Spanner- Cladius uncinatus 

raupe. KLUG met eene Ta- 

china-soort. 

De zoogenaamde rups leefde op olmen; zij spon een kleed of 

deksel, dat als zilver blonk. Verg. D. I, 89. 

A Tortrix Uddmanniana 1. 

10. Phantasie ! 

11. Syrphus? Helophi- Stellig een Syrphus. 

lus ? 

12. De rups zou Geom. bru- De larve, Wolf ge- 

mata zijn, de vlinder noemd, schijnt die 

een Tortrix. van Anthonomus Po- 

morum L. te zijn ; de 

rest stelt waarschijn- 

lijk Tortria laevigana 

voor. 
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SNELLEMAN. WERNEBURG. v. VOLLENHOVEN. 

13. Botys urticalis. Pyr. urticalis 1. 

14. Hemerobius (Chry- 

sopa) perla. 

Wel stellig een Chrysopa, maar of het Perla 1. zoude zijn, 

blijft zeer onzeker. 

15. Coccinella septem- 

punctata (?) 

De beschrijving der eieren en jonge dieren slaat op eene Epeira, 

doch de figuren b, c, d. stellen kennelijk soorten uit het geslacht 

Coccinella voor. 

16. Geometra wavaria 1: Met een daaruit voort- 

gekomen Zchneumon. 

17. Tenthredo pavida. Emphytus cinctus L. 

Een Tenthredo pavida vind ik nergens beschreven. 

18. Coeccinella septem- 

punctata L. 

19. Harpalus... sp. 

20. Noet. perflua TR. 

21. Plusia gamma. Noct. aemula Tr, 

Noct. aemula kan het voorzeker niet wezen, aangezien die soort 

alleen in bergachtige landen voorkomt. Op Gamma gelijkt de vlin- 

der niet genoegzaam. De figuur zou zeker even goed Plusia Jota n. 

kunnen voorstellen. 

22. Helophilus pendu- 

lus? L. 

23. Bomb. Urticae TR. 

24, Noetua Absinthii TR. 

Ik stem volkomen in met deze determinatie. 

Zo. Noect. pronuba L. 

De made en hare gedaantewisseling zijn mij een raadsel. 

26. Bomb. lubricipeda ocns. 

Ik kan deze determinatie niet aannemen; indien al de rups vrij 

wel op die van Lubricipeda geliĳkt, de vlinder ten minste in 

geenen deele, 

md 
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SNELLEMAN. WEeERNEBURG. v. VOLLENHOVEN. 

27. Agrotis plecta 1. (?) 

28. ? 

Ee Orgyiagonostigma. Bomb. gonostigma L._ 

81. Zygaena Filipendu- Zyg. Filipendulae 1. 

lae met Carabus 

sexpunctatus. 

82. Noet. uictitans TR. 

De rups is wel die van Mictitans , doch de vlinder is een phantasie- 

beeld. Men kan zich het ontstaan daarvan op deze wijze verklaren. 

GorparrT had, toen de uil pas ontwikkeld was, geen tijd of lust 

om te teekenen; hij noteerde nu een zeer oppervlakkige beschrij- 

ving. Later ontsnapte het uiltje, en corparRT teekende nu zijn beeld 

naar zijne aanteekening. Wanneer men rekent dat hij de witte 

niervlek een wit halve-maantje genoemd heeft, dan kan men zich 

eenigzins rekenschap geven van de twee groote halvemanen, die 

hij nu voorgesteld heeft. 

33 Cossus ligniperda. Bombyx Cossus r. 

34. Geom. sambucaria L. 

85. Noet. Ypsiion TR. 

De rups zou er nog toe kunnen getrokken worden, maar de af- 

beelding van den vlinder gelijkt in de verste verte niet op Ypsilon. 

36. Julus-... sp? 

37. Dicranura Vinula Bombyx Vinula 1. 

en Ophion luteus. 

38. Geom. tiliaria TR. 

Hier heeft kennelijk weder eene verwarring plaats gegrepen, 

want de rups en pop zijn duidelijk die van deronycta ziezac, ter- 

wijl de vlinder en de eieren die zijn van Geom. tiliaria. 

39. Pap. Atalanta r. 

40. Meconema varia. 

De plaat is zeer phantastisch. De larve zou die kunnen wezen 

van een boktor, de pop of nymf heeft nooit bestaan. 
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SNELLENAN. WERNEBURG. 

41. (Links) Dermestes 

undatus. 

(Rechts) D. larda- 

Tlus. 

De beide kleine figuren houd ik voor Ptinus fur 1. { en Q. 

42. Meloë (2) 

VAN JOANNES GOEDAEKRT, 

v. VOLLENHOVEN. 

+ 

Er is wel geen twijfel aan of dit is een Meloëö, en ik veronder- 

stel dat het vraagteeken tusschen de beide haakjes dan ook maar 

beteekenen moet dat de heer SNELLEMAN de soort niet stellig weet 

te bepalen. 

43, Geom. defoliaria u 

Hier schijnt alweder eene vergissing te hebben plaats gehad, - 

daar de vlinder, gelijk ook wERNEBURG opmerkt, meer op Betu- 

laria gelijkt. 

44, Tipula oleracea. 

45. Syrphus (2) 

Waarschijnlijk Syrphus Corollae r. 

46. Bombus terrestris. 

47. Anthomyia (spec ?) 

Er zijn drierlei soort van vliegen afgebeeld; doch geene daarvan 

schijnt mij toe eene Anthomyia te zijn. 

48, ĳ 

"49. Phalangium opilio. 

50. ? 

Deze figuren schijnen voor iedereen even raadselachtig. 

51. Saperda carcharias? L. 

De determinatie zou vrij zeker zijn, indien GoPDAERT niet zeide 

dat de larve uit eikenhout genomen was. 

DERDE DEEL. 

A. Vanessa Cardui. Pap. Cardui L. 

B: Nematus perspicilla- 

ris HART. 
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SNELLEMAN. WERNEBUBG. v. VOLLENHOVEN. 

C. Dicranura Vinula. Bomb. Vinula 1. 

D. Bomb. Urticae rr, 

bb Bomb. Ziczac L. 

F. Hadena Brassicae. Noct. Brassicae r. 

G. Bomb. pudibunda 1. 

B. Noect. leporina pn. 

De kleur der rups is geheel foutief, maar ik deel toch het ge- 

voelen van WERNEBURG dat GORDAERT Zeporina heeft voorgesteld. 

E Bomb. Curtula 1. 

IS. | Geom. rubiginata TR. 

Op de plaat is nog eene andere rups voorgesteld, waarover echter 

in den tekst niet gesproken wordt. Mij mogt het niet gelukken deze 

tweede rups te herkennen. 

Hb: Noetua Rumicis L. 

Dezelfde aanmerking als bij K. 

M. Leptura rubrotesta- 

cea ? 

N. Bombyx reclusa ocHs. 

De rups kan wel Reelusa wezen, maar de drie daaronder staande: 

figuren zijn de made, het cocon en de imago van een Ophtion met 

2 vlekjes op de vleugels, dus Merdarius GRAV. of Meamidulus L. 

O. Smerinthus ocellata. Sphinx ocellata r. 

P. Geom. vibicaria L. 

Met deze determinatie kan ik geen vrede hebben, want de rups 

gelijkt niet op die van Vibicaria; ik zou eer aan Euclidia Mi den- 

ken; maar met den vlinder weet ik dan geen weg, want in de 

verste verte is die geen M WeRNEBURG zegt: “und am 1 Sep- 

tember kam eine Schwebmucke heraus.” Als ik dit wel versta, 

dan meent hij eene zweefvlieg, een Syrphus. Indien ik goed zie, 

dan is hier een Frochilia of Sesia voorgesteld, doch dit sluit niet 

met de rups, die volgens den tekst spande bij het gaan. 

Q. Noetua Cespitis TR. 
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SNELLEMAN. WERNEBURG. Vv. VOLLENHOVEN. 

R Agrion puella. 

5. Bomb. pudibunda 1. 

dE, Noct. affinis TR. 

Vv Sphinx Convolvuli z. 

X. Chironomus plumo- 

sus. 

Ne Sphinx Elpenor 1. 

Z Saturnia Pyri ocHs, * 

Men ziet dat het eerste deel het best geredigeerd is geworden en 

de nauwkeurigste teekeningen bevat, dat het tweede al op lager schaal 

staat en door verwarringen en verwisselingen ontsierd wordt. maar 

dat het laatste schier niets meer tot inhoud heeft dan ’t geen door 

GOEDAERT bij zijn leven waarschijnlijk om verschillende gebreken uitge- 

schoten was. 

‘ Het komt mij voor, dat de bestemming der tweevleugelige insecten overgenomen 

is uit de inleiding van “Nederlandsche Diptera in metamorphose en levenswijze, be- 

schreven door H. Weyenbergh Jr.” 



DE GEOLOGIE EN PALAEONTOLOGIE IN 

NOORD-AMERIKA. 

Reeds herhaaldelijk hebben wij in dit Album gewag gemaakt van 

gewichtige palaeontologische ontdekkingen in Noord-Amerika. Naar. 

mate opzettelijk met die taak belaste staatsgeologen, zooals HAYDEN 

en WHEELER, in tot dusver onbekende streken van het verre westen 

doordrongen om de geologische formatiën te onderzoeken en in kaart 

te brengen, hielden anderen, zooals de professoren LEIDY , COPE, MARSH , 

LESQUEREUX en NEWBERRY, zich bezig met het bestudeeren der op die 

tochten verzamelde overblijfselen van dieren en planten, en allengs is 

de aldus verkregen palaeontologische schat zoozeer aangegroeid, dat 

Amerika ook in dit opzicht dreigt eerlang het oude Europa te over- 

vleugelen. | 
Zeker althans is het, dat de in de nieuwe wereld aan het licht ge- 

komen feiten er krachtig toe zullen bijdragen, om aan de lang geheerscht 

kebbende voorstelling, alsof er scherpe grenzen bestaan hebben tusschen 

de onderscheidene geologische perioden, die elkander gedurende de ont- 

wikkeling van het organische leven op aarde zijn opgevolgd, voor goed 

een einde te maken. 

Vormen van dieren en van planten, die in Europa gescheiden worden 

aangetroffen en als kenmerken voor bepaalde formatiën aangemerkt , 

treden daarentegen in Amerika hier en daar in zonderlinge vermenging 

op. Zoo b. v. zoude een Europeesch geoloog zekere gronden langs de 

oostzijde van het rotsgebergte, indien hij alleen afging op de daar 
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verzamelde fossile plantenoverbliĳjfselen, zonder eenigen twijfel tot de 

terttaire periode brengen, maar indien hij alleen de van daar mede- 

gebrachte fossile overblijfselen van dieren kende, met even groote zeker- 

heid deze voor afkomstig uit een tot de krijtperiode behoorend ter-- 

rein verklaren. 

Het hier bedoelde terrein, waarin fauna en flora elkander tegenspre- 

ken wanneer men alleen uitgaat van de in Europa geldige feiten, 

heeft volgens HAYDEN eene machtigheid van niet minder dan 8 tot 

10,000 voet, en toch is het niet mogelijk daarin scherpe scheidingen 

tusschen verschillende formatiën aan te wijzen. 

Terwijl in Europa na de kriĳtperiode geene der groote zee- en land- 

reptiliën uit de groepen der Mosasauriërs, Pterosauriërs en Dinosauriërs 

meer geleefd hebben, hebben daarentegen verwante vormen nog in Ame- 

rika in de aangrenzende zee gedurende de tertiaire periode bestaan. 

Daaronder zijn er trouwens ook, die zeer verschillen van alle wier over- 

blijfselen in Europeesche lagen zijn gevonden. De soorten van Zlas- 

mosaurus coPE naderden tot Plesiosaurus, door den geweldig langen 

hals, maar bereikten eene veel aanmerkelijker grootte. Wlasmosaurus platy- 

corus werd 50 voeten lang, waarvan alleen de hals 22 voet; het lichaam 

was zoo groot en zwaar als dat van den olifant. Polycotylus latipennis 

had ook een zeer langen en dunnen hals en vinvoeten van 4 voet lengte. 

De vormenrijkste groep is die der Pythonomorphen, die men ook 

zeeslangen zoude kunnen noemen. Even als bij de slangen kon hun 

bek zich bij het doorzwelgen der prooi sterk verwijden, ten gevolge 

van de afwezigheid van een verband tusschen de beide takken der on- 

derkaak. De geheele vorm was zeer verlengd; de kop groot, plat, 

kegelvormig, met schuins bovenwaarts gerichte oogen; de bek was 

gewapend met vier rijen geweldige tanden; zij hadden twee paar vin- 

voeten, zeer gelijkende op die der Walvisscheun. Tot deze groep behooren 

de geslachten Liodon, Platecarpus, Clidastes en Mosasaurus, van welk 

laatste geslacht, gelijk men weet, ook eene soort in de krijtlagen van 

den Pietersberg bij Maastricht is gevonden. Ziodon proviger werd niet 

minder dan 75 BE. voet lang; Ziodon dyspelor overtrof dezen nog 

en bereikte eene lengte even groot als die der grootste hedendaagsche 

walvisschen. De soorten van Clidastes waren kleiner en hadden een 

veel buigzamer lichaam, dat zich op kon rollen als een slang. Een 

der gevonden individu’s werd nog in dien toestand aangetroffen , met den 

kop in het midden. 
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Ook een zeer groote zee-Schildpad uit hetzelfde tijdperk is door corn 

beschreven. Hij noemde dien Protostegas gigas. Het dier was niet min- 
der dan 13 voet lang, van de spits van den bek tot aan het einde 

van het rugschild. Dit laatste alleen is bijna 10 voet lang en 3 voet 

breed. Uit het maaksel blijkt, dat deze schildpad overeenkomst had 

met de hedendaagsche Sphargis, die echter slechts half zoo groot wordt. 

HG. 

NESTBOUW VAN DEN GOERAMI. 

De heer CARBONNIER, van wiens waarnemingen aangaande den nest- 

bouw van den Regenhoogsvisch (Colisa) reeds in de laatste aflevering 

van den vorigen jaargang (bl. 383) verslag is gegeven, heeft thans ook 

de gelegenheid gehad dergelijke waarnemingen te doen ten opzichte van 

de Goerami (Osphronemus olfax), en deze aan de Fransche Akademie 

meegedeeld (Compt. rendus 4 Dec. 1876, p. 414). 

Deze visch, almede behoorende tot de merkwaardige groep der 

Doolhof kieuwige visschen (Labyrinthici), leeft in de zoete wateren van 

Indië, China, en komt ook in die van Java voor. Wegens den aange- 

namen smaak van zijn vleesch wordt hij als spijs zeer op prijs gesteld. 

Ook bereikt hij eene tamelijk aanmerkelijke grootte. 

Om hem behoorlijk te ontvangen, had C. een aquarium ingericht, 

dat 200 liters water bevat, hetwelk gestadig op eene temperatuur 

van 25° C. wordt gehouden. Daarin ‘werd een blijkbaar verliefd paar 

afgezonderd, en weldra begon het mannetje eenen dergelijken nest- 

bouw als vroeger van den Regenboogvisch beschreven is. Alleenlijk bracht 

hij de luchtbellen niet onmiddellijk onder het nest, maar, zich aanvan- 

kelijk met den rug daarheen gekeerd houdende, dicht nabij de opper- 

vlakte des waters, zoodat hij de lucht kon opnemen, en deze weder 

als bellen omgeven van mondslijm uitstootende, bracht hij vervolgens 

het aldus gevormde schuim onder het nestje, dat geheel gereed zijnde 

een middellijn van 15—18 en eene hoogte van 10—12 centimeters had, 
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Daarop had de paring en de ontlasting der eieren door het wijfje 

plaats, wederom ongeveer op gelijke wijze als bij den Regenboogvisch, 

maar de wijze waarop die eieren in het nest door den mannelijken 

Goerami verzameld worden, is eene geheel andere. Hij begeeft zich 

daartoe eerst naar de oppervlakte des water en vult daar zijne mond- 

en keelholte met lucht. Dan daalt hij weder in de diepte en plaatst 

zich met den kop onder de eieren. Door eene sterke samentrekking der 

mond- en keelspieren blaast nu de visch deze lucht door de kieuw- 

spleten naar buiten, waarbij de lucht zich, ten gevolge van den door- 

gang door den zeer samengestelden toestel van gewonden plaatjes en 

strookjes, in ontelbare zeer kleine belletjes verdeelt, die, opstijgende, 

de eieren mede naar boven voeren. Dit uitblazen van lucht in twee 

stroomen is zoo sterk, dat de visch gedurende eenige oogenblikken als 

het ware in een door luchtbelletjes gevormden mist voor het oog 

verdwijnt. 

Ook later, wanneer de jonge vischjes uitgekomen zijn en nu door 

eenig toeval buiten het nest geraken, dwingt de vader hen, door het 

uitwerpen van zulk een stroom van luchtbelletjes, zich weder daar- 

heen te begeven. Eerst wanneer de jongen tien dagen oud zijn, laat 

hij hen verder aan hun lot over. Tot zoolang houdt hij trouw de wacht 

over zijn kroost. 

CARBONNIER bezit thans 520 jonge Goerami’s, die bij het schrijven 

van zijn bericht eene lengte van 3 tot 6 centim. hadden bereikt. 

HG. 
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JJ. MOLENAAR. 

Wanneer men tegenwoordig het opschrift of den titel nagaat onder 

welke vlag vele geschriften van wal zijn gezeild, dan merkt men 

soms op, dat die vlag veel moeite heeft gekost om haar machtig te 

worden. Niet zoo met bovenstaand opschrift “Onze vinken” d. w. z. 

de vinken van ons vaderland. 

Of het de moeite waard zal zijn er iets over te zeggen? Ik geloof 

ja; hoe weinig dan ook. Die vinken toch doen ons in de eerste plaats 

denken aan de schoonste dagen van ons leven, dagen toen we nog als 

kinderen vol van kinderlijke poëzie ons een eigen wereld schiepen, bij 

het bezit van een jonge musch, of bij het hooren van den slag van 

een armen blinden zanger in een eng kooitje opgesloten; dagen toen 

we nog vol zorgen en angst de laatste stuiptrekkingen nagingen van 

een stervenden spreeuw, met wiens laatsten ademtocht ook geheel ons 

genoegen voor een korten tijd verdween en voor een schrikkelijke 

teleurstelling plaats maakte. Of was het geen teleurstelling; waren 

niet al onze gedachten bij het geliefde voorwerp, ons pleegkindje; 

hoorden wij niet zijn hongerig gepiep tusschen het droge a b ec 

van den strengen schoolmeester? En hoe spoedig liepen we niet naar 

de plaats waar het hulpbehoevend diertje zich bevond, haast bang om 

een blik in het kooitje te werpen of wat dan ook, uit vreeze het dood 

te zullen aantreffen of het prachtig gele bekje van kleur veranderd te 

21 
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zien, als een voorbode van zijn onverbiddelijken ondergang! Bovendien, 

was onze laatste blik, ons laatste bezoek niet gewijd aan de kleine 

vederlingen voor wij gingen slapen, en was onze eerste gedachte niet 

bij het ontwaken om hun schreeuwend keeltje, al was het dan ook 

voor een korten tijd, door een weinig voedsel tot bedaren te brengen ? 

__ Dit was onze kindertijd, het is waar; doch hoe velen zien niet nog 

op lateren leeftijd geheele dagen naar jonge nestelingen uit, onder 

hunne hoede of verpleging opgenomen; hoe velen geven niet, reeds man 

geworden, bij het binnenkomen hunner woning, hun eersten groet den 

gevederde zangers ten beste? En geen wonder; immer dankbaar voor 

elk goed woord en genegenheid hun gegeven, beloonen zij dien groet 

gewoonlijk door een vroolijk springen of een prachtig liedje. 

Toen het plan om dit opstel te schrijven in mijne gedachten opkwam, 

was het vacantie voor mij. Van het platteland, van mijn kamer 

waar mijne lievelingen zich bevonden en mij dikwijls in mijn eenzaam- 

heid troostten, was ik overgeplaatst in een stad. Ik zat te mijmeren. 

Boven mij hing een vink in een kooitje te zingen, zijn slag deed een 

gevoel van ongezelligheid in mij ontstaan, en, ik schaam het mij niet 

te zeggen, ik gevoelde een soort van heimwee naar mijne gevederde 

vrienden. Het was onder dien indruk, dat ik eenige regels begon te 

schrijven. Ik dacht eens na over de verhouding van stad- en landleven, 

en kwam ten laatste tot het besluit iets over de vinken te schrijven, als 

de meest bekende vogels voor de stedelingen. Wellicht kon ik er som- 

migen vogelliefhebbers genoegen mede doen, hetzij door hen iets over 

hun natuurleven mee te deelen, of wel door iets over het leven der 

vinken in gevangen staat te zeggen. Mocht het mij daardoor gelukken 

eenige genegenheid — ook van niet-liefhebbers — voor die nuttige 

dieren op te wekken, dan zal ik tevreden zijn. 

Alvorens te beginnen, vraag ik aan de geleerden verschooning 

zoo ik niet wetenschappelijk genoeg ben; doch het is waar — voor 

hen acht ik mij niet geroepen te schrijven; integendeel, ik heb ge- 

tracht het wetenschappelijke zooveel mogelijk te vermijden, om door 

meer eenvoudige beoefenaars der vogelkunde ook begrepen te worden. 

Ik weet bij eigen ervaring, hoeveel moeite het soms kost — ook met 

den grootsten ijver — een goed overzicht te krijgen; nu eens zijn het - 

de boeken zelf, dan weer andere zaken die ons een beletsel zijn. Welnu, 

het is voor hen, díe zich in weerwil van hun studie-lust of eenvoudige 

uitspanningen moeten behelpen, dat ik mijn eigen bevindingen en op- 
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merkingen even wilde vertellen en‚ waar deze te kort schoten, er die 

van anderen heb bijgevoegd. 

Misschien dat er nog onder mijne lezers eenigen gevonden worden, 

die, minder met de vogelkunde bekend, zullen denken, dat het hier 

eenvoudig onze gewone slagvink geldt. Voor hen zij even gezegd, dat 

men met de “vinken” een geheel geslacht bedoelt, dat zich hoofdza- 

kelijk kenmerkt door een kegelvormigen bek en een gevorkten — of 

duidelijker uitgedrukt — door eenen ietwat vischachtig uitgesneden 

staart '. Verder is de lichaamsbouw nog al stevig, zooals onze gewone 

vink en musch dat hebben. 

Van dit geslacht (Fringilla) komen er in ons land niet minder voor 

dan dertien soorten, waarvan één sporadisch, d. i. van tijd tot tijd, 

en deze is de Rotsmusch; de anderen zijn: de Vink, Keep, Putter, 

Barmsijsje, Fratertje, Kneutje, Groenling, Siĳsje, Huismusch, Boom- 

musch, Goudvink en Appelvink. 

___Men zal uit deze lijst zien, dat het juist de vogels zijn, die het 

meest in kooien worden gehouden en daardoor ook het meest bekend 

zijn; en toch veroorzaakt dat betrekkelijk groot getal nog al eenige 

verwarring, vooral wanneer het verschil tusschen mannetjes en wijfjes 

nog in aanmerking komt. Het is daarom dat ik hier eerst een tabel 

laat volgen, waardoor zij ook voor oningewijden gemakkelijk als soort 

te herkennen zijn. Of deze tabel goed gekozen is, zou ik niet durven 

zeggen; de ondervinding zal dit moeten leeren. Zoo ik meen, is het 

een nieuwe zienswijze voor de bepaling van de soorten. Wetenschap- 

… pelijk is zij niet; doch, zooals reeds gezegd is, heb ik dit opzettelijk 

vermeden, ondat men bij elkeen de terminologie, bij de ornithologie 

gebruikelijk, niet als bekend kan veronderstellen. 

Wat de hoofdkenmerken der mannetjes en wijfjes betreft, daarvoor 

meende ik goed te doen ook een tabel te laten volgen; dit is ge- 

makkelijker dan dat men overal tusschen in moet zoeken. Ik heb daar 

de meest inheemsche namen, die aan de vinken gegeven worden, bij- 

gevoegd. Verder kwam het mij wenschelijk voor de Nederlandsche 

1 Onder de vogels met kegelvormigen snavel, komen ook nog andere geslachten voor ; 

deze zijn echter spoedig te kennen, b. v., de leeuwerikken aan den rechten achterteen 

of spoor. Ook de meezen zou men hier nog onder kunnen rangschikken, doch zij hek- 

ben een lang los gevederte, Om volledig te zijn, voeg ik hier de gorsen en de kruisbek- 

ken nog bij; de eerste kenbaar aan den knobbel in het verhemelte, de laatste aan de 

gekruiste nebben. De vinken hebben geen van deze kenmerken. 
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aan te vullen, door de verschillende in gebruik zijnde Latijnsche namen ; 

deze kunnen een leek nog al eens in de war helper, vooral bij het 

raadplegen van buitenlandsche werken. Jammer genoeg dat daar niet 

meer eenheid in bestaat; het schijnt de ijdelheid der geleerden te 

streelen elk op zijn beurt een nieuw stelsel uit te denken, en dit dan 

door nieùwe geslachtsnamen te kenmerken. Doch elkeen is hier vrij 

in; of de wetenschap hierdoor gebaat zal zijn is iets anders. 

Uit de volgende tabel zal men zien, dat er nog al eenige La- 

tijnsche namen voor dezelfde soort in gebruik zijn. Ik heb ze alle 

aangehaald uit het nieuwste werk van BREHM — handelende over 

de vogels — die op zijn beurt weer alle andere schrijvers heeft ge- 

raadpleegd. De geslachten heb ik met hoofdletters, de bijnamen met 

gewone letters aangegeven. Het zal misschien aan sommigen opvallen, 

dat dezelfde namen een enkele maal in beide, èn in de geslacht- èn 

in de bijnamen worden aangetroffen. Dit komt omdat sommige dier- 

kundigen van de bijnamen soms geslachtsnamen maken. Bij ons b. v. 

noemt men im ’t algemeen het Kneutje en hef Fratertje Fringilla 

cannabina en Fr. montium of flavtrostris. Bream daarentegen noemt 

hen Cannabina lnota en C. montium; voor het Barmsijsje vindt men 

daar Zinarta rubra, dat bij ons Pr. linaria heet. Nu vindt men in de 

Synopsis van LEUNIS voor beide eerstgenoemde — volgens BONAPARTE — 

Linota ecannabina en L. flavirostris. Ik geloof dat deze korte vergelij- 

king voldoende zal zijn, om de plaatsing der verschillende namen te 

billiken, en over te gaan tot eene beknopte beschouwing der ver- 

schillende soorten in hun natuurstaat. Wij zullen dan eerst met een 

der kleinste beginnen, en dit is het barmsiĳsje. 

Het barmsĳĳsje, een der kleinste maar ook de liefste van alle 

vinkensoorten, verschijnt alleen bij ons in den trektiĳjd, den winter. 

Volgens mededeelingen van verschillende schrijvers, nestelt het tot in 

Lapland ‘toe; het broedt overigens in beide werelddeelen tot 71° N. 

breedte '. Het kiest bij voorkeur de moerasachtige en dichte berken- 

wouden om zijn nest te maken, dat zelden meer dan een meter boven 

den grond geplaatst is. In de Alpenstreken daarentegen, in de zoogenaamde 

Alpenrozenbosschen, staat het soms laag, soms tot tien meter hoog. 

Het nest wordt aangelegd met dunne droge takjes, en zoo vervol- 

L Sommigen willen dat zij ook in Duitschland broeden, 
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gens opgebouwd met een laag van dorre grashalmen en haren, die 

weer bedekt worden met plantenwol of, zoo als in het noorden, met 

sneeuwhoendervederen, om het binnenste bekleedsel uit te maken. De 

eieren, die een levendig blauwgroene kleur tot ondergrond hebben en 

met roodbruine en violette stippen en vlekjes geteekend zijm, worden 

in Juni gelegd en in tien à twaalf dagen uitgebroed. 

Volgens hetgeen BOJE en SCHRADER verhalen, moet het hoogst moeielijk 

zijn dit nest te ontdekken; het moet volkomen op dat van het kneutje 

gelijken. De oude BREMH trof ze aan ten noorden van Tromsö, doch 

het viel hem niet gemakkelijk ze te naderen en te beloeren, om het 

vreeselijk aantal muggen, die door hunne steken een ondragelijke pijn 

veroorzaken. 

Het moet anders een schoon gezicht opleveren deze vogeltjes in ge- 

zelschap hunner buurtjes — want zij nestelen gezellig — te zien 

broeden, of wel vergezeld door hunne jongen de mugjes, die in de noordsche 

vochtige bosschen bij menigte voorkomen, in behendige vlucht te zien 

wegpikken. 

Dat zij de strengste koude kunnen doorstaan, zou men om hun ten- 

geren lichaamsbouw niet denken; en toch weten zij zich in de meeste 

gevallen te redden ; zelfs een laag sneeuw beïet hen niet, volgens HERKLOTS, 

hun voedsel te zoeken. Zij loopen dan door de openingen heen, die 

onder het onkruid door de los gevallen’ sneeuw zijn opengelaten, om 

zoodoende het zaad er af te zoeken. Dat zij bij die operatie tusschen- 

beide wel eens onder de sneeuw begraven worden, kan ieder zich zeker 

wel voorstellen. Toch zijn ze niet heel bang voor een beetje sneeuw, 

want volgens WAGNER, zooals LENz verhaalt, kiezen zij deze dikwijls 

als slaapplaats uit, door er zich van boven af met ingetrokken vleu- 

gels in neer te storten. | 

Gewoonlijk ziet men ze bij ons in talrijke scharen, soms in gezel- 

schap van siĳsjes; alleen bij het broeden zoeken de oude paartjes elkander 

„weer op. Als nieuwe gasten uit het noorden van de stille en vreed- 

zame bosschen afkomstig, zijn ze in den beginne zeer vertrouwelijk 

van aard; het is daarom dan ook, dat zij zeer gemakkelijk bij menigte 

gevangen worden. Het heeft mij dikwijls pijnlijk aangedaan, hoe zij 

in massa, in kleine kooien opgesloten, ter markt worden aangeboden. 

Men derkt hier onwillekeurig aan het misbruik maken, door minder 

edele karakters, van de argeloosheid van anderen. Arme diertjes! welk 

een verschil! Misschien voor eenige dagen nog het vrijste wezen, als 
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een kindje blijde in zijn geboorteland omhuppelende, en nu voor eenige 

eenten in den vreemde onder ruwe behandeling verkocht! Gelukkig voor 

hen evenwel, weten ze zich spoedig in hunne nieuwe levenswijze te schik- 

ken; wat mij betreft, ik heb om hun aanvalligheid nog meer medelijden 

met hen. 

Geheel tegenovergesteld aan het barmsiĳsje is zijn noordsche mak- 

ker, de keep of bergvink; deze is een vogel die den gewonen slag- 

vink in grootte nog overtreft, ofschoon hij overigens wel iets op hem 

gelijkt. Hij behoort in het noorden thuis; men treft hem aan tot 65” 

noorder breedte. 

Hun trektijd begint reeds in Augustus; bij ons verschijnen ze in den 

regel op het einde van September of in het begin van October, in ge- 

zelschap van slagvinken, robijnen, gorzen en boommusschen. Zij heb- 

ben dan volstrekt geen haast; alleen door de koude gedwongen, zetten 

zij vaak hun tocht verder door naar Spanje, Griekenland en Italië. 

De terugreis van den keep is niets vlugger, zoodat hij dikwijls eerst 

in Juni op de plaats zijner bestemming is, om dan onmiddellijk met 

het nestelen te beginnen. Het nest moet veel gelijken op dat van den 

vink, van wien wij evenwel iets meer weten te vertellen. 

‚ Wie toch kent onzen vink of slagvink niet, overal te vinden: in de 

dorpen, nabij de woningen, in tuinen of in bosschen nestelende en kwee- 

lende; in de steden vertegenwoordigd — soms in eenvoudige kooitjes den 

werkman tot opbeuring, — maar ook vaak in nettere woningen inge- 

burgerd, hangende aan de gevels der rijken? Wie ze ook in dien laatsten 

toestand benijden mocht, waar zij het eten voor het grijpen hebben, ik 

niet; neen, ik zie ze liever in het vrije veld omspringen en hun gezang 

„mengen met dat der gezonde knapen, spelende in het mulle zand; 

ik zie ze liever in het voorjaar in gezelschap van hun wijfje, — dat 

met alle zorg een plaats voor het kunstig te bouwen nestje uitkiest, — 

dit behulpzaam zijn en aanmoedigen door een krachtig lied, dat heinde 

en ver weerklinkt, een lied in kracht en frischheid een evenbeeld der 

lente. Dat lied heeft zich dan ook tegelijk met het ontkiemen der 

eerste groene spruiten als ontwikkeld; eerst neuriënde, nu en dan met 

afwisseling van sterker klanken, tot ten laatste ook zijn jubelen in 

harmonie is met den krachtigen groei van het sierlijk nieuwe groen 

des voorjaars. 

Vol van leven, evenals de lente zelf, is hij een wakkere kamper en 
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iĳĳverzuchtig minnaar; wee den indringer, die zich op zijn gebied durft 

wagen of alleen maar een blik op zijn wijfje durft slaan; in dolle 

vaart stort hij op den vermetele neer, en kampt, zoo het een strijder 

is zijns waardig, met een moed die meestal den vijand doet wijken. 

Maar ook deze overwinning wordt luide door zegevierende tonen uit- 

gebazuind; dit zegelied wordt met een volheid van stem voorgedra- 

gen, die den mensch verbaast. Heeft hij na vele dergelijke schermut- 

selingen het veld behouden, dan gaat het wijfje haar nestje gereed 

maken, dat gewoonlijk geplaatst wordt op een plek, waar de tak- 

ken zich scheiden. Volgens MürLeR zou het in acht dagen gebouwd 

worden. Dat uitzoeken van een plaatsje voor een nest heb ik zelf 

eens kunnen afloeren; het gaat heel aardig in zijn werk. Het wijfje _ 

doet alles als speelssewijs, springt door den boom — altijd onder toe- 

zicht van het mannetje, wien het door zijn houding meer ernst schijnt 

_te zijn, — duikt eens even op een plekje neer, draait en past in 4 

ronde, springt weer op, herhaalt dit spelletje op andere plaatsen, om 

altijd weer op denzelfden tak terug te komen, die dan als de beste 

wordt uitgekozen. Ik heb daarbij gelachen, en gij, lezer! hadt het ook 

gedaan — bij het zien van de koddig waardige houding van het 

mannetje; men kon het hem aanzien, het was een zaak van gewicht. 

Hun nest is al te zeer bekend, om het nog te beschrijven; alleen 

het omkleeden er van met korstmossen van den zelfden tak waar het 

op geplaatst is, maakt het reeds als vinkennest zeer bekend. Deze 

mosjes worden er aangebracht en vastgehecht met het spinsel van 

insekten, of misschien wel door draden getrokken uit eigen lijmig 

speeksel. Door deze kunstgreep is het nestje voor een oningewijde moeie- 

lijk te vinden; heeft men het echter eenmaal gevonden, dan is het 

ook dikwijls zelfs op een afstand goed zichtbaar; erg bedekken door 

loof of dergelijke middelen doen zij ’t zelden. 

De eerste eieren, tot vijf en zes in getal, worden al vaak gelegd in 

het begin van April. Het wijfje broedt hoofdzakelijk alleen; bij haar 

korte verpoozingen neemt het mannetje de taak over. Soms in het 

laatst van Mei of het begin van Juni, zijn zij reeds met het tweede 

broedsel bezig. 

Eigenaardig is het trekken van den vink. Van het begin van 

September af, zwerven zij al in kleine scharen rond, zoeken de on- 

kruidzaadjes van de velden en maken zich zoo zachtjes aan al voor 

den grooten tocht gereed, die in October begint. Henige oude manne- 
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tjes, zeker meer ervaren in de reis, zoo dikwijls door hen gemaakt, 

hebben schijnbaar al den tijd, en trekken slechts langzaam de jongen 

en wijfjes achterna. Niet met diezelfde bedaardheid verschijnen zij in 

het voorjaar in hun broedoord weer terug, maar integendeel een vecr- 

tien dagen vroeger dan de andere. Enkele schrijvers meenen — zooals 

BURGERSDIJK in “De Dieren”, dat al de mannetjes eerst vooraf gaan 

en dan later door de wijfjes gevolgd worden ; althans bij hunne terug- 

komst. Ik wil hier niet beslissen; waarnemingen van dien aard zijn 

hoogst moeielijk; ten minste om eenige zekerheid te krijgen. Overblij- 

vende exemplaren, zooals nog al eens gebeurt, kunnen den waarnemer 

wel eens in de war brengen. Het komt toch niet zelden voor, dat 

mannetjes en wijfjes bij ons overwinteren, ook wel bij paartjes; deze 

kunnen dan zeer mak en bij ruw weder soms zeer verlegen zijn. 

Eenmaal ontving ik van een mijner vrienden een wijfjes-vink, die 

op een November-avond met hevigen storm, tegen het raam van een 

kamer, waar het licht brandde, was komen aanfladderen en zoo gevan- 

gen werd. Eerst dacht ik een tammen vink voor mij te hebben, doch 

het bleek spoedig een wildzang te wezen. 

Volgens BREM kan men in den trektijd ’s morgens vroeg hoog in 

de lucht duizenden bij elkander zien; zij dalen tegen den middag neder 

en zetten dan al etende en vliegende hun reis in groote zwermen voort. 

Alleen bij stormweder, of een wind, die hun minder gunstig is — 

zooals vóór den wind — blijven zij op de plaats waar ze zijn. Is het 

weder goed, dan doen zij tegen den avond nog een tochtje en zoeken 

ten laatste in bosschen en boomen in gezelschap van robijn, heidebarm, 

sijsje en bergvink, een nachtleger op. 

De bestemming van hun reis is verschillend, soms tot zuidelijk Eu- 

ropa, soms tot noordelijk Afrika. 

Veel zou hier nog te zeggen zijn over den zang van den vink, hoe 

deze veel liefhebberij heeft uitgelokt, vooral in de streken van het 

Thuringer woud, waar men soms een goeden zanger met een koe be- 

taalde, doch ik moet mij beperken; elkeen kent toch in ’t algemeen 

den vinkenslag, al is het dan ook niet in bijzonderheden. 

In tegenstelling van den slag- en bergvink is de groenling of 

groenvink minder slank van vorm. In Vlaanderen geeft men hem 

den karakteristieken naam van “mof”, en wordt hij daar veel op den 

kruk afgericht; hij schijnt zeer geschikt te zijn om door den een of 
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anderen kleinen dwingeland op een gruwzame doch niet minder be- 

hendige wijze gedrild te worden. 

Onze groenvink is, waar het hem niet aan het noodige voedsel ont- 

breekt, een zwerfvogel, vooral in Spanje waar hij nog al moet voor- 

komen; in de noordelijke landen onderneemt hij grootere tochten naar 

het zuiden. Men vindt hem in bijna geheel Europa en in een groot 

gedeelte van Azië; in Siberië, waar anders de meeste onzer vinken ver- 

tegenwoordigd zijn, schijnt hij niet te leven. 

Bij ons verschijnen zij gedurende den trek in groote scharen in 

gezelschap van andere vinkensoorten; overigens blijven er ook geregeld 

eenigen nestelen; liefst doen zij dit — zooals ik bij eigen ondervinding 

kan getuigen — in betrekkelijk lage en dichte boomen, zooals de jeneverbes 

(Juniperus) en andere struiken. Zij zijn zeer schuw en verlaten spoe- 

dig nest en eieren als men er maar eenige malen naar-ziet. Het is 

niet onaardig te zien hoe getrouw een paartje in het voorjaar elkander 

gezelschap houdt en hoe het mannetje in een hoogen boom zich weet 

te verschuilen en van daar zijn kunstloos liedje doet hooren, dat ken- 

merkend is door fluitend geroep, veel op dat van een kanarievogel ge- 

lijkende. Daar op zijn hoogen troon gezeten beloert hij de omgeving 

om onbemerkt zijn wijfje op het nest een bezoek te brengen; hij weet 

daar op een’ behendige manier in te sluipen, en niemand zou dan ver- 

moeden dat daar zijn schat verborgen was. 

Als kooivogel is hij het meest in ’t oog loopend door zijne gewil- 

lige voortplanting; bij een verstandige behandeling is hij dan weinig 

schuw, maakt zijn nest en voedt de jongen op eene voor den toe- 

schouwer vermakelijke wijze. 

Dezelfde schakeering van kleuren die bij den groenvink gevonden 

wordt, namelijk geel, zwart, groen en grijs, vindt men ook bij het 

sijsje terug; doch welk een verschil van grootte en karakter vertoo- 

nen zich hier! Het is de lieve behendigheid tegenover grove plomp- 

heid. Dit althans denkt men bij de eerste beschouwing; zeker is het 

evenwel dat het siĳsje veel slimmer is dan de groenvink. Bij het nes- 

telen alleen reeds komt dit duidelijk uit. Veelal plaatsen zij de nesten 

in dennen of sparreboomen, en dan wel zoo hoog en verscholen dat 

het nog maar aan enkelen gelukt is ze waar te nemen. De hoogte van 

het nest is soms vijfentwintig voet en nog hooger. 

De siĳsjes paren in April, het mannetje vooral gedraagt zich in dezen 
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tijd zeer wonderbaar; het blaast zich op, vliegt al fladderende met 

uitgebreiden staart zingende in de hoogte, doch hij is te slim om deze 

eabriolen nabij zijn nest te maken, hetwelk hij na de paring begint 

te bouwen. Dit weet hij, zoo als reeds gezegd is, op een uitstekende 

wijze te verbergen. Het gebeurde een bekend waarnemer eenmaal, dat 

bij op twee voeten afstand er nog niets van bemerkte; de moeielijk- 

heid wordt nog des te grooter, door dat zij de gewoonte hebben ver- 

schillende nesten te maken. Deze bestaan uit dorre takjes en worden 

verder met mos voltooid. 

De legtijd moet volgens sommigen zeer verschillend zijn ; zoo eenigen 

meenen, meestal in het begin van Juni, anderen beweren van vroeger ; 

daaruit zal wel volgen, dat zij, grillig als ze zijn, geen vasten tijd 

van leggen hebben. 

Bij ons in ’t land moet volgens ALBERDA een broedend siĳsje waar- 

genomen zijn in een spar op Herema, bij Oude Schoot in Friesland; 

ook SCHLEGEL zegt het zelfde van Rosendaal in Gelderland. 

De eieren van het siĳsje gelijken wel op die van den robijn en dis- 

telvink; zij zijn groenachtig wit, met roode en bruinachtige stippen. 

Het wijfje broedt alleen en begint daarmede dadelijk na het leggen 

van het eerste ei. 

Van Midden-Noorwegen, Zweden en Rusland af komt het siĳsje 

over geheel Europa voor; ook vindt men het in oostelijk Azië, als- 

mede in Japan, zoo men wil in het hooge noorden van Azië niet. 

In den winter komen de siĳsjes van uit het noorden tot ons, maar 

groote reizen schijnen zij niet te ondernemen. Het is echter aardig hen 

op deze tochtjes te ontmoeten; hij die ooit een troepje op een groep 

elzen zag neervallen en hen daar klauterende, klimmende en hangende 

aan de zaadknopjes zag bezig zijn, altijd in groote drukte hun gezellig 

gesnater doende hooren, zal dit vroolijk volkje niet licht vergeten, te 

meer daar zij een groote vertrouwelijkheid aan den dag leggen. Het 

beeft mij vaak verwonderd met welk een zekerheid zij van uit een 

tamelijke hoogte zich plotseling in de elzen neer laten vallen: een 

oogwenk, en allen zijn aan ’t werk; het is als of het een dagelijksch 

bezoek gold. 

Dat het siĳjsje ook als kooivogel gaarne gezien is, behoef ik zeker 

niet te zeggen, bijna allen zullen wel weten dat hij spoedig mak wordt ; 

het is rij ten minste al meer dan eens gelukt, twee dagen na het 

vangen, hem het eten uit mijn hand te doen pikken. Soms had ik de 
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gewoonte ze los in mijn kamer te laten vliegen en dan een hennip- 

zaadje tusschen duim en vinger uit te laten halen; dit verveelde mij 

echter al zeer spoedig, want zat ik te schrijven of te teekenen en 

hield ik mijn linkerhand een weinig gesloten op tafel, dan duurde het 

niet lang of onze siĳs zat mij op de vingers, altijd tusschen duim en 

vinger ìn wroetende. De meesten leeren zeer gemakkelijk uit- en in- 

vliegen, Een aardig voorbeeld daarvan werd medegedeeld in het Album 

der Natuur (zie jaarg. 1875, bl, 125). Hoe vreemd dit geval ook moge 

klinken, zeker is het, dat de sijsjes een van de aardigste en prettigste 

vinkensoorten zijn die in ons land voorkomen. 

Na dit gezellig vogeltje zal het tijd worden iets over het kneutje 

te zeggen; dit vergoedt zeker wel door zijn zang wat hem aan ver- 

trouwelijkheid in vergelijking met het siĳsje ontbreekt. 

Het kneutje is volgens SCHLEGEL een trekvogel en vertoeft bij ons in 

den regel van April tot October; BREHM echter wil, dat ze in Duitsch- 

land zonder noodzaak hun broedoord niet verlaten; het zijn meest 

kleine zwerftochtjes die ze ondernemen. Het bewoont overigens van 

Midden-Scandinavië af gansch Europa, ook Klein-Azië en Noord-Afrika; 

in het noordwestelijk gedeelte, zoo als Egypte, komt het echter zelden 

voor. Hooge gebergten en uitgestrekte wouden vermijdt het. 

Het kneutje nestelt bijna in geheel ons land, vooral in de heide-, 

duin- en zandstreken, bij voorkeur doet het dit in lage struiken. 

Het nest bestaat uit worteltjes, takjes, grasstengeltjes en heïdekruid 

en wordt bekleed met planten- of dierenwol, zoo ook paardenhaar. 

Reeds in April begint het met den nestbouw en nestelt soms in een 

zomer twee- of driemaal. Het eigenaardigst is dat de kneutjes, even als 

het barmsijsje, ook gedurende den paartijd met elkander in vrede leven; 

zij beschouwen de wereld uit een communistisch oogpunt. 

Een vertrouwd waarnemer verhaalt dat de jongen, bij een onderzoek 

door hem gedaan, bij tusschenpoozen van twaalf à zestien minuten 

gevoed werden; de beide oudjes kwamen dan altijd geregeld te zamen. 

Het mannetje had evenwel den voorrang in het voeden; als dit ge- 

daan had, dan was de beurt aan het wijfje; een enkele maal uitgezon- 

derd, kwam dit laatste ook wel alleen of was het mannetje in het 

voeden voor. Ook was het reinigen van het nest steeds de taak van het 

wijfje, waarbij de uitwerpselen der jongen altijd ver van het nest wer- 

den verwijderd. 
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Het algemeen gevoelen is dat zij alleen van zaden leven; BREHM 

echter gelooft dit niet. 

Opmerkelijk is hunne kleursverandering: in het voorjaar is hun kruin 

en borst prachtig rood, hetwelk bij de ruiing weer verdwijnt; de wortel 

der vedertjes heeft dan alleen maar het rood, en de randjes zijn vaal 

bruingeel. Bij het rood worden, veranderen de randen der vedertjes en 

wordt de kleur over geheel de borst verspreid. Derhalve is het alleen 

eene omzetting van kleur, niet een tweede ruiing. Jonge mannetjes 

krijgen pas in het tweede of derde jaar hun volkomen bruidegomskleed ; 

worden zij oud, dan gaat het purperrood voor altijd verloren en blijft 

de kleur bestendig geelachtig. 

Voor hefhebbers van jonge vogels op te kweeken, zij nog even aan- 

gestipt, dat de ouden de uitgehaalde jongen blijven voeden, ook dan 

wanneer deze langzamerhand op een tamelijk verren afstand van de 

plaats, waar het nest lag, verwijderd zijn; NAUMANN heeft dit meer- 

malen ondervonden. 

BeEcHstTEiN zegt, dat jonge kneutjes niet alleen zeer geschikt alle 

liedjes te leeren nafluiten, maar zelfs den nachtegaalslag gedeeltelijk 

op een trouwe wijze nabootsen; ook beweert hij eenige woorden van 

een kneutje gehoord te hebben, doch — zoo als te denken is — op 

een onduidelijke manier. Hoe aardig ook, ik zou er geen geduld voor 

hebben en houd het met denzelfden schrijver: dat de natuurlijke zang 

het mooist is !, 

Dezen nu leeren zij als van jong af opgekweekte vogels nooit. -Ik 

heb zelf de proef eens genomen met nachtegalen, en in spijt van mijn 

groote moeite bleven het echte stumperts. Ook het hangen om ouden 

te hooren in een bosch, hielp niets. Het is daarom mijn overtuiging, 

dat, wil men goede krachtige zangers hebben, hef beste is bejaarde 

vogels te vangen, die niet te oud zijn, b.v. twee jaar; dan verliezen 

zij hun natuurlijken zang niet zoo gemakkelijk. 

* Het aanleeren of overnemen van geluiden of zang, is trouwens aan de meeste vogels 

eigen. Ik heb een sijsje, dat een tijd lang naast een slagvink heeft gehangen, en nu 

duidelijk, tot vervelens toe, diens geroep nabootst. 

(Wordt vervolgd.) 
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In de journalen onzer vroegere zeevaarders vindt men van tijd tot 

tijd de voorvallende en opgemerkte bijzonderheden opgeteekend. Zij 

geven dan daarvan een verhaal of beschrijving, die, hoewel licht moge- 

lijk niet altijd even juist, toch het bewijs levert van hunne opmerkings- 

gave. Zoo vinden wij o. a. hiervan een voorbeeld in het journaal ge- 

houden door den Kapitein ter Zee 5. A. VAN DEN VELDE, op zijne reis 

van Nederland naar de Kust van Guinea en de West-Indiën, met 

’s Lands fregat de Boreas, in de jaren 1770—1772. 

Den 27 Februari 1771 zeilde dit schip tusschen de Canarische en 

Zoute Eilanden; het bestek stond den vorigen middag op 26° 40’ N.Br. 

en 818° Z.0. L. Over het geheel was het stil, mooi weêr; wat er 

op den 17 voorviel lezen wij in de volgende bewoordingen in het 

journaal: | 

“Sondag den 17e van ’s morgens tot ’s middags het lugtje of de wind 

0.2.0., 4.2.0. à West, labber en stil, mooy en helder weêr; ik zag 

deeze morgen een vogel bij of op ’tschip, hij was van groote als een 

kleyne duyf, met een lange en spitse bek als een snip, een groote 

kuyf op het hoofd, geele en zwarte veeren op de borst en vlerken, 

en zoo het mij scheen geleek deeze vogel veel na die, die men in de 

West-Indies een Tropiaal noemt. 

“Om 10 uren zagen wij op een zeekeren afstand yts dryven, hetgeen 

ons voorkwam een dood kreng van een vis te zijn. Ik liet de sloep 

uytsetten en daarna toe zenden, en bevond dat het een Zeekat van 

een enorme groote was; dezelve wierd aan boord gesleept ,en al gaande 
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weg gevolgt door een groote Hay, die deeze prooy, niettegenstaande 

dat hij telkens door de haak afgekeert wierd, niet wilde verlaaten, en 

hem van tijd tot tijd aanviel en er een stuk afbeet. Onze schipper 

schoot diverse maalen met een harpoen op hem, doch vrugteloos , alzoo 

hem niet door zijn huyt drong. Wij sneden doen een stuk van de 

Zeekat, dat men aan een groote ijzeren hoek deed, die op de loodlijn 

gestooken was, en op 3 à 4 vaam van de hoek waaren twee brand- 

houten als een boey, dit wierd overboord gegooyt. 

“De Hay dit ziende, schoot wel haast na dit aas toe en slokte het 

in, waarna wij hem, dog niet zonder veel moeyte, alzoo hij vreeslijk 

spartelde en met zijn staart sloeg, in het schip haalde, hij was 8 voet 

Amsterdamse maat lang, de voorste vinnen 2 voet 2 duym en de 

langste vin van de staart mede 2 voet en 2 duim. In zijn bek had 

hij 5 rijen tanden, die alle driekantig en als zaagen waaren, allengs- 

kens klynder en zwakker wierden, de drie onderste of binnenste rijen 

waaren met een vlies van tandvlees bedekt. 

“Naderhand de Zeekat in het schip haalende, bevonden dezelve van 

het uiterste van zijn hoorens tot agter 14 voet lang. Hij had tien 

knevels of hoorens, die vooruyt staken en allen met witte ronde oogen 

of kransjes bezet waaren, zijn bek wel gelijkende na die van een groote 

uyl, zat aan de onderkand van zijn lichaam, ter plaatse daar de even- 

genoemde knevels begonnen, zijn oogen waaren als cristallijn en van 

groote als kalfsoogen; het vis of vleesachtige was wit van couleur, 

hard en knorfagtig als Rog, wel een hand breed dik; van buyk had 

dit monster een ligte roode kouleur als een huid of vlies. 

“Om zijn ingewanden en binnenste deelen te beschrijven is mij niet 

wel mogelijk, zijnde dezelve van zoo een wonderlijke constructie en 

hetgeen daaruyt quam zoo menigvuldig, dat ik mij verbeelde dat een 

kundige natuurkenner hier zijn werk aan zou vinden; in kort, niemand 

aan boord had oyt een dergelijk gedrogt gezien, het behoorde nogtans 

onder het geslagt der zeekatten (Sepia) aan de rug of schulp; [’t zoo- 

genaamde zeeschuym, dat wy uyt zyn lighaam haalden, alsmeede aan 

de galblaas of blaas met zak, dat hij in een groote quantiteyt by zig 

had en waarmeede deeze laatste reegelen tusschen twee haakjes ge- 

schreeven zijn]. 

“Voor ’t overige had dit beest geen bloed by zig, dog zoo als hier 

vooren gezegt, een meenigte van andere stof als materie. 

“In de Dictionnaire d’ Histoire naturelle par Mr. Valmont de Bomare, 

22 
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vind ik in de beschrijving van le Lancre de Mer ' eenige overeenkomst 

met dit beest of zeegedrogt, dog die spreekt niet van de bek of zwarte 

gal waaraan dit beest het meest te onderscheyden is. 

N. B. Onder het opensnijden bespeurde ik nog eenig leeven in 

hem, etc.” 2. 

“De bevonden N.Br. op den middag van dezen dag was 26° 33’, de 

Lengte 358° 10.” 

LEUPEN. 

NASCHRIFT. 

Het door den heer reuPe in bovenstaand opstel medegedeeld uit- 

treksel uit het scheepsjournaal van kapitein vaN pEN vELDE sluit zich 

door het daarin bevat bericht, aangaande het vinden van een dier van 

buitengewone grootte uit de klasse der Cephalopoden, aan verscheidene 

andere dergelijke in den loop der laatste jaren bekend geworden gevallen. 

De oudere berichten daaromtrent zijn door mij opgenomen in mijne 

in 1860 door de Kon. Akad. v. Wetensch. uitgegeven verhandeling: 

Description de quelques fragments de deux Ceéphalopodes grgantesques. 

Voorts kan men hier vergelijken: sreeNsTRUP, in Porhandl. Skandin. 

Naturf. 1847 en 1856. In 1861 had eene ontmoeting plaats van 

het fransche oorlogsjacht Alecto, onder bevel van den luitenant 

BOUYER, met een reusachtige Cephalopode, waarvan het lichaam alleen 

5 tot 6 meters lang was (Compt. rend. 80 Dee. 1861). Vooral in den 

omtrek van New-Foundland zijn sedert eenige jaren meermalen Cepha- 

lopoden van buitengewone grootte ontmoet. Het daaromtrent bekende 

is beschreven door A. m. VERRILL, in American Journal of Sctence and 

Arts, 1810, p. dol en WW 

Hetgeen in het door kapitein vAN DEN veLDE gegeven bericht het 

meest de aandacht verdient, is dat hij de rugplaat van het door hem 

gevonden dier vergelijkt bij het zoogenaamde zeeschuim van de zeekat 

1 Wij hebben dit werk niet op de Kon. Biblioth, gevonden, zoodat wij niet weten of 

het hier opgegevene juist is, 

2 Zie over een dergelijk dier (Cuttle-fish) aan de Oostkust van Amerika in Luit, 

COOK's Voyage round the World. 1773. Chap. VII, p. 70. 
Mr etende nne dl mc ade an 
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(Sepia). Alle tot dusver bekend geworden reusachtige Cephalopoden 

uit de groep der Decapoden behoorden tot de geslachten Zoligo, Om- 

mastrephes, Architeuthis en Enoploteuthis, die allen een eenvoudige, hoorn- 

achtige rugplaat of gladus bezitten. Deze. wordt bij de soorten van 

Sepia vervangen door een merkelijk dikkere, uit een groot aantal dunne 

kalkplaatjes samengestelde rugplaat, die na den dood van het dier, 

wegens de daarin bevatte lucht, op het water drijft, en daarom ook 

wel “zeeschuim” genoemd wordt. Is nu de door kapitein vAN DEN VELDE 

gemaakte vergelijking juist, dan zou daaruit blijken dat ook uit de 

groep der Sepiadae sommige individu'’s eene geheel buitengewone grootte 

kunnen bereiken. 

HARTING. 

OUDE EN MERKWAARDIGE BOOMEN, 

Bij de voorbeelden van oude boomen, welke ik vermeldde in het Album 

der Natuur 1873, bl. 8313—814, wil ik nog de volgende voegen. 

De boom, welke thans zoo algemeen bij ons gekweekt wordt onder 

den naam van Acacia, behoort niet tot het geslacht van dien naam, 

maar tot dat van Robinia, zijnde het de Robinia pseudacacia der kruid- 

kundigen. De alleroudste boom van deze soort in Europa bestaat nog 

te Parijs, afkomstig van zaad, in het jaar 1601 uit Noord-Amerika 

ontvangen door JEAN ROBIN, Hoogleeraar in de kruidkunde aan den 

Jardin des Plantes te Parijs en geplant door zijn zoon VESPASIEN ROBIN 

in 1636, zoo als een naambordje aan dezen thans zeer ouden en half 

verganen stam vastgehecht, nog heden aanwijst. Van dezen boom en 

van andere, nagenoeg te gelijkertijd in Engeland ontvangen, zijn alle 

thans in Europa bestaande Acacia's oorspronkelijk. Hun naam herin- 

nert met recht den naam van den invoerder en lateren aankweeker 

ROBIN, vader en zoon. Zie B. veRLOT, in de Revue horticole 1873, p. 152— 

154, waar tevens eene afbeelding van den bedoelden patriarch der 

Robinia’s uit den plantentuin te Parijs voorkomt. Ofschoon de Acacia 

thans bij ons zeer algemeen is, ja op hoogen zandgrond als onkruid 

overal opslaat, is zijn bovengenoemde herkomst uit Noord-Amerika 

echter stellig, historisch, bewezen. 
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In hetzelfde Tijdschrift vermeldt r. BARILLET (p. 251—254) onder 

anderen nog de volgende boomen. 

Een overblijfsel van het oude bosch van Saintonge is de eik van 

Montravail bij Saintes. Men meent dat deze boom ongeveer 2000 jaren 

oud is. Binnen in den stam heeft men een vertrek, 4 meters in door- 

snede en 3 meters hoog, gemaakt, in hetwelk een cirkelvormige bank 

in het hout is uitgesneden en een deur en een venster in de schors. 

Van buiten gemeten is de stam op 1 meter hoogte bijna 7 meters in 

omtrek. Op 7 meters hoogte beginnen de takken, en de geheele boom 

is 20 meters hoog. Jaarlijks draagt hij een frisch en overvloedig blad. 

Te Asaü in Dauphiné, ook in Frankrijk, bestaat een tamme kastanje, 

die onder aan den stam eenen omtrek heeft van 11—12 meters. Een 

andere, digt bij de minerale bronnen van Erian in Zwitserland, heeft 

op manshoogte gemeten een stam van 5 meters in doorsnede. 

In Finisterre bestaat een reusachtige Vijgeboom (Ficus carica), welks 

wedergade elders wel niet zal gevonden worden. De oppervlakte, door 

zijne takken overdekt, heeft een omtrek van bijna 100 meters en kan 

eenige honderden menschen bevatten. Op verscheidene plaatsen heeft 

men de takken moeten stutten door pijlers of muren. Zijn hoogte is 

20 meters en zijn stam 6.50 meters in doorsnede. 

Niet ver van Genève staat een Ceder van den Libanon, geplant in 

1735. Deze is thans meer dan 30 meters hoog en heeft aan zijn voet 

een stam van 5 meters in omtrek. 

Meer bekend is de beroemde lindeboom van Neustadt in Wurtemberg , 

welks takken een omtrek van 138 meters beslaan en door 106 steenen 

pilaren gesteund worden. 

In de nabijheid van Smirna vindt men een zeer ouden Plataan, die 

aan zijn voet in tweeën verdeeld is en zoo een gewelf vormt, 5 meters 

hoog, waaronder twee ruiters gemakkelijk door kunnen gaan. Deze 

Plataan is de Oostersche (Platanus orientalis), welke ook wel bij ons 

op den kouden grond gekweekt wordt, maar toch lang zoo algemeen niet 

als de Westersche (Platanus occidentalis), uit Noord-Amerika herkomstig, 

met minder ingesneden blad en die eigenlijk onze gewone Plataan is. 

In Dalmatie staat, bij het dorp Cannoza, een Oostersche plataan, 

meer dan 300 jaren oud, die 36 meters hoog is en waarvan de stam, 

1 meter boven den grond, een omtrek heeft van 9 meters. De opper- 

vlakte die zijn kruin overdekt bedraagt 2 aren. 

De Taxis eindelijk of de /f der Franschen (Taaus baccatus) munt door 
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grootte niet alleen, maar ook door hoogen ouderdom uit. In het De- 

partement de l'Indre staat een Taxis, welks stam 8 meters in omtrek 

heeft, bij eene hoogte van 20 meters. De Taxis van Portingall in 

Schotland is meer dan 3000 jaren oud; die te Poullebec, in het Dep. 

‚ de Eure, was in 1822 oud 1200 jaren, en die van het Graafschap 

Surrey dagteekent reeds uit den tijd van Caesar. 

H. C. VAN HALL. 

EEN PAAR WAARNEMINGEN UIT HET LEVEN DER VOGELS. 

In de 6de aflevering van het Album der Natuur vond ik een mede- 

deeling van den heer MOLENAAR betreffende een vischvangenden roek. 

Het verschijnsel, dat kraaien visch vangen, komt niet zoo zeldzaam 

voor, als de heer M. schijnt te meenen. Op een paar minuten afstand 

van mijne woning, op de buitenplaats van wijlen den heer LYCKLAMA à 

NYEHOLT, bevindt zich een vijver, die rijk van goudvisschen voorzien 

is. De tuinman merkte sinds eenigen tijd op, dat op de warme lente- 

dagen, waarvan de laatste weken er eenige opleverden, voortdurend 

kraaien bij den vijver ne@rstreken, terwijl zij op koudere dagen geheel 

weg bleven. Hen nader onderzoek kon spoedig en volledig ingesteld 

worden, daar de tuinmanswoning uitzicht gaf op den vijver. Het bleek 

toen, dat de kraaien op de goudvisschen aasden. De vogels wandelden 

om den vijver, en gingen dikwijls zoo diep te water, dat hunne buik- 

veêren nat werden. Gelukte het aan een kraai een visch te grijpen — 

en dit was telkens het geval — dan verwijderde zij zich snel met 

haren prooi, om spoedig terúg te keeren. 

Zooals gezegd is, verschenen de kraaien niet op koude dagen. De 

reden ligt voor de hand. Wanneer het water des nachts door vrij sterke 

vorst en des daags door koude Noorde- en Oostewinden wordt afge- 

koeld, houden de visschen zich uitsluitend in de dieper gelegen lagen 

op; is de temperatuur der lucht zachter en wordt het water geruimen 

tijd door directe zonnestralen getroffen, dan komen de visschen aan 

de oppervlakte, waar zij onder het bereik der vogels vallen. Het blijft 
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echter merkwaardig, dat de kraaien zoo goed den juisten tijd kennen, 

waarop de vischvangst met voordeel kan gedreven worden. In de keuze 

der visschen zijn zij niet keurig; alle zijn van hare gading, de kleine 

zoowel als de groote. Een kraai had in den bovengenoemden vijver een 

zoo grooten visch bemachtigd, dat zij er zich niet vliegend mede kon 

verwijderen. De visch, die haar afhandig gemaakt werd, was nog tamelijk 

ongedeerd, hoewel hij een oog was kwijt geraakt, De kraaien, waarvan 

boven sprake was, behoorden waarschijnlijk tot de soort Corvus corone. 

Zij waren niet dicht te naderen, waarom de bepaling eenige onzeker- 

heid blijft behouden. 

Het is dus niet ongewoon, dat kraaien in het voorjaar zich met 

visschen voeden, die zij zelven vangen. Het blijft echter de vraag, of 

zij dit ook des zomers zullen doen, als overvloed van ander voedsel 

voorhanden is. Men moet, bij het bestudeeren van den aard en de levens- 

wijze der vogels, de omstandigheden, waaronder zij verkeeren, niet uit, 

het oog verliezen. 

Zoo is mij in dezen winter tweemaal het geval voorgekomen, dat 

een kraai door cen valk werd aangevallen. Het eerste geval had op 

het ijs plaats. De strijd had reeds zoolang geduurd, dat de kraai doode- 

lijke wonden had ontvangen en niet meer staan kon, toen de valk 

werd gestoord. De waarnemer, een onderwijzer, deelde mij het boven- 

staande persoonlijk mede, Het tweede geval was soortgelijk. Thans 

werden de vechtenden overvallen en beiden gevangen gemaakt. De valk, 

die spoedig stierf (hoewel niet ten gevolge van wonden), werd mij ter 

hand gesteld, Het bleek een mannetje van den Slechtvalk (Falco com- 

munis) te wezen. Mijn amanuensis, die het dier zou skeletteeren, 

maakte mij op zijn ongeloofelijke magerheid opmerkzaam. Van vet 

was in het lichaam geen spoor te vinden en de spierlaag op de 

ribben was zoo dun, dat zij nauwelijks met het dissekeermes was te 

vatten. De vogel was reeds bijna een skelet. Hoe kan een vogel nog 

leven en spierkracht ontwikkelen, wanneer de spieren tot zulk een 

minimum herleid zijn? Hier is honger ongetwijfeld de prikkel geweest, 

die den valk er toe bracht een vogel aan te vallen, die geen gemak- 

kelijke prooi voor hem wezen kon. Menschen, die in streken wonen 

waar zich telkens valken vertoonen, hebben mij verzekerd, dat deze 

roofvogels des zomers nooit kraaien aanvallen. 

Ten slotte deel ik een voorval mede, dat schier ongeloofelijk schijnt. 

Ik hield het dan ook in den beginne voor een verzinsel of een onjuiste 
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waarneming. Thans nu ik den vogel, die de hoofdrol vervulde, gezien 

en met de waarnemers langdurig over de zaak heb gesproken, ben ik 

van de waarheid overtuigd, hoewel ik niet kan eischen dat anderen 

die overtuiging deelen. De waarnemers waren de zoon van den tuin- 

man, die boven genoemd is, en de tuinman zelf, die het laatste ge- 

deelte van het tooneel bijwoonde, dat ongeveer veertien dagen geleden 

plaats vond. 

Drie vogels bewogen zich dicht opeengepakt langzaam en moeilijk 

door de lucht. Toen zij boven de vroeger genoemde buitenplaats geko- 

men waren, zag men, dat het twee vliegende kauwen (Corvus mone- 

dula) waren, die een derde, welke zich tusschen haar bevond, met 

de- snavels vasthielden en aldus mede voerden. Plotseling vielen twee 

van haar bijna loodrecht naar beneden en bereikten den grond. De 

tuinmansjongen, die er onmiddellijk bij was, bemerkte, dat een der 

gevallen kauwen niet vliegen kon en ving deze. De andere vloog onderwijl 

om den jongen heen en greep eerstgenoemde kauw telkens met den 

snavel aan. Bij nader onderzoek bleek het, dat de gevangen vogel 

gekortwiekt was. Korten tijd daarna kwam iemand uit de plaats den 

tuinman bezoeken en deze herkende in de kauw den vogel, die langen 

tijd in zijn bezit geweest en door hem gekortwiekt was. De vogels 

hadden dus een bijna geslaagde poging gedaan, om hunnen makker 

uit zijn gevangenschap te bevrijden. 

Uit de bovenstaande voorbeelden blijkt opnieuw hoezeer een nauw- 

keurige waarneming van dieren, die wij dagelijks zien en in al hun 

doen en laten meenen te kennen, de moeite kan loonen. 

Heerenveen, 15 April. Dr. J. B. ENKLAAR. 

DE VANGST VAN BLOEDZUIGERS IN GRIEKENLAND, 

Dennen eme 

De heer HENRI BELLE, die in de jaren 1861, 1868 en 1874 reizen 

door Griekenland heeft gemaakt en daarvan eene lezenswaardige be- 

schrijving heeft gegeven in Le Tour du Monde van dit jaar, was toe- 

vallig in de gelegenheid de wijze waar te nemen, waarop in een meertje 
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in de nabijheid van het dorp Skripu, het oude in het heldentijdvak 

der Grieken zoo beroemde Orchomenos, de vangst plaats heeft van de 

bloedzuigers. 

Met zijn reisgezelschap de oevers van het meer naderende, zag hij 

‚op eenigen afstand, tot zijne groote verbazing, tien of twaalf in lom- 

pen gehulde mannen met terugstootende gelaatstrekken en ontbloote 

beenen eenigen tijd onbewegelijk in het water staan. Toen de reizigers 

iets naderbij waren gekomen , begaven deze personen zich op den vasten 

bodem, plaatsten zich op de daar verstrooid liggende steenen en be- 

gonnen hunne beenen af te krabben, die, als de huid van een melaat- 

sche, met zwarte plekken bezaaid waren. 

Het bleek spoedig dat die donkere plekken bloedzuigers waren, Eén 

der reïisgenooten van den heer BErLm deelde hem mede, dat geen Griek 

een dergelijk beroep zou willen uitoefenen en alleen het schuim van de 

bevolking der Levanthavens, dat tot geen enkele natie behoort, door 

de ruime belooning van tien gulden daags kon worden. overgehaald 

als visschers van bloedzuigers op te treden. De vangst duurt niet lan- 

ger dan twee of drie maanden, en het grootste gedeelte van het op 

zoo zonderlinge wijze verdiend loon wordt besteed aan alcoholische 

dranken. Eén dier visschers verklaarde zijn beroep reeds gedurende 

dertig jaren te hebben uitgeoefend, maar vreesde dat men hem een 

volgend jaar niet weder in dienst zou willen nemen, wijl zijne beenen 

te zeer vermagerd waren. 

In hetzelfde meertje vindt de vangst. evenwel nog op andere wijze 

plaats en wel door middel van paarden. Zijn deze arme dieren reeds 

eenmaal in het water geweest, dan kunnen zij slechts door hevige 

zweepslagen voor de tweede maal gedwongen worden zich aan de on- 

gewenschte aderlating bloot te stellen. Bij het verlaten van het water, 

waarin zij slechts enkele minuten vertoeven, zijn de pooten en de buik 

door honderde bloedzuigers overdekt en de arme dieren zoo afgemat, 

dat zij, nauwelijks op het droge gekomen, op zijde vallen en dikwerf 

het bewustzijn verliezen. Is dit het geval, dán gunt men het paard 

vijf dagen rust, doch is het dier, dat voor de vangst gebruikt wordt, 

reeds oud en van weinig waarde, dan moet het keer op keer aan de 

aanvallen der bloedzuigers blootstaan om de hebzucht der visschers 

te voldoen. Het arme dier wordt steeds zwakker; het geheele lichaam 

wordt met de wormen als bezaaid; soms blijven zelfs de oogleden niet 

verschoond. Te zwak om te loopen wordt het slachtoffer met touwen 
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aan den oever getrokken en dan, nog levend, ontdaan van de huid, 

die ‘voor eenige drachmen verkocht wordt. 

Mocht in Griekenland een maatschappij bestaan tot bescherming van 

dieren, dan zou het wenschelijk zijn dat zij althans aan dege laatste 

wreedheid een einde maakte. 

Paur HARTING. 

_ EEN MONSTER-TWEELING-DUIVENEL 

Een dezer dagen ontving ik van een duivenliefhebber alhier, den 

heer JACQ. DE BRUIJN, een duivenei, dat de grootte had van een kip- 

penei. De groote as was 6,25 cM. en de kleine as 4,75 cM. lang. Een 

paar dagen had de duif met dat ei in zich rondgeloopen, toen einde- 

lijk het den weg naar buiten vond. Toen het mij werd gebracht, was 

de schaal gebroken en een groot deel van het eiwit er uitgeloopen — 

en zie! van binnen zat een ander duivenei, dat iets meer dan de ge- 

wone grootte had, want de lange as was 4 cM. en de korte 3 cM. 

lang. Het eiwit, dat er uitgeloopen was en het nog overige hadden als 

kussen gediend, zoodat het binnenste ei in het grootere kon verblij- 

ven, zonder dat het laatste gevaar liep bij schudding te breken. Na 

uitblazing van het binnenste ei bleek, dat dit eì een dooier had, ofschoon 

naar mij voorkomt een zeer kleine dooier. 

Indien kippen, duiven of andere vogels bij toeval een bijzonder groot ei 

ter wereld brengen, is mij nog al eens gebleken, dat het ei gewoonlijk 

zeer langwerpig van vorm is, hetgeen wel verklaard zal moeten worden 

door de drukking, die de spierwanden van den uterus en de cloaca op 

het ei uitoefenen. In het medegedeelde geval is de verhouding van de lange 

as tot de korte as bij het binnenste ei als 5 ‚maar bij het buitenste ei als 

2 =S naar verhouding is dus bij het buitenste onhulsel de 
’ 

korte as langer, dus het ei meer kogelvormig. Toch zou hier, de 
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buitengewone grootte in aanmerking genomen, alle reden zijn te ver- 

moeden, dat het buiten-ei naar verhouding langwerpiger dan het bin- 

nen-ei moest zijn! ! : 

Wie geeft van het ontstaan van dit monster-tweeling-duivenei eene 

« verklaring ? 

Arnhem, 27 Mei 1877. J. Tu. Carmm. 

GEBRUIK VAN DE KRACHT VAN VALLEND WATER, 

In eene redevoering die Dr. w. srEMENs onlangs hield in het Zron- 

and Steel- Institut te London, sprak hij o.a. over de thans grootendeels 

verloren gaande kracht van vallend water, die, wanneer eenmaal de 

steenkolen door het voortdurend toenemend gebruik zeer zullen zijn 

verminderd, tot nuttige doeleinden zal kunnen worden aangewend. 

Als voorbeeld koos hij den Niagara-waterval. De hoeveelheid water, 

daardoor afgevoerd, wordt geschat op 100 millioenen tonnen in het 

uur; de loodrechte val bedraagt 150 voet, waarbij zich nog 150 voe- 

ten voegen voor de verdere daling, in het geheel dus 300 voet. De 

daardoor vertegenwoordigde kracht bedraagt 16,800,000 paardenkrach- 

ten; moesten deze door stoom worden voortgebracht, dan zouden daartoe 

266,000,000 tonnen kool per jaar gevorderd worden. Nu heeft in 1874 

de koolprodactie over de geheele aarde 274,262,000 tonnen bedragen. 

Derhalve zoude al de steenkool, die uit de mijnen wordt opgehaald, 

slechts even voldoende zijn om de kracht voort te brengen die thans 

nutteloos wegvloeit. 

Het zoude niet moeilijk zijn een groot gedeelte van die kracht tot 

nuttige aanwending te brengen, door middel van turbines en schep- 

raderen langs de oevers der diepe rivier beneden den waterval en door 

het water heen te leiden langs kanalen die in de kanten worden uit- 

gegraven, Doch het zoude onmogelijk zijn die kracht op de plek zelve 

1 Weinige dagen geleden legde eene mijner kippen een eitje, waarvan de lange as 

3,7 eM., de korte 2,81 bedragen, Hier is het ei veel te klein en toch zeer langwerpig. 

‘DL 
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tot eenig nuttig doel aan te wenden, daar in die streek mijnen en elke 

andere natuurlijke aanleiding tot het oprichten van fabrieken ontbre- 

ken. Om dus nut te trekken van die kracht moet zij hier, evenals op 

de duizende andere plaatsen op aarde onder dergelijke omstandighe- 

den, naar elders kunnen worden overgebracht. Sir WILLIAM ARMSTRONG 

heeft ons geleerd hoe men de kracht van vallend water over afstan- 

den kan heenvoeren, door middel van de daardoor uitgeoefende hooge 

drukking, en te Schaffhausen in Zwitseland, als ook op sommige andere 

plaatsen van Europa, wordt die kracht overgebracht door tusschen- 

komst van zich snel om groote katrollen bewegende stalen kabels. 

Door deze middelen kan de kracht over afstanden van een paar E. mijlen 

gemakkelijk worden heengevoerd. Waarschijnlijk zal men in het ver- 

volg van tijd nog wel middelen uitdenken, om dien afstand nog zeer 

te vergrooten. SIEMENS meent dat zulks door elektrische geleiding kan 

geschieden. Gesteld dat men de kracht van vallend water gebruikt 

tot het drijven van een dynamo-elektrisch werktuig, dan is een zeer 

krachtige elektrische stroom daarvan het gevolg. Die stroom kan over 

eenen grooten afstand worden voortgevoerd door een dikken metalen 

geleider, en dan worden aangewend tot het in beweging brengen van 

elektro-magnetische werktuigen, waardoor elektrisch licht tusschen kool- 

spitsen kan ontstaan of metalen uit hunne verbindingen worden afge- 

‘scheiden. Een koperen staaf van 3 duimen in doormeter zoude in staat 

zijn 1000 paardenkrachten voort te leiden naar eene b. v. 30 mijlen 

ver gelegen plaats en ‘daar eene hoeveelheid licht kunnen leveren, ge- 

lijk staande met 250,000 kaarsen, hetgeen voldoende zoude zijn, om 

eene stad van matige grootte te verlichten. (Nature, 22 Maart 1877.) 

HG. 

DE METEORIET VAN STALLDALEN. 

Den 28s'en Juni 1876, te 11 u. 50’ d. m., werd over een groot ge- 

deelte van midden-Zweden een vuurbol gezien van buitengewone grootte, 

die eindelijk met een knal uiteenbarstte en zijne stukken op de 
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aarde liet nedervallen. Door verzameling van de menigvuldige berich- 

ten uit vele plaatsen aangaande dien vuurbol, is het aan Prof. Nor- 

DENSKJÖLD, bij gelegenheid van den verjaardag der Zweedsche akademie, 

mogelijk geweest daaromtrent eene mededeeling te doen, waaraan wij 

het volgende ontleenen. 

De punten, waarbinnen het meteoor gezien is,liggen in een cirkel, 

die gaat door Christtania als het verste westelijke punt, door Orust in 

het Zuiden, de omstreek van Stokholm in het Oosten, en Gefle in het 

Noord-Oosten. Het middelpunt van dien cirkel ligt 40 kilometers be- 

zuiden Ställdalen, de plaats waar de steenen gevallen zijn en dus de 

vuurbol het einde van zijn baan bereikte. 

Het meteoor werd lichtend op eene hoogte die bezwaarlijk minder 

dan 300 tot 400 kilometer kan hebben bedragen en vermoedelijk grooter 

was. Op die hoogte is dus de dampkring, hoe dun ook, in staat een 

lichaam, dat met kosmische snelheid, van omstreeks 75 kilometers per 

seconde, daarin treedt, tot gloeïing te brengen. NoRrDENsKJÖLD schrijft 

dit echter geenszins enkel aan wrijving toe, maar aan eene ware ont- 

branding van koolstofhoudende bestanddeelen. 

De opgaven omtrent de waargenomen grootte van den vuurbol loopen 

zeer uiteen. Er waren er die haar bij die van de volle maan vergele- 

ken, anderen schatten haar merkelijk kleiner. Stelt men de schijnbare 

grootte op zes minuten en den afstand op 250 kilometers, dan zoude 

de ware doormeter nog 436 meters bedragen. Weinig daarmede in 

overeenstemming is het gewicht der tot dusver gevonden stukken, dat 

gezamelijk niet meer dan 34 kilogrammen bedraagt. Het grootste daarvan 

weegt 12,5 kilogr., een ander stuk 8,5 kilogr., de overigen merkelijk 

minder. Deze stukken, ten getale van 11, zijn verspreid gevonden over 

een ellips van 8 kilometers lang en 2 kilometers breed. Het geluid, 

bij de uiteenbarsting gehoord, was zoo sterk dat sommigen het voor 

dat der ontploffing eener dynamietfabriek hielden. Van eenige stukken 

is de val rechtstreeks waargenomen. Dicht bij een arbeider, die bezig 

was takken van een boom in een bosch te kappen, viel een steen van 

1 kilogr. zwaarte en sneed onderweg verscheidene takken af, doch op 

eene wijze die toonde dat de steen geen buitengewone snelheid had. 

Ook maakte deze een gat in den grond van slechts een decimeter diep. 

Een ander persoon zag een steen vlak bij hem nedervallen, nam dien 

op en vond hem volstrekt niet warm. Daarentegen zag cen meisje een 

steen van 2 kilogr, op den grond vallen en bemerkte dat daar de grond 
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rookte. De reeds boven vermelde steen van 8,5 kilogr. sprong bij den 

val in twee stukken, die ongeveer 2 decimeter in den bebouwden 

grond drongen. 

De oppervlakte der steenen is bedekt met een zwarte korst, die 

echter zeer in dikte verschilt. Het inwendige is grijs. Door verhitting 

neemt ook dit een zwarte kleur aan. De massa is een soort van breccia, 

samengesteld uit nikkelijzer, olivine, bronzite, magnetische pyriten en 

geringe hoeveelheden van phosphor-nikkel-ijzer, een phosphaat en ijzer- 

chlorid, Het eerste mineraal, eene verbinding van 90 proc. ijzer en 

10 proe. nikkel, is niet als van aardschen oorsprong bekend. De andere 

mineralen worden op aarde soms gevonden in velerlei rotsen, waaraan 

de geologen eenen plutonischen oorsprong toekennen. Sommige dier 

rotsen bestaan uit lagen, en NORKENSKJÖLD oppert in ernst de hypothese 

dat zij, door het nedervallen van meteorieten, ook nadat de aarde 

reeds de woonplaats van dieren en planten is geworden, zijn opge- 

bouwd en dus van kosmischen oorsprong zijn. HG. 

HOE SNEL DE MENSCH SPREEKT. 

In eene onlangs aan de Romeinsche Akademie gedane mededeeling, 

herinnert de heer MARIOTTI dat GIBBON ergens heeft opgemerkt dat een 

vlug engelsch redenaar 7.200 woorden in het uur spreekt, d. i. 120 

in een minuut of 2 in ééne seconde. Hoe hij die waarneming gedaan 

heeft, wordt niet vermeld. Thans nu de stenographie in de parlementen 

is ingevoerd, is die waarneming gemakkelijk, daar men slechts op zijn 

horlogie na te zien heeft, hoe lang eene redevoering duurt en vervol- 

gens de gesproken en gestenografeerde woorden te tellen. Langs dien 

weg heeft MARIOTTI gevonden dat, van de leden van het italiaansche 

parlement, DE FORESTA 60, MASSIMO D' AZEGLIO 90, GIOBERTI 100, 

RATAZZ1 150, MAMELI 180, corpova 210 woorden in eene minuut spraken. 

Hij voegt er echter bij dat de radste redenaars wel het meest bewon- 

derd werden, maar dat daarom hunne redevoeringen nog niet den 

meesten indruk maakten. 

Wij bevelen dit onderwerp aan onze tweede-kamer-bezoekers aan, 
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Mogelijk zal het dan blijken dat, aangezien de meerdere of mindere 

radheid der spraak ook van het temperament afhangt, er ten dien 

aanzien verschil bestaat tusschen den conservatieven en den liberalen 

redenaar, alsmede naar gelang der stemming waarin het redevoerende 

lid op het oogenblik verkeert. 

Deze zaak verdient echter ook nog uit een physiologisch oogpunt 

eenige aandacht. Men kan namelijk de vraag stellen: hoe snel kunnen 

de spraakorganen duidelijk gearticuleerde klanken voortbrengen? Ieder 

kan dit door hardop te lezen aan zich zelven beproeven. Ik bevind, 

dat ik, op gewonen toon voorlezende, gemiddeld 152 woorden in de 

minuut uitspreek, maar zeer snel lezende, echter zoo dat elke letter- 

greep nog duidelijk gehoord wordt, 252 woorden. Bij telling bleek mij 

dat daarin 886 lettergrepen bevat waren. Dit beantwoordt aan 6,4 

lettergrepen in ééne seconde. 

Wanneer men nu bedenkt, hoevele spierzamentrekkingen, — voor 

de ademhaling, de beweging der stembanden, van de tong, van de 

lippen enzv., — noodig zijn om achtereenvolgens zoovele verschillende 

gearticuleerde klanken, elk in het korte tijdbestek van !/, tot '/, seconde 

voort te brengen, dan heeft men wel reden om zich te verbazen over 

de snelheid waarmede zulke gecombineerde bewegingen worden uitge- 

voerd, vooral indien men daarbij bedenkt dat, bij het voorlezen, in 

den zelfden korten tijd de zichtbare teekens der klanken hun indruk 

langs het gezichtszintuig en de gezichtszenuwen naar de hersenen over- 

brengen, daar eene perceptie doen ontstaan, en van daar uit de bewuste 

of onbewuste wilsbevelen uitgaan, waardoor de zichtbare teekens in 

hoorbare klanken worden omgezet. 

| HARTING. 

UITROEIJING VAN DE AMERIKAANSCHE BISONS, 

Er was een tijd dat de bisons, in kudden van ontelbare stuks, in 

Noord-Amerika een gebied bewoonden dat zich uitstrekte van het 

groote Slavenmeer op 62° N. breedte tot aan noord-oostelijk Mexiko 

op 25° N. br., westelijk tot aan den Oregon, oostelijk tot aan den 

U 
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Ohio. Vooral sedert het begin dezer eeuw is dit onmetelijk gebied van 

jaar- tot jaar meer en meer ingekrompen. Thans leven de bisons nog 

slechts in twee streken van het westelijk gedeelte van Noord-Amerika. 

De eene dezer streken bevindt zich ten noorden van den Pacifiek-spoorweg 

tusschen de bronnen van den Yellowstone en Canada, de andere ten zuiden 

daarvan, in het westen van Kansas en het noordwesten van Texas. 

Toch zijn van tijd tot tĳd gevallen voorgekomen dat kudden bisons 

dien spoorweg overstaken en dat spoortreinen uren lang hebben moeten 

stilstaan, alvorens zulk eene kudde in haar geheel de andere zijde 

van den weg had bereikt. 

Reeds hieruit alleen kan men de verbazende talrijkheid dier kudden 

eenigzins opmaken. Ook blijkt dit uit ‘het groote aantal bisons dat 

Jaarlijks gedood wordt. Dit wordt in de beide genoemde streken op 

ongeveer twee en een half millioen geschat. In 1872—73 werden alleen 

in Kansas 200,000 bisons gedood, door een enkelen jager in den 

winter van 1873—74 3000, d. 1. 60 tot 80 daags. Toch brengt deze 

schrikbarende slachting slechts weinig winst aan. De Indianen dooden 

de bisons dikwijls alleen om de huid, waarvan zij kleederen maken, 

en nog wel alleen van die der jonge vrouwelijke individu’s, hoewel zij 

evenzeer de mannetjes dooden, wier huid of vleesch door hen niet 

gebruikt worden. Slechts eenige amerikaansche jagers dooden de bisons 

om hun vleesch te laten droogen dat onder den naam van “pemmican”’ 

bekend is. Voor looijing is de huid niet geschikt, zoodat er geen bruik- 

baar leder uit kan vervaardigd worden. Zij wordt dan ook slechts met 

1 dollar betaald. Desniettegenstaande gaan zoowel Amerikanen als 

Roodhuiden steeds voort met op de meest roekelooze wijze bisons te 

dooden, dikwijls alleen om aan hun jachtlust bot te vieren. 

Indien het zoo voortgaat, zullen, volgens den heer J. A. ALLEN, aan 

wiens verhandeling, Zhe American bisons, living and estinct, geplaatst 

in de Mámoirs of the Museum of comporative Zoölogy at Harvard College, 

1876, wij bovenstaande bijzonderheden ontleenen, binnen 25 jaren de 

bisons in Amerika geheel zijn uitgedelgd. HG. 



ONTSTAAN VAN EEN ZWAVELBRON DOOR DEN INVLOED 

VAN PLANTEN. 

Op ruim een uur afstand van Forcalquier bevindt zich een bron 

van zwavelwaterstofhoudend water. In den omtrek daarvan wordt gips 

en bruinkool gevonden. In het water zelf is ook gips opgelost, die bij 

verdamping achterblijft. In de bron en den daaruit zijn oorsprong 

nemenden stroom bevinden zich talrijke converven (Sulfuraria), bestaande 

uit lange, doorschijnende, cylindrische buizen, gevuld met eiïronde 

lichaampjes. De heer PLANCHUD, eenige daarvan medenemende in een 

flesch, werd, toen hij die flesch na eenige dagen opende, getroffen 

door den zeer sterken reuk van zwavelwaterstof, die zich daaruit ont- 

wikkelde. Dit bracht hem op het vermoeden of wellicht de groei der 

sulfurariën, door eene daarbij plaats hebbende ontleding van de gips, 

de oorzaak kon zijn van de zwavelwaterstofvorming, met andere woor- 

den, of hier ook een dier gistingsprocessen plaats heeft, waardoor, 

onder den invloed van het organische leven, nieuwe scheikundige ver- 

bindingen ontstaan. Werkelijk is dit vermoeden door het onderzoek 

bevestigd. In twaalf ballons werden oplossingen van gips in zuiver 

water en sulfurariën gebracht en vervolgens de ballons gesloten. Het vocht 

van 4 dezer ballons werd gekookt, zoodat het leven der sulfurariën 

vernietigd werd. Toen na een maand deze ballons geopend werden, 

was geen spoor van reuk van zwavelwaterstof bemerkbaar. Daarente- 

gen had zich reeds na acht dagen in elk der overige ballons met 

levende sulfurariën een sterke zwavelwaterstof-reuk ontwikkeld. Het 

vocht afgegoten en door versch gipswater vervangen zijnde, trad eene 

nieuwe vorming van zwavelwaterstof op, en ditzelfde liet zich meer- 

malen herhalen. Werd het water vooraf door uitkoking van zuurstof 

bevrijd, dan geschiedde de zwavelwaterstofvorming sneller. PLANCHUD 

besluit daaruit dat de genoemde conferven hare zuurstof ontleenen aan 

de gips, wanneer zij geen vrije vinden, en dat dien ten gevolge het 

zwavelzure zout tot zwavelkalk gereduceerd wordt. (dssoc. sc. de 

France, Bull. 4 Mars 1877). HG. 

TN 



ONZE VINKEN. 
“DOOR 

J. MOLENAAR. 

(Vervolg van bladz. 337.) 

De meest op het kneutje gelijkende vogel is het fratertje of 

„heidebarmpje; het onderscheidt zich echter van het eerste daar- 

door, dat het in ons land niet broedt en alleen in den trektijd bij ons 

verschijnt. Zijn bakermat is het noorden van Groot-Brittanje en Skan- 

dinavie, vanwaar het in den winter tot zelfs in Zuid-Europa verhuist. 

Het nestelt dicht bij den grond in struiken, ook schijnt het zich daar 

gaarne in op te houden; ik zelf heb eenmaal een exemplaar op de heide 

in Drenthe geschoten; dit was in ’t laatst van October, Verder wordt 

het nog veel gevonden in bergachtige streken, waar de alpenplanten 

tusschen de steenen uitschieten. In het hooge noorden vereenigt het 

zich gaarne in den trektijd met de barmsijsjes en andere soorten. Reeds 

in het zuiden van Zweden is het geregeld wintergast ; waaruit men moet 

opmaken, dat het zeer ongelijk wegtrekt en zich veelal naar omstan- 

digheden regelt. Het is een tamelijk goede zanger en als kooivogel 

best zijn kost waard. 

Beter zanger en schooner vogel is ontegenzeggelijk onze putter, 

tot nog toe alleen maar met name aangehaald. Hij is bovendien nog 

al gemakkelijk verkrijgbaar, en ik zou het ook bijna overbodig achten 

over hem nog het een en ander te zeggen, zoo het niet zijn levens- 

wijze in de vrije natuur betrof. 

_Onze putter, wie zou ook dezen niet kennen? Gezellig en altijd vroo- 

lijk, zijn deuntje zingend, of wel zijn kost verdienende met kruien en 

23 
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waterophalen. Hoe aardig dit ook schiĳĳne, vind ik hem veel beval- 

liger in het ruime veld, in kleine planten en distelen omklauterende 

en daar behendig zijn gymnastische toeren uitvoerende, behendige 

klimmer als hij is. 

Dikwijls heb ik hem even als de sijsjes slapende tegen de traliën 

mijner kooi zien hangen; dit schijnt hem even gemakkelijk te vallen 

als op een tak te zitten. 

Hoe fantastisch ook gekleed, een dichterlijke droomer is hij vol- 

strekt niet; daarom houdt hij liefst van opene vlakten, hier en daar 

met boomen bezet; zoo ook vindt men hem aan de wegen bij huizen 

en tuinen; dichte bosschen bewoont hij niet; van daar ook dat hij het 

liefst in hooge boomen nestelt, zooals populieren, dikwijls wel twaalf 

meter boven den grond. Meestal wordt het nest in de kruin van een boom 

aangelegd. Dit is gewoonlijk het werk van het wijfje, waarbij het man- 

netje liefst wat zingt en kwinkeleert, om later, als het wijfje zit te 

broeden, het haar zoo aangenaam en gemakkelijk mogelijk te maken 

door haar het eten aan huis te bezorgen. 

In Mei leggen zij eieren. Zij blijven nog lang nädat de jongen zijn 

uitgevlogen deze oppassen, en voeden ze hoofdzakelijk met insekten. 

Uit de langdurige zorg, die de ouders aan de jongen besteden, volgt 

wellicht dat ze maar eens in ’t jaar broeden. 

In het najaar vereenigen zij zich in troepjes, soms wel van honder- 

den, om dan, volgens scnueerL, in September het zuiden op te zoe- 

ken en in April weder te keeren. 

Volgens DE GAVERE en VAN BEMMELEN zouden onder hen kanarie- 

vogels gezien zijn. 

De putter broedt in verschillende provinciën van ons land, zoo als 

N. Holland, Brabant en Zeeland; overigens vindt men hem in vele 

landen. Van Midden-Zweden af bewoont hij geheel Europa, Spanje niet 

uitgezonderd, waar BREHM hem zelf heeft aangetroffen. Verder leeft hij 

nog in Noordwest-Afrika, op de Kanarische eilanden, Madera, in een 

groot deel van Azië, van Syrië af tot Siberië; — GUNDLACH ontmoette 

den putter in troepjes op Cuba. 

Vele ornithologen, ook onder de Duitschers, meenen dat er twee 

soorten van putters bestaan, waarvan de een iets grooter zou zijn en 

die in Holland bloemputters worden genoemd. Ik voor mij betwijfel 

dit ten zeerste; veelal kan het verschil liggen aan den ouderdom en 

het geslacht; de geslachten toch gelijken sterk op elkander. Vergissin- 
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gen van dien aard zijn meer voorgekomen, ook bij andere vogelsoorten, 

omdat men ze niet genoeg en geregeld in het wild heeft kunnen nagaan ; 

want in kooien geeft een onderzoek van dien aard meest geen zuivere 

uitkomst. Zoo zal b. v. de borst van den putter, na lang gevangen 

geweest te zijn, donkerder van kleur worden; dit zelfde ondervindt 

men bij vele soorten, hoe goed ook gevoed en behandeld. ! 

Een waardig tegenhanger van den putter op gebied van schoonheid 

isde goudvink. Ofschoon zij beiden onder de prachtigste vogels be- 

hooren, verschillen zij toch zeer in uiterlijken vorm; zoo slank de putter 

IS, zoo zwaar en dik is de goudvink. Het is niet te verwonderen dat 

de Duitschers hem om zijn gezetheid en karakteristiek uitzien ‘““dom- 

heer” hebben genoemd. 

Als “domheer” is hij dan ook het liefst in zijn groenen tempel onder 

de gewelven van een altijd groenenden plantentooi van den of spar, 

wier rijzige stammen als zuilen dienst doen; daar heeft zijn wieg ge- 

staan, daar zwiert hij in den zomer rond in gezelschap zijner jongen, 

onder zang en vroolijkheid geteeld. Aan dartelheid ontbreekt het hem 

niet; altijd even onbezorgd, huppelt en vliegt hij, in gezelschap van 

zijn wijfje, onder vele plichtplegingen, den altijd versierden tempel door. 

En waarlijk, als een sieraad van de wouden, prachtig uitgedost als 

hij is, mag hij gerust de andere gevleugelde woudbewoners onder de 

oogen komen. Toch gaat het hem als den meesten stervelingen: een 

gevoel van eentonigheid schijnt hem wel eens te bevangen, vooral in 

den winter; dan verlaat hij de bosschen en zwerft hier en daar in 

kleine troepjes rond. Zoodoende gebeurt het wel eens, dat hij op plaat- 

sen gezien wordt, waar hij zich anders nooit vertoont. Bosch en boomen 

l Ik werd nog in deze meening versterkt bij het lezen van een der werken van MüLLER, 

waarin hij verhaalt hoezeer de jongen uit één nest — door de ouden bij hem zelf 

opgevoed — in grootte en stemgeluid verschilden; ook BECHSTEIN is volgens zijn schrij- 

ven van dat gevoelen. 

Hetzelfde wordt nog gezegd van de barmsijs, waaronder ook een varieteit zou wor- 

den aangetroffen, bestempeld met den bijnaam van rufescens. Bremm echter zegt, dat het 

verschil zoo gering is, dat het niet in aanmerking kan komen. Iets van dien aard kan 

ik heden nog opmerken bij twee mannetjes-sijsjes; de eene is veel schooner dan de andere ; 

‚ het kinvlekje, dat bij de eene duidelijk is, is bij de andere bijna niet zichtbaar. Met het 

zwart op de kruin is het even zoo: men vindt daar een aanmerkelijk verschil van 

zwart; beiden heb ik al drie jaar gehad; het kunnen derhalve geen jonge vogels zijn. 
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blijven hem evenwel een ware behoefte; alleen wanneer het daar aan 

voedsel ontbreekt komt hij op den grond. 

Volgens DE GAVERE moet de goudvink in 1880 in menigte in de 

provincie Groningen gezien zijn; hij broedt overigens in de provinciën 

Gelderland, Overijsel en N. Brabant. Verder komt hij voor in geheel 

Europa en in Noord- en Midden-Azie. Zoo men wil, verhuist hij geregeld 

van het noorden naar het zuiden en is dan derhalve een trekvogel. 

In het begin van het trekken ziet men dikwijls eerst de mannetjes, 

later de mannetjes en wijfjes onder elkander. De goudvink nestelt zeer 

verschillend, van twee tot tien meter hoog, en legt vier of vijf eieren, 

die alleen door het wijfje worden uitgebroed. 

In kooien paart hij zeer gewillig en legt zeer gemakkelijk eieren, 

maar is in het broeden heel grillig. Een paartje legde bij mij in de 

kooi in één zomer tot vijf eitjes toe, doch alle bij tusschenpoozen ; van 

broeden was echter geen sprake, evenmin als van een nest te maken. 

Dit is zonderling genoeg, want nooit zullen zij elkander opzoeken, zon- 

der voorzien te zijn van een strootje of wat dan ook, dat zij altijd 

dwars in den bek hebben. Toch bestaan er voorbeelden dat ze met 

gunstig gevolg gebroed hebben. Een groote volière met dennenboomp- 

jes schijnt hun een behoefte te zijn. Men doet het best, het mannetje 

weg te nemen als het wijfje zit te broeden; altijd volgens de ervaring 

van LINDOW, een lief hebber. 

Het was te wenschen dat de goudvink even als de kanarievogel bij 

ons het burgerrecht als kooivogel verkreeg, door hen van geslacht _ 

tot geslacht in kooien te laten broeden; wie weet of dan hun zang 

ook niet door aanleeren aanmerkelijk kon verbeterd worden. Om zijne 

beminnelijke hoedanigheden was dit zeer aan te bevelen. 

Anders is het met den appelvink; alhoewel een schoone vogel is 

hij toch minder aangenaam in de kooi. Buitendien is zijn natuurlijke 

zang en stem nog minder prettig dan die van den goudvink en is hij 

veelal bovendien plaagziek en onverdraagzaam voor andere vogels. Zoo 

verhaalt Lenz, dat hij eenmaal een appelvink had, die drie jaren in 

vrede bij broedende kanarievogels had geleefd, doch het vierde jaar 

begon hij mee te hielpen, door nest, eieren en jongen te vernielen. 

HerkLorz zegt van hem — hij bezat een paartje — dat zij zeer — 

aangenaam voor het oog waren en zich net gedroegen als een paar 

jonggehuwden in de wittebroodsweken. Overigens, zoo zegt hij, had 

VEEN did et 22 
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hij veel onaangenaams door het morsen met het voeder, en de ver- 

pleger moest den vogel dankbaar zijn, wanneer hij de goedheid had 

zijn vervelende lokstem en gezang voor zich te houden. 

Onze appelvink heeft zijn woonplaats in al de gematigde streken 

van Europa en Azië. De noordelijke grens van zijn gebied strekt zich 

uit tot Zweden en de zuidwestelijke provinciën van Huropeesch Rus- 

land. In Siberië, van het laagland van den Amur af.tot aan de Euro- 

peesche grenzen, is hij een zomervogel. In Duitschland, even als bij ons, 

is hij dikwijls zwerfvogel en trekt derhalve heen en we@r; in den winter 

komt hij voor als trekvogel uit het noorden; deze tochten schijnt hij 

soms door te zetten tot in zuidelijk Europa; — waarschijnlijk dat hij 

nog in ’t noorden van Spanje broedt — vanwaar hij dan nog eens 

verder doorreist naar noordwest Afrika, namelijk Algiers en Marokko. 

Brrum zegt den appelvink nooit in Egypte te hebben aangetroffen. 

De appelvink bemint boschrijke streken, maar vermijdt naaldboo- 

men en ook bergachtige omgevingen. Bij ons in Nederland is hij, zoo 

ik meen, tamelijk zeldzaam en wel vooral in de noordelijke provinciën. 

ArBrRDA heeft hem eens gezien in Leeuwarden; hiĳ was daar in een 

der tuinen geschoten. In Gelderland daarentegen broedt hij en is er 

even als overal een lastige tuinbezoeker; vooral op de kersen heeft 

hij het gemunt. Het vleesch er van gebruikt hij niet, maar weet de 

pit behendig op den naad door te bijten. Lastiger nog wordt hij 

door zijn volharding in het plunderen van denzelfden tuin: heeft hij 

eenmaal een goed plekje gevonden, dan verhuist hij niet eer voor dat 

alles is vernield wat van zijn gading is; een goed getroffen schot 

alleen kan daar een einde aan maken. Dit is evenwel gemakkelijker 

gezegd dan gedaan, want vreesachtig van aard weet hij zich uitste- 

kend te verschuilen. 

Even als de groenvink zit de appelvink in den paartijd gaarne in 

de toppen van hooge boomen te zingen; als broedoord heeft hij dan 

ook het liefst een omgeving waar eenige van die boomen te vinden 

zijn. In tegenstelling van het kneutje, duldt hij dan geen ander op 

zijn gebied en verdedigt dit met de grootste hardnekkigheid. 

Bij het begin van Mei of in April maakt hij een aanvang met het 

broeden en legt dan van drie tot vijf eieren; het mannetje lost hierbij 

in de middaguren het wijfje wel eens af. De jongen vliegen spoedig 

uit, doeh behoeven nog langen tijd de zorg der ouden. Zooals sommi- 

gen meedeelen, broeden ze wel eens tweemaal. 
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Na den appelvink blijven ons nog de musschen ter bespreking 

over. Ik meen hier zeer kort te kunnen zijn. De huismusch toch is 

een vogel dien elkeen kent; brutaal en onbeschaamd, tevens sluw en 

voorzichtig, is de musch juist de vogel, die zich het meest in de na- 

bijheid der menschen kan wagen. GEen wonder dus, dat men ze vindt 

overal waar iets te halen is. 

Haar geboorteland strekt zich uit over geheel het noot gedeelte 

der Oude wereld; eerst in Midden-Afrika en Zuid-Azië worden zij door 

een ander soort vervangen. In het zuiden bewoont zij Palestina, Be- 

neden-Eigypte, Algiers, Indië en Ceilon. Verder is de huismusch inge- 

voerd in Noord- en Midden-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Java enz. 

Volgens BuRGERSDIJK zou hij van het zuiden uit langzaam in het 

noorden opgedrongen zijn of zich hebben verspreid. Als een echte stand- 

vogel, bleef zij natuurlijk elk land, eenmaal daarheen verhuisd, bewo- 

nen, tenminste wanneer dat land het noodige voedsel opleverde. 

Dit komt eenigszins overeen met de waarnemingen van een Noor- 

weegsch natuuronderzoeker, NoRDVI genaamd; deze beweert te Waran- 

gerfjord in Noord-Lapland verscheidene jaren achtereen eenige musschen 

gezien te hebben, die, na eenigen tijd te hebben rondgedoold, telkens 

weer verdwenen. 

In zuidelijk Europa komen nog andere soorten van musschen voor, 

die uiterlijk veel op de huismusch gelijken, maar van nabij beschouwd 

wel degelijk in levenswijze en karakter een cigene soort uitmaken. 

De wijze van nestelen van onze huismusch is te overbekend om er 

nog wat van te zeggen; het mannetje lost het wijfje bij het broeden af. 

Dit zelfde doet ook een tweede soort de boommusch, die veel 

op de vorige gelijkt, doch iets kleiner is; deze nestelt echter in boo- 

men, iets wat de huismusch niet doet. 
De boommusch komt voor tot binnen de poolkringen, verder leeft 

zij in een groot deel van Azië, vooral in Japan. In Zuid-Europa is 

zij zeldzaam, soms vertoont ze zich in Noord-Afrika. 

In Duitschland schijnt de boommusch zwerfvogel te zijn; ons vader- 

land verlaat zij in den regel des winters, althans het noorden. ! 

Opmerkelijk moet het zijn hoe de boommusch de huismusch in Oost- 

Azië en Indië verdringt. De oorzaak hiervan moet grootendeels daarin 

* Volgens SCHLEGEL is het een stand- of zwerfvogel; ook BURGERSDIJK beaamt dit. 

at 4 ade mo 



ONZE VINKEN. 361 

liggen, dat zij zich daar ook meer bij de woningen ophoudt en mis- 

schien beter gelegenheid tot nestelen vindt. Haar wijze van nestelen 

heeft zij daar geheel veranderd, door op alle tijden van het jaar te 

broeden en bij elk broedsel niet meer dan twee eieren te leggen. 

Als laatsten vogel, die de rei der vinkensoorten kan sluiten, noem ik 

nog even de rotsmusch. Ofschoon weinig in ons land voorkomende — 

hier en daar is zij wel eens gevangen — achtte ik het toch niet on- 

dienstig er nog een korte beschouwing over te geven. 

Zoo zelden de rotsmusch in ons vaderland gevonden wordt, des te 

meer is zij in Spanje inheemsch, zoo ook in Algiers en op de Kana- 

rische eilanden; zij is daar een algemeen bekende vogel. In Duitsch- 

land wordt zij alleen gevonden in rotsachtige streken, nestelende in 

de oude riddersloten en andere oude gebouwen; in Zuid-Frankrijk 

daarentegen moet de rotsmusch meer voorkomen. 

In de zoo even genoemde zuidelijke landen vertoont zij zich, even als 

de andere musschensoorten, in steden en dorpen; toch houdt zij zich 

altijd op een afstand zoowel van andere vogels als van de menschen. 

In Spanje nestelen zij van April af en leggen vijf tot zes eieren, 

die grooter zijn dan die der andere musschen; men weet nog niet met 

zekerheid of zij elkander bij het broeden ook aflossen. Het nest be- 

staat, volgens den ouden Brum, uit zware halmen, boomschors, doek, 

lijnwaad, welke stoffen zeer slordig worden bij elkaar gevoegd, en van 

binnen aangevuld met veertjes, haren, wolvlokken enz. Het eenmaal 

gebouwde nest wordt jaren achtereen gebruikt en bij elke broeding 

weer een beetje opgeknapt. 

Haar voedsel gelijkt veel op dat van onze musschen, en daarom is 

de rotsmusch als kooivogel ook gemakkelijk te houden; zij moet ech- 

ter niet licht te vangen of te schieten zijn; even als onze musch krijgt 

men ze niet spoedig tweemaal onder schot. 

Met den laatst geschetsten vogel hebben wij de rij gesloten waarvan 

wij de meesten met recht “onze vinken’ kunnen noemen. Uit die korte 

beschouwingen — ik mocht niet uitvoeriger zijn — hebben we kun- 

nen opmaken dat er nog al het een en ander valt op te merken. Het 

was dan ook te wenschen dat elkeen, die daartoe lust en gelegenheid 

heeft, er het zijne toe bijdroeg, door hunne handelingen niet alleen na 
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te gaan, maar er ook getrouw aanteekening van te houden; dan zou- 

den wij door vergelijking een juister oordeel krijgen omtrent dingen, 

waarvan men nog niet zeker is, of die nog in ’t duister liggen. 

Een kleine kennismaking met die vrienden zal niemand berouwen: 

bij hen is het overal leven, overal poëzie. Of schuilt er geen poëzie in, 

een vogelnest in de groene bladen verscholen te zien, daar de vlugge 

jongen op den rand van het nest vroolijk te zien trippelen en fladde- 

ren, als om de eerste kracht voor hun toekomstig leven te beproeven ? 

Of wel bij heeten zonnenschijn rustiger de schaduw opzoekend, hun door 

het groene loof in fantastische kleurschakeeringen aangeboden? Of is 

het minder dichterlijk, wanneer bij regen het kristalheldere water boven 

het nestje in gezellig gekletter van blad tot blad neervalt, den oudsten 

der jonge snaakjes, als een kleine waaghals, het neerdruipende water 

als een eerste doopbad op zijn rugje te zien opvangen, of de hangende 

droppels als een lafenis hem mild geschonken afpikkend? Dikwijls 

dacht ik, bij het gezellig wegduiken der kleinen voor regen en zon, aan 

een landelijk hutje onder het loof verborgen, waarin een huisgezin 

eenvoudig en genoegliĳk voortleeft, van ’s werelds groote bewegingen 

onbewust. Maar bij nader denken bleek mij dat beeld niet juist te zijn; 

want zij, die vogeltjes, zijn voor zulk een rustig lot niet geboren; zij 

moeten leven in den volsten zin des woords; de taak hun opgedragen 

is niet gering; doch zij volbrengen die met opgeruimdheid, zoo als elk 

wereldburger dat doet, die zich op zijn standpunt te huis gevoelt. 

Het duurt dan ook niet lang of onze kleine ploeteraars wippen, onder 

‚begeleiding der ouders, van hun wiegje af en dartelen het ruime leven 

in, onbezorgd voor de toekomst. Gelukkige wezens als ze zijn, leven 

ze daar niet alleen ten nutte van geheel de maatschappij, maar ver- 

hoogen nog bovendien het aesthetisch genot der menschen door hunne 

sierlijke bewegingen en door hun meestal prachtig gezang. Wij kunnen 

met recht zeggen dat zij de liefsten onder de schepselen zijn; geen 

wonder dan ook, dat menigeen verleid wordt die LEE altijd bij 

zich te willen zien en ze daarom in kooien opsluit. 

Wel is waar, niet altijd vindt men dan wat men wenschte; maar 

aan wien de schuld? 

Hoe dikwijls heb ik mij niet geërgerd bij het zien van een vogel in 

een ruimte opgesloten, nauwelijks groot genoeg om er zich in te be- 

wegen, en wiens gevederte zoo bevuild was, dat het mij eer deed 

denken aan een opgezet voorwerp, dat eerst een tijd lang voor onver- 
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schillige handen als speelpop had gediend en dan later uit slijk en 

vuiligheid was opgehaald. Ik noem dit een schande, een groote ondank- 

baarheid, den mensch onwaardig; te meer daar zij, de mishandelden, 

nog hun schoonste liedje ten beste geven, tot, ja tot dat zij in kommer 

en ellende bijna al zingende wegkwijnen ! 

Een echt liefhebber doet zulks niet. Hij beschouwt een vogel niet 

als een speeldoos, hij maakt van de natuur geen automaat, die voor 

eenige centen in beweging is te brengen. Ik voor mij vind het onver- 

draaglijk, een vogel te zien als een klomp vuiligheid; het is mij een 

gruwel als niet elk veertje zindelijk is en netjes op zijn plaats zit, 

zooals moeder natuur dat verlangt, volgens de orde overal bij haar 

terug te vinden. Een waar liefhebber geeft dan ook aan zijne zangers 

een ruimte groot genoeg om ‘goed te kunnen zien wat een vogel 

is. En dit verdienen zij met recht. Vervroolijken zij niet.reeds uwe 

kamer, als ge nog aan geen opstaan denkt, en zijn er niet vele zan- 

gers, die nog uwe avonduren veraangenamen na een dag van drukke 

bezigheden ? 

Zijn er onder de lezers, voor wie de kosten en ruimte geene belet- 

gelen zijn, dat zij zich dan een volière aanschaffen en zich door de 

weinige moeite niet laten terugschrikken, daar deze betrekkelijk zeer 

gering is en ruimschoots vergoed wordt. Mocht men dit betwijfelen, 

dan gelieve men mij nog even te volgen. 

In het algemeen keurt elk mensch de voorwerpen door de natuur 

voortgebracht nog al een blik waardig; de meesten toch roepen bij het 

zien van een vogel, van een bloem: “welk een prachtige bloem! wat 

een sierlijke vogel!’ of staan voor een oogenblik betooverd bij het lied 

van een of anderen kleinen zanger. Doch hoe dikwijls hoort men niet 

spoedig de vraag bij het zien van een vogel die niet zingt, een plant 

die niet bloeit: “zingt die vogel, bloeit die plant ook?” Anders is het 

hun blijkbaar de moeite niet waard een van beide aantekweeken of op 

te passen. Wat mag hier de reden van zijn? 
In det gewonen regel komt die onverschilligheid voort uit de opper- 

__vlakkigheid van de beschouwers, door te gêringe ontwikkeling van den 

sgchoonheidszin, in welke richting dan ook. Zij weten niet waarom iets 

schoon is: vandaar hun grilligheid; zij hebben nooit een dieperen blik 

in het natuurleven geslagen om haar geheim fluisteren door hunne 

zintuigen waar te nemen; zij verstaan de taal der vogelen niet, zij 

begrijpen niet de schoone kleuren en verwen der bloemen, het harmo- 
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nisch geheel, het harmonisch verband overal te vinden. Hoe zou het 

anders mogelijk zijn, vogels als onze vinken niet schoon genoeg te 

vinden, al zongen ze ook in ’tgeheel niet. Zijn daar geen kleuren ge- 

noeg aanwezig die menig oosterschen vogel zouden beschamen? Is daar 

de kleurenrangschikking niet voldoende om tot nadenken en studie aan 

te sporen ? | 

Misschien dat sommige lezers, bij het woord “oostersche vogel" een 

begeerigen blik uit het boek hebben geslagen en gedacht: “was ik zoo 

rijk er een te bezitten!’ Het zou mij althans niet verwonderen; wat 

vreemd is, wordt in de meeste gevallen gezocht; waarschijnlijk omdat 

het een verrassing geeft iets vreemds te zien, of dat men kan zeggen: 

“het is zeldzaam’. Hoe is het anders mogelijk onze eigen inlandsche 

vogels voorbij te zien. Of is onze goudvink met zijn gloeiende roode 

borst, zijn zacht grijzen rug, afgewisseld door fluweelzwart en sneeuw- 

wit, niet ‘schoon te noemen? Voeg daarbij den putter met zijn helder 

karmozijnrood kopje, boven omgrensd door zijachtig zwart, en deze 

kleuren weer gedeeltelijk gescheiden door een zacht wit, dat heerlijk 

afsteekt bij den zachtbruinen rug en rose-witte borst, weer netjes ge- 

scheiden door de zwarte vleugeltjes met goudgelen rand en op de 

einden als met zilvren paarlen bestrooid; zoo ook de staart, nog sterker 

uitkomend door het helder zacht wit van den buik, Ik geloof niet, 

dat de kleurenmengeling der pseudo-kardinalen of rijstvogels schooner 

iss zelfs het schreeuwend contrasteerend geel, rood en groen. der 

papegaaien is niet te verkiezen; zij kunnen, het is waar, een korten 

tijd verrassen, verbluffen als ik het zoo noemen mag, maar die sterke 

kleuren passen voor onze natuur, voor ons grijs licht niet, zij zijn niet 

in harmonie met onze omgeving; wij hebben daarom die kleuren spoedig 

in ons geheugen geprent en dientengevolge zijn wij ze spoedig moede, 

zij laten niets aan de gedachte over. _ 

Anders is het met onze vinken. Zie de eenvoudige musch, hoe alge- 

meen ook; welk een harmonie ligt er in dat grijs, bruin, wit en zwart; 

zie de veertjes van de zwarte keel en bovenborst der mannetjes, en 

zoo giĳ meer afwisseling: wilt, beschouw dan den gewonen slagvink, 

de robijn of bergvink. De groenvink en het sijsje maken zelfs geen 

uitzondering; hoe is hier niet gewoekerd met de eenvoudige gegevens 

van grijs, geel en zwart; in ’t kort gezegd, het is een mengeling van 

kleuren, nu eens met alle soberheid-tot een liefelijk geheel samen- 

getooverd, en dan weer met kwistige hand aangebracht; het is alsof . 
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wij hier een blik werpen op het palet van den Eeuwigen schilder, 

welke ons de overtuiging geeft dat de eenvoudige kleuren hier niet 

uit armoede, maar met diepe studie zijn bijeengezet. 

Deze kleuren en teekening, volgens welker rangschikking zij geregeld 

zijn, zouden reeds een voor schoonheid gevoelig oog genoegzaam vol- 

doen; de natuur echter kent in haar grootsch geheel geen bekrompen- 

heid: houding, beweging, de vorming der groepen, zang, alles toont 

hier overvloed. 

Heeft men een groote kooi, dan zijn de groepen altijd nieuw, altijd 

afwisselend, en ik tart den besten waarnemer, op éénen dag twee ge- 

lijke groepen aan te toonen, Bovendien wordt die afwisseling nog meer 

verhoogd door het eigenaardig karakter van elk der soorten. 

Dat elke vogel een algemeenen karaktertrek heeft, zal voor velen 

wel niet nader betoogd behoeven te worden. Om dit waar te nemen, 

plaats ik mij voor mijn kooi, reeds vroeger beschreven. Ik neem een 

noot of amandel en maak die stuk. Men zal nu misschien meenen, dat 

dit gekraak nog niet is opgemerkt; kijk dan maar eens hoe die siĳsjes 

daar, aan de traliën hangende, met begeerige blikken naar mijn han- 

den zien, terwijl ik de pit in kleine stukjes verdeel om elk wat te 

geven. Nauwelijks houd ik een stukje tusschen vinger en duim in hun 

bereik, of een der siĳsjes is met den buit verdwenen; hij gaat echter 

niet te ver, want zoodra het opgepeuzeld is, komt hij weer spoedig 

terug. Soms gebeurt het ook, dat ze blijven hangen, om, zoo het mo- 

gelijk was, nog een tweede stukje voor een ander bestemd er bij te 

nemen. Men ziet het reeds, het siĳsje is begeerlijk en vertrouwelijk 

tevens, zoo niet onbedachtzaam, verleid door het lekker beetje. 

De tweede die zich komt aanmelden is de putter; deze verloochent 

hierbij zijne meisjesachtige bescheidenheid niet; hij ontvangt het brokje 

met een zekere netheid, die ons voor hem inneemt. Het schijnt, dat 

hij bewust is van zijn mooi kleedje; hij heeft iets van wat men wel 

eens noemt “een fatje’”, Zie die andere kleine schelmpjes daar eens 

ongeduldig en vertrouwelijk uitkijkende met hunne roode kopjes; aan 

hen geef ik nog het liefst in hunne kinderlijke argeloosheid; het zijn 

de barmsijsjes; dat zij ditmaal niet eerder gekomen zijn, ligt niet aan 

hunne vrees; jammer dat de kleur hunner lieve kopjes na de eerste 

ruiing niet weer terug komt. 

Na dezen laat zich de heidebarm zien; deze steekt blijkbaar bij de 

anderen af; hij doet alsof hij minder beschaafd is; zijn vorm is dan 
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ook minder bevallig; hij heeft iets dorperachtigs, iets schuchters in zich. 

“En de goudvink, waar blijft die?” zoo hoor ik sommigen al vragen. 

Een weinig geduld, lezer. Deze, in plaats van onmiddellijk van het 

aangebodene te gebruiken, begint kabaal te maken om de anderen er 

af te houden, bijt dezen en genen weg en vergeet bij al die drukte 

zelf wat te halen, tot ten laatste, wanneer elk wat heeft en hij nie- 

mand meer heeft af te bijten, ook hij zich aandient; want hij is te 

dom-deftig om het een anderen vogel af te kapen, zooals de berg- 

en slagvink dat doen. De laatstgenoemde gaat daarbij echter veel be- 

scheidener te werk dan de eerste; hij deelt wel eens al loopende een 

snavelhouw uit, maar blijft bij die kleine overweldiging altijd een zekere 

zwierigheid bewaren; het is de lompe aanval niet van den bergvink. 

Deze pakt als een onbegrijpelijk domme indringer den boel aan; het 

recht van eigendom schijnt bij hem een ongekende zaak te zijn, hij 

doet alsof er buiten hem geen anderen in de wereld waren. In ronde 

woorden gezegd: ik haat dezen vogel, hoe schoon ook in de kleêren: 

het is de lompe onbeschaamdheid in persoon. — 

Geheel anders gedragen zich de robijn en de groenvink, De robijn, het 

is waar, heeft er wel erg in, wat er gaande is; hij waagt toch niet 

mijne vingers aan te raken, maar houdt zich van verre, als een nog 

onbedreven bedelaar, zich vergenoegende met hetgeen anderen in hunne 

gulzigheid hebben laten vallen. 

De groenvink daarentegen is niet maatschappelijk genoeg; hij komt 

‚pas later, als het algemeene peuzelen zijn aandacht trekt; gelukkig voor 

hem, als de bedeeling een beetje mild is uitgevallen ! 

Dat de huismusch haar aandeel krijgt, spreekt als van zelf; een 

wereldburger als zij, komt altijd aan den kost. Bescheidener is het boom- 

muschje; ofschoon zij wel een broertje of zusje van de vorige gelijkt, 

ziet men toch bij den eersten blik dat zij van een fijnere famielje af- 

komstig is. | 

Wat den appelvink betreft, van dezen kan ik bij ondervinding niets 

zeggen, zij zijn bij ons in ’t noorden te zeldzaam. BucrsreiN zegt daar- 

van, dat hij niet te verdragen is, als een geweldig vreter en een ver- 

velende zanger of schreeuwer. Brrum echter beveelt hem nog al aan, 

als een ernstige en waardige vogel, die spoedig mak wordt en zich 

tegenover andere vogels nog al verdraagzaam toont, altijd wanneer 

zijn schotel goed voorzien ig. Gelukkig is hij op het eten niet heel 

kieskeurig. 
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Met het. voorgaande hebben wij ten minste toch iets gezegd. Doch 

om het voor en tegen van iemand te beschouwen, is het noodig hem 

in verschillende toestanden te zien. Zoo ook bij de vogels. 

Het spreekt van zelf: daar mijn gasten den kost voor het eten heb- 

ben, blijft hun nog genoeg tijd over om eens gezellig met elkander te 

zitten keuvelen of een algemeen concert te doen hooren. Hier ook blijft 

elk zich gelijk. | 

Een der babbelachtigste is wel het siĳsje: deze fraselt en zwettert 

maar door, ten minste als het maal niet al te lekker heeft gesmaakt 

en dit soms een dutje ten gevolge heeft: op dieet te leven, daar houdt 

hij niet van. Is hij nog al matig geweest, dan duurt het niet lang of 

onze sijs begint zijn druk gezang, dat kunstloos en zonder erg wordt 

voorgedragen, maar voor een rustteeken gewoonlijk in een vervelende 

noot eindigt. 

Beter zanger is de robijn; bij doet zich dan ook beter gelden; men 

kan het zijn houding aanzien: zijn zang is ingestudeerd en het kost 

hem meer moeite, alhoewel hij er niet karig mede is. Even als het 

sijsje is hĳ zijn kost wel waard; het zijn solisten van het koor, die 

iets beteekenen. 

Onder dezen behoort ook de slagvink; ik voor mij echter kan over 

zijn milden zang niet te zeer roemen: in mijn volière zingt hij wei- 

nig, en dan alleen nog des zomers; hij schijnt bij het concert niet rus- 

tig te zijn, springt gedurig heen en weer, zet de kuif op en laat dan 

zijn “pink pink” hooren, dikwijls tot ergernis van de anderen, omdat 

zijn geroep niet altijd even goed intoneert; hij schijnt daar niet op zijn 

gemak te zijn. de 

Beter op zijn gemak is de goudvink. Als hoofdzanger kan hij niet 

medegerekend worden; hij behoort tot de dilettanten die zich veel 

verbeelden; zij doen hun voordracht met veel beweging gepaard gaan 

en nemen, omdat hun natuurlijk orgaan niets bijzonders heeft, van 

anderen meestal iets over, wat zij dan als eigen werk voordragen. 

Zelfs het wijfje waagt er zich soms aan, maar kan het niet verder 

brengen dan een gedeeltelijk octaaf in dezelfde orde af te zingen. 

Als vulstemmen komt het heidebarmpje het eerst in aanmerking; 

zijn geluid is niet onaangenaam; toch verraadt het weer zijn minder 

goede opvoeding; zijn gezang is natuurlijk maar minder beschaafd; 

aan mildheid ontbreekt het hem evenwel niet, evenmin als het barm- 

siĳsje; zijn gezang is lief en zacht als de vogel zelf. 
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Als zangers van minder gehalte moeten genoemd worden: de groen- 

vink, de bergvink en de huismusch. De eerste doet tusschenbeide, hoewel 

matig, toch nog een goed gezang hooren; de bergvink evenwel is on- 

verdragelijk, omdat hij, even als de huismusch, een stem heeft als een 

oude vrouw, maar als een vrouw die zich verbeeldt het schoone van 

haar jeugdige stem nog niet verloren te hebben. Ook hier is hij weer 

als of er buiten hem niemand leefde of zong; het hindert hem blijk- 

baar niet, al ontstemt hij ook geheel het koor; hij soleert maar door. 

De huismusch neuriet maar wat mee, en is meer toehoorder dan 

medewerker; zij schijnt van het onaangename van haar stem bewust 

te zijn; zij houdt zich verstandig neutraal. 

Volgens mededeeling van anderen moet de rotsmusch nog al bevat- 

telijk zijn om aangeleerde liedjes goed voor te dragen. Dat de goudvink, 

robijn en heidebarm dit ook kunnen, weet bijna ieder; de laatste ech- 

ter in mindere mate. 

Mijn goudvink, die niets geleerd had, heeft eee het gezang 

van den robijn aangenomen. 

In weerwil nu van dit gemengd koor van artisten, dilettanten en 

stumpers, geeft het geheel toch een aangenamen indruk, vooral des 

voorjaars, wanneer alles buiten nog guur en koud is; dan kan het bij 

den minsten zonneschijn een gekweel zijn als in een heerlijk bosch in 

den zomer, en men moet al heel ongevoelig zijn, om niet aangenaam 

opgewekt te worden en zich dankbaar tot de kleine zangers te voelen 

aangetrokken. 

Het is waar, het valt niet te ontkennen dat dit leven in verhou- 

ding tot de vrije natuur nog al verschilt. Toch neemt dit niet weg, 

dat elke vogel, die voldoende ruimte heeft in een kooi en goed opge- 

past wordt, zijn karakter evenwel behoudt; de meesten bewaren hun 

vrije wijze van doen, zooals zij dit van den beginne af vertoonden. 

De behandeling kan voor alle vogels niet geliĳk zijn; de siĳsjes en 

putters onder anderen, die zich uitstekend tot kooivogels leenen, zijn 

niet zoo gemakkelijk in te burgeren; velen van hen gaan te gronde 

alvorens zij gewend zijn; het is een soort van heimwee dat hen schijnt 

te overvallen. Dikwijls is ook het vreemde voedsel als oorzaak daar- 

van te beschouwen. | 

Om goed te slagen is het raadzaam hun eerst kleine zaadjes te geven, 

zooals maanzaad of elzenknoppen, als men die kan krijgen. Verder moe- 

ten ze niet alleen zitten; een vogel gewent gemakkelijker in gezelschap 
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van een ander. Deze wijze van doen heeft in een groote kooi zijn be- 

zwaren; vooreerst omdat de andere vogels dan van het dure en moeielijk 

te verkrijgen zaad gebruiken, en, wat het crgste nog is, dat bij het 

zien van een vreemden vogel de anderen wild en angstig rondvliegen; 

de nieuweling doet in de meeste gevallen dit eerst, doch zoo maakt 

de een den ander angstig. Deze wildheid kan dagen duren, als de boel 

eenmaal verbruid is. 

Om dit te overwinnen of te voorkomen, neemt men eenvoudig een 

_ klein open kooitje en zet dit, met den vogel er in, in de groote 

kooi. Dit heeft een dubbel voordeel: de gevangen vogel zit dan rus- 

tiger, gaat spoediger aan het eten en gewent aan de anderen. Deze 

wijze van installeeren is voor de meeste vogels het verkieselijkste: in 

dien tusschentijd heeft men dan nog gelegenheid hen op het gewoon 

voeder te brengen. De tijd, hiervoor noodig, is ongelijk; voor den 

moeielijkst te gewennen vogel zijn een veertien dagen, voor andere zijn 

twee dagen dikwijls al voldoende. Men doet goed, na het loslaten, het 

kooitje nog wat open te laten staan, totdat de nieuwe gast aan den 

algemeenen schotel goed te huis is. 

Bij eenige vogels heeft het gewennen weinig moeielijkheid, zooals bij 

het barmsiĳsje; dit gaat dadelijk in doen en laten te werk alsof het 

voor de kooi geboren was; andere, b. v. de robijn en heïdebarm, toonen 

ook spoedig eenig vertrouwen tegenover den verpleger. Met den slag- 

vink is dit anders, deze is moeielijk goed te temmen; in een groote 

kooi behoudt ‘hij vaak een wilde onstuimigheid, vooral als er iets ge- 

beurt dat hem vreemd is. Ook is het dikwijls een echte twistzoeker. 

In dit geval kan men niet beter doen dan den rustverstoorder te ver- 

wijderen, want op beterschap heeft men zelden te hopen. 

Met deze kleine wenken maak ik een einde aan mijn schrijven. Ik 

zeg dit, omdat ik nog gaarne eenige bladzijden bij mijne vinken zou 

willen vertoeven, doch ik zou de bestemming van dit opstel uit het 

oog verliezen. Ik zou u anders nog een kijkje laten nemen bij het ont- 

waken; hoe sommigen, bij het wakker worden, eerst de beide vleugel- 

tjes rekken, daarna den linkerpoot onder den linkervleugel brengen, 

nog eens de vleugels naar omhoog slaan en dan weer den rechterpoot 

onder den rechtervleugel uitsteken; hoe zij dan nog eenige malen ver- 

suft rondkijken, nog eens rekken, en dan onder luid. geroep de kooi 

rond vliegen. Ik zou u hen nog kunnen schetsen in hunne liefdesavon- 

turen, hoe zij elkander ket hof maken, hoe sommige jongeheeren op 
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een onbeleefde wijze door de dames worden afgewezen, hoe elke soort 

zijn wijze van vrijen heeft. Doch genoeg, hij die er nog geen onder- 

vinding van heeft zal voldoende gezien hebben, dat onze vinken niet 

alleen een aangename, maar tevens ook eene nuttige verpozing ople- 

veren. Dat véle liefhebbers dit mogen inzien is mijn wensch ! 

Sappemeer 1877. 

GAUSS EN LAPLACE, 

De fransche wiskundige BERTRAND deed onlangs een beroep op de 

bezitters van brieven van GAUss, om hem door mededeeling daarvan in 

staat te stellen het levensbericht van dien vorst onder de wiskundigen 

dezer eeuw, hetwelk hij voornemens is te plaatsen voor eene uitgave 

zijner werken, vollediger te maken. De kleindochter van LAPLACE be- 

antwoordde aan die uitnoodiging door toezending van vijf brieven. 

Daaruit blijkt dat cAuss en andere zijner collega’s in 1807, toen de 

fransche armee Göttingen had bezet, in groote verlegenheid werden 

gebracht door eene aan die stad opgelegde oorlogsschatting, waartoe 

elk hunner 2000 francs moest bijdragen. GAuss was niet in staat die 

som te betalen. In zijnen nood wendde hij zich tot LAPLACE, in de 

hoop dat deze door zijnen invloed op NAPOLEON hem daarvan zou kunnen 

doen vrijstellen. Tevens beschreef hij in dien brief den even droevigen 

toestand van zijn ambtgenoot HARDING. Doch LAPLACE had dien invloed 

niet. Hij zond zijnen vriend daarom eenvoudig de 2000 francs, hem 

tevens verzoekende zich over de terugbetaling niet te verontrusten. 

Onderwijl had reeds orBers aAUss geholpen, en deze was nu in staat 

op zijne beurt HARDING bijtestaan. Twee jaren later ontving LAPLACE 

de geleende som van cAUss terug. HG. 
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DOOR 

Dr. H. D. KRUSEMAN. 

“Het is beter gereisd te hebben, dan te reizen,’ was het thema, 

dat ik als jongen eens op een nutslezing door den schrijver" van de 

onovertroffen Camera Hoorde behandelen. Toen scheen het me toe, dat 
die woorden een onwaarheid uitdrukten, want het kwam mij voor dat 
zoo'n leventje in hotels met mooi gemeubelde zalen en lange open tafels 

verrukkelijk moest wezen, en ik stond verbaasd dat zoo’n knap man 

__zulke stellingen kon verdedigen. Nu ik evenwel zelf van tijd tot tijd 

buiten mijn vaderland heb rondgedwaald, begin ik meer en meer te 
begrijpen hoe iemand er toe komen kan dergelijke meeningen te ver- 

kondigen, hoewel het er nog zeer ver af is, dat ik reeds naar den terug- 

tocht zou verlangen, als ik ’s zomers eens mijn valies voor een uit- 

stapje van een paar weken in orde breng. 

Als ik nu ’s winters avonds mijn werk heb afgedaan en ik, terwijl 
de wind hagel en regen tegen de ramen doet kletteren, zooals op dit 
oogenblik, nog even bij de snorrende kachel blijf zitten, dan kan ik 
me nog zoo levendig voorstellen hoe geheel andere indrukken de na- 
tuur ons verschafte, toen we op reis, b. v. na die warme dagen, ons 
bij zonsondergang lieten dobberen op lieflijke en gloedrijke meren; dan 
dolen mijn gedachten door bosschen en valleien, door tunnels en grot- 
ten, en ze zwerven verder over weelderige akkers, maagdelijke sneeuw- 
velden en ontzagwekkende gletschers; dan doorleef ik in een oogwenk 
weer al het goede, dat ik vroeger heb genoten, maar nu gezuiverd 

24 
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van al die kleine teleurstellingen en onaangenaamheden, die de wer- 

kelijkheid van het ideaal onderscheiden. 

Als ik me die verschillende lieflijke en indrukwekkende natuurtooneelen 

herinner, dan is er niets waarnaar ik zóózeer verlang, als weer eens 

andere landstreken te doorkruisen en ook deze in haar eigenaardig 

karakter de grootheid der schepping en de wonderen der natuur te 

hooren verkondigen. 

Maar mocht me in ’t vervolg ook al de gelegenheid daartoe ontbre- 

ken, toch ben ik dankbaar dat ik gereisd heb, want daardoor heb ik 

geleerd ook belang te stellen in streken, die ik tot nog toe nooit heb 

bezocht; ja, nu kan ik somtijds met pleizier zitten snuffelen in dorre 

en droge handboeken als die van BAEDEKER en BERLEPSCH, omdat ik, 

geholpen door vroeger ontvangen reisindrukken, tracht me daarbij zoo- 

veel mogelijk te verplaatsen in de tafereelen, die zij met enkele woor- 

den zoo kort en zakelijk schetsen. Hoeveel meer voel ik me aangetrok- 

ken door natuurschilderingen of reisverhalen, zooals-die, waarop nog 

onlangs twee jonge dames de inteekenaren van het Album vergastten ! 

Gaat het u ook zoo, vriendelijke lezer, dan zoudt ge, indien ge daar- 

toe de gelegenheid gehad hadt, zeker met gemroegen hebben kennis ge- 

maakt met het verslag, dat de Conservator van het Nationale Museum 

te Buda-Pesth, pr. J. A. KRENNER, uitbracht aan de Hongaarsche vereeni- 

ging tot bevordering van Natuurwetenschappen naar aanleiding van hare 

opdracht om de ijsgrot van Dobschau te onderzoeken en te beschrijven. 

Daar het oorspronkelijke stuk slechts voor weinigen te bereiken is, 

wil ik trachten u den hoofdinhoud er van na te vertellen. 

Wanneer ge kaart N° 29 van srreLers Handatlas opslaat, zal het 

u niet veel moeite kosten om, den acht-en-dertigste graadboog ooster- 

lengte van Ferro vervolgend, ten zuiden van het Tatra-gebergte het 

woord Dobschau te vinden, den naam van het stadje in welks omtrek 

we ons eenige oogenblikken in gedachte willen verplaatsen. 

We behoeven voor onzen tocht naar de belangrijke grot niet meer, 

zooals haar ontdekker EUGEN RUFFINI vóór eenige jaren, houweelen, 

touwen en ladders mede te nemen om ons toegang te verschaffen en 

ons in de diepte af te laten, want de intelligente bewoners van 

den omtrek hebben kosten noch moeite gespaard om het bezoek van 

dit merkwaardige plekje door goed gebaande wegen en doelmatige trap- 

pen zoo gemakkelijk mogelijk te maken. 

Dr. KRENNER, die ons van Dobschau uit over den Langenberg naar 
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het Göllmitzer dal geleidt, maakt ons reeds onderweg opmerkzaam op 

enkele zoogenaamde “Dolinen”’, d. i. trechtervormige kuilen in den grond, 

die ontstaan zijn tengevolge van het instorten van de bovenste aard- 

laag, nadat de ondergrond, die aanvankelijk geheel uit triaskalk be- 

stond, door het indringende koolzuurhoudende water is opgelost en 

weggevoerd. 

Weldra bereiken we, nadat we het hooger einde van het prachtige, 

door kalkrotsen ingeslotene dal genaderd zijn, op de helling van den 

berg een onregelmatig gat, dat op gelijke wijze ontstaan is als de zoo- 

even vermelde Dolinen. De lagere voorkant van deze holte is met steen- 

blokken bedekt, die neergestort zijn van den naar ons toegekeerden en 

dus hooger gelegenen achterwand, welke min of meer over de opening 

heenhangt. Indien we langs dezen overhangenden en met mos bedek- 

ten wand naar beneden zien, dan bemerken we, dat de trechtervormige 

kuil zich daar in een horizontale spleet voortzet, die in het midden de 

wijdte van een manshoogte heeft en naar beide uiteinden spits toeloopt. 

Dat is de ingang B van de grot. 

Fig. 1. 

A. Kuil in de kalkrots. 

B. Ingang der grot. . 
C. IJsheuvel. 

D. Zaal, bovenste verdie- 

ping met 3 zuilen en 

de Bedouinentent. 

E. Onderste gang. 

G. Versperd afvoerkanaal. 
H. Plaats van aanraking 

van ijs en rots. 

J. IJsmassa. 

M. Kalkrots. 

Na 

ASD 

AM 

Doorsne de van de ijsgrot in Noord-Zuidelijke richting. 
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Dalen we nu langs de 19 houten treden in de grot af, dan valt het 

ons al terstond op, dat de koude lucht ons van de diepte uit tegen- 

komt. Onder ons en ter zijde zien we niets dan helder iĳs; de opening 

vernauwt zich eenigszins, en 18 in het ijs uitgehouwen trappen voeren _ 

ons verder naar beneden. Hier verwijdt zich de ruimte weer plotseling 

tot een breed gewelf, en we bevinden ons boven op den vlakken top 

van een grooten iĳsheuvel C, waar zich aan het oog een verrassend 

schouwspel vertoont. 

We overzien de verlichte hoofdruimte van deze grot, wier op albast 

gelijkende ijsmassa’s het flikkerende licht der flambouwen in voortdu- 

rend afwisselende richtingen terugkaatsten. 

Vlak op den voorgrond zien we een heldere iĳszuil, die den ijsheuvel 

met het rotsgewelf verbindt; voor onze voeten breidt zich een groote 

spiegelgladde ijsvlakte uit, die in den achtergrond door den rotswand 

onmiddellijk begrensd wordt. Op dezen iĳsvloer verheffen zich iets ver- 

der naar achteren nog twee in het half duister blauwachtig glinste- 

rende iĳszuilen, als wilden ze het zware rotsgewelf helpen dragen; de 

rotswanden zelve zijn hier en daar met prachtige ijskristallen versierd, 

die tot schoone groepen vereenigd, als edelsteenen van de levendigste 

kleuren schitteren. Nauwlijks durven we hen met het licht naderen; één 

ademtocht schier is voldoende om ze te vernielen. 

We dalen ru in de zaal Daf, om de bijzonderheden er van wat 

meer nauwkeurig te beschouwen; we zouden niet bang behoeven te 

wezen dat de iĳjsvloer zou breken, al ware die ook honderdmaal dunner ; 

al dat kraken onder onze voeten wordt slechts door de afgevallen ijs- 

kristallen veroorzaakt. 

Lieten ook reeds de doorschijnende ijszuilen van te voren vermoeden, 

dat ze geen kalkachtige (stalaktiten-) kern bevatten, toch zijn we ver- 

wonderd nu we ze van binnen zelfs hol vinden. Ook de rijke ornamenten 

aan haren buitenkant trekken in hooge mate onze aandacht tot zich; 

het is niet mogelijk de veelsoortige iĳsversiersels: koorden, bloemen, 

bladen, arabesken en zoovele andere vormen te beschrijven, die de 

zuilen bedekken, te meer daar elk van hen door de geringste beweging 

van den beschouwer of van de verlichtende fakkel een andere gedaante 

schijnt aantenemen. Het materiaal, waaruit deze zuilen bestaan, is even 

als al het ijs, dat we hier zien, deels glasachtig en doorzichtig, wan- 

neer het vrij is van luchtbellen, deels marmerachtig en doorschijnend, 

wanneer het zulke blaasjes bevat. 
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Een dezer ijszuilen, de zoogenaamde “bron”, rust op een heuveltje en 

verdient onze belangstelling omdat door hare cilindervormige holte een 

dunne waterstraal loopt, die zich in den bodem van den ijsheuvel een 

klein rond bekkén heeft uitgehold. Vlak daarnaast, ja zelfs nog met 

den kleinen iĳsheuvel in verbinding, bemerken we een afgeknotte drie- 

zijdige pyramide, in wier wand zich een spleet bevindt. Wegens hare 

gelijkenis daarop wordt ze de “Bedouinentent” genoemd. 

De iĳsvloer is over het algemeen volkomen droog; slechts hier en 

daar ziet men kleine waterkanaaltjes, die het van buiten indringende 

water wegvoeren. Toen RUFFINY bemerkte, dat deze kleine stroompjes 

zich langzamerhand in het iĳĳs verloren, liet hij in de richting van het 

wegvloeiende water kleine tunnels door de ijsmassa heenbreken en vond 

daarbij zijn vermoeden bevestigd, dat hij zoodoende zich den toegang 

zou ontsluiten tot een tweede lager gelegen gedeelte van de iĳsgrot. 

Na nog in ’t voorbijgaan een oogenblik te hebben stilgestaan bij een 

prachtigen bevroren waterval, die uit bijzonder zuiver ijs gevormd is, 

gaan we langs niet minder dan 150 treden naar beneden. Terwijl we 

in de diepte afdalen, valt het ons op hoe de oppervlakte van het iĳs, 

die aanvankelijk tanrelijk horizontaal was, meer en meer begint te hellen, 

om geheel beneden met een steilen wand te eindigen. Het ijs stoot 

namelijk hier in de onderste ruimte niet, zooals boven, tegen het af- 

hangende rotsgewelf aan, maar laat tusschen dit laatste en zich zelve 

een 3 tot 4 vademen breede ruimte over, waardoor een lange smalle 

gang E ontstaat, die aan de eene zijde door den rotswand en aan de 

andere door de ijsmassa I begrensd wordt. Deze opmerkelijke ijswand 

stelt ons in de gelegenheid ons een denkbeeld te vormen van de wijze, 

waarop deze ontzaglijke ijsklomp is ontstaan. De geheele massa is uit 

afwisselende, nu eens albastachtige, dan weer glasheldere iĳslagen ge- 

vormd, wier dikte van eenige millimeters tot eenige centimeters af- 

wisselt. en wier richting, terwijl ze onderling evenwijdig blijven, tot 

zelfs 40° van het horizontale vlak afwijkt. Op onderscheiden plaatsen ziet 

men papierdunne laagjes van een kalkachtige stof, die het iĳs in de- 

zelfde richting als de heldere en de ondoorzichtige lagen doorloopen. 

Het is zeer waarschijnlijk dat het einde van deze verbazende ijsmassa 

vroeger tot aan den rotswand reikte, maar later, minder door afsmelten 

dan door verdampen, zich van laatstgenoemden heeft teruggetrokken ; 

juist daardoor moest deze steile, dikwijls zelfs overhangende, ijswand 

ontstaan, die, terwijl hij den laagsgewijzen bouw dwars doorsnijdt, de 
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dikte van ieder der laagjes zichtbaar doet worden. Deze tot 60 voet dikke 

ijsmassa rust onmiddellijk op den kalksteenen bodem van de grot, die 

zich verder (bij G) zeer sterk vernauwt en zich weldra in de diepte 

verliest. Groote opeengestapelde rotsblokken vullen dit laagste gedeelte 

van de grot; zij laten echter onregelmatige ruimten en spleten tusschen 

zieh open, die slechts hier en daar gedeeltelijk met ijs, somtijds ook 

met druipsteen gevuld zijn, zoodat nog ruimte genoeg overblijft tot 

afvoer van afsmeltend of doorsijpelend water. 

Wij zouden ons nu nog langen tijd kunnen bezig houden met het 

bewonderen van al de grillige. iĳsversierselen, die in lateren tijd door 

den invloed van meer of minder snel afdruppelend water aan den iĳs- 

wand zijn ontstaan, en die ons in onze verbeelding nu eens verplaatsen 

in een gothische kapel of in een bloemtuin, dan weer in een keurig 

gestoffeerd boudoir of in de werkplaats van een beeldhouwer. Maar 

liever dan bij elk dier bijzonderheden te blijven stilstaan, verlaten we 

nu reeds deze kille verblijfplaats, en, terwijl we ons weer verblijden over 

de koesterende zonnestralen, die het prachtig landschap met de met 

sneeuw bedekte Tatra op den achtergrond verlichten , willen we trachten : 

ons rekenschap te geven van de wijze waarop deze zeldzame wonder- 

werken door de natuur zijn gevormd. 

In haar geheel beschouwd, is onze grot niets dan een holte, die in 

de kalkrots afzakt; d. w. z. van de zeer. smalle ingangsopening daalt 

ze meer en meer af naarmate ze dieper in den berg doordringt. Het 

is bovendien zeer waarschijnlijk dat het verengde lagere uiteinde zich 

tot aan den voet van den berg voortzet; daar ontspruit althans een 

bron, die zich door hare constante lagere temperatuur in 't oog vallend 

van de naburige bronnen onderscheidt en waarschijnlijk slechts gevoed 

wordt door den afvoer van de iĳĳsgrot en haar kanaalsysteem. 

De holte in den berg is ontstaan doordat het doorsijpelend water, 

nadat het zich bezwangerd had met koolzuur uit de rottende humus- 

laag, die den bergrug bedekt, kalk oploste en met zich wegvoerde. Een 

dergelijke plaatselijke oplossing van een kalkbodem,en dientengevolge 

het ontstaan van onderaardsche holten, heeft zeer dikwijls plaats, en van- 

daar dan ook dat zoogenaamde druipsteengrotten in grooten getale voor- 

komen; men denke slechts aan de prachtige Dechenhöhle in Westphalen, 

aan de bekende grot van Han bij Dinant, aan de beroemde Baumannsgrot * 

t Album der natuur 1854 p. 254. 
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in den Harz enz. enz. Daarentegen zijn ons slechts zeer weinige iĳs- 

grotten bekend, waaronder we namelijk grotten verstaan, waarin iĳs 

niet slechts op natuurlijke wijze gevormd wordt, maar waarin het tevens 

bestaan blijft. Hiertoe is het samenwerken van vele gunstige omstan- 

digheden noodig, die het toeval slechts zeer zelden samenbrengt. Juist 

daarom is dan ook de iĳĳsgrot te Dobschau zoo merkwaardig, te meer 

omdat ze al haar tot nu toe bekende zusteren in grootte verreweg 

overtreft. 

Zooals we boven reeds opmerkten, heeft onze grot een naar binnen 

toe athellende richting; aan het bovenste gedeelte bevindt zich een 

nauwe ingang en aan het benedeneinde een met steenen versperde 

uitgang. 

Door de ingangsopening kan ’s winters koudere lucht, omdat deze 

zwaarder is, langzamerhand in de holte en hare vertakkingen binnen- 

dringen, waarbij ze te gelijkertijd de rotswanden verder afkoelt. In- 

dien de grot daarentegen naar buiten toe afhelde, en dus van den 

ingang af in den berg opklom, dan zou in het warmere jaargetijde de 

afgekoelde lucht uit de holte naar buiten vloeien. 

Een andere omstandigheid, die er toe bijdraagt om de lucht koud 

te houden, is de nauwheid van de ingangsopening; indien deze groo- 

ter ware, zou niet alleen door den wind warme lucht in de holte ge- 

dreven kunnen worden, maar dan zou ook de luchtcirculatie gemak- 

kelijker zijn. 

De ingang zelf wordt bovendien nooit door de zon beschenen, de- 

wijl hij hiertegen deels door zijne ligging op het noorden, deels ook 

door den overhangenden rotswand beschermd wordt. 

Het water, dat door de wanden of misschien somtijds ook door de 

ingangsopening in de grot binnendringt, wordt door de koude lucht 

daarbinnen in iĳs veranderd. Deze ijsvorming zal zoolang duren als de 

lucht en ook de door deze afgekoelde rots nog een temperatuur bene- 

den 0°C. bezit. Wanneer deze grens overschreden is, zal niet alleen 

het samensijpelende water niet bevriezen, maar dan zal er zelfs een 

gedeelte van het vroeger gevormde ijs beginnen af te smelten. 

Een noodzakelijk vereischte voor de ijsvorming is het verder, dat 

althans een gedeelte van het samensijpelende water zoo lang in de 

holte blijft, tot het tot onder het vriespunt is afgekoeld. Na hevige 

regenbuien — waarvan men den invloed binnen de grot reeds na 12 

tot 20 uur kan bemerken — zal wel niet de geheele hoeveelheid in- 
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dringend water als iĳs in de grot terugblijven, maar een gedeelte er 

van zal door het nauwe afvoerkanaal wegstroomen. 

Wat het iĳs zelve aangaat, moeten we wel onderscheid maken tus- 

schen. de groote ijsmassa en de overige kleinere ijsvormingen. De eerst- 

genoemde is, langzamerhand, laagsgewijze uit periodiek gevormde iĳs- 

korsten opgebouwd totdat ze haar enorme dikte bereikt heeft; uit 

een genetisch oogpunt onderscheidt ze zich dus nauwelijks van een 

laagsgewijs gevormd gesteente. Toen er door de kleine instorting, ter 

plaatse waar zich nu de ingang bevindt, gemeenschap was ontstaan 

tusschen de onderaardsche ruimte en de buitenlucht, heeft zich, nadat 

de koudere lucht was binnengedrongen, de eerste laag water in iĳs 

veranderd; hierop zette zich weer horizontaal een volgende bevriezende 

waterlaag af‚ daarop weder een nieuwe, enz.; zóó werd de geheele 

ijsmassa — evenals we dit bij een goed in lagen verdeelde rotssoort 

waarnemen — laagje voor laagje opgestapeld. 

De overige iĳsvormingen, die òf van boven af neerhangen òf zich 

uit den grond verheffen, vervullen de rol van druipsteenen, stalakti- 

ten en stalagmiten, die zich in den stillen en rustigen strijd tegen 

binnendringende warmte tot deze wonderlijke figuren ontwikkelden, 

wier gelijken men boven den aardbodem te vergeefs zoekt en met wier 

sierlijke vormen men den altijd eenigszins lompen kalkdruipsteen niet 

in de verste verte kan vergelijken. 

Een derde vorm, waarin hier het ijs nog optreedt, zijn de fraaie, 

waterheldere ijskristallen, wier middellijn somtijds de lengte van een 

centimeter bereikt. In het voorjaar versieren ze in grooten getale de 

wanden, vooral dáár waar zich de ruimte van de grot vernauwt. 

Fig. 2. 

Een iĳskristal. 

. Deze kristallen bestaan uit regelmatige zeszijdige tafels, van wier 
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middelpunt zich stralen naar de hoeken van der omtrek uitstrekken. 
De zes driehoeken, die op deze wijze ontstaan, zijn bedekt met aan 
den omtrek evenwijdige trappen, even als men dit bij kristallen van 
keukenzout aantreft. Ook de ijskristallen zijn niet geheel vlak, maar 
eenigzins stomp trechtervormig, waarbij nog moet opgemerkt worden, 
dat de top in hun midden meest naar achteren gewend is. 

Deze groote kristallen moeten zich volgens Dr. KRENNER plotseling 

uit hun koud luchtvormig oplosmiddel hebben afgescheiden; aan een 

langzamerhand aangroeien is bij kristallen, die dikwijls slechts aan 

een der hoekpunten van hun omtrek vastgehecht zijn, haar zijne 

meening niet te denken. Ze zouden ontstaan doordat do in koude lucht 

opgeloste waterdamp met een nog koudere lucht, zoo als b. v. die 

welke met sterk afgekoelde rotswanden in aanraking is, samen- 

komt. 

Het iĳs dat zich in deze grot bevindt is waterhelder, maar bevat 

nu eens luchtblazen, dan weder is het daar vrij van. De groote 

ijsmassa bestaat uit afwisselende lagen van die beide soorten, wier 

vorming blijkbaar van temperatuurswisselingen afhangt. TYNvALL 

heeft aangetoond dat, wanneer water snel bevriest, het ijs lucht- 

blazen in zich sluit, maar dat, wanneer het vastworden langzaam 

plaats heeft, de luchtblazen gedurende het bevriezen naar beneden 

gedrongen worden, zoodat ze zich daar onder het volkomen hel- 

dere iĳsvlak in een dun laagje vereenigen. Het is dus waarschijnlijk 

dat de luchthoudende slagen zich in het koudere, de doorzichtige 

daarentegen in de warmere jaargetijden gevormd hebben. De kalk, 

die in dunne laagjes tusschen deze twee verschillende soorten van iĳs 

wordt gevonden, is natuurlijk van de rotswanden afkomstig. 

Dat in onze iĳskristallen geen luchtblaasjes te bemerken zijn, vindt 

wellicht hierin zijn verklaring, dat deze niet uit vloeibaar water, maar , 

zoo als boven werd opgemerkt, uit waterdamp zijn ontstaan. 

In den winter schijnt in de grot geen water-circulatie plaats te 

vinden; althans Dr. rrneR verzekert dat de grot in dat jaargetijde 

volkomen droog is en dat dan zelfs.“de Bron” bevriest. De vorming 

van iĳĳs zal dus in de holte eerst in de lente kunnen beginnen, wan- 

neer de zoelere winden den sneeuwmantel van den berg en het iĳs der 

rotsspleten doen ontdooien. 

Uit eenige vergelijkende opgaven omtrent de temperatuur binnen en 

buiten de grot, die we aan den ijver van genoemden Dr. FrHER te 
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danken hebben, blijkt dat zij met elkaâr stijgen en dalen. In Augus- 

tus teekende de thermometer in de grot + 5°C. bij een maximum van 

22°,5 daarbuiten; toen in December daarentegen de temperatuur van 

de buitenlucht — 25°. bedroeg, was in de grot de thermometer slechts 

tot — 8°,75 gedaald. De gemiddelde jaartemperatuur buiten den berg 

laat zich berekenen op + 3°,53, die binnen de holte op — 0%,86. Uit 

deze opgaven volgt, dat de temperatuur in de grot niet alleen voor de 

vorming maar ook voor het behoud van het ijs gunstig is. Ook doet 

zij zien dat, hoewel de buiten- en binnentemperaturen met elkaâr stij- 

gen en dalen, de laatste binnen veel enger grenzen dan de eerste afwisselt. 

Deze vertraging, indien we het zoo noemen mogen, wordt voor een 

groot deel veroorzaakt doordat de lucht in de grot, wanneer ze war- 

mer is dan die daarbuiten, door deze laatste niet zeer snel naar bo- 

ven gedrongen kan worden, omdat er boven in het gewelf geen ope- 

ning is; is in den zomer daarentegen de lucht in de grot kouder dan 

de buitenlucht, dan wordt ze, omdat ze dan zwaarder is, nog veel 

moeielijker door laatstgenoemde verdrongen. De temperatuurswisseling 

wordt bovendien nog belemmerd door de graszoden en door het hout- 

gewas, waarmede de berg bedekt is. | 

Ook de hier heerschende koude noordewinden, die van het Tatra- 

gebergte afkomen, en de hoogte van 8500 voet, waarop de ligging 

van deze grot geschat wordt, dragen zekerlijk niet weinig bij om de 

temperatuur van dit gedeelte der kalkrots laag te houden. De vraag 

of de kalksteen, waardoor onze grot aan alle kanten omgeven is, een 

gewichtige rol speelt bij de vorming van een iĳsgrot, wordt door Dr. 

KRENNER in dien geest beantwoord, dat voor het behoud van het iĳs 

de soort van steen, waardoor de holte begrensd wordt, tamelijk on- 

verschillig kan genoemd worden — tenzij ze een al te goede warmte- 

geleider ware — maar deze met plaatselijke instortingen of Dolinen 

gepaard gaande uitholling, die voor het ontstaan van een iĳsgrot als 

de eerste voorwaarde moet worden aangemerkt, is volgens hem slechts 

aan kalksteen eigen,en volgens die meening zouden dan ook ijsgrotten 

alleen in kalksteen kunnen voorkomen. We veroorloven ons hier even- 

wel de opmerking, dat ook in streken, die rijk zijn aan gips, dolo- 

miet of aan steenzout, evenzoo, hoewel zeldzamer, grotten door wa- 

ter worden uitgeloogd, die, waar ze de oppervlakte slechts dicht ge- 

noeg naderen, tot plaatselijke instortingen van den bovengrond (Do- 

linen) aanleiding geven. De aardstortingen b.v. langs den geheelen 
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zuidwestelijken rand van den Harz, en die, welke bij Luneburg ge- 

vonden worden, zijn door het instorten van uitgeholde gipslagen ont- 

staan. Als voorbeeld van bepaalde grotten in gips zouden we de uit- 

gestrekte en gedeeltelijk met water gevulde gangen kunnen noemen, 

die door de “Mansfelder Bergbau” zijn ontdekt. 

Door het wegstroomen van het water door het zuidelijke afvoerka- 

naal wordt natuurlijk lucht medegevoerd, en ongetwijfeld moet aan de 

zuigende werking, die hierdoor ontstaat, het terugwijken van de on- 

derste kanten van de groote ijsmassa worden toegeschreven. Dit ver- 

schijnsel toch kan in hoofdzaak slechts door verdamping van het iĳs 

verklaard worden, daar afsmelting aan den langen ijsmuur slechts op 

enkele punten, en dat wel dáár waar water stroomt, is waar te ne- 

men. De onderste verdieping van deze grot is dus het resultaat van 

den afvoer van het water zelve. 

De ijsmassa moet oorspronkelijk uit horizontale lagen bestaan heb- 

ben, want het water nivelleerde zich zelve vóórdat het bevroor; dat 

deze lagen evenwel nu een sterke helling, zelfs tot 40°, vertoonen, 

bewijst dat er een verzinking heeft plaats gevonden in het onderste 

einde van de iĳsmassa. Of deze moet worden toegeschreven aan een 

daling van den ondergrond, òf dat ze het gevolg is van het uithollen 

van de iĳjsmassa tengevolge van de zooeven besproken zuiging, is tot 

heden niet uitgemaakt. 

Van een thans nog voortdurende daling of van een gletscherachtige 

beweging der groote ijsmassa, is niets te bemerken. De iĳszuilen, die 

het rotsgewelf met den iĳsvloer verbinden, zouden daarbij evenals de 

naald van een balans uit haren loodrechten stand gebracht worden. Voor 

het overige is het zeer waarschijnlijk dat “de Bedouïnentent” het over- 

blijfsel is van een groote holle iĳszuil, die vroeger op de plaats stond - 

waar tegenwoordig “de Bron” gevonden wordt, en die door eene of andere 

plaatsverandering van de ijsmassa — misschien door die, welke de oudere 

iĳslagen uit hare horizontale stelling bracht — verschoven en ver- 

nield werd. 

Wanneer we al het gezegde samenvatten, dan erkennen we in deze 

grot gemakkelijk een natuurlijken ijskelder van reusachtige afmeting, 

waarin jaarlijks zooveel water bevriest, dat de binnendringende zomer- 

warmte niet toereikend is om het in koudere jaargetijden gevormde 

is te doen smelten. 

Indien we tên slotte nagaan dat de hooge ligging boven 3000 voet, 
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de binnenwaarts afdalende richting van de holte, de kleine ingangs- 

opening, het met steenen versperde afvoerkanaal, de ligging op het 

noorden, en de rotswand, die over den ingang heenhangt, gedurende 

tal van jaren hebben moeten samenwerken om de groote ijsmassa te 

doen ontstaan, en dat zelfs al deze omstandigheden nog niet toerei- 

kend geweest zijn om de geheele ruimte met iĳs te vullen, dan ver- 

wonderen we er ons niet meer over dat iĳjsgrotten als de boven bespro- 

kene tot de zeldzaamheden behooren, en we voelen ons gedrongen in 

gedachte hulde te brengen aan RUFFINi, die, gedreven door zucht tot 

onderzoek en door liefde voor de wetenschap, zich het eerst in de 

diepte te Dobschau liet afzakken en moeite noch gevaar ontzag om de 

verborgenheden van deze merkwaardige grot voor het menschdom te 

ontsluieren. 

EENE BERGSTORTING, 

Wij ontleenen aan het Engelsche Tijdschrift Nature van 2 Augustus 

1877, de volgende beschrijving van eene bergstorting in Tarentaise, 

Savoye, zooals zij gegeven is door den heer BÉRARD, in de Courier 

des Alpes. 

Deze bergstorting, waardoor twee bloeiende dorpen bedolven zijn, 

heeft geenszins op eens maar gedurende twintig dagen onophoudelijk 

plaats gehad. De berg, die het dal waarin de dorpen gelegen waren, 

begrensde, is gedurende dien tijd als het ware in stukken gebarsten, 

die nacht en dag in de diepte stortten en het dal vulden met opeen 

gestapelde steenblokken, met een gedruisch als van een onophoudelij- 

ken donder, zoo hevig, dat elk ander geluid daardoor verdoofd werd, 

terwijl zich een dikke wolk van geelachtig stof heinde en ver verbreidde. 

De geheele naar omlaag gestorte massa vormt een geknotten kegel, 

die van boven 200 meters en aan de basis 600 meters breed is, en 
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welker zijden eene helling van omstreeks 50° hebben. Deze kegel is ge- 

heel samengesteld uit blokken van harde schiefer, dicht opeen gele- 

gen, maar zonder verband, en is met den berg alleen verbonden door 

eene vertikale rotsmassa, die echter zelve ook reeds in allerlei rich- 

tingen gescheurd en gespleten is. Perioden van rust komen haast niet 

voor, en duren slechts eenige seconden, hoogstens een minuut. Blok- 

ken van 40 kub. meters worden verplaatst zonder eenige blijkbare oor- 

zaak, en vallen dan langs de 1800 meters lange helling in dertig secon- 

“den, daarbij van tijd tot tijd sprongen makende van 400 tot 500 meters, 

„en worden eindelijk tot kleine stukken verbrijzeld, wanneer zij het bed 

van den stroom bereiken of, deze overspringende, in het aan de over- 

zijde gelegen bosch geraken, waarbij reusachtige denneboomen worden 

nedergeworpen als waren zij grashalmen. Men zag een zoodanig blok 

een fraaien sparreboom treffen; de boom werd niet gebroken en omge- 

worpen, maar stam en takken verdwenen in de lucht als een bran- 

dende lont (!). Rotsstukken worden tot fragmenten verbrijzeld, die over 

het dal vliegen als waren zij zwaluwen in een wervelwind; dan volgen 

zwermen van kleinere stukken, die bij hun voorbij vliegen een fluitend 

geluid maken. 

De heer BERARD bereikte den kant van de rots, 2,460 meters hoog, 

op een van de zijden van den vallenden kegel, waarlangs hi het waagde 

neder te dalen, zoodat hij het schrikwekkend schouwspel van nabij kon 

gadeslaan. Hij is van oordeel dat het verschijnsel niet verklaard kan 

worden door een der gewone oorzaken, die storingen in het Alpen- 

gebergte teweeg brengen, zooals doordringing van water, het smelten 

van sneeuw of diepere lagen die in beweging zijn; ook is de helling 

niet steil genoeg om de verklaring te geven. Het komt hem voor, dat 

hier geologische krachten in het werk zijn, waarvan de verschillende 

resultanten in eene schuinsche richting ten opzichte vande as des bergs 

en bijna evenwijdig met zijne zijden werken. 

Een tweede bericht omtrent deze bergstorting is gegeven door pr. 

EMPEREUR in de Revue scientifique van 11 Augustus. Dit is van iets 

lateren datum. De instorting des bergs, welks naam “la Moluire” is, 

had toen reeds 30 dagen geduurd, en zijn hoogte, die oorspronkelijk 

2500 meters boven de zee had bedragen, was met 300 meters afge- 

nomen. Overigens stemt de beschrijving van het verschijnsel in de hoofd- 

zaken met de vorige overeen. Men verneemt echter daaruit dat, vol- 

gens mededeelingen van oude bewoners van het dal, de berg in vroeger 
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tijd van onderen tot boven met bosch is bekleed geweest, maar dat 

in de zijden des bergs allengs diepe kloven ontstaan zijn, die hun oor- 

sprong voornamelijk te danken hadden aan de werking van het sneeuw- 

water. Boven op den berg bevond zich een plateau, waarheen de her- 

ders gewoon waren in den zomer hunne kudden te voeren. Reeds had- 

den deze verhaald dat er zich vele diepe spleten aldaar hadden gevormd, 

_ en het vermoeden uitgesproken dat de berg eenmaal uiteen zoude vallen. 

Het schijnt derhalve dat de ware oorzaak dezer bergstorting alleen 

moet gezocht worden in het verweeringsproces, waardoor de rots, die 

zelve reeds geen groote vastheid heeft, plaatselijk wordt aangetast en 

het indringende water zijn weg vindt in scheuren en spleten, die, deels 

ook tengevolge van bevriezing meer en meer vergroot en verwijd wor- 

den, waardoor de samenhang verbroken wordt, totdat de eindelijk nog 

slechts als het ware uit opeengestapelde blokken samengestelde rots 

plotseling door eene betrekkelijk geringe kracht in beweging wordt 

gebracht en de stukken naar beneden storten. HG. 

EEN TELEGRAAFKABEL VERNIELD DOOR EEN 

WALVISCH. | 

De onderzeesche telegraafkabels zijn aan verschillende gevaren bloot- 

gesteld. Op scherpe rotskanten en koraalriffen kunnen zij afslijten en 

breken; paalwormen kunnen het uitwendig bekleedsel aantasten; drij- 

vende ijsbergen kunnen hen treffen; maar de vreemdste wijze van ver- 

woesting van een telegraafkabel, waarvan men tot dusver gewag heeft 

gemaakt, is zeker wel de volgende. 

In den avond van den 4den Juli j.l. werd de kabel van Kafiichëe 

naar Gwadur, in de perzische golf, die eene lengte van 300 mijlen 

heeft, plotseling verbroken. Den volgenden dag zond de heer 3. WALTON, 

superintendent der telegrafen aldaar, er de stoomboot Amberwitch heen, 

onder bevel van den commandant BIsnoP, met het personeel van inge- 

nieurs, onder bevel van den heer m. C. MANCE. Door reeds vooraf ge- 
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nomen proeven aan de beide uiteinden was gebleken, dat de plaats, 

„die beschadigd was, zich op 116 mijlen van Kurrachee bevond. 

De Amberwitch kwam den 6den 's nam. ten 2 ure op dit punt aan. 

Hoewel de zee tamelijk hoog ging en een dichte mist heerschte, gelukte 

het echter weldra den kabel te pakken op een vierde mijls afstand van 

de breuk. Loodingen leerden dat de diepte aldaar van 30 tot 70 va- 

demen afwisselde. 

Toen de kabel opgehaald werd, ondervond men een weerstand alsof 

deze aan een rots was vastgehecht. Met veel moeite gelukte het echter 

den kabel naar boven te brengen, waarna het bleek dat de ondervonden 

tegenstand veroorzaakt werd door het doode lichaam van een geweldig 

grooten walvisch, die in den kabel gevangen was. Even achter den 12 

voet breeden staart had zich de kabel in twee en een halve winding 

rondom het lichaam geslagen. Waarschijnlijk had de walvisch zich van 

een lis van den kabel, die boven een onderzeeschen afgrond hing, willen 

bedienen als van een krabber, om zich te ontdoen van de parasieten 

op zijne huid, en had hij daarbij door een slag met zijn staart den 

kabel gebroken, waarvan het afgebroken gedeelte hem vervolgens om- 

strengeld had. 

Reeds hadden haaien en andere visschen een goed deel van zijn 

vleesch opgevreten, zoodat het skelet bloot lag en de onderkaak zich 

afscheidde, toen het dier boven kwam. (Bull. de T'Assoc. scientif. de 
France, 1877 22 Juillet.) HG. 

BESCHERMING VAN HET IJZER TEGEN ROEST. 

Dat eene bedekking van ijzer met een laagje oxyd-oxydul het eerste 

tegen roest beschermt is reeds lang bekend. 

Professor BARFF te Londen slaat voor tot meer algemeene aanwen- 

ding van dit middel het ijzer aan de werking van over-verhitten wa- 

terdamp bloot te stellen. Hij bevond dat, indien men verhit ijzer in 
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gesloten ruimten met over-verhitten waterdamp in aanraking brengt, 

het zich met een dun laagje van geelachtig zwart oxyd-oxydul bekleedt, 

dat zeer hard is en er vast mede samenhangt. Dit laagje geeft geheel 

de oorspronkelijke oppervlakte terug, zij het dat deze oneffen en ruw, 

of glad en gepolijst is. | 

Bij aanwending van 260°C. en een duur van vijf uren is eene laag 

ontstaan die aan amaril-papier weerstand biedt. Klimt de temperatuur 

tot 650°C. en duurt de bewerking 6 tot 7 uren, dan kan de opper- 

vlakte zelfs niet meer door een vijl worden aangetast, en kan men 

het ijzer zelfs aan de lucht blootstellen, zonder gevaar van te roesten. 

HG. 

UITBREIDING DER PHOTOGRAPHIE, 

In eene der laatste zittingen van de berlijnsche Photographische 

Vereeniging werd het volgende medegedeeld. In het duitsche rijk zijn 

3000 photographen; gemiddeld gebruikt elk hunner 1,5 kilogram sal- 

peterzuur-zilver per jaar. Oostenrijk heeft evenveel photographen , maar 

de gemiddelde jaarlijksche consumptie van salpeterzuur-zilver per hoofd. 

bedraagt niet meer dan 0,5 kilogram. In Duitschland worden jaarlijks 

20,000 riem gealbuminiseerd papier gemaakt, waarvan evenwel slechts 

1000 voor het gebruik in het land zelf dienen. In 1876 werden in 

Duitschland 40 millioen portretten in visite-kaarten-vorm gemaakt. 

HG. 

and’ * 
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STERREKUNDE. 

Planeet binnen de loopbaan van Mercurius. — Het is thans 17 jaren 

geleden, dat LEVERRIER aan de Parijsche Akademie mededeelde, dat een 

geneesheer te Orgères, Dr. LESCARBAULT, een zwart schijfje over de zon had 

zien gaan, dat hij voor een planeet hield. 

Men gaf daaraan den naam van Vulcanus. Thans schrijft Prof. woLr van 

Zurich aan LEVERRIER, dat de heer WEBER te Peckeloh, bij Munster, den 

Aden April j. L, ’s namiddags ten 4 u. 25 m., een ronde vlek op de zon 

heeft gezien, die er noch in den morgen van dezen noch den volgenden dag 

op te zien was. WorF doet opmerken, dat de waarneming van WEBER die van 

LESCARBAULT gevolgd is na 6219 dag. — 148 x 424,02. 

(Compt. rendus, 28 Aug. 1876, p. 510). 

In de zittingen der Akademie van 18 September, 25 September en 2 Oc- 

tober is LEVERRIER op dit onderwerp teruggekomen en heeft hij uit de astro- 

nomische literatuur sedert 1761 een aanmerkelijk getal van gevallen mede- 

gedeeld, waarin een of meer vlekken op de zon zijn gezien, die met meer of 

minder waarschijnlijkheid voor een of meer planeten bij hun overgang voorbij 

de zonneschijf kunnen gehouden worden. LEVERRIER heeft die waarnemingen 

kritisch “toegelicht. Wij verwijzen den lezer naar de (lompt. rendus dier zit- 

tingen. HG. 

1 
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NATUURKUNDE. 

Radiometerproeven. — Dr. scHUSTER te Londen heeft een radiometer in 

zijn gewonen stand bifilair opgehangen en van een klein spiegeltje voorzien, 

waardoor de minste beweging om zijne as gemakkelijk kon waargenomen wor- 

den. Hij zag nu (Philosophical magazine, 5 Ser. II. p. 313), zoodra hij he 

instrumentje deed bestralen door een licht, sterk genoeg om de wiekjes om- 

streeks 200 malen in de minuut te doen omwentelen, het omhulsel zeer duidelijk 

afwijken in eene richting, aan die der draaiing tegenovergesteld. Die afwijking 

verminderde spoedig en werd 0, zoodra de omwentelingssnelheid der wiekjes 

standvastig was geworden. Deed men nu de bestraling plotseling ophouden, 

dan week de toestel weder af, maar nu in aan die der eerste afwijking tegen- 

overgestelde richting. 

Reeds in Maart 11. heeft S. deze uitkomsten aan de Royal Society mede- 

gedeeld; wij hebben die hier nog niet vermeld, maar daarmede gewacht totdat 

een geheel voldoend verslag dienaangaande ter onzer kennis was gekomen. 

Crookrs had namelijk kort te voren geheel tegenovergestelde uitkomsten 

bekend gemaakt, onder bijna geheel gelijksoortige omstandigheden verkregen. 

Als ware het om een werk te geven ter verklaring van de mogelijkheid 

van zulk een verschil, vertoonde ALVERGNIAT aan de Académie des Sciences 

op 31 Juli Il. een radiometer met wiekjes van aluminium en mica, zonder 

lampzwart, die, toen daarin de lucht op de gewone wijze sterk verdund was, 

zich vrij gevoelig vertoonde voor de gewone bestraling door een lichtvlam ; 

maar die, toen de verdunning daarin nog veel verder was gedreven door 

voortzetting van het uitpompen na sterke verhitting van het omhulsel, zoo 

ongevoelig geworden was, dat meer dan 20 kaarsvlammen, te zamen op 

slechts 10 cM. afstand daarvan geplaatst, de wiekjes nog niet in beweging 

konden brengen. Alleen rechtstreeksche bestraling door zonlicht had beweging 

ten gevolge. Voor eigenlijke warmte was het instrumentje evenwel buiten- 

gewoon gevoelig gebleven; door de warmte van de hand reeds kon het in 

snelle beweging worden gebracht in eene richting, tegenovergesteld aan die 

welke het zonlicht deed ontstaan. | 

Terloops vermelden wij nog eene mededeeling van JEANNEL aan dezelfde 

Académie, die den invloed van geluidstrillingen op radiometers onderzocht 

en in het eerst meende dat deze trillingen daarin ook beweging konden voort- 

brengen, maar gelukkig spoedig bemerkte dat dit alleen het geval was, als 

de radiometer door zwak diffuus licht bestraald was, dat daarin geen bewe- 

SO Ve PETRE: 
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ging voortbrengen kon alleen en op zich zelf, maar dit wel kon als door aan 

het instrument medegedeelde trillingen de wrijving der wiekjes op de spits 

aanmerkelijk werd verminderd. LN. 

Warmtegeleiding en veerkracht ín gips. — ‘““Uit al mijne bepalingen van 

' zegt JANNETTAZ (Journal de physique , 

V. p. 247), “blijkt dat dit vermogen het grootst is in eene richting, even- 

wijdig met die waarin zij het gemakkelijkst splijten” 

het geleidingsvermogen in kristallen „ 

In verband daarmede heeft hij nog gevonden, toen hij door een middel, 

dat hem door eene toevallige waarneming was aan de hand gedaan, de veer- 

kracht van gips in verschillende richtingen onderzocht, dat beide, veerkracht 

en geleidingsvermogen, juist gelijken tred houden, zoo dat de verhoudingen 

van de assen der ellipsen, die de eerste en het tweede in twee onderling 

rechthoekige richtingen meten, met elkaâr in zulk eene standvastige betrek- 

king staan, dat de eerste gelijk zin aan de derde machten der tweede. 

LN. 

Prismatische en octaëdrische zwavel. — Het is bekend dat zwavel, uit 

eene oplossing of uit den gesmolten toestand kristalliserend, in ’t eerste geval 

in den regel den vorm van octaëders, in het tweede dien van scheeve prisma’s 

aanneemt. Deze beide vormen kunnen van de eene in den anderen overgaan: 

elk prisma gaat bij gewone temperatuur, zonder uitwendige vormverandering , 

in een menigte kleine octaëdrische kristallen over, en, omgekeerd, zoodra een 

octaëder eenigen tijd op eene temperatuur nabij zijn smeltpunt wordt gehou- 

den, gaat hij in prisma's over, in beide gevallen met verlies van de door- 

schijnendheid, in het eerste met ontwikkeling, in het tweede met opslorping 

van warmte. GERNEZ, die vroeger reeds had aangetoond dat men bij alle 

temperaturen uit oververzadigde oplossingen naar willekeur kristallen van den 

eenen of den anderen vorm verkrijgen kan, door deze in aanraking te brengen 

met een klein kristal van den vorm dien men begeert, heeft thans (Journal 

de physique, V. p. 279) ditzelfde onderzocht voor de kristallisatie van ge- 

smolten zwavel Hij heeft daarbij het volgende gevonden. 

Men kan overgesmolten zwavel, dat is die welke bij langzame en rustige 

verkoeling vloeibaar is gebleven op eene temperatuur, ver beneden haar smelt- 

punt, tot stolling brengen o. a. door eene plotselinge plaatselijke afkoeling 

van een klein deel daarvan, of door mechanische werking, als men namelijk 

een dun glasstaafje, dat lang genoeg in de vloeistof is gedompeld geweest 

om de temperatuur daarvan aan te nemen, met het ingedompelde einde tegen 
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den wand wrijft van het vat. Op welke wijze dit geschiedt en op welke tempe- 

ratuur tusschen: 0° en 117,4° — het smeltpunt van prismatische zwavel — 

altijd verkrijgt men prisma's. Maar daartegenover staat dat men altijd meester 

is daaruit octaëöders te verkrijgen. Men behoeft daartoe, zoodra de vloeistof 

tot beneden 113°, het smeltpunt van octaëdrische zwavel, verkoeld is, daar- 

mede slechts een klein octaëdrisch zwavelkristalletje in aanraking te brengen. 

Aangaande enkele bizonderheden bij deze verschijnselen en een zeer sierlijke 

demonstratie daarvan en van de sterke contractie der zwavel bij het vast 

worden, moeten wij, om niet te uitvoerig te zijn, naar de aangegeven bron 

verwijzen. LN. 

Nieuwe compensatieslinger. — J. 1. SMITH te Louisville in Kentucky heeft 

eene gewijzigde inrichting van den compensatieslinger doen uitvoeren, die bij 

eene beproeving gedurende vier maanden in een astronomisch uurwerk zeer 

voldoende uitkomsten gaf en zich door zeer geringe kostbaarheid onderscheidt. 

Hij gebruikt daartoe een stalen staaf, van boven van een ophangmiddel als 

gewoonlijk voorzien, en van onderen verbonden aan het ondereind van een 

daarover geschoven doorboorden cilinder van hard gevulcaniseerde caoutschouc 

(eboniet). Deze draagt aan het boveneind de slingerlens. Daar nu de coefficient 

der lengteuitzetting van deze laatste stof meer dan zevenmaal grooter is dan 

die van staal en de uitzettingen van de staaf en de buis elkander bij de 

verplaatsing. van het slingerpunt tegenwerken, zoo begrijpt men dat op deze 

wijze even gemakkelijk eene compensatie te verkrijgen is als in den gewonen 

compensatieslinger of dien met kwik. LN. 

SCHEIKUNDE. 

Réactief op potasch. — De heer Ap. CARNOT beveelt daarvoor het volgende 

aan, gegrond op de eigenschappen der potasch-zouten van in tegenwoordigheid 

van onderzwaveligzure soda en van een bismuthzout in alkohol een geel- 

gekleurd praecipitaat te doen ontstaan. Ter bereiding van het nieuwe réactief 

wordt 1 deel ondersalpeterzuur bismuthoxyd opgelost in eenige droppels chloor- 

waterstofzuur; bij deze oplossing wordt eene andere gevoegd, bestaande uit 

2 deelen onderzwaveligzure soda in eene geringe hoeveelheid water; eindelijk 

voegt men bij dit mengsel geconcentreerden alkohol in groote overmaat. Andere 

bases. geven zulk een praecipitaat niet. Alleen baryt en strontiaan geven met 

het zelfde reactief een wit praecipitaat. Hierop moet men dus bedacht zijn. 
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Om met dit réactief ook de hoeveelheid der aanwezige potasch te bepalen 

moet men een omweg inslaan. De samenstelling van het gele praecipitaat is 

namelijk te veranderlijk, dan dat men uit zijn gewicht alleen tot dat der 

potasch zoude kunnen besluiten, Daarom lost men het nog vochtige praecipi- 

taat eerst op in eene tamelijk groote hoeveelheid water, waarbij de onoplos- 

bare stoffen op het filtrum achterblijven; vervolgens praecipiteert men het 

bismuth als zwavelmetaal met zwavelwaterstofzuren ammoniak. Dit praecipitaat 

wordt afgewasschen, bij 100° gedroogd en gewogen. Nu zijn in het boven 

genoemde gele praecipitaat 3 aequivalenten potasch en 3 aequivalenten bismuth- 

oxyd bevat. Men verkrijgt derhalve het gewicht van de potasch door dat van 

KO 3 
het zwavelbismuth te vermenigvuldigen met En 049. 

i 

Compt. rendus, 1876, LXXXIII p. 390). HG. 

Metachromatismus. — Onder dezen naam vat de heer AckRoyD al die 

gevallen samen, waarin anorganische lichamen bij verhitting eene verandering 

van kleur ondergaan, zonder dat hunne chemische samenstelling verandert. 

Hij telt 23 zulke lichamen op, waarvan hij de kleursverandering in den 

waterigen toestand heeft nagegaan, en leidt daaruit af, dat deze steeds ge- 

schiedt in de richting der volgende Metachromatische schaal: 

Zwart. 

Bruin. 

Rood. 

Oranje. 

Bij verhitting of Geel. Bij afkoeling of 

uitzetting. Ì Groen. 

Blauw. 

samentrekking. 

Indigo. 

Violet. 

Wit of kleurloos. 

Uit zijn onderzoek besluit hij: 

1e, dat metachromatismus ontstaat door vermeerderde absorptie van licht, 

bij verwarming, waarbij de absorptie der meer breekbare lichtstralen sterker 

plaats heeft dan die der minder breekbare; 

2e, dat het verschijnsel gepaard gaat met eene uiteenwijking der atomen. 

(Chemical News, 25 Aug. 1867). HG. 
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AARDKUNDE. 

Vermeende vulkanen in Centraal-Asie. — Door de reisbeschrijvingen van 

SIVERS, WISDELLOUX e. a. verbreidde zich sedert het midden der vorige 

eeuw het bericht dat er in Centraal-Asie vulkanen bestaan, en later werd 

zulks door KLAPROTH, ABEL-REMUSAT, ja zelfs door v. HuMBOLDT bevestigd, 

Volgens RITTER zoude de vulkanische streek Bisch Balig niet minder dan 

2500 quadraat wersten beslaan. In een brief aan Prof. LEONHARD van den 

russischen ingenieur J. MUSCHKETOFF, die zich twee jaren lang in Turkestan, 

bepaaldelijk te Tianschan, heeft opgehouden, leest men nu dat deze meening, 

als zouden er vuurspuwende bergen in Midden- Asie zijn, op eene dwaling 

berust. Hij heeft zich door eigen waarneming overtuigd dat de door de inwo- 

ners zoogenaamde ‘‘brandende bergen” inderdaad niet anders zijn dan in brand 

geraakte steenkolenlagen, die in groot aantal in de jura-formatie aldaar voor- 

komen. Alleen omtrent een dier bergen, den zoogenaamde vulkaan Bai-schan , 

verkeert hij nog in twijfel, omdat hij dien niet zelf heeft kunnen bezoeken. 

(Neues Jahrb. f. Miner. etc. 1876, p. 516). HG. 

PLANTKUNDE. 

Voortbeweging van het Imbibitie-water in het hout en in den wand der 

plantencellen. — De heer JULIUS WIESNER heeft in het plantenphysiologisch 

instituut der Weener universiteit over dit onderwerp eene reeks van onder- 

zoekingen in het werk gesteld, waarvan wij hier alleen eenige hoofduitkom- 

sten kunnen mededeelen. Zij zijn de volgende: 

Alle elementen van het levende houtlichaam geleiden het geïmbibeerde water 

en wel in alle richtingen, doch niet even snel. De snelste waterstroom heeft 

plaats in de axiale richting, d. i. naar de bladeren toe. De radiale, naar 

de schors toe, is veel langzamer. Ook laat zich experimenteel een waterstroom 

in de richting van den tangens of secans aantoonen, die echter eerst dan in 

werking treedt, wanneer het evenwicht in den imbibitie-toestand der weefsels 

gestoord is, 

Scheeve stroomingen van het geimbibeerde water zijn samengesteld uit be- 

wegingen der watermoleculen in de drie hoofdrichtingen. 

Elke cel geleidt het imbibitie-water het snelst in de richting der lengte-as. 

Dunwandige cellen geleiden het water sneller dan dikwandige. 
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Bij gelijke wandverdikking heeft de voortbeweging van het imbibitie-water 

in een cellenstelsel des te gemakkelijker plaats naar mate de cellen langer zijn. 

Uit een en ander laat zich besluiten dat de voortbeweging hoofdzakelijk 

geschiedt in de richting der verdikkingslagen, minder in de daarop loodrechte 

richting. (Sitzungsberichte der Kais. Akademie, Aste Abth. 1876, LXXII, 

p. 389.) HG. 

DIERKUNDE. 

Nieuwe zintuigen en eene achterste aorta bij de larven van tweevleuge- 

lige insekten. — De heer CART GROBBEN, te Weenen, heeft in het zoöto- 

misch laboratorium van Prof. cLAUS een anatomisch onderzoek in het werk 

gesteld, aangaande het maaksel der larve eener mugsoort, Ptychoptera con- 

taminata, waarop onze landgenoot T. M. vAN DER WULP reeds voor vele 

jaren de opmerkzaamheid heeft gevestigd (Mem. d'entomol. publ. par la Soc. 

d'Entom. des Pays-bas, 1857 p. 15). Uit de anatomische bijzonderheden 

door GROBBEN nader aan het licht gebracht en uitvoerig beschreven in de 

Sitzungsber. d. Kais. Akad. der Wissensch. Aste Abth. 1876, LXXII p. 

433, willen wij er hier slechts een paar vermelden. 

Vooreerst heeft hij in de larve van Ptychoptera niet alleen de reeds door 

LEYDIG en WEISSMANN (in diens verhandeling over de metamorphose van Co- 

rethra plumicornis, Zeits. f. wiss. Zoöl. Bd. XVI p. 68) bij andere Nema- 

toceren-larven ontdekte en als zintuigen geduide stift- of staafjesvormige 

organen teruggevonden, maar bovendien heeft hij daarin nog andere deelen 

ontdekt, die hij desgelijks voor zintuigen houdt, namelijk twee paren blaas- 

jes, die rechts en links in het 10de en 41de segment, dus niet ver van het 

achtereinde des diers gelegen zijn. Zij liggen dicht onder eene uitstulping 

der chitinehuid en zijn met vocht gevulde blazen, in elk van welke twee of 

drie glinsterende bollen drijven. Naar elk orgaan begeeft zich een zenuwtak, 

ontspringende uit de 9de en 10de der lichaamszenuwknoopen. 

Dat deze organen zintuigen zijn, is zeer waarschijnlijk. Voor welk soort 

van waarneming zij kunnen dienen, laat zich echter onmogelijk met eenige 

zekerheid zeggen, ofschoon zij het eerst aan gehoor-organen doen deuken. 

Gelijk men weet, ligt het gehoor-orgaan van Mysts ook in het staarteinde 

des diers. 

Ook is er nog iets in het maaksel der larve van Ptychoptera dat veeleer 

met dat van sommige Crustaceën dan met dat van Insekten overeenstemt. 

Het ruggevat of hart is namelijk zeer kort en heeft twee zijdelingsche spleet- 
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openingen, en uit dit hart ontspringt piet enkel eene lange voorste, maar 

ook eene achterste aorta. De laatste, die ook bij Svinnen en vele Crustaceën 

voorkomt, was tot dusver bij geen enkel waar insekt bekend. HG. 

Luchtademhaling van sommige Indische zoetwatervisschen. — Reeds 

FRANCIS DoY (Proc. Zoöl. Soc. 1868) had opgemerkt dat sommige tropi- 

sche visschen behoefte hebben om van tijd tot tijd boven de wateroppervlakte 

te komen, om adem te halen, en dat, wanneer men hen daarin verhindert, 

zij den stikkingsdood sterven. De heer G. E. DOBSON heeft hierover nieuwe 

waarnemingen in het werk gesteld aan een elftal soorten uit de familiën der 

Siluroiden, Symbranchiden ‚ Cypriniden, Labyrinthiformen, Ophiocephalen en 

Mastacembeliden. Hij bediende zich daartoe van een groot glazen vat, waarin 

men tot op eene willekeurige diepte een metaalplaat kon nederlaten, met een 

aantal gaatjes doorboord. Daardoor werd de visch belet tot aan de oppervlakte 

zich te verheffen, terwijl de toegang der lucht tot het water onverhinderd 

bleef. Het water werd van tijd tot tijd vernieuwd. 

Dat visschen als Ampkipnous cuchia en Saccobranchus singio onder die 

omstandigheden binnen eenige uren stierven, kon niet verwonderen, maar 

hetzelfde geschiedde met Plotosus cantus, Macrones tengara, Lepido cepha= 

lichtys balgara, Anabas scondens, Trichogaster fasciatus, Ophiocephalus 

striatus, Ophiocephalus punctatus, Mastacembelus pancalus en Rhynchob- 

della aculeata: derhalve visschen die, behalve een van een ductus pneuma= 

ticus voorziene zwemblaas, geen luchtademhalingstoestellen bezitten. Allen 

trachtten telkens boven water te komen, waarbij zij meer of minder talrijke 

luchtbellen ontlastten, en stierven binnen 1 tot 5 uren. (Proc. Zoöl. Soc. 

1874, p. 312.) 

Het schijnt ons wenschelijk toe dat deze proeven met volkomener toestel- 

len, waarin voor eene gestadige doorstrooming van luchthoudend water ge- 

zorgd is, herhaald worden. Vele visschen sterven reeds wanneer de tempera- 

tuur van het water eenige graden boven die waaraan zij gewoon zijn, stijgt. 

Op Java zoude daartoe goede gelegenheid bestaan. HG. 

3 
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NATUURKUNDE. 

Uitzetting van het ijzer bij stolling. — Reeds in zijn vóór drie jaren ver- 

schenen geschrift, Die Bildung der Erdkruste, had LANG eenige waarne- 

mingen medegedeeld, waaruit scheen te volgen dat iĳjzer, even als water, 

op het oogenblik der vastwording een grooter volumen aanneemt. Later is 

dit echter door MmALLET bestreden. Nieuwere proeven nu, door LANG in de 

iĳjzerfabriek van den heer MORITZ JAHR te Gera genomen, schijnen te bewij- 

zen dat werkelijk zulk eene uitzetting plaats grijpt, en wel zoo dat deze in 

de lengterichting ongeveer 5 millim. per meter bedraagt. (N. Jahrb. f. Min. 

etc. 1876, p. 525.) HG. 

De lading ffen cascade”. Prof. macH heeft middel gevonden om deze veel 

sterker te verkrijgen van dezelfde elektriseermachine, dan dit mogelijk was 

aan FRANKLIN, die haar, zoo als bekend is, uitvond, of aan een van zijne 

navolgers (Les mondes, XLI p. 227). Om dit met eene batterij van 16 

groote Leidsche flesschen, te zamen van eene oppervlakte van 4 Mm. bekleed 

glas te verrichten, werden deze eerst op de gewone wijze geladen, terwijl de 

binnenbekleedsels, even als die van buiten, aan elkander verbonden waren. 

Een met de verbindingen behoorlijk door glas geïsoleerde commutator veroor- 

loofde nu in één oogenblik niet alleen deze verbindingen op te heffen, maar 

ook die door eene verbinding en cascade, of, zoo als men voor galvanische 

elementen zeggen zou: achter elkaar, te vervangen. De ontlading van de zoo 

2 
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verbonden batterij onderscheidde zich, gelijk te verwachten was, van die der 

gewone verbinding voornamelijk door de veel grootere slagwijdte. Bij zwakke 

lading was de eerste 33 malen grooter dan de tweede, bij sterkere ladingen 

was het verschil niet zóó groot. Door op den weg van deze een buis met 

water te plaatsen, beginnen de ontladingsvonken volkomen op die van een 

Ruhmkorffapparaat te gelijken, en door deze waterkolom lang, dus hare 

wederstand groot genoeg te nemen, kan men de ontlading tot twee seconden 

doen duren. De beelden van daardoor gesmolten en vervluchtigde metaaldraden 

vertoonen zich duidelijk gestratifiëerd, zoowel voor het bloote oog als wan- 

neer zij gephotographeerd worden. LN. 

Platina drijvend op kwik. — Dat dunne platinaplaatjes op kwik kunnen 

drijven is zeker reeds door velen waargenomen. Voor korten tijd had ik aanlei- 

ding om dit verschijnsel eenigszins nader te onderzoeken en vond het volgende. 

Een platinaplaatje, cirkelvormig, van omstreeks drie cM. middellijn en 

ruim 0,3 mM. dik, dreef op kwik zonder merkbare indompeling. Drukte men 

„het met den vinger of met twee glazen staafjes naar beneden, zoodat nog 

slechts een klein deel van den rand niet door het kwik bedekt was, dan 

kwam het, zoodra men het los liet, dadelijk weder boven. Met een stalen 

pincet aangevat en geheel onder gedompeld, zonk het na loslating dadelijk. 

Een grooter stuk van dezelfde platinaplaat, tot een cilindertje gebogen van 

ruim 3 cM. hoog en 8 mM. middellijn, dreef, als het met de as horizontaal 

op het kwik werd geplaatst, even als het plaatje. Vertikaal in het kwik, zonk 

het tot op omstreeks 4 mM., beneden den bovenrand en bleef zoo als een 

araeometer in het kwik zweven. Eene verdunning der lucht boven het kwik, 

tot 1,5 mM. kwik hoogte, had geen merkbaren invloed op den stand van 

het cilindertje. 

Dit alles is, naar het mij voorkomt, een in vorm niet onbelangrijk uit- 

werksel van de oppervlaktespanning van het kwik. LN. 

Het “residuum’”’ der Leidsche flesch. Hierover heeft HoPKINSON een onder- 

zoek gepubliceerd (Philosophical Magazine IL p. 314). Het belangrijkste der 

experimenteele resultaten, waartoe hij daarbij geraakt is, bestaat in het feit 

dat dit residuum zich sneller ontwikkelt in een glas, dat na de ontlading 

in trilling wordt gebracht, dan wanneer dit in rust wordt gelaten. Dit levert 

eene merkwaardige overeenkomst op tusschen den toestand, waarin geladen 

glas verkeert, en die van gehard staal als het gemagnetiseerd is. Volgens 

H, zou die toestand in de opvolgende oogenblikken na de ontlading worden 
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uitgedrukt door eene kromme, die een aantal keerpunten heeft. Dit verklaart 
den negatieven toestand van het residuum, gelijk die vroeger reeds is waar- 

genomen, als althans medewerkende oorzaak, en niet als gevolg van de 

oscilleerende ontlading eener leidsche flesch, zooals die ook van vroeger be- 

kend was. LN. 

SCHEIKUNDE. 

Vastlegging der vrije stikstof door plantaardige stoffen onder den invloed 

der atmospherische elektriciteit. — Reeds voor eenigen tijd deelde BERTHELOT 

(z. Bijblad 1876, p. 91) mede, dat het hem gelukt was het bewijs te leve- 

ren dat, onder den invloed van een sterken elektrischen stroom (die der 

Ruhmkorff-klos) de atmospherische stikstof werd opgenomen en vastgelegd 

door plantenstoffen, zooals cellulose en dextrine. Thans is het hem geble- 

ken dat ditzelfde ook geschiedt alleen onder den invloed der atmospherische 

elektriciteit. Hij heeft voor dit onderzoek eenen eigenen toestel ingericht en 

zijne proeven genomen op het meteorologisch observatorium van Montsouris 

bij Parijs. De nadere beschrijving vindt ‘men in de Compt. rendus van 9 

Oct. j.l. Het gewicht van deze proefnemingen voor de plantenphysiologie valt 

niet te miskennen. In een bodem, die plantenoverblijfselen bevat, zoude aldus 

niet enkel tijdens een onweder door vorming van salpeterigzuur, maar onder 

den meer gestadigen invloed der gewone elektrische spanning der dampkrings- 

lucht, op korten afstand (2 met.) van den bodem, het stikstof-gehalte van 

dezen allengs toenemen. Intusschen blijft het de vraag of de stikstof daarbij 

in eenen voor de assimileering door de planten geschikten toestand komt. 

Volgens BERTHELOT wordt langs den genoemden weg noch ammoniak, noch 

salpeter- of salpeterigzuur, maar eene amid-verbinding gevormd. HG, 

Specifiek gewicht van het gallium. — Het is aan LECOQ DE BOISBAUDRAN 

gelukt eene hoeveelheid van ruim een half gram zuiver gallium te bereiden. 

Daardoor is hij in de gelegenheid gesteld, met grootere zekerheid dan vroe- 

ger het specifiek gewicht van het nieuwe metaal te bepalen. Toen had hij 

daarvoor 4,7 gevonden. Thans bevindt hij dat dit-5,935 bedraagt. Dit is 

merkwaardig, omdat MENDELEEF aan het hypothetisch metaal, waarvan hij 

het bestaan op grond van berekeningen voorspeld had, eene dichtheid van 

5,9 had toegeschreven. Voor het smeltpunt van zuiver gallium vindt 1. D. B. 

30°,15. Bij langzame verkoeling kristalliseert het in octaëders. (Compt. 

rendus, 18 Sept. 1876). HG, 



12 WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD, 

PLANTKUNDE. 

Ontwikkeling van de sporen van onderscheiden schimmels in verschillende 

middenstoffen. — In de Arbeiten der Pflanzen-physiologischen Versuch- 

station zu Proskau vermeldt A. MASSINK de uitkomsten van eenige naspo- 

ringen omtrent de schimmel-ziekten van hyacinth- en narcissus-bollen. Bevin- 

dende dat bij het cultiveeren van zieke bollen verschillende fungi na elkander 

verschijnen, naarmate de bol meer en meer vernield wordt, en dat ieder 

fungus plaats maakt voor opvolgende fungi, kwam hij tot het besluit dat 

iedere soort van schimmel van eene bepaalde voedende stof afhangt, waarin 

hij weelderig tiert, met uitsluiting van alle andere stoffen. Hij zaaide daarom 

sporen van onderscheidene fungi in verschillende vloeistoffen, waarvan de 

scheikundige samenstelling bekend was. Rosellinia, Pleospora en Botrytis 

cana ontwikkelden zich zeer snel in rietsuiker. Om zich er van te vergewis- 

sen ‘of de sporen iets anders in zich opnamen dan water, werd van eene 

blauwe, in water oplosbare, anilinekleurstof gebruik gemaakt. Hierin groeiden 

de sporen eerst goed, maar na 2 of 3 dagen verminderde dit merkbaar; 

na eene toevoeging van rietsuiker nam de groei echter weder duidelijk toe. 

Daar in het mycelium de kleurstof van ’t begin af aan zich ophoopte, is 

het duidelijk dat de sporen der fungi, behalve water, ook andere stoffen 

opnemen uit de voedende zelfstandigheid van de plant, waarop zij parasitee- 

ren. Druivensuiker zette den groei der sporen minder aan, ofschoon na 2 

dagen eene zwakke ontwikkeling bespeurd werd. In eene oplossing van 0,5 

proe. zwavelzuur groeiden de drie fungi goed; maar wanneer die even- 

redigheid tot 2,5 proc. verhoogd werd, had er geene de minste ontwikke- 

ling plaats. In gedestilleerd water begonnen de sporen zich te ontwikkelen, 

doch hielden spoedig daarmede op. De invloed van wijnzuur en wijnzure soda 

was mede verderfelijk, maar in wijnzure potasch werd ontwikkeling van Bo- 

trytis waargenomen. Appelzuur oefende een versnellende werking uit op de 

ontwikkeling van Rosellinia, minder op Botrytis, en geheel niet op Pleo- 

spora. Ken afkooksel van paardenmest was in zoo ver van uitwerking dat 

deze fungi kiembuizen begonnen te vormen. (The Academy, Oct. 28, 1876, 

pag. 435). D.rik 

AARDKUNDE. 

Kolenkalk op Sumatra. — In eene van West-Sumatra af komstige verzameling 

fossilen, door den heer n‚ D. M. VERBEEK, ingenieur voor het mijnwezen, toegezon- 

EE) tek" ed A B nn 
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den aan FERDINAND RÖMER, vond laatstgenoemde talrijke soorten, die karak- 

teristiek zijn voor den echten kolenkalk, Dit is de eerste maal, dat, met 

uitzondering van Timor waar reeds vroeger eene dergelijke formatie door 

BEYRICH herkend is, op een onzer Oostindische eilanden het bestaan van 

palaeozoïischen kolenkalk is aangewezen. (V. Jahrb. f. Min. ete. 1876 p. 527). 

HG. 

Diamant met ingesloten kristal. — Diamanten met daarin besloten kris- 

tallen van eene andere stof behooren tot de zeer groote zeldzaamheden. Dr. 

E‚ COHEN had gelegenheid onlangs zulk een uit Zuid-Afrika afkomstigen dia- 

mant te onderzoeken. Het was een buitengewoon groote, van 80 karaten. 

Daarin was een tamelijk groot, goed gevormd kristal van iĳzerglas besloten. 

(Neues Jahrb. f. Mineral. etc. 1876, p. 752). Ik herinner hierbij, dat ik 

vóór een aantal jaren in de verhandelingen der Koninklijke Akademie de 

beschrijving en afbeelding gegeven heb van een diamant, waarin kristallen van 

zwavelijzer besloten waren. HG. 

MENSCHKUNDE. 

Rudimentaire staart bij een meisje. — Gevallen van het bestaan van een 

kleinen staart bij menschen, ofschoon enkele malen waargenomen, zijn zeld- 

zaam. Daarom vermelden wij een dergelijk geval, door den heer ANDREW DUNLOP 

medegedeeld in het tijdschrift Nature, 21 Sept 1876. Het betreft een acht- 

jarig meisje, dat van hare geboorte af een zeer klein uitwas onder eene 

ondiepe holte heeft, ten plaatse van het uiteinde van de coccyx. Eigenlijk is 

het staartje hier niet anders dan de achterwaarts en buitenwaarts omgebogen 

spits van de coccyx, die een huidplooi opduwt en zoo een klein uitwas doet 

ontstaan. HG, 

Eene vreemde misvorming. — In de anthropologische sectie der British 

Association las Commandeur GAMERON een brief voor van Kapitein 1. S. HAY, 

waarin gewag wordt gemaakt van eene zonderlinge misvorming, die voorkomt 

bij het volk van Akem' in westelijk Afrika. Zij wordt alleen bij mannen aan- 

getroffen en bestaat in een uitwas der bovenkaken onder de oogen, ter weer: 

zijde van de neus, onder de gedaante van hoornen. Deze misvorming begint reeds 

in de kindsheid, maar schijnt niet erfelijk te zijn. Eerst door overzending 

van schedels welke die misvorming vertoonen, zal men het rechte van deze 

vreemde zaak te weten komen. (Nature, 21 Sept. 1876 p. 458). ua. 
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Het bestaan van den mensch in Europa vóór de laatste iĳsperiode. — 

Eenige vondsten in den laatsten tijd gedaan leveren bewijzen , dat in de periode 

die volgde op de eerste iĳsperiode en de tweede voorafging, reeds menschen 

in Europa leefden. 

le Te Wetzikon, in het canton Zurich, werd door RÜTIMEYER in eene laag 

onder de door het iĳs afgezette vorming, een stuk bruinkool gevonden , waarin 

mandewerk besloten was, in gezelschap van overblijfsels van Mlephas anti 

guus en van Rhinoceros leptorhinus (Archiv für Anthropologie, 1875, Nature 

1875 p. 130). 

Je Nabij Brandon, in Suffolk, zijn steenen werktuigen, met beenderen 

die nog niet verder gedetermineerd zijn, gevonden in pottebakkers-klei, onder 

de groote laag van diluviale leem (boulder-clay) van Oost-Engeland. 

3e. Eindelijk — en dit is de belangrijkste hiertoe betrekkelijke vondst — 

zijn onlangs door eene commissie van de British Association in de Victoria- 

grot te Settle, in Engeland, de fibula van een mensch, met overblijfsels van 

Elephas antigwus , Rhinoceros leptorhinus , Hyaena , Hippopotamus en andere 

dieren ontdekt, terwijl het bewijs kan worden geleverd dat de overblijfsels 

daarin moeten gekomen zijn, voordat de groote ijskap, die eenmaal Schotland 

en een groot deel van Engeland overdekte, ontstaan was. (Nature 1876 p. 

AAA en 505). HG. 

DIERKUNDE. 

Reusachtige cephalopode. — Het museum van Natuurlijke historie te Dublin 

is in het bezit geraakt van eenige gedeelten van een reusachtigen cephalopode, 

gevangen bij Baffin eiland, Connemara. Het dier werd drijvende gevonden, 

en de visschers waren, toen zij trachtten het te vangen, genoodzaakt zijne 

armen een voor een af te snijden , zoodat zij alleen den kop en gedeelten van 

de kortere armen, en het grootste gedeelte van een grijparm konden machtig 

worden. De eerstgenoemde armen zijn 17, de andere 30 voet lang. De snavel 

is evenredig aan de grootte van het dier, zoo als die uit de lengte der armen 

is op te maken. (Zhe Academy, Oct. 7. 1876). D. L 

Generatio spontanea. — Dr. BASTIAN heeft deze weer ten sprake gebracht 

in eene mededeeling aan de fransche akademie. Hij veronderstelde dat de 

theorie der athmospherische kiemen geslagen wordt door eene proef, hierin be- 

staande, dat, wanneer urine gekookt werd, daarin toch bacterien ontstaan 

zoo er potasch en zuurstof worden bijgevoegd. PAstTEuR merkte echter op , dat 
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deze proef in hoofdzaak dezelfde is als die welke hij zelf in 1862 publiek 

maakte. Hij bevond toen dat zekere kiemen in neutrale of licht alkalische 

oplossingen aan eene temperatuur van 100° C. weerstand kunnen bieden, ter- 

wijl zij stierven wanneer het vocht zuur was. In het eerste geval scheen het 

alsof de hitte de omhulsels der kiemen niet kon doordringen. Poverer had 

reeds vroeger gewezen op het zonderlinge feit dat de werklieden te Rouen hadden 

bevonden, dat de zaden van zekere planten, die aan Brazilische wol vast zaten, 

na ettelijke uren kokens nog ontkiemden. Deze zaden werden door hunne om 

hulsels beschermd ; die, waarvan het omhulsel beschadigd werd , ontkiemden niet. 

PAsTEuR raadde Dr. BASTIAN aan te zorgen dat er geen kiemen met de 

potasch in de vloeistof werden overgebracht, en daarom de potasch eerst te 

gloeien of de oplossing tot 110° C. te verhitten. — BAsTIAN nam natuur- 

lijk de verklaring van PASTEUR niet aan. — De zaak is duidelijk eene kwestie 

van experimentele nauwkeurigheid. (The Academy, Sept. 2, 1876). 

Doe 

Generatio spontanea. — In The popular Science Review van October be- 

spreekt W. H. DALLINGER de dwalingen, waarin BASTIAN en anderen zijn 

vervallen bij gebrek aan de noodige kennis van de kleine dierlijke organis- 

men, — vooral wat betreft de transformatiën van soorten, die zij beweren 

te hebben waargenomen, en die even denkbeeldig zijn, als wanneer men be- 

weerde een kolibri uit een slangen-ei of een gorilla uit een kenguroe te hebben 

zien ontstaan. Hij geeft, behalve meer leerzame voorbeelden, een verslag 

van eene monas, die op een zeker tijdperk van zijn bestaan op een klein 

raderdiertje geleek, en door onkundigen al licht zou worden aangezien voor 

een voorbeeld van transformatie van een monas in een rotiferum. (The Aca- 

demy, Oct, 21. 1876, pag. 413). D. L. 

Nieuw voorbeeld van dierlijke vermomming. — Bij de reeds zoo talrijke 

voorbeelden van dierlijke vermomming kan ook het volgende gevoegd worden, 

dat onlangs is medegedeeld door den heer wiLMorT H. T. POWER, in Nature, 

40 Aug. 1876, p. 309. 

In de holten der koraalriffen van het eiland Mauritius leeft een klein 

schaaldiertje, behoorende tot het geslacht Rypton. Zijn kleur is donker pur- 

per, met vier overlangsche merkelijk lichtere strepen, in dit opzicht juist 

gelijk aan de stekels van eene daar ook levende Eehinus-soort, zoodat men 

het uiterst teedere diertje op den eersten blik voor zulk een Echinus-stekel 

zoude aanzien. HG, 
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VERSCHEIDENHEDEN. 

Middel om den dood te constateeren. — De heer G. DoRAY beveelt daar- 

voor de indruppeling van een of twee droppels eener oplossing van atropine- 

sulphaat (1 : 200) in het ééne oog aan, terwijl in het andere oog evenveel 

van eene oplosing van eressine-sulphaat wordt ingedruppeld. Bij levenden brengt, 

gelijk men weet, de eerste dezer oplossingen eene delatatie, de tweede eene 

contractie der pupil te weeg. Zoodra de werkelijke dood is ingetreden, ge- 

schiedt zulks niet meer. (Bulletin de Vassoc. scient. de France, 15 Oct. 1876). 

HG. 

Uitkomsten van de jongste Engelsche Roordpool-expeditie. — Deze worden 

door CLEMENTS KR. MARKHAM aldus geresumeerd. “Eene groote poolzee is 

ontdekt en beschreven op eene wijze, die de meeste vooraf opgevatte meenin- 

gen (o. a. die van eene opene poolzee) tegenspreekt en van veel gewicht zal 

worden voor de hydrographie. Er is eene kustlijn ontdekt en nauwkeurig op- 

genomen, die zich over 50’ lengte langs de poolzee uitstrekt, en men heeft eene 

volledige kennis van hare geologie, flora en fauna verkregen. Evenzoo is 

het lange kanaal van Smith Sound (onmiddelijk ten N. van de Baffinsbaai) 

tot de poolzee toe nauwkeurig in kaart gebracht, en de kusten aan beide zijden 

zijn onderzocht en beschreven. De meest belangrijke ontdekkingen zijn gedaan 

betreffende de geologi, van die tot dusver onbekende streek; van eene dier 

ontdekkingen — het vroeger bestaan hebben van een woud van altijd groene 

boomen op 82°, 44 NaB., — is het gewicht zoo groot, dat zij alleen reeds 

__de kosten der expeditie waard is. In de zoologie en botanie zijn de resul- 

taten mede van hoog belang, vooral met betrekking tot de verdeeling van 

planten en dieren. Voeg hierbij dat op twee van elkander gescheidene sta- 

tions volledige reeksen van waarnemingen over meteorologie, magnetisme, 

getijden, elektriciteit en spectraal-analyse verricht zijn, daargelaten andere 

uitkomsten, waarvan nog geen verslag is gegeven.” (The Academy, Nov. 4. 

1876, p. 453). D. L. 

vee ts VER 
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STERREKUNDE. 

Kometen-staarten. — De heer wricuHT heeft bevonden dat in vele mete- 

oorsteenen gassen zijn bevat. Inzonderheid in diegene waarin amorphe koolstof 

wordt aangetroffen , gelijk in den steen-meteoriet van Kolk Bokkeveld (Z. Afrika) , 

is de hoeveelheid gas aanmerkelijk. Hij oppert de meening dat de vorming 

van den staart der kometen kan worden verklaard door deze te beschouwen 

als meteoormassa’s, die gassen bevatten, welke onder den invloed der zonne- 

stralen naar buiten worden gedreven. Iedere kubiek mijl van eene zelfstan- 

digheid, overeenstemmende met den zoo even genoemden meteoriet van Kolk 

Bokkeveld, zoude niet minder dan dertig kubiek mijlen gas leveren bij de 

drukking van onzen dampkring, en in de ruimte zoude zich dit gas nog 

zeer sterk uitzetten, voordat het ophield het zonlicht terug te kaatsen of 

elektrische ontladingen door te laten. Ook het spectroskopisch onderzoek der 

meteoorsteenen ondersteunt zulk een hypothese. (Amer. Journ. f. Arts a. Sc. 

Sept. 1876.) HG. 

Het vonkelen der sterren als weervoorspeller. — De heer MONTIGNY die 

zich reeds sedert een geruimen tijd heeft bezig gehouden met het waarnemen 

van de vonkeling der sterren in verband met den toestand der atmospheer , 

en tot bepaling der eerste in maat zelfs een bijzonder werktuig, door hem 

scintillomètre genoemd, heeft uitgedacht, leidt uit 1820 waarnemingen, op 

230 dagen aan 70 verschillende sterren gedaan, het volgende af. 

3 
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De sterkte der vonkeling neemt altijd toe bĳ het ophanden zijn van regen- 

achtig weder, eensdeels met de toeneming van de spanning van den water- 

damp, anderdeels met de toeneming der luchtdrukking en de daling der tem- 

| peratuur; de invloed der beide eerstgenoemde is verreweg de sterkste. De 

vonkeling is gemiddeld sterker in den winter dan in den zomer. De verster- 

king der vonkeling begint reeds een of twee dagen vóór den regen, en zij 

vermindert dadelijk nadat de regen voorbij is. Ook sterke winden doen de 

vonkeling toenemen, alsmede snelle dalingen des barometers, voora wan- 

neer de waarnemer niet ver verwijderd is van het punt van grootste daling 

tijdens stormweder. (Bulletin de Acad. de Belg. 1876 N°. 8.) ne. 

NATUURKUNDE. 

Afwijking van de wet van Boyle-Mariotte. — Het is bekend dat reeds 

REGNAULT en NATTERER hebben aangetoond dat gassen bij hoogere drukking 

niet meer geheel aan de wet van BOYLE-MARIOTTE gehoorzamen. De Russische 

natuuronderzoekers MENDELEJEFF en HEMILIAN nu hebben bevonden, dat ook 

beneden één atmospheer drukking de gassen reeds niet meer aan die wet ge- 

hoorzamen. Dit onderzoek, waarbij het, gelijk van zelf spreekt, om zeer geringe 

verschillen te doen is, vorderde echter een samengestelden toestel en groote 

voorzorgen. Eene uitvoerige beschrijving wordt gevonden in een in het vorige 

jaar in de russische taal verschenen werk. Een uittreksel daarvan is door de 

schrijvers gegeven in de Bericht. d. deuts. Chem. Ges. 1876. N° 15, p. 

1341. 

In het algemeen hebben Mm. en m., bij hunne proeven met waterstof, kool- 

zuur, zwaveligzuur en atmospherische lucht, bevonden dat wanneer men 

uitgaat van eene geringere drukking dan die van één atmospheer en deze 

nog vermindert, de afwijking van de genoemde wet altijd positief is, d. i. 

dat de samendrukbaarheid eene geringere is dan die wet veronderstelt. Deze 

positieve afwijking neemt toe met de afneming der drukking waaraan het 

gas is blootgesteld. 

Bij hoogere drukking kan echter de afwijking eene negatieve worden. Voor 

koolzuur en zwaveligzuur geschiedt dit in de nabijheid van één atmospheer 

drukking. Ook bij dampkringslucht heeft dit plaats, maar om bij zeer hooge 

drukkingen (van 30 tot 100 atmospheren) wederom positief te worden. 

Alleen de waterstof vertoont, onder al de tot dusver onderzochte gassen, 

bij alle drukkingen eene positieve afwijking. HG, 
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Dunne goudlagen als optisch hulpmiddel. — Govr vestigt (Journal de phy- 

sique, V p. 340) de aandacht op de bruikbaarheid van zeer dunne goudlagen, — 

zoo als men die op glas gemakkelijk verkrijgt door de werking van eene 

aldehyd-oplossing op door natron alkalisch gemaakte oplossing van goudchlo- 

ried — overal, waar het er op aankomt om refractie- en reflectie-beelden te 

superponeren. Hij bedekt daartoe het hypothenuse-vlak van een geliĳkbeenig 

rechthoekig glasprisma met zulk een goudlaag en kleeft dan een gelijk en 

gelijkvormig prisma van dezelfde stof met hetzelfde vlak door canada-balsem 

daartegen aan. Een zoo verkregen glascubus vertoont alle daarvoor geplaatste 

en genoegzaam verlichte voorwerpen, bij doorlating, met een zacht zeegroene 

tint en tegelijk de daarnevens geplaatste eenigszins geel gekleurd, door terug- 

kaatsing. Hij kan als camera-clara, in een binoculair mikroskoop, voor een 

mikrometrische loupe enz., met groot voordeel gebezigd worden. 

LN. 

Amalgama voor de elektriseermachine. — Wie geen behoorlijk geventileerd 

lokaal tot zijn dienst heeft en dus de gewone elektriseermachine voor vele 

demonstraties gebruiken moet in plaats van de in alle opzichten meer vol- 

doende machine van HOLTz, kan zijn voordeel doen met het volgende een- 

voudige voorschrift ter bereiding van het voor de eerste noodige amalgama, 

(Les mondes XLI, p. 501). Men overgiet gelijke deelen tin- en zinkvijlsel 

met zooveel kwik, dat er een stevig deeg door omroeren ontstaat. Na eenige 

uren rust wordt dit hard genoeg om tot poeder gestampt te kunnen worden. 

LN. 

Gemagnetiseerd ijzer, als reflector voor gepolariseerd licht. — Dr. KERR 

te Glasgow heeft aan de British Association for the advancement of science 

in een harer vergaderingen in Sept. Il. de volgende proefneming medegedeeld. 

Gepolariseerd licht wordt op het gepolijste eindvlak van de iĳjzerkern eens 

elektromagneets teruggekaatst naar een prisma van NICHOLL. Als dit, vóór 

dat het ijzer wordt gemagnetiseerd, zóó gedraaid is, dat het dit licht niet 

doorlaat, dan zal een daarachter geplaatst oog dit licht weder zien, zoodra 

men de stroombaan sluit en dus het ijzer bekrachtigt. 

Sir W. THOMSON deed bij deze mededeeling opmerken, hoe hieruit bleek 

dat iĳzer in zeer hoogen graad de eigenschap bezit, die rarapay het eerst 

in zijn zwaar glas had doen kennen. LN, 
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SCHEIKUNDE, 

Atoomgewicht van het Selenium. — Bij de nog bestaande onzekerheid 

hieromtrent, hebben 'de heeren OTTO PETTERSON en GUSTAV EKMAN nieuwe 

bepalingen daarvan verricht. Door ontleding bij gloeihitte van selenigzuur zil- 

ver vonden zij als gemiddelde uit zeven proeven als atoom gewicht van het 

Selenium 79,01. 

Door reductie van selenigzuur vonden zij als gemiddelde uit vijf proeven 

79,08. 

Zij houden het laatste cijfer voor het naast aan de waarheid nabijkomende. 

(Ber. d. deutsch. Chem. Ges. 1876 p. 1210). HG. 

Een waterstofatoom. Voor korten tijd hield ANNAHEIM een voordracht in 

de Chemische Gesellschaft te Berlijn over de deelbaarheid der stof. Onder de 

vele proefnemingen die hij daarbij vertoonde, was de volgende misschien wel 

de merkwaardigste. Hij lostte 0,7 milligram fuchsine in een liter alcohol op. 

Elke c. M?* van deze oplossing bevatte dus 0,0007 milligram kleurstof. In 

een buisje zelfs slechts van 1 ec. M. middellijn gegoten, is toch de roode 

kleur zelfs op eenigen afstand nog zeer duidelijk waar te nemen. +, van een 

e. M* van deze oplossing, in een glazen buisje van omstreeks 1 m. M. wijd 

gebracht, vertoont de kleur nog evenzeer ten duidelijkste, als men het tegelijk 

met een dergelijk buisje, waarin zuivere alcohol, tegen een wit vlak houdt. 

Ons oog kan dus 0,00002 milligram fuchsine duidelijk waarnemen. Neemt 

men nu aan dat dit door slechts één molecule van die stof wordt voortge- 

bracht, dan nog kan een atoom waterstof, volgens de formule, die de samen- 

stelling der fuchsine aangeeft, niet meer dan 0,000 000 059 milligram wegen. 

Een dergelijke proef met cyanine gaf 0,000 000 054 milligram. En deze cijfers 

wijzen niets anders aan dan het maximum van het gewicht dat een water- 

stofatoom met mogelijkheid hebben kan. (Bericht in les Mondes, XLI p. 326). 

LN, 

PLANTKUNDE, 

Invloed van verschillend gekleurd licht op de planten. — PAur BERT 

heeft waargenomen (Les mondes XLI, p. 502) dat de blaadjes der Mimosa 

pudica onder den invloed van rood licht zich verlengen, terwijl de hoek 
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scherper wordt, welken zij met den tak vormen. In het blauwe licht grijpt 

juist het tegenovergestelde plaats: de blaadjes gaan langzamerhand loodrecht 

staan op het takje, waaruit zij ontspruiten. Aan groen licht blootgesteld, 

sterven de planten in korten tijd. LN. 

Moeras-miasma. — LaANzr heeft in het endochroma van algen, groeiende 

in de Campagna en de Pontijnsche moerassen, zekere kleine donkere korrel- 

tjes ontdekt, die in aantal toenemen wanneer de algen sterven en tot ont- 

binding overgaan. Zij behooren tot coHN’s groep van gekleurde sphaerobacteria 

(Bacterium brunneum van SCHRÖTER) en leveren door cultivering Mouilia 

penicillata Fries. De zoogenaamde ‘‘pigment-granulatiën’’, welke voorkomen 

in de lever, de milt en het bloed van malaria-lijders, zijn met de genoemde 

kiemen identisch. Door zulke korrels uit de lever van een mensch te culti- 

veren, verkreeg LANZI eene Zoogloea. Op den grondslag van deze waarne- 

mingen bouwen LANZI en TERRIGI eene theorie om rekenschap te geven van het 

heerschen van malaria in zekere ‘jaargetijden. De moerassige poelen, die 

in de Campagna gedurende den winter gevormd worden, krielen ieder voor- 

jaar van algen, groene en ongekleurde. Bij het naderen van den zomer 

daalt de waterspiegel in deze poelen door de waterverdamping, en groote 

bundels doode en rottende algen worden aan de lucht blootgesteld. In deze 

groeien en vermenigvuldigen zich de sphaerobacteriën; men kan ze vinden in 

groot aantal tot eene hoogte van 50 centimeters boven de oppervlakte van 

het moeras. Door den wind her- en derwaarts gedreven, veroorzaken zij ma- 

laria-ziekte, wanneer zij binnen in het menschelijk lichaam doordringen. — 

Dergelijke theorieën omtrent den aard van de malaria-infectie zijn reeds vroe- 

ger gevormd, en er zijn inderdaad feiten aan te voeren, die het hoogst waar- 

schijnlijk maken dat zoetwater-algen de bron zijn van hetgeen men moeras- 

miasma noemt. Voor vele gedeelten van ons vaderland, waar, niettegenstaande 

het veelvuldig gebruik van chinine, zoo oneindig velen aan malaria-ziekten 

lijden, zou de oplossing der kwestie voorzeker minstens genomen niet onge- 

wichtig zijn. (Zhe Academy, Dec. 9, 1876, p. 569. ps 

Sexueele voortplanting van fungi. — De waarnemingen van DE BARY heb- 

ben aanleiding gegeven tot de meening, dat er bij een groote klasse van 

fungi, de Ascomyceten, eene sexueele reproductie plaats heeft, bestaande in 

de bevruchting van het ascogonium of carpogonium door een mannelijk orgaan, 

het pollinodium, waarvan de uitkomst zou zijn het ontstaan van ascosporen 

binnen de asci. De nieuwste onderzoekingen van VAN TIEGHEM en CORNU 
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doen dit echter betwijfelen. De eerste beweert dat de staafvormige lichamen, 

die men pollinodia noemt, in plaats van bevruchtende organen te zijn, zelve 

kiemen kunnen voortbrengen, dat zij, met andere woorden, strengen van 

conidia zijn, Dezelfde verklaring geeft hij van de schijnbaar sexueele verschijn- 

selen, waargenomen op bet mycelium van sommige Basidio-spore fungi, zoo 

als Coprinus. De waarnemingen van coRNU hebben betrekking op de zoo- 

genaamde spermatia, die voortgebracht worden in zekere receptacula, sper- 

mogonia genaamd, bij sommige Ascomyceten. Deze naar sporen gelijkende 

lichamen hadden, volgens DE BARY, niet het vermogen om te kiemen, en hij 

hield ze dus ook voor sexueele organen, doch corNu bracht daarin kiemvor- 

ming teweeg door ze te zaaien in eene oplossing van Î proc. suiker en 0,4 proc. 

tannine in gedestilleerd water, Hij gelooft dat de bestemming van deze licha- 

men is de verspreiding van de organismen, die er hun ontstaan aan te dan- 

ken hebben, daar hun buitengewone kleinheid en verbazend groot aantal ze 

geschikt maakt om in overgroote hoeveelheden door de lucht overal heen ge- 

voerd te worden, tot zij een voor hunne ontkieming geschikt substratum 

bereiken. (The Academy, Nov. 25, 1876, p. 526.) Bi hi 

AARDKUNDE. 

Hoeveelheid der vaste stoffen, die van het land met de rivieren naar 

zee worden gevoerd. — De heer MELLARD READE heeft, op grond der ge- 

gevens in de jaarlijksche rapporten der commissie belast met het toezicht op 

het rivierwater en in de regenkaart van sYMONs, berekend hoeveel vaste stof, 

in oplossing of fijn verdeeld, jaarlijks van de oppervlakte van Engeland en 

Wales, met den regen en de rivieren wordt medegevoerd. Hij komt tot de 

slotsom dat er 13000 jaren zouden noodig zijn, om de gezamenlijke opper- 

vlakte een voet te verlagen. 

Dergelijke berekeningen heeft hij ook gedaan voor eenige andere landen 

van Europa, waardoor groote rivieren stroomen: de Donau, de Rijn en de 

Rhone, en die berekeningen in verband brengende met de machtigheid der 

sedimentaire lagen, leidt hij daaruit af dat er minstens 500 millioen jaren 

moeten verloopen zijn sedert het ontstaan der oudste sedimentaire vormin- 

gen. (Nature 1876 p. 583). HG. 

Barnsteen van den Libanon. — In de den 22sten Augustus j.l. gehouden 

vergadering der Zwitsersche natuuronderzoekers vertoonde Prof, LEBERT 

stukken barnsteen door Prof, FRANS van zijne reis in den Libanon medege- 
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bracht, waar zij tusschen bruinkool in eene tot het krijtstelsel behoorende 

laag worden aangetroffen. Reeds aan de Pheniciërs is deze vindplaats van 

barnsteen bekend geweest. Toch is de aardhars van den Libanon niet dezelfde 

stof als de barnsteen der Oostzee. Reeds de vindplaats wijst op een anderen 

oorsprong. Bij droge destillatie wordt daaruit ook geen barnsteenzuur ver- 

kregen. (Archives des sc. phys. et natur. 15 Sept. 1876 p. 13.) nc. 

DIERKUNDE. 

Uiteinden van zenuwen in pezen. — De pees van den musculus sterno- 

radialis bij den kikvorsch ontvangt een niet onbelangrijken zenuwstam dicht 

bij haar punt van inplanting; de takjes vormen een netwerk en eindigen in de 

pees. RorLerr toont aan dat de laatste zenuwdraden uitloopen in vlokjes, 

die punten van overeenkomst vertoonen met de motorische eind-plaatjes in 

de dwarsgestreepte spieren. De functioneele beteekenis is twijfelachtig. Door 

prikkeling van de pees wordt geene reflex-beweging opgewekt; hieruit besluit 

ROLLETT dat de zenuw uit centrifugale vezels moet bestaan. (The Academy , 

Dec. 9, 1876, p. 569.) DD. 

Kanalen in de schubben der Scincoîden. — Voor eenige jaren ontdekte 

BLANCHARD in de beenige schubben van eenige Scincoiden en desgelijks in 

die van Angwis fragilis een stelsel van zich netsgewijs vertakkende kanalen, 

die hij voor luchtkanalen hield en met de huid-ademhaling in verband bracht. 

Onlangs nu deelde Fr. LATASTE aan de Société de Biologie te Parijs mede 

dat het hem bij laatstgenoemd dier gelukt was, door injectie van uit het 

hart, fijne bloedvaten in die kanalen te vullen. Zij zijn derhalve Haversche 

of vaat-kanalen der beenzelfstandigheid en gedurende het leven niet met lucht 

gevuld. (Journ. de Zoöl. 1876 V, p. 267.) HG. 

Cynodraco major. Onder dezen naam beschrijft R. oweN de overblijfselen 

van een carnivoor reptiel, die gevonden zijn in een zoetwatergesteente te 

Karoo, in oostelijk Afrika. Dit reptiel bereikte de grootte van een leeuw en 

had in de bovenkaak hoektanden, die in gedaante zeer gelijken op die van 

Machatrodus. In de onderkaak zijn twee kleinere hoektanden door eene ruimte 

gescheiden van acht snijtanden. Het opperarmbeen had aan zijn uiteinde twee 

dergelijke gaten als bij vele Carnivora en Marsupialia voorkomen. Daar 

nog andere fossile reptilen in kenmerken tot Cynodraco naderen, zoo ver- 
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eenigt OWEN deze in de orde der Pheriodontes, waartoe dan de geslachten 

Galesaurus , Cynochampsa, Lycosaurus, Tigrisuchus, Cynosuchus , Nytho- 

saurus, Scaloposaurus, Procolophon, Gorgonops en Cynodraco zouden 

behooren. (Quart. Journ. Geol. Soc. May 1876.) HG. 

VERSCHEIDENHEDEN. 

Nieuwe wijze van verfoeliën der spiegels. — De Heer LENOIR heeft deze 

beschreven in eene mededeeling aan de Societf d'encouragement pour Vin- 

dustrie nationale (les Mondes, XLI. p. 585). Hij verzilvert den spiegel eerst 

op een der bekende wijzen en behandelt de zilverlaag daarna met eene op- 

lossing van kalium-kwikeyanied. Een deel van het zilver treedt dan in plaats 

van het kwik in de oplossing, terwijl het overblijvende zich met het afge- 

scheiden kwik amalgameert tot eene witte, sterk aan het glas gehechte laag , 

die niet den geelachtigen glans van het zilver alleen heeft, en veel minder 

dan dit door schadelijke dampen, zooals zwavelwaterstof wordt aangetast en 

ook aan de zonnestralen langer weerstand biedt. De uitvinder beweert boven- 

dien dat de gezondheid der werklieden bij de uitvoering van zijne wijze van 

verfoeliën aan veel minder gevaar dan bij die der gewone is blootgesteld. 

LN. 

a 2 dn | ms Dar 
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STERREKUNDE. 

Vorming der kometenstaarten. — De bekende hypothese van FAYE, vol- 

gens welke de staart eener komeet wordt voortgebracht door eene afstootende 

kracht, die van de zon uitgaat, vindt steun in eene uit andere oogpunten 

merkwaardige ontdekking van de heeren EDM. REITLINGER €en ALF. V, URBA- 

NITZKY, dat namelijk, indien de luchtverdunning in Geiïsslersche buizen verder 

dan gewoonlijk wordt voortgezet, totdat deze slechts 0,2 millim. kwikdruk 

bedraagt, en men er den stroom van een Ruhmkorff klos van gemiddelde grootte 

door laat gaan, de aantrekking, die men gewoonlijk bij toenadering van een 

vinger of een ander geleidend lichaam waarneemt, vervangen wordt door eene 

afstooting. Zij hebben dit verschijnsel het eerst waargenomen bij door GeïsSLER 

zelven vervaardigde buizen, waarin bromium en tinchlorid bevat waren geweest. 

Daarbij bemerkten zij dat met het spectroskoop in het licht dezelfde drie 

banden ‘waarneembaar waren, die ook door vocEL en anderen in het kometen- 

licht zijn waargenomen en die men gewoonlijk aan het koolstof-spectrum toe- 

schrijft. Later hebben zij gevonden dat ook het licht in buizen, die vooraf 

dampkringslucht, zuurstof, waterstof, stikstof, koolzuur hadden bevat, bij 

genoegzame verdunning, dezelfde afstooting vertoonde. De afstooting had, bij 

toenadering van een geleider, reeds op grooten afstand plaats (Compt. rendus, 

26 Nov. 1876, p. 1014). HG. 

| hi 
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Afstand van eenige der het meest nabijzijnde vaste sterren. — Wij ont- 

leenen aan het tijdschrift Nature, 23 November 1876, de volgende cijfers, 

die de uitkomsten zijn van berekeningen , gegrond op de laatste bepalingen 

van de parallaxis der zon en van de snelheid van het licht. 

Naam der ster en Jaarlijksche Afstand in 

hare grootte, parallaxis. Zonafstanden. Lichtjaren. 

a Centauri (1 en 4) 0”,928 222,300 3,5 

61 Cygni (5'/, en 6) 0,553 373,400 5,9 

Lalande 21185 (7!/,) 0,501 el 400 6,5 

B Centauri (1) 0,470 439,100 9 

gp Cassiopee (5!) 0,342 603,100 ID 

Groombridge 34 (8'/,) 0,307 671,900 10,6 

Capella (1) 0,305 676,300 107 

Lalande 21258 (8!,,) 0,271 761,400 nn 0 

Oeltzen 17445 (8'/,) 0,247 835,100 13.2 

c Draconis (5) 0,216 858,500 13,2 

Sirius (1) 0,193 1,069,000 16 9 

a Lyrae (1) 0,180 1,146,000 18,0 

70 Ophiuchi (4!/,) 0,162 1,273,000 20,1 

n Cassiopee (4!), en 7) 0,154 1,539,000 21,1 

Procyon (1) 0,123 20,67 7,000 26,5 

Groombridge 1830 (6'/,) 0,188 1,748,000 27,6 

Poolster (2) 0,091 2,267,000 35,7. 

Om den afstand te doorloopen tusschen de zon en de verste planeet van 

“ons zonnestelsel, heeft het licht niet meer dan 4 uren en 10 minuten noodig. 

HG. 

Invloed der zonnevlekken op de aardtemperatuur. — Prof. LANGLEY, van 

het Allegany-observatorium, heeft proeven genomen om te bepalen hoe groot 

het verschil is tusschen de hoeveelheid warmte die uitstraalt van het midden 

van een zonnevlek en van eene even groote oppervlakte der penumbra en der 

photospheer. Daarop de verkregen uitkomsten in verband brengende met de 

‚uit de tafels van WARREN DE LA RUE, STEWART en LOEWY berekende opper- 

vlakte der zonnevlekken gedurende eene maximum-periode, komt hij tot het 

besluit dat in eene minimum-periode de zon van 0°%05 tot 0°,3 C. meer 

warmte naar onze aarde uitstraalt dan gedurende eene maximum-periode der 

zonnevlekken. (Nature, 23 Nov. 1876, p. 90). HG, 

ee eN 
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NATUURKUNDE. 

Merkwaardige hagel. — In een brief aan de fransche akademie gaf P. seccur 

de beschrijving en bijgevoegde afbeelding van merkwaardige hagelsteenen , die 

hij gelegenheid had waar te nemen tijdens een bui bij Grotte-Ferrara, in de 

maand September j. 1. Zij bestonden uit groepsgewijs vereenigde kristallen, 

volkomen gelijkende op kwartskristallen. De kristallen waren 10 tot 15 millim. 

lang. De groepen wogen 40 tot 60 gram, sommigen zelfs 300 gram. Slechts 

in klein aantal vielen te gelijkertijd eenige ronde, uit concentrische lagen 

samengestelde korrels. 

Ook bij deze gelegenheid, even als bij vroegere, zag hij duidelijk dat de 

hagelwolk door wervelwinden bewogen werd. Er hadden daarin onophoudelijk 

ontladingen van elektriciteit plaats, doch deze houdt hij voor gevolg, niet voor 

oorzaak der hagelvorming. De daartoe noodige koude wordt voortgebracht door 

de ten gevolge der wervelbeweging ingezogene hoogere luchtlagen. (Compt. 

rendus, 27 Nov. 1876, p. 1009). HG. 

Kwikdamp bij gewone temperatuur. — Om aan te toonen dat kwikzilver, 

even als alle andere vloeistoffen die damp kunnen vormen zonder daarbij 

eene chemische verandering te ondergaan, ook bij temperaturen ver onder zijn 

kookpunt verdampt, bezigt men, gelijk bekend is, een reepje bladgoud, dat, 

boven kwik in een besloten ruimte aanwezig, na korteren of langeren tijd 

geamalgameerd zich vertoont door een witte kleur aan de oppervlakte en 

spoedig door het bros worden en afbrokkelen, zoodra men het tracht te 

buigen. Als bij deze proefneming de afstand tusschen de beide metaalopper- 

vlakten slechts eenige millimeters bedraagt, dan gelukt het, al naar de tem- 

peratuur, in een of meer dagen daardoor het verlangde bewijs te leveren. 

Maar neemt men dien afstand merkelijk grooter , dan kan men maanden wachten 

voor dat het verschijnsel zich eenigszins overtuigend vertoont. Bij eenen afstand 

van gemiddeld 19 cM. tusschen beide metalen was er na ruim 7 maanden 

nog geen kleurverandering aan het goud te bespeuren. Veel overtuigender is 

het resultaat van deze proefneming als men, in plaats van goud, jodium 

gebruikt als herkenningsmiddel voor den kwikdamp. Een wijdmonds-stopfleschje 

van de kleinste soort, met jodium half gevuld en door zijn stop slechts onvol- 

komen gesloten, met eenig kwikzilver daarnevens in eene ruimte geplaatst, 

vertoont, al naar de grootte dier ruimte en de temperatuur, in eenige uren 

of in eenige dagen de aanwezigheid van kwikdamp in zijne nabijheid door de 
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vorming van rood kwikiodied aan den rand rondom de stop. Zelfs in een 

onvolkomen gesloten glaskas van meer dan 41,5 M* inhoud, is op deze wijze 

de verspreiding van kwikdamp tot op meer dan 1 M, afstand na eenige maan- 

den te bemerken. LN. 

Bedekking van het eene geluid door het ander. — Prof. A. M. MAYER 

(Philosophical Magazine, Se Series, II. p. 500) heeft door proefnemingen 

vastgesteld : 

{o. dat elk geluid onhoorbaar kan worden, zoodra te gelijk daarmede een 

ander klinkt, dat sterker en aanmerkelijk lager is; en 

Jo, dat ook het sterkste geluid geen ander onhoorbaar maken kan, dat 

lager is. 

Het eerste heeft hij op velerlei wijzen waargenomen. Onder anderen door 

de slingertikken van een klok die een vierde seconde sloeg te zamen met die 

van een zakuurwerk, dat vijfmalen in de seconde tikte. Elke vijfde tik daarvan 

werd door het geluid der klok als ’t ware weggenomen. Het geluid van deze 

laatste behoefde daartoe slechts driemaal sterker dan dat der eerste te zijn. 

Voor meer bijzonderheden dienaangaande, zoowel als voor de gevolgtrekkin- 

gèn welke Mm. hieruit afleidt, moeten wij verwijzen naar de aangegeven bron. 

LN. 

Afstooting van den el. lichtstroom in Geïslerbuizen. — Reeds DUMONGEL, 

in zijn bekend werkje: Notice sur lappareil de Ruhmkorff, vermeldt den 

invloed, dien een met den grond verbonden geleidend lichaam, in de nabij- 

heid gebracht van eenig deel van den wand van een Geislersche buis of van 

een elektrisch ei, kan uitoefenen op den vormen den glans van de meest nabij- 

gelegen deelen van het elektrisch lichtverschijnsel daarbinnen. REITLINGER en 

V. URBANITZKY hebben dezen invloed nader onderzocht. (Wiener Sitzungs- 

berichte 1876, en daaruit Les Mondes XLI, p. 680) en bevonden dat deze 

werking somwijlen door een aantrekking, maar ook soms door eene afstooting 

wordt voortgebracht, die het geleidend lichaam op de door den stroom lichtend 

gemaakte deelen van het verdunde gas uitoefent. Of het eene of het andere 

geschiedt hangt in de eerste plaats van den graad van verdunning van dit 

gas af en wel zoo, dat bij voortgezette verdunning eene aantrekking eerst 

onmerkbaar worden en dan in eene afstooting kan overgaan. 

Het kabinet der hoogere burgerschool alhier bezit eene buis van ALVERGNIAT 

te Parijs, ten deele met zwavelbarium gevuld en bestemd om de phosphores- 

centie van deze stof te vertoonen als zij verlicht wordt door het violette licht , 
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dat de stroom van een Ruhmkorff-apparaat of van eene Holtz. machine doet 

ontstaan in het mede daarin voorhanden zeer verdunde koolwaterstofgas. Dit licht 

vertoont de zoo even vermelde afstooting zeer duidelijk. Als men, terwijl de 

“ machine in werking en de buis horizontaal geplaatst is, den vingertop boven 

op een deel van deze laatste brengt, dan ziet men daar rondom het licht 

zeer verminderen en daar beneden zich verdichten, hetgeen hier vooral door 

het daardoor voortgebrachte sterker phosphoresceeren zeer in t oog valt. 

R. en v. u. bouwen op deze verschijnselen eene theorie van de kometen- 

staarten. Nadere bijzonderheden dienaangaande vindt men hiervoor, bl. 25. 

LN. 

PLANTKUNDE. 

Invloed eener verschillende bemesting op den plantengroei. — Reeds sedert 

vele jaren worden in het park van Rothamsted door de heeren LAWES en 

GILBERT proeven hierover genomen op een in vierkante vakken, elk van 10 

aren, verdeeld proefveld. Dit veld, vroeger eene weide, heeft sedert 40 jaren 

geen nieuwe zaden ontvangen. Over het geheele veld verdeeld, groeien 93 

soorten van planten, namelijk 54 dicotyledonen, 54 monocotyledonen en 15 

acotyledonen. Een 60-tal worden in elk der vakken aangetroffen. Deze zijn 

meerendeels grassen. 

In een vak dat sedert 20 jaren niet bemest is, bedraagt de gemiddelde 

oogst 25 centenaars hooi per hectare. In dit hooi werden 60 soorten van 

planten aangetroffen. Op 100 gewichtsdeelen hooi komen 69 deelen Gramineae, 

9 deelen Leguminosae en 22 deelen van planten tot andere familiën behoorende. 

Een naburig vak, jaarlijks bemest met 

Zwavelzure potasch 325 kilo per hectare 

» soda BAIN PED » 

» magnesia 125 » » » 

Phosphorzure kalk 400 » » » 

Ammoniakzouten 1000 » » » 

gaf een gemiddelde oogst van 75 centenaars per hectare, dus driemaal zoo- 

veel als het eerste, maar het getal der plantsoorten was gedaald tot 18, 

en van 100 gewichtsdeelen hooi bestaan 98,84 uit Gramineae, waarvan 

alleen Dactylis glomerata 39 perc. uitmaakt. 

Op een ander vak, dat evenals het vorige bemest was, alleen met uitzon- 

dering. dat de ammoniakzouten door 680 kilo salpeterzure soda waren ver- 

vangen, was de gemiddelde oogst ongeveer gelijk, en ook hier bestond het 

verzamelde hooi bijna uitsluitend uit gramineën, maar de soorten verschillen. 
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Poa trivialis en „Bromus mollis, beide schier afwezig in het vorige vak, 

maken bijna 67 proc. van den oogst uit. | 

Bij minder krachtige bemesting (met slechts de halve hoeveelheid ammo- 

niakzouten) bestaat het hooi grootendeels uit Mestuca ovina (49 proc.) en 

Agrostis vulgaris (21 proc.). 

Vermeerdert men de hoeveelheid der potaschzouten, dan nemen de Legu- 

minosen toe, zoo zelfs dat hun aandeel tot 40 proc. kan klimmen. 

Door vergrooting der hoeveelheid van ammoniakzouten, neemt onveranderlijk 

het aandeel der gramineën toe, terwijl andere planten, die gewoonlijk in 

weiden groeien, zoo als Ranunculus acris en bulbosus, Pimpinella sazifraga , 

Centaurea nigra, Achillea millefolium, Rumex acetosa , Plantago lanceolata 

enz., daarvoor het veld ruimen. (Archives d. sc. phys. et natur. 1876, p. 242, 

uit Journ. of Botany, Oct. 1876). HG. 

DIERKUNDE. 

Fossile reusachtige vogel van Nieuw-Mexico. — In de Proceed. Acad. 

nat. sc. van Philadelphia, April 1876, beschrijft Prof. coPr een tarso- 

metatarsus, die blijkbaar heeft toebehoord aan een reusachtigen vogel uit de 

orde der Cursores, welker pooten de dubbele grootte van die des struisvogels - 

hadden. Hij heeft daaraan den naam van Diatryma gigantea gegeven. 

Ook in de miocene-fauna van het Himalaya-gebergte zijn de overblijfselen 

gevonden van een echten struisachtigen vogel, met slechts twee vingers, even 

als de hedendaagsche struis. Hij heeft den naam ontvangen van Strutho 

asiaticus. (Journal de Zoölogie 1876, V, p. 267). HG. 

Generatio spontanea. — Vroegere onderzoekingen van DOLLINGER en DRYS- 

DALE hadden geleerd dat, wanneer eene maceratie van visch uitgedroogd werd 

en tot poeder gebracht, dit de kiemen bevatte van de door hen beschrevene 

springende en kelkvormige monaden.” Zij hebben thans eenige proeven geno- 

men in een Tyndallsche luchtkamer, waarvan de lucht als optisch zuiver 

geconstateerd was. Stof van eene visch-maceratie, gedroogd bij 150° en ver- 

volgens 10 minuten lang op 145° (5 graden hooger dan de volkomene monaden 

kunnen verdragen) gehouden, werd door de luchtkamer gestrooid, en nadat 

de zwaardere gedeelten er van naar beneden gevallen waren, werden 6 opene 

en 4 met een glasplaatje gedekte kleine kommetjes. met versch bereid ““Cohn’s 

Nutritive Fluid’ in de kamer gebracht en 24 uren aan zich zelven over- 

ir 4 

PE 
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gelaten. Daarna werden de glasplaten van de 4 overdekte kommen afgenomen. 

Alles was zóó ingericht. dat men dit doen kon zonder gevaar van stoffen 

van buiten in te laten. Na 4 dagen vond men in de 6 eerste kommetjes 

kelkvormige monaden, en springende in minder aantal. Twee dagen later 

werden de 4 overigen onderzocht; er waren geen kelkvormigen in 8 daarvan, 

zeer weinigen in het vierde, maar springende in allen. De kelkvormige monaden 

brengen grootere kiemen voort dan de springende, en het is dus waarschijnlijk 

dat de eersten eerst nederzinken en dat er dus weinigen overbleven om in 

de eerst bedekte kommetjes te vallen. (The Academy, Nov. 18, 1876, pag. 504). 

D. Ts 

Uitsterven van den Amerikaansche Bison. — In eene uitvoerige verhandeling 

over dit dier , welke een gedeelte uitmaakt van de geschriften, uitgegeven vanwege 

het Museum of Comparatwe Zoölogy of Cambridge, Mass., verhaalt 5. A. ALLEN 

dat, terwijl vóór deze eeuw het land van den Bison zich nog van het Groote 

Slavenmeer tot de Mexieaansche Staten Cohahuila en Tamaulipas, en van Oregon 

_ tot Pennsylvanië, Virginië en de beide Carolina’s uitstrekte , dit dier omstreeks 

1825 westwaarts van den Mississipi gedreven is, en thans alleen gevonden 

wordt in twee beperkte streken, ten westen door het Rotsgebergte begrensd, 

en van elkander gescheiden door eene aanmerkelijke tusschenruimte langs den 

Pacific-spoorweg. De noordelijke van deze twee streken strekt zich uit door 

de Canadeesche districten van het Athabasca- en Klein Slavenmeer en van 

Saskatchewan, en van het Montana-Territory der Vereenigde Staten. Het 

zuidelijke bestaat uit gedeelten van Texas, Colorado, Kansas en het Indianen- 

gebied, waar deze in elkanders nabijheid liggen. Het is duidelijk dat het uit- 

sterven van den Bison even spoedig voortgaat als dat der Roodhuiden, en dat 

de eenige hoop om er iets van over te houden berusten kan op het stichten 

van een onschendbaar bison-terrein, gelijk door Rusland voor den Europeeschen 

Bison of Wisent geschied is. Banie 

Samenleving van ratelslangen, prairie-honden en uilen. — Omtrent deze 

samenleving, waarvan reizigers soms melding maken, bericht A. TrÉcur. In 

een zoogenaamd “dorp” van Prairiehonden, beter Prairiemarmotten (Sperma- 

tophilus ludovictanus), dat er meer verwaarloosd uitzag dan een ander, even 

als dit gelegen nabij de Zoutrivier (een toevoerstroom van den Arkansas), 

vond hij in een door dezen marmot bewoond hol een kleinen uil (Athene 

cuniculara), en in een ander door de marmotten blijkbaar sedert geruimen 

tijd verlaten hol eene ratelslang (Crotalus confluentus Say). (Compt. rend. 

Tom. LXXXIII, pag. 605). D. L, 
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MENSOHKUNDE. 

Germaansche ras-eigenaardigheden in Duitschland. — In de September-, 

October- en November-nummers van het tijdschrift der Duitsche anthropologische 

vereeniging, geeft vircHow bericht van den uitslag der ondernomen onderzoekingen 

op ongeveer zes millioen schoolkinderen-in het gansche Duitsche rijk, betreffende 

de kleur van haren, oogen en huid. Wij weten dat het zuivere oud-Germaansche 

ras lichtharig, blauwoogig en blank van huid was, maar ook, dat er in de 

tegenwoordige bevolking der. Germaansche landen een aanzienlijk donker element 

te bespeuren is. Het aantal kinderen nu door vircHow als onderzocht ver- 

meld, is 5,619,728; die, welke den zuiver Germaanschen typus aanboden, 

bedroegen 32,11 proc., dus nagenoeg '/, der bevolking. Noord-Duitschland 

schijnt zuiverder dan Zuid-Duitschland: in Pruisen vormt de blonde bevol- 

king 35,47 proc. van het geheel, in Beieren daarentegen slechts 20,36. De 

grootste evenredigheid van blonden vindt men in Sleeswijk-Holstein, te weten 

43,35; dan komen Pommeren met 42,64 en Hanover met 41 proc. Het zui-- 

verst van alle plaatsen schijnt Cöslin in Pommeren — de geboorteplaats van 

VIRCHOW — te zijn; daar vond men 47,37 procent. Onder de Joden vond 

men 11,2 proc. met licht haar, blauwe oogen en blanke huid. 

Naar ons oordeel zijn, zoo niet alle, dan toch de meeste bruinharigen, vooral 

wanneer daar blauwe oogen en eene blanke huid bijkomen, onder de blond- 

harigen te rangschikken; het blond doorloopt in eene en dezelfde familie vaak 

alle tinten, van vlas- en geelblond en blond cendré tot vrij donker bruin toe. 

Bij kinderen van blonde ouders is het haar zeer dikwijls òf lichter òf don- 

kerder dan bij een van deze beiden, — maar nooit echt zwart, — tenzij 

misschien in een zeer zeldzaam geval van atavisme; bruinharige ouders daaren- 

tegen hebben niet zelden blondharige kinderen. Dit moet in aanmerking ge- 

nomen, en in elk geval bruinharigen niet met zwartharigen in dezelfde klasse 

van donkerharigen tegenover de lichtharigen gesteld worden. Terecht is ook 

tegen de conclusiën van vircHow opgemerkt, dat hij alleen schoolkinderen 

onderzocht heeft, terwijl het toch bekend is dat het haar, eerst blond, dik- 

wijls later bruin wordt. Zoo bleek dan ook inderdaad de evenredigheid van 

lichtharige kinderen beneden de 14 jaren 11,46 proc. grooter dan bij kinderen 

boven dien leeftijd te zijn. D. Le 
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STERREKUNDE. 

Spectroskopisch onderzoek der planeten. — Een uitvoerig spectroskopisch 

onderzoek der planeten, door Dr. H. c, voaeL in het werk gesteld, heeft tot 

de volgende hoofduitkomsten geleid. 

Alle onderzoekingen hebben bewezen dat het licht der planeten terugge- 

kaatst zonlicht is, met talrijke Frauenhofersche strepen, althans in dat der 

meer schitterenden, Mars, Venus, Jupiter en Saturnus. Het vermoeden door 

sommigen uitgesproken, op grond der waarneembare albedo, dat de beide 

laatsten ook een eigen licht zouden uitstralen, heeft zich niet bevestigd. Be- 

halve de Frauenhofersche strepen vertoonen zich in het spectrum van alle plane- 

ten, ook in dat van Uranus en Neptunus, en desgelijks in dat der Jupiter- 

manen absorptiestrepen, die het bestaan van een dampkring aanduiden, maar 

bij onderscheidene planeten nog verschil in plaats en kleur aanbieden. In het 

spectrum van den Saturnus-ring werden zulke absorptiestrepen niet waarge- 

nomen. (Ann. d. Phys. u. Chem. 1876 Bd. CLVIII p. 461.) HG. 

NATUURKUNDE. 

“Invloed van de dichtheid der lucht op den slingertijd. — Uit proefnemingen 

van KEDIER, door hem aan de Académie des Sciences medegedeeld in hare 

zitting van 14 Dee. 1l,, blijkt dat een secondenslinger, die bij een baro- 

9 
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meterstand van 730 mM. geheel juist ging, bij 790 mM. in 24 uur 0,6” 

zou ten achteren geraken. R. heeft daarbij het middel beschreven om ook 

dezen invloed te compenseren door het bevestigen aan de slingerlens van een 

holle gesloten doos, als die van den aneroide-barometer. EN. 

Eene radiometer-proefneming. — In dezelfde zitting der Académie he- 

richtte GROOKES dat hij hetzelfde radiometer-molentje had doen draaien, beur- 

telings in een kleineren en grooteren recipient. In het eene geval was de afstand 

van de wiekjes tot den wand ongeveer 6, in het andere geval 12 mM. Bij 

vulling van beide recipienten met hetzelfde gas op denzelfden graad van ver- 

dunning, draaide het molentje bij dezelfde bestraling in den kleinen recipient 

met een snelheid, die 50°, grooter was dan die in den grooteren recipient. 

Dit komt geheel overeen met de in den laatsten tijd meer en meer veld win- 

nende voorstelling, die de oorzaak dier beweging toeschrijft aan een reactie- 

werking der aethertrillingen tusschen die wanden en de ‘oppervlakten der 

wiekjes. LN. 

Een manometer voor zeer hooge drukkingen. — Caurerer beschrijft 

(Les Mondes, XLII p. 50) zulk een werktuig en eenige proefnemingen daar- 

mede. die zeer bevredigende uitkomsten hebben opgeleverd. Het bestaat uit 

een nauwe glazen buis, als een thermometer van een cilindrisch reservoir 

voorzien, dat zoowel als een gedeelte der huis met kwikzilver is gevuld. De 

te meten drukking werkt buiten op den glaswand en drukt dien naar binnen, 

waardoor het kwik in de buis stijgt en op eene schaal de samendrukking 

aanwijst. LN. 

Nieuwe wijze van het elektrisch koollicht aan te wenden. — De volgende 

handelwijze, waarvan de heer P. JABLOSCHKOFF de uitvinder is, zoude het 

gebruik van een regulateur overbodig maken, hetgeen voorzeker eene belang- 

rijke vereenvoudiging zoude zijn. 

Twee koolstukken zijn op korten afstand van elkander evenwijdig bevestigd 

en gescheiden door eene isoleerende zelfstandigheid, die geschikt is om tege- 

lijk met de koolstukken te verdwijnen. Zoodra de stroom doorgaat, vormt 

zich de voltaische boog aan de twee vrije uiteinden der koolstukken. De nabij 

zijnde laag der isoleerende zelfstandigheid smelt, vervluchtigt zich en ontbloot 

allengs de dubbele koolstaaf, geheel op de wijze, als bij een kaars door het 

smelten en verbranden van de was of het vet, de pit bloot komt. 
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Als isoleerende stof kunnen verschillende zelfstandigheden worden gebruikt. 

Het best voldeed een mengsel van zand en fijn gestooten glas. 

Ook eene verdeeling van het elektrisch licht, voortgebracht door een enke- 

len stroom, is langs dien weg mogelijk. Met eene enkele Gramme-machine 

gelukte het drie koollichten te doen branden. (Bull. de l'assoc. scientif. 26 

Nov. 1876.) | HG. 

Warmteleiding in gassen. — Naar eene opgave van Prof, JOS. PLANK 

(Wiener Akademischer Anzeiger 1876 N°. 17 en daaruit Curls Repertorium 

XIII S. 164), heeft deze door proefnemingen bepaald dat, als men het 

warmtegeleidingsvermogen in dampkringslucht gelijk 4 stelt, dit bedraagt 

voor Stikstof 0,993, 

» _Stikstofoxyde 0,951. 

» Ammoniak 0,917, 

» Lichtgas 2,670. | LN. 

Gewijzigde psychrometer. — Prof. BRUHNS beschrijft, als hem door den 

heer BOGEN uit Chili medegedeeld, eene wijziging in de inrichting van den 

bekenden hygrometer van REGNAULT. Deze bestaat in het vervangen van de 

zwavelaether, wier verdamping in den laatstgenoemden de verkoeling van de 

omhulling des eenen thermometers te weeg brengt, door een verschbereide 

zoutoplossing, die eene lagere temperatuur dan het dauwpunt heeft. Zoodra 

-deze uit een gomelastieken bol door eene buis van dezelfde stof in de ruimte 

rondom den thermometerbol wordt gebracht, veroorzaakt zij het beslaan van 

den metalen buitenwand. Na eenig wachten ziet men den thermometer lang- 

zaam stijgen en kan dan de temperatuur waarbij de aanslag weder verdwijnt 

nauwkeurig opnemen. (Carls Repertorium XIII S. 163.) 

In nog hoogere mate dan de oorspronkelijke van DANIEL, heeft deze in- 

richting het nadeel dat zij waterdamp brengt in de lucht, wier watergehalte 

„men bepalen wil. Zij mag dus bezwaarlijk eene verbetering heeten. LN, 

Variatie-barometer. — Dezen naam zou men kunnen geven aan den baro- 

meter, die GUTHRIE beschrijft (Philosophical magazine III p. 139). Na te 

hebben herinnerd aan de inrichting van DESCARTES, die het kwik in het 

zeer wijde boveneind van den barometer bedekte met een veel lichtere vloei- 

stof, welke reikte tot in een nauwe buis en aan den voorslag (van MORLAND 

Ref.) om het boveneind van de barometerbuis niet vertikaal, maar met ge- 

ringe helling naar boven gericht te plaatsen (de “controleur” van HUYGENS 
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schijnt hem niet bekend te zijn), komt hij tot zijne eigene inrichting, waar- 

van hij zegt dat het denkbeeld daartoe hem was aan de hand gedaan door 

een vroegere van DUPPA, die niet op den duur bruikbaar was gebleken. 

Zoo als al de voorgaande heeft deze ten doel om de veranderingen van 

den barometerstand vergroot zichtbaar em meetbaar te maken. Hier wordt 

dit verkregen door de beide armen van een hevel-barometer met elkander te 

verbinden door een horizontale buis, veel nauwer dan de beide deelen, waarin 

de kwik-oppervlakten zich bewegen, en het kwik in die buis op eene geschikte 

plaats te onderbreken door een klein luchtbelletje of een druppel zwavelzuur 

als index. Het is klaar dat, als de beide armen van zulk een barometer elk 

b. v. 20 mM. middellijn hebben en de bnis eene van 2, de veranderingen 

in den barometerstand door den index 50 malen vergroot zullen worden aan- 

gegeven. LN. 

Stratificatie van het elektrisch licht in verdunde gassen. — W. spor- 

TISWOODE heeft dienaangaande een onderzoek ingesteld en de uitkomsten 

daarvan medegedeeld aan de Royal Society. Een uitvoerig verslag van deze 

mededeeling is opgenomen in het Philosophical Journal III p. 144. Hij heeft 

de ontladingen van een Ruhmkorff-apparaat in Geislerbuizen onderzocht zoo- 

als zij zich vertoonden na de terugkaatsing in een draaienden spiegel. Wat 

hij daarbij heeft gevonden laat zich, voor zoo ver het geschikt is. om in 

weinig woorden te worden weergegeven, samenvatten als volgt. 

1°, De striae vertoonen een voortgaande beweging, meestal van de posi- 

tieve naar de negatieve elektrode. 

2’, Het is hoogst waarschijnlijk dat niet gestratificeerd licht steeds ontstaat 

ten gevolge van de fijnheid der striae, welke zich daarbij te snel bewegen om 

afzonderlijk zichtbaar te zijn. „LN. 

SCHEIKUNDE. 

Heeft er, in de tegenwoordigheid van alkaliën, eêne verbinding plaats 

tusschen ozon en stikstof? — Dit vraagstuk, dat met de nitrificatie en «an- 

dere nog niet geheel verklaarde werkingen in de natuur, waarbij men eene 

vastlegging der stikstof aanneemt, in verband staat, is door SCHÖNBEIN in 

zijn in 1849 verschenen Denkschrift über das Ozon toestemmend beantwoord. 

BerrnHeLoT heeft nu deze zaak aan een zorgvuldig onderzoek onderworpen en 

heeft overtuigend aangetoond, dat zulk eene verbinding niet plaats grijpt, 
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wanneer het gevormde ozon vrij is van phosphordampen. (Compt. rendus 8 

Janvier 1877 p. 61.) HG, 

Gebruik van tannine bij water-analyse. — Voor eenige jaren wees LEFORT 

aan, dat in het grondwater van kerkhoven lijm voorkomt. H. KAEMMERER 

heeft dit in drie gevallen bevestigd gevonden en raadt ter beproeving van 

drinkwater op de aanwezigheid van voor rotting vatbare organische stoffen 

het gebruik eener tannine-oplossing als reagens aan. Omtrent eenige voorzor- 

gen bij de aanwending hiervan te nemen, verwijzen wij naar het door hem 

in het Journal f. prakt. Chemie 1876 p. 322 hierover geplaatst opstel. 

HG. 

Rottingsgift. — In de Annales de Chimie et de Physique, Nov. 1876, 

is de vertaling gegeven van eene uitvoerige verhandeling van den Kopenhaag- 

schen hoogleeraar P. L, PANUM, hoofdzakelijk strekkende ten betooge dat, 

hoewel sommige lagere organismen, gelijk bacteriën, vibrionen, micrococcus 

enz., de dragers kunnen zijn van bijzondere ziektestoffen, er toch een eigen 

rottingsgift bestaat, dat oplosbaar in water is, door eene vele uren lange 

koking bij 400° niet vernietigd wordt, aan de werking van alkohol weerstand 

biedt, en niet vluchtig is. HG. 

PLANTKUNDE. 
: 

Diatomeën-schalen in hun geheel door plantenwortels opgenomen. —- 

Volgens eene mededeeling van Prof. P. B. WELSON, te Baltimore, zouden 

diatomeën-schalen: door de wortels van tarwe zoo worden opgenomen dat zij 

later in het stroo nog in herkenbaren staat werden teruggevonden. De proe- 

ven werden genomen door bij den bodem, waarin tarwe gezaaid was, zooge- 

naamde infusoriën-aarde van RICHMOND te voegen. Alleen de grootere soor- 

ten, gelijk die van Actinocyclus en Actinoptychus, werden niet opgenomen. 

(American Journal of Science and Arts, Aug. 1876.) 

Het feit is zoo zonderling, dat men wel zal doen met nieuwe onderzoe- 

kingen af te wachten, alvorens het voor wel bewezen te houden. HG, 

PHYSIOLOGIE. 

Photochemisch proces in het netvlies. — Eene gewichtige ontdekking ten 

opzichte van de beeldvorming in het oog is gedaan door KünNE, naar aanleiding 
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van eene iets vroeger gedane ontdekking door BoLL. Deze had bevonden dat 

de staafjeslaag gedurende het leven eene purperen kleur heeft, die echter 

spoedig na den dood verdwijnt. Küane hiervan uitgaande, heeft eene reeks 

van onderzoekingen gedaan, waarbij hem gebleken is dat de in het oog vale 

lende lichtstralen in de staafjeslaag een chemisch proces te weeg brengen, 

waardoor plaatselijk de purperkleur tijdelijk verdwijnt, zoodat er, evenals een 

photogram in de camera obscura, in het oog een optogram ontstaat, dat 

men, met in achtneming van eenige voorzorgen, zelfs aan het netvlies kan 

zichtbaar maken, nadat dit uit het oog genomen is (Centrallblatt der me- 

dicinischen Wissenschaften, 1817 N°. 3.). ARTHUR GAMGER heeft aan de 

oogen van kikvorschen en konijnen de waarnemingen van KüuNE bevestigd 

gevonden. (Nature, 1 Febr. 1877 p. 296.) HG, 

DIERKUNDE. 

Voortplantingsorganen der Ephemeriden. — “Na SWAMMERDAM,” zegt 

JOLY, “schijnt niemand deze organen ernstig onderzocht te hebben.” Volgens 

zijne onderzoekingen treft men bij de mannelijke voorwerpen deze organen 

aan. Twee penes aan den op één na achtersten buikring, buitenwaarts ver- 

gezeld van twee vierledige gewijzigde buikpooten, die te samen een soort 

van tang vormen. Twee buis- of zakvormige dunwandige testiculi (hommen 

van SWAMMERDAM), vol blaasjes (capsules spermiques), die gevuld zijn met 

cellen (cellules spermogènes), in welke opgerolde spermatozoiden zichtbaar zijn, 

Een vas deferens binnen den testikel, waaraan de blaasjes met korte steel- 

tjes zijn vastgehecht; dit vat gaat over in een canalis ejaculatorius, dat in 

een der penes dringt. SwAMMERDAM spreekt van vesicule seminales; JOLY 

zocht deze te vergeefs. Daarentegen vond deze het vas deferens en den canalis 

ejaculatorius, waarvan s. niet spreekt, niet alleen bij Baêëtis sulphurea, die 

hij ’t meest onderzocht, maar ook bij uit Holland ontboden Palingenia lon- 

gieauda. — Bij de wijfjes vond Jouy niets dan een vrij ruimen dubbelen 

zak, waarin verscheidene drie- of vierhokkige eierscheeden met eitjes uitloo- 

pen. De buitengewone kleinheid van die eitjes is reeds door SWAMMERDAM 

opgemerkt. Jouyv gelooft dat ieder van die zakken een eileider bezit, die 

onaf hankelijk van elkander zich openen in het vlies tusschen het 7° en 8° buik- 

segment. (Compt. rend. Tom. LXXXIII pag. 809.) PD, lj 

Zenuwstelsel der Echiniden. — L. FrEDeRrIcQ heeft bevonden dat de vijf- 

hoekige zenuwring om den slokdarm en de daaruit ontstaande vijf ambula- 
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craalstammen binnen een tot dusver onopgemerkt stelsel van kanalen liggen 

besloten. De zenuwring bezit van boven een gleuf, die hem in twee concen- 

trische ringen verdeelt; de buitenstrook gaat geheel, de binnenstrook slechts 

voor een klein gedeelte in de ambulacraalstammen over. De kanalen van deze 

liggen aan de buitenzijde der ambulacraalkanalen en hangen stevig samen met 

het wandbekleedend vlies der schaal. De zenuw ligt daarin geheel vrij. Ieder 

der takjes, die elke stam rechthoekig afzendt, dringt in een ambulacraalvoetje 

en eindigt onder het zuignapje in een knobbeltje, dat een gevoelsorgaan is. 

De fijne uiteinden van elken ambulacraalstam gaat eindelijk met het ambula- 

craalvat in het kanaal van het oogplaatje en eindigt tegen het vlies dat dit 

kanaal aan de buitenzijde sluit. Aan die uiteinden is geen spoor van lens of 

eenigen anderen optischen toestel te zien; ook de pigmentvlekjes zijn verzin- 

sels, en noch kunst- noch zonlicht vermag er eenig spoor van gevoeligheid 

in te doen ontstaan. — Voor de histologie en physiologie verwijzen wij naar 

het oorspronkelijke, en voegen er alleen bij, dat de vezels der spieren, die 

JOLY onderzocht, allen gladde vezels waren. (Compt., rend. Tom. LXXXIII 

pag. 860 en 908.) DIe 

Vrije toestand van Podophrya fixa. — Dit dier, behoorende tot de Suc- 

toria of Acinetina, en tot dusver beschouwd als, behalve in zijn eerste 

jeugd, steeds door een steeltje aan andere voorwerpen vastzittend, is bolvor- 

mig van gedaante en de zuigers zijn vrij regelmatig over het gansche lichaam 

verspreid, behalve op een klein gedeelte er van, dat altijd ligt ter plaatse 

waar zich eene contractile ruimte bevindt. EÉ. MmAuPas heeft bij dit dier het 

volgende verschijnsel waargenomen. Het gebeurt niet zelden dat die van zui- 

gers ontbloote plek zich inbuigt en eene gleuf vormt, terwijl tegelijkertijd 

de zuigers op het overig gedeelte des lichaams zich langzaam beginnen in to 

trekken. Op de oppervlakte der gleuf verschijnen in rijen gelegen tepeltjes, 

die zich van lieverlede tot stijve ciliën verlengen, terwijl de zuigers voort- 

gaan zich in te trekken en de gleuf zich uitbreidt om eindelijk een gordel 

om het geheele lichaam te vormen. De ciliën verlengen zich en beginnen zich 

te bewegen. Op dit oogenblik verlengt zich het lichaam vrij snel in ééne 

richting en plat zich tevens af, en men ziet dan de van ciliën voorziene plek 

aan ’t eene uiteinde des lichaams, dat nu het voorste eind geworden is, — 

doch zoo, dat de ciliën zich alleen op de smalle zijden van het afgeplatte 

lichaam bevinden. Wanneer de zuigers geheel verdwenen zijn, bewegen zich 

de ciliën al levendiger en levendiger, het lichaam raakt los en het dier 

zwemt vrij in het water rond. De overgang van den vrijen tot den vastzit- 
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tenden toestand geschiedt in omgekeerde orde, en zoo heeft MAUuPAS Podo- 

phryen vele malen van den eenen tot den anderen toestand zien overgaan. 

Podophrya fiza verdient dus dien naam niet en is een overgang tusschen de 

Suctoria en de Ciliata. (Compt. rend. Tom. LXXXIII pag. 910.) 

D. L. 

Een tweede Leptocardier. — Tot dusver werd deze opmerkelijke orde van 

visschen in het stelsel alleen vertegenwoordigd door Amphioxus (Branchio- 

stoma), waarvan eenige, hoewel min of meer twijfelachtige soorten, uit ver- 

schillende zeeën beschreven zijn. Dr. w. PETERS, te Berlijn, heeft nu de be- 

schrijving gegeven van een met Amphioxus verwanten maar er toch merkelijk 

van verschillenden vorm, die afkomstig is van Australië, uit de Moreton-baai 

bij Peale-eiland. Hij heeft er den naam van Epigomethys cultellus aan ge- 

geven. Het hoofdverschil met Amphiorus bestaat in de aanwezigheid van een 

hooge rugvin en in het ontbreken van aars- en staartvinnen. 

Beschrijving en afbeelding vindt men in het Journal de Zoölogie 1876; 

VEN. HG. 

MENSCHKUNDE. 

Bevolking der aarde. — In hun jaarlijksch overzicht van de bevolking der 

aarde, geven E. BEiM Een H. WAGNER daarvan de volgende schatting voor 

de verschillende werelddeelen. 

Quadraat- Bewoners 

kilometers. Bewoners. op l Q.-kilometer. 

Europa 9,902149 309,178300 31,2 

Azië 44,782900 824,548500 18,4 
Afrika 29,932948 199,921600 6,7 

Australië j 

en Polynesië 8,865684 4,748600 0,5 

Amerika 41,134154 85,519800 2,1 

134,617835 ___1423,917000 410,6 

(PETERMANN’s Mütheilungen, Ergänzungsheft N°. 49.) HG. 
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NATUURKUNDE. 

Bepaling van het specifiek gewicht der dampkringslucht. — De heer 

F. C. G. MÜüLLER beschrijft de volgende hiertoe strekkende handelwijze, die 

zoo eenvoudig is, dat zij zelfs als collegieproef kan dienen. 

In een klein kolfje, van omstreeks een half liter inhoud, wordt eene kleine 

hoeveelheid water gebracht en vervolgens de opening gesloten met een goed ° 

sluitenden caoutchoucprop, voorzien van een tot een lange spits uitgetrokken 

glazen buisje. Nu wordt het water aan den kook gebracht, en wanneer de 

koking lang genoeg geduurd heeft om aan te nemen dat alle lucht uit den 

kolf is gedreven, dan smelt men de spits van het glazen buisje toe. 

Men laat dan den kolf afkoelen en weegt hem. Daarop breekt men de spits 

af, lest het afgebroken stuk ook op de schaal, laat de lucht toetreden en 

weegt weder. Om de temperatuur-correctie te ontwijken, kan men in ĳs af- 

koelen. Dan kan ook de spanning des waterdamps worden veronachtzaamd. 

Met nog grootere zekerheid kan het luchtledig worden daargesteld, wanneer 

men, in plaats van water, verdund zwavelzuur in het kolfje kookt en met 

de koking ophoudt, zoodra zwavelzure dampen beginnen te ontwijken. Dan 

echter vervalt de caoutchouc-prop met het buisje, en moet de hals des kolfs 

zelven worden uitgetrokken. 

De verder noodige bewerkingen om uit het gevonden verschil in gewicht 

het specifiek gewicht der lucht te berekenen, behoeven hier geen vermelding. 

De schrijver beschrijft ook nog eene andere. methode tot bepaling van 

het specifiek gewicht van andere gassen, doch die ons minder nauwkeurig 

voorkomt. Wij verwijzen daarvoor naar Berichte d. deuts. chem. Ges. 1876, 

p. 1626. HG. 

6 
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Verhitting van zoutoplossingen door ingevoerden waterdamp. — Fr. c. G. 

MüLLER bevond dat zoutoplossingen, waardoor men waterdamp van 100° 

voert, allengs tot bijna haar eigen kookpunt verwarmd worden. Zoo b. v. 

werden oplossingen van chlorcalcium daardoor verwarmd tot 103’, 121°5, 

125°, 147°,5, terwijl hare respectieve kookpunten 104°, 122°,5,127° en 150°5 

bedroegen. E | 

Men kan dit gemakkelijk waarnemen aan een thermometer, waarvan men 

den bol vooraf in eenen zoutoplossing heeft gedoopt en dien men dan boven 

waterdamp van 100’ houdt. Het kwik stijgt dan boven 100°, tot aan het kook- - 

punt der oplossing, waarmede men den bol bevochtigd heeft. 

Deze waarnemingen leiden den schrijver tot eenige theoretische opmerkin- 

gen, waaromtrent wij naar zijn opstel verwijzen, in Berichte d, deuts. chem. 

Ges. 1876, p. 1629. - HG. 

Werktuigen uit bergkristal. — De onveranderlijkheid van het bergkristal 

tegenover scheikundige agentia, zijne hardheid en schier volkomene onbuigzaam- 

heid, gevoegd bij zijn betrekkelijk gering specifiek gewicht (2,65), dat onge- 

veer dat van het aluminium evenaart, maken het bijzonder geschikt als ma- 

teriaal voor sommige werktuigen, die eene groote en blijvende nauwkeurigheid 

vorderen. Reeds heeft SIEGFRIED STEIN daaruit gewichten, lengtematen en 

kranen doen vervaardigen. Thans is men ook bezig een balansbalk van berg- 

kristal te maken. Ook voor verdeelde cirkels aan theodolithen, quadranten en 

dergelijke instrumenten verdient het aanbeveling. Thans is hij bezig of stelt 

hij voor (dit is in de mededeeling niet geheel duidelijk) een normaal-thermo- 

meter uit een lang stuk bergkristal te vervaardigen. De nauwe holte der 

buis wordt door boring verkregen, op eene dergelijke wijze als bij de fijne 

stalen naalden geschiedt, die gebruikt worden aan de kleine injectors voor 

onderhuids-inspuitingen. Aan het tegenovergesteld einde wordt, dergelijks door 

uitboring, het kwikzilver-reservoir aangebracht, dat vervolgens door een conisch - 

ingeslepen stop van onderen volkomen luchtdicht kan gesloten worden. Om 

den stop, zoo noodig, weder te kunnen verwijderen, dient een daarin 

vastgezet iĳzerdraadje, dat men door een magneet kan doen aantrekken. Wan- 

neer de thermometer gereed is, wordt de stop door een mede uit bergkristal 

vervaardigd wigje bevestigd. (Berichte der deuts, chem. Ges. 15 Januari 

1877, p. 1825). HG. 
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METEOROLOGIE. 

Laagste op aarde waargenomen temperatuur. —- Gedurende de laatste 

noordpoolreis onder kapitein NArEs, bleef aan boord van de Alert op 82°27’ 

N. Br., het kwikzilver in Februari 14 dagen lang bevroren. Daarop volgden 

4 iets minder koude dagen, gedurende welke het kwikzilver ontdooide, en 

toen wederom 15 dagen, waarin het kwik bevroren bleef. De laagste tempe- 

ratuur, — 73,70 Fahr. — — 58,7° Cels., werd waargenomen in het begin 

van Maart (Nature, 9 Nov. 1876). 

Even lage en zelfs nog iets lagere temperaturen zijn echter waargenomen 

in Siberië. Newerov zag te Jakutsk in 1838 den thermometer op — 60° C., 

en MIDDENDORFF gelooft dat deze in het vrije veld nog lager zou gestaan 

hebben. In de jaren 1828 en 1854 werden te Jakutsk temperaturen van 

— 98° waargenomen. Te Jenisseih, dat op 58°,27’ N.Br., derhalve juist 24 

graden zuidelijker dan de overwinteringsplaats van de Alert en slechts om- 

streeks 6° noordelijker dan Amsterdam gelegen is, daalde de thermometer 

op den 12den Januari 1872 tot op — 58,6’, terwijl het gemiddelde der tem- 

peratuur van dien dag — 54,9° bedroeg (Zeitschr. für Meteorologie, 1 Dec. 

1876, pag. 364). | HG. 

Een noorderlicht onder de wolken. — Dit zeldzaam verschijnsel werd in 

den nacht van 2—3 Januari 1876 waargenomen te Hernösand in Zweden door 

S. HJELTSTRÖM. Om 11“30"' nam hij een noorderlicht-boog in het Noorden 

waar. De hemel was volkomen bedekt met laag hangende wolken, die het 

lichtschijnsel der stad in het zenith terugkaatsten. De lichtsterkte van den 

boog was iets zwakker dan gewoonlijk op die breedten, maar toch nog sterk 

genoeg om in het water van de haven een teruggekaatst beeld te vormen. De 

breedte van den boog was eenigzins afwisselend. Snel uitschietende stralen 

werden niet waargenomen. Het verschijnsel duurde tot 1730” (Zestschr. für 

Meteorologie, 15 Nov. 1876, pag. 351). HG. 

PLANTKUNDE. 

Bacillus anthracis. — Over Bacillus anthracis, eigen aan het bloed van 

dieren die aan het zoogenaamde miltvuur lijden, heeft kocn in de Beiträge 

zur Biologie der Pflanzen, 11 Bd. 1876, onderzoekingen in het licht ge- 
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geven. B. anthracis vermenigvuldigt zich zeer snel en wordt gemakkelijk van 

het bloed van het eene dier in dat van het andere overgebracht. In een 

Cavia overtrof het aantal bacilli soms dat van de bloedlichaampjes. Zij zijn 

minder vruchtbaar bij konijnen, en nog minder bij muizen. Wanneer zij gê- 

plaatst worden in serum, op eene temperatuur van 36° tot 37°, in aanra- 

king met vochtige lucht, verlengen zij zich aanmerkelijk, zelfs tot honderdmaal 

hunne oorspronkelijke grootte. Zij krommen zich en vlechten zich door elkan- 

der, terwijl zij hunne doorschijnendheid verliezen en een korreligen inhoud 

vertoonen. De granulatiën nemen toe, zoodat de draden op parelsnoeren ge- 

lijken, en scheiden zich eindelijk als sporen af. De tegenwoordigheid van lucht 

is voor dit proces noodzakelijk. Zoo de bacilli geplaatst zijn in eene midden- 

stof, die arm aan zuurstof is, wordt hun inhoud troebel en verdwijnt. De in 

vocht bewaarde of gedroogde bacilli verliezen spoedig het vermogen om het 

miltvuur te veroorzaken, doch de sporen niet, welke die ziekte kunnen doen 

ontstaan nadat zij drie maanden lang in een waterig, of zelfs in een rottend 

vocht bewaard zijn geworden. Gedeelten van gedroogde milt, die sporen be- 

vatten, zijn nog na vier jaren geschikt geweest tot inenting der ziekte. B. 

anthracis ontwikkelt zich niet in het bloed van katten, honden, vogels en 

koudbloedige dieren. — Het nadeel door deze microphyten aangericht , is ontzet- 

tend. In het gouvernement van Novgorod veroorzaakten zij tusschen 1867 en 

1870 den dood: van meer dan 56,000 schapen, runderen en paarden en van 

528 menschen. In het Mansfelder district in Saxen werden in één jaar 

186,000 schapen door hen gedood. Gelukkig is het phenylzuur hun zeer 

vijandig en zal waarschijnlijk bevonden worden zeer nuttig te zijn bij de be- 

handeling van het miltvuur, D. L. 

Voortbestaan van het vermogen om te kiemen bij tarwe en mais. — In 

de vergadering van de Zennean Society op den 18en Januari jl. toonde de 

heer R. IRWIN LYNCH een pot met groeiende tarwe, geteeld uit zaden, door 

de rampspoedige Amerikaansche noordpool-expeditie achtergelaten in de Pola- 

risbaai, op 81° 38’ N.B. Sir GEORGE NARES vermeldde in een brief aan Dr. 

HOOKER, dat dit zaad blootgesteld was geweest aan de wintervorsten van 

1872 tot 1876; niettemin waren van de te Kew gezaaide korrels 64 procent 

vatbaar voor kieming gebleven. Een mais-korrel, tusschen die tarwe gevon- 

denen ook ontkiemd, was, als tropische plant, in dit opzicht nog merkwaar- 

diger. (The Academy, Feb. 17, 1877). Daelis 
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DIERKUNDE. 

Generatio spontanea. — Ten vervolge op hetgeen wij op bladz. 14 mede- 

deelden, diene dat BASTIAN in eene nota aan de fransche academie blijft bij 

zijne bewering, “dat eene gekookte oplossing van potasch op 50° in onvrucht- 

bare urine bacteriën doet ontstaan, wanneer men de eerste bij de laatste ge- 

goten heeft in voldoende hoeveelheid tot volkomene neutralisatie, — en dat 

PASTEUR hem heeft uitgedaagd dit aan te toonen bij het gebruik van vol- 

komen zuivere potasch, opgelost in volkomen zuiver water, of, indien hij 

liever een andere potasch-oplossing wenscht te gebuiken, wanneer deze vooraf 

gedurende 20 minuten op 110°, of gedurende 5 minnten op 130’ gehouden 

is. (Compt. rend. Tom. LXXXIV pag. 187 et 206). Bed. 

Spijsverterings-orgaan der Phalangiden. — De Araneiden en Phalangiden, 

zegt F. PLATEAU, hebben een spijsbuis, die van talrijke blinde aanhangsels 

voorzien is; bij de eersten liggen deze aanhangsels in den cephalothorax en 

staan in verband met den zuigtoestel, bij de laatsten vullen zij bijna de geheele 

holte des lichaams en openen zij zich in een grooten zak op de linea mediana 

daarvan. Men heeft de coecums van beide groepen als analoog beschouwd. Dit is 

echter eene dwaling. Prareau beweert dat de blinde aanhangsels der Phalangiden 

analoog zijn aan de groote achterlijfsklier der Araneiden, verkeerdelijk tot dus- 

ver “lever” geheeten. Niet alleen dat tusschen deze in histologisch opzicht 

de grootste overeenkomst bestaat, maar het overvloedig uit beiden afgeschei- 

den vocht, dat vetten krachtig emulgeert, de albuminoiden oplost en ten 

koste van de zetmeelachtige- voedingsstoffen glucose voortbrengt, bewijst dat 

beide de spijsverteeringsklieren bij uitnemendheid zijn, (Compt rend. Tom. 

LXXXIV, pag. 224.) Ds, Ts 

Nest van Chiromys. — A. MILNE-EDWARDS €en A. GRANDIDIER hebben een 

nest van Chiromys madagascariensis (Aye-Aye), gevonden door den heer 

SOUMAGNE, ontvangen en onderzocht. Het is bolvormig en met veel zorg 

vastgemaakt aan den vorksgewijzen oorsprong van eenige takken van een dico- 

tyledonen boom. De buitenvlakte bestaat uit groote opgerolde Ravinalabla- 

den, van binnen uit vezels en gedroogde bladen. De ingang is nauw en 

op zijde geplaatst. De hoogere soorten der Lemuriden (de Indrineën en 

en eigenlijken Lemuriden), zeggen M en r en G., dragen altijd hunne jongen 

met zich. De lagere daarentegen voeden ze, ’tzij in gaten van boomen (Le- 

pilemures en Chirogaleae), ’t zij in wezenlijke nesten (Microcebus). Het nest van 
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Miecrocebus myoxinus gelijkt in het klein op dat van een kraai. Chiromys 

nadert dus ten dien aanzien tot de lagere soorten van Lemuriden. (Compt. 

rend. Tom. XLXXIV, pag. 196). oe EE 

Parasitische Trombidien. — In de vergadering van den 7en Februari der 

Entomological Society werd een uittreksel uit den Medical Observer van 

21 December jl. voorgelezen, waarin Dr. TILBURY FOX een geval verhaalt 

van jeukte, waaraan al de leden van zeker huisgezin, de hond en de kat 

ingesloten, onderhevig waren. Die jeukte werd veroorzaakt door een diertje, 

dat door Dr. corBorp herkend werd als een aardspinnetje (Frombidium). 

Welke soort het was, wordt niet vermeld. Dr. Frox geloofde dat het door 

den bond en de kat van planten in den tuin was overgebracht en op de 

menschen overgeplant. (The Academy, Febr. 24, 1877). D. Le 

Luchtzak bij Indris brevicaudatus. — Dit dier maakt een geluid dat zeer 

verschilt van dat der Propitheken en andere Lemuriden. Het is een soort van 

blaffen, hetgeen aan de inlanders van Madagascar aanleiding heeft gegeven 

het Amboanala, d. i. boschhond, te noemen. ÂLPH. MILNE-EDWARDS heeft 

bevonden dat het voorzien is van een luchtzak, die zich echter op eene ge- 

heel andere plaats opent dan dergelijke luchtzakken bij den Orang-oetan, de 

Mandril en eenige andere apen. De luchtzak van den Indris opent zich na- 

melijk verder achterwaarts, onder de cartilago ericotdea tusschen de twee eerste 

ringen van de trachea. Hij is aan de achterzijde van deze als het ware op- 

gehangen. (Ann. des sctenc. nat. Zoöl. 1875, 6me Sér. T. LI). HG. 

Luchtpijp van Manucodia Keraudreni. — Volgens professor PIRTRO PAVES, 

heeft de luchtpijp van dezen tot de familie der Sturnidae behoorenden en op 

Nieuw-Guinea levenden vogel eene zeer eigendommelijke ligging. Zij ligt na- 

melijk niet alleen buiten de borstholte, maar boven de musculi pectorales 

onmiddellijk onder de huid. Hij bevond echter dat er ten dien aanzien veel indi- 

vidueel verschil bestaat , en dat zij zich bij de wijfjes minder ver uitstrekt dan bij de 

mannetjes. Ware dit bij beide seksen gelijk, dan zoude zulks voor de wijfjes bij 

het broeden hinderlijk zijn. (Bibl. univ. Archives. 1875 p. 313.). HG, 

Bewijzen voor de afstammingsleer. — Een der meest gewone en, indien 

hij volkomen waar was, een der krachtigste gronden tegen de hypothese dat 

zich verschillende vormen of zoogenaamde soorten, de eene uit de andere, 

hebben ontwikkeld, is die, dat men geene overgangsvormen zoude vinden 

Ees Ros 
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Twee belangrijke bijdragen ter ontzenuwingen hiervan zijn onlangs geleverd 

door NEUMAYER en PAUL in Congerien- und Paludinenschichten in West- 

slavoniën (Abhandl. d. geol. Reichsanstalt, Bd. VII, 1875) en door Neu- 

MAYR alleen in zijne Verhandeling Ueber Kreide-Ammoniten (Sitzungbeer 

d. Kais. Akademie, Aste Abth. Bd, LXXI p. 639). Beide verhandelingen 

zijn voor geen uittreksel vatbaar, maar wij vestigen er alleen de aandacht 

onzer lezers op, omdat zij het duidelijke bewijs leveren dat, indien men zijne 

oogen niet opzettelijk sluit of, gelijk BRONN voor eenige jaren schreef, de 

twijfelachtige vormen, die niet juist in het systeem passen, onder de tafel 

werpt, zich wel degelijk onder de fossile vormen geheele vormenreeksen laten 

aanwijzen, die blijkbaar onderling in phylogenitisch verband staan. HG. 

Een Echidna op Nieuw-Guinea. — Hene uit een zoo-geographisch oogpunt 

gewichtige ontdekking wordt aangekondigd in Nature, 16 Nov. 1876 p. 66. 

Onder andere voorwerpen onlangs voor het stads-museum van Genua ontvangen 

door den markies G. DOvIA, van den heer BRUIJN op Ternate, bevindt zich een 

groote soort van Echidna van het Arfakgebergte op Nieuw-Guinea. HG, 

Nieuwe levende Örinoiden. — Kort na zijne tehuiskomst met den Challen- 

ger, deelde Prof. WYvILLE THOMSON in de vergadering van 1 Juni der Lin- 

nean Society mede, dat gedurende de reis op meer dan één punt Crigoiden 

uit groote, diepten waren opgehaald. Bij de St. Pauls-rotsen werden uit eene 

diepte van 1850 vademen twee nieuwe Crinoiden door het net opgebracht, 

een geheel voorwerp van Bathycrinus Aldrichtanus en fragmenten van een 

ander, Myocrinus bethellianus. Op andere stations en bij verschillende ge- 

legenheden werden nog verkregen eene andere soort van Bathycrinus (B. gra= 

cilis) alsmede een fraaie kleine soort van Myocrinus, behalve eenige voor- 

werpen van de reeds bekende Zhizocrinus lofotensis van sars, Het geslacht 

Bathycrinus vereenigt in zich eenige der kenmerken van ZAizocrinus en van 

de pentacrinoide larven- toestand van Antedon (Comatula). Hgyoerinus nadert 

in structuur tot het palaeozoische geslacht Platicrinus of deszelfs onderge- 

slacht Dechoerinus. 

Voorts deelde w. T. ook het een en ander mede aangaande Echinodermen 

den Stille zee, behoorende tot andere klassen. Daaruit stippen wij hier alleen aan 

dat hij bij zeer vele soorten een broedzak vond tot opneming der eieren en waarin de 

jonge dieren ook tijdelijk een toevlucht vinden. Hij is van oordeel dat zeer vele 

Echinodermen in die zeeën eene rechtstreeksche ontwikkeling zonder tusschen- 

komenden larventoestand hebben. (Nature 6 Juli 1876, pag. 215). HG. 



48 WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 

Vormverandering van dieren door uitwendige invloeden. — Reeds in het 

vorige jaar deelde de russische natuuronderzoeker w. J. SCHMANKENWITSCH 

in het Zeitschrift f. wiss. Zoologie XXV, suppl., eene opmerkelijke bevin- 

ding mede, door hem bij de kweeking van Artemia salina opgedaan. Indien 

deze kweeking geschiedt in twee vaten met zout water, dan zullen de op- 

volgende generatiën die geboren worden in het water, waarvan men het zout- 

gehalte allengs verhoogt, de kenmerken van Artemia Nuhlausenü; en in dat 

waarvan men het zoutgehalte allengs vermindert, die van het geslacht Bran- 

chipus verkrijgen. Thans heeft hij de uitvoerige verhandeling, waarvan dit 

bericht slechts een voorloopig uittreksel was, in het russisch uitgegeven. Een 

uittreksel daarvan, waarin eenige bedenkingen tegen de juistheid zijner waar- 

nemingen worden beantwoord, is opgenomen in de Archiwes des sciences 

physiques et naturelles, 1876, p. 358. HG. 

VERSCHEIDENHEID. 

Toepassing der wiskunde op de ontwikkelingsleer. — Onder den titel van: 

Une loi mathématigue applicable à la theorie du transformisme, heeft de 

Luiksche Prof. peLBOEUF in de Revue scientifique van 13 Januari 1877 een 

opstel geplaatst, waarin hij, op wiskundige gronden, de noodzakelijkheid aan- 

toont eener allengsche en steeds toenemende veranderlijkheid der soorten en 

van eene daarmede gepaard gaande hoogere ontwikkeling. Dit opstel is we- 

gens zijn aard niet vatbaar voor een uittreksel. Wij vestigen er derhalve alleen 

de aandacht op onzer in het onderwerp belangstellende lezers, waarbij wij 

nog voegen, dat de heer GIARD, Prof. te Rijssel, in het den 40den Februari 

verschenen nommer van hetzelfde tijdschrift, eenige zeer belangrijke opmer- 

kingen over het vorige opstel van DELBOEUF en tevens eenige merkwaardige 

voorbeelden van transformisme heeft medegedeeld. HG. 

PS 4 

er ndash df Be ve deden 



WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 

NATUURKUNDE. 

Foucaults proef met behulp der Sirene. — Voor eenigen tijd deelde BOUR- 

BOUZE aan de Academie des sciences (zitting van 18 Dec. 11.) mede, dat hij 

in de bekende «trène acoustigue van CAGNIARD LATOUR een eenvoudig mid- 

del had gevonden om een roodkoperen schijf in snelle rotatie te brengen 

tusschen de polen van een sterken elektromagneet. Die schijf wordt dan, 

gelijk bekend is, zoodra de elektromagneet in werking wordt gebracht, plot- 

seling tot stilstand gedwongen. Deze wijze van inrichting der proefneming 

biedt nu twee voordeelen aan. Ten eerste wordt daarbij het vrij kostbare 

raderwerk, dat daartoe, of hoogstens ook nog ten gebruike bij den gyroskoop , 

opzettelijk moet worden aangeschaft, vervangen door de wel in elk physisch 

kabinet voorhanden sirene, en ten tweede is de uitwerking niet slechts door 

het gezicht, maar ook door het gehoor, en dus voor een eenigermate talrijk 

auditorium, veel beter bemerkbaar. 

Reft. heeft deze handelwijze gevoled met eenige wijziging, die haar naar 

hij meent nog veel meer voor iedereen toegankelijk maakt. In plaats van, 

zooals BOURBOUZE, eene uitsluitend daartoe bestemde roodkoperen schijf te 

plaatsen op de spil der beweegbare sirene-schijf, heeft hij deze laatste zelve 

als beweegbaren geleider gebruikt. Daarbij kan men nu de beide iĳzerstaven , 

die met de pooleinden van den elektromagneet zijn verbonden, niet tegenover 

elkaâr met een deel der schijf daartusschen plaatsen. Maar wanneer men ze 

daarboven op geringen afstand en diametraal tegenover elkander plaatst, dan 

verkrijgt men van een elektromagneet van omstreeks 4 centimeter middellijn 

d 
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en 30 c.M. lengte der staaf, met den stroom van twee groote Bunsen- of 

zelfs chroomzuurelementen werking genoeg, om den toon der sirene plotse- 

ling zeer merkbaar te doen dalen. LN. 

Transport der Tonen bij de elektrolyse. — Een glazen bakje, van om- 

streeks 8 c.M. lang, 3 breed en evenzoo diep, is door twee poreuse tus- 

schenschotjes — fragmenten van gebroken cellen voor Grove-elementen, met 

gips bevestigd — overdwars in drie afdeelingen verdeeld. De eerste wordt 

gevuld met een zooveel mogelijk neutrale oplossing van natriumsulfaat, de 

tweede met gedestilleerd water, dat door lakmoes gekleurd is, de derde met 

gedestilleerd water alleen. Hierin en in de zoutoplossing worden platinaplaat- 

jes, zoo groot als zij gevoegelijk zijn kunnen , zeer nabij de poreuse tusschen- 

wanden geplaatst en verbonden het eerste met de positieve, het tweede met 

de negatieve pool van eene batterij van 10. of 12 Bunsen-elementen, die voor 

deze proef zonder hinder vrij klein kunnen zijn. Na 10 of hoogstens 15 

minuten is het gedestilleerde water in het positieve bakje zuur genoeg ge- 

worden om eene duidelijke reactie op blaauw reageerpapier te vertoonen, en 

een paar droppels chloorbaritumoplossing brengen daarin een even duidelijke 

troebeling te weeg. Er is dus zwavelzuur uit het bariumsulfaat,-door het 

lakmoesaftreksel heen, naar de positieve elektrode overgebracht geworden. 

Toch kan men in dit plantensap, ook door de nauwkeurigste waarneming 

bij vergelijking, niet de minste verandering van kleur bespeuren. 

Deze resultaten zijn reeds lang bekend. Maar, niettegenstaande hunne on- 

miskenbare belangrijkheid, voor de physica door het feit van het transport 

en voor de chemie door het onverkleurd blijven van het blauwe aftreksel, 

vindt men ze toch slechts in zeer enkele leerboeken van een dier weten- 

schappen vermeld. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de moeielijkheid of althans 

langdurigheid der demonstratie. Naar. de vroegere wijze van doen gebruikte 

men daartoe drie afzonderlijke bakjes met vocht, die door twee met gedes- 

tilleerd water gevulde heveltjes met elkander verbonden zijn. De groote uit- 

wendige weerstand, welke hierdoor aan den stroom werd geboden, was oor= 

zaak dat men of een zeer groot aantal elementen gebruiken, of zeer lang 

wachten moest om duidelijke reactiën te verkrijgen. 

De hierboven beschreven inrichting is bestemd en misschien geschikt om 

dit bezwaar op te heffen. LN. 

Verbeterde zakspectroskopen. — Apam mivaerR (192 Tottenham court= 

road te Londen) vervaardigt, naar een bericht van SCHELLEN (Poggendorffs 
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Annalen, Beiblätter I. S. 124), kleine spectroskopen à& vision directe, 

zooals die van HOFFMANN te Parijs en BROWNING te Londen, waarin, door 

het gebruik van een cylinderlens in plaats van eene sphaerische tusschenspleet . 

en prisma en een achrômatische lens als oculair, een veel grootere licht- 

sterkte dan in de gewone wordt verkregen en daardoor ook het duidelijk 

zichtbaar zijn van het violette deel des spektrums, hetgeen, zooals men weet, 

in de laatste wel wat te wenschen liet. Zij kosten desniettemin te Londen 

niet meer dan 2 ®, kleinere nog 5 Sh. minder, LN. 

Calciumchloried en sneeuw als bevriezend mengsel. — Men weet dat dit 

zout, als het van zijn kristalwater is beroofd, met water of ook zelfs met 

sneeuw vermengd eene temperatuursverhooging in plaats van verlaging voort- 

brengt, en dus ook dat het, om de grootst mogelijke temperatuurverlaging door 

zijne vermenging met sneeuw te kunnen voortbrengen, niet meer water dan 

het constitutiewater der kristallen moet bevatten. In een arbeid over de be- 

vriezingstemperaturen van zwavelzuur op. verschillende verdunningsgraden, die 

zeer belangrijk, maar niet wel vatbaar is om in kort uittreksel te worden 

weergegeven (Wiener Sitzungsberichte, en daaruit Journal de physique, IV 

p. 64), geeft PFAUNDLER eene eenvoudige manier aan de hand om het zout 

met juistheid op den richtigen graad van hydratatie te verkrijgen. Men lost 

het daartoe in kokend water op in zulk eene hoeveelheid dat het kookpunt 

juist 125° C. bereikt, niet hooger en niet lager. Men laat nu die oplossing 

onder voortdurend roeren vast worden, of giete haar in dunne plaatjes uit, 

die nog warm snel worden fijngestooten. 

3 Deelen van dit zout en 2 deelen sneeuw verlagen de temperatuur tot 

—_51° C. LN. 

SCHEIKUNDE. 

Phosphorescentie van organische zelfstandigheden. — Rapziszewskr heeft 

gevonden (Sitzungsberichte der chemische Gesellschaft zu Berlin 1877 , p. 70) 

dat sommige organische verbindingen de eigenschap hebben om bij gewone 

temperatuur door langzame verbranding in ’t donker te lichten, zoodra zij 

met een alkoholische oplossing van bijtende kali worden in aanraking ge- 

bracht. Dit zijn hydrobenzamide, amarine en lophine, zoowel als het onge- 

zuiverde produkt der werking van alkohol en ammoniak op benzile. un. 

Schijnbaar abnormale ontledingen door koolzuur. — In weerwil dat kool- 

zuur algemeen als een zeer zwak zuur geldt, is het toch een der krachtig- 
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ste agentia in de natuur. Morr heeft in een opstel, geplaatst in de Annalen 

der Chemie und Pharmacie, 1877, Bd. 185, p. 286, door proefnemingen 

aangetoond, dat het koolzuur, onder zekere omstandigheden, in staat is veel 

sterkere zuren, namelijk azijnzuur, chromzuur, phosphorzuur , kiezelzuur , boor- 

zuur, wijnsteenzuur, uit hunne verbinding met bases te verdringen. Ook een 

groot deel der metamorphische verschijselen in rotsgesteenten verklaart zich 

uit den invloed dien koolzuurhoudend water daarop uitoefent. HG, 

GEOLOGIE. 

Da Nordenskjöldsche ijzermassa’s. — Men weet dat vóór eenige jaren door 

NORDENSKJÖLD, op het eiland Disko in Noord-Groenland, ijzermassa’s van vele 

duizende ponden gewicht werden gevonden, die door hem voor meteorieten zijn 

verklaard. Zij zouden gedurende de mioceen-periode gevallen zijn en wel ter- 

wijl eene basalteruptie plaats greep, daar dergelijke kleinere stukken ijzer 

ook in het naburige basalt worden aangetroffen. Een nader onderzoek van 

K. J. V. STEENSTRUP (Wiss. Mitth. d. Naturhist. Vereins in Kopenhagen, 

1875, N° 16—19) heeft deze duiding echter zeer in twijfel gesteld. 

STEENSTRUP beschouwt deze iĳzermassa’s als van tellurischen oorsprong en 

als met de basalteruptie opgevoerd. De aanwezigheid van nikkel daarin heeft 

geen bewijskracht. Eene minstens 28.000 kilogr. zware massa van nikkel- 

houdend magneetkies werd gevonden in eenen olivinrijken basalt, bij Igdlo- 

kunguak aan het Waigatt. (Neues Jahrs. f. Miner. etc. 1877. H. 1, p. 91). 

HGe. 

Steenrivieren. — In Nature, 22 Febr. j.l. beschrijft WYVILLE THOMSON 

een merkwaardig schouwspel, dat hij, op zijne reis met de Challenger, op 

de Falklands-silanden waarnam. Van zee uit op eenigen afstand gezien , scheen 

het alsof van de bergen gletschers afdaalden. Bij het bezoek dier plekken, 

bleek het eehter dat deze alleen bestonden uit groote steenbrokken, bestaande 

uit kwartsiet, hetzelfde gesteente, waaruit ook het gebergte is. samengesteld. 

Zij vulden van daar de vallei, die met een zachte helling, van 6°8' naar 

zee afdaalt. Een nader onderzoek leerde hem ook hoe die steenstroom allengs 

ontstaan is. De kwartsiet is namelijk, zoolang zij nog een bestanddeel der 

rots uitmaakt, samengesteld uit hardere en zachtere zandsteenachtige gedeel- 

ten. De laatste verweeren het eerst, en de hardere steenbrokken vallen aan 

den voet der rots. Daar worden zij allengs met plantengroei overdekt. BEen- 
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maal tot een bestanddeel van den bodem geworden, zakken zij langzaam 
langs de zachte helling verder. Als oorzaak daarvan noemt hij in de 
eerste plaats de beurtelingsche uitzetting en samentrekking van de spons- 
achtige plantenmassa door.den regen. Elke uitzetting heeft een kleine afda- 
ling. ten gevolge, terwijl eene teruggaande beweging bij de samentrekking 
deze niet weder opheffen kan, omdat de ondergrond helt. Het van de ber- 
gen afdalende regenwater spoelt het gruis en de verweerde plantendeelen weg, 
het eene steenbrok schuift het andere langzaam voort, en zoo bereikt de 
steenstroom eindelijk de zee. 

Natuurlijk vordert dit een zeer lang, kwalijk te berekenen tijdsverloop. 

WYvILLE THOMSON is van meening, dat ook elders, namelijk in Schot- 
land, zulke ‘“moraines’’, die men gewoon is als door vroegere gletschers ge- 

vormd te beschouwen, aldus kunnen ontstaan zijn. HG. 

METEOROLOGIE. 

Caoutchouc-ballonnen ter bepaling der windrichting en van de hoogte der 
wolken. — Sedert het begin van Februari laat SECRETAN, de bekende ver- 

vaardiger van optische instrumenten van den Pont-neuf te Parijs, dagelijks 

des middags ten 12 ure, kleine luchtballons op, om de richting der luchtstroo- 

men en de hoogte der wolken te bepalen. De uitkomsten worden dagelijks 

medegedeeld in de Petit Moniteur. De ballons worden gratis gegeven door het 

Grand Magazin du Louvre, en zijn van caoutchouc, gevuld met zuiver 

waterstofgas. Hun omtrek bedraagt 0.9 meter. Door proefneming en bere- 

kening bevond FONVIELLE, dat de gemiddelde snelheid van opstijging 4 meters 

per seconde bedraagt. Het is derhalve, ter bepaling van de hoogte der wol- 

ken, voldoende het getal seconden te tellen, totdat de ballon in een wolk 

verdwijnt, en dit getal met 4 te vermenigvuldigen. Dat daarmede ook de 

richting en de snelheid van den wind in verschillende luchtlagen zich laten 

bepalen, is duidelijk. Reeds is gebleken dat dit nieuwe hulpmiddel voor de 

meteorologie tot belangrijke uitkomsten kan leiden. (Nature, 22 Maart 1877, 

p. 458). HG. 

PLANTKUNDE. 

Planten-ademhaling. — Uit eenige proeven door BÖHM genomen, over de 

ontwikkeling van zuurstof uit groene takken onder uitgekookt water in het 

zonlicht, leidt hij de volgende resultaten af: 

1°. Worden groene takken van houtplanten in het duister in eene be- 

grensde (door) kwikzilver ; afgesloten) „zuurstofhoudende atmospheer gebracht, 
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dan heeft er aanvankelijk eene vermindering, later echter, en wel nog vóór 

het geheele verbruik van de voorhanden zuurstof, als gevolg der inwendige 

ademhaling, eene vergrooting van het gasvolumen plaats. 

20, De vermindering van het gasvolume is, in dit geval, niet, zooals bij 

kiemende oliehoudende zaden, het gevolg van eene assimilatie van zuurstof, 

maar van de absorptie van het bij normale ademhaling gevormde koolzuur. 

3% Worden groene plantendeelen in een door kwikzilver afgesloten buis, 

waarin zuiver koolzuur bevat is, gebracht, dan heeft er ook aanvankelijk 

eene vermindering, vervolgens, door inwendige ademhaling, eene vergrooting 

van het gasvolumen plaats. 

49 De absorptie van koolzuur door versche plantendeelen heeft niet uit- 

sluitend door het celsap plaats; zij heeft namelijk ook plaats, evenals bij 

kool, door takken, die vroeger bij 100° C, gedroogd waren. 

5’, Worden versche groene looten van Ligustrum vulgare onder uitge- 

kookt water aan het zonlicht blootgesteld, zoo scheiden zij veel meer zuur- 

stof af dan de luchthoeveelheid bedraagt die vóór de proef daarin bevat was. 

Die zuurstof stamt grootendeels af van het koolzuur dat bij de inwendige 

ademhaling zich van de aanwezige plantenzelfstandigheid heeft afgescheiden. 

Na 3 of 4 dagen houdt de gasontwikkeling geheel op, ofschoon de takken 

er nog frisch uitzien en de lenticellen zich aanmerkelijk vergroot hebben. 

Na langer dan een week, wordt de schors bruin en begint, ten gevolge 

eener boterzuur-gisting, eene ontwikkeling van koolzuur- en waterstofgas. 

(Ann. d.-Chemie u. Pharm. 1817, Bd. 185, p. 257). HG, 

DIERKUNDE. 

Generatio Spontanea. — BasriaN heeft de uitdaging van PASTEUR, ver- 

meld op. bladz. 45 van dit Bijblad, aangenomen. Hij verzekerde nu dat 

onvruchtbare urine, waarbij eene voldoende hoeveelheid kguor potassae ge- 

voegd was, die gedurende 20 uren op eene temperatuur van 110° C. was 

gehouden, na verloop van 24 tot 48 uren in volle gisting en vol bacteriën 

was. bevonden. Pasreur heeft de benoeming eener commissie gevraagd, en 

in deze zijn benoemd DUMAS, MILNE-EDWARDS el BOUSSINGAULT. (The 

Academy, March 10, 1877. pag. 210.) — Nog vermelden wij, dat PASTEUR 

in de vergadering van de Academie des Sciences van 29 Januari mededeelde 

zijne ondervindingen aangaande de verbreiding van bacteriën in water. Het 

water van de Seine bevat bacteriën-kiemen van verschillende soort en in 

groote hoeveelheid; sommige daarvan zijn bestand tegen eene temperatuur 
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van 100° C. in niet zure middenstoffen, en tegen eene van 130° C. in 

droge lucht. Zulke kiemen zijn ook steeds aanwezig in gewoon gedestilleerd 

water, ofschoon men dit door eenige doelmatige voorzorgen daarvan volko- 

men vrij kan houden. In water uit onderaardsche bronnen vindt men er geene 

voor het besmet is met athmospherische stof of met water van de opper- 

vlakte. Filtratie is onvermogend om ze van het water te scheiden. (Compt. 

rend: Tom. LXXXIV. pag. 206). Dl. 

Metamorphose van Batrachiërs. — In 1871 berichtte Dr. BELLO dat een 

boomkikvorsch, te Porto Rico bekend onder den naam van coqui, zijne eieren 

op bladeren van planten leî, ver van eenig water; dat de jongen dadelijk 

luchtademende dieren waren en geene regelmatige metamorphose ondergingen. 

Daar hĳ het uitkomen uit de eieren niet had waargenomen, en de larven 

van zekere andere tropische batrachiërs (Cystignathus, Chiromantis) wel bui- 

ten het water, maar toch onder eene massa van schuim leven, werd BELLO'S 

opgave betwijfeld. Dr. Prrers heeft evenwel de waarheid er van bevestigd 

gevonden; de embryonen van de coqui (Hylodes Martinicensis Tschudt) be- 

zitten geen spoor van kieuwen of kieuw-openingen; de voor- en achterpooten 

ontwikkelen zich te gelijk en de staart is reeds eenige uren na de geboorte 

verdwenen. (Monatsber. der Akad. zu Berlin 1876, p. 709). — Eene dame, 

Mej. voN GHAUVIN, is het gelukt Axolotls, door ze aan een leven op het 

droge te gewennen, te dwingen zich in Amblystomen te veranderen. Omge- 

keerd heeft zij bij de jongen van Salamandra nigra, een landdier, kieuwen 

en een staartvin doen ontwikkelen, en ze bijna vier maanden in water doen 

leven. (Zeitschr. f. wissensch. Zoologie 1816, S. 522). Ee 

Spijsvertering in de maag. — Bekend zijn de waarnemingen door BEAU- 

MONT gedaan bij een Canadaschen jager, ALEXIS SAINT MARTIN, die een blij- 

vende maagfistel had. Rrcuer heeft thans de spijsvertering in een maag 

waargenomen op een jong man, lijdende aan eene volstrekte strictuur van 

den slokdarm, en bij wien om hem in ’t leven te houden de gastrotomie was 

aangewend. In dit geval heeft men het voordeel, dat zelfs geen speeksel in 

de maag kan komen. De spijzen, bestaande uit vleesch met zetmeelachtige 

stoffen en vet, worden als een brij in de maag gebracht en verdwijnen 

daaruit na 3 of 4 uren; melk is reeds na 1!/, tot 2 uren verdwenen. De 

chymus gaat niet trapsgewijs in den twaalfvingeren darm over, gelijk men 

veelal meent, maar op eens, in den tijd van omstreeks 15 minuten. Na 4 

uren is de maag ledig; honger wordt echter niet bespeurd voor 2 uren later, 
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De gemiddelde zuurheid van het maagvocht is gelijk aan ongeveer 41,7 gram 

acidum hydrochlorium op 4000, nooit lager dan 0,5 of hooger dan 3,2 

grammen. De hoeveelheid aanwezig maagvocht doet in dit opzicht niets af; 

wijn en alkohol vermeerderen de zuurheid, rietsuiker vermindert dien; zure 

of alkalische vloeistoffen, in de maag gebracht, veranderen de reactie van 

den maag-inhoud voor slechts korten tijd, minder dan een uur. De zuurheid 

van het maagvocht is sterker gedurende de spijsvertering dan in de tusschen- 

poozen, en schijnt tegen het einde der digestie toe te nemen. (The Academy, 

April 14, 1877, pag. 325). D. L. 

ANTROPOLOGIE. 

Tin van antiek brons. — Het laatste opstel door KARL ERNST VON BAER 

geschreven, is in Maart in het Archiv für Anthropologie verschenen en 

draagt tot titel: Von wo das Zinn zu den ganz alten Bronzen gekommen 

sein mag? De geographische verbreiding van vindplaatsen van tin is zeer 

beperkt, en Cornwall en de landen aan de Straat van Malacca worden ge- 

woonlijk verondersteld de aloude volken van tin voorzien te hebben. Uit een 

door vON BAER ingesteld onderzoek blijkt intusschen, dat tin voorkomt en 

bewerkt geworden is op twee plaatsen in Khorassan, tot dusver aan de meeste 

mineralogen geheel onbekend. Hij vermoedt dat het tin voor vele antieke 

Assyrische en Babylonische bronzen daarvan afkomstig is. (Jhe Academy, 

March 24, 1877, pag. 255). DL 

VERSCHEIDENHEID. 

De mechanische natuurwetten niet in strijd met de zedelijke vrijheid. — 

In de Comptes rendus van 19 Febr. j.l. komt een opstel voor van den heer 

BOUSSINESQ, Sur la conciliatton morale avec le déterminisme scientifique, 

en in die van 5 Maart een ander van den heer DE SAINT VENANT, getiteld : 

Accord des lois de la Mécanique avec la liberté de homme dans son ac- 

tion sur la matière. De hoofdstrekking dezer opstellen, die zich gedeeltelijk 

op mathematisch gebied bewegen, blijkt reeds uit hunnen titel. Voor uittrek- 

sel zijn zij uit den aard der zaak niet geschikt. Maar wij maken er diegenen 

onzer lezers opmerkzaam op, die met ons van meening zijn dat er nevens 

het wetenschappelijk determinisme, dat ons de geheele natuurwetenschap pre- 

dikt, nog plaats is voor het geloof aan eene zekere mate van zedelijke 

vrijheid. HG. 

| 
| 
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STERREKUNDE. 

De komeet van Encke. — Verscheiden jaren lang heeft de heer v. ASTEN 

zich bezig gehouden met het onderzoek der vraag, of men recht heeft met 

ENCKE te besluiten tot de aanwezigheid van een weerstandbiedend medium 

dat de hemelruimte vervult, op grond der versnelling die deze komeet bij 

haar loop rondom de zon zoude ondervinden. Dit onderzoek is eerst onlangs 

geëindigd en de uitkomst aan de Petersburger akademie medegedeeld (Bul- 

letin de Acad. imp. Janvier 1877). In het algemeen is die uitkomst be- 

vestigend niet alleen, maar de berekening leidt ook tot het besluit, dat de 

waargenomen storingen verwekt worden door een medium, waarvan de dicht- 

heid omgekeerd evenredig is aan het quadraat van den afstand der zon, en 

dat aan de beweging van een lichaam daarin eenen weerstand biedt, die 

evenredig aan het quadraat der snelheid is. 

Dat men zulk een weerstand bij de komeet van FAYE niet heeft kunnen 

bespeuren, vindt zijne verklaring in den grooteren afstand van deze komeet 

van de zon, waar de dichtheid van het medium reeds te gering is om eene 

waarneembare uitwerking te hebben. 

Toch erkent de heer v. ASTEN, dat de waarnemingen der ENcKe’sche komeet 

gedurende 1871 en 1875 op onregelmatigheden in de beweging duiden, die 

voor het oogenblik nog niet te verklaren zijn, doch die hij vermoedt dat aan 

den invloed van een of meer der kleine planeten moet worden toegeschre- 

ven. (Naturforscher, 1877 No 15.) HG. 

8 
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METEOROLOGIE. 

Samenstelling den wolken. — Von OBERMAYER heeft de vraag besproken 

of de vorm, waaronder het water in de wolken voorkomt, die van kleine 

blaasjes of die van droppels is. Hij beweert, tegen de redeneeringen van 

CLAUSIUS en anderen in, dat de blaasvorm onaannemelijk is, en dat de vorm 

van mikroskopische druppeltjes de eenige is, die eene rationeele verklaring van 

de verschillende optische eigenschappen van den dampkring toelaat. Er is ge- 

zegd, dat het bestaan van zulke druppeltjes in de lucht in de door deze 

heen geziene beelden eene verdraaiing zou veroorzaken, doch de rechtstreek- 

sche proefnemingen van BRÜCKE hebben getoond dat deze tegenwerping ge- 

heel ongegrond is (The Academy, 7 April 1877, pag. 302). Dele 

NATUURKUNDE. 

Invloed der verwarming van de luchtbel in een luchtbel-waterpas. — Nadert 

men deze met een verhit lichaam — ’t eenvoudigst het vuureinde van een. 

goed brandende sigaar — aan het eene uiteinde, dan ziet men zeer spoedig dat 

de bel zich naar die zijde allicht een aantal millimeters verplaatst. Eene ver- 

warming in het midden laat haar onbewogen. 

Dit verschijnsel werd mij voor korten tijd door een mijner leerlingen op 

het stedelijk Gymnasium onder de aandacht gebracht. Ik meen dat het niet 

algemeen bekend is. De verklaring is zeker niet moeijelijk uit den invloed der 

verwarming van eenen wand op de capillaire aantrekking van eene vloeistof, 

welke dien wand bevochtigt. LN. 

Een nieuwe vorm van Telephone. — Les Mondes (XLII, p. 681) bevat 

naar een bericht in de amerikaansche Mining and scientific press eene be- 

schrijving van het werktuig, waarmede Prof. A. GRAHAM BELL voor korten 

tijd proeven heeft gedaan te Boston, en van die proeven zelve. Indien dit laatste 

deel van het bericht niet al te Amerikaansch gekleurd is, dan blijkt het daaruit 

dat BELL’s werktuig den naam van telephone in nog ruimere mate verdient 

dan het ook onder dien naam bekende van Reiss, van welks bestaan BELL 

geen kennis schijnt te dragen. Even als aan elk werktuig van dien aard zijn 

er ook hieraan een “seingever!’ en “seintooner”’ te onderscheiden. De eerste 

bestaat uit een staalmagneet, waarvan de pooleinden elk van een spiraal zijn 

rt nes 
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omringd. Voor de poolvlakken daarvan is een dunne iĳzerplaat (zeker op ge- 

ringen afstand) bevestigd. Elke geluidstrilling van eenige sterkte in de lucht 

rondom de plaat brengt deze in met de hare volkomen gelijksoortige trillingen. 

Deze brengen de plaat dan eens nader bij die poolvlakken, en dan eens verder 

daarvan af. De magneet wordt daardoor dan eens meer, dan eens minder, 

gesloten. Dit is genoeg om stroomen van afwisselende richting in de spiralen 

op te wekken, wier verloop den trillingsvorm van het opwekkende geluid 

nauwkeurig weergeeft. Door twee gewone, goed geisoleerde telegraafgeleidingen 

zijn nu de uiteinden dier spiralen verbonden met die van een volkomen ge- 

lijken toestel op een — bij de Bostonsche proefnemingen op 9 kilometers af- 

stand gelegen — station. De iĳzeren plaat van dezen seintooner, die op hare 

beurt dus als seingever kan dienen, wordt daardoor in even volkomen gelijksoor- 

tige trillingen gebracht, welke in de lucht daar rondom duidelijk hoorbaar zijn. 

__Dit althans moet men opmaken uit het boven aangehaalde bericht. Want 

niet slechts geluiden werden hoorbaar, en toonen duidelijk onderscheidbaar 

overgebracht van het eene station naar het andere; maar de overbrenging ook 

van den trillingsvorm geschiedde daarbij zoo gereedelijk en volkomen , dat woor- 

den werden overgebracht en dat daarbij het eigenaardig stemgeluid van den 

„ spreker op het eene station op het andere duidelijk te herkennen was. 

Indien dit waar is, dan overtreft de werkelijkheid niet slechts de stoutste 

verwachting, maar zelfs den droom van DIOSCORIDES. 

Endien … het bericht komt uit Amerika! Een bedaard afwachten zal wel 

raadzaam zijn. LN. 

Contact-elektriciteit in niet geleiders. — JosermH THOMSON heeft gevonden 

(mededeeling aan de Royal society, Philosophical magazine UI. p. 389) dat 

ook niet geleiders door onderlinge aanraking alleen en zonder eenige wrijving 

worden geelektriseerd. FEcHNER had vroeger reeds hetzelfde waargenomen , maar 

zonder daarbij geheel zeker te kunnen zijn dat alle wrijving vermeden was. 

Dit is THOMSON thans gelukt, en hij vond daarbij volkomen onbetwijfelbare 

elektriciteits-ontwikkeling door aanraking van glas en was, glas en hars, glas 

en zwavel, glas en paraffine, kwik en zwavel, zwavel en eboniet. 

LN. 

SCHEIKUNDE. 

Lavoesium. — Met dezen naam 5 ter eere van LAVOISIER, heeft de heer 

PRAT een door hem in iĳjzer-pyriten ontdekt metaal bestempeld. Het is zilver- 

wit, hamerbaar en smeltbaar en vormt kleurlooze, kristallijne zouten. Het 
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spectrum vertoont strepen, die volkomen samenvallen met die van het spec- 

trum van koper. Toch onderscheidt zich het nieuwe metaal van koper niet 

enkel door zijne kleur, maar ook door de verhouding zijner zouten tegenover 

potasch en ammoniak. (Chem. News, 6 April 1877, uit Le Monde phar- 

maceutigue). 

Nadere berichten zullen moeten worden afgewacht, alvorens aan het zooge- 

» naamde Lavoesium eene plaats onder de metalen te geven. Oers 

Koper in het bloed, — Reeds voor eenige jaren had crörz koper gevonden 

in de asch van het bloed van een mannelijke- ree. Daar het echter reeds 

meermalen was gebleken, dat koper in bloed, waar men meende zijne tegen- 

woordigheid te hebben aangewezen, afkomstig was hetzij van de gebruikte 

reactieven of van de gebezigde werktuigen, en hij ditmaal geenerlei voorzor- 

gen had genomen om zich te vergewissen, dat in dit geval het gevonden 

koper werkelijk uit het bloed afkomstig was, zoo had hij besloten eene nieuwe 

gelegenheid om ree-bloed te onderzoeken af te wachten en dan alle voorzor- 

gen te nemen die de herkomst van het koper, indien het mocht worden aan- 

getroffen, konden waarborgen. Die gelegenheid bood zich onlangs aan. Uit 

het hart van een pas geschoten ree werden in zijne tegenwoordigheid. 530 - 

grammen bloed verzameld. Dit bloed werd in een platinaschaal tot asch ver- 

brand en uit die asch werden 3 milligrammen koperoxyd verkregen. (Bull. 

de la Societé chimique, 1877, XXVII p. 196). HG. 

Zink in dieren en planten. — LECHARTIER en BELLAMY hebben bevonden 

dat zink steeds in waarneembare hoeveelheden aanwezig is in de lever van 

menschen, runderen en honden. Zij hebben de aanwezigheid er van ook aan- 

getoond in hoender-eieren, tatwe, gerst, snijboonen (Phaseolus) en maïs. 

(The Academy, May 12, 1877). De 

DIERKUNDE. 

Veranderingen in zoetwatervisschen ten gevolge van uitwendige omstan- 

digheden. — In de vergadering van Zwitsersche natuuronderzoekers te Bazel, 

op 22 Augustus j. l., gaf de heer FATro een overzicht der uitkomsten van 

zijne onderzoekingen aangaande de in Zwitserland levende Cyprinoiden. Hij 

toonde aan hoe vele variëteiten van eene en dezelfde soort, onder den in- 

vloed van verschillende uitwendige omstandigheden zijn ontstaan. Vooral geldt 

dit van Zeuciscus rutilus. Als een merkwaardig voorbeeld vermelden wij hier 
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het volgende. In het midden der vorige eeuw werd genoemde soort van 

Zug overgebracht in een klein Alpenmeer, de Seewli bij Brunig. Dit meer 

is sedert een vijftiental jaren begonnen uit te drogen, zoodat het water 

nu nog slechts het middengedeelte van het rotsige bekken inneemt. Daardoor 

kunnen de visschen niet meer hun voedsel vinden langs de vroeger met plan- 

ten begroeide: randen. Onder den invloed dezer minder goede voeding, be- 

reiken deze visschen nog wel een tamelijk hoogen ouderdom, maar zij blijven 

klein en schraal. In den volwassen staat hebben zij de grootere afmetingen 

van het oog behouden, die aan den jongeren leeftijd eigen zijn. Zij zijn na- 

genoeg kleurloos, met groote roode oogen, ware albino's. Daar zij hun voed- 

sel niet meer langs de randen maar alleen aan de oppervlakte van het water 

vinden, heeft hun bek allengs den schuinschen stand aangenomen die eigen 

is aan andere visschen, zooals Alburnus, die hun voedsel mede aan de op- 

pervlakte zoeken. (Archives des sc. phys. et natur. 1876, p. 35). 

Later heeft rALIO onder den titel van De la variabilité de Vespèce à 

propos de quelques poissons, eene lezenswaardige verhandeling geplaatst in 

de Archives d. sc. phys. et natur, der Bibl, univ. 1877, p. 185, waarin 

hij, op grond zijner waarnemingen aangaande de levenswijs en de plaatsen 

van verblijf der in Zwitzerland levende visschen, aantoont hoe allengs ver- 

scheidenheden kunnen ontstaan, die door lengte van tijd tot bijzondere soor- 

ten kunnen worden. Uit den aard der zaak is deze verhandeling voor geen 

uittreksel vatbaar, Wij maken er derhalve alleen onze in dit onderwerp belang- 

stellende lezers opmerkzaam op. 

Alleenlijk stippen wij hier nog aan, dat in die verhandeling ook proeven 

worden medegedeeld over den invloed die eene langzame verwarming van het 

water, van 9°,5 tot 27° C., op de daarin verblijf houdende visschen heeft. 

Visschen zonder zwemblaas blijven dan op den bodem van het vat liggen ; 

visschen met een gesloten zwemblaas worden gedwongen te stijgen, visschen 

wier zwemblaas een luchtbuis heeft kunnen daaraan weerstand bieden, doordat 

van tijd tot tijd een luchtbel ontlast wordt. Een en ander is een nieuw be- 

wijs voor de passiviteit der zwemblaas. Zeer opmerkelijk bij deze proeven waren 

de kleursveranderingen die de visschen bij deze langzame verwarming onder- 

gingen. De proeven hadden in Januari plaats, dus in een tijd wanneer de 

visschen bleek van kleur waren. Bij verwarming werden de kleuren donkerder 

en levendiger, ongeveer als in den rijtijd. Bij bekoeling verbleekten zij weder. 

HG, 

Nieuwe methode om de ontwikkeling der vrucht in het vogel-ei te be- 
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studeeren, — In de zitting van 23 Augustus der zoölogische sectie van de 

vergadering der Association frangaise, deelde poucnrrT eene methode mede, 

die het uitzicht opent van den gang der ontwikkeling van de vrucht in het 

vogel-ei van dag tot dag en van uur tot uur te kunnen volgen, evenals of 

het ei doorschijnend ware. Hij neemt namelijk voorzichtig een gedeelte der 

kalkschaal weg en vervangt dit door een dun glas- of micaplaatje. Daarop 

wordt het ei in een broedtoestel gebracht. Bij inachtneming van eenige voor- 

zorgen gaat de ontwikkeling dan haar normalen gang. Poucner heeft aldus 

reeds embryones van twaalf dagen verkregen. Het is duidelijk dat men op 

die wijze ook gelegenheid heeft tot het doen van eenige physiologische proef- 

en waarnemingen over den invloed van gewijzigde uitwendige omstandigheden 

op den gang der ontwikkeling en de levensverschijnselen van de zich ont- 

wikkelende vrucht. (Revue scientific. 1876, p. 449). HG. 

Insekten-fauna in het hooge Noorden. — Van de laatste arctische expe- 

ditie heeft een der deelnemers, Kapit. FEILDEN, een aantal insekten mede- 

gebracht. Het meerendeel daarvan werd verzameld bij Discovery-baai op 81° 

42’ N. breedte, eenige der Lepidoptera zelfs op 82° 45’. Het voorkomen 

van vlinders op zoo korten afstand van de Noordpool is voorzeker opmer- 

kelijk , vooral wanneer men daarbij in het oog houdt, dat noch op IJsland, noch op 

Spitsbergen, hoewel op lagere breedten gelegen, vlinders schijnen te leven. 

Deze kleine verzameling. is onderzocht door den entomoloog M’LACHLAN. 

Uit zijn bericht blijkt dat daarin uit de groep der Dagvlinders soorten van 

Colias, Argynnis, Melithaea en Chrysophanus voorkomen, uit die der Noc- 

tuidae eene Acronycta, voorts uit die der Geometridae eene Amphibasis of 

Biston en verscheidene soorten van het geslacht Chismatobia, waarvan de 

wijfjes ongevleugeld zijn, eindelijk uit de afdeeling der Microlepidoptera 

eene soort van Phycis. De Hymenoptera zijn vertegenwoordigd door, een 

Bombus en een Zchneumon van aanmerkelijke grootte; de Diptera door een 

groote vlieg, vermoedelijk uit de familie der Tachinidae, een Simultum en 

verscheidene Culicidae. : 

Uit de orden der Coleoptera, Neuroptera en Hemiptera zag M'LACHLAN 

geene soorten, met uitzondering der vogelluizen, die, zooals van zelf spreekt, 

wel vertegenwoordigd waren. (Nature, 4 Jan. 1877, p. 208). HG. 

Diepzee-fauna. — In Nature, March 8 1877, p. 412, vindt met een kort 

bericht over de Noorweegsche expeditie, welke in 1876 onder Prof. a. D. SARS 

ondernomen werd ern waaraan ook de zoölogen DANIELLSEN, KOREN, FRIELE 



WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 63 

en HANSEN deel namen. Deze expeditie had voornamelijk ten doel de diepzee- 

fauna tusschen Noorwegen, IJsland en de Faroe-eilanden te leeren kennen. Uit het 

gegeven verslag blijkt, dat de verkregen oogst van zeebewoners rijk is geweest. 

In het middengedeelte der genoemde ruimte daalt de bodem over een groote 

uitgestrektheid tot 1000-2000 vademen. Hier bestaat de hoofdmassa van den 

bodem uit Biloculina-schaaltjes, welke hier de Globigerinen van het zuidelijker 

gedeelte van den Atlantischen-oceaan vervangen. Op dien bodem leven bos- 

schen van eigendommeliĳjke Cladorhiza's, tusschen welker takken zich Eu- 

ryalen, Comatulen, Pycnogoniden (waaronder zeer groote, tot van een span 

tusschen de spitsen der pooten) en velerlei Crustaceën ophouden. Ook de 

merkwaardige Arcturus Baffini, uit de poolzee bekend, werd hier gevonden, 

voorts een waarschijnlijk nieuwe, fraaie Crinoide en eer aantal Umbellulariën , 

waarvan er een met een stam van 8 voeten lengte werd opgehaald. HG. 

Ademhaling der Landkrabben. — Benige soorten van Krabben, van de 

geslachten Gelasimus, Grapsus, Uga en andere, leven meer op het land dan 

in de zee. Men heeft reeds meer dan ééne hypothese voorgesteld om rekenschap 

te geven van de wijze waarop de ademhaling bij hun verblijf in de lucht ge- 

schiedt. De heer JOBERT nu heeft, tijdens hij in Brazilië was, de zaak nader 

onderzocht en bevonden dat bij zulke Krabben eene ware luchtademhaling 

bestaat. De ademholte, waarin ook de kieuwen van onderen gelegen zijn, is 

namelijk zeer ruim, en het rugschild van den cephalothorax vormt daar een 

gewelf. Het bovenste gedeelte, de luchtkamer of long, is van het onderste 

gedeelte, dat de kieuwen bevat, gescheiden. Aan de binnenvlakte der wanden 

van de luchtkamer bevindt zich een dicht vaatnet, waarvan de hoofdtakken, 

gelijk soBerT door eene injectie bewezen heeft, deels van het hart uitgaan, 

deels daarheen terugkeeren. De lucht wordt door regelmatige adembewegingen 

in de luchtkamer vernieuwd. (Ann. des scienc. natur, 1876 Gme Sér. T. IV.) 

HG. 

MENSCHKUNDE, 

Hersenwegingen. — Dr. crAPHAM deelde in het Anthropological Institute 

op den 27e Maart mede, dat hij de hersenen van een aantal Chineezen en 

Pelew-eilanders gewogen had en bevonden, dat beide hersenen meer wogen 

dan het gemiddeld gewicht, maar dat zij in hare windingen eenige eigen- 

aardigheden aanboden. De schedels der Pelew-eilanders waren bepaald doli- 

chocephalisch. De grootte en het gewicht der hersenen van de Chineezen en 
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van de eilanders waren echter volstrekt geen aanwijzingen van den graad der 

intelligentie bij beiden (The Academy 7 April, 1877 pag. 303). D. L. 

De Cagots in Frankrijk. — Er bestaat tot op den huidigen dag in t zui- 

den van Frankrijk eene soort van paria's, die in afzonderlijke gehuchten leven , 

door anderen geschuwd worden en alleen onder elkander trouwen. Vroeger 

mochten zij niet dan door eene voor hen alleen bestemde deur in de kerk 

komen, hadden daar een eigen hoek, en ontvingen het wijwater en de hostie 

door tusschenkomst van een langen stok. Men heeft aan deze Cagots of Agots 

een anderen ethnologischen oorsprong willen toekennen dan aan hen, in wier 

midden zij leven; men heeft ze voor afstammelingen van Arianische Gothen, 

van Saracenen of van Albigenzen, of ook wel voor een stam van aborigines 

gehouden. Reeds AMBROISE PARÉ heeft echter die verstootene wezens voor 

melaatschen gehouden, en de heer v. DE ROCHEs tracht in een niet lang 

geleden uitgekomen werk: Zes Parias de France et d' Espagne, Paris, 

Hachette 1876, dit te bewijzen. Hij grondt zich daarbij vooral op de over- 

eenkomst van de oude bepalingen ten aanzien der Cagots en die, welke om- 

trent de Lepreuzen in acht genomen werden , — op het Bretonsche woord cacod, 

tgeen lepreus beteekent, — op de benaming mezegs, fransch mezeau, mezel, 

latijnsch misellus , een gebruikelijken middeneeuwschen naam voor lepreuzen , en 

die ook aan de Cagots wordt gegeven, evenals die van Geziten (van GEHAZI) en 

gafets of haakhandigeun, van het verschijnsel dat de samengetrokken spieren de 

hand buigen als een haak of gaffe. Bij deze gelegenheid herinner ik mij er- 

gens, ik weet niet meer waar, te hebben gelezen dat de Cagots daaraan her- 

kenbaar zijn, dat zij het oorlapje (of den tragus of antitragus) missen. 

Zoo dát waar mocht zijn, zouden zij zeker eene ethnologische verscheidenheid. 

uitmaken. D.L. 

ed et sk 
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STERREKUNDE. 

De nevel-hypothese. — De door KANT en LAPLACE voorgestelde theorie 

aangaande de vorming der hemellichamen door condensatie uit een vooraf be- 

staanden nevel, gaf geen rekenschap van het begin der draaiende beweging, 

noch van de snelheid dier draaiing, groot genoeg om de centrifugaal-kracht 

te doen opwegen tegen de centripetaal-kracht. De heer JACOB ENNIS heeft, 

in een opstel, geplaatst in het Philosophical Magazine April 1877 p. 262, 

getracht deze leemte in de voorstelling aan te vullen. Hij betoogt dat de oor- 

zaak der draaiing en tevens van hare versnelling geene andere is dan de 

zwaartekracht zelve en voegt er nog eenige zeer lezenswaardige beschouwingen 

over de vorming van ons planetenstelsel aan toe. HG. 

Maaksel en oorsprong der meteorieten. — In Nature, 5 April 1877, 

p. 495, vindt men een uitvoerig uittreksel uit eene door den heer H. c. SORBY 

onlangs in het South-Kensington-Museum gehouden voordracht, waarin hij de 

uitkomsten mededeelt van zijne mikroskopische onderzoekingen aangaande de 

samenstellende bestanddeelen van verschillende meteorieten. Zonder in de bij- 

zonderheden te treden, vermelden wij hier slechts kortelijk dat soRrByY van 

oordeel is, dat alle meteorieten de blijken leveren van in een gesmolten toe- 

stand te hebben verkeerd. Onder de op aarde gevormde gesteenten vertoonen 

verschillende soorten van lava’s met de steenmeteorieten de naaste overeen- 

komst. Wat de ijzermeteorieten aangaat, zoo heeft hij gevonden dat de zoo- 

genaamde Widmanstättsche figuren niet zoo uitsluitend aan meteorisch ijzer 

9 
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eigen zijn als men dat wel gemeend heeft. Zij hangen van den kristallisatie- 

toestand des ijzers af en tevens van de aanwezigheid van eene koolstofverbin- 

ding, die zich tusschen de kristallaagjes plaatst bij langzame verkoeling. Bij 

Bessemer-staal, nog beter aan het inwendige gedeelte van een staaf van 

Zweedsch iĳzer, zag hij onder dergelijke omstandigheden Widmanstättsche 

figuren, na behandeling met verdund salpeterzuur, ontstaan. 

SorBYy oppert ten slotte de hypothese, of de meteorieten wellicht door de 

zonvulkanen worden uitgeworpen. Dat deze vulkanen stoffen tot op zeer grooten 

afstand van het zonnelichaam uitwerpen, blijkt uit de bekende roode vlammen 

of uitsteeksels, die men daaraan waarneemt. Het schijnt zelfs dat de uitge- 

worpen stoffen zich ver genoeg kunnen verwijderen om buiten de aantrekkings- 

spheer der zon te geraken. HG. 

NATUURKUNDE. 

Elektrisch licht. — Onlangs vertoonde de heer JABLOSKOW , een russisch 

natuurkundige, voor de Parijsche Société de Physique eene nieuwe wijze om 

elektrisch licht voort te brengen. Daarbij wordt de voltaische boog tusschen 

twee koolspitsen geheel weggelaten en een elektrische stroom gaat slechts door 

een plaat van kaolin, die gloeit en allengs begint te smelten en daarbij een 

schitterend standvastig licht geeft. De dwarse doorsnede der plaat, die de 

stroom in staat is in gloeiing te brengen, verschilt naar gelang van de kracht 

der batterij. De volgende proef, die door den heer 5. gedaan werd , was vooral 

opmerkelijk. Hij sneed een plaat van kaolin, die gebruikt was om licht te 

geven, in twee stukken en liet daardoor denzelfden stroom gaan. Het bleek toen 

dat het licht gegeven door deze twee stukken gelijk was aan het licht dat eenige 

minuten te voren was gegeven geworden. Reeds zijn met goed gevolg proeven 

op groote schaal in de groote zaal van het Magasin du Louvre genomen. Het 

tot voortbrenging van elektriciteit gebezigde werktuig was een inductor van 

de Alliance-inrichting, bewogen door twee mannen (Nature 10 May 1877, 

pag. 32). - HG. 

Galvanische elementen met kaliumbichromaatoplossing. — Wij hebben 

vroeger in dit bijblad de uitkomsten, door BUNsEN met deze elementen ver- 

kregen, vermeld en de voorzorgen bij inrichting en gebruik, welke hem daarbij 

onmisbaar waren gebleken. Thans kunnen wij dit aanvullen door, naar aan- 

leiding van wat ons bij eigen gebruik dier elementen voorgekomen is, nog 

opmerkzaam te maken op eene bijzonderheid in hunne werking, die ze wel 
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is waar niet minder bruikbaar maakt in vele gevallen, maar ze toch in minder 

gevallen tot het gebruik geschikt maakt. 

Onze elementen bestagn uit de gewone koolstaven van groote Bunsen-ele- 

menten, van ongeveer rechthoekige doorsnede, aan drie zijden op een afstand 

van omstreeks 2 cM. door een gebogen zinkplaat omringd. De geringe inwen- 

dige wederstand van zulke elementen zou doen verwachten dat zij bij evenzeer 

geringen uitwendigen een zeer sterken stroom leveren en dus tot thermische 

en elektromagnetische effekten zeer geschikt zouden zijn. Maar het tegenover- 

gestelde is waar. Die beide effekten zijn van deze elementen uiterst zwak. De 

volgende proef geeft dienaangaande opheldering. 

Zulk een element, gesloten door eene tangentenboussole en twee geleid- 

draden, zoodat de totale uitwendige wederstand omstreeks 5 Meters normaal- 

draad (rood koperdraad van 41 mM, middellijn) bedroeg, gaf, nadat de naald 

tot rust gekomen was eene afwijking van 9°, dle in minder dan een minuut 

tot 2'—30' daalde. Hetzelfde element, gesloten door een multiplicator en 

andere geleiders, zoodat de uitwendige wederstand nu omstreeks 40 Meters 

bedroeg van hetzelfde draad, gaf eene afwijking van 27°, die in 5 minuten 

verminderde tot nog iets meer dan 23’, die langen tijd standvastig bleef. 

Bichromaatelementen zijn dus alleen geschikt tot chemische werkingen en 

physiologische en tot het voortbrengen van elektrisch koollicht, in het algemeen tot 

de zoodanige, waarbij de uitwendige weerstand, in verhouding tot den inwen- 

digen, zeer groot is. Is dit aan een ‘“‘polarisatie” te wijten? Zeker slechts voor een 

klein gedeelte. Want toen bij de eerste der bovenvermelde proeven de kool- 

staaf en de zinkplaat in de oplossing werden heen en weder bewogen, rees de 

afwijking weder zeer spoedig tot 9° en daarboven. Men heeft dus blijkbaar 

hier te doen met een uitputting van het chroomzuurgehalte in de nabijheid 

der zinkplaten, die zich bij een eenigszins sterken stroom niet spoedig genoeg 

door de beweging van de oplossing kan herstellen. LN. 

De spectra der elementen gephotographeerd. — Dit is aan K, K‚ VAN MONCKHO- 

VEN, naar luid van eene mededeeling aan de Acadómie Royale de Belgique, 

(Les Mondes XLIII, p. 197) althans voor sommigen gelukt bij gebruik van 

drie prisma’s van kalkspaath, geslepen zoo dat de kristallographische as den 

brekenden hoek van elk daarvan middendoor deelde, en van Geislerbuizen van 

eene bijzondere inrichting. De gewone namelijk konden op verre na niet ge- 

noeg lichtsterkte opleveren tot dit doel, daar hunne wijdte zeer gering moet 

zijn. Daarom liet v. M‚ zulke buizen vervaardigen, bestaande uit twee wijde 

cilindrische gedeelten, waarin als gewoonlijk de elektroden waren geplaatst, 
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onderling door een rechthoekig op beider assen gericht, veel nauwer, eigenlijk 

spectraaldeel verbonden Zulk een buis werd nu telkens zoo voor het pris- 

menstelsel geplaatst, dat dit getroffen werd door de lichtstralen, die in het 

verlengde van de as der spectraalbuis deze verlieten. Daar dit deel 80 mM. 

lang was, verkreeg men hierbij eene lichtsterkte van het kleurenbeeld, die 

400 maal grooter was dan zij bij de gewone wijze van instellen, met de as 

der buis evenwijdig aan de ribbe van den brekenden hoek, zou geweest zijn. 

Als eene voorloopige proeve van wat op deze wijze te verkrijgen is ver- 

toonde v. M. aan de Académie een gephotographeerd hydrogenium-spectrum. 

De strepen daarvan waren zichtbaar tot in de derde “‘lichtoctaaf.’’ Met andere 

woorden: de lengte daarvan was driemaal grooter dan van dat, wat men zien 

kan bij het gebruik van glasprisma’s. LN. 

SCHEIKUNDE. 

Lichten van organische stoffen. — RaApziszewskr heeft bevondon dat er 

een aantal organische stoffen zijn, die, na toevoeging eener oplossing van kali 

in alkohol, bij geringe verwarming en bij schudding, onder tegenwoordigheid 

van zuurstof, een licht van zich geven. Zulke onder die omstandigheden lich- 

tende stoffen zijn: lophine, paraäldehyd, metaäldehyd, aldehydammoniak, fur- 

furine, hydrasinamid, anisidine, hydrocinnamid, hydrocuminamid, formylal- 

dehyd, allen stoffen die hetzij polymerische aldehyden zijn, of uit aldehyden 

door inwerking van NH, ontstaan. Het lichten dier stoffen laat zich verklaren 

als eene oxydatie der aldehyden. Uit de omstandigheid dat ook formalalde- 

hyd daartoe behoort en dat bij de oxydatie daarvan mierenzuur ontstaat, 

laat zich met eenige waarschijnlijkheid vermoeden, dat bij het lichten van vele 

lagere dieren: noctiluken en van netelorganen voorziene coelenteraten , een der- 

gelijk proces plaats heeft. (Ber. d. deuts. Chem. Ges. 1817, p. 321). 

Noctiluken zouden, volgens E. DUCHEMIN (Mondes, XXI, p. 630) op de 

huid van een mensch ook eene dergelijke werking, als brandnetels uitoefenen. 

Prrpson heeft reeds in 1875 uit phosphorresceerende dierlijke zelfstandig- 

heden eene stof afgescheiden, die hij noctulucine heeft genoemd (Compt. rend. 

LXXXIV, p. 539). Het zou kunnen zijn dat die stof tot de reeks der aldehyden 

behoort. Een nader chemisch onderzoek zal dit moeten leeren. HG. 

Antieke wijn. — BerrHeLor is in de gelegenheid geweest eene zekere 

hoeveelheid nog vloeibaren wijn te onderzoeken, bevat in een glazen vat of 
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flesch, die door dichtsmelting hermetisch gesloten was en gevonden is in de 

Aliscamps (Campi HElysei) bij Arles, eene oude Romeinsche begraafplaats. 

Deze flesch bevond zich in het Musée Borely te Marseille. De wijn was geel- 

achtig en hield eene vaste stof in suspensie, die niet bezonk, en waarschijnlijk 

door langzame verandering van de kleurende stoffen ontstaan is. De reuk is 

wijnachtig, duidelijk aromatisch, en tevens herinnerende aan dien van wijn 

die met vet in aanraking is.geweest. De smaak is heet en sterk van wege 

den alkohol, de zuren en een spoor van eene bijgevoegde aromatische stof. 

De analyse gaf, op 1 liter berekend: 

ur verre Aer Dier rr ete 45cc,0 

vee ine er ee eter 3gr,6 

BibaFbras PObaSSdE nan een ee ee ee 076 

LUT URE EE ien Te 

Voorts duidelijke blijken van tartras calcis en sporen van aether aceticus. 

Geen merkbare chloruren of sulphaten. Slechts sporen van suiker, of, juister , 

van eene stof die in staat is om tartras cupropotassicus voor of na de in- 

werking van zuren te reduceeren, ’t geen bewijst dat er geen honig bij den 

wijn gevoegd was. Voor meer bijzonderheden wordt naar het oorspronkelijke 

verwezen, te vinden in de Compt. rend,., Tom. LXXXIV, p. 1060. 

DarLEs 

DIERKUNDE. 

Generatio spontanea. — Dr. BASTIAN's proeven op urine met liguor potassae 

blootgesteld aan eene temperatuur van 50° C. zijn herhaald door D. MüLLER. 

De uitkomsten waren onveranderlijk negatief; geen levende organisme versche- 

nen in de hermetisch gesloten vaten. (Centralblatt f. d. med. Wissensch. 

5 Mai 1877.) D. IL. 

Abortive tandkiemen bij herkauwers. — Nadat GEOFFROY-SAINT-HILAIRE 

reeds dergelijke kiemen bij Balaena mgysticetus had ontdekt, vermeldde 

GOODSIR in 1839 dat hij in de bovenkaken van kalveren en schapen kiemen 

van snijtanden, van hoektanden, en zelfs van een kies tusschen den aborti- 

ven hoektand en de normale kiezen had gevonden. Het bestaan dier kiemen werd 

nu als een feit aangenomen. Het verwonderde daarom v. PIETKIEWIGz zeer, 

dat hij bij eene zeer lange reeks van onderzoekingen op runder- en schapen- 

embryos, van het eerste oogenblik van het embryonale leven af, tot op den 
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tijd waarop het schapenfoetus 30 centimeters lang is, niets vond dat de aan- 

neming van dat feit kon rechtvaardigen. Hij kwam tot de overtuiging dat 

GOODSIR gedwaald heeft. Naast de linea mediana der bovenkaak vindt men 

een epitheliale zak, die van het mondslijmvlies ontspringt en binnen de kaak 

dringt. Dit zakje is naar alle waarschijnlijkgeid voor een tandkiem gehouden, 

waarop het ook wel wat gelijkt, zoodat Pirrkimwicz zelf het in ’t eerst 

daarvoor hield. Maar verderop, meer van de linea mediana verwijderd, neemt 

het zakje meer den vorm van een kanaal aan [kanaal van STENSON?], terwijl 

weldra om dat kanaal een kraakbeenig omhulsel verschijnt en aan zijn boven- 

gedeelte een vaatrijk lichaampje zich vertoont, — het zoogenaamde orgaan 

van JACOBSON. De dwaling van GOODSIR is overigens zeer begrijpelijk ; maar 

daar het bedoelde epitheliale zakje niets anders is dan de doorsnede van het 

mond-uiteinde van het orgaan van JAGOBSON, is er ook niets dat voor het 

bestaan van drie snijtanden, een hoektand en een kies pleit. (Compt. rend., 

Tom. LXXXVI, pag. 508.) D. L 

Verdeeling van het koolzuur des bloeds over de roode bloedlichamen en het 

serum. — Men neemt aan dat al of bijna al het koolzuur des bloeds zich in den 

staat van combinatie of van oplossing in het bloedserum bevindt. Volgens de 

onderzoekingen van L, FREDERICQ op paardenbloed is dit echter niet het geval 

en, aangenomen dat zulk bloed 3 deelen vochtige bloedlichaampjes op 7 deelen 

serum (naar ’t volume berekend) bevat, blijkt uit die onderzoekingen dat de 

roode bloedlichaampjes slechts ongeveer de helft minder koolzuur bevatten 

dan een gelijk volume serum. (Compt. rend. Tom. LXXXIV, p. 662). 

Do 10 

Phylloxera vastatrix. — Sedert in 1872 de heer SNELLEN VAN VOLLEN- 

HOVEN de aandacht van de lezers van dit Album vestigde op de verwoesting 

der fransche wijngaarden door eene plantluis, de Phylloxera vastatriz, zijn 

wij in het Bijblad slechts een paar malen daarop teruggekomen. Bijna alle 

nummers van de Comptes rendus de l Académie des sciences hebben sedert 

dien tijd aanprijzingen van middelen tegen deze ramp bevat, doch van goede 

gevolgen bleek slechts weinig. Thans schijnt één middel uit de vele bijzonder 

de aandacht te trekken en goede uitkomsten te beloven; het is het sulphocar- 

bonaat van potasch. MouiLLEFERT, FATIO en anderen prijzen het op grond 

van hunne ervaring aan als een afdoend middel, en Fr. GEyrAUD heeft zelfs 

een werktuig (pal distributeur) uitgevonden om eene oplossing van dit zout 

in den grond te doen dringen waar men dat wil, zonder dien grond te veel 
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om te roeren (Compt. rend. Tom. LXXXIV, p. 697). Zoo dit middel wer- 

kelijk op den duur met goeden uitslag werd aangewend, zou dit dan moeten 

beschouwd worden als genezing der plant van eene cultuur-ziekte, die de ont- 

wikkeling en vermeerdering der plantluizen bevordert, of zou die uitslag moeten 

worden toegeschreven aan het uitroeien van deze laatste? D. Le 

Koloniaal zenuwstelsel bij Bryozoën. — In 1860 beschreef r. MüLLER een 

zoogenaamd “koloniaal’’ zenuwstelsel, door hem ontdekt bij Sertalaria Cou- 

tinhii (familie der Ctenostomata), hetwelk aan den geheelen bryozoenstok 

gemeenschappelijk zou zijn. SMITH en CLAPARÈDE namen daarna iets overeen- 

komstig waar bij de Chilostomata, en ofschoon REICHERT het bestaan er van 

ontkende en anderen (waaronder HARTING) dat bestaan niet boven allen twijfel 

verheven beschouwden, namen toch velen het aan. L. Jorier heeft nu dat 

zoogenaamde koloniale zenuwstelsel onderzocht bij Bowerbankia imbricata en 

bevonden dat de zoogenaamde koloniale zenuwstammen, ganglien, vlechten en zenu- 

wen van VÜLLER, zoowel histologisch als physiologisch met zenuwen niets gemeen 

hebben. Hieromtrent verder naar den schrijver zelven verwijzende, voegen wij 

er nog bij, dat JoLrer verdere onderzoekingen instelt naar den aard en de 

bestemming van de onderzochte deelen. (Compt. rend. Tom. LXXXIV , p. 723). 

Desh. 

Een boomvorsch die geen metamorphose ondergaat. — Algemeen bekend 

is het, dat de vorschen in den toestand van larven uit het ei komen, en 

zich eerst in den vrij levenden toestand tot volkomen vorschen ontwikkelen. 

Des te opmerkelijker was de voor eenige jaren door den heer BAVAY (Annales 

d. sc. nat. Zool. 1873, 5e série, XVII) gedane mededeeling, dat uit het 
ei van de op Guadeloupe levende Hylodes martinicensis een volledig ge- 

vormd dier komt. Onlangs gat Prof. PETERS, zonder op dat oogenblik met 

de vroegere ontdekking van Bavay bekend te zijn, verslag van eene derge- 

lijke ontdekking door Dr. cuNpLacH aan dezelfde soort op Portorico gedaan. 

Uit een en ander blĳkt, dat dit dier de verschillende ontwikkelingsphasen 

binnen in het ei doorloopt. De eieren zijn betrekkelijk groot, 4,5 tot 5,5 millim. in 

doorsnede, en worden op bladeren gelegd. Zij zijn zoo doorschijnend, dat 

men de geheele ontwikkeling gemakkelijk volgen kan. Beide waarnemers stem- 

men daarin overeen dat aan de embryones een klein, plat staartje ontstaat, 

dat, tegen den buik toegeslagen, onmiddellijk tegen den eiwand aan gelegen 

is. Vermoedelijk heeft het de functie van een ademhalingsorgaan. Noch GUND- 

LACH noch PETERS vonden een spoor van kieuwen. Bavay vermeldt echter 
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een kieuwboog, die evenwel reeds op den 7den dag verdwenen was. De twee 

paren ledematen ontwikkelen zich gelijktijdig, terwijl daarentegen bij kik- 

vorschlarven de achterste ledematen vroeger dan de voorste ontstaan. 

Geheel op zich zelve staat echter deze volledige ontwikkeling binnen in het 

ei niet. Reeds in 1788 heeft onze GAMPER (Comm. Soc. reg. Götting. cl. 

phys. IX, p. 135) medegedeeld, dat ook uit de op den rug der moeder in kleine 

holten bevatte eieren van Pipa americana geheel gevormde, staartlooze jonge 

dieren komen. HG, 

Getal der geslachten en soorten van Coleoptera. — In den thans voltooi- 

den Catalogus Coleopterorum van GEMMINGER en v. HAROLD, worden 411.618 

geslachtsnamen gevonden, waarvan er 7.364 aangenomen en 4.254 als syno- 

nymen beschouwd zijn. Het geheele getal der daarin vermelde soorten bedraagt 

77.008. In den eersten catalogus van DEJEAN, die in 1821 verscheen , werden 

6.692 soorten opgeteld, in de 3de editie van dezen, die in 1837 werd uit- 

gegeven, 22.309 soorten. Sedert de catalogus van GEMMINGER en Vv. HAROLD 

is beginnen te verschijnen, zijn nog vele nieuwe soorten beschreven, zoodat 

WATERHOUSE (Nature 4 Jan. 1877, p. 211) het geheele getal der thans 

bekende Coleoptera op minstens 80.000 soorten schat, ongeveer twaalf maal 

zoo veel als in 1821. HG. 

Mammoet. — Een uit Tomsk afgezonden telegram van de expeditie van 

SCHWANENBURG in noordelijk Siberië heeft het bericht gebracht dat aan de 

oevers van de Obi, bij Marlinsky, een volkomen bewaarde Mammoet met zijn 

huid en vleesch is gevonden. Reeds is een stuk van het laatste, met het vet 

er nog aan, aan de Akademie te Petersburg toegezonden. Deze heeft besloten 

er den heer PoLIAKOFF tot nader onderzoek heen te zenden (Nature, 10 May 

1877, p. 33.) HG. 
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STERREKUNDE. 

Jupiter. — Proctor heeft in een opstel, geplaatst in de Quarterly Jour- 

nal of Science, April 1877, eenige denkbeelden ontwikkeld aangaande den 

aard van het Jupiterlichaam, die, deels op feiten, deels op geoorloofde in- 

ductie steunende, wel de overweging waard zijn. Naar zijne meening is het- 

geen wij waarnemen niet het eigenlijke lichaam der planeet, maar alleen de 

grens harer geweldig dikke atmospheer. Hij vermoedt zelfs dat de kern nog 

in den gloeienden toestand verkeert en dat haar doormeter niet meer dan 

omstreeks vijf achtsten van dien van het zichtbare Jupiter-lichaam uitmaakt, 

terwijl de overige drie achtsten door de met wolken beladen atmospheer zoude 

worden ingenomen. Deze laatste zoude dan niet minder dan 11000 mijlen 

diep zijn. De kern zoude in den toestand eener kleine zon verkeeren, en aan 

hare oppervlakte zouden, even als aan die der zon, gestadig geweldige uit- 

barstingen plaats grijpen, die stoffen in de atmospheer opvoeren, en waar- 

door de veranderingen en bewegingen der wolkenmassa’s ontstaan die men 

daaraan waarneemt. Dat de atmospheer van Jupiter in elk geval eene aan- 

merkelijke dikte heeft, schijnt ook te blijken uit het onlangs aan het astro- 

nomische gezelschap te Londen medegedeelde, door den heer Topp te Adelaide 

in New-South-Wallis waargenomen feit, dat, wanneer een der satellieten 

bedekt wordt, men dien nog een eindweegs achter den rand der planeet ver- 

volgen kan, d. i. dat men den satelliet door de atmospheer heenziet. 

HG. 

10 
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Vastlegging van atmospherische stikstof in den humusrijken bodem. — 

Wederom hebben twee onderzoekers zich met dit oude vraagstuk bezig ge- 

houden en zijn tot tegenovergestelde besluiten gekomen. De heer E. SIMON 

meende uit zijne proeven te moeten afleiden, dat humus stikstof opneemt ; de 

heer A. PAGEL daarentegen besluit uit de zijne, dat dit niet geschiedt en dat 

alleen zuurstof wordt opgenomen. (Landwirthschaftl. Jährbücher, 18717, 

Suppl., p. 351.) HG. 

NATUURKUNDE. 

Een vlam gevoeliger voor geluid dan het menschelijk oor. — De heer 

BARRETT heeft eene proef genomen, die bewijst dat eene vlam nog gevoelig 

kan zijn voor een geluid waarvan de toon zoo hoog is, dat het menschelijk 

oor dien niet meer vernemen kan. Hij bezigde daartoe een van GALTON'S 

fluitjes, die zoo ingericht zijn dat men daarmede de luchttrillingen dermate 

versnellen kan, dat zij eindelijk te snel worden om nog door het gehoororgaan 

van een mensch te worden waargenomen. Toch was de invloed van dat ‘““on- 

hoorbaar’ geluid op een gepast geregelde gasvlam tot op een afstand van 

vijftig voet zeer in het oog vallend. Telkens als in het fluitje geblazen werd, 

kromp de vlam dadelijk in, werd minder lichtend en vertoonde, gezien in 

een bewegenden spiegel, een menigte van als het ware ingekorven beelden 

met flikkerende tongen, als zoo vele aanduidingen van snelle, samengestelde 

en sterke trillingen, die daarin door de luchttrillingen opgewekt waren. (Nature, 

3 May 1877, p. 12.) HG. 

Kleuren der zeer dunne lagen van verschillende metalen. — Prof. 

A. W. WRIGHT van Gala college heeft een eenvoudig middel doen kennen 

om de Geislerbuizen te bevrijden van den kwikdamp, die, als ze zooals ge- 

woonlijk met behulp eener kwikluchtpomp zijn geëvacueerd, daarin altijd aan- 

wezig is en het spectrum onzuiver maakt. Hij brengt daartoe vooraf in de 

buis een weinig ineengefrommeld goudblad, Dit slorpt na eenigen tijd de kwik- 

damp op. Nog sneller gaat dit, als men de elektroden zelve verguldt of van 

gouddraad maakt. Dan vervluchtigt zich dit door de werking van de ontla- 

dingen en plaatst zich, nu met het kwik geamalgameerd, ergens tegen den 

wand der buis aan. Door deze werking een tijd lang te doen aanhouden, heeft 

WRIGHT niet slechts van goud maar van allerlei andere metalen een aanslag 

tegen dien wand verkregen, die door teruggekaatst licht in 't algemeen de 

bekende kleur van het metaal vertoonde en bij doorlating als volgt. Van 
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goud, groen als de laag dun was, robijnrood als de werking sterker en lang- 

duriger was geweest en dus in teruggekaatst licht de laag zich als uit kris- 

tallen bestaande vertoonde. Van zilver, zuiver donkerblauw. Van koper, don- 

kergroen. Van bismuth, lichtgrijsblauw. Van platina, grijs. Van lood, olijfgroen 

en iets dikker donkerbruin. Van zink en cadmium, donkerblauwgrijs. Van 

ijzer, eenigszins bruinachtiggrijs. LN. 

Crookesche kracht. — Zoo stellen sTONEY en Moss voor (in eene mede- 

deeling aan de Moyal Society, Phülosoph. magazine IV p. 67) de terug- 

werking te noemen, die ontstaat tusschen lichamen met lampzwart bedekt en 

de wanden van een met zeer verdund gas gevuld omhulsel, zoodra die beide 

in temperatuur verschillen; met andere woorden: de beweegkracht in den 

radiometer van GROOKES. Zij zijn nu begonnen die kracht aan een geregeld 

onderzoek te onderwerpen met behulp van apparaten, die veroorloven om den 

invloed van den aard en de dichtheid van het gas, den afstand en den toe- 

stand der oppervlakten daarop na te gaan. ’t Is zonder teekening niet wel 

mogelijk een denkbeeld van hunnen toestel te geven. Daardoor zou ook de 

mededeeling van hunne uitkomsten slechts zeer fragmentarisch en oppervlak- 

kig kunnen zijn. Wij moeten ons hier dus beperken tot eene verwijzing naar 

bovengenoemde bron. Zoodra hun onderzoek afgeloopen is, hopen wij een uit- 

voerig verslag van deze en andere onderzoekingen in het Album te kunnen 

plaatsen. LN. 

Voorwerpen door een absorbeerend medium gezien. — Bij een onderzoek 

aangaande chromatische aberratie van het oog, plaatste s. P. THOMPSON voor 

een glazen bakje met evenwijdige wanden, dat met eene vrij geconcentreerde 

oplossing van kaliumpermanganaat gevuld was, nog een dunne glasplaat, door 

kobalt lichtblauw gekleurd. Het geheele middendeel van het spectrum werd 

hierdoor geabsorbeerd, en alleen rood, blauw en violet doorgelaten. Het kobalt- 

glas diende om de intensiteit dier uiterste deelen ongeveer gelijk te maken. 

Een wit vlak, daar doorheen gezien, vertoonde in opmerkelijke mate den 

metaalglans, zooals men dien volgens Dove verkrijgt in den stereoskoop door 

combinatie van twee sterk verschillende kleurbeelden of van een wit en zwart 

vlak. Maar vreemd was het om daardoor voorwerpen te zien, die verschillend 

gekleurd waren op verschillende plaatsen. Zoo b. v. een helder gekleurd en 

eenigszins bont tafelkleed, Alle geele, oranje of rood gekleurde deelen ver- 

toonden zich dan gelijkelijk rood, terwijl de blauw of groen getinte deelen 

zich blauw-violet vertoonden. En de eerste vertoonden zich als van de laatste 

afgelicht en veel nader aan het oog dan deze. LN, 
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Vonkenlengte van den stroom van een groot aantal elementen in ver- 

schillende gassen. — WARREN DE LA RUE en MÜüLLER hebben aan de Royal 

Society, op 17 Mei 1, nieuwe bijzonderheden medegedeeld aangaande de uit- 

komsten, met hunne batterij van 8040 chloorzilver-elementen verkregen. Dit- 

maal betreffen deze de lengten der vonken daarvan in verschillende gassen, 

bij gewone spankracht. In waterstof zijn deze het langst, dan volgen stikstof 

en zuurstof, en eindelijk koolzuur. Tusschen een spits als positieve en een plaat 

als negatieve elektrode is die lengte in waterstof 15,6 m.M., onder geheel 

dezelfde omstandigheden in dampkringslucht nog niet wel 8,9 m.M. Zij hopen 

binnen kort het aantal hunner elementen tot 10,440 te brengen, LN. 

Water kokende op een net van mousseline. — De RomirLy heeft de vol- 

gende proef genomen. Hij sloot den open mond van een glazen klok van 20 

tot 50 centim. wijdte met een stuk grove mousseline, drukte dan de klok 

in een vat met water neer, en liet het water in de klok opstijgen door de 

lucht weg te zuigen door eene buis, die in het bovengedeelte geplaatst was. 

Toen hij nu de klok uit het vat nam, bleef het water er in, en in elk der 

mazen was een zeer duidelijke meniscus. Onder het aldus opgehangen water 

werd een Bunsensche vlam geplaatst, en het gelukte DE RomiLLy het water 

daardoor aan ’t koken te krijgen, zonder dat het door de mazen ontsnapte. 

Is echter de koking te hevig, dan zal het water uit de klok treden. (Jour- 

nal de Physique, Tome VI. pag. 85). Deels 

MINERALOGIE. 

Een met vloeistof gevulde chalcedoon-amandel. — In de Verh. d. natur- 

hist. Vereins der Preuss. Rheinlande, 32 Jahrg. p. 202, beschrijft von 

RATH een merkwaardig stuk chalcedoon, dat uit Brazilië afkomstig is. Het 

heeft een amandelvormige gedaante, is 45 m.M. lang, 35 m.M. breed en 

15 m.M. dik. Het chalcedoon bestaat uit concentrisch gelegen schijfjes en 

kleine bollen, Daarbinnen bevindt zich eene holte, die voor drie vierden met 

eene vloeistof is gevuld. De schaal is betrekkelijk dun, op één punt niet meer 

dan 1 mm. dik. Schudt men den steen, dan slaat het vocht met een hoor- 

baar geluid tegen den wand aan. HG. 

PHYSIOLOGIE. 

Vergelijking der elektrische organen bij spieren. — Reeds sedert lang 

heeft men er op gewezen, dat er tusschen elektrische organen en spieren 
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eenige overeenkomst bestaat. Intusschen bestonden er nog gewichtige bezwa- 

ren tegen zulk eene vergelijking. De heer BABUCHIN nu heeft die overeen- 

komst nader bevestigd door de ontwikkeling dezer organen te onderzoeken. 

Volgens hem moet men elk elektrisch element in een elektrisch orgaan be- 

schouwen als samengesteld uit twee leden. Het eene lid ontstaat uit spier- 

protoplasma; men kan het het metasarcoblastische lid noemen. Het andere 

hoofdbestanddeel moet dan het nerveuse lid worden genoemd. De afzonder- 

lijke elementen zijn van elkander door bindweefsel-zelfstandigheid gescheiden 

en hebben steeds een regelmatige plaatsing. Het morphologische onderscheid 

tusschen elektrische en pseudo-elektrische organen bestaat daarin, dat daar 

embryonale 1maar reeds samentrekbare, hier echter geheel ontwikkelde en als 

zoodanig functioneerende spiervezelen zich tot het metasarcoblastische lid be- 

ginnen te veranderen. Daar gaat de anisotrope zelfstandigheid te gronde, 

maar hier blijft deze ongedeerd bestaan. (Archiv. für Anatomie u. Physio- 

logie, 1876, H. 4 en 5). HG. 

Voortleiding des prikkels in de gevoelszenuwen. — Eene vernuftige proef- 

neming van PAUL BERT leert, dat wanneer een gevoelszenuw geprikkeld wordt, 

de daardoor opgewekte beweging in de gevoelszenuwen zich zoowel in cen- 

trifugale als in centripetale richting voortplant. 

Hij nam aan het spitse einde van den staart van een rat de huid weg, 

en plantte dit gevilde einde in eene kleine opening van de huid aan den 

rug. Weldra genas de kleine wond, en de rat had nu een staart, die de ge- 

daante van een lis had, Acht maanden later sneed BERT de staart midden 

door, en nu bleek het, dat het met den rug vergroeide staarteinde even ge- 

voelig was als het overige gedeelte. Die gevoeligheid duurde echter slechts 

twee dagen. RANVIER bevond dat de zenuwen in het staarteinde gedegene- 

reerd waren. Waarschijnlijk is het echter dat, wanneer men de doorsnijding 

langer uitstelt, het verband tusschen de deelen zoo innig zal zijn, dat de 

gevoeligheid ongestoord zal blijven, of wel dat zij, tijdelijk opgehouden heb- 

bende, zich later herstellen zal. In elk geval is de voortleiding van den prik- 

kel in twee tegengestelde richtingen door die proef bewezen, en tevens is het 

daaruit zeer waarschijnlijk gemaakt, — geliĳk trouwens reeds uit de proeven 

van VULPIAN voortvloeit, — dat bewegingszenuwen en gevoelszenuwen niet 

van aard noch ten aanzien van de daarin opgewekte beweging verschillen, 

maar. alleen door de aan haar uiteinde geplaatste toestellen. (Zia Nature, 

24 Fevrier 1877), HG, 
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DIERKUNDE. 

De Mosasauri. — Terwijl de groote uitgestorven dieren, die zoo kenmer- 

kend voor de maastrichtsche kalk zijn, de Mgsasauri, door CAMPER tot de 

walvisschen, vervolgens door FAUJAS DE SAINT-FOND tot de krokodillen, en 

later door CUVIER tot de hagedissen gebracht werden, werd kortelings door 

Prof. COPE aangemerkt dat zij eerder met de slangen verwant zouden zijn en 

dat zij inderdaad de zeeslangen van de latere krijt-perioden zouden wezen. 

Om deze reden bracht cope de Mosasauri tot eene afzonderlijke orde, die der 

Pythonomorpha. Dit heeft Prof. owEN er toe geleid om de Mosasauridae kritisch _ 

te onderzoeken met het oog op hunne verwantschappen. De uitkomsten van 

deze studie leidde hem tot het besluit, dat de Mosasauri geen kenmerken 

aanbieden, die het scheppen van eene nieuwe orde rechtvaardigen, en dat zij 

dus als eene familie der Lacertidae te beschouwen zijn, aan welke zij duidelijk 

verwant zijn door hunne dentitie en andere kenmerken. Zooals de Carnivora 

zich verhouden tot de Mammalia, en de Phocidae tot de Carnivora, aldus 

verhouden zich do Mosasauridae tot de Reptilia, en daaronder tot de Lacer- 

tidae. (The Academy, July 7, 1877, pag. 18.) D.-B 

Een walvisch in de Middellandsche Zee. — De heer CcAPELLINI heeft aan 

DE QUATREFAGES bericht, dat een ware walvisch (voor ’t eerst in de historische 

tijden) in de Middellandsche Zee gekomen en den 9der Februari dezes jaars door 

visschers van Tarente in de golf van dien naam gejaagd en nog levend op 

strand gehaald is. De overeenkomst van dit dier met Macleayius australiensis 

en ook met Balaena australis doen gelooven, dat het uit het zuider halfrond 

gekomen is, — waarschijnlijk is het een der black whales der walvischvan- 

gers, waarvan men de soort niet kent. Opmerkelijk is het, dat eene trommel- 

holte van een fossilen walvisch van Toskane, die CAPELLINI bezit, volkomen 

met die van de door hem zoogenaamde B. tarentina overeenkomt, terwijl 

beide zeer verschillen van die der walvisschen, bekend onder de namen van 

B. mysticetus, B. biscayensis, B. antipodum, B. australis, B. japonica 

enz. De halsstreek is mede zeer belangrijk; zij heeft veel overeenkomst met 

die van de geslachten Balaenulus en Balaenula van de Pliocene van Ant- 

werpen en Toscane. (Compt. rend. Tom. LXXXIV, pag. 1043.) DAL 

De voortteling der Salpen. — Door Dr. w. K, BROOKS zijn eenige on- 

derzoekingen gedaan, die een geheel nieuw licht werpen op de zoogenaamde 
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teeltwisseling der Salpen. Volgens zijne opvatting zijn de enkelvoudige Sal- 

pen wijfjes, de keten-Salpen mannetjes. De laatsten ontstaan door knopvor- 

ming uit de eerste, op de bekende wijze. Op een tijdstip dat de mannetjes 

nog zeer jong zijn, treedt in elk daarvan een enkel ei, dat zich van het ovarium 

van het moederdier heeft afgesnoerd. Het wordt opgenomen in een broed- 

sinus van het nog zeer kleine mannelijke dier en door middel van het guber- 

naculum opgehangen aan den wand van den kieuwzak. De bevruchting heeft 

plaats door de spermatozoiden van andere, oudere mannetjes, die reeds vroe- 

ger geboren zijn, derhalve op een tijdstip, waarop de mannelijke keten-salpen 

nog zeer klein en hunne eigene geslachtsorganen nog onrijp zijn. De bevruchte 

eieren ontwikkelen zich tot wijfjes, daarbij echter nog een tijdlang in samen- 

hang blijvende met het vaderdier en een eigenaardig ontwikkelingsproces 

doorloopende, dat reeds grootendeels door de vroegere onderzoekingen van 

SARS, KROHN, HUXLEY e. a. bekend is. 

De schrijver paralelliseert deze wijze van voortteling met de parthenoge- 

nesis, zooals men deze van bijen en andere insekten kent. Inderdaad brengen 

ook de bevruchte eieren der bijen enkel wijfjes voort, terwijl de mannetjes 

uit niet bevruchte eieren, die men als door inwendige knopvorming ontstaan 

zoude kunnen beschouwen, geboren worden. 

Ook wijst de schrijver op nog andere analoge gevallen, zoowel bij andere 

Tunicaten (Pyrosoma, Perophora, Didemnium, Amaurictum), bij welke, 

hoewel zij hermaphroditisch zijn, toch de eieren uit eene voorafgaande gene- 

ratie in eene volgende moeten overgaan, zullen zij tot ontwikkeling komen, 

als op die gevallen uit andere groepen des dierenriĳjks, waarin de mannetjes 

zeer klein zijn en parasitisch op of aan de wijfjes leven. (Proc. Boston So- 

ciety of Natural History ; Archiv f. Naturgesch. 1876, 1. p. 347) 

HG. 

Geluidgevende vlinders. — Dat er behalve de doodshoofdvlinder (Acherontia 

Atropos), van wie het algemeen bekend is dat zij een geluid voortbrengt, 

nog verscheidene andere vlindersoorten zijn die zulk een vermogen, en derhalve 

vermoedelijk ook een gehoororgaan, bezitten, blijkt uit verscheidene mededee- 

lingen onlangs gedaan door de heeren ROMANES, MC. LACHLAN, BUCHANAN 

WHITE en CUNNINGHAM, in het tijdschrift Nature, Januari en Februari 1877, 

p. 177, 293. Reeds pARWIN had in zijne Naturalist's Voyage melding ge- 

maakt van een vlinder, Ageronia feronia, waarvan, tijdens zijn verblijf in 

Brazilië, een paar boven zijn hoofd vloog, en waarbij hij een geluid waarnam 

als van een getand rad dat langs een springveer strijkt. Een dergelijk geluid, 
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ofschoon zwakker, maken verscheidene soorten van Vanessa, bij welke het 

voortgebracht wordt door een dergelijke inrichting als ook bij sommige sprink- 

hanen voorkomt, namelijk een als een vijl getande ader aan den bovenvleugel, 

die strijkt over een uitpuilende ader aan den ondervleugel, terwijl er boven- 

dien aldaar ook een door een lijstje omsloten schubloos plekje is. Andere ge- 

luidgevende vlinders behooren tot de geslachten Muprepia, Setina, Chelonia, 

Hylophila. Bij Chelonia pudica gelijkt het geluid op het tikken van een 

horologie. Hier zouden twee trommelvliesachtige deelen aan de borst het ge- 

luid voortbrengen, dus ongeveer als bij de Cicaden. HG. 

ireen 
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NATUURKUNDE. 

De telephone en de telektroskoop. — In den laatsten tijd heeft men uit New- 

York vernomen dat Prof. GRAHAM BELL te Boston daar verwonderlijke uit- 

komsten had verkregen van een apparaat, dat hij telephone noemt — even als 

voor vele jaren REIs te Frankfort het zijne, en zonder dezen te gedenken — en 

dat daarmede dan ook groote overeenkomst zou moeten hebben, maar dan 

zeker belangrijk verbeterd is. Alles wat wij dienaangaande hebben veruomen, 

scheen ons toe den stempel te dragen van overdrijving, of daarvan, dat men 

als verkregen resultaat voorstelde wat nog niets anders was dan vrij hoog- 

gespannen verwachting. En, hoewel de elektriciteit in die berichten uitsluitend 

als voermiddel werd voorgesteld, schenen ons sommige bijzonderheden in de 

uitkomsten veeleer te wijzen op de rechtstreeksche voortplanting van trillingen 

langs staven en draden, welke WHeATSTONE reeds voor meer dan 20 jaren 

vertoonde en WEINHOLD later nader onderzocht, zooals wij in der tijd in dit 

bijblad hebben medegedeeld. 

Er is namelijk dan eens sprake van het overbrengen van gearticuleerde 

klanken. — THoMsoN verklaart dat hij geheele zinsneden heeft kunnen verstaan, 

die door zijn collega wArTsoN werden uitgesproken — en dan weder slechts 

van het overbrengen van tonen. Te Londen b. v. werd in Queens Theatre 

de telephone in werking gebracht, verbonden met de concertzaal in Canter- 

bury-hall op bijna 2 kilometers afstand (Les Mondes XLIII, p. 547). Daar 

hoorde men bekende melodiën , als Home , Sweet home , The last rose of Summer 

enz. door het werktuig overbrengen. Het overbrengen van gesproken woorden 

11 
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wordt bij dit bericht volstrekt niet vermeld. Wel daarentegen in een later 

nommer van hetzelfde tijdschrift (p. 604), waar een artikel uit een Engelsch 

tijdschrift wordt overgenomen, dat de vraag bespreekt in hoever de telephone 

den telegraaf zou kunnen vervangen. Die vraag wordt daar ontkennend beant- 

woord op grond van de mogelijkheid van vergissingen en van eene bijzonder- 

heid in de manipulatie, die weder volstrekt niet strookt met wat men elders 

leest van de inrichting van het werktuig. BELL, zoo heet het iets verder, 

wil zich over zijn werktuig en het toekomstig gebruik daarvan nog volstrekt 

niet uitlaten. Men zal dus wel doen te wachten totdat de uitvinder zelf zijn 

toestel rijp acht voor de beoordeeling. 

lets anders is het met een bericht, dat voor korten tijd uit dezelfde bronnen 

de ronde deed door dagbladen niet alleen, maar zelfs in tijdschriften, die op 

eenige wetenschappelijkheid aanspraak maken, werd medegedeeld zonder eenige 

commentaar. De telektroskoop, zoo moet het heeten, is voor het gezicht vol- 

maakt hetzelfde wat de telephone van BELL is voor het gehoor. Met behulp 

der elektriciteit zou men daardoor de kopiën kunnen zien der beelden van 

voorwerpen, die in een verafgelegen stad, in een ander werelddeel zelfs, op 

een vlak worden geworpen. 

Dit alles is blijkbaar humbug en niets anders. Wij maken er hier alleen 

melding van om dit als bij ons vaststaande uit te spreken, niettegenstaande 

den ernst, waarmede de zoogenaamde inrichting tot in eenige bijzonderheden 

werd beschreven. LN. 

Diamagnetisme van hydrogenium. — Toen GRAHAM het alliage palladium- 

hydrogenium had ontdekt, meende hij, op grond van de diamagnetische eigen- 

schappen van de gasvormige waterstof, dat dit alliage door den magneet minder 

sterk zou worden aangetrokken dan palladium alleen. Maar bij de proef bleek 

juist het tegenovergestelde. WiEDEMANN heeft dit later — in zijn leerboek 

over galvanismus en elektromagnetismus — verklaard uit de aanwezigheid van 

ijzeroyde in het door GRAHAM gebezigde palladium, dat door de waterstof 

werd gereduceerd. Maar dit was slechts eene gissing, en voor het diamagne- 

tisme van hydrogenium ontbrak dus nog altijd het bewijs door proefneming. 

BLonpLor heeft dit, naar luid van zijne mededeeling aan de Académie des 

sciences in hare vergadering van 9 Juli 1.l., verkregen, ten eerste door met 

behulp van een torsiebalans de aantrekking te meten, die een sterke elektro- 

magneet uitoefent op een reepje palladium vóór en nadat dit met hydrogenium 

was beladen — die aantrekking was in het tweede geval merkbaar geringer — 

en door twee reepjes van dit metaal, het eene wel, en het andere niet met 
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hydrogenium doortrokken, kruisvormig op elkander geplaatst aan een dunnen 

draad tusschen de polen van denzelfden elektromagneet te hangen. Zoodra die 

magneet in werking werd gebracht, plaatste zich het zuivere palladium 

LN. | altijd axiaal. 

„Een nikkelmagneet. — Twee staafjes van ongeveer gelijke afmetingen, het 

eene van bijna chemisch zuiver nikkel en het andere van gehard staal , werden 

door wip (Mélanges phus. et chim. de St. Petersbourg X, p. 439 en daaruit 

Beiblätter zu Pogg. Annalen I,S. 418) tusschen de polen van een sterken elek- 

tromagneet gebracht en daarna hun magnetisch moment bepaald. Voor gelijke 

gewichten bleek toen, dat dat van het geharde staal op weinig na tweemaal zoo 

groot was als dat van het nikkel. Nadat beide twee dagen lang waren blijven 

liggen had de staalmagneet slechts zeer weinig, de nikkelmagneet bijna 10 

pCt. van zijne kracht verloren ; na 2!/, maand de staalmagneet omstreeks 3 pCt. , 

de nikkelmagneet ruim 30 pCt. 

Het blijkt niet dat wip pogingen heeft gedaan om, b.v. door hameren 

of wringen, de coörcitiefkracht van zijn nikkelmagneet te vergrooten. 

Bij magnetiseering door eene spiraal bedraagt de tijdelijke magneetkracht 

van het nikkel ongeveer het dubbel van de blijvende, de helft van het tijdelijk 

magnetisme van gehard staal, en een vierde van dat van week ijzer. 

LN, 

Galvanische elementen met zeer grooten inwendigen wederstand. — Riau: 

heeft (Journal de physique VI, p. 228) twee platen van verschillende me- 

talen tegenover elkaar gedompeld in zeer slecht geleidende vloeistoffen , zooals 

benzine, terpentijngeest en gesmolten stearine of schellak. Door een Thom- 

son’s elektrometer mat hij het verschil in El. potentiaal der beide platen 

of, wat op hetzelfde nederkomt, de elektromotorische kracht der verbinding. 

Deze bleek voor een zink- en een platinaplaat, die op 3 mM. afstand van 

elkaâr in petroleum waren gedompeld, zeer weinig te verschillen van die, 

welke diezelfde platen met gedestilleerd water opleverden. En wat het op- 

merkelijkst was, die elektromotorische kracht bleek — ook wanneer men 

zorg droeg vóór de meting aan de verbinding ruim tijd te laten tot het 

bereiken van den eindtoestand der ladingen — afhankelijk te zijn van 

den inwendigen weerstand en met het toenemen van dezen te verminderen. 

Hetzij men den afstand tusschen de platen vergrootte of haar indompelings- 

vlak verkleinde, of ook de temperatuur der vloeistof verlaagde, altijd vermin- 

derde de elektromotorische kracht. LN, 
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Mikroskopische metaalboomen. — De heer scHIDsLOWSKY te Petersburg 

bevond dat, indien men op een gewoon voorwerp-glaasje twee strookjes metaal 

(lood, zilver, zink, tin, koper, ijzer, met platina of goud) op ongeveer !/, 

millim. afstand van elkander vastkleeft, dan ‘daartusschen een droppel gedes- 

tilleerd water brengt en er nu een galvanischen stroom door laat gaan, er 

tusschen de beide metaalstrookjes eene dendritische kristallisatie ontstaat. Deze 

gaat uit van de kathode en bereikt, allengs aangroeiende, de anode. Gebruikt 

men als positive en negative elektroden verschillende metalen, dan kristalli- 

seert altijd slechts het metaal der anode ; bestaat deze uit goud of platina, 

de kathode daarentegen uit zilver, dan vormen zich in het geheel geen kris- 

tallen. Zoodra men echter den stroom omkeert, dan begint dadelijk de vor- 

ming van zilverkristallen aan de goud- of platina-elektrode. (Journ. der phys. 

Ges. in St. Petersb. IX, p. 50, Beibl. zu den Ann. d. Phys. u. Chem. 

1877 I, p. 296). HG. 

SCHEIKUNDE. 

Davyum. — Met dezen naam heeft de heer SERGE KERN, een russisch 

ingenieur, een nieuw door hem in platina-erts ondekt metaal bestempeld. 

Om het te isoleeren, wordt de moederloog, nadat er het ruthenium uit ge- 

praecipiteerd is, met salpeterzuren ammoniak behandeld. Daardoor wordt een 

rood praecipitaat gevormd, dat door calcinatie het davyum levert. Dit metaal 

heeft een spec. gewicht van 9,385 bij 25° C. Het wordt gemakkelijk door 

koningswater aangetast, veel minder door.kokend zwavelzuur; potasch prae- 

cipiteert het als een geel, zwavelwaterstof als een bruin poeder, dat bij dro- 

ging zwart wordt. Met rood bloedloogzout geeft davyum-chloried een roode 

kleur. Theoretische beschouwingen, ontwikkeld door MENDELEEFF, leidden den 

ontdekker er toe het davyum tusschen het molybdenium en het ruthenium te 

plaatsen. Is die vooronderstelling juist, dan bedraagt het aequivalent-gewicht 

omstreeks 100. Dit moet echter nog nader getoetst worden. (Compt. rendus 

9 Juli 1877). HG. 

MINERALOGIE. 

Rupsen in bergkristal. — In het Bulletin de la Soe. imp. des naturalis- 

ten de Moscou 1876, N° 3, p. 170, deelt de heer 5. H. KAWALL mede 

dat hij een stuk bergkristal bezit, waarin verscheidene lichtgroene, kleine 

rupjes besloten zijn, van ongeveer 1,3 millim. lengte en 0,3 millim, breedte. 
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Hij meent daarin de larven eener Tineine te herkennen. Ook vermeldt hij 
nog eenige andere gevallen, waaruit schijnt te blijken, dat somtijds in berg- 

kristal organische overblijfsels voorkomen. HG. 

PHYSIOLOGIE. 

Vetvorming. — Het was LIEBIG, die aantoonde dat de meening, alsof 

het vet der plantenetende dieren geheel zijn oorsprong ontleende aan het 

reeds in hun plantenvoedsel aanwezige vet, onhoudbaar was, en die het ont- 

staan van het meeste vet toeschreef aan de koolhydraten in het voedsel. 

Dumas en BOUSSINGAULT bestreden eerst die meening, doch werden later 

tot haar bekeerd. Maar in 1865 en 1869 heeft vorr, met PETTENKOFER, 

beweerd dat vetvorming het resultaat is van de omzetting van stikstof hou- 

dende stoffen. Zij vonden nooit vet uit zetmeel of suiker gevormd en con- 

stateerden dat de opgelegde voorraad koolstof niet meer bedroeg dan de 

hoeveelheid er van, die aanwezig was in het vet van het voedsel, plus dat, 

wat kon afgeleid worden uit de omzetting van het eiwit daarin. Zij namen 

hunne proeven op honden, doch geloofden dat hetzelfde bij de plantenetende 

dieren ’ geval moest zijn. LAwES en GILBERT nu hebben ten dezen aanzien 

gewezen op de proeven op varkens, elf jaren geleden door hen genomen, 

welke bewijzen dat wel degelijk koolhydraten in vet worden omgezet. Een 

nauwkeurige revisie van het groot aantal in der tijd door hen genomen proe- 

ven op runderen, schapen en varkens, heeft hun getoond dat zij wel geen 

afdoend bewijs voor de afleiding van het vet uit koolhydraten kunnen leveren 

wat de herkauwende dieren betreft, maar wel wat varkens aangaat. Wanneer 

de evenredigheid tusschen de stikstofhoudende en stikstofvrije bestanddeelen 

van het voedsel der varkens zoodanig is, als ’t geschiktst is tot vetmesting, 

dan kan ongeveer 40 proc. van het voortgebrachte vet met geene mogelijk- 

heid worden afgeleid van het gebruikte eiwit. (The Academy, July 14, 

1877, pag 46). Deli 

Vloeibaar of vast gift in rottend bloed? — V. Ferrz heeft in een op- 

stel van 30 April dezes jaars, geplaatst in de Comptes rendus, trachten te 

betoogen dat de vergiftige eigenschappen van verrot bloed aan de cryptoga- 

mische fermenten daarin waren te wijten. Thans komt hij daarop nader terug. 

Hij nam 30 gram. bepaald giftig rottend bloed, voegde daarbij 100 kub, 

centim. gedestilleerd water, en ontdeed het van zijne strembare deelen door 

eene hitte van 80°, gedurende tien minuten volgehouden, Het door eenvou- 
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dige filtratie verkregen, aan vibrioniden rijk vocht, in het luchtledige tot 

50 kub. centim. herleid, en in de hoeveelheid van $ kub. centim. bij twee 

konijnen ingespoten, doodde dezen binnen twee à drie dagen onder alle verschijn- 

selen van septicaemie. Datzelfde vocht, gefiltreerd door eene laag kool en 

watten van 24 centim. hoogte op 2!/, centim. diameter in een glazen buis, 

die op de klok van een luchtpomp was vastgemaakt, leverde eene licht roos- - 

kleurige vloeistof, die geene zich bewegende stippen, geen bacteridiën, geen 

bacteriën en geen vibrionen bevatte. Van dit vocht werden 6 kub. centim. 

in de vena jugularis van vier konijnen gespoten, zonder dat deze dieren 

daarvan eenig nadeel ondervonden. Voor nog andere proeven moeten wij naar 

het oorspronkelijke verwijzen. Vlg. Bijblad dezes jaars, blads. 37. (Compt. 

rend. Tom. LXXXIV, pag. 1824). B.L, 

Koper en zink in het menschelijk lichaam. — Daar de toxicologen thans 

weder de vraag behandelen, of er, evenals iĳzer, ook koper en zink in het 

menschelijk lichaam aanwezig zijn (zie Bijblad, bladz. 60), verwijzen F. RAOULT 

en H. BRETON op een rapport van een gerechtelijk onderzoek, door hen in 

1874 op bevel van den rechter van instructie te Grenoble ingesteld. Wij 

bepalen ons bij de mededeeling van de volgende resultaten. Zij vonden in 

1 kilogram van: 

Koper Zink. 

ingewanden eens drenkelings . . . sporen 0 

lever van een steenliĳjder . .... 3 mgr. 10 mer. 

lever van een teringlijder ..... derd ELD 

lever van eene jonge vrouw. ... 7 » 34 » 

lever van een grijsaard ...... LOD > 

R. en B. geven de wijze op, waarop zij hunne proeven hebben genomen en 

drukken er vooral op, dat de door behandeling met zwavelzuur verkregen 

kool tot asch moet gebracht worden, omdat het koper hardnekkig in de kool 

blijft, niettegenstaande langdurige wassching met warm salpeterzuur. Zij geven 

echter toe dat koper en zink bij sommige individuen ontbreken kan, evenals 

de normale evenredigheid er van waarschijnlijk zal afwisselen, naarmate van 

den ouderdom der individuen, hunne gezondheid, den aard van hunne voe- 

ding en die van de vaten en gereedschappen, die gewoonlijk met het voedsel 

in aanraking zijn. (Compt. rend, Tom. LXXXV, pag. 40). D. L. 
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AARDKUNDE. 

De gedaante des bodems van den grooten oceaan. — Door de talrijke 

diepzee-loodingen, die in den loop der laatste jaren verricht zijn, inzonder- 

heid door ‘de Amerikaansche expeditie met de Tuscarora (1873-1876), de 

Engelsche met de Challenger (1874-1876) en de Duitsche met de Gazelle 

(1875—1876), heeft men het relief van den bodem der zee in verschillende 

streken met zoo groote nauwkeurigheid leeren kennen, dat PRTERMANN van 

den grooten oceaan of de Stille zee een kaart heeft kunnen ontwerpen (zie 

zijne Mittheilungen, 1877 IV), waarop de verschillende dieptestreken door 

verschillende tinten zijn voorgesteld. Deze kaart is zeer leerzaam, daar zij met 

een enkelen blik het relief des zeebodems doet kennen, op een dergelijke 

wijze als hoogtekaarten dit voor het land doen. Ook ontmoet men hier eene 

voor de aardrijkskunde nieuwe nomenclatuur. De voornaamste dieptestreken 

zijn door eigene namen aangeduid, waartoe voornamelijk de namen der schepen 

en van personen die hetzij aan de expeditiën hebben deel genomen, of op 

de eene of andere wijze zich met het vraagstuk van de diepte der zeeën hebben 

bezig gehouden, gekozen zijn. Zoo heeft men eene Tuscarora-diepte, eene 

Challenger-diepte, eene Gazelle-diepte, eene Nares-diepte, eene Thomson- 

diepte, eene Carpenter-diepte enz. De grootste op deze kaart voorgestelde 

diepte bevindt zich nabij de Kurilische eilanden, noordoostwaarts van Japan. 

Zij bedraagt 4655 vademen of 27,830 Eng. voeten (8572 meters). 

HG. 

PLANTKUNDE. 

Spontane beweging van Ceratophyllum demersum. — Volgens eene mede- 

deeling van den heer E‚ RODIER in de Comptes rendus van 30 April 1877, 

p. 961, behoort deze plant tot diegene welke een regelmatige periodische be- 

weging bezitten, welke niet van den invloed van het licht afhangt. Wan- 

neer de stengel zijn maximum van erectie heeft bereikt, begint hij zich regel- 

matig om te buigen, totdat hij na zes uren zijn maximum van ombuiging 

heeft bereikt. Dan richt hij zich weder allengs op, totdat hij na twaalf uren 

zijn eersten stand weder heeft bereikt, waarna hij zich aan de andere zijde 

ombuigt, hetgeen vier uren vordert, waarna hij zich, insgelijks binnen vier 

uren, weder tot den vroegeren stand verheft. In het geheel vorderen deze 

opvolgende bewegingen te samen zes-en-twintig uren. HG, 
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Roode kleurstof in het Chlorophyl. — De heer BOUGAREL bevond dat, 

toen hij perzikbladeren met ether had uitgetrokken en hij, na afgieting daar- 

van, op de nog met ether doortrokken bladeren alkohol goot, na twee dagen 

zich tegen den wand van het glas kristalplaatjes afzetten, die, bij doorval- 

lend licht, schitterend rood zijn. Zij zijn onoplosbaar in alkohol, ether, pot- 

asch, azijn-ether en zoutzuur. Zij zijn zeer oplosbaar in chloroform en benzine, 

die zich daarmede geelrood kleuren, alsmede in zwavelkoolstof die daarmede 

een fraaie rooskleur aanneemt. Hij heeft aan deze kleurstof den naam van 

erythrophyt gegeven. (Bull. de la Soc. chim. de Paris, 20 Mai, 1877, 

p. 442). HG. 

DIERKUNDE. 

Fossiel ei van een reusachtig reptiel. — In eene laag, behoorende tot het 

laatste gedeelte der krijtperiode, in Provence, werden door den heer MATHÉRON 

te Marseille, onder de overblijfselen van verschillende soorten van Schildpad- 

den en groote Sauriërs, ook fragmenten gevonden die zich, wat de gedaante 

betreft, als brokstukken van een reusachtig groot ei vertoonen, nog merke- 

liĳk grooter dan dat van Aepyornis. Prof. aERvAIS heeft deze nader onder- 

zocht en bij die gelegenheid ook de mikroskopische structuur der eischalen 

van verschillende vogels en reptiliën aan een nader onderzoek onderworpen. 

Hij komt door vergelijking tot het waarschijnlijke resultaat dat die stukken 

werkelijk tot een ei hebben behoord, doch laat het in het midden of zij van 

een schildpad of van een sauriër afkomstig zijn. Hij helt echter over tot het 

gevoelen dat zij gelegd zijn door Hyselosaurus priscus, een Dinosauriër van 

aanmerkelijke grootte, waarvan de overblijfsels in dezelfde laag gevonden zijn. 

(Compt. rendus, 22 Janvier 1877 p. 159). HG. 

Bevers in Siberië. — De bevers, die in vroeger tijd zeer talrijk in wes- 

telijk Siberië waren, en van welke het beste bevergeil werd ingezameld, zijn 

daar nu bijna geheel verdwenen. Toch leven zij nog aan de kleine rivier 

Pelyin. De heer POLIAKOFF verkreeg van een Ostyak vijf vellen van bevers, 

die daar in het vorige jaar gedood waren. (Nature 18 Januari 1877, p. 265). 

HG. 
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STERREKUNDE. 

Ons sterrenstelsel en zijn centrum. — In de Proceedings of the Academy 

of Natural Sciences of Philadelphia, Part. II, p. 360, heeft de heer 

JACOB ENNIS eene verhandeling over dit onderwerp geplaatst, waaraan wij 

het volgende ontleenen. | 

De gedaante van het sterrenstelsel, waarvan ons zonnestelsel een deel uit- 

maakt, wordt bepaald door den ring van den melkweg, waartoe naar schat- 

ting 18 millioenen sterren behooren, terwijl die, welke buiten dien ring ge- 

legen zijn, omstreeks 2 millioen bedragen. Het zwaarte-middelpunt van ons 

sterrenstelsel ligt dus in het vlak van den melkweg, en wel ongeveer in het 

middelpunt van dit vlak, daar de sterren in het algemeen in alle deelen van 

den ring even talrijk zijn. Zij vertoonen zich wel is waar iets helderder naar 

de zuidpool toe, maar dit bewijst alleen dat de door ons zonnestelsel inge- 

nomen plaats iets nader naar deze zijde van den melkweg-ring gelegen is. 

Alle sterren van ons sterrenstelsel loopen met groote snelheid om zijn zwaarte- 

middelpunt. De heer ENNis heeft getracht dit door berekening te bewijzen. Zoo 

vond hij b. v. dat onze zon op a Centauri zoo krachtig werkt, dat, wanneer 

geene andere werkingen in het spel kwamen, « Centauri om de zon met eene 

snelheid van 14 engelsche mijlen in de seconde zaude moeten loopen , om eene 

centrifugaalkracht te hebben, die tegen de aantrekking opweegt. Deze ster 

moet, naar haren afstand en lichtsterkte te oordeelen, 2'/, maal zoo groot 

als de zon zijn. Hare aantrekkingskracht op de zon zoude dus, alleen wer- 

kende, deze dwingen met eene snelheid van 222 mijlen rondom z Centauri 

| 12 
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te loopen, ten einde de noodige centrifugaalkracht te verkrijgen. Om Sirius 

zoude, volgens de berekening van den heer ENNIs, de zon met een snelheid 

van 580 mijlen loopen, zoude zij niet in deze ster vallen. Hoe onbegrijpelijk 

machtig moet dan de vereende kracht der 20 millioenen sterren zijn; hoe 

groot het vermogen dat haar allen naar het gemeenschappelijk zwaarte-mid- 

delpunt drijft, en hoe snel moeten zij zich bewegen om eene centrifugaalkracht 

te erlangen, die aan de centripetaalkracht gelijk is! 

Ter berekening van den afstand van ons zonnestelsel van het middelpunt 

des melkwegs dienen de volgende gegevens: 41°, de afstand van het vlak, 

dat door den melkweg gaat, van eenen grootsten paralelcirkel; men kan dien 

afstand op 2° à 2'!/,° schatten; 2°. de afstand van den melkweg-ring van 

ons, gemeten in lichtjaren, d.i. in het getal jaren dat noodig zoude zijn om 

het licht van daar tot ons te doen komen. Die tijd is volgens JOHN HERSCHEL , 

die de naaste sterren voor sterren van de 9de grootte hield, 2000 jaren, 

terwijl STRUVE voor den lichttijd der sterren van de 42de grootte des melk- 

wegs 3400 jaren aanneemt. Uit deze gegevens berekent nu FE. dat het cen- 

trum van het stelsel 87 lichtjaren van ons verwijderd zijn moet, of, daar 

het er voor gehouden wordt dat het licht van sterren van de 5de grootte 

gemiddeld in dien tijd tot ons komt, zoo is het centrum van ons sterren- 

stelsel ongeveer even ver verwijderd van ons zonnestelsel als de sterren van 

de 5de grootte. 

Natuurlijk is dit resultaat slechts eene eerste, ruwe benadering. Intusschen 

vindt het eene bevestiging in de bewegingen der vaste sterren, gelijk E. in 

bijzonderheden aantoont, en die, bij aanneming van den genoemden afstand 

van het centrum des sterrenstelsels, eene veel grootere regelmatigheid blijken 

te bezitten dan zij oogenschijnlijk vertoonen, even als ook de planeten deden 

na de ontdekking van de zon als centrum van het planetenstelsel. Een ster, 

die zich met eene snelheid van 3000 mijlen in de minuut beweegt, b.v. 

Arcturus, heeft 50 millioenen jaren noodig voor zijn omloop om het centrum 

van het sterrenstelsel; een ster die zich, zooals « Cygni, met eene snelheid 

van 2000 mijlen in de minuut beweegt, zoude daartoe 75 millioenen jaren 

behoeven, en had de ster dezelfde snelheid als onze aarde, d. i. ongeveer 

1000 mijlen in de minuut, dan zoude haar omloopstijd 150 millioenen jaren 

bedragen. Daar nu, bij. eene snelheid van 3000 mijlen in de minuut of een 

omloopstijd van 50 millioenen jaren, er 40 jaren noodig zijn om de ster zich 

1 seconde boogs aan den hemel te doen verplaatsen, zoo kan het niet ver- 

wonderen dat meer dan ééne generatie van astronomen noodig is om deze 

met zekerheid vasttestellen. Alleen de in onzen tijd verrichte allernauwkeu- 
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rigste plaatsbepalingen van deelen van den melkweg zullen de astronomen van 
volgende eeuwen in staat stellen de baan, die de melkweg om zijn zwaarte- 

middelpunt aflegt , met eenige zekerheid te berekenen. HG. 

Satellieten van Mars. — Met den grooten kijker te Washington, die alle 

Europeesche kijkers in lichtsterkte overtreft, zijn door HALL twee manen van 

de planeet Mars ontdekt. Een uitvoeriger bericht hierover zal in de volgende 

aflevering, van de hand van pr. VAN DER STAD, verschijnen. HG. 

SCHEIKUNDE. 

Polyporzuur. — Door c. STAHLSCHMIDT is in een zwam, die op de schors 

van zieke eikenboomen groeit en na verwant, zoo niet identisch is met Poly- 

portum purpurascens, een nieuw organisch zuur ontdekt. Men herkent de 

aanwezigheid daarvan aan de violette kleur die het weefsel van de zwam met 

ammoniak aanneemt. Daardoor vormt zich namelijk polyporzure ammoniak, 

die in water oplosbaar is, terwijl het polyporzuur zelf eene amorphe, geheel 

in water onoplosbare zelfstandigheid is, die eene okergele kleur heeft en dan 

ook de oorzaak van de gele kleur van de zwam is, waarvan het een groot 

„gedeelte, bijna de helft der gedroogde massa, uitmaakt. 

Om het polyporzuur aftescheiden, wordt de zwammassa met ammoniak be- 

handeld en vervolgens met water uitgetrokken. Uit de zoo verkregen oplossing 

van polyporzuren ammoniak wordt door bijvoeging van zoutzuur of eenig ander 

zuur het polyporzuur gepraecipiteerd, dat vervolgens door behandeling met 

potasch, waarmede het een desgelijks violet zout vormt, en herhaalde praeci- 

pitatie door een zuur kan gezuiverd worden. 

S. vond, dat het polyporzuur de volgende samenstelling heeft: 

Mr an 
HG 
Oe BU 

(LieBie’s Ann. d. Chem., 1877 Bd. 187 p. 177.) HG. 

Absorptiemiddel voor Kkooloxyd. — C. BörriNGER deelt mede dat kool- 

oxyd, geleid door zuiver, over chlorcalcium gedestilleerd en afgekoeld 

blauwzuur, daardoor levendig geabsorbeerd wordt. Toen hij daarop bij de 

vloeistof geconcentreerd zoutzuur voegde, had er, zelfs bij schudding, geene 

vermenging der beide vochten plaats, maar er vormden zich twee lagen. 

Wordt het vat uit het koude mengsel genomen, dan ontwikkelt zich een 
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gestadige stroom van zuiver kooloxyd. De gas-ontwikkeling neemt na eenigen 

tijd toe, vooral na zachte verwarming (met de hand). Dan is blauwzuur bij 

het kooloxyd gemengd. Eindelijk vermengden zich beide vochten, onder eene 

stormachtige gas-ontwikkeling. 

(Berichte d. deutsch. chem. Ges. 25 Juni 1877, p. 1122.) HG. 

NATUURKUNDE. 

Een geëlektriseerd eiland. — Aan een der telegraaf kantoren op het eiland 

St. Pierre-Miquelon, dat met den telegraafkabel van Brest is verbonden, 

voegde men voor eenigen tijd bij de gewone afleiding van een der polen van 

de batterij door een aardplaat, ook nog eene door een 3 eng. mijlen langen 

geïsoleerden geleider, die dwars door het eiland naar zee liep en daar in een 

in het water gedompelde plaat eindigde. Die geleider verbond dus de zee met 

den grond van het eiland. Eens plaatste men een seintooner, die gewone 

punten en strepen als die van MORSE schrijft, zoo, dat de omwinding daar- 

van een deel der bovengenoemde geleiding uitmaakte. En nu zag men met 

dien toestel iets gebeuren, dat op het eerste oogenblik zeer raadselachtig 

scheen. Zonder dat er op het kantoor eenig sein ontvangen of daarvan afge- 

zonden werd, begon de seintooner zich te bewegen, en toen men de papierreep 

daarvan liet afrollen, ontstonden daarop de gewone punten en streepjes, ge- 

regeld tot woorden verbonden. 

Men overtuigde zich spoedig dat deze woorden geene andere waren dan 

die, welke gelijktijdig uit een ander bureel, dat op een afstand van 183 

meters van het eerste is gelegen, worden overgeseind naar Sydney. De elek- 

trische impulsen, die door de batterij van dit laatste kantoor met zijn aard- 

plaat bij het seinen in den grond van het eiland werden geworpen, kozen 

dus hunnen weg, in plaats van door dien grond alleen en verder in de zee 

zich te verspreiden, liever door den meergenoemden geleider naar de zee. 

(Les mondes, XLIII, p. 785.) | 

Is dit reeds op zich zelf een niet onbelangrijk voorbeeld van stroomvertak- 

king, niet minder opmerkelijk is het dat, bij de bekende snelle opeenvolging 

daarvan, de perioden dier impulsen volkomen genoeg bewaard bleef, om de 

strepen en punten de eene van het andere duidelijk te doen onderscheiden. 

LN. 

Barometrische hoogte-meting. — In een belangrijk opstel van NEUMEYER 

over den aneroid-barometer en zijn gebruik bij deze metingen (Carls Reper- 
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torium XIII S, 395,) dat uit den aard der zaak niet geschikt is om in een 

kort overzicht te worden weergegeven, blijkt dat deze werktuigen volkomen 

vertrouwbaar kunnen zijn als zij gebruikt worden tot het bepalen van eene 

reeks van hoogte-verschillen in bergachtige streken, waarvan de som der uit- 

komsten door een trigonometrisch bepaald hoogte-verschil wordt gecontroleerd. 

Ook de nauwkeurigste kwik-barometer kan tot niet veel meer dienen. 

Want òf bij zachte glooiingen is het de horizontale afstand der stations die 

het onzeker maakt dat het barometriseh verschil alleen door het hoogte-ver- 

schil wordt voortgebracht en dus dit meten kan, òf bij steiler afhangen , en 

dus geringeren horizontaal-afstand, wordt dit zelfde weer onzeker door de naar 

temveratuur-verandering en windrichting steeds afwisselende luchtstroomen langs 

de bergwanden. Dit besprekende geeft NEUMEYER een overzicht van de fou- 

ten, die bij bepaling van niet te groote hoogte-verschillen door den horizon- 

talen afstand kunnen worden voortgebracht, zooals die indertijd door LAMONT 

uit de vergelijking van barometer-standen met trigonometrische metingen zijn 

opgemaakt. Wij nemen die hier over. 

Bij een horizontaal-afstand der 

barometer-stations van bedroeg de fout gemiddeld 

18 K. M. 7 meters 

Sen to 

Ge or eine 
Tekel zh kee LN. 

Photo-elektriciteit. — HaANkeL (Abhandlungen der königl. Sachs. Ge- 

sellsch. der Wissenschaften, 1877) heeft gevonden dat vloeispaath-kristallen 

— donker violet gekleurde, uit Weardale in Engeland — geëlektriseerd wor- 

den door bestraling met zonlicht. Zulk een kristal, geplaatst in een met 

kopervijlsel gevuld, niet-geïsoleerd koperen bakje, zoodat slechts een der zij- 

vlakken vrij en de andere met het vijlsel in aanraking waren, werd, na vier 

en twintig uren in de duisternis te hebben gestaan, gedurende een uur aan 

de zonnestralen blootgesteld. Het vrije zijvlak was daarna duidelijk negatief 

geëlektriseerd in het midden. Naar de randen nam die E. af, dikwijls om 

aan die randen positief te worden. Op velerlei wijzen overtuigde zich HANKEL 

dat deze elektriciteitsontwikkeling rechtstreeks door het licht en niet door de 

bij de bestraling opgewekte warmte werd voortgebracht. LN. 

Densiteit vän vast kwikzilver. — Tot dusver was het soortelijk gewicht 

van kwikzilver in den vasten toestand slechts bij benadering bekend. Professor 
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MALLET, aan de universiteit van Virginia, heeft met alle daarbij vereischte 

voorzorgen, waaromtrent wij naar het oorspronkelijke verwijzen, eene nieuwe 

bepaling daarvan verricht. Bij drie verschillende proefnemingen verkreeg hij 

de-volgende cijfers: 

1 14,1954 bij — 39° 

2 14,2034 „ — 41,'5 

3 14,2064 „ — 42° 

Daaruit berekent hij dat vast kwikzilver bij zijn smeltpunt eene dichtheid 

heeft van 14,1932, de dichtheid van water bij 4° als eenheid aangenomen 

zijnde. : 

(Philos. Magazine, August. 1877, p. 145.) HG, 

PLANTKUNDE. 

Uittreding van protoplasma-draden uit de klierharen op de bladen van 

Dípsacus sylvestris. — FRANCIS DARWIN, zoon van den bekenden CHARLES 

DARWIN, heeft bevonden dat de kleverige stof, die aan de oppervlakte der 

klierhoofdjes van haren op de oppervlakte der bladeren van Dipsacus sylves- 

tris naar buiten treedt, zich tot draden uitrekt, welke de grootste overeen- 

komst hebben met de pseudopodiën van Rhizopoden. Hij heeft hierover eene 

lange reeks van waarnemingen en proeven gedaân en deze uitvoerig medege- 

deeld in het Quarterly Journal of Microscopical Science, July 1877, p. 

245. Aan het slot van zijn opstel geeft hij de volgende hoofduitkomsten van 

zijn onderzoek. 

1. De draden behooren niet aan een parasitisch organisme, maar zijn nor- 

male voortbrengselen van op de bladen gevestigde kliertjes. Ë, 

2. Zij bestaan uit protoplasma, waarin eene harsachtige stof aanwezig is. 

8. De verrichting van het protoplasmatisch gedeelte van den draad bestond 

oorspronkelijk wellicht alleen in het afscheidingsproces, maar is vervolgens 

door de plant ook benuttigd als eene wijze van voeding. 

4, De protoplasma-draden hebben het vermogen van stikstof houdende stof 

te absorbeeren, hetzij als ammoniak in den regen of in den dauw, of als 

produkt van in ontbinding verkeerende lichamen van insekten. 

Prof. coun heeft in een brief aan CH. DARWIN, opgenomen in Nature, 

23 August. de door zijn zoon gedane waarnemingen bevestigd. Ook hij houdt 

het voor waarschijnlijk, ofschoon nog niet voor uitgemaakt, dat de veranderin- 

gen die de draden vertoonen levensverschijnselen van protoplasmatische pseu- 

dopodien zijn. HG. 
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Parthenogenesis. — De gevallen van parthenogenesis bij angiosperme 

planten zijn niet alleen zeldzaam, maar waar men eene zoodanige meent 

waargenomen te hebben (bij Mercurialis annua en Coelebogyne illicifolia) , 

hebben sommigen twijfel verwekt door de ontdekking der aanwezigheid van 

kleine, pollendragende bloempjes aan de vrouwelijke stokken. Des te meer 

waarde heeft de ontdekking van den heer M. A. KERNER, die bevonden heeft 

dat eene in het hooge noorden en op de Alpen bloeiende plant, Antennaria 

alpina, rijp zaad voortbrengt, in weerwil dat de bloemen enkel vrouwelijk 

zijn en het zelfs tot hiertoe niet gelukt is mannelijke individu’s te vinden. 

(Sitzungsber. d. Kats. Acad., Aste Abth., 1877, LXXIV p. 469.) ue. 

DIERKUNDE. 

Generatio spontanea. — Ten vervolge op wat wij op bladz. 54 mededeelden 

diene, dat in de plaats van BOUSSINGAULT, die om bijzondere reden voor 

het lidmaatschap der commissie bedankt heeft, vAN TIEGHEM is benoemd 

geworden, doch dat de commissie niets heeft uitgevoerd, omdat MILNE- 

EDWARDS heeft geweigerd te voldoen aan den eisch van BASTIAN: dat het 

onderzoek zich strikt zou bepalen tot de proef met urine en liquor potassae, 

zonder te treden in eene verklaring, of in eenige gevolgtrekking omtrent de 

kwestie der generatio spontanea. Dumas had daarin toegestemd, doch MILNE- 

EDWARDS wil geen lid van de commissie zijn, zonder de vrijheid te bezitten 

de proeven naar goedvinden te wijzigen. (British Medical Journal, August. 

4, 1877.) Ds Ie 

Zoölogische museums. — The Academy (Aug. 25 1877, pag. 199) maakt 

er opmerkzaam op, dat het thans de juiste tijd is voor eene bijeenkomst van 

directeuren van zoölogische museums, zooals die, welke onlangs in het tijd- 

schrift Nature gewenscht werd. Voor niet minder dan vijf der grootste na- 

tionale verzamelingen van Europa wordt thans gebouwd of zal er gebouwd 

worden. Te London gaat men langzaam maar zeker voort met de werken te 

South-Kensington, en te Weenen is men er mede begonnen, terwijl te Parijs, 

Berlijn en Leiden de plannen nog in overweging zijn. “Te Leiden,” vervolgt 

de berichtgever, “heeft Prof. SCHLEGEL een uitgewerkt schema voor de goede 

uitstalling van de rijke verzamelingen onder zijne directie gereed gemaakt, 

en wij gelooven dat de nederlandsche regeering van plan is eeno commissie 



96 WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 

te zenden om zijne plannen te vergelijken met die, welke in de overige ge- 

noemde steden aangenomen zijn.” AT 

Gelijk men weet, is werkelijk zulk eene commissie benoemd, waarvan 

Dr. HUBRECHT, een der conservators van ’s Rijks museum, lid is. “D. L. 

Geographische. variatiën van dieren. — De heer J. A. ALLEN, een der 

voornaamste #therologisten’’ (een nieuw gesmeed transatlantisch woord) van 

Amerika, heeft de voornaamste van zijne vroeger reeds meermalen openbaar 

gemaakte slotsommen omtrent dit punt neergelegd in een artikel van Zhe 

Radical Review van Mei 1877. Het is volgens hem eene wet, dat de grootste 

soorten van eene familie en de grootste individuen van eene soort gevonden 

worden op de breedten, die het eigenlijke middelpunt van de familie of de 

soort zijn. Zoo zijn de Canidae (wolven en vossen) een wezenlijk noordelijke 

familie, en inderdaad zijn ook niet alleen de noordelijke soorten de grootste, 

maar de gewone wolf in Britsch-Amerika en Alaska is Il, grooter dan het- 

zelfde dier in Mexico, — en er is een verschil van 30 proc. tusschen de 

grootte van schedels van den grijzen vos van Pennsylvanië en dien van Cen- 

traal-Amerika. Aan den anderen kant zijn de individus van Procyon lotor, 

de type van de zuidelijke familie der Procyonidae, in Nieuw-Engeland */, 

kleiner dan in Costa Rica. En zoo is het ook met andere dieren. (The Aca- 

demy, Aug. 25 1877, bladz. 199.) en Ae 

Aëtosaurus ferratus. — Ter gedachtenis van het vierhonderdjarige feest 

van de universiteit te Tubingen heeft oscAR FRAAS een ‘‘Festschrift’’ uitge- 

geven, gewijd aan de beschrijving van een nieuwen saurier uit den Trias, 

welken hij Áëtosaurus ferratus noemt, wegens het vogelachtig karakter van 

den schedel. De overblijfselen daarvan zijn gevonden in groeven van zooge- 

naamde Stubensandstein bij Stuttgart; zij zijn bijzonder- goed bewaard geble- 

ven in een roodachtigen ijzersteen, en op de oppervlakte in vivianiet veran- 

derd, waarom zij ook een lichtblauwe kleur hebben. Binnen een oppervlakte 

van twee vierk. meters zijn niet minder dan 24 exemplaren gevonden. De 

systematische stelling van Aëtosaurus schijnt twijfelachtig; de eigenschappen 

er van zijn deels krokodilachtig deels vogelachtig. De geologische ligging is 

in den Midden-Keuper. (The Academy, Sept. 1 1877, pag. 224.) 
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