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PIETER CAMPER 
EN ZIJN LEVEN EN WERKEN GESCHETST, 

DOOR 

P. HARTING. 

Ons Album heeft achtereenvolgens zijne schatting betaald aan CHRISTIAAN 

HUYGENS, * aan ANTONY VAN LEEUWENHOEK, ? aan JOHANNES SWAMMER- 

DAM, * aan HERMAN BOERHAAVE. * Thans wenschen wij eenige bladzijden 

te wijden aan de nagedachtenis van PIETER CAMPER, die, wat den tijd betreft 

waarin hij leefde, tot laatstgenoemden ongeveer in gelijke verhouding 

stond, als deze tot de drie eersten, en op zijne beurt den roem der 

Nederlandsche wetenschap op geen minder waardige wijze heeft ge- 

handhaafd dan een hunner. Ja, indien de verdiensten van eenen natuur- 

onderzoeker moesten worden afgemeten naar den roem die dezen bij 

zijne tijdgenooten is ten deel gevallen, dan zoude aan CAMPER onder 

hen wellicht de eerste rang toekomen. Tienmalen bij verschillende binnen- 

en buitenlandsche geleerde genootschappen bekroond voor de beant- 

woording van prijsvragen; lid van al die genootschappen en van nog 

verscheidene andere; een der acht associés étrangers van de Parijsche 

Akademie van wetenschappen, eene eer die hij onder ons Nederlanders 

alleen met BOERHAAVE gedeeld heeft, terwijl guyaens bij de oprichting 

van dit lichaam daarvan een der gewone leden was, — voorts per- 

* Jaargang 1868 bl, 33. * Jaargang 1875 bl. 357. 

* Jaargang 1876 bl. 1. 4 Jaargang 1877 bl. 1. Door Dr, LUBACH. 
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2 PIETER CAMPER IN ZIJN LEVEN EN WERKEN GESCHETST. 

soonlijk bekend bij schier alle geleerden van naam in Europa, die hij 

had ontmoet op: zijne vele reizen, waartoe het bezit van een groot 

fortuin hem in staat stelde; — eindelijk bij velen zijner medeburgers 

hoog geëerd niet enkel wegens de diensten die hij der geneeskundige 

wetenschap bewees als hoogleeraar achtereenvolgens aan drie onzer in- 

richtingen van hooger onderwijs, maar ook aan de kunst door zijn eigen 

voorbeeld en zijne op grondige kennis en ervaring steunende aesthetische 

vorming, terwijl bovendien zijne uitgebreide en veelzijdige kundigheden 

hem in staat stelden zich nog in verscheidene andere opzichten voor 

zijn vaderland nuttig te maken , waarom hem dan ook verschillende hooge 

betrekkingen, eindelijk het lidmaatschap van den Raad van State, wer- 

den opgedragen. | 

Ziedaar in korte trekken wat CAMPER voor zijne tijdgenooten was. 

Voegen wij hierbij nog dat hij, zooals zijne beeltenis hem vertoont, 

een statig, indrukwekkend voorkomen bezat, en wij erkennen in CAMPER 

een dier bevoorrechte, boven het gewone peil der menschheid hoog uit- 

stekende figuren, wier invloed, gedurende hun leven groot, zich nog 

vele jaren na hun dood gevoelen laat, en wier levensgeschiedenis reeds 

daarom belangstelling moet inboezemen. 

Eene onpartijdige waardeering der verdiensten van zulk een man is 

eerst lang na zijnen dood mogelijk, wanneer de schitterende nimbus 

verdwenen is, waarin hij voor het oog zijner tijdgenooten was gehuld. 

Het korte bestek, waarbinnen wij ons hier beperken moeten , veroor- 

looft niet dit hier op eene wijze ten volle het onderwerp waardig te 

doen. * Alleen eene beknopte schets van zijn leven en een overzicht van 

het voornaamste dat de wetenschap aan zijne werkzaamheid verschul- 

digd is, kunnen in de volgende bladzijden eene plaats vinden. 

Prrrer CAMPER zag het levenslicht te Leiden, den 11den Mei 1722. 
Zijn vader, FLORENTINUS, CAMPER, gesproten uit eene oude koopmans- 
familie, had gedurende eenige jaren te Batavia de betrekking van predi- 
kant vervuld en was daar gehuwd met SARA GEERTRUIDA KETTING, die 
de dochter was van hollandsche ouders. Hij keerde in 1713 naar het 
vaderland terug en zette zich te Leiden neder. FLORENTINUS CAMPER 
was een man van veel kennis en smaak, die de vriendschap zocht van 

3 iS ve ikan hierbij de aandacht op eene in dit jaar door het Provinciaal Utrechtsch 
genootschap uitgeschreven prijsvraag: “Het leven en de verdiensten van P. CAMPER.” 
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geleerden en kunstenaars. Onder de eersten wordt vooral BOERHAAVE, 

onder de laatsten de verdienstelijke schilder ridder KAREL MOOR ge- 

noemd. Beiden hebben reeds vroegtijdig hun stempel gedrukt op den 

geest van den jeugdigen rierer. Van de dubbele levensrichting, die 

men later steeds bij hem opmerkte, namelijk die welke het onderzoek 

der natuur ten doel had en die welke hem er toe bracht het onder- 

zoehte op kunstmatige wijze zoo af te beelden, dat slechts weinigen 

hem in dit opzicht geëvenaard hebben, vond hij voor de eerste een 

voorbeeld in BOERHAAVE, voor de tweede in Moor. BoERHAAVE's recht- 

streeksch onderwijs mocht hij echter niet meer genieten, want die voor- 

treffelijke man was reeds overleden, toen de jonge cAMPER student in 

de geneeskunde werd. Onder de leiding van Moor en diens zoon be- 

oefende hij echter de teekenkunst en de bouwkunst. Reeds vroegtijdig 

begon hij ook in olieverw te schilderen, en in zijne familie is en wordt, 

naar wij hopen, nog bewaard een in olieverw geschilderd levensgroot 

portret van CAMPER, door hemzelven op een-en-twintig-jarigen leeftijd 

geschilderd. Ook legde hij zich toe op het boetseeren in klei, op het 

etsen en op het graveeren in zoogenaamde zwarte kunst. 

Zoo was CAMPER kunstenaar voordat hij geleerde werd. Voor den 

toekomstigen anatoom was die ontwikkelingsgang van groot gewicht. 

Eer bij zich op de anatomie van den mensch en andere dieren toe- 

legde, had hij geleerd zijne oogen tot de juiste waarneming van vor- 

men en zijne handen tot het teruggeven van het waargenomene door 

de teekenstift te gebruiken. 

Student geworden aan de Leidsche hoogeschool, genoot hij het onder- 

wijs van LABORDEs in de wiskunde, van MUSSCHENBROEK en ’S GRAVESANDE 

in de physica, van den ouderen ArBiNus in de ontleedkunde, terwijl 

hij voorts de eigenlijke geneeskundige vakken onder GAUBIUS, VAN ROOYEN 

en TRIOEN beoefende. 

Den 14den October 1746, op vier-en-twintig-jarigen leeftijd, verwierf 

hij den dubbelen doctorstitel, in de Natuurkundige wijsbegeerte en in 

de Geneeskunde, na verdediging van twee dissertaties, * die te samen 

echter één geheel uitmaken, daar de eene over het gezicht, de andere 

over het gezichtsorgaan handelt. 

In het volgende jaar verloor CAMPER zijn beide ouders. En daar hij 

nu vrij was van alle huiselijke banden en zijn fortuin hem in staat 

1 De wisu en De oculi quibusdam partibus. 
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stelde eenigen tijd op reis door te brengen, zoo besloot hij te voldoen 

aan den reeds lang gekoesterden wensch van andere landen te bezoeken 

en kennis aan te knoopen met de beroemdste aldaar levende geleerden 

en tevens zijne studiën voort te zetten. | 

Voorzien van de noodige aanbevelingsbrieven, begaf hij zich in 1748 

naar Londen, Daar leerde hij HUNreR, den grooten anatoom, voorts 

MPAD, SMELLIE, MITCHEL, PRINGLE en andere beroemde geneeskundigen 

van dien tijd kennen. Ook knoopte hij betrekkingen aan met eenige 

beoefenaars van dier- en plantkunde: CATESBY, HANS SLOANE , COLLINSON , 

WATSON, KNIGHT, HILL, allen mannen wier namen ook nu nog met 

eere worden genoemd. Met BAKER, den bekenden schrijver over het 

mikroskoop en mikroskopische onderwerpen, kwam hij almede in ken- 

nis. Toch blĳkt het niet dat die kennismaking er cAMPER toe geleid 

heeft zelf het mikroskoop dikwerf tot wetenschappelijk onderzoek te 

gebruiken. Trouwens dit toen nog zeer onvolkomen werktuig was door 

meer dan ééne oorzaak in de schatting der geleerden van dien tijd 

zeer gedaald, en er moest bijna een eeuw voorbijgaan, alvorens het, als 

middel om vele geheimen der natuur te ontsluieren, de eereplaats 

zoude innemen die onze eeuw daaraan heeft toegekend. ! 

Vervolgens bezocht camPrR ook de aloude zetels van engelsche 

geleerdheid, Oxford en Cambridge, en leerde op dezen uitstap, behalve 

andere geleerden, den beroemden astronoom HALLrY persoonlijk kennen. 

Terwijl hij zoo achtereenvolgens met een aantal der voornaamste 

engelsche geleerden van dien tijd in aanraking kwam, verzuimde hij 

niet tevens, door het bezoeken van ziekenhuizen, zijne geneeskundige 

kennis te volmaken. Maar bovendien verloochende zich zijne zucht 

voor de kunst niet. Hij oefende zich aan de teeken-akademie in het 

teekenen naar het model, en onder FABER in de graveerkunst. Zelfs 

t In caMPem’s geschriften vind ik slechts eenmaal een blijk, dat hij wel eens het 

mikroskoop tot onderzoek van organische voorwerpen gebruikte, maar dit blijk is niet 

van belang ontbloot. Hij onderzocht namelijk het maaksel der haren van het rendier onder het 

mikroskoop en vergeleek dit bij dat der “biezen waarvan meu matten maakt” (Zie Oeuvres, 

I p. 305). Inderdaad bestaan de haren van het rendier, even als die van andere tot de 

herten-familie behoorende soorten, voor het grootste gedeelte uit groote veelhoekige cel- 

len, die, wat de gedaante aanbelangt, geheel op die van planten-parenchym gelijken. 

Wij hebben hier wel het eerste spoor eener opgemerkte overeenkomst tusschen de ele- 

mentaire bestanddeelen van planten en dieren, gelijk deze vele jaren later (1889) door 

SCHWANN duidelijk is in het licht gesteld. De waarneming van CAMPER is gedaan om- 

streeks 1770. 
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aan de scheepsbouwkunst wijdde hij een belangstellende aandacht. 

Van Londen begaf cAMPER zich naar Parijs, waar hij onder anderen 

Louis leerde kennen, die als chirurg grooten naam had, alsmede BUFFON, 

welke laatste echter toen nog niet dien roem had bereikt, welke hem 

later ten deel viel.! Daarop bezocht hij Lyon en Genève. Toen hij zich 

in laatstgenoemde stad ophield, ontving hij het bericht dat hij te Franeker 

tot hoogleeraar in de genees- en heelkunde was benoemd. Hij nam zijn 

terugweg over Lausanne, Bern, Bazel, Straatsburg, Mannheim en Bonn 

en verzuimde niet, zoover de kortheid van den tijd toeliet, in elk dezer 

plaatsen de aan de wetenschap gewijde inrichtingen te bezoeken en 

bij beroemde geleerden zijne opwachting te maken, o. a. te Bazel bij 

BERNOUILLI, een man aan wiens diep inzicht in vele natuurverschijnse- 

len eerst onze tijd volle recht heeft doen wedervaren. 

Kort na zijne terugkomst te Leiden, in 1749, werd cAMPrR door eene | 

langdurige ziekte aangetast. Wellicht was deze de reactie, gevolgd op 

de vele en velerlei indrukken die zijn jeugdige en vurige geest gedu- 

rende zijn tweejarige reis ontvangen had. Hoe dit zij, eerst in den 

herfst van 1750 kon hij zijn ambt aanvaarden met het houden eener 

redevoering *, waarvan het onderwerp, “de beste wereld”, slechts in 

een verwijderd verband stond met de betrekking, waaraan hij voortaan 

zijne krachten zou wijden. | 
Omstreeks dien tijd werd hij door de Royal Society te London tot 

haar medelid benoemd, welke benoeming hij wel voornamelijk aan 

_ zijne persoonlijke kennismaking met de engelsche geleerden te danken 

had, daar hij op dit tijdstip, behalve zijne beide dissertaties, nog 

geene wetenschappelijke geschriften had uitgegeven, doch die juist 

daarom te duidelijker bewijst dat de indruk, dien zijn persoon tijdens 

zijn verblijf in Engeland’s hoofdstad op de geleerden, waarmede hij al- 

daar in aanraking kwam, had gemaakt, eene hoogst gunstige moet 

zijn geweest. 

Deze benoeming mag wel eene aansporing voor hem zijn geweest om 

nogmaals Londen te bezoeken. Hij bracht daar den vacantietijd in 1752 

door en was toen o.a. sMerrie behulpzaam in het vervaardigen of 

copieeren van eenige der anatomische platen door dezen uitgegeven. 

Na een vijfjarig verblijf als hoogleeraar aan de friesche akademie, 

‘ Het eerste deel van BUFFON’s Histoire naturelle verscheen eerst in het volgend 

jaar, 1749. 

3 De mundo optumo. 
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ontving CAMPER de uitnoodiging in gelijke betrekking aan het Amsterdam- 

sche Athenaeum Illustre op te treden. Hij nam die uitnoodiging aan 

(1755) en aanvaardde zijn nieuw professoraat met twee kort na elkan- 

der gehouden redevoeringen, waarvan de onderwerpen * ditmaal recht- 

streeks aan de voornaamste vakken zijner studie ontleend waren. 

In het volgende jaar (1756) huwde hij met 5. BOURBOOM, weduwe 

van wijlen ‚J. vosMA, burgemeester van Harlingen, en dochter van 

J. BOURBOOM, burgemeester van Leeuwarden. Dit huwelijk is, gelijk 

wij zien zullen ‚ van veel invloed geweest op CAMPER’s verderen levensloop. 

Gedurende zijn verblijf te Amsterdam hield cAMPER zich vooral met 

ziektekundige ontleedkunde bezig. Hij vereenigde een aantal door hem 

verrichte waarnemingen in een afzonderlijk geschrift ?, waarvan het 

eerste deel in 1759, het tweede in 1762 verscheen, toen hij reeds zijn 

professoraat nedergelegd en Amsterdam verlaten had, om zich weder 

in Friesland, en wel op een hem toekomend buitenverblijf, Klein-Lan- 

kum, in de nabuurschap van Franeker, te vestigen. De hoofdreden 

hiervan was dat cAMmPrR’S echtgenoote, gelijk meer friesche dames, 

ook nog in onzen tijd, eene zoo bijzondere voorliefde had voor de 

provincie waarin zij geboren was, dat zij elders, gelijk men gewoon 

is te zeggen, niet wel aarden kon. Vooral het drukke, woelige Am- 

sterdam stond haar tegen. 

En zoo legde camPer in 1761 zijne betrekking op negen-en-dertig- 

jarigen leeftijd neder, om voortaan het leven van een landheer te lei- 

den, niet echter van een zulken voor wien het voldoende is zijne oogen 

te laten weiden over zich tot aan den horizon uitbreidende, met 

runderen besprenkelde grasvelden. Integendeel, nog in hetzelfde jaar 

verscheen van hem eene verhandeling, waarin een zijner gewichtigste 

ontdekkingen is medegedeeld, namelijk die van het ware maaksel 

van het gehoororgaan der visschen *, waaromtrent men tot dusver 

slechts zeer gebrekkige voorstellingen had. Ook schreef hij in dien tijd, 

L De anatomes in omnibus scientiis usu, en De certo in medicina. 

3 Demonstrationes anatomico-pathologicae, 1, 1759, II, 1762. In de werken der 

Hollandsche maatschappij der wetenschappen verscheen bovendien in dien tijd eene ver- 

handeling van zijne hand: Over den oorsprong der breuken in nieuwgeborene kinderen. 

* Ontleedkundige beschrijving van het gehoor der gekieuwde visschen. — Deze 

verhandeling werd later (1767), door hem zeer vermeerderd, als Mémoire sur Vorgane 

de Vouie des poissons, aan de Parijsche academie aangeboden en verscheen in hare 

Mémovres in 1774, Vol. VII. 
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ter beantwoording eener prijsvraag van de Hollandsche maatschappij, 

eene verhandeling over de lichamelijke opvoeding der kinderen. Bo- 

vendien werd een gedeelte van zijn tijd in beslag genomen door het 

bijwonen der Statenvergaderingen, als gedeputeerde van Idaarderadeel. 

Doch in weerwil van het aangename en werkzame leven dat hij 

op zijn geliefd Klein-Lankum in den schoot van zijn gezin leidde, kon 

eene natuur als die van CAMPER toch op den duur geene voldoening 

vinden in zulk eene betrekkelijke eenzaamheid, waarin zijne talenten 

zich niet geheel ontplooien konden. Hij gevoelde behoefte aan verkeer 

met gelijkgezinde beoefenaars der wetenschap, aan eenen bepaalden 

werkkring en de daaraan verbonden plichten. En zoo gebeurde het dan 

ook dat, toen in 1763 hem een professoraat te Groningen werd aan- 

geboden, hij dit aanbod met graagte aannam, zonder zich daarbij al 

te veel te storen aan de voorliefde zijner vrouw voor het friesche 

landleven. Dit professoraat omvatte, behalve de chirurgie en anatomie, 

ook — zonderling genoeg — de botanie. Het was voorzeker deze ver- 

eeniging van schijnbaar. zeer uiteenloopende vakken, die aan CAMPER 

het thema van eene zijner merkwaardigste redevoeringen aan de hand 

gaf. Hij sprak namelijk bij de aanvaarding van zijn professoraat: 

“Over de verwonderlijke overeenkomst tusschen planten en dieren” 

Wanneer wij in het oog houden , dat de machtigste hulpmiddelen , waar- 

over wij in onzen tijd beschikken om overeenkomsten te ontdekken, 

waar oogenschijnlijk slechts verschillen bestaan, namelijk het mikros- 

kopisch en het scheikundig onderzoek, aan CAMPER nog niet of in 

zeer geringe mate ten dienste stonden, dan verdient het inderdaad 

onze bewondering dat zijne gave van vergelijking hem tot de erken-- 

ning bracht der hoogere eenheid, die zoowel het planten- als het die- 

renrijk in zich begrijpt. 

Dat cAMPER niet enkel een voortreffelijk natuuronderzoeker, maar 

ook een aesthetisch fijn gevoelend man was, die zich rekenschap wist 

te geven van den indruk dien het schoone op ons maakt, bewees hij 

kort daarna, toen hij met een aan dit onderwerp gewijde redevoering *, 

het rectoraat der akademie nederlegde, 

1 De admirabili analogia inter stirpes et animalia. Deze redevoering werd onmid- 

dellijk gevolgd door eene andere van geheel anderen aard. Daarin werd een chirurgisch- 

anatomisch onderwerp, De claudicatione, behandeld, De sprong was zeker nog al groot, 

3 De pulchro physico. 
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De tien jaren van zijn Groninger professoraat behooren tot de werk- 

zaamste van CAMPERS leven. Behalve de hem opgedragen lessen, 

die reeds talrijk genoeg waren, gaf hij ook nog een collegie, — het 

eerste. hier te lande, — over gerechtelijke geneeskunde, dat grooten 

bijval vond en, behalve door studenten, ook door verscheidene zijner 

collega’s, door leden van den stedelijken magistraat en advokaten werd bij- 

gewoond. Reeds kort na zijne aankomst te Groningen was hij tot ste- 

delijk geneesheer benoemd. Zijn vurige geest drong hem, zich nog in 

andere opzichten nuttig te maken. Op zijne aansporing richtte men 

te Groningen een genootschap tot verbetering van den landbouw op. 

Toen in 1768 de veepest hevig woedde, trachtte hij, met zijnen ambt- 

genoot VAN DOEVEREN, daaraan paal en perk te stellen door het tot 

stand brengen eener vereeniging, op welker kosten verschillende ge- 

neesmiddelen en inzonderheid de inenting beproefd werden. Ook hield 

hij publieke lessen over de veepest, die in 1770 uitgegeven en in het 

volgende jaar in het hoogduitsch vertaald werden. Het in de provin- 

cie Groningen gegeven voorbeeld vond navolging in Friesland. Ook 

daar kwam eene inrichting tot stand tot inenting der ziekte als voorbe- 

hoedingsmiddel. Deze inrichting stond onder bestuur van een van CAM- 

PER’s leerlingen, Dr. MUNNIKS, die later ook hoogleeraar te Groningen 

werd. Deze stuitte echter op grooten onwil en tegenstand der boeren, 

die zich verbeeldden dat de inenting slechts dienen kon om de versprei- 

ding der ziekte te bevorderen. Munniks moest met zijn runderenstal 

herhaaldelijk van het eene oord naar het andere verhuizen „ van Dijks- 

einde naar Blauwhuis, van Blauwhuis naar Terband. Hier werd MuN- 

NIKS gedurende. den nacht door de boeren overvallen en met zijne, 

toen uit honderd-acht stuks bestaande, kudde van runderen verjaagd, 

totdat hij op het acht uur van daar gelegen Galama-Dammen een 

onderkomen vond en zijne proeven rustig en met gewenscht ad 

kon voortzetten. 

Eene in 1771 uitgebroken epidemie van kinderpokken gaf CAMPER 
gelegenheid vele waarnemingen te doen over de inenting, niet der koe- 
pokken welke JaNNeR eerst vele jaren later deed kennen, maar die der 
natuurlijke pokken, welke eenige jaren vroeger in zwang -was gekomen. 
Zijne ondervindingen ten dien aanzien werden door hem publiek ge- 
maakt in een afzonderlijk geschrift, dat ook in het volgende jaar in 
het hoogduitsch werd vertaald. 

Eene poging om in Groningen eene teekenschool tot stand te bren- 
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gen mislukte. Men zag aldaar toen, even als nog vele jaren later ook elders, 

de hooge beteekenis van het teekenen als opvoedingsmiddel nog niet in. 

Intusschen hield camPer zieh ook in den tijd, dien hem zijn onderwijs 

en veelvuldige praktische bemoeiïingen overlieten, ijverig bezig mot 

onderzoekingen op chirurgisch en anatomisch gebied. 

Eene verhandeling over de callus-vorming bij gebroken beenderen, 

aan de koninklijke akademie van Edinburg aangeboden, deed hem in 

1765 tot lid van deze benoemen. Voorts zond hij aan de Parijsche akademie 

anatomische beschrijvingen van den pecari en van den kaapschen mieren- 

eter of het zoogenaamde aardvarken (Orycteropus). Ook publiceerde hij 

in den Rhapsodist, een veelgelezen tijdschrift van dien tijd, eene ver- 

handeling “over den oorsprong en de kleur der Negers.” 

Voorts vermelden wij hier, als tot dit tijdperk van caMPrER’s leven 

behoorende, zijne ontleedkundige onderzoekingen over het Rendier en 

over den tweehoornigen Rhinoceros. Deze eerste nauwkeurige beschrij- 

ving van den Afrikaanschen rhinoceros, waarvan hij een kop als ge- 

schenk van den gouverneur der kaap-kolonie, baron VAN PLETTENBERG . 

ontvangen had, werd door den beroemden PArras vertaald en in de 

werken der Petersburger akademie opgenomen. De belangrijkste anato- 

mische ontdekking echter, welke cAmPERr in dit tijdvak, namelijk in 

1771 deed, was die van hetgeen men thans noemt: “de pneumatici- 

teit van het vogelskelet.”’ Daaronder verstaat men dat de meeste, bij 

eenigen bijna alle, beenderen van een vogel niet, gelijk bij zoogdieren, 

met merg, maar met lucht gevuld zijn. Ook staat de holte dier been- 

deren door opene kanalen en luchtblazen met de longen in verband. 

Het is duidelijk dat deze eigendommelijke inrichting voor de levens- 

wijze der vogels als vliegende dieren van veel gewicht is” Al had 

CAMPER geene enkele andere ontdekking gedaan, dan zoude alleen deze 

aan zijn naam eene blijvende plaats in de geschiedenis der wetenschap 

verzekeren. Wel is waar heeft JOHN HUNTER zich in 1774 deze ontdek- 

king toegeeigend, doch het bewijs kan geleverd worden dat cAMPER 

haar werkelijk drie jaren vroeger deed en dat, hoewel zijne verhande- 

ling daarover eerst in 1774 in de werken van het Bataafsch genoot- 

schap verscheen, hij haar reeds in 1771 aan verschillende binnen- en 

_ buitenlandsche geleerden had medegedeeld. ' 

' Camper zelf heeft zijn recht op de ontdekking gehandhaafd door een opstel in de 

Vaderlandsche Letteroefeningen van 1175. 
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Uit deze verhandeling leeren wij ook caMPER, wellicht meer dan uit 

eenig ander zijner geschriften, als scherpzinnig natuuronderzoeker ken- 

nen, die de inductieve methode in toepassing wist te brengen, ter- 

wijl er tevens uit blijken kan hoe onjuist de meening is, dat belang- 

rijke ontdekkingen als het ware bij toeval gedaan worden. Dat de 

beenderen der vogels zeer dunne wanden hebben, was reeds lang vóór 

CAMPER door GALILET en na dezen door BoreLur ' waargenomen, ter- 

wijl de graaf de mArsterr * zelfs de ontdekking gedaan had dat de 

armbeenderen van een Pelikaan hol waren en geen merg bevatten, 

en dat zij zeer licht waren. Het hoofdfeit derhalve, waarop de pneu- 

maticiteit van het vogelskelet berust, was bekend, doch noch de ge- 

noemde natuuronderzoekers, noch ook BUFFON, * waar hij die waarne- 

mingen vermeldt, waren op het denkbeeld gekomen dat het ontbrekend 

merg door lucht vervangen was, nog minder dat de holte der been- 

deren wellicht met de ademhalingsorganen in gemeenschap stond. 

Het was op den 10den Februari 1771, dat camPer, bij het ontleden 

van een grooten visch-arend zag, dat het dijbeen en vervolgens ook 

dat het opperarmbeen geheel hol waren. Dit trof hem; hij besloot 

daaruit dat deze beenderen gedurende het leven dus met lucht gevuld 

moesten zijn geweest, en het denkbeeld kwam bij hem op, dat er moge- 

lijk een verband kon bestaan tusschen de ademhalingswegen en de 

holten der genoemde beenderen. Was deze hypothese juist, dan moes- 

ten er in de eerste plaats openingen in den wand dier beenderen zijn, 

waardoor de lucht kon toetreden. Dadelijk onderzocht hij de in zijn 

bezit zijnde skeletten van verschillende soorten van vogels, en inder- 

daad zag hij dat onder het hoofd van het opperarmbeen bij allen zich 

eene tamelijk groote opening bevond. Eene zoodanige opening werd 

ook door hem gezien onder den draaier (trochanter) van het dijbeen, 

maar alleen bij die vogels welke lang en hoog vliegen, niet bij anderen. 

Of nu werkelijk door die openingen lucht kon in- en uittreden, m. a. 

w. of er een rechtstreeksch verband met den ademhalingstoestel be- 
stond, moest een eenvoudige proef leeren. Het eerst bij een uil, later 
bij een ooievaar en verscheidene andere vogels, blies hij door het ge- 
opend opperarmbeen en zag de borstkas zich uitzetten als bij de adem- 

“De motu animalium, Propos. 194 p. 156. 

* Danub. Fran. Mysic. T, VI, p. 10. 

9 Hist. natur, des oiseaux, T. 1, p. 112. 
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haling. Nu sneed hij de luchtpijp door en hield daarvoor de vlam eener 

kaars. Deze werd uitgeblazen, toen hij door het opperarmbeen blies. 

Daarop plaatste hij de vlam voor de opening in het opperarmbeen, 

blies door de luchtpijp, en ook nu werd de vlam uitgeblazen. Hiermede 

was de hoofdzaak uitgemaakt; er kon niet meer aan getwijfeld wor- 

den: de luchtwegen der ademhalingsorganen en de met lucht gevulde 

holten der beenderen staan met elkander in opene gemeenschap. 

CAMPER zag zijne vooronderstelling volkomen bewaarheid en beleefde 

toen een dier oogenblikken, welke ook in het leven van groote natuur- 

onderzoekers slechts spaarzaam voorkomen, namelijk die, waarin zij 

de voldoening smaken van niet enkel een nieuw feit te hebben ontdekt, 

maar ook daardoor een beter inzicht in een geheele reeks van natuur- 

verschijnsels te hebben verkregen. Dat hij vervolgens dit onderzoek 

nog verder uitbreidde en daarbij aanmerkelijke verschillen tusschen 

vogels en vogels vond, spreekt van zelf, doch de uitkomsten daarvan 

behoeven hier geen nadere vermelding. Zij zijn gemeen goed geworden 

en worden thans zelfs bij het elementair onderwijs in de natuurlijke 

historie aan kinderen medegedeeld. 

De werkkring, waarin CAMPER te Groningen geplaatst was, voldeed 

hem bij uitstek. In lateren tijd zeide hij dikwijls dat hij de daar door- 

gebrachte jaren onder de gelukkigste zijns levens telde. Maar zijne 

vrouw dacht er anders over, en CAMPER was een inschikkelijk echt- 

genoot. Eindelijk, in 1778, toen hij nog slechts 51 jaren oud was, gaf 

hij toe aan haren wensch om weder naar haar geliefd Friesland terug 

te keeren, en legde zijn hoogleeraarsambt neder. Hij vestigde zich 

echter niet op den duur op Klein-Lankum, maar in het nabijgelegen 

Franeker, zonder evenwel in eenige rechtstreeksche betrekking tot de 

akademie, waaraan hij vroeger hoogleeraar was, te treden. Desnief;te- 

min ging hij ijverig voort met het doen van anatomische onderzoekin- 

gen en met het uitgeven van geschriften, waaronder verscheidene de 

antwoorden bevatten op prijsvragen van binnen- en buitenlandsche 

geleerde genootschappen, doch daarom nog niet tot de belangrijkste zijner 

werken behooren, al brachten zij er ook toe bij om zijn roem te ver- 

hoogen en meer en meer door Europa te verbreiden. 

Van meer gewicht waren zijne onderzoekingen over het maaksel van 

“het stemorgaan der mannelijke kikvorschen”, die over de ‘“voortteling 

der padden” en van den zonderlingen Pipa americana , die hare eieren in 

kleine holten op den rug draagt; voorts over het nut der secto symphy sis 
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ossium pubis, die camPER het eerst, en met goed gevolg, bij een levend 

dier deed. Ook de kennis van den Doejong en van Siren lacertina werd 

door hem uitgebreid. Dat het eerstgenoemde dier weinig overeenkomst 

met den walrus heeft, zooals nog BUFFON meende, maar integendeel 

tot de walvischachtige dieren naderde, werd door hem aangetoond. 

In 1774 had hij gelegenheid eenen in de menagerie van den prins van 

Oranje gestorven jongen olifant te ontleden. Slechts een kort bericht 

hierover werd door caMmPER zelven nog tijdens zijn leven gepubliceerd. 

Eerst verscheidene jaren na zijnen dood werden zijne uitvoerige aan- 

teekeningen hierover, vergezeld van twintig platen, door de zorgen 

van zijn ZOON ADRIAAN GILLIS uitgegeven. 

Tot de belangrijkste van CAMPER's ontleedkundige onderzoekingen be- 

hooren die over het maaksel des Orang-oetangs, waarvan hij achter- 

eenvolgens niet minder dan vijf exemplaren ontleedde. De uitgebreide 

verhandeling, waarin hij het toen nog slechts gebrekkig bekend maaksel 

van dit opmerkelijke, den mensch zoo nabijkomend en toch weder in 

eenige gewichtige bijzonderheden van hem afwijkend dier beschreef, 

verscheen in 1778. Daarin toonde hij o.a. ten duidelijkste aan, dat de 

beschrijving, die GALENUS van het anatomisch maaksel van het men- 

schelijk lichaam heeft gegeven, niet gegrond kan zijn op het werkelijk 

onderzoek van dit lichaam, maar van dat der apen. Of, zooals CAMPER 

waarschijnlijk achtte, de Orang-oetang zelf naar Rome gebracht en 

door GALENUS ontleed is, willen wij in het midden laten. Om meer 

dan eene reden schijnt dit te mogen betwijfeld worden, hoe vele blij- 

ken ook CAMPER, waar hij dit beweert, evenals in vele andere zijner 

geschriften, van zijne grondige kennis der oudheid heeft gegeven. 

Nog vermelden wij hier kortelijk zijne mededeelingen over de fossie- 

len van den St. Pietersberg, ' waarvan hij een aantal, en daaronder 

zeer belangrijke, in zijne verzameling had. * Dat hij, op het toenmalig 

standpunt der kennis, den waren aard van het reusachtige hagedis- 

achtige dier, den Mosasaurus, waarvan talrijke overblijfselen aldaar 

toen reeds gevonden waren, miskende, is niet te verwonderen; maar 

zonderling voorzeker is het, dat hij er een soort. van Cachelot (Phgyseter) 

in meende te herkennen, te meer omdat het blijkt dat hem de ge- 

l Philos. Transactions 1786 p. II. 

3 Deze maakt thans een deel uit van het museum van Teyler’s stichting te Haarlem, 
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hemeltetanden, waardoor dit dier zich van alle walvischachtige dieren 

evenals. van alle andere zoogdieren onderscheidt, niet onbekend waren. 

Andere kleine geschriften over heel- en ontleedkundige onderwerpen, 

die hij in 1787 aan de Petersburger akademie zond, zooals over den 

kop van een bison, over het reusachtig hoofd van een buffel, over de 

beenderen van den Amerikaanschen Mammoet (Mastodon), over den 

Kangoeroe, en meerdere kleine opstellen, gaan wij met stilzwijgen voorbij 

en vermelden hier nog slechts zijne verhandeling, getiteld ‘‘Over den 

besten schoen”, welke in 1781 verscheen. Die verhandeling had haar ont- 

staan aan eene bijzondere omstandigheid te danken. In een gezelschap 

namelijk waarin zich eenige van CAMPER's oud-leerlingen bevonden, 

werd beweerd dat de onderwerpen, geschikt om daarover eene genees- 

kundige verhandeling te schrijven, reeds toen geheel uitgeput waren (!) 

Men mag wel als waarschijnlijk aannemen, dat CAMPER zijne oud-leer- 

lingen een weinig beknord had, dat zij zoo weinig van zich lieten 

hooren. Hij betoogde daarop dat, wel verre dat de stof uitgeput zoude 

zijn, deze daarentegen nog zeer rijk was, ja dat het schijnbaar nietigste. 

en ondankbaarste onderwerp, al ware het b.v. slechts de vorm van een 

schoen, onder de handen van een kundig schrijver belangrijk kon worden. 

Toen men nu volhield, dat zelfs hij daartoe niet in staat zou zijn, 

nam hij de uitdaging aan en schreef de genoemde verhandeling, waarin 

hij op ontleedkundige gronden aanwees hoe een schoen moet gemaakt 

zijn, om geheel aan zijn eigenlijk doel te beantwoorden, van namelijk 

eenvoudig tot bekleeding en steun van den voet te dienen, zonder de 

vele deelen, waaruit de voet bestaat, te knellen en in hunne natuur- 

lijke bewegingen te hinderen. Zelfs thans nog heeft de in dit opstel 

gegeven toepassing van ontleedkundige kennis geenszins hare waarde 

verloren, en onze dames zouden zich zeker van andere schoeisels voor- 

zien, indien zij naar CAMPER's raad wilden luisteren en niet liever hunne 

voeten lieten verwringen door het loopen op hakken, die, wanneer zij 

aangeboren waren, terecht als akelige monstrositeiten zouden worden 

beschouwd. 

Doch wij moeten CAMPER nog op geheel andere wegen volgen dan 

die waarop wij hem tot dusver hebben gadegeslagen. CAMPER was niet 

enkel een voortreffelijk heel- en ontleedkundige, maar hij was boven- 

dien, geliĳk wij reeds zagen, een man van een fijn ontwikkeld aesthetisch 

gevoel, en hij had eene vaardige hand om wat zijn oog waarnam door 
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teekening of boetseeren * terug te geven. Bij voorkeur teekende hij 

zijne anatomische figuren met de pen. Nu kan ik wel is waar het oor- 

deel niet onderschrijven dergenen, die cAMPER’s penteekeningen, welke 

niet veel anders zijn dan eenigszins uitgewerkte schetsen, stellen boven 

die van b.v. WANDELAAR, wiens met al de hulpmiddelen der kunst ge- 

heel voltooide afbeeldingen bij de anatomische werken van ALBINuS zelfs 

in onzen tijd nog onovertroffen zijn, maar toch moet ieder erkennen 

die de talrijke figuren beschouwt, welke caMPER bij zijne werken heeft 

gevoegd, dat hij het eenvoudige hulpmiddel, waarvan hij zich be- 

diende, op meesterlijke wijze wist te hanteeren en dat zijne pentee- 

keningen vaak eene juistheid en waarheid van uitdrukking hebben, 

die niet zelden bij meer uitvoerig afgewerkte figuren gemist worden. 

Men herkent in al zijne afbeeldingen het kunstenaarsoog dat de pen 

bestuurd heeft. Toch zoude ik niet gaarne iemand aanraden in dezen 

CAMPERs voorbeeld te volgen, om dezelfde reden waarom men beter 

doet, bij het bouwen van een huis, zich van steen, kalk, hout en 

ijzer te bedienen, wanneer men die materialen ter zijner beschikking 

heeft, dan daartoe enkel bamboe te gebruiken. 

Doch hoe dit zij, dat CAMPER niet alleen als geneeskundige en na- 

tuuronderzoeker, maar ook als kunstenaar bij zijne tijdgenooten, vooral 

bij de schilders en beeldhouwers van die dagen, hoog stond aange- 

schreven en dit ten volle verdiende, is zeker. Hij was dan ook een 

ijverig en hoog geëerd lid der teeken-akademie te Amsterdam. Herhaal- 

delijk, namelijk in de jaren 1770, 1774, 1778 en 1782, hield hij in 

die akademie voorlezingen, waarvan hij groote voldoening had. Hare 

bestuurders boden hem in 1774 daarvoor eene opzettelijk vervaar- 

digde gouden medaille met opschrift aan. 

Uit eene dier redevoeringen, welke eene ‘omwerking is eener reeds 

vermelde vroeger door hem uitgesproken oratie bij het nederleggen van 

het rectoraat te Groningen, De pulchro physico, leeren wij CAMPER’s 

begrippen omtrent het schoone kennen. 

Het was in den tijd, toen eene talrijke en invloedrijke school, aan- 

gevoerd door WINKELMANN en MENGS, door de studie-der antieken er 

toe gekomen was om te beweren dat het schoone iets absoluuts, het 

1 Dat hij een rhinoceros en een olifant boetseerde, wordt door hem zelven vermeld. 

J. VAN IBEUWEN (Friesche Volksalmanak, jaargang 1845, p. 65) deelt mede dat hij 

nog op zijn vijftigste jaar zich onder zirseNis in de beeldhouwkunst oefende en een 

bevallig kinderhoofd uit marmer gehouwen vervaardigde. 
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begrip daarvan iets aangeborens is, dat slechts ontwikkeling vordert, 

en dat die ontwikkeling naar vaste regelen moet geschieden, die men 

slechts behoeft op te sporen in de bouw- en beeldhouwwerken van de 

groote meesters der oudheid, om, hun voorbeeld volgende, ook in staat 

te zijn schoone werken uit te voeren. 

Tegen deze te enge begrenzing der kunst trad cAMPER op. Voor hem is 

het schoone niet iets absoluuts, maar iets relatiefs. Het begrip van 

het schoone wijzigt zich naar plaatsen, tijden en omstandigheden. Vooral 

de gewoonte oefent er grooten invloed op uit. Ten allen tijde zijn het 

eenige weinigen geweest, die den smaak hunner tijdgenooten bepaald 

hebben door de uitvoering van kunstwerken welke bewonderd werden 

en daarom navolging wekten. Vaste regelen laten zich derhalve niet 

geven. Een terugvinden van den zoogenaamden canon van POLYCLETES 

zoude CAMPER koud hebben gelaten, zoo hij daarin niet veeleer een 

hinderpaal voor de beoefening der ware kunst had gezien. Waarheid, 

doeltreffendheid, natuurlijkheid, harmonie der deelen, het voldoen aan 

de regelen der optica, ziedaar de hoofdeischen die hij aan kunstwer- 

ken stelde. Maar overigens wilde hij de kunstenaars, schilders, beeld- 

houwers, architekten, geheel vrij laten. Hunne tijdgenooten zullen hun 

wel zeggen of zij hunne werken schoon vinden of niet. 

In een dezer voorlezingen behandelde hij de groote overeenkomst van 

den mensch en de overige gewervelde dieren. Hij toonde aan dat in 

den mensch, de viervoetige dieren, de vogels en de visschen een ge- 

meenschappelijk bouwplan herkenbaar is; dat bij allen dezelfde deelen, 

maar in verschillende verhoudingen, optreden, en wel zoo dat men al- 

lerlei tusschenvormen kan aanwijzen, van den visch af tot aan den 

mensch toe. Deze voorstelling, thans zoo algemeen sedert cuvier de 

leer der typen heeft ingevoerd, had toen nog de verdienste der nieuwheid. 

Daar caMPrR echter voor schilders sprak, * trad hij slechts in weinige 

anatomische bijzonderheden; maar, omgeven van eenige skeletten uit de 

verschillende klassen van gewervelde dieren en gewapend met een stuk 

krijt, wist hij met vaardige en zekere hand op het zwarte bord voor 

het oog zijner toehoorders den eenen vorm uit den anderen als het 

ware te doen geboren worden, door hier iets te verlengen of te ver- 

korten, daar wat te verdunnen of te verdikken, door dezelfde deelen 

dan eens meer recht, dan weder in allerlei graad gebogen te teekenen, 

* In zijne beneden te noemen prijsverhandeling, die hij in 1783 aan het Bataafsch 

genootschap zond, heeft hij hetzelfde onderwerp nog iets nader besproken. 
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door de verschillende vormen te begrenzen tusschen lijnen, die elkan- 

der onder hoeken ontmoeten, welke allerlei graden van opening ver- 

toonen, van zeer scherp af tot recht of zelfs stomp toe. Van die hoe- 

ken is de naar hem genoemde “gelaatshoek” bij de beschrijving van 

het menschelijke hoofd nog steeds in gebruik, en zal dit ook wel 

blijven als het gemakkelijkste middel om den graad van uitpuiling van 

het gelaat in verhouding tot de eigenlijke schedeldoos, waarbinnen de 

hersenen bevat zijn, in maat uit te drukken. ! 

Zoo betrad camper hier tevens den weg, waarop hem eenige jaren 

later BLUMENBACH gevolgd is, den weg die geleidde naar de op vaster grond- 

slagen dan vroeger steunende craniologie en anthropologie onzer dagen, 

Nog op een ander gebied ontmoeten wij cAMPER als voorlooper van 

schrijvers, wier beschouwingen zelfs nog in den laatsten tijd zeer de 

aandacht hebben getrokken en dit ook trouwens ten volle verdienen. 

Zijne grondige anatomische kennis, gepaard aan een fijn opmerkings- 

vermogen en een zeldzaam teekenaarstalent, stelde hem namelijk in 

staat nauwkeurig het verband aan te wijzen tusschen de werking der 

zenuwen en spieren van het gelaat en de hartstochten die daarop wor- 

den uitgedrukt. Men weet dat craRLES BELL later hetzelfde onderwerp op. 

meesterlijke wijze behandelde en dat CHARLES DARWIN daarover voor 

een paar jaren een in meer dan één opzicht belangrijk werk schreef, 

Wel is waar is de door CAMPER in 1774 in de teekenakademie hier- 

over gehouden voordracht, in den vorm waarin deze voor ons bewaard 

is gebleven, weinig meer dan een schets te noemen, waarin het on- 

derwerp slechts in zijne hoofdtrekken meer is aangeroerd dan werke- 

lijk behandeld, maar de afbeeldingen, die bij dit opstel gevoegd zijn, 

1 Van den inhond der rede, waarin hij het eerst zijne methode van vergelijking van 

verschillende schedels uiteenzette, gaf PLOOS VAN AMSTEL in de Vaderlandsche Let- 

teroefeningen van 1770 een beknopt verslag. Later, in 1776, sprak hij over hetzelfde 

onderwerp in eene vergadering der Académie des sciences te Parijs. Camper zelf deelt 

mede dat de eerste schets van zijn stelsel in 1768 ontworpen was. Later ging hij, tot 

kort voor zijn dood, nog steeds voort met het daarover door hem opgestelde geschrift 

te herzien en te verbeteren, doch het verscheen eerst een jaar na zijn overlijden, door 

de zorgen van zijn zoon ADRIAAN GILLES, onder den titel van Verhandeling over het 

natwurlijk verschil der wezenstrekken in menschen van onderscheiden landaart en 

ouderdom; over het schoon in antieke beelden en gesneden steenen; gevolgd door 

een voorstel van een nieuwe manier om hoofden van allerlei menschen met zeker- 

heid te teekenen. Door den bekenden QUATREMÈRE D'ISIONVAL is dit geschrift in het 

volgend jaar, 1791, in het Fransch vertaald uitgegeven, 
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en welke de uitdrukking van verschillende hartstochten op het men- 

schelijk gelaat voorstellen, zouden zelfs aan het nieuwste bovenge- 

noemde werk, dat van DARWIN, tot sieraad kunnen strekken, 

Slechts drie jaren nadat CAMPER Groningen verlaten had, in 1776, 

verloor hij zijne vröuw, met wie hij twintig jaren gelukkig gehuwd 

was geweest. Hij trok zich dit verlies zeer aan. Om eenige afleiding 

te vinden, ging hij op reis en bezocht eerst Bentheim en Kleef, daarna 

Antwerpen en Brussel, om vervolgens nog eenigen tijd te Parijs door 

te brengen, waar hij door de leden der drie akademiën, die van weten- 

schappen, die van geneeskunde en van heelkunde, op de meest heusche 

wijze ontvangen werd en in hare vergaderingen zelfs voordrachten hield 

over eenige onderwerpen, welke tot haar bijzonderen kring behoorden. 

Bovendien maakte hij te Parijs kennis met FRANKLIN, DIDEROT, MAR- 

MONTEL, DAUBENTON en andere der uitstekendste mannen van dien tijd. 

Ten einde ook met de voornaamste duitsche geleerden kennis aan 

te knoopen, deed camPrr in 1779 en 1780 twee reizen door Noord- 

Duitschland. Hamburg, Zell, Göttingen, Berlijn, Kassel waren de 

voornaamste plaatsen waar hij zich eenigen tijd ophield. Overal werd 

hij met onderscheiding ontvangen en maakte nieuwe kennissen of ver- 

nieuwde oude, zooals met. den beroemden SOEMMERING, die reeds vroe- 

ger bij hem op Klein-Liaankum eenige dagen had doorgebracht. Voor- 

zien van de beste aanbevelingsbrieven, verzuimde hij ook niet zich aan 

vorstelijke en andere hooggeplaatste personen, die als beschermers der 

wetenschap bekend stonden, te laten voorstellen. Nergens echter werd 

zijne eerzucht meer gestreeld dan door zijne ontvangst aan het pruisische 

hof te Potsdam, waar hij aan den kroonprins werd voorgesteld en den 

volgenden dag eene langdurige audientie had bij den grooten FREDERIK 

zelven. Deze onderhield zich met hem over kunsten en wetenschappen, 

en toen CAMPER vertrokken was, had de grijze wijsgeer-koning eenen 

vurigen bewonderaar meer gewonnen. 

Eenige jaren later, in 1785, bezocht caMPER nogmaals Parijs en 

Engeland, ditmaal slechts voor een korten tijd. Zijne overige levens- 

jaren bracht hij echter niet uitsluitend op zijn geliefd Klein-Lankum 

door. Had hij dit gedaan, de avond zijns levens ware waarschijnlijk 

gelukkiger geweest. Doch ook hij werd, evenals zoo vele anderen, in 

de jammerlijke politieke beroeringen dier tijden medegesleept. Trou- 

wens reeds lang had camer, zij het ook aanvankelijk in kleiner 

2 
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kring, een rol op het staatstooneel vervuld. Boven stipten wij aan, 

dat hij reeds vele jaren vroeger, namelijk in 1762, tot gedeputeerde in 

de statenvergadering der provincie Friesland was benoemd. Na zijne 

terugkomst, uit Groningen werd hij daarheen nogmaals afgevaardigd 

en nam aan de werkzaamheden der Staten een ijverig aandeel, vooral 

waar deze het dijkwezen betroffen. In 1775, toen de zeedijk herstel- 

ling vorderde, diende hij eene uitvoerige memorie over de beste daar- 

toe strekkende middelen in. 

In 1783 werd hij benoemd tot raad van de stad Workum, waar- 

door hij tevens recht van zitting in het collegie der admiraliteit van 

Friesland verkreeg. Deze benoeming was geschied op aanbeveling des 

Stadhouders, prins wiLEM V, en wij mogen wel aannemen dat, toen 

CAMPER vier jaren later, in 1787, tot lid van den Raad van State 

werd benoemd, dit weder aan den invloed van den prins te danken 

was. Deze benoeming noodzaakte CAMPER in ’s Gravenhage te gaan wo- 

nen. Elk, die de geschiedenis van ons vaderland in die dagen kent, 

weet dat eene stelling als die, welke caMPER toen innam, verre van 

benijdenswaardig was. Omtrent het aandeel dat hij als staatsman aan 

de voorvallen van dien tijd heeft genomen, zijn mij echter geene nadere 

bijzonderheden bekend geworden. Alleenlijk geven eenige woorden van 

zijn zoon, in het door dezen geschreven levensbericht van zijn vader, ' 

wel aanleiding tot het vermoeden, dat cAMPER medegewerkt heeft om 

de stadhouderlijke macht door tusschenkomst der pruisische wapenen 

tijdelijk te herstellen. Hoe dit zij, zeker is het, dat hij door zijne 

handelingen als lid van den Raad van State zich velen tot vijand had 

gemaakt en aan veel miskenning heeft bloot gestaan, waardoor zijne 

laatste levensjaren zeer verbitterd en wellicht verkort werden. In 

1789 overleed hij, in den leeftijd van bijna 68 jaren. 

Wanneer wij nu eenen blik terugslaan op caMPmR’S leven, dan kan 

het niet anders of wij moeten in hem eenen man erkennen van geheel 

buitengewone geestesgaven, die, in eenen tijd toen het ons vaderland 

aan werkelijk groote mannen schier geheel ontbrak, waardiglijk de 

' Notice de la vie et des écrits de pierre cAMPER, Oeuvres T. 1, p. LVIIL Ook 
VICQ-D'AZYR en CONDORCET in beider Lloges, geplaatst achter deze Notice, maken in 
min of meer bedekte woorden daarvan gewag. 
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eer onzer natie op het gebied der natuurwetenschap heeft opgehouden. 

Of zijn roem niet grooter geweest is dan zijne wezenlijke verdien- 

sten, hierover kan men van meening verschillen. Groote, uitvoerige 

werken, waardoor aan de denkbeelden op eenmaal eene andere rich- 

ting wordt gegeven en een tot dusver onbetreden terrein ontgonnen, 

heeft hij niet geschreven. Al zijne geschriften, die eene bewaring voor 

het nageslacht waard zijn, heeft zijn zoon ADRIAAN GILLES CAMPER, 

veertien jaren na zijns vaders dood, verzameld in vier niet zeer lijvige 

8° deelen met een platen-atlas. 

Reeds tijdens zijn leven stond CAMPER als zeer eerzuchtig bekend, 

en zijne eerzucht heeft hem zonder twijfel meermalen verleid zijn tijd 

te besteden aan het beantwoorden van prijsvragen, die een man als 

hij beter had gedaan aan personen van meer middelmatige talenten over te 

laten. Doch, wie zal het wagen daarom een blaam op hem te werpen! 

Heeft hij het genot van voldane eerzucht in volle mate gesmaakt, hij 

heeft ook, nog op laten leeftijd, ondervonden hoe bitter hare kren- 

king is, toen een door hem in 1783 aan het Bataafsch genootschap 

ingezonden prijsantwoord op eene, in mijn oog, zeer onbillijke wijze 

der bekroning niet waardig werd geoordeeld. ' Ik mag er echter bij- 

voegen, dat bij deze voor hem voorzeker zeer grievende gelegenheid 

CAMPER zich op eene waardige wijze heeft gedragen. Hij heeft, zonder 

zich eenigermate gebelgd te toonen, zijne verhandeling eenvoudig laten 

drukken, met het daarvoor geplaatste praeadvies der directie van het 

Bataafsch genootschap en een brief, waarin hij zijn stuk, in weerwil 

van de ondervonden afkeuring, aan het genootschap opdroeg en kor- 

telijk in uiterst beleefde en gematigde taal de redenen ontvouwde waarom 

hij gemeend heeft het desniettemin onveranderd te moeten uitgeven. Men 

kan dien brief niet lezen zonder tot de overtuiging te komen, dat 

CAMPER hoog boven zijn Rotterdamsche bedillers verheven stond ; en wat 

de verhandeling zelve betreft, zoo is deze voorzeker, uit hoofde der gron- 

dige en veelzijdige kennis die er in ten toon is gespreid en de helder- 

heid van oordeel die er overal in doorstraalt, een der voortreffelijkste 

die CAMPER geschreven heeft, Zelfs nu nog is, zij der lezing overwaardig. 

t 4 b Ee à Het onderwerp der prijsvraag was: tteene blootlegging der natuurkmndige redenen , 

waarom de mensch aan meer ziekten onderworpen is dan de dieren, en welke de mid- 

delen ter herstelling zijner gezondheid zijn, die aan de vergelijkende anatomie kunnen 

ontleend worden’ 
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Ik vermeld dit feit hier, omdat het ons eenigermate een blik in 

CAMPER’s karakter doet slaan. Was hij eerzuchtig, misschien ietwat 

hooghartig, als zich bewust van eigen kracht en van het bezit van 

vermogens die hem ver boven het peil der middelmatigheid verhieven, 

aan ijdelheid, die kwaal van kleine zielen, leed hij volstrekt niet. Ner- 

gers praalt hij in zijne geschriften met eigen verdiensten of zoekt die 

van anderen te verduisteren. Integendeel, hij streeft er blijkbaar overal 

naar, zijnen voorgangers volle recht te doen weervaren en versiert hunne 

namen, volgens het beleefde gebruik dier tijden, met epitheta die ons 

niet zelden overdreven voorkomen en een glimlach op de lippen bren- 

gen, vooral wanneer het personen geldt, wier nagedachtenis thans na- 

genoeg geheel vergeten is. 

Zijn stijl heeft altijd iets deftigs, en zonder op verre na de sierlijk- 

heid van dien van BurroN te hebben, verraadt hij toch, even als die 

van dezen, iets van den ‘“‘grand seigneur”. En werkelijk, wanneer wij 

ons het beeld van CAMPER juist willen voorstellen, dan moeten wij 

daarbi niet uit het oog verliezen dat hij eenig recht had zich als 

zoodanig te voelen. Hij was niet enkel een beroemd en gevierd ge- 

leerde, maar ook een rijk landeigenaar, die als van zelf in zijne pro- 

vincie eene hooge stelling innam, en dien men tot gewichtige betrek- 

kingen in de regeering van stad en land riep. Wanneer zoo iemand 

een groot gedeelte van zijn leven aan de wetenschap en het onderwijs 

besteedt, dan moet hem dit als eene verdienste worden toegerekend, 

omdat daaruit overtuigend blijkt dat hij de wetenschap om haar zelve 

hef heeft en het als zijne roeping beschouwt om haar door eigen vlijt 

met nieuwe feiten te verrijken en hare vruchten in ruimeren kring te 

verbreiden. 

Maar juist dit verklaart ook op voldoende wijze het verdriet dat CAMPER 

gedurende zijne laatste levensjaren heeft ondervonden. Zoo niet reeds 

door zijn aard en karakter, dan toch door zijne maatschappelijke stel- 

ling, en vermaagschapt, gelijk hij door zijn huwelijk was, aan de re- 

geerende familiën in de twee voornaamste steden van Friesland, kon 

het niet wel anders of cAMPER was een aristocraat, die in de oogen der 

democratische partij geen genade kon vinden. Hij was een vriend van den 

prins, die hem veel welwillendheid had bewezen , en hij sprak met lof en 

eerbied van den pruisischen koning, dien hij bij zijn bezoek te Pots- 

dam als kroonprins had leeren kennen. Het kon niet wel uitblijven, in 

gen tijd toen middelmatigheden het hoogste woord voerden en uit het 
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naburige Frankrijk reeds de theorieën van Rroussrau en de sehoonklin- 

kende woorden van “vrijheid” en “gelijkheid” over onze grenzen woeien, 

of een man als CAMPER moest door velen verguisd worden? Gelukkig 

beleefde hij het jaar 1795 niet. Het lot was hem gunstig toen hij, nog 

vóór dat de revolutionaire stroom alle dijken en dammen verbrijzelde, 

van deze aarde werd weggenomen. Toen CONDORCET na CAMPER's dood, 

in 1790, zijn Kloge in de Académie des sciences uitsprak, kon hij 

aan het slot zijner redevoering niet nalaten het te betreuren dat 

CAMPER niet meer voor de zaak der vrijheid had gedaan, er bijvoe- 

gende dat Frankrijk hem gaarne als martelaar voor zijn vaderland en 

de gelijkheid zoude ontvangen hebben, “dans ce pays, jadis le seul 

dont, grace à nos arts, à nos lumières, à la douceur de nos moeurs, le 

despotisme osait s'enorgueillir, et devenu augjourdhui le temple où la liberté 

va recevoir le culte le plus pur, parcegu'il sera le plus éclairé. Wij 

weten hoe zich kort daarna die zachtheid van zeden in Frankrijk heeft 

geopenbaard en hoe daar de vrijheid is geöerd geworden! Vier jaren 

nadat hij deze woorden had uitgesproken, maakte de ongelukkige 

CONDORCET, een der edelst denkende mannen van Frankrijk, wanho- 

pende aan de vrijheid, een einde aan zijn leven. 

Trachten wij ten slotte nog in weinige woorden de beteekenis aan 

te wijzen, die CAMPER voor den vooruitgang der wetenschap heeft ge- 

had. Ook ten dien aanzien is men omtrent hem niet altijd even bil- 

lijk geweest. Hebben sommigen hem wellicht eenen te hoogen rang 

onder de natuuronderzoekers der vorige eeuw toegekend, anderen 

hebben in lateren tijd onzes inziens aan zijne verdiensten niet het volle 

recht laten weê@rvaren. ! 

Dat camPeER geen enkel zeer omvangrijk werk heeft nagelaten, heb- 

ben wij reeds boven opgemerkt. Intusschen, een natuuronderzoeker be- 

hoeft juist niet veel geschreven te hebben, om eenen gewichtigen in- 

vloed op den voortgang der wetenschap te hebben uitgeoetend. Wan- 

neer SCHWANN niet anders dan zijn boek over de cellentheorie, MAYER 

tl Onder anderen vicror CARUS, in zijne Geschichte der Zoologie, p. 566, noot, waar 

hij zegt: “Seine Berühmtheit in der Anatomie gründet sich neben einem nicht zu 

misdeutenden freien Blick mehr auf sein grosses Talent der bildlichen wie sprach- 

lichen Darstellung als auf positive Förderung der Wissenschaft.’ Dit oordeel is, 

ten zachtste gezegd, onbillijk, gelijk reeds blijkt uit de korte optelling die cArus zelf, 

eenige regels hooger, van CAMPER'S ontdekkingen op anatomisch gebied geeft. 



22 PIETER CAMPER IN ZIJN LEVEN EN WERKEN GESCHETST, 

niet anders dan zijn opstel over het behoud van arbeidsvermogen, 

DARWIN niet anders dan zijn “oorsprong der soorten” geschreven had- 

den, dan nog zouden hunne namen in de geschiedenis der biologische 

wetenschappen ten allen tijde bewaard blijven, omdat het verschijnen 

dier geschriften eene nieuwe richting aan de denkbeelden heeft gegeven, 

en daardoor de wetenschap zelve op nieuwe wegen is geleid, waarop 

de zienersblik dieper in de geheimen der natuur kan doordringen dan 

vroeger mogelijk was. 

Zulke mannen zijn hervormers der wetenschap, al mocht ook het 

getal der bladzijden die zij beschreven hebben klein zijn, Kan men nu 

CAMPER onder de zoodanigen rekenen? Die vraag kan toestemmend of 

ontkennend beantwoord worden, al naar gelang van de eischen die 

men aan zulk een hervormer-stelt. Verlangt men dat hij, om recht te 

hebben op dien titel, beschouwingen, die nieuw zijn voor zijn tijd, 

tot een afgerond geheel heeft vereenigd en tot in bijzonderheden met 

feitelijke bewijzen gestaafd, zoodat zij dadelijk en als van zelve bij 

velen ingang vinden, dan voorwaar heeft CAMPER geen recht op dien 

titel. De nieuwe, d.i. oorspronkelijke denkbeelden, die men in zijne 

geschriften aantreft, zijn daartoe te verspreid, soms te onbestemd, 

altijd te weinig ontwikkeld en op een te gering getal feiten toegepast, 

om anderen dadelijk de oogen voor hunne juistheid te openen. Zij zijn 

als het ware te weinig uitgewerkt, even als zijne penteekeningen, 

hoe meesterlijk overigens deze.zijn. Maar toch, die denkbeelden zijn er, 

en dat zij vruchten hebben gedragen en allengs invloed hebben uitge- 

oefend op den voortgang der wetenschap, kan niet worden betwijfeld. 

Men kan hare geschiedenis niet schrijven, zonder bij meer dan eene 

harer afdeelingen tot cAmPrr als de eerste bron van een nieuwen 

stroom terug te gaan. Bepaaldelijk geldt dit ten aanzien der ethno- 

logie en der morphologie, met name die der gewervelde dieren. Om 

CAMPER’s verdiensten voor de laatste op den rechten prijs te stellen, 

moet men den toestand der anatomie in zijn tijd wel in het oog houden. 

Jaren lang had rinNanus als algemeen gehuldigd meester op het ge- 

bied van plant- en dierkunde den scepter gezwaaid. Het benoemen, 

rangschikken en catalogiseeren der natuurvoorwerpen, voornamelijk 

naar hunne uitwendige kenmerken , was voor hem en zijne volgers hoofd- 

zaak. Het ontleedkundig onderzoek, voor zoover dit niet rechtstreeks 

het menschelijk lichaam betrof, was geheel op den achtergrond geraakt. 

Slechts weinigen achtten dit eenige aandacht waardig. Ook verstond 
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men toen onder vergelijkende anatomie eigenlijk iets anders dan wij 

er nu onder verstaan. 

DaAuBENToN, de nederige helper van BUFFON, beschreef eenvoudig het 

inwendig maaksel der dieren die hem ter ontleding werden toever- 

trouwd. Hij was zoötoom, een ijverig verzamelaar van nieuwe feiten, 

niets meer. HArrER in Duitschland en JOHN HUNTER in Engeland be- 

oefenden de vergelijkende anatomie bijna uitsluitend uit het oogpunt 

van de verrichting der organen. Zij waren vergelijkende physiologen. 

Wel waren reeds, hoofdzakelijk op voorgang van BONNET, voorstellin- 

gen in omloop gebracht aangaande een tusschen de organische wezens 

aanwijsbaar verband, een soort van ladder, welks sporten aan even 

zoovele bijzondere maar toch met elkander in samenhang staande vor- 

men beantwoordden, van de laagste tot den hoogsten, namelijk den 

mensch. Doch die voorstellingen waren uiterst nevelachtig en berust- 

ten ook grootendeels op physiologischen grondslag. Eerst CAMPER was 

het die, zich van dezen vrij makende, aan den vorm als vorm zijn 

recht liet wedervaren en in het maaksel der deelen, hoe oogenschijn- 

lijk verschillend ook op den eersten blik, die overeenkomsten aanwees, 

welke tot erkenning van een morphologisch verband tusschen dieren 

van zeer onderscheidene gedaante en levenswijze hebben geleid. Het 

moge waar zijn, dat zijn kunstenaars-oog hem daartoe in de eerste 

plaats den weg heeft gewezen. Trouwens elk morpholoog moet iets 

van den beeldenden kunstenaar in zich hebben, een scherp oog en vooral 

eene levendige verbeelding en voorstellingsvermogen. Maar het is niet 

enkel de kunstenaar, het is ook bepaaldelijk de anatoom, die bij cam- 

PER’s beschouwingen over de eenheid van het maaksel van den mensch, 

van de viervoetige dieren, de vogels en zelfs de visschen, met één. 

woord, van alle dieren die men later onder den algemeenen naam van 

gewervelde dieren heeft samengevat, op den voorgrond treedt. Hij er- 

kende in allen een gemeenschappelijk bouwplan, en op deze erkentenis 

kwam het voornamelijk aan. * Had hij zich niet vergenoegd met dit in 

enkele trekken aan te wijzen, maar had hij dit denkbeeld in een uit- 

gebreid werk, waartoe hem voorzeker het materiaal niet ontbrak, tot 

| Hoe weinig zijne tijdgenooten dat inzagen, blijkt uit het boven (bl. 19) aangehaalde 

praeadvies van het bestuur van het Bataafsch genootschap. Daarin wordt het CAMPER 

als een grief toegerekend, dat hij zich bij zijne vergelijkend-anatomische beschouwingen 

niet enkel bij de hoogere zoogdieren had bepaald maar deze ook tot de vogels, ja zelfs 

tot de visschen had uitgestrekt. 
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in bijzonderheden ontwikkeld en toegepast, dan: zoude elk in hem den 

vader der hedendaagsche morphologie zien. 

Nu hebben vicQq-D'AZYR, GEOFFROY ST. HILAIRE, eindelijk cuvrer, de 

een staande op de schouders van den anderen, die denkbeelden meer 

en meer tot volle rijpheid gebracht. Maar wij Nederlanders althans mo- 

gen niet vergeten, dat zij allen op de schouders van onzen CAMPER hebben 

gestaan. Van hem is vóór meer dan een eeuw de eerste stoot uitgegaan, 

zij het dan ook een zwakke en onzekere, die de zoologen in de rich- 

ting gedreven heeft, welke in onze dagen tot zulke grootsche en voor 

de geheele wijsgeerige beschouwing der natuur hoogst gewichtige en 

diep ingrijpende gevolgtrekkingen heeft geleid. 

Het was de morgenstond van een nieuwen dag, maar de zon moest 

nog door de nevels breken. 

__EEN SLIMME ZEEKREEFT, 

Aan het aquarium van Rotherang werd een der bassins, waarin plat- 

visschen bevat: waren, geledigd, en een kleine bot werd bij die gele- 

genheid onder het grint bedolven en zoo achtergelaten, waar zij stierf. 

Nadat het bassin weder met zeewater gevuld was, werden er drie 

‚ zeekreeften (Homarus marinus) in gebracht, een van welken een bejaarde 

veteraan van buitengewone grootte was. Weldra ontdekte hij de bot en 

haalde deze te voorschijn, waarna hij er zich mede in een hoek terug- 

trok om zijn prooi op te peuzelen. Na een kort tijdsverloop was de 

bot echter verdwenen. Het was» onmogelijk dat de kreeft de bot in 

dien tijd geheel kon hebben opgegeten, en daarom zocht men er naar 

door met den steel van een net het grint weg te ruimen. Daarbij kwam 

de bot weder te voorschijn. Het bleek toen dat de kreeft, op de nade- 

ring der twee kleinere kreeften, haar buit onder het grint begraven 

had. Vijf malen in den loop van twee uren herhaalde zich dit. Zoodra 

het grint boven de bot was weggeruimd, begon de kreeft het er met 

zijne geweldige scharen weder over uit te breiden, en wanneer de be- 

graving voltooid was, dan plaatste zich de kreeft op den gevormden 

hoop in verdedigende houding tegenover hare twee metgezellen. 

(Nature, 1877, 8 Maart.) HG. 
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Dr. H. VAN DE STADT. 

Op den 19den Augustus 1877 werd aan de directeuren der voor- 

naamste sterrenwachten van Huropa door den secretaris der Smith- 

sonian Institution een telegram verzonden, wel geschikt om ieder, die 

eenigermate in de wetenschap der sterrenkunde belang stelt, met ver- 

wondering te vervullen. Dit telegram was van den volgenden inhoud: 

“Two Satellites of Mars bij HALL at Washington, first elongation west, 

August. 18, eleven hours Washington, distance eighty seconds, period 

thirty hours, distance of second fifty seconds.” 

Nu is het reeds meermalen gebeurd, dat de trans-atlantische kabel 

ons verrassende mededeelingen omtrent astronomische ontdekkingen in 

Amerika heeft overgebracht, en de liberale wijze, waarop het bestuur 

der Trans-atlantische Telegraafmaatschappij, sedert 1873, zijne kabels 

onder zekere voorwaarden kosteloos ter beschikking der astronomen 

heeft gesteld, heeft daartoe het hare bijgedragen, maar toch is eene 

zoo verrassende tijding als de bovenstaande nog niet met zijne hulp 

ter kennis van Europa gebracht. 

De planeet Mars van satellieten voorzien! En sedert tientallen van 

jaren kon men in elk astronomisch handboek de mededeeling vinden, 

dat onder de vier planeten, die de zon het meest van nabij omringen, 

de aarde de eenige is, welke zich de weelde van éénen wachter ver- 

oorloofde ! 

Was het wonder, dat het bericht niet terstond overal geloof vond 

en men hier en daar van Amerikaanschen humbug hoorde mompelen? ! 

l Op de vergadering van het Duitsche Sterrenkundige Genootschap, die te Stokholm 

werd gehouden, vond het bericht in het eerst weinig geloof. 
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Hoe jammer dan ook voor de aarde! Reeds ‘vroeger door COPERNICUS 

uit het middelpunt van het planetenstelsel verdreven en tot eene 

dienaresse der zon vernederd, en daarna door de moderne wijsgeeren 

ook als het teleologisch middelpunt der schepping in den ban gedaan, 

bleef haar toch nog de troost over, dat zij althans de eenige der haar 

nabij geplaatste zusteren was, die, het voorbeeld der groote planeten 

volgende, eene slavin met zich mede voerde door de ruimte der schep- 

ping. Ook deze troost is haar thans ontnomen! Ware het Venus nog, 

die althans in grootte niet veel van haar verschilt, het ware nog te 

dulden geweest en bovendien niet zoo geheel onverwacht; maar de 

zooveel kleinere Mars! Wie zal nu nog voor den armen verongelijk- 

ten Tellus den handschoen opnemen ? 

Maar aan den anderen kant, welk eene heerlijke ontdekking voor 

hen, die naar hunne eigene meening zoo diep zijn doorgedrongen in 

de raadselen der schepping en de geheimen van den Schepper, dat zij 

het doel en het oogmerk kennen, waarmede alles is voortgebracht ! 

Mercurius en Venus missen immers het voorrecht van wachters te 

bezitten, omdat zij zoo nabij de zon zijn geplaatst, dat het gebrek 

van maanlicht in den nacht niet anders dan verkwikkend voor de be- 

woners dier planeten kan zijn, die herademen wanneer de verblin- 

dende dagvorstin ter kimme is gedaald; eerst de aarde was ver genoeg 

van de zon geplaatst, om van eene maan ter verlichting harer nach- 

ten het ware genot te hebben. En is het nu niet helder en klaar, dat 

daarom en daarom alleen aan de zilveren Selene het aanzijn is ge- 

schonken? Mars, die nog verder van de zon is geplaatst, heeft nu im- 

mers 2 manen, Jupiter 4, Saturnus 8; het kon niet mooier uitkomen, 

want dat Uranus en Neptunus minder zijn bedeeld dan met hunnen 

afstand van de zon overeenkomt, kan immers zoo gemakkelijk ver- 

klaard worden door aan te nemen, dat zoo verre van de zon andere 

verhoudingen voorhanden zijn, of ook door te stellen, dat men wellicht 

slechts nog een gedeelte der hen omkransende groep van satellieten 

heeft kunnen ontdekken. 

Aan ’t werk dus, teleologen en moderne wijsgeeren! Voor beiden 

van u zijn uit de nieuwe ontdekking argumenten tot verdediging uwer 

geliefkoosde meeningen te putten. 

Doch ook zonder ons in het nieuwe bewijs van de onbeduidendheid 

der aarde te verkneuteren of eenen nieuwen grond te zoeken voor onze 

telkens varieerende nuttigheidstheorieën, is de door Prof. maLL gedane 
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ontdekking van zeer groot gewicht, en wel vooral , omdat zij den beoefe- 

naars der sterrenkunde een onverhoopt, een eenvoudig en daarbij een 

hoogst doelmatig middel heeft verschaft, om eene der grootheden te 

leeren kennen, die zij voor hare verdere volmaking niet missen kan. 

Die grootheid is de massa van Mars. Van de massa eener planeet 

hangt de grootte der aantrekkende werking af, die zij op andere 

lichamen van het zonnestelsel zal uitoefenen, en daarvan weder het 

bedrag van den storenden invloed, dien de planeet op de beweging dier 

lichamen kan hebben. Vooral met het oog op de ontwikkeling onzer 

kennis van de beweging der kometen, wier banen soms zoo dicht langs 

die der planeten heen strijken, is de nauwkeurige kennis van de hoe- 

_ veelheid stof, die de planeten bevatten, van het hoogste gewicht. 

Voor de planeten, die wachters bezitten, is de bepaling der massa 

een betrekkelijk eenvoudig vraagstuk. Uit den tijd,-dien een wachter 

„ noodig heeft om rondom de hoofdplaneet eene omwenteling te vol- 

brengen, in verband met de bekende afmetingen der loopbaan zelve, 

kan de bedoelde massa met eenen zeer hoogen graad van nauwkeu- 

righeid worden afgeleid. De massa’s der vier groote planeten, Jupiter, 

Saturnus, Uranus en Neptunus, alsook die van de aarde zijn dan ook 

daaruit reeds sedert lang met groote juistheid berekend. Voor Mars, 

Venus en Mercurius was het vinden der massa een veel lastiger vraag- 

stuk, en men kan zonder overdrijving met Prof. NewcomB verzekeren, 

dat de bepaling der massa van Mars, zooals die door LEVERRIER is 

geschied, het voortbrengsel is eener geheele eeuw van waarnemingen 

en van berekeningen door verscheidene astronomen jaren lang voort- 

gezet. De ontdekking der wachters van Mars heeft de onzekerheid, 

welke in dit opzicht ondanks alle aangewende zorg nog bestond, ten 

eenenmale uit den weg geruimd: de waarnemingen van den tweeden 

wachter op vier verschillende avonden en eene berekening van slechts 

weinige minuten heeft eene uitkomst voor de massa van Mars opge- 

leverd, die minstens evenveel vertrouwen verdient, als het vroeger 

met zooveel moeite verkregen resultaat. De uitkomsten van beide be- 

rekeningen verschillen overigens weinig, en hierdoor is een nieuw — 

maar overigens onnoodig — bewijs geleverd voor de juistheid der be- 

ginselen, waarvan de sterrenkundigen bij hunne berekeningen uitgaan. 

Volgens de vroegere uitkomsten bedroeg de {massa 334 duizendmilli- 

oenste gedeelten van de massa der zon; volgens NEwcoMB moet deze 

grootheid met een honderdmillioenste verminderd worden. Voortgezette 
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waarnemingen der nog zoo pas ontdekte satellieten zullen den astro- 

nomen gelegenheid geven, de bedoelde grootheid met nog meer nauw- 

keurigheid te bepalen. 

De voortzetting der waarnemingen van de manen van Mars zal 

echter op den duur grooteliĳks bemoeielijkt worden door de omstan- 

digheid, dat zij hoogstwaarschijnlijk ook door de beste kijkers alleen 

dan zichtbaar zullen zijn, wanneer Mars in bijzonder gunstigen stand 

zieh bevindt. Dit is ook de reden, waarom zij eerst thans zijn ont- 

dekt. Sedert 1845 is Mars niet zoo gunstig voor waarneming aan den 

hemel geplaatst geweest als thans het geval is; bij de oppositie, in 

Oetober 1879, zal men de wachters waarschijnlijk” weder kunnen waar- 

nemen, doch eerst omstreeks 1924 komt Mars weder zoo dicht bij de 

aarde, dat men de omstandigheden bijzonder gunstig kan noemen. In 

dit jaar zullen zij waarschijnlijk na October niet meer zichtbaar zijn. 

Behoort Mars zelf reeds tot de kleinste der “groote planeten’’,-zijne 

pas ontdekte satellieten zijn zoo gering van afmeting, dat men tot 

heden nauwelijks eene gissing durft wagen omtrent de middellijnen, 

die men hun moet toekennen. In elk geval zijn zij veel kleiner dan 

eenig ander ons bekend hemellicht. 

Daarbij zijn zij zeer nabij de hoofdplaneet geplaatst en volbrengen 

daardoor hunnen omloop in zeer korten tijd. Uit de metingen gedu- 

rende de eerste 10 dagen na de ‘ontdekking verricht, wordt door Prof. 

NEWCOMB gevonden: 

Voor den binnensten wachter (Mars I) 7v 38,5 

> __» _ buitensten E (Mars II) 30 14 

Voor eenen bewoner van de planeet Mars verplaatst zich de tweede 

wachter dus niet minder dan nagenoeg 24 volle maans-breedten in 

een enkel uur; de eerste beweegt zich nog sneller aan het starrenge- 

welf en doorvliegt meer dan 1/4 van den omtrek des hemels in 2 uur. 

Daar het etmaal op Mars ruim 24 uren duurt, moet deze maan 

twee malen gedurende het verloop van eenen nacht ún het westen opgaan. 

Omtrent het juiste tijdstip der ontdekking en de eerste waarnemin- 

… gen der beide wachters kunnen nog de volgende bijzonderheden ver- 

meld worden. Het eerst werd de tweede wachter door Prof. AsAPH 

HALL te Washington waargenomen op den 11den Augustus, maar eerst 

op den 16den was het mogelijk met zekerheid uit te maken, dat men 

werkelijk met eenen wachter te doen had; de ontdekking van de an- 
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dere (eerste) maan volgde daarna op den 17den. Op den 18den werd 

de ontdekking per telegraaf medegedeeld aan de heeren ALVAN CLARK 

AND SONS te Cambridgeport, met verzoek om met den grooten teles- 

koop van den Heer MAC CORMICK, die op het oogenblik in de optische 

werkplaats der genoemde heeren is opgesteld, de ontdekking te veri- 

fieeren. Dit geschiedde, en zoowel de heeren crarK als Prof. Prc- 

KERING te Cambridge (Mass.) slaagden er in, de nieuwe hemellichamen 

waar te nemen. ! Op den 19den Augustus werd van de ontdekking 

bericht gezonden aan de Smithsonian-Institution, vanwaar uit de be- 

langrijke mededeeling haren weg naar Europa vond. In de oude we- 

reld slaagde men er niet terstond in, de satellieten te zien. Eerst op 

27 Augustus gelukte dit aan de heeren PAUL en PROSPER HENRY te 

Parijs, die er toen in slaagden den eerst-ontdekten (astronomisch den 

tweeden) wachter waar te nemen, doch niet dan na het verblindende 

licht. van de hoofdplaneet door een scherm onzichtbaar te hebben 

gemaakt. | 

Zooals wel te verwachten was, is reeds terstond van verschillende 

kanten de opmerking gemaakt, dat de ontdekking der manen van 

Mars toch niet zoo geheel onverwacht is gekomen. Zoo heeft BÉRON 

in zijne Physique céleste in 1867 verklaard, dat Mars eenen wachter 

moest bezitten, ofschoon men dien nooit had waargenomen. Hij grondt 

deze meening op de eigenaardige vlekken, die op de hoofdplaneet 

worden waargenomen. Nog veel vroeger vermelde vortTAIRE in zijn 

Micromégas, histoire philosophiqgue, dat men, bij analogie redeneerende, 

tot de conclusie moet komen, dat Mars minstens twee manen moet 

bezitten. De redeneering door analogie is dan gebaseerd op het feit dat 

de aarde ééne en Jupiter vier satellieten heeft, dus juist op de gron- 

den, in het begin van dit opstel aan de nuttigheids-wijsgeeren ter 

overweging aanbevolen. _ 

Eindelijk nog dit: volgens de dagbladen is via op het denkbeeld 

gekomen, voor de beide wachters van Mars de namen van Turk en Rus 

voor te stellen. Misschien is ’t maar eene aardigheid, maar geheel 

ongeschikt zijn deze benamingen zeker. Het geheel toevallige samen- 

treffen van een’ twist der. volken met eene astronomische ontdekking 

van den eersten rang is voorwaar geen feit, der vereeuwiging waar- 

dig. Wil men aan de satellieten van Mars namen geven, die van blij- 

l Nature XVI. p. 398. 
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vende toepasselijkheid zijn op aardsche toestanden, men benoeme ze 

naar de gezellen, die de oorlogsgod steeds in zijn gevolg met zich 

voert, die hem van nabij omringen en hem nooit verlaten: Thanatos 

(dood) en Algos (smart). 

Aruhem, September 1877. 

NASCHRIFT. 

De heer MADAN van Eton-College heeft de opmerking gemaakt, dat 

in de Ilias van Homerus (IV. 440, XI. 37 en XV. 119) de krijgsgod 

Ares door twee dienaren, Deimos en Phobos (angst en vrees), wordt 

vergezeld. Ofschoon de namen niet zeer welluidend zijn, meent hij dat 

de astronomen niet zullen aarzelen aan de wachters van Mars deze 

namen toe te kennen. Misschien zou het goed zijn de namen in het 

Latijn te vertalen, waarvoor dan de woorden Zerror en Timor zich 

het meest zouden aanbevelen. 

NATUURKEUS TER BESTRIJDING DER 
ZIJDEWORM-ZIEKTE, 

In het opstel over de zijdewormteelt, geplaatst in den jaargang 

1874, bl. 298, is gewag gemaakt van de sedert vele jaren onder de 

zijwormen in Frankrijk en Italië heerschende ziekte en van de wijze 

waarop PasTEUR aangeraden heeft deze te bestrijden , door voor de voort- 

teling slechts de eieren van zulke individu’s te kiezen, die, blijkens 

mikroskopisch onderzoek, geheel vrij van de ziekte zijn. Doch in plaats 

van deze handelwijs, die men, als door den mensch uitgeoefend, eene 

kunstkeuze kan noemen, bestaat er nog eene andere, waarbij het kiezen, 

d. í. het schiften der gezonde individu’s van de zieke, aan de natuur 

wordt overgelaten, en die men daarom een natuurkeus kan noemen. 

Men weet dat volgens de leer van DARWIN in den strijd des levens 

die individu’s, welke in eenigerlei opzicht beter geschikt zijn dan 
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anderen om weerstand te bieden aan schadelijke invloeden, de meeste 

“kans hebben om te blijven voortbestaan tot aan den leeftijd waarop 

zij in staat zijn hunne soort voortteplanten. Neemt nu de mersch 

de zorg op zich voor de opkweeking, gelĳk bij aïle zijne huis- 

dieren in meerdere of mindere mate door hem geschied, dan ont- 

trekt hij hen wel is waar aan vele gevaren, die hen in den na- 

tuurstaat bedreigen, maar, terwijl hij hen in den strijd des levens 

beschermt, vermeerdert hij daardoor ook de kans dat zwakke en 

ziekelijke individu’s de soort voortplanten. Bij de ‘teelt der zijde- 

wormen is dit in zeer bijzondere mate het geval. Zij zijn gedurende 

eene lange reeks van generatiën binnen’s huis, vaak onder slechte lucht- 

verversching, verpleegd en verzorgd, om zoo te spreken vertroeteld, 

zoodat zij verleerd hebben voor zich zelven te zorgen en instinkten 

en gewoonten verloren hebben, die hun in den natuurstaat eigen waren. 

Welnu, wil men weder een krachtig geslacht opkweeken, breng hen 

dan zoo na mogelijk in den natuurstaat terug. Stel hen bloot aan 

weer en wind; in plaats van hun het voedsel aan te dragen, dwing 

hen het zelve te zoeken. Er zullen dan wel velen van ellende en ge- 

brek sterven, maar de krachtigsten zullen overblijven, en wanneer 

deze de soort voortplanten, dan mag men verwachten, dat onder eene 

volgende generatie er meerdere zullen zijn, genoegzaam gehard om 

zich in het nieuwe leven te schikken, en dat bij elke volgende generatie 

dit aantal zal toenemen, en zoo ten slotte weder al die eigenschappen 

zullen terugkeeren, welke de soort vroeger in staat stelden in de vrije 

natuur te- leven. 

Zoo ongeveer redeneerde Mevrouw rorreL te Chigny, in Zwitserland, 

toen zij voor een tiental jaren besloot het trouwens reeds vroeger door 

den heer CHAVANNES gegeven voorbeeld te volgen, van namelijk zijdewor- 

men op moerbezieboomen in de open lucht te kweeken. De eenige be- 

scherming, die zij hun schonk , was die tegen hunne natuurlijke vijanden, 

vogels, spinnen, enz., en bestond in een gazen zak, waarin zij hen 

tegelijk met een of meer bebladerde moerbezietakken besloot. Aan het 

verslag door haar zoon, professor rorerL te Lausanne, onlangs in de 

Archiwes des sciences physiques et naturelles omtrent die proeven gegeven, 

ontleenen wij het volgende. 

De uitbroeding der eieren geschiedt zooals gewoonlijk binnen’s huis, 

en tot aan de tweede vervelling worden de rupsjes ook met geplukte 

moerbeziebladen gevoed, Dan echter worden zij op de in de vrije lucht 



32 NATUURKEUS TER BESTRIJDING DER ZIJDEWORM-ZIEKTE. 

groeiende moerbezieboomen overgebracht. Twee of drie takken worden 

omgeven van een soort van mousselinen mouw en daarin 50 tot 100 

rupsjes gebracht. Deze worden nu verder geheel aan zich zelve over- 

gelaten. Alleen, wanneer het voedsel, d.i. de bladeren, begint te ont- 

breken, worden zij in een nieuwen zak met een of meer versche takken 

overgeplaatst. Is de laatste vervelling afgeloopen en zijn de rupsen 

gereed zich te verpoppen, dan worden zij weder binnen’s huis gebracht 

en haar op heidetakjes of koolzaad-stroo gelegenheid gegeven zich in te 

spinnen. 

En welke zijn nu de uitkomsten dezer wijze van kweeking ? 

Gedurende de eerste jaren waren de rupsen lui, langzaam in hare 

bewegingen, onhandig, zwak; zij wisten zich niet te redden en vor- 

derden een gedurig toezicht; windvlagen deden haar van de takken vallen 

te midden harer eigene drekstoffen die zich in het benedenste ge- 

deelte van den zak ophoopen; zij zagen dan geen kans om weder een 

blad te bereiken en stierven van honger, wanneer zij niet geholpen 

werden; dikwijls gebeurde het dat zij het blad waarop zij zaten bij 

den steel afknaagden, zoodat dit afbrak en zij er mede naar beneden 

tuimelden. 

Geheel verschillend gedragen zich de afstammelingen, na eenige ge- 

neratiën. Weldra worden deze sterker, handiger, in staat om zelven 

haar voedsel te zoeken door van blad tot blad te kruipen en, wanneer 

zij gevallen zijn, weder naar omhoog op den tak te klimmen. Ook een 

oud instinkt, dat aan hare voorouders eigen was, maar dat zij, onder 

de hoede en zorg van den mensch, geheel verloren hadden, herstelt 

zich, namelijk dat van, wanneer zij op het punt zijn te vallen, een 

draad te spinnen en zich daaraan weder op te trekken. Voorts worden 

de rupsen grooter, zwaarder en ook de door haar gesponnen cocons 

hebben een grooter gewicht en leveren meer zijde. Eindelijk, de zoo 

gevreesde ziekte is reeds na twee generatiën geheel verdwenen. 

Zoo heeft men derhalve in deze wijze van kweeking het middel ge- 

vonden om een teelt van gezonde en krachtige zijderupsen voort te 

brengen. De eieren, gelegd door de uit de poppen getreden vlinders, 

zijn volkomen vrij vau de kiemen der ziekte, en door op denzelfden 

weg voort te gaan en het gegeven voorbeeld te volgen, mag men hopen 

eenmaal van die plaag geheel en voor goed bevrijd te worden. 

HG. 



OVER DE TAMME GANZEN, 

DOOR 

wijlen Dr. G. A. VENEMA.! 

De provincie Groningen had vroeger veel meer tamme ganzen, dan 

thans. De uitbreiding van den landbouw, die aan de groenlanden in 

streken, waar de grond door hoogen waterstand niet voor de teelt 

van gewassen geschikt was, maar aan welke men later door verbe- 

tering van den waterafvoer, hetzij door het graven van kanalen, of 

door het bouwen van watermolens, eene droge ligging gaf, heeft 

doen inzien dat de teelt dezer vogels soms een twijfelachtig voor- 

deel kan geven, maar soms door het nadeel dat de ganzen aan ge- 

wassen toebrengen met eenen goeden landbouw moeielijk kan te 

zamen gaan. 

Westerwolde was vroeger de kweekplaats der tamme ganzen. In de 

oude reglementen der marken vindt men voorschriften voor het getal 

ganzen, dat ieder waargerechtigde jaarlijks op de marke mocht doen 

weiden. Tot bewijs daarvan deel ik mede, dat in de willekeur van de 

marke van Onstwedde van den 3 Mei 1688 en later in die van den 

4 Mei 1793 in art. 8 is voorgeschreven, dat “op 8 mallen waar of een 

1 Dit stuk sluit zich aan dat van denzelfden schrijver, over de in het wild levende 

ganzen, geplaatst in den Jaargang 1874, p. 323. 
REDACTIE. 
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boerregt op de marke mogten worden gebragt: 4 olde gansen ende een 

gant en de jonge gansen daarvan komende op Meggeles of te nemen, 

dat niemand in zijn koorn of te eïikelen daarbij beschadigt wordt, bij 

verbeurte van een halve tonne bier.” 

In de willekeur van de marke Vlagtwedde van den 22 Febr. 1733 

is in art. 2 bepaald, dat ‘op 4 waren of een boerregt mogten worden 

geweid 4 gansen en 1 gant, en minder of meerder naar ’t waartal, 

alles na advenent…”’ 2 

In de willekeur van het boerschap Wedde van den 15 May 1770 en 

in die van den 13 Februari 1793, eene marke die, wat hare uitgestrekt- 

heid in vergelijking met die van Onstwedde betreft, klein genoemd 

mag worden, was het vergund “op de geheele arve of op een boerregt 

van vier verrels of 4 waren te weiden 6 olde gansen met een gent, 

de halve arve en de verrels na advenent…”’ De marke van Veenhuizen 

had dergelijke bepalingen in haar reglement opgenomen. Het spijt mij 

zeer, dat ik de reglementen van andere marken niet heb kunnen raad- 

plegen. Die stukken zijn meest verloren geraakt, en bij overlevering is 

er weinig in het geheugen der bewoners dier streken ten opzichte van 

die aangelegenheid bewaard gebleven. | 

Uit de vorenstaande opgaven, hoe gering ook in aantal, blijkt ech- 

ter, als men het getal volle boerregten van iedere marke weet, bij 

welker opgave de aandacht der lezers mij zeker niet zou volgen, dat 

Westerwolde vroeger eene uitgestrekte kweekplaats van ganzen was. 

Thans ziet men er zelden eenige. Vlagtwedde houdt geene ganzen 

meer, Onstwedde enkele. Later hield Vriesscheloo zich met die teelt 

bezig, maar ook in die plaats worden ze zeer weinig meer ge- 

vonden. 

In het lage land om Groningen, zelfs op meer dan 2 uren van de 

stad, zijn altijd veel ganzen gehouden, en nog houden de boeren zich 

met die teelt bezig. In de laatste jaren is het getal echter meer af- 

dan toegenomen, alhoewel de gemakkelijke verzending naar Londen den 

prijs heeft verhoogd. Ik laat hier eene opgave volgen van het getal 

ganzen in iedere gemeente dezer provincie in 1868 aanwezig. De cijfers 
heb ik genomen uit de gemeentelijke landbouwverslagen over dat jaar. 
Het is te betreuren dat men er niet uit kan opmaken, of die opgaven 

alleen betrekking hebben tot oude ganzen dan of er ook jonge ganzen 

onder zijn begrepen. Om over de ganzenteelt een oordeel uit te spre- 

ken, zou men alleen het getal oude ganzen moeten opgeven. 
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Op het groenland acht men de ganzen nadeelig, omdat zij het beste 

gras, als het nog zeer jong is, tot voedsel gebruiken en hierin ligt de 

oorzaak waarom in Westerwolde, dat arm aan groenland is, de gan- 

zen bijna geheel zijn verdwenen. In den winter benadeelen zij het op 

wortel staand gewas, later de klaver en, als het graan rijpt, de tarwe, 

paardeboonen, rogge en haver en wat er meer gevonden wordt. Zelfs 

de aardappelstammen rukken zij uit den grond om zich met de aard- 

appels, die dan naar boven worden getrokken, te voeden. Wortels zijn 

voor haar eene lekkernij. Is de oogst zoo aanzienlijk dat de schuur van 

den landbouwer te klein is om het gewas te bergen, dan plaatst hij 

het in hoopen of bulten op zijn erf en de gans laat niet na de boo- 

nen- en haverhoopen te plunderen. 

Om haar het rooven te beletten is een hond noodig, die gemakke- 

lijk leert de ganzen bij dag van het bouwland af te houden en haar 

belet om den oogst of het gewas te benadeelen. Men dient ze echter 

dan des nachts in of buitenshuis in een daarvoor bestemd hok te be- 

waren, want, gelukt het haar ook zooveel vrees in te planten, dat zij 
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bij daglicht het weideland niet verlaten, als de nacht aankomt gevoe- 

len zij dat niets hen hindert om op het bouwland of bij de korenhoo- 

pen te gast te gaan, en zij volgen die aandrift en vergeten dat zij wel 

eens zouden kunnen worden betrapt. " 

Gunt de landbouwer haar in den nacht in de buitenlucht de vrijheid, 

dan gebruikt hij wel eens een middel om haar door vrees van het 

bouwland af te houden. Hij plaatst dan op het land een pop van 

stroo, die, wat de grootte betreft, met den mensch overeenkomt. 

Dat plaatsen moet echter bij avond, als het reeds duister is, geschie- 

den, en de stroopop moet worden weggenomen, voordat de morgen- 

schemering aanbreekt. Zijn die voorzorgen genomen, dan meent de gans 

in die stroopop een mensch te zien, waarvoor zij te recht bevreesd 

zijn. Laat de landbouwer de stroopop ook terwijl het dag is op het 

land verblijven, dan ziet de gans dat de gedaante, die hare verbeel- 

ding in de duisternis in een mensch heeft veranderd, van stroo is ver- 

vaardigd, en dat dus hare vrees ijdel is. De stroopop is daarna onver- 

mogend haar schrik aan te jagen; de ganzen verzadigen zich aan het 

gewas, zelfs bij de stroopop, naar hartelust. 

Bij al de voorzorgen, die men neemt, wordt toch het rijpe graange- 

was dikwijls zeer benadeeld. Het is moeielijk om op al den bouwgrond 

stroopoppen als wachters te plaatsen, terwijl met het heen- en terug- 

brengen veel tijd verloren gaat. Verkieselijk is het dus wel de ganzen 

des nachts thuis te houden, in den tijd dat het graan rijp is. 

De vrouwen der landbouwers hebben van de ganzen een ander euvel 

te vreezen. Bevindt het gewasschen linnengoed zich op de bleek, dan is 

er geen plek op de aarde waar de ganzen liever vertoeven dan op het 

sneeuwwitte linnen, dat zij op meer dan eene wijze bemorsen. 

De tamme ganzen zorgen in den regel geheel voor zich zelve, zon- 

der hulp van anderen. Alleen tijdens den winter, vooral als de sneeuw 

het veld dicht bedekt, ontvangen zij eenig voeder van den boer. 

De tamme ganzen stammen van de wilde ganzen (Anser cinereus) 

af; zij verschillen echter veelal in kleur van vederen. 

Bij de wilde gans zijn de achterbuik- en de onderdekvederen van 

den staart wit, de stuit en de kleine en middelste dekvederen grijs; 

de vederen der overige deelen, van den rug en de vleugels en die der 

zijden van den rug zijn purperachtig donkerbruin, maar met lichter 

zoomen. Alle overige deelen zijn grijsbruin, langs het midden van den 
hals en borst lichter. 
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Bij de tamme ganzen integendeel treft men, wat hare kleur betreft , 

drie verscheidenheden aan: 

1’. de witte ganzen; 

20, de grauwe ganzen en 

38°. de bonte ganzen. 

Het is wel opmerkelijk dat de tamme staat de kleuren en vederen 

bij de vogels wijzigt, en dit is niet alleen het geval bij de ganzen, 

maar ook bij de kanarievogels, bij de duiven en bij de eenden, Onder 

de grauwe ganzen zijn twee verscheidenheden, die in gewicht, niet in 

kleur verschillen, en van deze zijn de groote grauwen het zwaarst, de 

kleine grauwen het lichtst van gewicht. 

De laatste soort is, naar veler geloof, het zorgvuldigst bij het uit- 

broeden, dewijl zij, van een gelijk getal eieren, in den regel aan een 

grooter getal kiekens het leven geeft, dan bij de andere soort van ganzen. 

Zij veranderen, van den tijd af dat zij den dop hebben verlaten, niet 

van kleur; de jongen, die in grauwe, bonte of witte kleederen het 

levenslicht aanschouwen, blijven die kleur tot hunnen dood behouden. 

Het is zeker, dat, het voedsel, waarvan opvolgende geslachten van 

ganzen moeten leven, op hare grootte en kracht invloed uitoefent, en 

hierin ligt de reden, waarom de Koeverdsche ganzen, die toch allen 

tot de kleine grauwen behooren, in den regel kleiner zijn dan de kleine 

grauwe ganzen die ten noorden van Groningen worden gehouden. 

De tamme ganzen kunnen zeer goed vliegen, wanneer men haar dit 

niet door het korten of uittrekken der slagpennen belet. Deze groeien 

echter spoedig weder aan, en dan kunnen ze zich door de lucht doen 

dragen. Zij maken echter daartoe slechts zelden van hare vleugels 

gebruik. , 

Zij zijn snapachtige, laat mij liever zeggen, snaterachtige vogels. Zij 

spreken meer dan één ganzenwoord, wat men echter niet dan met 

moeite door samenvoeging van letters in menschelijke spraakgeluiden 

kan overbrengen. Maar de juiste beteekenis dier geluiden is ons onbekend. 

Nadert men een troep ganzen, dan zijn zij niet gewoon even spoe- 

dig als de eenden te wijken. Zij strekken den hals recht en, met den 

kop naar den voorbijganger, dien zij veelal naderen, gericht, heffen zij 

een oorverdoovend gesnater aan. 

‘Wie ganzen met voordeel wil houden, houdt bij eenen gent twee of 

drie ganzen, want het beschaafde ganzenleven komt in huwelijkszaken , 

alhoewel het, barre noorden haar vaderland is, veel met dat der oog- 
- 
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terlingen overeen. Vroeger hield men bij een gent soms 6 ganzen, zoo- 

als hiervoor is opgegeven. Mag men de mededeeling van den Baron 

peers geloof schenken, dan geeft men in België aan 5 of 6 ganzen 

eenen gent. In elk geval dient men echter te zorgen een gent te kiezen 

van een stout voorkomen, die snel in zijne bewegingen en van twist- 

zieken aard is. Reeds als de jongen een winter hebben doorleefd en den 

ouderdom van ongeveer elf maanden hebben bereikt, gevoelen ze de aan- 

drift tot vermenigvuldiging; het wijfje begint met het leggen van eieren, 

en wie weet welk eene reeks van jaren dat wijfje daartoe de kracht 

behoudt. Een mijner vrienden deelde mij mede, dat een twintigjarige 

gans even geregeld des voorjaars een nest maakte en eieren legde als 

hare jeugdige gezellinnen van 2 jaren. De plichten van het broeden ver- 

vulde de oude trouwer dan de jongeren. 

Genten van dien leeftijd behouden in dat opzicht nog de kracht der 

jeugd. Dit valt niet te verwonderen, omdat de levensduur dier vogels 

zeer lang is. 

Komt de tijd, dat de gans vermoedt dat zij spoedig eieren moet 

leggen, dan maakt zij een nest, liefst van stroo, dat zij later met ve- 

deren, die haar uitvallen of die zij uitplukt, bekleedt. Dikwijls zorgt 

de landbouwer voor het nest, òf buitenshuis, Òf in de schuur, waarin 

de gans even gaarne broedt als onder den blooten hemel. Liaat men haar 

de keuze, dan verschuilen ze gaarne het nest achter een heg, bij een 

stroohoop, een boom, in het algemeen bij een voorwerp, dat het nest 

min of meer aan het oog van den mensch onttrekt. 

Is het weder in Februari zacht, zooals sommige winters het ople- 

veren, dan bouwt de gans reeds haar nest in die maand en begint dan 

met het leggen van eieren. Is het voorjaar koud en guur, wisselen 

vorst en sneeuw elkander af, dan wordt de legtijd soms tot de maand 

Mei verschoven. 

De gans legt veelal iederen dag, en wel des morgens, één ei, soms 

om den anderen, soms om den derden dag, maar in den regel niet meer 

dan van 8 tot 15 eieren. Somtijds is de gans zoo vruchtbaar, dat zij 

een dertigtal eieren legt, maar in dat geval heeft zij geen lust de eieren 

uit te broeden. 

De eieren hebben een verschillend gewicht; de dikke grauwe ganzen 

hebbende zwaarste eieren. Gemiddeld kan men aannemen dat het ge- 

wicht van 5 eieren met een kilogram overeenkomt. Ik woog een ei, 

dat een gewicht had van 0.203 kilogram. 
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Houdt men alleen ganzen, zonder ze een gent tot levensgezel te schen- 

ken, dan heeft de gans kracht om, nadat zij het eerste 8 tot 15tal 

eieren aan het nest heeft toevertrouwd, nog op nieuw, als de eersten 

worden weggenomen, die taak te vervullen. Zij kan geene poging tot 

broeding doen, omdat haar de eieren telkens worden ontroofd. 

Dat het broeden van deze onbevruchte eieren nutteloos zou zijn, 

spreekt wel van zelve. De gans is echter niet zoover in de kennis der 

natuur doorgedrongen, om dit te begrijpen. In België laat men soms de 

ganzeneieren door hoenders uitbroeden; iedere hen, als zij broeds wordt, 

zet men op 5 of 6 eieren neder. In deze provincie wordt, voor zoo- 

veel ik weet, daarvan geen gebruik gemaakt. 

Men ontneemt de ganzen, die zullen broeden, opvolgend de gelegde 

eieren. Zoodra zij broeds worden, wat even gemakkelijk als bij de 

hoenders is waar te nemen, voorziet men ieder nest met 12 of 13 eieren, 

en de moeder, die onverschillig schijnt te wezen of de eieren van haar 

of van een andere gans afkomstig zijn, zet zich met liefde op het nest 

neder, om door hare warmte, als het mogelijk is, aan een 12 of 18tal 

jongen het leven te geven; zij beschouwt ze als hare kinderen, als zij 

ze heeft uitgebroed. 

Zonderling klinkt het, dat de baron Peers in-zijn werkje Over het 

Hofgevogelte, in 1855 uitgegeven te Brussel bij den landbouw-boek- 

handelaar kK. FARLIER, zegt, dat men zich moet wachten om de gans 

eieren in het nest te leggen die zij niet heeft gelegd, omdat zij dan 

oogenblikkelijk het nest zou ontvluchten. Deze bewering is geheel in 

strijd met de handelwijze die in deze provincie wordt gevolgd. 

Niets is er dat haar de eieren, als van haar afkomstig, doet ken- 

nen. In België zullen de ganzen toch wel niet vernuftiger zijn dan in 

ons land. 

Bij het broeden wordt zij niet door den gent bijgestaan; deze schijnt 

geschapen te zijn voor het genot; de zorgen en het lijden, beiden ge- 

volgen van het broeden, laat hij aan zijne vrouwen over. Nu en dan 

verlaat de gans het nest om voedsel te zoeken en te drinken, maar 

keert altijd haastelijk terug. Is de broeitijd, die gemiddeld 4 weken, 

eigenlijk van 27 tot 33 dagen, duurt, geëindigd, dan is de gans zeer 

vermagerd. Hare pooten zijn bleek geworden, zij is min of meer zwak 

van de ontberingen, die zij heeft geleden, van het lange verblijf op 

het nest, dat haar aan hare gewone levenswijze heeft onttrokken en dat 

daarom zoo vermoeiend was. Zij herstelt echter spoedig, want nu zij 
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zieh omringd ziet van zoovele gezonde kinderen, is zij vrolijk en ijverig 

in het zoeken van voedsel. 

In den regel broedt de gans eens in ’t jaar; daarop zijn echter uit- 

zonderingen. Een mijner kennissen, die vroeger ganzen hield, verhaalde 

mij dat eens een zijner ganzen gewoon was tweemaal te broeden. Had- 

den hare jongen den ouderdom van 8 weken bereikt, dan legde zij weder 

eieren, om daarna nog eens aan een 12- of 18tal jongen het leven te 

geven. Ik moet er echter Biens dat die uitzonderingen zeer zeld- 

zaam zijn. 

De jonge gansjes verlaten niet steeds allen tegelijk de schaal ; de leven- 

wekkende warmte van de moeder heeft zich meer aan het eene dan aan 

het andere ei medegedeeld, en zij die het meest zijn gekoesterd, ont- 

wikkelen zich sneller dan anderen en bereiken eer de kracht om de 

kalkschaal, die hen omsluit, te verbreken. De moeder kent haar plicht 

en verlaat niet eer het nest voordat al de eieren, waarin zij het leven 

van hare kinderen voelt, zijn uitgebroed. 

De eerst uitgekomene jongen worden uit het nest verwijderd en in een 

mand te huis gebracht, en eerst dan aan de moeder teruggegeven als ook 

de andere eierschalen door de kiekens zijn verbroken. Tot den tijd dat 

zij uit het nest worden genomen en weder aan de moeder worden. te- 

ruggegeven, worden zij hier niet gevoederd. In België bekleedt men 

de mand van onderen met wol, en overspant haar met linnen en voe- 

dert hen met een dunne deeg van gekookte meel en melk, waartus- 

schen men eenige malsche en fijn verdeelde groente mengt. Dit voede- 

ren is hier wel eens beproefd maar nimmer gelukt, dewijl de jonge 

ganzen voedsel weigeren. 

Veelal neemt de gent als een goede vader de zorg voor dat vroeg 

uitgekomen getal kinderen op zich. Hij bezoekt met hen het jonge gras, 

en nu plukken de jongen de teere spruitjes af. 

Komen de jongen tegelijk uit, dan bekommert de boer zich niet om 

hen. Hij laat de jongen bij hunne ouders, die voortreffelijk voor hen 

zorgen. In gure voorjaren, als er nog weinig gras is, kunnen de 

jongen bijna geen voedsel vinden, en de dood rukt dan velen weg. Al- 

leen worden ze te huis gehouden bij regenachtig weder, omdat dikwijls 
ziekten bij de jongen daarvan het gevolg zijn. 

De ganzen zijn halve watervogels; zelfs als zij en zijn houden 
zij zich op den bouwakker, of op het weiland, of op het hooiland op, 
want daar vinden zij haar voedsel. In den eersten tijd houdt men dan 
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ook een wakend oog op de jonge ganzen, die zich wel eens onbedacht 

te water begeven, en brengt haar op het droge, dewijl zij anders; 

daar zij zelf het water niet kunnen verlaten, licht jammerlijk omkomen. 

In het water hebben de jongen ook hunne vijanden ; de waterratten val- 

len ze aan, en groote snoeken eveneens. Op het land vinden ze een vijand 

in den egel, dat hen doodt om zich aan hun bloed te vergasten. 

De tamme ganzen zijn nog meer landvogels dan de wilde, welke 

laatste echter veelal op de uitgestrekte grasvlakten, die met weinig 

water bedekt zijn, vertoeven, en de wilde gans (4. cinereus), die voor 

den stamvader van onze tamme gans wordt gehouden, is van de ver- 

schillende soorten van ganzen, die ons land op den trek bezoeken, de 

vogel, die meer dan anderen op de hooilanden haar voedsel vindt, en 

die het water minder dan anderen als haar element beschouwt. 

Ik heb er hiervoor reeds op gewezen, dat de ganzen om het voor- 

deel dat ze opleveren worden gehouden, en de beschaafde mensch van 

de 19de eeuw deinst niet terug voor eene marteling van een dier, als 

goud of zilver er het loon van is; zelfs is de woede om te verdelgen z00 

groot, dat meestal schuldelooze en nuttige dieren er het offer van wor- 

_ den. Wie voelt zich niet onaangenaam getroffen, als hij ziet met welk 

genoegen kinderen insekten martelen, vogelnesten verstoren, de jongen 

onmeêdoogenloos dooden, egels en vledermuizen pijnigen, — dat volwas- 

sene menschen zwarte en grijze kraaien doodschieten, aileen met het 

doel om te dooden, zonder eenig voordeel van dien moord te trek- 

ken! En hoe betreurt men de onkunde van zoovelen, als men weet, 

dat de wet op de jacht en visscherij van 1857 het dooden van wezels 

en hermelijns met premiën aanmoedigt, dieren, die men, doordat zij 

de ergste vijanden der muizen zijn, zoo hoogst nuttig voor den land- 

bouw mag noemen. | 

Men beult dagelijks, vooral in de steden, de paarden af door ze las- 

ten, die te zwaar zijn, te doen trekken; en zoo het paard bijna adem- 

loos de kracht ontzinkt, zijn ruwe vloekwoorden en slagen, die op de 

huid soms bloedige striemen achterlaten, middelen om het paard, dat 

den dood evenals wij vreest, meer dan het kan in te spannen. Heeft, 

het zijne krachten verloren, is het door te grooten inspannenden ar- 

beid bij weinig en schraal voedsel vermagerd en verminkt, dan wordt 

het naar de slachtbank geleid om te strekken tot spijs voor de arme 

bevolking, die evenzeer en niet minder gebukt gaat onder het grond- 

beginsel onzer beschaving, dan de dieren. 
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In het oosten, in Turkije en Egypte, leven de menschen in vrede 

met de dierenwereld. De vogels zijn niet schuw, zij ontvluchten de 

menschen niet, omdat zij weten, dat zij van hen geen onheil hebben 

te wachten. De Arabier beschouwt het kameel als zijn vriend. Hij spreekt 

met hem zacht en kalm; op een moeïjelijken weg moedigt hij hem ver- 

trouwelijk tot inspanning van zijne krachten aan; hij belooft hem eene 

spoedige rust, en de kameel begrijpt hem. Zijn last is niet grooter dan 

hij in staat is te dragen. Maar in het westen is men onerbarmelijk wreed 

voor de dieren. 

Vergeef mij deze uitweiding over de gebreken der westersche be- 

schaving ! 

Zooals ik gezegd heb, houdt de boer de ganzen om voordeel, dat 

hij vindt in de vederen en later in den verkoop van de ganzen zelve, 

hetzij dan dat hij ze vooraf mest of niet. Maar om het meest moge- 

lijke voordeel van de gans te trekken, worden de ouden vier-, de jongen 

driemaal ’s jaars wreedaardig geropt, dat is men trekt haar levend de 

groote veêren en de slagpennen uit; alleen de kleine veêren, het dons, 

laat men haar behouden. Dat akelige werk wordt zonder aandoening 

verricht, hoe vreeselijk de gans ook van pijn schreeuwt. 

De eerste keer ropt men de ouden, als de jongen den ouderdom van 

8 weken hebben bereikt, en die tijd valt in den regel in April of Mei. 

De tweede tijd van roppen der ouden valt 6 of 7 weken later; dan 
zijn hare vederen weder tot de volle lengte aangegroeid, en nu moe- 

ten de jongen, die nu ongeveer den ouderdom van 10 weken hebben 

bereikt, zich aan dezelfde bewerking onderwerpen. 

De derde tijd van roppen valt weder 6 of 7 weken later dan de 

tweede, en tusschen den derden tijd van roppen en den vierden laat 

men denzelfden tijd verloopen, en bij beiden deelen de ouden en jon- 

gen in hetzelfde lot. Bij het roppen voor de eerste en derde keer trekt 

men de ouden de slagpennen uit, en de jongen op den tijd wanneer de 

ouden voor de derde, de jongen voor de tweede maal worden geropt. 

In den regel wordt zorg gedragen dat de laatste maal roppen niet 

later dan half October plaats vindt, ten einde een voldoenden tijd voor 

den aangroei van de veêren te geven, voordat de winter weder invalt. 

Het is aan te prijzen om de ganzen, ma iedere ropping, twee of 

drie dagen op te slmiten, opdat het vel, dat zoo verschrikkelijk veel 

geleden heeft, tijd hebbe zich te verharden, voor dat zij weder aan 

den invloed van lucht en water worden blootgesteld. 
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Men rekent dat iedere gans, telken keer dat zij wordt geropt, 0.125 

kilogram vederen geeft, en dat alzoo een oude gans 0.5 kilogr., een 

jonge 0.375 kilogr. ve@ren oplevert. 

Wil men van de ganzen de veêren op den duur frisch en reukeloos 

houden, dan is het aan te bevelen ze een half uur lang in een bakkers- 

oven te houden, nadat het brood gebakken is. Ik geloof niet dat men 

dit middel in deze provincie toepast. De baron rrers deelt in zijn 

werkje over het hofgevogelte mede, dat die bereiding voor de deugd 

der veêren noodig is. 

Houdt men nu een gent en drie ganzen, die ieder 10 jongen uitbroe- 

den, dan is het gewicht van vederen die zij opleveren, als men van de 

voorgaande opgaven gebruik maakt, gemakkelijk te vinden. Zij geven 

dan aan vederen ’sjaars 13.25 kilogr., die, tegen f 4 het kilogram. 

eene waarde bezitten van f 53. De pennen, die vroeger de 100 tegen 

20 cent werden verkocht, hebben, sedert de invoering der stalen pen- 

nen, grootendeels hare waarde verloren. ! 

Voor dat Januari invalt brengt de boer de jonge ganzen ter markt, 

of opkoopers reizen het land af om ze te koopen. In het eerste geval 

worden ze door den boer geslacht en als ze dood zijn geropt, in het 

laatste geval heeft veelal de verkoop levend plaats. 

Dan levert iedere gans 0.25 kilogr. veêren, die minder waarde dan 

* Volgens het Bulletin de la Société: d’Encouragement wordt door BARDIN aan zijne 

fabriek te Joinville-le- Pont van de ganzenpennen een veelvuldig gebruik gemaakt. Ge- 

noemde fabrikant verkrijgt van de vleugelveeren van ganzen en hoenders allerlei produc- 

ten, die goeden aftrek vinden. Van de schachten der ganzenveeren snijdt hij tandenstookers, 

schrijfpennetjes, penceelhouders enz. De baarden worden tot eene soort van geweven vloer- 

tapijten verwerkt, die in Frankrijk zeer gezocht zijn; van de doorschijnende, parelmoer- 

achtige, glanzige dunne huid, die zich van de bovenvlakte van de veer laat aftrekken, 

maakt hij franjes en andere artikelen, die bij het toilet der dames te pas kunnen komen. 

De zeer vaste huid, die zich onder de opperhuid bevindt, verdeelt hij in rechte stijve 

vezels, in den vorm van varkensharen, en maakt er borstels van. De afval van andere 

veeren dan die van ganzen wordt geweekt en gewreven, en op deze wijze in eene soort 

van dons veranderd, dat de beddeveeren zou kunnen vervangen. 

BArDIN verwerkt jaarlijks ongeveer 400 balen ganzenveeren, die hij uit Rusland laat 

komen, Tedere baal bevat 80,000 tot 100,000 vleugelveeren, naar gelang van de soorten, 

die 12 nummers bevatten. Wanneer men nu nagaat dat een ganzenvlerk in doorsnede 10 
bruikbare veeren heeft, dan geeft dit op een baal van 100,000 veeren 50,000 ganzen, 
zoodat BARDIN op een jaar van 2 millioen ganzen 40,000,000 ganzenpennen verwerkt. 
Hollandsche Illustratie, 1869, no. 22. 



44 OVER DE TAMME GANZEN. 

levende veeren bezitten en die voor f 3 de kilogram worden verkocht. 

De 30 jongen geven nu 7.5 kilogram veêren, waarvoor f 22.50 wordt 

ontvangen. Aan vederen trekt hij dus van de ganzen, voor het getal 

dat hierboven is opgegeven, f 75.50. 

De geslachte en van veeren ontdane ganzen, die een gewicht van 5 

tot 6 kilogram bezitten, worden nu, om te worden gegeten, verkocht, 

en in den regel kan men stellen dat voor iedere gans kan worden ont- 

vangen van f 2 tot f 2.50. Stelt men gemiddeld den prijs op f 2.25, 

dan leveren de 30 jonge ganzen f 67.50 op. Telt men hierbij de op- 

brengst van de veê@ren, dan komt men tot het resultaat dat 1 gent 

en 3 ganzen des jaars eene opbrengst kunnen geven van f 148. Die 

opbrengst kan echter lager dalen, als de gans het ongeluk heeft gehad 

geen 10 jongen maar een minder getal groot te brengen; maar ook 

kan de opbrengst ruimer zijn, als zij aan cen dertiental jongen het leven 

schenkt en het geluk heeft dat de dood haar geen enkele ontneemt. 

Sommige boeren nemen in het begin van den winter de ganzen uit 

de weide om ze te mesten, wat zeer goed met gekookte zwarte haver, 

die men in een bakje met water werpt, kan geschieden. Zij worden 

dan in een klein hok in het duister gezet, en voor eene maand goed 

gevoederd; 25 liter haver is voldoende; zij bereiken in den regel, als zij ge- 

plukt zijn, een gewicht van 8.5 tot 9 kilogram. Van de vette ganzen 

hebben de veêren meer gewicht als zij na haren dood geplukt worden 

dan van eene magere of grasgans. | 

Tot het gewicht van 6.5 kilogram bij weïideganzen, van 9 kilogram 

bij gemeste ganzen, worden de dikke grauwe gebracht. De bonten en 

witten blijven in den regel lichter. 

Sommige boeren geven aan de mestganzen kleine roode of gele wortels 

die men verdeelt. Dit voedsel heeft het nadeel, dat het vel zoo week 

en onvast wordt, dat het bij het plukken der veeren, nadat de gans 

geslacht is, voor een deel bij kleine stukjes aan de uiteinden der veé- 

ren blijft vastzitten. 

Ik heb den lust niet om de wreede wijze van mesting der ganzen, 

zooals in Polen, in den Elzas en bepaaldelijk in Straatsburg plaats 

heeft, te beschrijven. Ik heb een innigen afkeer van alles wat naar - 

wreedaardigheid zweemt; en van het koude, verschrikkelijk ongevoelige 

proza, waarmede sommige schrijvers martelingen van dieren beschrij- 

ven en aanprijzen, als daaraan eenig voordeel verbonden is, wend ik 

niet alleen mijne oogen, maar zooveel mogelijk mijne gedachten af. 
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De gans lijdt veel. Haar leven wordt van 80 jaar, die zij bereiken 

kan, tot 1 jaar verkort. Men trekt haar in dien-korten tijd eenige 

keeren levend de veêren uit, en als zij nog niet eens hare jeugd is 

ontwassen, wordt zij dikwijls op eene verschrikkelijke wijze gemest. Zij 

kan niet haten omdat zij te goedhartig is; zij vlucht niet, omdat zij 

niet weet welk lot haar wacht. O! als in haar hoofd meer verstand 

zetelde, hoe zou ze den mensch, die zich het evenbeeld van God 

noemt, haten en verachten! Met welke kracht en snelheid harer vleu- 

gelen zou zij den mensch ontvluchten ! 

Worden de ganzen levend verkocht, dan zijn de witten duurder dan 

zij die grauw of bont zijn. Zij worden dan geslacht, daarna geplukt, 

maar men laat het dons op het vel verblijven. Dan ontdoet men de 

doode gans van het vel, dat bereid wordt om het later, als pelswerk, 

voor het vel van een zwaan te verkoopen. Het bedrog heeft ook dit 

terrein reeds betreden. 



IETS OVER DARWINISME 
DOOR 

Dr. CRETIER. 

Wanneer men tegenwoordig den naam van DARWIN hoort noemen 

dan zal men acht malen van de tien van dezen of genen vernemen: 

“«O ja! dat is de man die beweert dat de apen onze broertjes zijn”, en 

deze geestigheid is vaak het begin en te gelijk het einde van de kennis 

der werken van dezen helderen denker en wetenschappelijken natuur- 

vorscher. Daarom wenschte ik een en ander mede te deelen van de 

resultaten, waartoe zijn arbeid heeft geleid. Vooraf echter dien ik, 

om wél verstaan te worden, een zijpad in te slaan en iets te vertel- 

len, wat schijnbaar met de apentheorie niets heeft uit te staan. 

Wanneer wij in den zomer onder het lommer van eene rij linde- 

boomen wandelen, zullen wij in die boomen een aanmerkelijk verschil 

waarnemen. Eenigen verheffen eene trotsche kroon op een stevigen 

dikken stam; anderen zijn dik en knoestig, hunne zware takken neigen 

als het ware ten ondergang, en hun donkere bladerentooi geeft hun 

een majestueus voorkomen. Daarnaast rijst een jonge spring in ’t veld 

op, slank en met lichter gekleurde bladeren. Geen twee bladeren aan 

al die planten zijn elkander volkomen gelijk, en toch, wanneer wij toe- 

vallige omstandigheden, als leeftijd, groeiplaats en dergelijke ter 

zijde stellen, besluiten wij: al die gewassen zijn eenerlei, zij zijn van 

dezelfde soort. De bepaling van hetgeen eene soort is, is verre van 

gemakkelijk. Cuvier zegt er dit van: “Onder soort verstaat men eene 
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“vereeniging van individu’s, die uit elkander voortgesproten of van 

“eene en dezelfde plant afkomstig zijn, als ook van dezulken die daarop 

‘evenveel, als zij zelven onder elkander, gelijken”. Schrijven wij in de 

plaats van plant, dier, dan hebben wij zijne bepaling van eene dier- 

soort. Anderen stellen bovendien den eisch dat zoodanige individuen 

van planten of dieren aan andere dergelijke planten of dieren het aan- 

zijn kunnen geven en deze afstammelingen hetzelfde vermogen bezitten. 

Nog anderen eischen dat het nakroost aan de voorouders gelijk zal 

zijn. Uit deze meeningen volgt dat het begrip van ‘“soort” eene pasmunt 

is, waarvan men de waarde bekend onderstelt, maar die niet te min in 

dat opzicht zeer variabel is al naarmate van dengene, die haar gebruikt. 

Zooals ik zeide, velen noemen als kenmerk eener soort de gelijkheid 

van het nakroost aan het voorgeslacht. Dit doet de vraag rijzen: Is 

het nakroost wel aan het voorgeslacht gelijk? En ziedaar de twistappel. 

Op welk gebied van wetenschap heeft de godsdienst, of wat daar- 

voor gehouden werd, haren invloed niet doen gelden? Ook op dit ter- 

rein. Beuwen lang gold onbetwist als waarheid dat de bestaande plant- 

en diersoorten als zoodanig waren geschapen en hiermede de onveranderlijk- 

heid van hunne kenmerken. Het scheppingsverhaal besliste de kwestie, en 

geen andere meening werd vernomen. Het is hier de plaats niet om 

de waarde van dat verhaal te beoordeelen, noch de oerzaken na te 

gaan waarom het in onze dagen bij velen zijn gezag heeft verloren. 

Veler beschouwingen over de betrekkingen van den Oneindige tot het 

eindige, van den Schepper tot het geschapene worden niet bevredigd 

door dat verhaal, velen ontkennen dat onmiddellijk inwerken van den 

Schepper. Bij deze laatsten moest wel de vraag oprijzen: indien de 

dier- en plantsoorten niet door God onmiddellijk geschapen zijn, van 

waar komen zij dan?” Dat was geen theologische haarkloverij, maar 

eene natuurwetenschappelijke vraag. 

Dat was niet op te lossen door spitsvondige wijsbegeerte, maar door 

de studie der natuurvoorwerpen. Aan den mensch wordt daarbij niet 

in de eerste plaats gedacht. Dat wij daarbij tot de bron van oorsprong 

zullen opklimmen, wordt door niemand geloofd. DArwiN nu is noch de 

eerste noch de eenige, die getracht heeft aan de natuur een antwoord 

op deze vraag te ontlokken ; GEOFFROY DE ST. HILAIRE, LAMARCK , RUSSELL 

WALLACE, CARL VOGT, HÄCKEL en talrijke andere beroemde mannen 

hebben zich met de vraag over het ontstaan der verschillende dier- 

en plantvormen bezig gehouden. Door DARWIN echter is deze zaak po- 
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pulair geworden. In het wufte Frankrijk of in het philosophische Duitsch- 

land kon men auteurs genoeg vinden, die aan eene andere verklaring 

dachten dan de bestaande, zonder dat de massa er zich aan ergerde, 

maar in het kerkelijk rechtzinnige Engeland was men niet ongeloovig 

genoeg, om eene leer zóó in tegenspraak met het bijbelverhaal onop- 

gemerkt voorbij te gaan. De werken van DARWIN zijn dan ook wel 

geschikt om de zaak, die zij bespreken, ingang te doen vinden. Aan 

een helderen betoogtrant paart hij een duidelijken stijl en het gezag 

van iemand, die met kennis spreekt van de zaken, wagraan hij een 

deel zijns levens wijdde. 

De stelling nu, welke naar DARWIN is genoemd, is deze: Het is waar- 

schijnlijk dat de plant- en diervormen, welke wij nu kennen, ontstaan 

zijn uit andere, waarvan zij in eigenschappen meer of minder ver- 

schillen; d. w.z. dat dier- en plantenvormen zich hebben ontwikkeld en 

dat er nog meer ontwikkelde vormen uit de bestaande zullen ontstaan. 

Maken wij ons nu los van alle theologische vooroordeelen, dan blijkt 

ons, dat het verschil tusschen de vroegere en de Darwinistische op- — 

vatting der schepping dáárin is gelegen, dat wij van de eerste ter 

laatste instantie op de vraag naar het ontstaan van ons eigen geslacht 

ten antwoord krijgen: “God heeft het gemaakt”, terwijl de laatstge- 

noemde dit antwoord óók wel aanneemt, maar zich de vraag ver- 

oorlooft, hoe het gemaakt is. 

Maar ook al plaatsen wij ons op het gebied der zuivere natuurwe- 

tenschap, dan is de vraag wel spoedig gesteld, maar daarom is het 

antwoord niet aanstonds verkregen. Het is de taak der natuurweten- 

schappen om de door pARWIN uitgesproken meening onbevooroordeeld 

te toetsen aan de feiten, en daarnaar uitspraak te doen. Natuurlijk, dat 

wanneer eene stelling als die van DARWIN wordt uitgesproken, er al- 

reeds een en ander verzameld is, waarop zij zich grondt, en zoo zijn 

er dan ook in de laatste jaren belangrijke werken van DARWIN, 

HÄäcKEL en anderen verschenen, welke als verzamelingen van bouwstof- 

fen in dit opzicht moeten worden beschouwd. « 
Ik wenschte nu eene keuze te doen en in deze bladzijden een en 

ander mede te deelen van de gronden, die voor DARWIN’s stelling pleiten , 

ik en wil mij daarbij zoo veel mogelijk tot onze eigene omgeving bepalen. 

Wanneer wij de eene of andere bloem ter hand nemen, vinden wij 

daarbinuen een krans van gele draden, voorzien van knopjes, en ge- 

heel binnen in één of meer daarvan in vorm verschillende deelen, 
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meestal van onderen gezwollen, meer naar boven draadvormig, en eindi- 

gende in een knopje of bundel haren. De gele in knopjes eindigende draden 

zijn meeldraden, en de knopjes bevatten stuifmeel, de meer fleschvormige 

organen zijn stampers: te samen zijn zij de belangrijkste deelen der bloem. 

Geraakt toch een stuifmeelkorrel op het knop- of haarvormige deel van den 

stamper, dan is daarmede de mogelijkheid gegeven, dat de in het 

onderste deel van den stamper aanwezige eitjes tot ontwikkeling ko- 

men, d. í, in zaden veranderen. Geraakt nu in onze tuinen een stuif- 

… meelkorrel, b.v. van een snijboon, op den stamper eener in de nabij- 

heid groeiende princesseboon of bruineboon, dan ontstaan daaruit vruch- 

ten en zaden, die in hunne eigenschappen het midden houden tusschen 

de vruchten en zaden van elk der planten, die tot hun ontstaan 

_ aanleiding gaven. Wat meer zegt, wij kunnen de zoo verkregen eigenschap- 

pen meer of minder bestendigen. Even zoo zijn al onze fijne appel- 

soorten afstammelingen van een zelfden wilden appel; de eigenschappen 

van den laatsten zijn door kweeking veredeld, en men heeft die weten 

te bestendigen. Dat zijn nu twee inderdaad zeer belangrijke verschijn- 

selen. In het eerste hebben wij het geval, dat twee werkelijk verschil- 

lende planten te samen het aanzijn geven aan een derden plantenvorm. 

In het tweede hebben wij het bewijs, dat niet steeds de kinderen aan 

de ouders gelijk zijn. Die voorbeelden kunnen met talrijke andere 

vermeerderd worden, ook uit het dierenrijk. Een hengst en eene ezelin 

kunnen te samen een levend jong voortbrengen. Al zijn deze jongen 

nu ook in den regel onvruchtbaar, zoo is dit geenszins bij al de 

zoogenaamde bastaarden het geval, en zulks te minder naarmate de 

diersoorten, waaruit zulk een dier zijn oorsprong nam, lager bewerk- 

tuigd waren. Zal echter de bevruchting tusschen twee individuen van 

verschillende. soorten tot stand komen, dan moeten die planten of 

dieren verwant zijn, dat wil zeggen, eene zekere eenheid in maaksel 

vertoonen. Paring en bevruchting zijn b.v. wel mogelijk tusschen een 

hengst en eene ezelin, tusschen hazen en konijnen, maar niet tusschen 

een stier en eene merrie, en het stuifmeel van dennen moge op den 

top van den stamper eener roos vallen, er zal geen zaadkorrel der 

roos door tot rijpheid geraken. 

Even als al onze verschillende appelsoorten van ééne soort afkom- 

stig zijn, zijn ook al onze duivenrassen waarschijnlijk afkomstig van 

ééne moedersoort, de rotsduif. En welk een verschil-er bestaat tus- 

schen de engelsche postduif, den kropper, het pauwtje en zoovele an- 

4 
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dere, in staart- en slagpennen, in gedaante van den bek, lengte van 

den hals, in de kleur, in de krop en de schubben op de pooten, is 

algemeen bekend. De aanfokkers, zegt DaRWIN, spreken over de natuur- 

lijke gesteldheid van een dier, als over een model, dat zij naar welge- 

vallen kunnen boetseeren. Een duivenmelker verzekerde hem dat hij 

in staat was in zes jaren tijds duiven te fokken van eene bepaalde 

soort, met de koppen en bekken zooals die aan eene andere soort eigen zijn. 

De tamme rassen hebben niet alleen door kruising zulke eigenaardige vor- 

men, maar ook eener aanhoudend en in dezelfde richting met hetzelfde doel _ 

uitgeoefende keus onder de ter voortplanting bestemde individu’s. Dit voort- 

brengen van bepaalde rassen bij onze huisdieren doet men vaak zonder het 

te weten. Hij, die jachthonden houdt, zoekt de beste uit om jonge jachthon- 

den te kweeken : hij die rundvee fokt voor de slachtbank doet eveneens. Door 

dat geregeld en aanhoudend uitzoeken kunnen sommige eigenschappen, 

ook al zijn zij voor het dier van weinig beteekenis, zeer ontwikkeld 

worden, en men staat ten slotte verbaasd over de uitkomst. Wie zal 

in den Arabischen hengst, in den Engelschen harddraver, in het brou- 

werspaard en onze Friesche merrie stamgenooten herkennen? Somtijds 

zijn de oorzaken, waardoor dergelijke wijzigingen van de stamsgoort 

ontstonden, gelegen in de voeding. Hen merkwaardig voorbeeld daar- 

van vinden wij in eene proef door DAUBENTON genomen. Deze voedde 

twee lammeren van ééne moeder op, het eene op de gewone wijze, 

het andere wel is waar met plantaardig voedsel, maar zóó gekozen dat 

dit sterk voedend was. De volwassen dieren werden geslacht, waarbij 

het bleek, dat, terwijl bij het eene de pens grooter was dan de lebmaag , 

bij het schaap, dat op abnormale wijze was gevoed, de verhouding van 

de grootte der lebmaag tot die van de pens dezelfde was gebleven als 

bij het jonge dier, dat namelijk de lebmaag grooter was dan de pens. Er zijn 

evenwel ook andere oorzaken voor dergelijke wijzigingen , zooals kli- 

maat, meer of minder verblijf in de open lucht, ziekte-verschijnselen 

enz. Meestal is er geene verklaring van te vinden. Dewijl ons varken 

minder beweging heeft dan zijn wilde stamgenoot, nemen de beenderen 

af in omvang en stevigheid; dewijl andere huisdieren hun oor niet 

behoeven te spitsen voor naderend gevaar, verliezen zij langzamerhand 
het vermogen daartoe. In Florida fokt men alleen zwarte varkens, 

dewijl alleen deze in dat land kunnen voortteelen , hoewel er geen ver- 

band is te bespeuren tusschen de kleur der borstels en het voortplan- 
tingsvermogen. Bij onze huisdieren is het dus bewezen, dat wij eigen- 
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schappen kunnen verduurzamen, die zich eens toevallig voordeden en 

die hun of ons voordeelig zijn, terwijl andere nutteloos geworden ei- 

genschappen op den achtergrond geraken. En wat voor onze dieren 

waar is, is ook voor ons geldig: getuige de December-aflevering van 

“de Globe’, waarin eene beschrijving voorkomt van eene Oostersche 

vorsten-familie, waarvan de leden zesvingerig en zesteenig zijn. Hier 

ook is dit kenmerk eens toevallig voorgekomen, en dewijl de bezitter 

onder zijne landslieden deswege geëerd werd, gezag kreeg en het hem 

dus voordeelig was, is het — waarschijnlijk door huwelijk met eene 

evenzoo misvormde vrouw — langzamerhand erfelijk geworden. 

Hetzelfde wat wij bij planten en dieren in tammen staat waarnemen, geldt 

ook in den wilden; alleen, er zijn andere oorzaken. Hier staat op den voor- 

grond het behoud van eigenschappen die voordeelig zijn voor het individu 

zelf, dáár zoeken wij alleen ons voordeel. De haas b. v. heeft in onze streken 

de kleur van afgevallen bladeren. Stel nu dat er ook andere zijn, b. v. 

witte. De laatste zullen beter in het oog vallen aan de vijanden van 

den haas ; zij zullen aan meer gevaren blootstaan, en de grijsbruine zal dus 

zijn geslacht voortplanten, terwijl de witte wordt opgepeuzeld. In het 

hooge Noorden daarentegen wordt de witte haas beschermd voor ge- 

varen waaraan de grijsbruine met zijne tegen de sneeuw afstekende pels 

onmiddellijk is blootgesteld. Hier vertoont zich dan ook het tegenover- 

gestelde. Terwijl hetzelfde zich telkenmale herhaalt, zullen na eenige 

generaties daar alleen witte, hier alleen grijsbruine hazen zijn: vandaar 

dat van zoovele dieren de kleur gelijk is aan den bodem, waarop zij 

leven. Komen er nu en dan afwijkingen voor, dan zullen die alleen 

dan bestendigd worden, wanneer zij den bezitter voordeelig zijn, en in 

het tegenovergestelde geval zal zijn geslacht kwijnen ten opzichte van 

zijne soortgenooten, die in een meer voordeelige positie verkeeren. Ook 

hier geldt dit alles in ruimeren zin dan voor de kleur van het haar. 

De kalkoenen, die in de bosschen van Amerika zich met eikels voeden, 

trekken bij gebrek aan voedsel dikwijls bij gansche scharen over groote 

rivieren. Uit de toppen der boomen trachten zij al vliegende den 

tegenovergestelden oever te bereiken. Duizenden vallen uitgeput in het 

water en verdrinken. De beste vliegers, de sterksten, bereiken den an- 

deren oever: het natuurlijk gevolg is, dat, wanneer dezelfde oorzaak 

zich dikwerf herhaalt, deze doodelijk zal werken voor vele kalkoenen, 

maar dat de soort kalkoen verbeteren zal wat het vliegvermogen betreft. 

De grootte der longen, de grootte en sterkte van het borstbeen, 
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de ontwikkeling der spieren in de voorste ledematen moet dus toene- 

men: kortom al die kenmerken, die eerst bij enkele individuen sterker 

ontwikkeld zijn en hun voordeel aanbrengen, moeten langzamerhand 

sterker uitgedrukt en blijvend worden. De keuze dus, die wij bij tamme 

dieren doen, doet de natuur bij de wilde. Dit is het wat DARWIN na- 

tuurkeus noemt. 

Ook bij de planten zijn de in het wild groeiende soorten aan verandering 

blootgesteld. In ons vaderland groeien verschillende soorten van Rubus 

(Braambessen, Frambozen) in het wild, welker bepaling, wegens de vele tus- 

schenvormen verre van gemakkelijk is: deze tusschenvormen zijn als 

bastaarden van die, welke als eigene soorten worden beschouwd, aan 

te nemen, maar juist de bepaling van hetgeen soort en bastaard is 

te noemen veroorzaakt de moeielijkheid. 

De natuurkeus oefent ook op den mensch invloed uit. In onze dagen 

vernemen wij nu en dan gevallen van hoogen ouderdom , en zeer dikwijls 

zijn de mannelijke individuen veteranen. Van waar dit? Steekt een 

hooge ouderdom in het soldatenpak? Neen, maar in het begin dezer 

eeuw was de geheele jongelingschap van Europa onder de wapenen. 

Afgezien van degenen, die vielen door lood en staal, bezweken dui- 

zenden als slachtoffers van vermoeienis, ziekten en ellende: een strijd 

dus noodlottig voor het individu. Maar de overblijvenden waren de 

sterkeren: vandaar hun lang leven. Duurde nu zoodanige oorzaak eeu- 

wen lang voort, en konden die sterkeren hun geslacht voortplanten, 

dan zou wel is waar het aantal menschelijke individuen verminderen, 

maar het menschelijk geslacht zou sterker worden en een hoogeren 

gemiddelden levensduur bereiken door natuurkeus. 

De slotsom van dit alles komt hierop neer: de natuur zorgt wel 

voor een diersoort, maar niet voor het individu. 

Wat hier gezegd is van een soort en van de individuen tot die soort 

behoorende, geldt ook hoewel in mindere mate voor een individu en 

de organen van dat individu; die organen toch kunnen wel verzwak- 

ken, maar niet te niet gaan, Denk u een man welgeschapen met ge- 
zonde armen, maar die door de eene of andere omstandigheid den linkerarm 

zeer zelden gebruikt: zal die arm wel krachtig zijn? Wat dunkt u 

van 't mooie handje onzer kinderen en onze welvoegelijkheid, die de 
rechterhand bevoorrecht? Wandel van daag gedurende twee of drie 
uren en gij zijt vermoeid, maar doe het eens dagelijks gedurende eeni- 

gen tijd: de spieren, die bij het loopen ingespannen worden , zullen zich 
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krachtig ontwikkelen, en de vermoeienis wordt niet meer zoo spoedig 

waargenomen. Vanwaar de sterke nekspieren onzer zakkedragers, de 

gespierde armen onzer smeden, de welgevormde kuiten van overigens 

vaak magere danseressen. De natuur wil hare geschenken wel besteed 

zien; wie ze niet gebruikt, ontneemt zij ze, zoowel hare aangename 

als onaangename geschenken, zoowel voor het physieke als het intel- 

lectueele. De kinderen van den Europeaan zullen vlugger van begrip 

en vaardiger van geest zijn dan die van den Hottentot, al leeren bei- 

den hetzelfde, en dat er idioten onder de Europeanen en vlugge gees- 

ten onder de negers zijn, bewijst alleen dat zij in lang vervlogen tijden 

van eenerlei oorsprong waren. Verkeerden de onder hun volk door 

geestvermogens uitmuntende Hottentotten in een toestand, dat die ver- 

mogens hun een overwegend voordeel verschaften, dan zouden zij de 

minder ontwikkelden langzamerhand verdringen en het peil der be- 

schaving doen rijzen. Ware de toestand onzer maatschappij zoodanig, 

dat ontwikkelde geestvermogens schadelijk waren voor den bezitter, 

het aantal dommen en idioten zou langzamerhand vermeerderen. Niet 

zóó, dat hij die eenmaal ontwikkeld was een onontwikkeld mensch zou 

worden, maar het geslacht der onontwikkelden zou in den strijd om 

het bestaan de ontwikkelden verdringen. Indien iemand de opmerking 

maakt dat terwijl in onze maatschappij ontwikkeling en talent geene 

verwerpelijke voorrechten zijn en toch de meeste kinderen bij de be- 

woners der achterbuurten worden aangetroffen, dan moge hierop het 

volgende dienen: vooreerst is de bevolking in de achterbuurten meer 

opeengehoopt en is dit dus ten deele maar schijn; voorts huwt de min- 

dere man vroeger dan hij die zich eerst een zekeren welstand wil ver- 

schaffen, en dus wordt de maatstaf onzuiver; daarenboven is de mindere 

man door zijn minderen welstand zelf uitgesloten van het gebruik van 

vele zaken, die op de levenswijze der welgestelden een noodlottigen 

invloed uitoefenen, en eindelijk vindt men nog een positief bewijs voor 

het vroeger aangevoerde in het feit, dat huwelijken met een ongewoon 

groot aantal kinderen veel meer worden aangetroffen in den burgerstand 

dan bij bepaald armen en onontwikkelden, Men houde mij ten goede dat ik 

hier de woorden rijk en ontwikkeld plaats tegenover arm, synoniem met on- 

ontwikkeld ; niet gaarne toch zoude ik die parallel consequent doortrekken. 

Uit de aangevoerde voorbeelden zal het duidelijk zijn geworden , 

dat uit bestaande diersoorten gewijzigde vormen kunnen ontstaan, 

hoewel zij niet noodwendig behoeven te ontstaan. Lmmers de af beel- 
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dingen van vele dieren op overblijfselen uit den historischen tijd 

gelijken op thans voorkomende dieren, maar dat bewijst geens- 

zins dat ook deze onder gewijzigde levensomstandigheden geene ver- 

andering zullen ondergaan. Het vermoeden ligt dus voor de hand dat 

haas en konijn b.v. of paard en ezel afstammelingen zijn van één paar 

stamouders. Maar waar zijn nu de tusschenvormen én tusschen paard 

en ezel én tusschen deze en hunne stamouders? Men treft deze tus- 

schenvormen tusschen twee verwante diersoorten slechts zelden aan, en 

hiervoor zijn verschillende redenen. DARwIN zegt dat de soorten, terwijl 

zij zich vormen, er naar streven om zich van elkander te verwijderen 

door hare kenmerken, en niet om tusschenvormen voort te brengen, 

derwijze, dat er alleen tusschenvormen zijn voortgebracht tusschen iedere 

oorspronkelijk bestaan hebbende soort en de daarvan afstammende; 

ten tweede hebben zulke tusschenvormen slechts in kleinen getale be- 

staan, wijl zij niet in staat waren om zich te schikken naar de om- 

standigheden, die de veranderingen veroorzaakten; ten derde kennen 

wij slechts een klein deel der vormen, die in fossilen staat in de be- 

zinkingsrotsen zijn bewaard gebleven, daar talrijke fossile voorwerpen 

vernield zijn zonder voorafgaand wetenschappelijk onderzoek en een 

nog grooter getal in de rotsgesteenten zijn verscholen gebleven; ein- 

delijk moeten de dierlijke en plantaardige overblijfselen, die in fossilen 

staat in rotslagen zijn overgebleven, slechts een klein deel uitmaken van 

die voorwerpen, welke gedurende geologische tijdperken hebben geleefd , 

zoodat vele vormen ons altijd onbekend zullen blijven, dewijl zij niet. 

bewaard zijn gebleven in fossilen toestand. 

Uit het behandelde volgt, dat wij dän ook bij vele dieren sporen van 

organen zullen moeten aantreffen, van organen, die bij andere volle- 

dig ontwikkeld zijn, en dat wij als bewijzen van dien gemeenschappe- 

lijken oorsprong punten van overeenkomst bij overigens zeer verschil- 

lende dieren zullen moeten vinden. Bij het nagaan van bijzonderheden 

hieromtrent kunnen wij den mensch wat meer op den voorgrond plaat- 

sen. “Men kan, zegt DARWIN, niet één van de hoogere diersoorten noe- 

men, die niet een of ander in rudimentairen toestand (d. i. een overblijfsel 

van eenig bij voorouders volkomen of bij andere soorten volkomen ontwik- 

keld) verkeerend deel bezit, en de mensch maakt geen uitzondering op dien 

regel’’, De rudimentaire organen moet men onderscheiden van die, welke 

in wordenden toestand verkeeren, hoewel in sommige gevallen de on- 

derscheiding niet gemakkelijk is. De eerste zijn of bepaald nutteloos, 
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zooals de tepels der mannelijke zoogdieren, alsmede de snijtanden der her- 

kauwende dieren, die nooit door het tandvleesch komen; of zij bewij- 

zen zoo weinig dienst aan hun tegenwoordige bezitters, dat wij niet 

kunnen vooronderstellen, dat zij onder de tegenwoordig bestaande 

voorwaarden tot ontwikkeling zijn gekomen. “Wordende organen in- 

tegendeel, hoewel niet geheel ontwikkeld, zijn voor hunne bezitters 

van groot nut en voor verdere ontwikkeling vatbaar. Van deze orga- 

nen nu worden bij den mensch niet weinige aangetroffen”. Men merkt 

vooral bij paarden het vermogen op om hunne huid te doen trillen. 

Overblijfselen van een dergelijke spier als waardoor bij deze dieren 

die beweging wordt voortgebracht, vindt men in werkzamen toestand 

in verschillende deelen van ons lichaam b.v. op het voorhoofd. Darwin 

deelt een voorbeeld mede, hem door DECANDOLLE bekend geworden, van 

ongewone ontwikkeling van dit vermogen, zoo verre gaande en zoo 

krachtig ontwikkeld, dat de persoon bij wien het voorkwam, toen hij 

jong was, alleen door de samentrekking van spieren onder de sche- 

delhuid gelegen, verscheiden zware boeken van zijn hoofd kon werpen. 

Het opmerkelijkste was, dat dit vermogen in die familie erfelijk is. 

Een neef in den zevenden graad in een ander deel van Frankrijk bezat 

hetzelfde vermogen. Terwijl vele dieren de ooren kunnen bewegen, zijn 

de spieren daartoe noodig bij den mensch niet ontwikkeld; maar hierop 

bestaan uitzonderingen. Aan het oor zelf komt nog eene merk- 

waardige bijzonderheid voor, Wanneer men met den vinger het naar 

binnen gevouwen deel van den rand van het oor aanraakt, bemerkt 

men aan de binnenzijde een klein uitstekend puntje. Volgens DARWIN 

zouden onze verre stamouders gepunte ooren hebben gehad, even als 

de dieren, en zou dit puntje daarvan een overblijfsel zijn. Evenzoo vindt 

men aan den binnenhoek van het oog een overblijfsel van het bij de vogels en 

vele zoogdieren voorkomende derde ooglid. Men kan dit gemakkelijk waar- 

nemen, wanneer men zich voor iemand plaatst en deze dan met het rechter- 

oog in rechtsche richting ziet. Zoo ook vindt men zelfs bij het nog 

niet geboren wicht sporen, die op later leeftijd verdwijnen. De men- 

schelijke foetus — onverschillig van welk geslacht — is in het gelaat 

nà de vijfde maand geheel bedekt met fijn wollig haar; zelfs voorhoofd 

en ooren zijn er mede bezet, maar de palmen der handen en de voet- 

zolen zijn kaal. Deze voor de geschiedenis van den mensch belangrijke 

bijzonderheden kunnen met talrijke andere van meer anatomischen 

aard worden vermeerderd, en al ontbreken er ook nog vele schakels in 
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het bewijs, zoo wettigen zij niettemin de onderstelling, dat mensch 

en dier van éénerlei oorsprong zijn, dat zij zich ontwikkeld hebben. 

De geologie, de wetenschap, welke over de vorming en bewoning 

der aarde in lang vervlogen tijden opheldering tracht te geven, is in 

hare beschouwingen over het ontstaan van den mensch daarmede in 

overeenstemming. Wij willen alweder trachten door eigen aanschou- 

wing een denkbeeld te verkrijgen van de waarde harer resultaten, Ieder 

heeft wel een tochtje per spoortrein gemaakt en onderweg de zand- 

afgravingen gezien. De waarnemer zag bovendien hier en daar door 

dat gele zand meer roodbruine aderen loopen. Die roodbruine aderen 

bestaan uit iĳjzerroest waardoor het zand gekleurd is. Stel nu dat men 

eenige voeten beneden die okerachtige laag het geraamte van een dier 

vond, dan zou het niet gewaagd zijn het volgende te besluiten, wan- 

neer de lagen boven het dier ongeschonden waren: vooreerst, dat he- 

dier geleefd nad, ten tijde toen die laag aan de oppervlakte was gelet 

gen en dat het door bezinking der opvolgende lagen bedolven was. Kende 

men nu ten naasten bij de dikte der laag slib, die jaarlijks door de rivier of 

door de zee wordt aangevoerd, dan zou men daaruit kunnen afleiden een 

minimum en een maximum van den tĳd, welke verloopen is sedert 

het sterven van dit dier en zijne bedelving onder die zandlaag. Even- 

eens als nu onze klei- en zandlagen door bezinking ontstaan, ontstaan 

_de veen- en steenkoollagen door de overblijfselen van vergane planten. 

Wat leert ons dit nu aangaande den ouderdom van het menschelijk 

geslacht? Hooren wij LE HON: “SIR CHARLES LYELL vermeldt , dat men 

bij het doen eener uitgraving in de landen aan de monding der Mis- 

sissippi nabij Nieuw-Orleans op eene diepte van vijf meters en bene- 

den vier boven elkander liggende bosschen, onder den grond bedolven, 

een menschelijk geraamte en houtskool heeft gevonden. Aan dit ge- 

raamte schrijft Dr. powLER een ouderdom van 50.000 jaren toe. 

Ben ander geleerde, vVErIAN, mat de geheele dikte der stalagmitische 

laag (druipsteenvorming), welke den bodem der grot van Kent in De- 

vonshire uitmaakt; uitgaande van eene berekening, rustende op de 

meting van dat gedeelte dezer laag, hetwelk gevormd is sedert het 

Romeinsche tijdvak — blijkende uit Romeinsch aardewerk — zouden de 

beenderen van menschen en uitgestorven dieren daar ter plaatse meer 

dan 260.000 jaren begraven hebben gelegen. 

Ook omtrent de kunstvlijt van den mensch geven de op talrijke 

plaatsen aangetroffen sporen ons althans eenige inlichtingen. Men vindt 
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eerst ruw bewerkte voorwerpen van steen; later zijn deze voorwerpen . 

gepolijst; nog later vindt men allerlei wapenen, gereedschappen en 

werktuigen van been, ja zelfs afbeeldingen van dieren, als bewijzen 

dat de mensch zich met de graveerkunst begon bezig te houden. 

Samenvattende wat de geologie, de anatomie, de morphologie om- 

trent den mensch leeren of waarschijnlijk maken, zegt DARWIN: “De 

vroegere voorouders van den mensch waren ongetwijfeld eens geheel 

met haar bedekt, terwijl beide seksen baarden bezaten; de ooren waren 

puntig en konden bewogen worden; en hunne lichamen waren voor- 

zien van een staart, die de daartoe behoorende spieren bezat. Hun 

ledematen en lichaam werden ook in beweging gebracht door vele 

spieren, die tegenwoordig slechts nu en dan op nieuw verschijnen, 

maar bij de apen normaal voorkomen. Te oordeelen naar de plaatsing 

van den grooten teen bij den foetus, was de voet een grijporgaan, 

en onze voorouders hadden ongetwijfeld de gewoonte van in de boo- 

men te leven en bewoonden een of ander warm boschrijk land. De 

mannetjes bezaten groote hoektanden en gebruikten die als geduchte 

wapenen.” Konden wij dus den stamboom geheel en al opmaken, dan 

zouden waarschijnlijk de apen onder de dieren onze naaste verwanten zijn. 

Wij behoeven ons waarlijk over de ons toegeschreven afkomst niet 

verheerlijkt te gevoelen. Maar in dit gevoel van teleurstelling schuilt 

zeer veel van de opgeblazenheid van den parvenu tegenover zijne min- 

deren. Want wij schatten de dieren wat al te laag en ons zelven wat 

al te hoog, en zóó wordt deafstand veel grooter gemaakt dan hij in- 

derdaad is. Wel is waar, men noemt den mensch “nietige worm”, maar 

denkt daarbij veeleer aan zijn buurman dan aan zich zelf. En dezelfde 

„heden, die den mensch een worm gelijk achten, spreken straks in één 

adem van den mensch geschapen naar Gods beeld en stellen hem in 

staat God gelijk te worden. De nietige worm wordt dus aan God ge- 

lijk, en men kan hen dus niet beschuldigen van een te gering denk- 

beeld van eigen grootheid. Volgens diezelfde lieden hebben de dieren 

alleen instinct, waarbij zij liefst de nadere bepaling van dat woord 

schuldig blijven. Dat de dieren talrijke eigenschappen, goede zoowel 

als kwade, haat en liefde, schoonheidsgevoel, overleg , edelmoedigheid , 

vrees, een zekere mate van bewustzijn van goed en kwaad, hebzucht, 

en talrijke andere meer, waarvan den lezers van dit tijdschrift dik- 

wijls zulke sprekende voorbeelden zijn medegedeeld, met ons gemeen 

hebben, wordt heel eenvoudig geïgnoreerd. 
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Maar lijdt onze aristokratische trots door een en ander een gewel- 

dige nederlaag, wij bebben des te meer reden fier te zijn op hetgeen 

wij zijn geworden; worstelden onze voorouders met de dieren om een 

ellendig bestaan, wij hebben sinds lang de stof aan de heerschappij 

van onzen geest onderworpen; de meest vernielende elementen zijn 

onze gehoorzame dienaren, en den bliksem zelf ontrukten wij aan de 

goden, om naar de einden der aarde onze bevelen te zenden. Beschaaf en ont- 

wikkel dus uwen geest en schrijf zelf uwe brieven van adeldom, sterveling ! 

Ten slotte nog eene opmerking voor hen, die de leer der ontwik- 

keling van den mensch niet kunnen rijmen met hun geloof aan eene 

onsterfelijke ziel. Die tegenstrijdigheid bestaat in werkelijkheid niet, 

maar, aangenomen dat zij bestond, ook dan nog zou immer het ge- 

looven moeten zwichten voor het weten. “Want,” zegt vrRcHON, ‘de 

‘“geschilpunten, welke in onzen tijd bestaan, zijn niet gelegen tusschen 

‘geloof en ongeloof, maar de strijd loopt tusschen geloof en weten. 

“Weten is immers niet identiek met ongeloof! Overal echter, waar 

‘het positieve weten met het geloof in strijd is, moet dit laatste eene 

“concessie doen. Aam dezen eisch is steeds voldaan. Welke belangrijke 

‘‘geloofsstellingen zijn niet in den loop der tijden te niet gedaan door 

‘den vooruitgang der wetenschap !”’ 

Het is de taak der natuurkundigen niet om het geloof aan onster- 

felijkheid tot wetenschap te verheffen; dat mogen de speculatieve phi- 

losophen doen, maar de leer van DARWIN druischt daartegen geenszins 

in, en wanneer de tegenstanders de alarmtrom roeren, dan is dit slechts 

eene speculatie op het onbekende en onbepaalde van de begrippen: ‘ziel en 

onsterfelijkheid”. Is de ziel dan een houten pop, een automaat? Men 

zal wel niet willen beweren, dat de zielen van een HAMBROEK en een 

COXINGA gelijk waren, men zal wel verschil aannemen tusschen de 

zielen van een HUMBOLDT en die van een Amerikaanschen wilde, tus- 

schen de zielen van VAN DER PALM en MOLESCHOTT. Neemt men dat 

verschil aan, welnu, wat nood dan dat mijn stamvader eene anders 

georganiseerde ziel had dan ik heb? Neemt men het niet aan, waartoe 

dan dat geschreeuw, wanneer lieden , die niet onder de weldoeners wor- 

den gerekend, even bevoorrecht zijn als deze? Stelt men dan den 

Schepper zooveel hooger, door aan te nemen, dat hij het ontwikkelings- 

vermogen zijner schepselen heeft beperkt dan door het aannemen van 

eene grofzinnelijke scheppingsdaad? Dat antwoord geve een elk zich zelven, 
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Hensen heeft sedert een reeks van jaren de werkzaamheid dezer 

dieren nagegaan en thans stellig uitgemaakt, dat de gewoonlijk on- 

vruchtbaar genoemd wordende ondergrond door den regenworm in een 

tweeledig opzicht voor de planten bruikbaar wordt gemaakt: vooreerst 

door het openen van wegen, die ten behoeve der wortels tot een aan- 

zienlijke diepte voeren en ten andere door deze wegen met humus 

of teelaarde te voorzien. 

t Is bekend, dat de volwassene wormen bij vochtig weêr ’s nachts 

aan den bovengrond komen en hier, met het achterlijf in hun boor- 

gat blijvende, den bodem in de rondte afzoeken. Zij sleepen dan alle 

plantaardige stoffen, die zij maar vinden kunnen, naar hunne gangen, 

zooals afgevallen stengels, bladeren en kleine takken. ’s Morgens vindt 

men dan hoopjes plantenafval boven de oppervlakte van den grond 

uitsteken, die ieder voor zich in het kanaal van een worm vastzitten. 

Bij nader onderzoek ziet men, dat de bladeren door den worm elk 

afzonderlijk zijn samengerold en dan zoo in het gat getrokken, en wel 

met den steel naar buiten gekeerd. Het in het kanaal liggende ge- 

deelte is vochtig en week; in dezen weeken toestand worden de planten 

door den worm genuttigd. De duidelijkste sporen vindt men, dat de 

worm er aan heeft geknaagd, en men ontdekt dat de maaltijd na 

eenige dagen is afgeloopen. Bij nagraving, die in verschillende jaar- 
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getijden door treNseN heeft plaats gehad, worden slechts hier en daar 

verspreide plantenoverbliĳfselen gevonden, die toevallig in den. onder- 

grond geraakt zijn. 

Over de inrichting der wormverblijven zijn belangrijke feiten aan 

het licht gebracht. 

In teelaarde of humus zijn de gangen, wegens de losheid van den 

grond, niet duidelijk te zien; in zand integendeel loopen zij verticaal 

naar beneden, tot op 1 ja zelfs 2 meters diepte, waar zij dan dikwijls 

nog een groot eind ver horizontaal zich uitstrekken; meestal echter 

eindigen zij zonder horizontale ombuiging. Aan het einde der kanalen 

vindt men den worm met den kop naar boven, terwijl rondom hem 

het verblijf met kleine steentjes is omgeven. In den zandachtigen wand 

der gangen bemerkt men meer of min talrijke swarte hoopen, die het 

zand vruchtbaar maken. Het zijn de uitwerpselen van den worm, die, 

nadat zij uit een bewoonden gang verwijderd zijn, den volgenden morgen 

weer op nieuw zijn aangevuld; zij worden ook na weinige dagen aan- 

getroffen in een vat met schoon zand, als de worm zich daarin een 

weg heeft gebaand. Oude, verlaten kanalen zijn vrij geregeld met deze 

door den worm gevormde aarde bezet. Eenige gangen zijn dicht met 

deze uitwerpselen aangevuld; het schijnt dat die zwarte stof een wei- 

nig in het zand intrekt of zich verdeelt. Op ongeveer de helft van 

niet zeer kort geleden gegraven buizen vond HENSEN wortels van op 

de oppervlakte groeiende planten, in de weelderigste ontwikkeling zich 

uitstrekkende tot aan het einde der buizen, en de wanden met fraaie 

wortelharen bekleedende, die vooral bij bladplanten en granen zeer 

sierlijk waren. Werkelijk moeten zulke buizen den wasdom der wortels 

zeer begunstigen. Is eenmaal een wortelvezel in zulk een gang ge- 

raakt, zoo kan zij, aan de zwaarte gehoorzamende, in de vochtige lucht 

van het kanaal voortgroeien, zonder eenigen tegenstand te ontmoeten, 

en zij vindt daarbij vochtige, vruchtbare aarde in overvloed, 

De vraag laat zich evenwel niet met zekerheid beantwoorden: of alle 

wortels, die zich in den ondergrond bevinden, oorspronkelijk in worm- 

gangen gegroeid zijn. Het staat vast, dat de wortels van duinplanten 

zichzelven in het zand voortschuiven, maar niet tot groote diepte. 

HenseN gelooft, dat de penwortels, en in ’t algemeen zulke wortel- 

vormen, die met dikke punten voorwaarts dringen, zich zelven den 

weg kunnen banen, terwijl fijne en buigzame zuigworteltjes den weg 

in de diepte moeielijk anders maken kunnen dan door zulke vooraf 
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gevormde wegen; bepaaldelijk zullen wortels van eenjarige gewassen 

slechts daar diep in den ondergrond kunnen dringen, waar regenwor- 

men worde aangetroffen. 

Het mikroskopisch onderzoek der door den regenworm afgezette aard- 

hoopen doet zien, dat deze geheel overeenkomen met de zoogenaamde 

tweejarige bladaarde, zooals zij door de tuinlieden wordt bereid om 

bloempotten te vullen; de meeste plantencellen zijn vergaan, maar 

toch zijn er nog eenige cellen en weefseldeelen vermengd met tal van 

zandkorrels en bruine organische deelen. De chemische samenstelling 

der regenwormaarde toont veel overeenkomst aan met die der vrucht- 

bare teelaarde; hare vruchtbaarheid is derhalve niet te betwijfelen, 

al ontbreken daaromtrent onmiddellijke proeven. 

Ten aanzien van de getallenwaarde der werkdadigheid van den re- 

genworm geeft HENSEN het volgende op. Twee wormen werden in 

een glazen pot van 5 decimeter middellijn gebracht en bedekt met 5 

decim. hoog zand, welks oppervlakte met eene laag afgevallen bladen 

werd voorzien. De wormen waren reeds spoedig aan het werk, en na 

anderhalve maand waren vele bladeren 8 centim. diep in de gangen 

getrokken, de oppervlakte was met een laag teelaarde bedekt van 1 

eentim. dikte, en in het zand bevonden zich talrijke wormbuizen, ge- 

deeltelijk nieuwe, gedeeltelijk met een 3 millim. dikke humuslaag 

overtrokken, gedeeltelijk met humus geheel gevuld. 

Een bij gelegenheid volbrachte telling van de opene wormkanalen, 

die in den tuin van HENSEN zich op een vlakte van 10 vierkante deci- 

meters bevonden, wees negen gaten aan. Op 15 vierk. decim. vond hij 

in de diepte 2 tot 3 wormen, die elk drie gram wogen ; alzoo worden 

er op de hectare 135000 wormen met 400 kilogr. gewicht gevonden; 

op elken morgen dus 34,000, wegende 100 kilogr. Het gewicht der 

uitwerpselen van een worm in 24 uren bedroeg een halve gram. 

Hoewel nu deze getallenwaarden slechts voor een zekere localiteit waarde 

bezitten, zoo geven zij toch een voorstelling van de werkdadigheid des 

worms op alle plaatsen waar hij voorkomt. 

De bewering, dat de regenworm aan de wortels knaagt, is nog door 

geen enkel feit bewezen; men heeft nooit wortels gevonden, waaraan 

de worm had geknaagd, en ook de darmen van deze dieren bevatten 

nooit frissche plantencellen. De ondervinding der tuinlieden, dat de 

regenworm de potplanten schade doet, zal zeker in het blootleggen of 

mechanisch breken der wortels haar grond vinden. Als wij nu een en 
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ander samenvatten, zien wij, dat de worm 1°. een gelijkmatige verdee- 

ling van de natuurlijke meststof bewerkt, daar hij bladeren en losse 

deelen aan de macht der winden onttrekt en ze vast legt; 2’. dat hij 

de ontleding der stof versnelt; 83°. deze verdeelt in verschillende grond- 

lagen; 4°. voor de plantenwortels den ondergrond opent; 5° dien 

grond vruchtbaar maakt. Het kan zeker voor den tuinier niet on- 

verschillig zijn, of een aantal dieren van 100 kilogr. gewicht per mor- 

gen hem in zijn werk helpt of niet, en dat daarbij doet op een wijze, 

die volstrekt niet kan nagebootst worden. 

(Naturforscher No. 16, 1877.) VAN DER BURG. 

SNELLE CHEMISCHE WERKING VAN HET LICHT, 

Het zij mij vergund een korte, zoo bevattelijk mogelijke beschriving 

te geven van een hoogstmerkwaardige proefneming, die rijk in gevol- 

gen kan zijn. 

Ieder weet wat een stemvork is. Als men die overeind dwars voor 

zich zet, de beenen dus rechts en links van ons geplaatst, met den 

steel in een stevig stuk hout vast geschroefd, en men kleeft nu met 

een weinig was tegen het boven einde van een der beenen een dun, 

van een zeer kleine opening voorzien, metalen- of zwart gemaakt 

mica-plaatje, zoo dat de platte zijde naar ons is toegekeerd, dan ziet 

men, als de vork met een viool-strijkstok wordt aangestreken, dat 

kleine gat, zoo men er door heen tracht te kijken, een lichtlijn be- 

schrijven. Dit is een gevolg van de snelle slingeringen der beenen. 

Laat men door een kleine opening in het venster van een voor 

't overige donkere kamer een bundeltje zonnestralen op het plaatje 

vallen, zoodat het licht door het kleine gat dringt, dan wordt er op 

een wit papier, achter het gaatje geplaatst, een lichtpuntje gevormd, 

als de vork in rust is, en een lijntje, als hij toon geeft, omdat die 
puntjes zich weder zoo snel verplaatsen. 
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Vervangen wij dat papier door een glazen plaatje, waarop een laag 

verzilverd jod-brom-collodium ligt, een laag derhalve ongeveer gelijk 

aan die, waarop de photograaf de negatieve portretten maakt, dan 

vormt het licht op het collodium een beeld van het gaatje of wel van 

een lichtlijn, al naar gelang de vork in rust of in beweging is. Staat 

dat bedekte glas echter niet stil, maar wordt het snel naar boven 

getrokken, terwijl de vork toon geeft, dan zal het heen- en weergaande 

gaatje op de voortschuivende jod-zilverlaag dan rechts, dan links onop- 

houdelijk puntjes afteekenen, die zich tot een slingerlijn zullen ver- 

eenigen. Zooveel bochten als die lijn rechts of links op haren weg 

heeft gemaakt, zooveel malen heeft het been een slingering, van rechts 

naar links en weer terug, volbracht in den tijd, gedurende welken 

het glas is voortgeschoven. Bij een proef met een vork die c als toon 

gaf, was er op het bewogene glas in Y/, seconde een golflijn gemaakt 

van 152 millim. lengte, die 32 uitwijkingen naar eenen kant zeer dui- 

delijk deed zien, zoodat die c door 4X 82 of 128 slingeringen in de 

seconde werd voortgebracht. Met welk een voorbeeldelooze snelheid 

moet derhalve het licht beelden op het glàs hebben geteekend! Om 

die snelheid te bepalen, had de proefnemer, Dr. srrin, de volgende 

inrichting weten tot stand te brengen. | 

Hij hiet het zonlicht treden door een opening van een tiende millim. 

middellijn, ongeveer zoo wijd, dat er een hoofdhaar kon worden door- 

gestoken. Dit doorgegane licht gaf dus ook op een 50 ecentim. lange 

glazen liniaal, met de genoemde lichtgevoelige laag bedekt, een licht- 

puntje van 0,1 millim. grootte. Het liniaal werd in een tiende seconde geheel 

voorbij het lichtend stipje getrokken, en toch was er een zeer duide- 

lijke streep op het glas te zien. Wanneer wij nu bedenken, dat er in 

Io seconde 500 millim. voor de lichtopening zijn voorbijgegaan, dan 

heeft 1 nillim. */,, X Us, of '/s,,, seconde aan dien voorbijgang 

besteed, en !/,, millim. of de wijdte van de opening heeft slechts 

Isoooo Seconde er toe noodig gehad. Het zonlicht heeft derhalve niet 

meer dan een vijftig duizendste eener seconde noodig om een beeldje 

te maken. 

Men ziet hieruit, dat het zeer goed mogelijk is, om een vogel in 

de vlucht, een hollend paard, een afgeschoten kogel op hun baan te 

photographeeren. Dr. stein heeft op trillende snaren ook zulke plaat- 

jes met kleine openingen gezet, en hij kreeg aldus de golven, door 

de tonen c,e en g gemaakt, evenwijdig aan elkander op het papier, 
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De getallen trillingen, die op het papier te lezen waren, wezen aan, 

dat de ec in |, seconde 24, de e 30 en de g 86 slingeringen had 

voortgebracht. ’t Valt moeielijk te voorspellen tot welke toepassing 

deze waarneming zal leiden. 
V.D B. 

SNELHEID VAN EEN STORMWIND. 

Gedurende een hevigen storm op den 10 September te Sydney, nam 

de heer RUSSELL; directeur van het observatorium aldaar, waar, dat, 

blijkens den kom-anemometer van ROBINSON, gedurende een vlaag die 

twee tot drie minuten aanhield, de wind de buitengewone snelheid 

bereikte van 153 E. mijlen (246,177 meters) per uur (d. 1. 68,4 meters 

per seconde). Van 12 u. 18 min. tot 12 u. 30 min. s’ voormiddags, 

dus in 12 minuten tijds, gingen 22!, mijlen (36,206 meters) wind 

over het observatorum, hetgeen eene gemiddelde snelheid van 112 mijlen 

per uur (50 meters per seconde) aanduidt. (Nature, 80 Nov. 1876.) 

Men kan zich van die snelheid eenige voorstelling maken, door te 

bedenken dat laatstgenoemde ongeveer het vierdubbele der snelheid van 

een spoortrein hier te lande bedraagt. ‘LHGs 

DE MANEN VAN MARS DOOR HOMERUS BENOEMD. 

De heer nm. G, MADAN te Eton herinnert in Nature 4 Oct. 1877 aan 

den in den Ilias, XV, 119, voorkomde woorden 

Os odio zat Ù' Lous xêkero Aetpóv ve Hófov Te Gevyvpen… 

waarin HOMERUS Ares (Mars) voorstelt als gereed op aarde neder te 

dalen, vergezeld van Deimus en Phobus, de vlucht en de vrees. 

HG. 



OVER HET METEN VAN TĲD. 

DOOR 

Dr. V. A. JULIUS. 

Overbodig is het voorzeker in deze vergadering uit te wenden over 

den grooten vooruitgang, die in de laatste vijftig jaren op elk gebied der 

natuurwetenschappen heeft plaats gehad. Ik breng slechts in herinne- 

ring, dat hij hoofdzakelijk verkregen werd door een juist stelsel van - 

proefneming. 

Een proef heeft weinig waarde, indien zij niet gepaard gaat met me- 

ting. In elk geval leert zij niet wat zij leeren kan, als de grootheden, 

welke er bij in het spel komen, niet in getallen worden uitgedrukt. 

Meten is het werk van een ieder , die een groep van natuurverschijnselen 

in den grond wil onderzoeken, en verbazend is de opoffering van tijd 

en moeite, die menig geleerde zich getroost om tot de juiste waarde 

van een grootheid te geraken. 

Om te meten heeft men een maat noodig. Duidelijk is het, dat de 

aard van de maat bepaald wordt door den aard van hetgeen gemeten 

moet worden. Zal men een afstand meten, dan is de maat een bepaalde 

afstand; zal men een kracht meten, dan is de maat een bepaalde kracht; 

zal men een elektriciteitshoeveelheid meten , dan is de maat een bepaalde 

hoeveelheid elektriciteit. 

Heden avond wensch ik tot u te spreken over het meten van tijd. Bij 

) Voorlezing gehouden in het natuurkundig gezelschap te Utrecht, op 2 Februari 1877. 

5 



66 OVER HET METEN VAN TIJD. 

den graad van nauwkeurigheid, waarmede men zich in het dagelijk- 

sche leven vergenoegt, is tegenwoordig niets gemakkelijker. Zoo men 

al niet het voorrecht heeft een horloge in zijn zak te dragen, de open- 

bare klokken stellen ieder in de gelegenheid, tijdsverloopen te bepalen. 

Maar toch reken ik op uwe belangstelling, indien ik de beginselen 

tracht te ontwikkelen, waarop het meten van tijd berust en tegelijk 

u de inrichting duidelijk te maken van sommige instrumenten, die men 

daartoe gebruikt. 

De logische gang van een voordracht zou eischen, dat ik begon met 

een bepaling te geven van hetgeen “tijd” is. Maar ik zal er mij niet 

aan wagen. Er zijn begrippen, die niet vatbaar zijn voor nadere om- 

schrijving, en hieronder reken ik ook het begrip “tijd”. Reeds de heilige Au- 

GUSTINUS heeft gezegd : “Wanneer iemand mij vraagt wat tijd is, zoo weet 

ik het; maar wanneer hij het van mij wil weten, dan weet ik het niet.” 

Deze bekentenis van onvermogen is niet door alle latere denkers onder- 

schreven. Als voorbeeld.noem ik LAPLAcE, die beweerd heeft: “Tijd is 

de indruk, die in ons geheugen achtergelaten wordt door een reeks 

van gebeurtenissen, waarvan wij zeker weten, dat zij na elkander zijn 

voorgevallen.” * Maar het komt mij voor, dat tijd geen indruk in ons 

geheugen kan zijn, hoewel het zonder twijfel het geheugen is, dat bij 

ons het ontstaan van het begrip tijd mogelijk maakt. 

Minder schroomvallig ben ik met het geven van een antwoord op 

de vraag: hoe zich bij ons het begrip “tijd” ontwikkelt. Niet dat in | 

dit opzicht eenstemmigheid heerscht: velen zijn er, volgens wier mee- 

ning tijd zelfs geen begrip is, maar een vorm waarin wij ons de din- 

gen, van welke wij indrukken ontvangen, voorstellen. Intusschen kan 

ik mij met deze zienswijze niet vereenigen, en hierbij bevind ik mij 

in goed gezelschap. 

Het vormen van het begrip “tijd” wordt voorafgegaan door het vor= 

men van de voorstelling “tijdsverloop”. De voorstelling “tijdsverloop’’ 

wordt verkregen door het gelijktijdig waarnemen van twee verschijnselen, 

en door het waarnemen van twee verschijnselen, die niet tegelijk voor- 
vallen: in dier voege, dat een verschijnsel op ons zijn indruk maakt 

terwijl de herinnering aan den indruk, door een vroeger verschijnsel 

achtergelaten, nog niet is uitgewischt. 
1 5 . . . . . Le temps est pour nous l'impression que laisse dans la mémoire une suite d’évé- 

nements, dont nous sommes certains que l'existerice a été successive. 

Brxposition du Système du Monde, Gme édition, p. 17. 
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Een tijdsverloop is uit den aard der voorstelling begrensd; denkt men 

zich de bepaalde grenzen weg, dan komt men tot het algemeene be- 

grip “tijd”. 

Er is veel geschreven over de oneindigheid van den tijd, en dus 

over de stelling dat de tijd zonder begin en zonder einde is. Naar 

mijn inzien is het nutteloos zich hiermede bezig te houden. Tijd is ge- 

bonden aan verschijnselen. Beweert men dat hij geen begin heeft ge- 

had en geen einde zal hebben, dan spreekt men hiermeo uit, dat elk 

verschijnsel voorafgegaan is door een ander en gevolgd zal worden door 

wederom een ander verschijnsel. Alleen in dezen vorm kan de oneindig- 

heid van den tijd een onderwerp worden van een wetenschappelijken strijd. 

Als men nu spreekt van het meten van tijd, dan is het duidelijk 

dat men bedoelt: het meten van tijdsverloopen, en dat men. slechts 

kortheidshalve de eerste uitdrukking bezigt. 

Voordat men tot meten kan overgaan, moet men vastgesteld heb- 

ben wanneer een tijdsverloop tweemaal zoo groot is als een ander. 

Hiertoe geraakt men gemakkelijk, indien men eenmaal bepaald heeft 

welke tijdsverloopen aan elkander gelijk zijn. 

Hoe nu zal men uitmaken of twee tijdsverloopen even groot zijn? 

Om te onderzoeken of de lengte van twee voorwerpen dezelfde is, 

zal men deze naast elkaar leggen, of, zoo omstandigheden dit verhinde- 

ren, een derde voorwerp achtereenvolgens naast elk van de twee brengen. 

Indien men beslissen wil of twee vaten gelijken inhoud hebben, zal 

met het eene bijv. vullen met water en dit water daarna gieten in 

het andere vat. 

Maar dergelijke hulpmiddelen ontbreken bij de vergelijking van twee 

tijdsverloopen. Men is genoodzaakt een anderen weg in te slaan. 

In de natuur vindt men verschijnselen, die telkens op nieuw zich ver- 

toonen. Men stelt nu eenvoudig vast dat het tijdsverloop tusschen het 

eerste optreden van een verschijnsel en-het tweede optreden er van 

gelijk is aan het tijdsverloop tusschen het tweede en het derde optreden. 

Doch welk zich herhalend verschijnsel zal men uitkiezen ? Eb en vloed ? 

Aardbeving? Zonsverduisteringen? Het is in het geheel niet onverschil- 

lig wat men neemt. 

Zelfs in de vroegste tijden, waarvan berichten tot ons gekomen zijn, 

heeft men zich voor tijdsbepaling gewend tot verschijnselen, die zich 

bij beschouwing van den sterrenhemel voordoen. 

Om niet te uitvoerig te worden, bepaal ik mij tot de bespreking van 
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het verschijnsel , dat nog heden ten dage de grondslag van onze tijd- 

meting is. | 

Als bekend mag ik onderstellen, dat de aarde draait om een as. Ten 

gevolge hiervan schijnt het ons toe dat het geheele hemelgewelf om de 

aarde wentelt en dat de sterren op- en ondergaan. Elke vaste ster en 

elk punt aan het hemelgewelf bereikt in den loop van een aswente- 

ling der aarde haar grootste hoogte boven den horizon van een plaats; 

men zegt dat dan die ster of dat punt culmineert. 

De tijdsverloopen tusschen de opeenvolgende culminaties van een 

zelfde vaste ster of een zelfde punt aan het hemelgewelf worden nu 

aan elkander geliĳk gesteld. 

Dit komt hierop neer, dat men de tijdsverloopen, waarin de aarde tel- 

kens een volledige aswenteling volvoert, als aan elkander gelijk aanneemt. 

Moet men nu overeenkomen van welke ster of van welk punt aan 

het hemelgewelf men de beweging zal nagaan, of geven verschillende 

sterren dezelfde uitkomsten? Deze vraag beantwoord ik straks. 

Het tijdsverloop tusschen twee opeenvolgende culminaties van een 

zelfde vaste ster noemt men een sterrendag. 

Dit is de maat waarmede men tijd meet.-Maar die maat is wel wat 

groot; men zou haar gaarne in gelijke deelen verdeelen. 

Hierbij stuit men weer op een moeielijkheid. Hoe weet men of twee 

deelen van een sterrendag aan elkander gelijk zijn, of met andere woor- 

den: hoe vergelijkt men met elkaâr tijdsverloopen, die kleiner zijn dan 

een sterrendag ? 

Men kiest een ander verschijnsel, dat zich herhaalt, of dat men zich 

kan doen herhalen, en stelt vast dat het tijdsverloop tusschen het eerste 

en het tweede optreden er van gelĳĳk is aan dat tusschen het tweede 

en derde optreden. Maar steeds dient de aangenomen maat, namelijk 

de sterrendag, als controle voor de aanwijzingen, welke men langs 

anderen weg verkrijgt. 

Reeds. de ouden kenden toestellen, waardoor kleinere tijdsverloopen 

met elkander konden vergeleken worden, en wel den zandlooper en de 

waterklok (clepsydra). 

De zandlooper, waarvan sommigen (o. a, MOINET) beweren dat hij eerst 

in de middeleeuwen in gebruik is geraakt, zal voor geen uwer een vreem- 

deling zijn. Wen eeuw geleden ontbrak hij in geen vergaderzaal en nog 

steeds wordt hij tot enkele doeleinden aangewend. Hij bestaat uit een 
aan beide zijden gesloten buis, die in het midden een vernauwing heeft, 
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waarin zich een zekere hoeveelheid zand bevindt. Dit zand verzamelt 

zich in het laagste gedeelte der buis; keert men haar om, dan zal het 

zieh door de nauwe opening naar het andere gedeelte begeven, en het 

tijdsverloop, dat het zand noodig heeft om door de vernauwing te vloeien 

is het onderdeel van den sterrendag, waarmede men andere tiĳdsver- 

loopen kan vergelijken. Aangenomen wordt dat het zand telkens het 

zelfde tijdsverloop besteedt om van het eene gedeelte der buis naar het 

andere te komen. 

Wil men bepalen welk onderdeel van den sterrendag dit tiĳds- 

verloop is, zoo moet men onderzoeken hoeveel malen in den loop van … 

een sterrendag het zand door de opening glijdt, waarbij men zorg te 

dragen heeft, dat zoodra het zand zich in zijn geheel in een der 

deelen van de buis bevindt, de toestel wordt omgekeerd. Daar intus- 

schen dit omkeeren niet in een onmerkbaar klein tijdsdeel kan volbracht 

worden, heeft men reeds daarin een bron van onnauwkeurigheid. 

De inrichting der waterklok wil ik trachten u duidelijk te maken 

door dezen toestel (fig. 1). Hen bak is gevuld met water; eene opening in 

den zijwand laat het water uitstroomen en in 

een glas vloeien. De tijdsverloopen waarin dit Be 

glas telkens geheel gevuld wordt, worden be- 

schouwd als aan elkander gelijk te zijn. Pibaast breabgets el 

waterklok, in eenigszins gewijzigden vorm , was 

nog in zwang in de 17de eeuw; maar toen 

moest zij het veld ruimen voor betere tijd- | 

meters. 

Reeds arrsroreLEs klaagde over de onregel- NI 

matige aanwijzing van de waterklok. 

Maar hoe kan men tot de meening komen, 

dat de aanwijzingen, bijv. van een zandlooper, 

geen vertrouwen verdienen, terwijl men van te voren vastgesteld heeft 

dat de tijdsverloopen, waarin telkens het zand van het eene gedeelte 

der buis naar het andere vloeit, gelijk zijn? 

Dit is alleen mogelijk door onderlinge vergelijking van de uitkom- 

sten, welke verschillende zandloopers geven, en bovendien door na te 

gaan, zoo als ik straks zeide, of gedurende verschillende sterrendagen 

het zand van een bepaalden zandlooper een zelfde aantal malen door 

de nauwe opening glijdt. 

Ik onderstel, dat ik deze beide toestellen (fig. 2, volg. bl.) te gelijk in wer- 
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king breng; zoodra in een van deze beide het zand geheel overgegaan is 

uit het bovengedeelte der buis in het benedengedeelte , keer ik hem om. Ik 

onderstel voorts dat, als ik den zandlooper A voor de 2de maal omkeer, 

ik tegelijk den zandlooper B voor de 4de maal moet onderste boven zet- 

Eid. 2. ten. Indien nu A dezelfde uit- 

komsten leveren wil als B, zal 

de 4de omdraaïing van A samen 

moeten vallen met de 8ste om- 

draaiing van B; de 6de van A 

met de 12de van B enz. De on- — 

dervinding leert dat dit niet 

gebeurt. Nu eens zal B iets eer- 

der leeggeloopen zijn, dan eens 

iets later. Welke van de beide 

heeft een onregelmatigen gang, 

A of B? Let men niet op de 

hemelverschijnselen, dan kan men met evenveel recht aannemen dat 

de aanwijzingen van A juist zijn als dat B vertrouwd moet worden. 

Stelt men vast dat A een regelmatigen gang heeft, dan hebben alle 

overige zandloopers, waaronder B, een onregelmatigen gang; men kan 

dan A als standaard-zandlooper beschouwen. 

Laat ik trachten dit op te helderen door een uitstapje op het gebied 

der warmteleer. Men zegt dat twee lichamen P en Q dezelfde tempe- 

ratuur hebben, indien P geen warmte van Q ontvangt, noch Q van P, 

hoewel zij met elkander in onmiddellijke aanraking zijn. Geeft P bij aan- 

raking wel warmte af aan Q, zoo zegt men dat P een hoogere tem- 

peratuur heeft. Ontvangt P warmte, dan heeft het een lagere tempe- - 

ratuur dan Q. 

Ik onderstel dat van deze drie voorwerpen P,Q en R,‚P een hoogere 

temperatuur heeft dan Q, en Q een hoogere dan R. Kunnen wij nu ook 

een verhouding vinden tusschen het temperatuursverschil van P en Q 

en dat van Q en R? | 

Men moet zich hier op eene dergelijke wijze helpen als bij het meten 

van tijd. Behoudens weinig uitzonderingen zal elk lichaam, waaraan 

warmte toegevoerd wordt en dat daardoor een hoogere temperatuur 

aanneemt, zich uitzetten en een grooteren omvang verkrijgen. 

Nu kiest men een bepaald voorwerp, bijv. een ijzeren staaf, en stelt - 

vast, dat als wij haar verwarmen, zij telkens gelijke temperatuursver- 
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hoogingen ondergaat, indien ze gelijke omvangsvermeerderingen verkrijgt. 

Om nu de verhouding te vinden tusschen het temperatuursverschil van 

P en Q en dat van Q en R,‚ heeft men te bepalen de verhouding van 

de omvangsvermeerderingen van deze staaf, indien wij haar eerst bren- 

gen op de temperatuur van P, dan op die van Q en dan op die van 

R. De bezwaren, die zich voordoen bij de volvoering van deze aange- 

geven handelwijze bespreek ik hier niet; zij doen tot het beginsel der 

zaak niet af, en zijn door de natuurkundigen te boven gekomen. 

De ondervinding leert dat, zoo wij zulk een ijzeren staaf als tem- 

peratuurmeter of thermometer aanwenden, elk ijzeren voorwerp, bij ge- 

lijke temperatuursverhoogingen, gelijke omvangsvermeerderingen ver- 

krijgt, of, zooals men het uitdrukt, dat ijzer zich regelmatig uitzet. 

Maar de. ondervinding leert tevens dat dan elk hiehaa van eenige an- 

dere stof zich ongelijkmatig uitzet. 

De uitkomst is dus deze: Stelt men vast dat ijzer zich gelijkmatig 

uitzet, dan zetten alle overige stoffen zich ongelijkmatig uit; stelt men 

vast dat bijv. kwik zich regelmatig uitzet, dan doen alle overige stoffen 

en ook iĳzer dit onregelmatig. 

Welke stof heeft men gekozen? In vroegeren tijd kwik; later is men 

er toe gekomen den kwikthermometer te vervangen door den luchtther- 

mometer. Ik kom zoo straks hierop terug. 

Wij keeren weer naar onze zandloopers A en B. Ik heb reeds opge- 

merkt dat men bijv. den zandlooper A kan aannemen als standaard- 

zandlooper, en dan moeten alle overige dergelijke toestellen naar A be- 

oordeeld worden. Maar bovendien moet men onderzoeken of de aan- 

“wijzingen van A in overeenstemming zijn met de uitkomsten van het 

hemelverschijnsel, dat men eenmaal als grondslag voor het meten van 

tijd heeft gekozen. Men moet nagaan of gedurende verschillende ster- 

rendagen het zand een zelfde aantal malen door de vernauwing vloeit. 

Het blijkt dat dit niet zoo is, en daardoor komt men tot het besluit 

dat geen enkele zandlooper een regelmatigen gang heeft, als men na- 

melijk vasthoudt dat twee willekeurige sterrendagen even lang zijn. 

Wat ik van de zandloopers gezegd heb, geldt evenzeer en in sterkere 

mate van de waterklokken. 

Ik heb wat lang stil gestaan bij de beschouwing van den zandlooper, 

om u zoo mogelijk een goed inzicht te geven in het karakter van tijd- 
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meting. Ik wil nu nog een andere wijze van tijdsbepaling vermelden, 

die wellicht oudere brieven heeft dan de waterklok, en zelfs tegenwoor- 

dig niet geheel buiten gebruik is gesteld, De toestel is algemeen be- 

kend onder den naam van zonnewijzer. 

Ten gevolge van de draaiing der aarde om haar as schijnt ook de 

zon in den loop van een dag een cirkelboog te beschrijven. Maar de 

cirkelbogen, die de zon in opeenvolgende dagen aflegt, zijn niet dezelfde. 

Zon weten wij dat in Juni de zon langer achter elkander boven onzen 

horizon blijft dan in December. Eigenlijk beschrijft de zon geen cir- 

kelboog maar een spiraalboog, die intusschen in den loop van een dag 

weinig van een cirkelboog verschilt. Die bogen zijn alle in onderling 

evenwijdige vlakken gelegen, welke loodrecht staan op de as der aarde. 

Elk voorwerp dat door de zon beschenen wordt, werpt een schaduw- 

beeld op zijn omgeving; dit beeld zal zich verplaatsen ten gevolge van 

de beweging der zon. 

Zie hier een vlakke papieren schijf (fig. 83); in het midden, loodrecht 

er op, is een stok aangebracht. Hen 

brandende kaars verlicht de schijf, be- 

halve in het gedeelte waar de stok 

een schaduw werpt. Verplaatst men 

de kaars, dan verplaatst zich het scha- 

duwbeeld. 

Brengt men nu den stok evenwijdig 

aan de as der aarde op een plek waar 

Kn ) hij het zonnelicht kan opvangen, dan 

ga vat heeft men een zonnewijzer in den een- 

Miss ZZ \ _ voudigsten vorm. De zon beweegt zich 
> N FEEN in den loop van een dag bijna even- 

Fig. 3. 

be _/ _wijdig aan het vlak van de papieren 

Ed a id Ek hijf. Stelt men nu vast dat de tijds- 
baatte ln : À sch tid 

nae ber dd te verloopen, waarin de zon gelijke bogen 

aflegt, gelijk zijn, dan zal ook de 

schaduw van den stok in gelijke tijden gelijke hoeken doorloopen. 

De aanwijzingen van verschillende zonnewijzers zijn met elkander in 

volkomen overeenstemming. In zooverre zijn zij zeer bruikbaar tot het 

meten van tijdsverloopen. Maar behalve dat zij van geen dienst zijn 

gedurende den nacht of wanneer wolken de zon bedekken, bezitten zij 

het alles afdoende gebrek, dat de uitkomsten er van niet in overeen- 
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stemming zijn met die van het hemelverschijnsel, dat men eenmaal 

als grondslag voor de tijdmeting heeft aangenomen. Met andere woor- 

den: indien wij vasthouden dat verschillende sterrendagen aan elkander 

gelijk zijn, is de beweging van de zon onregelmatig. Dit is het gevolg 

hiervan, dat de zon zich in den loop van een jaar verplaatst ten op- 

zichte van de vaste sterren. 

Wellicht is zelfs reeds in vroege tijden het denkbeeld opgekomen , den 

sterrendag in onderdeelen te verdeelen op de volgende wijze. Elke ster, 

zooals ik reeds heb opgemerkt, schijnt tengevolge van de asdraaiing 

der aarde in den loop van een sterrendag een cirkel te beschrijven, 

en wel een volkomen cirkel, niet, zooals de zon, een spiraalboog. Men 

behoeft nu slechts vast te stellen, dat de tijdsverloopen, waarin een 

ster gelijke boogjes van dien cirkel aflegt, gelijk zijn, om een ver- 

deeling van den sterrendag te krijgen, die gebleken is overwegende 

voordeelen te bezitten. Het ligt dan voor de hand, het tijdsverloop A, 

waarin een ster een tweemaal grooter boogje beschrijft dan in het 

tijdsverloop B, zelf tweemaal grooter dan B te noemen. In dit geval 

zal het ook volkomen onverschillig zijn, welke ster of welk punt aan 

den hemelbol wij volgen, mits de ster een vaste ster is, dat wil zeg- 

gen behoort tot diegene, welke haar plaats ten opzichte van elkander 

niet veranderen. 

Deze verdeeling van den sterrendag werd eerst in werkelijkheid uit- 

voerbaar, nadat, de astronomische metingen een zekeren graad van 

nauwkeurigheid hadden bereikt; of liever, de nauwkeurigheid dier waar- 

nemingen bepaalt de grenzen der verdeeling, welke men langs dien 

weg kan verkrijgen. Het 24ste gedeelte van een sterrendag heet een 

uur; het 60ste gedeelte van een uur een minuut; het 60ste gedeelte 

van een minuut een seconde. Zou men nu ten tijde van KEPPLER reeds 

in staat geweest zijn, door beschouwing der hemelverschijnselen, den 

sterrendag in seconden te verdeelen? Zeer zeker niet. Maar sedert kerr- 

LER zijn de meetwerktuigen der sterrenkundigen veel verbeterd; tegen- 

woordig zou men gemakkelijk rechtstreeks uit de plaats eener ster kun- 

nen opmaken hoeveel seconden er verloopen zijn sedert zij een andere 

plaats van den cirkel innam, dien zij in den loop van een dag schijnt 

te beschrijven. 

Intusschen gaat men niet aldus te werk; die weg is te omslachtig 

en binnen het bereik van slechts weinigen. Bovendien kunnen wolken 

den geheelen sterrenhemel aan ons oog onttrekken. Als men niets be- 
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ters kende, men zou nog steeds van zandloopers en waterklokken ge- 

bruik moeten maken, en deze alleen nauwkeuriger dan vroeger door 

waarnemingen kunnen controleeren. 

Gelukkig is onze landgenoot CHRISTIAAN HUYGENS in 1657 op het denk- 

beeld gekomen, den zandlooper en de waterklok te vervangen door een 

anderen toestel, den slinger. 

Wanneer men eenig voorwerp loslaat, zal het vallen aen van 

de aantrekkende werking der aarde; het zal een rechte lijn beschrijven. 

Maar indien het aan een koord vastgemaakt is, en men het koord in 

de hand houdt, is het lichaam niet meer vrij; het zal geen rechtlijnige 

beweging krijgen, maar gedwongen zijn steeds op een bepaalden afstand 

van het andere uiteinde van het koord te blijven. Is het punt, waar- 

aan men dit uiteinde verbindt, een vast punt, en laat men het lichaam 

aan zich zelven over, zoo zal het spoedig in rust komen. De invloed 

der aarde wordt opgeheven door de spanning van het koord. Het koord 

wordt gestrekt en geeft de richting aan van de kracht waarmede de _ 

aarde op het lichaam werkt. Brengt men het voorwerp in beweging, 

dan zal elk punt er van een cirkelboog beschrijven. De aarde zal het 

steeds naar zich toe trekken; van daar dat het spoedig zijn hoog- 

sten stand bereikt en terugkeert. Tengevolge van de beweging die 

het heeft, gaat het de plaats, waar het in rust was, voorbij en ver- 

wijdert zich weer van het middenpunt der aarde. Daarna komt het tot 

stilstand en gaat weer terug. Zoo krijgt het een heen en weer gaande 

beweging. 

Als het koord geen merkbaar gewicht had, en het zware lichaam 

geen merkbare afmetingen, zouden wij bebben wat men noemt een 

enkelvoudigen slinger. Men kan wel trachten zooveel mogelijk tot een 

enkelvoudigen slinger te naderen, maar altijd zal uit den aard der 

zaak een werkelijk bestaande slinger een samengestelde zijn. 

In het algemeen vormt elk lichaam, dat zich onder de inwerking der 

aarde om een horizontale as kan bewegen, een samengestelden slinger. 

Den stand, dien een slinger inneemt als hij in rust is, noemt men 

zijn evenwichtsstand. ì 
Onderstelt men nu dat een slinger, die in beweging is, telkens na 

gelijke tijdsverloopen zijn evenwichtsstand voorbijgaat, dan blijkt het, 

bij onderzoek, dat de aanwijzingen van den slinger voldoende in over- 

eenstemming zijn met die, welke men uit de waarneming van een ster 

verkrijgt, om hem met groot voordeel den zandlooper te doen vervangen. 
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Maar wij moeten beginnen met na te gaan, of de aanwijzigen van 

verschillende slingers dezelfde uitkomsten opleveren. Zie hier twee slin- 

gers, die weinig onderscheiden zijn van enkelvoudige slingers. Het koord 

van B is ongeveer 4 maal langer dan dat van A. Als men beide in 

beweging brengt, zoodanig dat zij te gelijk door hun evenwichtsstand 

gaan, dan ziet men dat A tweemaal zijn evenwichtsstand bereikt in 

het tijdsverloop waarin B dit éénmaal doet. En wanneer men enkele 

storende invloeden verwijdert, dan blijkt het dat dit voortdurend op 

weinig na het geval is, hetzij men ze heden of morgen in werking 

brengt. Alleen heeft men te zorgen, dat de uitslagen der slingers aan 

weerszijden van den evenwichtsstand klein zijn. Alle slingers van ge- 

lijke lengte geven dus nagenoeg dezelfde uitkomsten. 

Om te onderzoeken of een slinger in den loop van verschillende ster- 

erendagen een zelfde aantal malen zijn evenwichtsstand voorbijgaat , moet 

men hem gedurende langen tijd in beweging houden. De wrijving van 

de as in hare tappannen en de weerstand van de lucht veroorzaken dat 

‘hij betrekkelijk spoedig in rust komt, zoo dit niet op de eene of an- 

dere wijze belet wordt. Hoe men dit doet, bespreek ik later. 

De ondervinding leert nu dat een slinger niet-alleen gedurende ver- 

schillende sterrendagen nagenoeg een zelfde aantal malen zijn evenwichts- 

stand voorbij gaat, maar ook gedurende gelijke deelen van een dag, d. w. z. 

gedurende de tijdsverloopen, waarin een ster gelijke bogen aflegt van den 

cirkel, dien zij in den loop van een sterrendag schijnt te beschrijven. 

Nagenoeg, zeg ik; niet volkomen. Maar hoe meer men enkele sto- 

rende invloeden wegneemt, hoe geringer het verschil wordt. 

De voornaamste storende invloeden zijn: de verandering in den weer- 

stand, dien de lucht biedt, en de verandering van temperatuur. 

Indien de lucht grootere dichtheid verkrijgt, hetgeen wij vernemen 

uit het stijgen van het kwik in den barometer, zal de weerstand toe- 

nemen; wordt de lucht iĳler, hetgeen samengaat met een daling van 

het kwik in den barometer, zoo zal de weerstand kleiner worden. Noe- 

men wij, hetgeen gebruikelijk is, het tijdsverloop tusschen twee op- 

eenvolgende doorgangen van een slinger door zijn evenwichtsstand, zijn 

slingertijd, dan zal, bij het stijgen van het kwik in den barometer, 

de slingertijd van een slinger grooter worden; bij het dalen van het 

kwik zal hij afnemen. 

Als de temperatuur hooger wordt, zet de slinger zich uit en wordt 

langer. Wij zagen straks dat slingers, die voornamelijk in lengte 
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van elkander onderscheiden zijn, gedurende een zelfde tijdsverloop een 

verschillend aantal malen hun evenwichtsstand voorbijgaan. 

Hieruit blijkt dat bij verhooging van temperatuur de slingertijd van 

een slinger toeneemt. Straks zullen wij zien hoe men er in geslaagd is, 

die storende invloeden voor een groot deel te doen verdwijnen. 

Indien de uitslagen van twee slingers zeer verschillend zijn, en dus van 

den eenen groot, van den anderen klein, dan leveren zij geen genoegzaam 

overeenstemmende uitkomsten zoodra de uitslagen veranderen. HuyeeNs 

heeft getracht den gewonen slinger door eenen anderen te vervangen, 

waarbij de grootte der uitslagen zonder invloed is, Daartoe moet het 

zware lichaam geen cirkelboog beschrijven, maar een andere kromme 

lijn, die eyeloide genoemd wordt. Om dit te verwezenlijken hangt men 

het lichaam aan een buigzamen metalen band, die zich om een hori- 

zontale as kan bewegen. Aan weerszijden van den rand is een cylin-e 

drisch oppervlak van bepaalden vorm aangebracht. De band rolt zich 

bij zijn heen- en weergaande beweging op die cylindrische vlakken op 

en dwingt aldus het zware lichaam een eycloide te volgen. | 

Hvyeens stelde zich veel van dezen cycloidalen slinger voor als tijd- 

meter, Maar in de praktijk is deze gebleken te omslachtig te zijn. Men 

vergenoegt zich met den gewonen slinger en zorgt dat zijn uitslagen 

klein blijven. 

Bovendien moet men toch voortdurend de aanwijzingen van een slin- 

ger controleeren door waarnemingen op de sterren. Zelfs indien alle 

bekende storende invloeden zooveel mogelijk verwijderd zijn, zal even- 

wel de slinger in den loop van eenige dagen een uitkomst leveren, die 

eenigszins verschilt van hetgeen de waarnemingen aan den hemel geven. 

Dit verschil is wel is waar gering en bedraagt bij goede toestellen, in 

den loop van een aswenteling der aarde, minder dan een millioenste 

deel van een sterrendag. 

Laat ik, alvorens verder te gaan, even een en ander kortelijk her- 

halen. De maat, waarmede wij tegenwoordig tijd meten, wordt ont- 

leend aan den sterrendag, dat is: het tijdsverloop tusschen twee op- 

eenvolgende culminaties van een zelfde vaste ster; men heeft vastge- 

steld dat twee willekeurige sterrendagen aan elkander geliĳk zijn; men 

heeft verder vastgesteld dat de onderdeelen van een sterrendag, waarin 

door een zelfde ster gelijke bogen worden afgelegd, even groot zijn. Ver- 

volgens is het gebleken dat een slinger een toestel is, welke ons in staat 
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stelt de gelijkheid van twee tijdsverloopen op dezen eenmaal aangeno- 

men grondslag te onderzoeken. 

Hoe is men er echter toe gekomen juist dezen grondslag te kiezen ? 

Als van zelf, zou men kunnen antwoorden, dat wil zeggen: de ver- 

schijnselen, die men waarnam, drongen er toe, en men liet er zich door 

meevoeren zonder er zich altijd rekenschap van te geven. 

Zoo iemand optrad om voor te slaan dat men in het vervolg de tijds- 

verloopen tusschen de opeenvolgende aardbevingen aan elkander gelijk 

zou stellen, zou hij zeker weinig volgers vinden, maar men zou het 

recht niet hebben hem op dezelfde lijn te plaatsen met iemand, die bijv. 

zou willen bepalen dat de afstand van Utrecht tot Amsterdam even 

groot is als die van Utrecht over Amsterdam tot Parijs. Met andere 

woorden : het voorstel zou in zich zelf niets onzinnigs inhouden; alleen 

zou de uitvoering er van voor het dagelijksche leven onoverkomelijke 

moeielijkheden opleveren. 

De geheele inrichtig van ons leven hangt samen met den loop der 

zon, en nog sterker dan bij ons was dit het geval bij onze onbeschaafde 

voorouders. Van daar dat zonder twijfel aan de beweging der zon het 

eerst een tijdmaat ontleend is. 

Het tijdsverloop tusschen twee opeenvolgende culminaties der zon 

heet “zonnedag’’. Zonder twijfel is er een periode geweest, waarin men 

den zonnedag als grondslag van tijdmeting heeft aangenomen. Maar 

bij een nauwkeurige beschouwing van de hemelverschijnselen moet het 

spoedig gebleken zijn, dat, zoo men aan de zon een regelmatigen loop 

toeschreef, alle vaste sterren een onregelmatigen loop hadden. Het aan- 

tal vaste sterren dat men met het bloote oog op een zelfde plaats kan 

waarnemen, bedraagt drie à vier duizend. Het is niet te verwonderen 

dat men er onwillekeurig toe geraakte, de beweging van al deze ster- 

ren, welke haar onderlingen stand niet wijzigden, als regelmatig te 

beschouwen en alleen aan de zon een onregelmatigen loop toe te 

kennen. 

Ik keer even terug op het gebied der warmteleer. Gedurende tal van 

jaren bleef het vastgesteld dat kwik zich bij verwarming regelmatig 

uitzet. En toch kwam men later overeen, dit niet meer te doen en nam 

men aan dat lucht, waarvan de spanning dezelfde blijft, zich regel- 

matig uitzet, Waarom? Over bijzaken spreek ik niet, maar de hoofd- 

reden bestond hierin, dat dan ook alle gassen zich regelmatig uitzetten. 



78 OVER HET METEN VAN TIJD. 

Heeft nu-de wetenschap reeds haar laatste woord gesproken bij de 

keuze van de verschijnselen die als grondslag dienen, namelijk zoowel 

voor het meten van tijdsverloopen als voor het-meten van temperatuurs- 

verschillen? Zeer zeker niet. TrHomsoN heeft reeds. een methode tot 

bepaling van temperatuursverschillen voorgeslagen, welke onafhanke- 

lijk is van de uitzetting van een bepaalde stof bij verwarming, en die 

gegrond is op andere verschijnselen, welke met het toevoeren of het 

onttrekken van warmte gepaard gaan. 

En zoo is het ook waarschijnlijk dat, als het menschengeslacht nog 

eenige millioenen jaren op aarde te leven heeft, men zich voor het me- 

ten van tijd los zal moeten maken van de draaiing der aarde om 

hare as. ! | 

Ten eerste is het mogelijk dat de verfijning van de astronomische 

meetwerktuigen hiertoe dringt. Want wat wij genoemd hebben vaste 

sterren, d. w.z. sterren, die haar plaats ten opzichte van elkander niet 

veranderen, zijn eigenlijk geen vaste sterren. Zij ondergaan verplaat- 

singen; deze zijn wel is waar zoo klein, dat men ze met moeite, in het 

verloop van een of meer jaren, van enkele hemellichamen kan aantoonen, 

terwijl men van de overige ze slechts kan vermoeden. Maar de mogelijk- 

heid bestaat toch, dat de meetwerktuigen der toekomst ze veel gemak- 

kelijker ontdekken. Nu is het duidelijk dat, als de zoogenaamde vaste 

sterren een dagelijks waarneembare verschuiving ten opzichte van elk- 

ander ondergaan, men voor de bepaling van den sterrendag verschil- 

lende uitkomsten zal krijgen, naarmate men verschillende sterren in 

het oog houdt. Men zou dan tusschen al die sterren een keuze moeten 

doen en één als standaard-ster beschouwen. Dan zou intusschen de 

sterkste drangreden ophouden te bestaan, die er toe geleid heeft de 

tijdmaat te ontleenen aan de beweging der sterren; dan geven de drie- 

duizend sterren niet meer éénzelfde uitkomst, maar een even groot 

aantal verschillende uitkomsten als er hemellichamen zijn. 

Er zijn redenen waarom men wellicht veel eerder naar een ander 

verschijnsel dan de draaiing der aarde om haar as als grondslag van 

tijdmeting zal omzien. 

Het tijdsverloop tusschen twee gebeurtenissen wordt mite uit- 

gedrukt in sterrendagen. Er zijn tal van hemelverschijnselen die zich 

l Zie ook THOMSON en rAIT, Handbuch zei theoretischen Physik; deutsche Ueber 

setzung lster Band, 1ster heil, S. 365. 
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na eenzelfde aantal dagen herhalen, of, wanneer dit niet gebeurt , weet 

men de oorzaak aan te geven, tengevolge waarvan de tijdsverloopen 

ongelijk zijn. Het is bekend dat de aarde zich om de zon beweegt in 

den loop van een jaar. De aarde volbrengt dien loop in 366,242203 

sterrendagen. Die duur. kan iets grooter worden en iets kleiner. Men 

kent daarvan oorzaken en weet hem te berekenen voor voorbijgegane en 

voor volgende eeuwen. Het vlak waarin zich de aarde om de zon be- 

weegt, verplaatst zich. Men kan den stand er van bepalen voor elk 

willekeurig vervlogen of toekomstig tijdstip. 

Evenzoo is men goed vertrouwd met de beweging der maan om de 

aarde. Vele invloeden’ doen zich Ee gevoelen, maar men heeft deze 

alle in rekening gebracht. 

Ten gevolge van den betrekkelijken stand van zon, aarde en maan 

worden door ons zonsverduisteringen waargenomen. Het is algemeen 

bekend dat de sterrenkundigen die gebeurtenissen met een voor onin- 

gewijden verbazingwekkende nauwkeurigheid voorspellen. Evenzoo zijn 

zij in staat te bepalen op welke tijdstippen van vervlogen eeuwen de 

zon verduisterd is geworden, en op welk gedeelte der aarde dit ver- 

schijnsel waargenomen moet zijn. 

In de geschiedboeken der oude volken wordt dus gewag gemaakt 

van een zonsverduistering, en zelfs vindt men vrij goede beschrijvingen 

van de omstandigheden waaronder een dergelijke gebeurtenis plaats had. 

Kunnen de geschiedvorschers uitmaken wanneer en waar een zekere 

zonsverduistering is gezien, en onderzoeken de sterrenkundigen wanneer 

en waar deze naar hunne berekeningen heeft moeten plaats hebben , dan 

kan men de uitkomsten vergelijken. Natuurlijk is het, dat er eenig ver- 

schil gevonden wordt; de vraag is maar of het zoo groot is, dat men het 

niet uit het gebrekkige, waaraan beschrijvingen van vroegen oorsprong 

mank gaan, kan verklaren. 

Volgens de meening van sommige sterrenkundigen is hiervoor de af- 

wijking te groot. De theorie van de beweging der zon en van die der maan 

is dus onvolledig. Maar men weet geen invloed meer in rekening te bren- 

gen, die dit kan verklaren. Van daar dat sommige sterrenkundigen ge- 

neigd zijn vast te stellen, dat de theorie van de beweging der aarde en 

van die der maan werkelijk volledig genoeg is, om deze tot grondslag 

van tijdmeting te maken. Als men dit doet, zin willekeurige sterren- 

dagen niet meer aan elkander geliĳk, en is de sterrendag tegenwoor- 

dig ongeveer zopigog langer dan 700 jaar vóór Christus. 
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Het zoo even gezegde bracht CLERK MAXWELL, een Engelsch. natuur- 

kundige van naam, er toe om uit te spreken, dat tijd vatbaar is voor 

meting, onafhankelijk van eenig bepaald verschijnsel. 1 Dit is onjuist. 

Houdt men zich niet meer aan de draaiing der aarde om hare as, 400 

moet men zich wenden tot de beweging der aarde om de zon, of tot 

die der maan om de aarde, of tot eenig ander verschijnsel. 

Intusschen doet men goed met voorloopig vastgesteld te laten, dat 

twee willekeurige sterrendagen aan elkander gelijk zijn. 

Ik moet nog spreken over de beteekenis van de grondslagen der 

tijdmeting voor de geheele natuurwetenschap. Ik begin met melding 

te maken van de poging, die gedaan is en wellicht door sommigen 

nog niet geheel gestaakt wordt, om langs anderen weg te komen tot 

een verhouding tusschen twee tijdsverloopen. 

Men meent uit de ervaring te mogen besluiten, dat een lichaam, 

hetwelk zich beweegt en waarop geen invloeden van buiten werken, 

een rechtlijnige beweging krijgt. Sommigen willen nu de tijdsverloo- 

pen, waarin zulk een lichaam gelijke afstanden doorloopt, als aan elk- 

ander gelijk beschouwen, en op deze wijze een tijdmaat verkrijgen. 

Maar wij kennen geen lichaam waarop geen invloeden van buiten 

werken. 400 wordt bijv. elk voorwerp aan de isa der aarde 

door de aarde zelve aangetrokken. 

Men heeft getracht zich te helpen door de beweging na te gaan van 

een lichaam, dat onderworpen is aan verschillende invloeden, die elk- 

anders werking opheffen. 

Zie hier een rad, dat om een spil kan draaien (fig. 4). 

Om het rad is een koord geslagen. Aan elk der uiteinden 

van het koord hangt een zwaar voorwerp; beide hebben 

hetzelfde gewicht. 

Het voorwerp A wordt door de aarde aangetrokken 

en verkeert op het oogenblik toch in rust, omdat het 

koord het voorwerp met een even groote kracht naar 

boven trekt. A bevindt zich onder invloeden, die elkan- 

ders werking opheffen. Evenzoo B. 

Ik kan aan A zoowel als aan B een “beweging mede- 

ha BU deelen. Oppervlakkig zou men kunnen denken dat nu 

het lichaam A zich beweegt, terwijl het slechts aan in- 

Fig. 4. 

\ Theory of Heat, 2d. Pdition, p. 81. 
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vloeden onderworpen is, die elkanders werking vernietigen. Wat waar- 

borgt ons intusschen dat de aarde op het zich verplaatsende voor- 

werp denzelfden invloed uitoefent als op het lichaam in rust? Bo- 

vendien, als men dit bezwaar niet medetelt, kan A zich niet be 

wegen zonder dat ook het rad in draaiing geraakt, en door de 

oneffenheden van de spil, op de plaats waar deze in tappannen rust, 

wordt de draaiing tegengewerkt. Men zegt dan, dat er wrijving ont- 

wikkeld wordt. Tengevolge hiervan is de kracht, waarmede het koord 

A naar boven trekt, grooter dan de kracht waarmede de aarde A 

naar beneden trekt. 

Men kan op A een overwicht leggen en trachten dit zoo groot te 

maken dat de werking van de aarde weer gelijk wordt aan die van 

het koord. Maar hoe groot moet daartoe het overwicht zijn? Dit is 

niet uit te maken. | 

Nu ligt het wel voor de hand het volgende vast te stellen. Indien 

ik het overwicht zoodanig kies dat, in tijdsverloopen waarin een zelfde 

vaste ster gelijke boogjes aflegt, het voorwerp A gelijke afstanden 

doorloopt, danris door het overwicht de invloed der wrijving opgeheven. 

Maar daarmee wordt het duidelijk dat de beweging van een lichaam, 

hetwelk aan invloeden onderworpen is, die elkanders werking opheffen , 

geen grondslag kan zijn voor het meten van tijd. Immers om te be- 

oordeelen of werkelijk de invloeden elkander vernietigen, moeten wij 

gebruik maken van een tijdmeter, langs anderen weg verkregen. 

Hoewel de uitkomsten van verschillende proefnemingen en waarne- 

mingen er toe dringen, stelt men dan toch ten slotte bij definitie vast, 

dat een lichaam, hetwelk een rechtlijnige beweging heeft en in tijds- 

verloopen, die als gelijk aangenomen zijn, gelijke afstanden doorloopt, 

zich bevindt onder invloeden die elkanders werking vernietigen. 

Niemand, die bekend is met de toepassingen der abstracte werktuig- 

kunde op de verklaring der natuurverschijnselen, zal het gewicht hier- 

van ontkennen. In verband daarmede leert bijv. de waarneming, dat 

de aarde op een lichaam, hetwelk zich beweegt, met dezelfde kracht 

werkt als op dat lichaam indien het in rust is. Als men zich bij de 

waterklok had gehouden, zooals ik haar zoo straks beschreven heb, 

zou dit niet het geval zijn. 

De betrekkelijke grootte van krachten beoordeelt men naar de bewe- 

gingen, die zij aan een bepaald lichaam geven. De bewegingen beoordeelt 

men naar de afstanden in zekere tijdsverloopen afgelegd. Zoo zien wij 

6 
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dat het meten van krachten samenhangt met het meten van tijdsver- 

loopen. 

De uitkomsten, die men verkregen heeft bij de pogingen om natuur- 

verschijnselen te verklaren, doen zien dat men een zeer gelukkigen greep 

gedaan heeft door zich voor het meten van tijd tot de beweging der 

sterren te wenden. Maar de mogelijkheid is niet uitgesloten dat, vooral 

bij het fijner worden van onze meetwerktuigen, een andere grondslag 

van tijdmeting ons nog veel verder zal brengen. 

(Slot volgt.) 



IETS OVER INSEKTEN, 
DOOR 

EG: 

Van alle klassen der lagere dieren is wellicht die der Insekten voor 

den mensch van ’t meeste belang en verdient daardoor ten volle 

zijn aandacht. Toch moet ik tot mijn spijt bekennen, dat die aandacht 

bij de meesten nog zeer luttel is, dikwijls zelfs in ’t geheel niet bestaat. 

Wat is hier de reden voor? 

Van de gewervelde dieren zijn ‘t vooral de beide eerste klassen (die 

der zoogdieren en der vogels), welke met een belangstellend oog worden 

gadegeslagen; het belang in de kruipende dieren gesteld, is reeds kleiner ; 

voor de visschen eindelijk bestaat het meestal in ’t geheel niet meer. 

Trouwens dit laatste is te verschoonen, daar de levenswijze der 

visschen zeer moeielijk is na te gaan. 

Zoogdieren, ten minste het meerendeel, verdienen de aandacht door 

grootere mate van ontwikkeling en hun hoogeren rang in de natuur ; 

vogels worden hetzij om hun bonten vederdos, hetzij om hun gezang 

met meer belangstelling beschouwd; van reptiliën echter is men steeds 

afkeerig; van de weinige die in ons vaderland in ’t wild worden aange- 

troffen, is er geen dat met een belangstellend oog wordt gadegeslagen. 

Zelfs het denken reeds aan kikvorschen of padden doet menigeen 

huiveren. Adders, foei, alles ongedierte ! 

Dit is, hoewel te betreuren, toch wel te verklaren. Zoo als ik bo- 

ven zeide, hebben èn de zoogdieren èn de vogels beide, eigenschappen 
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die den mensch aantrekken, terwijl de kruipende dieren in veler oog 

iets afstootends hebben. De insekten eindelijk komen niet eens in 

aanmerking. Kevers worden, indien men hen op de wandeling ontmoet, 

doodgetrapt; rupsen ondergaan 't zelfde lot; vlinders laat men vliegen, 

soms, ja, staat men verbaasd over de prachtige kleurschakeeringen, 

doch daarmede houdt ook alles op. 

Geen wandelaar, of hij moet bepaald entomoloog zijn, zal een tor 

van den grond opnemen, om hem nauwkeuriger te beschouwen. 

De aardigheid van kinderen om rupsen te laten “uitkomen”, is bloot 

een kinderspelletje. En toch moest t meer zijn dan dit; ’t moest zijn 

om de natuur in haar wondervolle werkingen na te gaan ; doch hiertoe 

schijnt zij in veler oog niet belangrijk genoeg te zijn. : 

Om die antipathie tegen de insekten te verminderen, of liever om, 

zoo als ik hoop, deze in belangstelling te doen veranderen, verzoek ik 

den lezer de volgende bladzijden met toegevendheid te lezen. 

Insekten of gekorven dieren hebben tot algemeen kenmerk dat hun 

lichaam uit verschillende (en wel drie) hoofddeelen bestaat, namelijk 

de kop, het borststuk en het achterlijf. Hun ledematen (pooten, sprie- 

ten, voelers) bestaan uit eenige geledingen en naar ’t aantal hiervan onder- 

scheidt men, vooral bij de kevers, de verschillende geslachten en soorten. 

Gewoonlijk zijn de insekten in het bezit van samengestelde oogen, 

d. w. z. zoodanige waarvan ’t hoornvlies uit verschillende facetten of len- 

zen bestaat. Bovendien komen bij velen nog enkelvoudige oogen voor. 

Zij halen adem door tracheeën of luchthuizen, welke, als alle harde 

deelen der insekten, uit chitine of hoornstof bestaan, en die op verschil- 

lende plaatsen van het lichaam uitmondingen hebben. Deze uitmondin- 

gen zijn o.a. met ’t bloote oog zeer goed waar te nemen aan de 

zijden van de groote wilgenrups (Cossus ligniperda) of aan die van de 

Liguster-vlinder (Sphinx Ligustri). 

De meeste insekten ondergaan eene gedaantewisseling of metamor- 

phose. Hierbij willen wij even stilstaan. 

De meeste hoogere dieren komen hetzij uit een ei, hetzij door het 

moederdier geworpen, in volkomen toestand ter wereld en ondergaan 

dan geen groote veranderingen, die van den groei en: de kleursverande- 

ringen achterwege gelaten. Bij de insekten echter onderscheiden wij 

drie levenstijdperken en wel die van masker (larva), pop (nympha of 

pupa) en volkomen insekt (@ago of insectum declaratum). 
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Indien een dezer toestanden ontbreekt, heet de gedaantewisseling 

onvolkomen; hierover echter later. ’t Beste voorbeeld van volkomen 

gedaanteverwisseling leveren ons de vlinders, en voor geen mijner lezers 

zal dit iets nieuws zijn. 

Een kenmerk der larve is ‘t gemis van vleugels ; gewoonlijk is daaren- 

tegen het aantal pooten grooter dan later als volkomen insekt, men 

onderscheidt ze daarom in ware en valsche pooten. Sommige larven 

missen echter ook de pooten, zoo als bijv. die der vliegen. Men noemt 

ze dän ook wel maden. 

In den poptoestand he&ft ’t leven het dier schijnbaar verlaten. 't Neemt 

geen voedsel tot zich en beweegt zich zeer weinig; ’t dier leeft ten 

koste zijner vetdeelen. Pooten of vleugels worden gemist. 

Men onderscheidt twee vormen van poptoestand, t. w. de mummie- 

vormige, waarbij uitwendig alle deelen van ’t latere insekt duidelijk 

zijn waar te nemen, en de tonvormige, waaraan uitwendig niets op te 

merken is. Dikwijls, o.a. bij vele nachtvlinders, is de pop in een spin- 

sel gehuld. Men noemt haar dan een cocon. 

De onvolkomen gedaanteverwisseling is die waarbij de poptoestand 

ontbreekt en het insekt van den larventoestand schier onmerkbaar in 

den volkomen toestand overgaat; dit is o. a. het geval bij sprinkha- 

nen, glazenmakers, enz. 

Met betrekking tot de gedaantewisseling verdeelt men de insekten 

in drie hoofdafdeelingen, t. w. : 

A. Insekten met volkomen gedaantewisseling. 

B. 3 „ onvolkomen ie 

C. ” zonder gedaantewisseling. 

Tot A. behooren vijf orden, t. w.: 

1. Schildvleugeligen of kevers (Coleoptera). 

2. Vliesvleugeligen (Hymenoptera). 

8. Schubvleugeligen of vlinders (Lepidoptera). 

4. Netvleugeligen (Neuroptera). | 

5. Tweevleugeligen (Diptera). 

Tot B. behooren drie orden : 

6. Rechtvleugeligen (Orthoptera). 

1. Peesvleugeligen (Pseudo-neuroptera). 

8. Halfvleugeligen of wantsen (Hemiptera). 

Tot C. eindelijk twee orden : 

9. Parasieten of luizen (Parasita). 
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10. Franjestaartigen (Z%ysanura). 

Zoodat de geheele klasse der insekten in tien orden verdeeld is. 

Tot elk dezer orden behooren een aantal familiën, waartoe wederom 

een aantal geslachten behooren. 

Nadat wij dus een en ander omtrent den bouw en de verdeeling 

der insekten gezegd hebben, willen wij overgaan tot het bespreken 

van de rol die zij ten opzichte van den mensch in de natuur ‘spelen. 

Bijna algemeen bestaat het denkbeeld dat de insekten hoegenaamd geen 

nut hebben, dat ze alleen schadelijk zijn en 't dus best is hen te verdelgen. 

Het zal niet moeielijk zijn het verkeerde hiervan den lezer onder het 

oog te brengen. 

Het groote nut der insekten blijkt in meer dan een opzicht. 

Zoo als bekend is, worden de meeste bloemen door vlinders of hom- 

mels bestoven, d. 1. door hun tusschenkomst wordt het stuifmeel van 

de eene bloem op den stamper eener andere overgebracht. Daardoor 

wordt het mogelijk dat de vrucht zich ontwikkelt, rijp wordt en zaad 

voortbrengt. Men kan zich dan ook zeer goed denken, dat datgene wat 

bij een bloem voornamelijk de aandacht trekt, hetzij de bonte kleur, 

hetzij de sterke geur, slechts dient om de insekten te lokken. Het 

aantal groene of zwarte bloemen is zeer klein; zij die wit of hoog 

geel gekleurd zijn en dus hierdoor spoedig in ’t oog vallen, zijn ge- 

woonlijk niet zeer geurig, terwijl de meer donkere en kleinere bloemen 

door sterker geur spoediger worden opgemerkt. 

‚De rol die de insekten, moeten spelen is dus door de natuur zelf 

vastgesteld; zonder hen zou zij spoedig groote veranderingen ondergaan. 

In de geneeskunde is de beteekenis der insekten niet minder groot. 

Men denke b.v. aan de Spaansche vlieg (Lytta vesicatoria), welke als 

blaartrekkend middel algemeen wordt aangewend. Dit insekt, dat tot 

de kevers en wel tot de familie der Canthariden of blaartrekkenden 

behoort, is aan den lezer waarschijnlijk wel bekend. Het goudgroene 

glinsterende lichaam en de lange, smalle dekschilden geven het dier 

een fraai voorkomen. Het komt in ons vaderland zelden, soms in Gel- 

derland voor. 

Even als vele namen in het dieren- en plantenrijk, is ook de naam 

van dit insekt zeer onjuist. Hoewel ’t in geenerlei opzicht eenigszins 

op een vlieg gelijkt, heeft men daaraan den naam van Spaansche vlieg — 

gegeven; het eerste woord, ontleend aan ’t land waar het dier het 

meest voorkomt, is gelukkig te verklaren, en wat meer zegt, juist. 
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Als verdere voorbeelden van nuttige insekten noem ik de honigbijen 

en de zijdewormen. De eersten leveren, zoo als bekend is, den honig, 

welken zij uit de honigbakjes der bloemen vergâren en waardoor zij tegelijk 

de bestuiving te weeg brengen. De tweeden spelen met betrekking tot 

den mensch geen mindere rol, als leveraars van de zijde. Het is echter 

overbodig over den zijdeworm iets meer te zeggen: ik verwijs den lezer, 

die er meer van weten wil, naar ’t hoogst belangwekkend stuk over dit 

onderwerp, in dit Album, Jaargang 1874. Andere nuttige insekten zijn 

voorts eenige wantsen, en wel voornamelijk die van het geslacht Coc- 

eus (Cochenille), die de roode kleurstof leveren, welke onder den naam 

van ‘karmijn’ bekend is. Deze insekten komen voor in Mexico en 

‚ leven op Cactussoorten van het geslacht Opuntia, daar te lande Nopal 

genaamd. Vooral de wijfjes leveren genoemde kleurstof, doch zij zijn 

zeo klein, dat men berekent dat op één Kilogr. cochenille zeventig duizend 

gedroogde insekten gaan. ! 

Evenzoo neemt: het geslacht Coccinella, waartoe de zoogenaamde 

Onzelieveheersbeestjes behooren, een voorname plaats onder de nuttige 

insekten in. Zij maken zich namelijk verdienstelijk door het verdelgen 

der hoogst schadelijke bladluizen. Het is voornamelijk in den larven- 

toestand dat dit kevertje zich van zijn nuttige taak kwijt, en de mensch, 

die ’t hiervoor op een of andere wijze zijn erkentelijkheid wil betoo- 

nen, heeft het namen gegeven, waarop geen ander dier zich beroemen 

kan. Zoo draagt het, buiten den reeds genoemden naam, nog dien van 

Mariakevertje, terwijl de Franschen het Bete du bon Dieu, de Engel- 

schen het Ladybird noemen. 

Eindelijk wil ik als nuttig insekt nog den doodgraver ee 

vespillo) noemen, een kever van de familie der knodsprietigen (Cla- 

vicornia). 

Zoo als de naam aanduidt, onderscheidt het dier zich door de eigen- 

schap van lijken van vogels en kleine zoogdieren te begraven. In de 

huishouding der Natuur speelt dit insekt inderdaad een groote rol, 

daar het doode lichamen verwijdert, die niet anders dan een slechten 

invloed op de omgeving zouden uitoefenen. Het is inderdaad interessant 

eenige doodgravers aan hun werk te zien. Wanneer een dezer kevers 

op zijn tocht bijv. het lijk van een muis vindt, hetgeen voor hem al- 

* Voor bijzonderheden omtrent de Cochenille, verwijs ik naar BURGERSDIJK. De die- 

ren. Deel III blz. 462, 
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leen te veel arbeid zou vereischen, zoo vliegt hij weg, doch slechts om 

weldra met eenige makkers terug te keeren. Gezamenlijk wordt nu 

het werk ondernomen, de grond onder ’t lijk ondermijnd, en weldra 

is van de muis niets meer te zien. Echter niet dat de kevers dan hun 

plicht geheel gedaan hebben en verder gaan, om op een andere plaats 

hetzelfde werk te verrichten ; neen , zij hebben dit met een bepaald doel ver- 

richt; de wijfjes namelijk gebruiken dergelijke begraven lijken om hun 

eieren in te leggen; de jonge larven groeien dan als 't ware in hun 

voedsel op en behoeven zich geen moeite te geven dit te zoeken. 

Een dergelijke rol spelen de mieren, welke evenzoo lichamen van doode 

dieren wegruimen, doch gewoonlijk in verbazend groot aantal zich 

dadelijk er mee voeden en slechts het zuiver afgekloven skelet achterlaten. 

Reeds toen ik over de Onzelieveheersbeestjes sprak, hadden wij ge-- 

legenheid op te merken, dat zij zich nuttig maken door het verdelgen 

van andere insekten, die voor den mensch schadelijk zijn. 

Inderdaad is verreweg het meerendeel der insekten schadelijk, en 

het nadeel, dat zij aan den landbouw veroorzaken, is zeer groot, vooral 

daar de middelen, om dit tegen te gaan, zeer gering zijn. 

Als algemeen bekend voorbeeld van een schadelijk insekt, noem ik 

de Melolontha vulgaris of meikever. De schade, jaarlijks door dit insekt 

aangericht, is ontzettend, doch nog meer moeten wij ons verbazen 

over ’t enorme aantal dier kevers, dat jaarlijks verdelgd wordt. Wan- 

neer wij vernemen dat mudden vol den varkens als voedsel worden 

voorgeworpen, dan moeten wij ons inderdaad verwonderen, dat deze 

soort niet langzamerhand uitsterft. Wij worden echter kelaas van het te- 

gendeel overtuigd; doch gelukkig heeft de Natuur ook weder in dit op- 

zicht gepoogd het evenwicht te herstellen, en wel door den meikever 

een aantal andere torren tot vijanden te geven. Verscheidene soorten van 

loopkevers, voornamelijk tot het geslacht Carabus behoorende, maken 

zich verdienstelijk door den meikever te beoorlogen. Het is vooral 

de gouden loopkever (Carabus auratus), niet te verwarren met de be- 

kende gouden tor ( Cetonia aurata), die zich in den strijd met den 

meikever waagt en gewoonlijk de overwinning behaald, Toch is t aan- 

tal dat op deze wijze vernietigd wordt, in verhouding tot het aantal 

dat overblijft, klein. 

Om bij de kevers te blijven, noem ik als tweede voorbeeld van 

schadelijke insekten de Boktorren (Longicornia). 

Tot deze familie behooren voornamelijk kevers die in hout leven, 
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dikwijls de oorzaak van het sterven van boomen zijn, en vaak geheele 

bosschen uitroeien. 

Bijna iedere bepaalde boomsoort hecft de larven van een of meer 

keversoorten tot bewoners. 

Zoo leeft in den eik de grootste onzer inlandsche kevers, de hel- 

denspiesbok (Cerambyx heros), in den populier de populierboktor (Saperda 

Carcharias), in pijnboomen de langsprietboktor (Astynomus aedilis), zoo 

genoemd naar de lengte zijner sprieten, welke bij het mannetje vijf-, 

bij ’t wijfje tweemaal de lengte van het lichaam bedraagt. Verder heeft 

de eik nog tot bewoner het vliegend hert (Lucanus cervus), welke bij 

ons alleen in het Soerensche bosch en nabijgelegen streken wordt 

aangetroffen, hoewel een kleinere soort (L. capiacolus) ook bij Breda 

gevonden is. Deze kever, die tot de familie der Zwcanidae of kamsprie- 

tigen behoort, heeft zijn naam gekregen naar den vorm zijner kaken, 

welke (bij het mannetje) op het gewei van een hert gelijken. 

Verreweg de schadelijkste insekten echter vinden wij in de orde der 

vlinders. 

Er is bijna geen vlinder die in rupstoestand niet schadelijk is. Bijna 

alle rupsen leven op planten die den mensch tot nut zijn. Zoo leven 

de rupsen van de verschillende witjes-soorten (Pieris) op koolsoorten, 

en hierdoor zijn zij dikwijls de oorzaak van de schaarschte dier moes- 

groenten. 

De nonvlinder (Bombyax of Liparis monachus), welke soms in ons va- 

derland wordt aangetroffen, doch in Duitschland zeer algemeen is, leeft 

als rups ten koste van bosch en bouwgrond, en vreet deze niet zelden 

geheel kaal. De Natuur heeft echter tegen dit schadelijke insekt vijan- 

den gesteld, die de vermeerdering er van tegen kunnen gaan. Ver- 

schillende soorten van glazenmakers of juffertjes (Libellula en Aechna) 

voeden zich met den nonvlinder. RarzrBure verhaalt dat hij door deze 

dieren een sterke vermeerdering van dit insekt heeft zien beletten. 

Ook een onzer fraaiste inlandsche kevers, de Calosoma syeophanta 

of poppenroover, maakt zich in den|larventoestand verdienstelijk door 

de poppen van dezen vlinder te dooden. 

Niet minder schadelijk dan de rups van den nonvlinder, is de wilgen- 

houtrups (Cossus ligniperda), welke in ons vaderland, hoewel weinig 

gezien, toch zeer algemeen is en, door de [stammen der wilgenboomen 

te doorknagen, dezen vaak doodt. 

In ’t algemeen wordt het groote aantal der schadelijke vlinders tegen- 
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gegaan door een bepaalde familie van insekten, die men gezamenlijk één 

algemeenen naam geeft en die voor den mensch van ’t hoogste belang 

zijn. Ik bedoel de Sluipwespen. Wij willen bij deze merkwaardige dieren 

een oogenblik stilstaan. 

De Sluipwespen, ook Iehneumoniden genaamd , behooren tot de orde 

der vliesvleugeligen of Hymenoptera. Als algemeene eigenschap kan men 

opgeven, dat zij in larventoestand parasitisch op vlinders of rupsen 

leven, en wel door hun eieren op deze insekten te leggen. Het aan- 

tal geslachten der sluipwespen is zeer groot, maar in verhouding nog 

grooter is het aantal soorten; nog dagelijks ontdekt men daarvan 

nieuwe, tot dusver onbekende soorten. De wijfjessluipwesp legt met 

haar scherpe legboor onder de huid van een rups, dikwijls ook in de 

eieren van een vlinder, haar eitjes; de daaruit gekomen larven voe- 

den zich met het vet van het dier, waarin zij parasitisch leven. 

Gewoonlijk sterft de rups niet, ja zij verpopt zich zelfs nog, zoodat 

menigeen een vlinderpop vindende, teleurgesteld wordt, hopende een 

of andere vlindersoort te verkrijgen en slechts sluipwespen ziet. Voor- 

heen, toen men nog niet zoo bekend was met de verschijnselen in de 

natuur, werd deze omstandigheid als een onbegrijpelijk raadsel aange- 

merkt; thans echter heeft men de juiste oplossing er van gevonden. — 

Enkele soorten van sluipwespen leggen hun eieren niet in de rups 

maar in de pop ; hiertoe behoort b.v. de poppensluipwesp (Zchneumon pupa- 

rum, later Pteromalus puparum genòemd). Vooral een soort van Witje 

(Pieris erataegi) wordt door dit insekt bezocht. Even als alle sluip- 

wespen is ook deze soort zeer klein; door het mikroskoop bezien, is 

zij echter fraai gekleurd, het lichaam is goudgroen, de vleugels heb- 

ben een purperen weerschijn. | j 
Het aantal Witjes, dat door sluipwespen verdelgd wordt, is zoo groot, 

dat de soort spoedig uitgestorven zou zijn, indien het aantal sluipwes- 

pen niet beperkt bleef. 

Leeft de Pteromalus puparum ten koste van Pieris crataegi, een 

andere sluipwesp en wel van hetzelfde geslacht, namelijk Pteromalus 

Bouchéanus (naar Bovcué, die haar ’t eerst ontdekte), leeft ten koste 

van P. puparum. 

Indien wij rATzZPBURG mogen gelooven, leeft zelfs een derde soort 
nog ten koste der tweede. 

Boven heb ik als schadelijk insekt de bladluis aangehaald en. tevens 
opgemerkt, dat de te groote vermeerdering dezer diertjes vooral door 
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de Onzelieveheersbeestjes wordt tegengegaan; ook enkele sluipwespen , 

hebben deze bij tuinlieden zoo beruchte insekten den oorlog verklaard. 

De bladluizen (Aphidina) leven in groot aantal bij elkaar, en gewoon- 

lijk leeft op een bepaalde plant ook een bepaalde luissoort. Voornamelijk 

leven deze parasieten ten koste der sappen, en daardoor kunnen zij de 

plant dikwijls doen sterven en ziekelijke veranderingen doen ondergaan. 

Sommige mijner lezers zullen wel eens populierbladen gevonden 

hebben, waarvan’ de steel gedraaid was en een holte had gevormd. 

Welnu, dit was het gevolg van het wonen van bladluizen op den po- 

pulier. Toch is het uitzuigen der sappen niet het eenige kwaad, dat 

de bladluizen aan de planten doen; zij scheiden gewoonlijk een kleverig 

vocht af, waaraan de kiemkorrels van schimmelplanten gemakkelijk 

blijven hangen en daardoor op de bladen tot ontwikkeling komen. Het 

is daarom gelukkig dat een te groote vermeerdering dezer woekerdier- 

tjes belet wordt door de genoemde kevertjes en sluipwespen. Ook 

op de rozen treft men vaak bladluiskoloniën aan, hetgeen voorzeker 

aan alle tuinliefhebbers bekend is. Wanneer men nu een dergelijke 

kolonie nauwkeurig beschouwt, ziet men vaak een kleine sluipwesp, 

welke met haar eierlegger de huid van een der luizen tracht te door- 

boren en een eitje er onder te brengen. Wanneer dit gelukt is, zal 

de luis haar levenswijze er niet om veranderen; zij groeit wanneer 

zij nog niet volwassen is, vervelt op bepaalde tijden en het aanwezig 

zijn van het eitje wordt alleen door een zwart vlekje aangetoond. 

Weldra echter is het eitje uitgekomen, de larve voedt zich ten koste 

van de bladluis, en nu is zij spoedig van uitputting gestorven. 

Op dezelfde wijze als de Iehneumoniden handelen de Parasietvliegen. 

Deze insekten behooren tot de orde der tweevleugeligen en brengen 

niet weinig tot de verdelging der schadelijke rupsen toe. 

In de jaren 1844 en 1845 hadden de dennenbosschen in Gelderland 

veel te lijden van de zoogenaamde dennenrups (Trachea piniperda). 

De jonge rupsen sponnen de naalden bijeen en doodden hierdoor de 

pas uitgekomen loten. Bosschen over een uitgestrektheid van honderde 

bunders werden vernield. Toen echter maakte een soort sluipvlieg 

(Nemoraca glabrata) zieh bijzonder verdienstelijk. Men vond dat, op een 

aantal van 6000 rupsen, 4000 met larven dezer vlieg waren bezet: 

de verdelging der rupsen en het behoud van groote uitgestrektheden 

bosch dankte men aan de Aemoraca. Nog op een andere wijze kan 

aan de verwoesting een eìnde gemaakt worden, ofschoon geen dezer 
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middelen in vergelijking komen kan met het middel dat de natuur 

zelve aangewend heeft. Varkens en hoenders, naar de bosschen gedre- 

ven, voeden zich met de rupsen en poppen; groote hoopen mos, waarin 

zich vele poppen bevonden, werden verwijderd; het grootste gedeelte 

echter werd door de sluipvlieg verdelgd. | 

Hebben wij tot nu slechts die insekten besproken , welke met betrek- 

king tot tuin- of landbouw, dus tegenover het plantenrijk schadelijk 

zijn, ik wil nu nog eenige vermelden, welke evenzeer onder de scha- 

delijke insekten moeten gerekend worden en wel tegenover het dieren-- 

rijk. Ik bedoel de horzels (Oestridae). Deze insekten die, ten minste 

bij naam, bij alle lezers bekend zullen zijn, behooren tot de orde der 

tweevleugeligen en zijn vooral merkwaardig om de wijze waarop de 

gedaantewisseling plaats heeft. Als larven leven zij namelijk in de 

maag of in andere deelen van het lichaam van plantenetende dieren, 

als paarden, ezels, runderen, schapen, kameelen, herten enz. 

Men onderscheidt de horzels, naar het dier waarop zij leven, in drie 

soorten, paardenhorzels (Oestrus equi, naar equus: paard), runderhor- 

zels (O. bovis naar bos: rund) en schapenhorzels (0, ovís naar ovis + schaap). 

Het eerstgenoemde insekt legt zijn eieren tusschen de haren van het 

paard en wel voornamelijk op die plaatsen, die het dier met den bek 

bereiken kan, daar ’t het doel van de horzels is, dat de larven in de 

maag komen. Het paard namelijk, dat door likken het jeuken dat de 

larven veroorzaken tracht te doen ophouden, brengt ze in den mond 

en zoo komen zij door den slokdarm in de maag. 

Hier gekomen, zetten zij zich door twee aan den mond geplaatste 

haakjes vast en voeden zich met een etterachtige stof, die zij verkrij- 

gen uit gaatjes welke zij in den maagwand boren. Het aantal larven. 

dat zich op die wijze in de maag kan bevinden, bedraagt soms tot 

zeshonderd. De nadeelige gevolgen, die het aanwezig zijn van dergelijke 

larven voor het paard heeft, bestaan hoofdzakelijk hierin, dat zij het 

slikken moeielijk maken , benauwdheden veroorzaken en, als zij den maag- 

wand doorknagen, het dier doen sterven. Na bijna een jaar in de maag 

te zijn geweest, laten de larven eindelijk los, verlaten met de onbruik- 

bare stoffen het lichaam en ‚verpoppen in den grond. De gedaantewis- 
seling heeft dan verder op de gewone wijze plaats. 

De runderhorzels leven niet in de maag der koeien, maar de larven 
dringen onder de huid door en veroorzaken builen, welke naar ’t schijnt 
voor de runderen geen nadeelige gevolgen hebben. Zij leven, even als 
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de paardenhorzels, van den etter die door het in de huid dringen ge- 

vormd wordt. 

De schapenhorzel eindelijk legt haar eieren in de neusgaten van het 

schaap; de larve kruipt op tot in de voorhoofdsholte en voedt zich 

met het, door haar aanwezigheid, gevormde slijm. Volwassen gewor- 

den, verlaat zij het dier langs denzelfden weg en verpopt in den grond. 

Opmerking verdient het, dat de schapen zich tegen de aanvallen van 

hun vijanden trachten te vrijwaren, door het gpwerpen van zand of door 

het verbergen van den neus in den grond. 

Gewoonlijk echter ontkomen zij aan de horzel niet, die van een gunstig 

oogenblik gebruik maakt, om haar eitjes in de neusgaten te leggen. 

Hiermede heb ik zoowel eenige nuttige als schadelijke insekten be- 

handeld. Zeide ik in den aanvang dat zij over 't algemeen meer goed 

doen dan men oppervlakkig denkt, zoo is het uit de bovenstaande 

regels gebleken, dat de schade die zij kunnen aanrichten nog ontzet- 

tender zijn kan. 

Mocht in ’'talgemeen, ook door het lezen van dit opstel, de belangstel- 

ling voor de klasse der insekten wat grooter worden, en mocht me- 

nigeen het leven dezer dieren in de natuur zelf na willen gaan, dan 

is voorzeker een mijner hoofdwenschen vervuld. 



GEHEUGEN EENER WESP. 

Hen correspondent uit Sneek — wiens onderteekening echter te on- 

duidelijk is, om zijn naam hier te kunnen opnemen — deelde ons 

onlangs het volgende mede, waaraan wij gaarne eene plaats inruimen. 

“Voor eenige dagen in mijn tuin langs een bed, bezet met jonge 

moesplanten, wandelende, zag ik eene wesp een aanval doen op een 

dier groene rupsen, die zulk een vernieling onder deze planten teweeg 

brengen. Door de schermutseling die ontstond, vielen beide op den grond, 

naast den stam der plant. Toen de rups geen teeken van leven meer 

gaf, poogde de wesp er mede weg te vliegen, doch de last bleek te 

zwaar. Nu begon ze haar prooi doormidden te knagen, waarna ze met 

de eene helft. wegvloog. Ik was uiterst nieuwsgierig of ze terug zou 

komen om ook het andere gedeelte weg te halen, en mijne verwachting 

werd bewaarheid. Na verloop van vijf of zes minuten zag ik de wesp 

reeds terug keeren. Ze was kennelijk onzeker omtrent de juiste plek, 

waar het achtergelatene zich bevond, ofschoon ze, door het beschrijven 

van een kringetje rondom den stam van vier of vijf plantjes vóór ze de 

rechte gevonden had, bewees, dat ze met oordeel te werk ging om haar 

doel te bereiken. 

Nadat de wesp het gevondene tusschen hare pooten had gepakt, ver- 

dween zij er mede in dezelfde richting als de eerste maal.” 

EIGENDOMMELIJKE WIJZE VAN LIJKVERBRANDING. 

Ziehier wat men leest in de Revue scientifique van 18 November 
1876, p. 504. 

“De bodem van Nieuw-Orleans is te moerassig dan dat men er de 
dooden op de gewone manier in zou kunnen begraven. Men handelt 
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daarom op de volgende wijze. Op de begraafplaats heeft men “ovens” 

gebouwd, in de gedaante van paralellogrammen, die in een aantal 

vakken, tot 500 toe, verdeeld zijn. Deze ovens zijn vervaardigd uit 

tichelsteenen ; elk vak kan gesloten worden met een marmeren steen 

of met eenvoudig metselwerk. In die vakken worden de lijken geplaatst, 

tegen een jaarlijkschen huurprijs. Indien na een jaar en een dag die 

huurprijs niet voldaan is, wordt het lijk er uitgenomen, om plaats te 

maken voor een ander. Meestal vindt men echter na verloop van dien 

tijd niets meer dan een hoop stof; zoo sterk is de werking der hitte 

in die in de open lucht aan de stralen van een tropische zon bloot- 

gestelde ovens. Het is een ware natuurlijke lijkverbranding.” 

In het bericht wordt niet vermeld hoe ver zich deze zoogenaamde 

ovens van de stad bevinden. Hen 

EEN COLLEGIE-PROEF, 

Een eenvoudige proef, waardoor op eene in het oog vallende wijze 

blijkt, dat bij het verbranden eener kaars het gewicht toeneemt, is 

onlangs door VICTOR MEIJER uitgedacht; zij is de volgende. 

Een stuk van een stearine-kaars, van 4 tot 5 centim. lengte, wordt 

op de schaal van een balans geplaatst. Boven de kaars wordt nu een 

gewoon gaslamp-glas gehangen, dat door middel van een draad aan den 

drager der schaal bevestigd is, in dier voege dat slechts het bovenste 

gedeelte der vlam door de benedenopening van het glas omgeven is. 

In dit glas heeft men vooraf, op 5 tot 6 centim. boven de vlam, een 

stuk metaaldraadnet vastgeklemd, en daarop eenige gewone stukken 

bijtende soda gestapeld, totdat het bovengedeelte van het glas daar- 

mede bijna gevuld is, maar er nog tusschen de stukken genoegzame 

ruimte voor den luchtdoortocht open blijft. Nu wordt, door oplegging 

van gewichten, het evenwicht der beide schalen hersteld en de kaars 

aangestoken. Al spoedig begint de schaal met de brandende kaars te 

dalen. Na 6 minuten bedraagt de toeneming in gewicht 1 gram, na 

een kwartier meer dan 3 gram. 

Wil men de proef nog treffender maken, dan plaatst men op de 

tweede schaal een geheel gelijken toestel, die evenveel weegt, en steke 

nu de eene kaars aan, de andere niet. In weerwil dat dan de aange- 
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stoken kaars kleiner wordt, doen de in de bijtende soda verzamelde 

verbrandingsproducten, hoofdzakelijk koolzuur en water, de schaal 

door hun toenemend gewicht dalen. 

(Ber. d. deutsch. Chem. Ges. 1876. p. 1667). 
HG. 

TOENEMING DER AARDWARMTE IN DE DIEPTE, 

Voor eenigen tijd wekten de uitkomsten, door den heer DUNKER af- 

geleid uit de temperatuurbepalingen in het 3390 voet diepe boorgat 

te Sperenberg, zeer de aandacht. ' Dunker had namelijk daaruit be- 

sloten dat de temperatuur ook hier, evenals overal elders, wel is 

waar met de diepte toeneemt, maar in afnemende mate. Zelfs meende 

hij eene formule daarvoor gevonden te hebben, die, op grootere diepten 

toegepast, tot het zonderlinge resultaat leidde!, dat op 5562 voet diepte 

de temperatuur haar maximum (40°,7 R.) zoude bereiken, om van daar 

af benedenwaarts weder te verminderen, zoodat op 10328 voet diepte 

eene temperatuur van 7°,18 R. zoude bestaan, terwijl op die van 10874 

voet de temperatuur 0° zoude zijn, en op nog grooter diepten negatief 

zoude worden. 

Deze paradoxe stelling werd gretig aangegrepen door den ultra-nep- 

tunist MOER, om het bewijs te leveren van de onhoudbaarheid der 

vroegere voorstelling, dat het inwendige der aarde nog steeds in een” 

gloeienden toestand verkeert. Ook caru voer was voorbarig genoeg 

van zich daarbij aan te sluiten. | 

Thans blijkt uit eene kritische beschouwing der berekeningswijze van 

DUNKER, door Fr, HEINRICH, geplaatst in het MNeues Jahrbuch für Mine- 

ralogie, Geologie und Palaeontologie, 1876, H. 7, p. 716, dat DUNKER 
zich bij de toepassing van de methode der kleinste quadraten om de 

waarschijnlijke fouten te vinden vergist heeft, en dat in werkelijkheid, 

van 700 voet diepte af tot aan den bodem der put toe, de warmte 

met elke 100 voet 0,76 R. toeneemt, hetgeen ongeveer gelijk is aan 
hetgeen men op vele andere plaatsen (1° C. op 30 meter) gevonden heeft. 

HG. 

! Men zie hierover het opstel van den heer scHurINGA De inwendige aardwarmte, 
in den Jaargang 1875, pag. 85 en vlgg. 
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Dr. V. A. JULIUS. 

(Vervolg van blz. 82.) 

Ik ga nu over tot de behandeling van eenige toestellen, waarmede 

men tijdsverloopen bepaalt, en zal in de eerste plaats bespreken de 

sterrenklok. 

Waar men kan, maakt men gebruik van den slinger, omdat hij uit- 

komsten geeft, welke het meest in overeenstemming zijn met die der 

sterrenbeweging. Intusschen wordt de slinger telkens gecontroleerd door 

waarnemingen aan den hemel. 

Elk lichaam, dat zich bewegen kan om een horizontale as, is als 

slinger te bezigen. Gewoonlijk geeft men er een verlengden vorm aan. 

Als men een slinger in beweging brengt, zal hij, na eenige keeren 

heen en weer gegaan te zijn, in rust komen. De weerstand van de 

lucht en de wrijving der as in de tappannen zijn hiervan de oorzaak. 

Zal een slinger mij als tijdmeter dienst doen, dan moet ik weten welk 

onderdeel van een sterrendag zijn slingertijd is en dus bepalen het aan- 

tal malen, dat hij gedurende een sterrendag zijn evenwichtsstand voor- 

bijgaat. Daartoe moet hij in beweging blijven, en tegelijk moet ik tel- 

len hoeveel malen hij in een dag heen en weer gaat. | 

In een klok vindt men nu een inrichting, die den slinger telkens 

7 
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een stootje geeft, zoodat hij niet in rust komt, en tegelijk een inrich- 

ting, die het onnoodig maakt dat men zelf telt. 

Fig. 5. Om den cylinder B,, in nevenstaande figuur 

voorgesteld, is eenige malen een koord gesla- 

gen; het eene uiteinde van het koord is aan den 

cylinder vastgemaakt; aan het andere uiteinde 

hangt een gewicht H, hetwelk tracht den 

cylinder in ronddraaiende beweging te bren- 

gen. Dit kan intusschen niet gebeuren zonder 

dat het kleine getande rad E, , dat ook rondsel 

genoemd wordt, en de wijzer E,‚ die aan het 

uiteinde der as E verbonden is, mededraaien. 

Het rondsel E‚ grijpt in een getand rad 

F; B, kan zich niet bewegen zonder het rad 

F te doen draaien. Op de as, waaraan F be- 

vestigd is, bevindt zich het rondsel F,, dat | 

op zijne beurt in het getande rad G grijpt. 

De as, waarom het getande rad G zich be- 

weegt, is hol en omgeeft de as E; aan het 

uiteinde der as van G is een tweede wijzer 

vastgemaakt. 

Het rondsel HE, bevat 8 tanden; het rad 

F 24 tanden; het rondsel E‚ moet dus tegelijk 

met den cylinder E‚ drie omwentelingen ma- 

ken, om één keer het rad F' te doen omgaan. 

Het rondsel F, heeft 6 tanden, het rad G 24 tanden; het rond- 

sel F, moet dus tegelijk met het rad F' vier omwentelingen maken, om 

één keer het rad G te doen omgaan. 

Hieruit volgt, dat als de wijzer G een volledige omwenteling heeft 

volbracht, de wijzer E er twaalf heeft gemaakt. 

Maar de cylinder E‚ kan door het gewicht H niet in beweging ge- 

bracht worden zonder het groote getande rad E mede te nemen. Het 

groote rad HE kan zich niet bewegen zonder het rondsel D, te. doen 

draaien. Op de as van het rondsel D, is bevestigd het rad D, dat op 

zijne beurt het rondsel C, medevoert, terwijl eindelijk op de as van 

C, zich nog het getande rad C bevindt. 

Het groote rad HB heeft 48 tanden; het rondsel D, 6; zoo dus het 

rad H één volledige omwenteling maakt, worden er door D, en dus 
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door het rad D acht volbracht. Het rad D heeft 45 tanden; het rond- 

sel OC, 6; zoo het rad D één volledige omwenteling maakt, worden 

er door C, en dus door het rad C 7!/, volbracht. Daar 8 x 7!/, gelijk 

60 is, zal, als het rad E één omwenteling maakt, het rad C er 60 

volbrengen. 

Wanneer het rad C geheel vrij was en het gewicht een zekere grootte 

bezat, zou het geheele raderwerk in beweging komen; indien dan C 

720 omwentelingen gemaakt had, zou Eer 12 en G er 1 hebben volbracht. 

Maar het rad C wordt in zijn draaiing belemmerd door een zooge- 

naamd anker, waaraan zich van weerszijden een tand B bevindt. Het 

anker is bevestigd aan de as B en kan hierom een schommelende be- 

weging krijgen. Telkens als een tand B van het anker steunt tegen een 

tand van het rad C, zal het geheele raderwerk in rust zijn. Laat het 

anker het rad C vrij, dan stelt het raderwerk zich in beweging. 

De schommeling van het anker wordt verkregen door den slinger. 

De slinger, die hier afgebeeld is, bestaat uit een houten staaf, aan 

het onderuiteinde waarvan een lensvormig metalen lichaam is vast- 

gemaakt. Aan het bovenuiteinde bevinden zich twee koperen haken, 

waarmede de staaf gehangen wordt aan een korte stalen veer, welke 

met de staaf den slinger uitmaakt. De horizontale as is het boveneinde 

der stalen veer, waar zij tusschen plaatjes is vastgeklemd. 

Aan de as B, waarom het anker zich kan bewegen, is een verticale 

ijzeren stang bevestigd, die in een horizontale pin eindigt. Deze hori- 

zontale pin steekt door een opening in de houten staaf van den slinger. 

Indien de slinger heen en weer gaat, wordt de ijzeren stang en 

hiermede het anker heen en weer bewogen. Telkens wordt daarbij het 

rad C vrij; door het gewicht H komt het geheele raderwerk in beweging. 

Wanneer de slinger zijn uitersten stand links heeft, zal de rechter- 

tand van het anker het raderwerk tegenhouden. Gaat de slinger zijn 

evenwichtsstand voorbij, dan is het raderwerk een oogenblik vrij ; maar 

bij een kleine afwijking rechts zal de linkertand van het anker de 

beweging weer verhinderen. De inrichting is zoodanig dat, als de slin- 

ger twee malen zijn evenwichtsstand voorbij is gegaan, het rad C om 

één tand verder is gekomen. Het rad C heeft dertig tanden. Na 60 

slingertijden heeft het dus één omwenteling gemaakt. 

Door de verbinding van den slinger met het raderwerk zou hij nog 

eerder in rust komen, dan wanneer hij zich vrij kon bewegen, indien 

men niet op eigenaardige wijze daartegen gewaakt had. 
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De tanden van het rad C hebben een bijzonderen gespitsten vorm. 

Die van het anker zijn schuin afgesneden. Indien nu bij de bewe- 

ging van den slinger naar rechts de rechtertand van het anker het 

rad C vrijlaat, ontvangt hij van het in beweging geraakte rad C een 

stoot naar rechts. Deze stoot, welken het anker krijgt, wordt door 

middel van de iĳzeren stang, die met de as B verbonden is, overge- 

bracht op den slinger. Aldus blijft de slinger in beweging. | 

Er is aan de klok nog een ringvormige plaat aangebracht, waar- 

langs de wijzers E en G zich bewegen. Deze ring is in 60 deelen ver- 

deeld en ook in 12 deelen. De verdeeling in 60 deelen is gemaakt voor 

den wijzer E; die in 12 deelen voor den wijzer G. De vijfde deelstreep 

van de verdeeling E valt samen met de eerste van de verdeeling G, enz. 

Wanneer de slinger 60 slingeringen volbracht heeft, zal het rad C 

één geheele omwenteling gemaakt hebben; het rad E daarentegen één 

zestigste omwenteling, zoodat de wijzer E zich om één verdeeling heeft 

verplaatst en G een zeer kleine draaiing heeft ondergaan. Zoo de 

slinger 3600 maal zijn evenwichtsstand is voorbijgegaan, heeft het rad 

C 60 omwentelingen gemaakt, het rad E één geheele omwenteling; 

de wijzer E heeft de geheele wijzerplaat rondgeloopen en de wijzer G 

is om één verdeeling verplaatst. 

De toestel zal slechts zoolang in werking blijven als het gewicht H 

den cylinder tracht te doen draaien. Heeft H zijn laagsten stand be- 

reikt, dan is de klok, wat mer noemt, afgeloopen. 

Om dit te voorkomen of, zoo de klok is afgeloopen, haar weder in 

werking te brengen, bevindt zich om den cylinder H, een tweede koord, 

aan het uiteinde waarvan het gewicht H, hangt, dat veel kleiner is 

dan het gewicht H. Gaat H naar-beneden, dan rolt zich het koord, 

waaraan H, hangt, om den cylinder op. De cylinder is niet vast ver- 

bonden met de as, waaraan het groote rad E en het rondsel B, zijn vast- 

gemaakt. Aan het groote rad E is een pal bevestigd, die door een veer 

tegen een tand gedrukt wordt van een getand rad, dat met den cylin- 

der één geheel vormt. Het gewicht H kan niet naar beneden gaan zon- 

der dat, door de werking van de pal, het rad E en het rondsel E,‚ in 

draaïing worden gebracht. 08 
Maar trekt men aan het koord, waaraan H, hangt, dan beweegt 

zich de cylinder B, zonder het groote rad E mede te voeren. De pal 

wordt namelijk opgelicht en gedrukt tegen een volgenden tand van het 

rad dat met den cylinder één geheel uitmaakt. Het koord, waaraan 
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het gewicht H bevestigd is, wordt op deze wijze weder om den cylin- 

der gewonden. 

Voor elke plaats wordt de sterrendag gerekend te beginnen als een 

zeker punt van den hemelbol, het voorjaarsnachteveningspunt, boven 

den horizon van de plaats zijn hoogsten stand bereikt. Op dat oogen- 

blik brengt men den wijzer G op de verdeeling 12 en den wijzer E op 

de verdeeling 60, zoodat de wijzers elkaâr bedekken. Dit kan men doen 

omdat de wijzers G en E niet vast verbonden zijn aan de assen G en HE, 

maar aangebracht zijn op holle assen, welke de assen G en E omslui- 

ten. Bewegen zich de assen, zoo gaan de wijzers tengevolge van de 

zich ontwikkelende wrijving mede; maar men kan de wijzers verplaatsen 

terwijl de assen in rust blijven, omdat de ontwikkelde wrijving niet 

groot genoeg is om ze mede te voeren. 

Men kiest den slinger zoodanig, dat hij in een sterrendag ongeveer 

24 60 X60 of 86400 maal zijn evenwichtsstand inne De slin- 

ger is dan wat men noemt een secondenslinger. 

Laten wij onderstellen dat de slingertijd juist een seconde is. Als hij 

60 slingeringen gemaakt heeft, heeft het groote rad E één zestigste 

omwenteling volbracht en is de wijzer E om één verdeeling vooruit- 

gekomen. In plaats van te zeggen: er zijn 60 slingeringen door den 

slinger gemaakt, zegt men: er is een minuut voorbij. Telkens als de 

wijzer E om één verdeeling zich verplaatst heeft, is één minuut ver- 

loopen; van daar dat men E den minuutwijzer noemt. 

Zijn er 60 Xx 60 slingeringen geweest, zoo heeft de wijzer E een gansche 

omwenteling volbracht en is de wijzer G één verdeeling verder geko- 

men. Men zegt dat een uur verloopen is, en G heet de uurwijzer. 

Wanneer het voorjaarsnachteveningspunt op nieuw zijn hoogsten stand 

heeft bereikt, zal de wijzer G twee volledige omwentelingen hebben 

volbracht en gekomen zijn op de verdeeling 12; E heeft er 24 gemaakt 

en staat op 60. 

Dit zal zoo zijn, indien de slingertijd juist één seconde is. In de 

meeste gevallen zal de slingertijd iets te groot of iets te klein wezen. 

Is hij te groot, zoo zal bijv. de wijzer E niet op 60 staan maar op 

59. Men moet dan den slingertijd een kleine verandering doen onder- 

gaan, Dit bereikt men door middel van een schroef, die zich aan het 

onderuiteinde van den slinger bevindt en waarop het lensvormige me- 

talen lichaam rust; door middel van die schroef kan men het lensvor- 

mige lichaam verplaatsen. Brengt men het hooger, zoo neemt de slin- 
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gertijd van den slinger af; brengt men het lager, zoo wordt de slin- 

gertijd grooter, Men ziet hoe men den slingertijd zoo kan regelen, dat 

hij niet merkbaar verschilt van één seconde. 

Dikwijls is nog een secondenwijzer aanwezig; deze is dan op de as 

C vastgemaakt. 

De klok, welke ik hier beschreven heb, is van de meest eenvoudige 

inrichting. Het is ook mijn doel niet om u op de hoogte te brengen 

van alle verbeteringen, die uitgedacht zijn om den regelmatigen gang 

er van te verzekeren. Dit alleen zon het onderwerp van een voordracht 

kunnen uitmaken. Alleen wil ik op enkele punten wijzen, waarin ge- 

woonlijk een sterrenklok van deze verschilt. 

In de eerste plaats volbrengt de uurwijzer in een sterrendag niet 

twee volledige omwentelingen, maar slechts één. De wijzerplaat is in 

24 deelen verdeeld, en telkens verloopt er een uur voordat de wijzer 

een verdeeling verder komt. Men kan dit bereiken door het aantal tan- 

den van het rad G te verdubbelen. De sterrenkundigen tellen ook tot 

24 uur; moeten er nog twee uren verloopen voordat het voorjaars- 

nachteveningspunt zijn hoogsten stand bereikt, dan zeggen zij dat het 

22 uur is. 

Bij het opwinden der klok doet zich het bezwaar voor dat zij een 

oogenblik tot stilstand gebracht wordt, daar het gewicht H zijne ge- 

wone werking niet kan uitoefenen. Dit moet voorkomen worden. Men 

kan bijv. een veer aanbrengen, die gedurende het opwinden het groote 

rad E voortdrijft. 

Vervolgens ondervindt de slinger den invloed van de verandering in 

temperatuur en in den weerstand, dien de lucht biedt. 

Een sterrenklok wordt dikwijls geplaatst in een ruimte waarin de 

dichtheid en daarmede de weerstand der lucht dezelfde blijft. Op deze 

wijze kan die bron van onregelmatigheden weggenomen worden; ook 

langs anderen weg kan men er toe geraken. 

Men heeft wel op enkele plaatsen gepoogd de sterrenklok in een af- 

gesloten ruimte te brengen waarin ook de temperatuur standvastig is, 

bijv. door haar in een diepen daartoe vervaardigden kelder te stellen. 

Meestal tracht men echter op andere wijze den nadeeligen invloed van 

temperatuursveranderingen te ontgaan. De slinger heeft dan een eigenaar- 

dige samenstelling. Deze slinger bijv. bestaat uit een stalen staaf ein- 

digende in een stalen hollen cylinder. In den cylinder bevindt zich kwik. 

Bij verwarming zet zich de stalen staaf uit en wordt langer; tenge- 
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volge hiervan neemt de slingertijd toe. Maar het kwik in den cylinder 

zet zich ook uit, wat een verkorting van den slingertijd met zich brengt. 

Daar nu bij een zelfde verhooging van temperatuur een kwikmassa zich 

meer uitzet dan een stalen lichaam van gelijken omvang, kan men de 

hoeveelheid kwik in den cylinder zoodanig regelen , dat bij verwarming of 

afkoeling de slingertijd geen merkbare verandering ondergaat. 

In de hier afgebeelde klok is de slinger voortdurend in verbinding 

met het raderwerk door middel van de ijzeren stang, die aan de as 

van het anker bevestigd is. Daardoor wordt de slinger in zijn vrije 

beweging eenigszins gehinderd. In een sterrenklok zorgt men dat de 

slinger slechts in bepaalde standen in verbinding met het raderwerk 

komt; de belemmering, die de slinger ondervindt, is dan veel geringer. 

De sterrenklok wijst aan wat men noemt den sterrentijd. Wordt deze 

ook gegeven door de klokken, welke men in het dagelijksch leven ge- 

bruikt? Neen; de slingertijd in gewone klokken is grooter dan die in 

een sterrenklok. 

Tengevolge van de beweging der aarde om de zon schijnt de laatste 

zich te midden van de vaste sterren te verplaatsen. Dit veroorzaakt 

dat, als heden de zon en de ster S tegelijk haar hoogsten stand boven 

den horizon bereiken, morgen de ster S eerder culmineert dan de zon. 

Zooals ik reeds opgemerkt heb, hangt het geheele burgerlijke leven 

samen met de zon; naar haar regelen wij onzen arbeid en onze rust. 

Als de zon haar hoogsten stand bereikt, is het voor ons het midden 

van den dag. Hielden wij ons aan de aanwijzingen van de sterrenklok, 

dan zou heden bijv. het midden van onzen dag te acht uur vallen ; 

een paar weken later te negen uur; na een maand te tien uur enz. 

Hoe geschikt de sterrentijd voor de sterrenkundigen moge zijn, voor 

het dagelijksch leven is hij onbruikbaar. 

Voor hetgeen men noemt de burgerlijke tijdrekening heeft men den 

zonnedag ingevoerd, dat is het tijdsverloop tusschen twee opeenvol- 

gende culminaties der zon. Maar een moeielijkheid doet zich voor. Een 

zonnedag is nu eens vier en een halve minuut langer dan een ster- 

rendag, dan eens drie minuten 40 seconden. Men is niet in staat een 

uurwerk te maken, dat de onregelmatigheden van de beweging der 

zon in vergelijking met die der sterren, weergeeft. 

Indien men geen groote nauwkeurigheid verlangt, kan men gebruik 

maken van den zonnewijzer. Men plaatst den stok evenwijdig aan de as 
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der aarde, waardoor de schijf evenwijdig komt aan het vlak, waarin 

de zon in den loop van een dag zich beweegt. Telkens als de zon haar 

hoogsten stand bereikt, valt de schaduw van den stok langs dezelfde 

lijn; men zegt dat het dan middag is of twaalf uur. Heeft de schaduw 

een verplaatsing ondergaan gelijk aan >; van een geheele omwente- 

ling, dan zegt men dat er een uur verloopen is, eng. 

De zonnewijzer voldoet echter niet aan de behoeften van den tegen- 

woordigen tijd. Door fijne waarnemingen op de zon zou men genoeg- 

zame nauwkeurigheid kunnen verkrijgen, maar slechts enkelen kunnen 

deze uitvoeren. En alles houdt op, zoodra de zon onder den horizon 

is of door wolken bedekt wordt. 

Men heeft daarom een tijdrekening ingevoerd, die het gebruik van 

klokken mogelijk maakt, en toch niet onoverkomelijke bezwaren ont- 

moet in de eischen van het dagelijksch leven. 

De zon schijnt in den loop van een jaar te midden der sterren een 

cirkel te beschrijven, Intusschen legt zij elken dag niet hetzelfde boogje 

langs dien cirkel af; bovendien staat het vlak van den cirkel niet lood- 

recht op de as der aarde, Hierin ligt de oorzaak van den afwisselenden 

duur van een zonnedag. 

Om den ganschen cirkel te doorloopen, heeft de zon noodig 366,242203 

sterrendagen. Men stelt zich nu voor, dat als de zon in het zoogenaamde 

voorjaarsnachteveningspunt staat, een denkbeeldige zon die plaats ver- 

laat en zich in een vlak loodrecht op de as der aarde gaat bewegen, 

en wel regelmatig in vergelijking met de dagelijksche beweging der 

sterren, terwijl ze tegelijk met de ware zon na 366,242203 sterren- 

dagen weer het voorjaarsnachteveningspunt bereikt. 

Men noemt het tijdsverloop tusschen twee opeenvolgende culmina- 

ties van deze denkbeeldige zon een middelbaren zonnedag. De middel- 

bare zonnedag is altijd even groot en wel ongeveer vier minuten lan- 

ger dan de sterrendag. Het 24ste gedeelte van een middelbaren zonnedag 

noemt men een uur middelbaren zonnetijd; het 60ste gedeelte van dit 

uur een minuut middelbaren zonnetijd; het 60ste gedeelte van zulk een 

minuut een seconde middelbaren zonnetijd. Deze laatste is natuurlijk 

iets grooter dan de seconde sterrentijd. Men zorgt nu dat de slinger 

van de klok, die den middelbaren zonnetijd zal aanwijzen, juist één 

seconde middelbaren zonnetijd tot slingertijd heeft. Dit is het geval 

bij onze gewone klokken. 

Als de denkbeeldige zon culmineert heeft men het midden van den 
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middelbaren zonnedag; men zegt dat het 12 uur middelbaren tijd is. 

De ware zon zal, met uitzondering van vier dagen in het jaar, altijd 

iets vroeger of iets later zijn hoogsten stand bereiken dan de denk- 

beeldige zon. Dit verschil is evenwel niet groot en in het dagelijksch 

leven weinig hinderlijk. De grootste waarde er van is ongeveer 16 

minuten. In het midden van Februari culmineert de ware zon 14 mi- 

nuten later; in het begin van November 16 minuten eerder dan de 

denkbeeldige zon. Al is het niet hinderlijk, het is toch zeer goed op 

te merken. In Januari en Februari is de zon vóór den middag, zo0- 

als hij door onze klokken wordt aangewezen, merkbaar korter boven 

den horizon dan na den middag. In November doet zich het omge- 

keerde voor. 

Hoe worden onze klokken geregeld? Slechts weinigen zijn in staat 

het oogenblik te bepalen, waarop de denkbeeldige zon culmineert. Die 

weinigen zijn het dan ook, welke het publiek moeten helpen. 

Men kent voor elken dag van het jaar het verschil tusschen den mid- 

delbaren zonnetijd en den waren zonnetijd; ook dat tusschen den mid- 

delbaren zonnetijd en den sterrentijd. Op de sterrenkundige observato- 

 riën wordt dagelijks de aanwijzing van de sterrenklok door waarne: 

mingen aan den hemel gecontroleerd; men kan ook rechtstreeks den 

waren zonnetijd. bepalen. Op beide wijzen is nu de juiste middelbare 

…_zonnetijd te vinden. 

In ons land houdt men zich hiermede in het bijzonder bezig op de 

sterrenwacht te Leiden. Per telegraaf wordt naar Amsterdam geseind, 

welk uur op een gegeven oogenblik door een juiste klok voor middel- 

baren zonnetijd in Amsterdam moet aangewezen worden. De hoofdstad 

zendt op hare beurt aan alle mogelijke telegraafkantoren van ons land 

de tijdsaanwijzing van haar klok over. 

Achten de regeeringen van onze steden een goede tiĳdsregeling van 

belang, zoo zulien zij zich met de telegraafkantoren in verbinding stellen 

om de openbare klokken te regelen. 

Eindelijk volgt het publiek de aanwijzing van de openbare klokken. 

In ons geheele land behooren deze den middelbaren zonnetijd van Am- 

sterdam aan te geven. 

De inrichting der klokken, die men het meest in onze huizen ziet, 

en die gewoonlijk pendules genoemd worden, komt overeen met die der 

door mij beschreven klok, Alleen wordt het raderwerk niet gedreven 
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door een gewicht, maar door een spiraalsgewijze opgewonden stalen 

veer. Deze veer is vast verbonden met een as, de as, die men rond- 

draait als men de pendule opwindt. Zij bevindt zich in een trommel, 

en is met haar andere uiteinde hieraan bevestigd. De opgewonden veer 

tracht zich te ontspannen; de as kan zij niet in beweging brengen want 

een pal verhindert de as in een andere richting te draaien dan in die 

waarbij de veer wordt opgerold. Wil de veer zich ontspannen, zoo moet 

zij den trommel in beweging brengen, hetgeen zij alleen doen kan in- 

dien het anker het rad C vrijlaat. 

De meest verbreide uurwerken zijn wel de horioges. Zij doen in re- 

gelmatigheid van gang onder voor de slingeruurwerken, maar hebben 

het voordeel dat zij, zonder groote stoornis te ondervinden, kunnen ver- 

plaatst worden en schokken kunnen verduren. Het is ook HUYGENS ge- 

weest, die het eerst de inrichting van een bruikbaar zakuurwerk heeft 

aangegeven. Reeds vóór hem, sommigen meenen in het midden der 15de 

eeuw, waren draagbare uurwerken bekend, maar zij gaven, evenals de 

vaste uurwerken van dien tijd, zulke slechte uitkomsten , dat bijv. rycro 

BRAHÉ bij zijn sterrenkundige waarnemingen de voorkeur gaf aan een 

waterklok. | 

In de horloges is het hoofdbestanddeel een zeer fijne spiraalsgewijze 

Fie. 6. opgewonden stalen veer, verbonden met hetgeen 

men de balans noemt. De balans, zooals uit nevens- 

staande afbeelding te zien is, is een metalen rad ; 

eigenlijk een massieve ring, die met drie spaken 

verbonden is aan de as, waarmede de balans zich 

heen en weer kan bewegen. Aan die as is ook 

bevestigd het eene uiteinde der fijne spiraalveer; het andere uiteinde 

hiervan is vastgemaakt aan een der wanden van het horloge. De veer 

is zoodanig bewerkt dat, als zij geheel vrij gelaten werd, zij zich niet 

tot een rechten band zou ontrollen, maar den spiraalvorm zou be- 

houden. Geeft men aan de balans een stootje, zoodat de spiraalveer 

verder opgewonden wordt, dan tracht deze zich te ontspannen en deelt 

aan de balans een teruggaande beweging mede. Door de vaart, die 

de balans verkrijgt, slingeren balans en veer voorbij den stand waarin 

zij in rust zijn. Vandaar dat de veer zich weer gedeeltelijk tracht op 

te rollen, maar ook hierbij gaan balans en veer den evenwichtsstand 

voorbij. De weerstand der lucht en de wrijving, die de as in hare tap- 
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pannen ondervindt, veroorzaken dat na eenige slingeringen veer en 

balans in rust komen. 

Als men de dekplaat van een horloge openslaat, kan men de spi- 

raalveer en de balans zien liggen; gezamenlijk worden zij de onrust 

genoemd. 

Wat de slinger is voor de gewone klok, is de onrust voor het hor- 

loge. De tijdsverloopen tusschen de oogenblikken waarop de onrust voor- 

bij haar evenwichtsstand gaat, kunnen als gelijk beschouwd worden, 

hetgeen uitkomsten geeft welke genoegzaam overeenstemmen met die 

van den slinger. Men spreekt ook van den slingertijd der onrust. In 

de meeste horloges is de slingertijd niet één seconde middelbaren zon- 

netijd, maar bijv. % of „%; seconde. 

Twee dingen moeten nu door de verdere inrichting bereikt worden. 

De beweging van de onrust moet onderhouden worden, en het moet onnoo- 

dig zijn dat men zelf telt hoeveel malen de onrust haar evenwichts- 

stand voorbijgaat. 

Er daartoe is een raderwerk aangebracht, dat ik niet uitvoerig behoef te 

beschrijven, omdat het bijna niet verschilt van datgene, hetwelk wij 

in de klok hebben gevonden. Een veer, zooals men er in pendules 

heeft, brengt het raderwerk in beweging, zoodra het rad, dat over- 

eenkomt met het rad C van de klok, vrij wordt gelaten. 

Fie. 7. Dit rad is geplaatst in een vlak 

loodrecht op de as van de onrust. De 

tanden er van verheffen zich boven het 

rad, zooals in nevensstaande af beelding 

te zien is. De as van de onrust heeft een 

bijzonderen vorm. Zij is gedeeltelijk 

een halve holle cylinder, waarvan 

nog een stuk is weggesneden. Het 

gedeelte van den halven cylinder bo- 

ven deze opening bevindt zich op 

dezelfde hoogte als de tanden van het rad C. 

Bij de heen- en weergaande beweging van de onrust, waaraan ook 

Fig. 8. deze halve holle cylinder deelneemt, 

wordt telkens een tand van het rad 

C tegengehouden; nu eens door de 

binnenvlakte, dan weer door de bui- 

tenvlakte van den cylinder (fig. 8). Op het oogenblik dat de cylinder 
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den tand vrij laat, ontvangt hij van den tand een stootje, en zoo 

wordt verhinderd dat de onrust tot stilstand komt, 

Horloges, waarin deze inrichting aangebracht is, noemt men cylin- 

der-horloges. 

Telkens als de onrust tweemaal haar evenwichtsstand voorbijgegaan 

is, is het rad C om één tand verder gekomen. Door middel van het 

raderwerk verplaatst zich de minuutwijzer na 150 of na 288 slinger- 

tijden om één verdeeling; er is een minuut verloopen; na 60 Xx 150 of 

60288 slingertijden is de uurwijzer één verdeeling verder gekomen 

en een uur is voorbijgegaan. 

Indien de slingertijd van de onrust niet juist ®%, of °,, seconde is, 

maar bijv. iets grooter, dan zal het uurwerk achterloopen. Men moet 

dan den slingertijd een kleine verandering doen ondergaan. Daartoe wordt 

de fijne spiraalveer bij het uiteinde, hetwelk vast verbonden is met 

den horlogewand, omgeven met een metaalstukje, waarin de spiraal 

vastgeklemd is. Het gedeelte der spiraal tusschen dit stukje en den 

horlogewand neemt geen deel aan de heen--en weergaande beweging. 

Het metaalstukje is bevestigd aan een stalen naald, welke om een as, 

die de as der balans omgeeft, draaibaar is. Verplaatst men deze naald 

in den eenen zin, dan maakt men het gedeelte der spiraalveer , dat 

heen en weer slingert, grooter; de slingertijd neemt daardoor toe. Draait 

men de naald in den anderen zin, dan verkort men het werkzame deel 

der spiraal en de slingertijd wordt kleiner. 

Het is duidelijk dat de inrichting van het eene horloge eenigszins af 

zal wijken van die van het andere; maar in verdere bijzonderheden wil 

ik niet treden. Alleen maak ik nog melding van een soort van draag- 

bare uurwerken, die geschikt zijn voor het doen van zeer nauwkeurige 

tijdsbepalingen, Gewoonlijk worden zij chronometers genoemd. Tegen- 

woordig wordt door elk schip, dat een zeereis gaat aanvaarden, één 

of meer van die uurwerken medegenomen. Zij moeten blijven aanwij- 

‚zen den middelbaren zonnetijd van de plaats van afvaart of van een 
andere om bijzondere redenen daarvoor uitgekozen plaats. Uit het ver- 

schil tusschen de aanwijzing der chronometers en den uit waarnemingen 

op de zon bepaalden middelbaren zonnetijd voor de plaats waar het 
schip zich bevindt, leidt men de geographische lengte af van het punt 
waar men is. 

In de chronometers is de cylinder vervangen door een andere inrich- 

ting, waardoor de onrust niet voortdurend met het raderwerk in ver- 
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binding staat. Ook heeft men rekening gehouden met den invloed, dien 

temperatuurswisselingen op den slingertijd van de onrust kunnen uit- 

oefenen, en, evenals bij den slinger in goede klokken, gezorgd dat bij 

elke temperatuur, binnen zekere grenzen, de slingertijd dezelfde is. Zoo 

krijgt men toestellen, die maanden lang met de gewenschte nauwkeu- 

righeid den tijd van de plaats van afvaart aangeven. Ik behoef niet 

te zeggen dat, hoever men het ook in het vervaardigen van chronome- 

ters gebracht heeft, een vast slingeruurwerk de voorkeur verdient, zoo- 

dra men op vasten bodem blijft. 

Met de toestellen, die ik achtereenvolgens besproken heb, kan men 

de grootte van tijdsverloopen leeren kennen en ook tijdstippen bepalen, 

waarop een of ander verschijnsel zich vertoont. Een tijdstip is bepaald 

door het tijdsverloop tusschen dat tijdstip en een ander bekend tijd- 

stip. Door middel van een klok vind ik bijv. dat een spoortrein veer- 

tig minuten noodig heeft om van Utrecht naar Amsterdam te komen. 

Zeg ik, dat ik te twee uren Amsterdam bereik, dan bedoel ik hier- 

mede, dat tusschen het oogenblik waarop de denkbeeldige zon, van 

welke ik straks sprak, haar hoogsten stand in Amsterdam voorbijgaat 

tot het oogenblik van aankomst, twee uren verloopen. 

De meeste uurwerken tikken hoorbaar: dit geluid wordt veroorzaakt 

doordien telkens een tand van het rad C tegen een tand van het an- 

ker of tegen den wand van den cylinder stoot. Daardoor is men in 

staat zelfs bij uurwerken waar een secondenwijzer ontbreekt, tijdsver- 

loopen te bepalen die tot op een halven slingertijd nauwkeurig zijn. 

In vele gevallen is men hiermede niet tevreden. Geoefende waarne- 

mers kunnen nu wel tot één tiende van een seconde schatten, maar 

verder kan men ket met klokken niet brengen. Verlangt men grootere 

nauwkeurigheid, of wil men tijdsverloopen bepalen die kleiner zijn dan 

één tiende seconde, zoo moet men van andere toestellen gebruik maken. 

Alle toestellen van dien aard te beschrijven, zou veel meer tijd verei- 

schen dan waarover ik nog beschikken mag. Ik kies er één uit en wel 

datgene, hetwelk door den hoogleeraar pONDERS is ingericht en dat ik 

door zijne welwillendheid in staat ben u te toonen. 

Om dezen hollen metalen cylinder (fig. 9) is een papier gelegd, dat 

met roetzwart bedekt is geworden door het boven de vlam van een 

petroleumlamp te houden. De as van den cylinder bestaat uit een hori- 
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zontaal gestelde spil; hierin is een schroeflijn gesneden; zij rust in twee 

schroefmoeren. Aan het eene uiteinde der spil bevindt zich een kruk 

met een handvat; hiermede kan men de spil in draaiende beweging 

brengen, welke ook aan den cylinder wordt meegedeeld; maar tegelijk 

ondergaan spil en cylinder een zijdelingsche verplaatsing. 

Houd ik een stift tegen den cylinder en draai ik het handvat rond, 

zoo zal op het met roetzwart bedekte papier een streep zichtbaar worden. 

Deze streep is niet een deel van een cirkel, maar een deel van een schroef- 

lijn, zoodat als de cylinder een volledige omwenteling 

heeft volbracht, de stift niet weer op dezelfde plaats van 

vj gn het papier drukt, maar meer links of meer rechts. 

Zoo de stift niet in rust blijft, maar zich in een hori- 

zontaal vlak heen en weer beweegt, zal de beschreven 

lijn een ander voorkomen krijgen en ongeveer dezen vorm 

D vertoonen (fig. 10). Beschouw ik een stuk AB van deze 

lijn, zoo kan ik gemakkelijk vinden hoeveel malen de 

er stift heen en weer is gegaan in den tijd waarin zij dat 

deel beschreven heeft. Toen zij in, A op het papier een 

F indruk maakte, bevond zij zich in haar uitersten stand 

links; in C was zij in haar uitersten stand rechts ; enz. Om 

de liĳn AB te teekenen, heeft zij vijf malen van haar 

eenen uitersten stand in den anderen moeten komen. 

Fig. 10. 

B 
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Het zal u bekend zijn dat, als een zoogenaamde stemvork een toon 

geeft, de beenen er van een heen- en weergaande beweging hebben. 

Beurtelings naderen zij elkander en verwijderen zij zich van elkaâr. 

De hoogte van den toon, door de stemvork voortgebracht, hangt af 

van het aantal malen, dat in een zeker tijdsverloop elk der beenen heen- 

en weer gaat. Uit de hoogte van den toon kan men zelfs bepalen hoe- 

veel keeren dit in de seconde gebeurt. 

Zie hier een stemvork, die, in trilling gebracht, geen toon voort- 

brengt. Het blijkt namelijk dat, zoo de beenen minder dan ongeveer 

32 malen in de seconde zich heen en weer bewegen, de veroorzaakte 

luchtverstoring geen indruk op ons gehoororgaan maakt. Langs een 

anderen weg heeft men gevonden dat deze stemvork, zooals men het 

uitdrukt, 15 trillingen in de seconde volbrengt. . 

Aan een der beenen is een stift aangebracht, welke aan de bewe- 

ging deelneemt. Stel ik de stift zoodanig dat zij zich daarbij in een 

horizontaal vlak verplaatst, en doe ik haar drukken tegen het met roet- 

zwart bedekte papier , zoo zal bij de draaiing van het handvat een kromme 

lijn beschreven worden van den vorm dien ik zoo even liet zien (Fig. 10). 

Neemt men nu aan, hetgeen zeker binnen enge grenzen juist is, dat 

elk der beenen een heen- en weergaande beweging telkens in het- 

zelfde tijdsverloop volbrengt, zoo besteedt de stift, om van haar uiter- 

sten stand links naar haar uitersten stand rechts te komen, „, van een 

seconde. Men weet dus dat de stift om van A naar E te komen 3, of 

ip seconde noodig heeft. 

In plaats van deze stemvork kan ik een andere aanbrengen die 50 

of 100 of 500 trillingen in de seconde maakt. Zie hier er een van 

260 trillingen. Laat ik haar op de aangegeven wijze een kromme lijn 

teekenen, zoo gebruikt zij, om van A naar C te komen, 54} seconde. 

Dit is de toestel; ik moet nu nog door een paar voorbeelden het 

gebruik toelichten, dat men er van maakt. 

Hier staat een elektriciteitsbron. Zoodra men de zoogenaamde polen 

door een metalen draad verbindt, zal de elektriciteit van de eene pool 

naar de andere vloeien. Den draad leid ik om een magneet, die met 

dezen wijzer verbonden is en om een horizontale as kan draaien; ver- 

der om een week ijzeren staafje. Vloeit de electriciteit door den draad, 

zoo zal de magneet in beweging geraken, hetwelk zich openbaart in 

de verplaatsing van den wijzer; tegelijk zal het week ijzeren staafje 
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magnetisch worden, waardoor het in staat is een ander stuk week ijzer 

aan te trekken. Dit stuk ijzer bevindt zich aan het eene uiteinde van 

een hetboom, waar ook een stift is aangebracht; het andere uiteinde 

wordt door een veer naar beneden getrokken. De stift stel ik zooda- 

nig dat zij, zoodra de hefboom door het magnetisch worden van het 

staafje in beweging geraakt, tegen het met-roetzwart bedekte papier 

aandrukt en wel in een punt, dat gelegen is in hetzelfde horizontale 

vlak waarin de stift van de stemvork heen- en weergaat (Zie fig. 9). 

Op het oogenblik is de metalen geleiding tusschen de polen der elek- 

triciteitsbron verbroken; maar ik behoef dezen draad maar in dit 

kwikbakje te steken om aan de elektriciteit gelegenheid te geven door 

den draad te stroomen en hare werking op den magneet en het stukje 

week iĳzer uit te oefenen. 

Er moet nu onderzocht worden hoe de grootte van den uitslag, dien 

de magneet en daarmede de wijzer verkrijgt, af hangt van den tijd ge- 

durende welken de elektriciteit door den draad vloeit, in de onderstel- 

ling dat die tijd zeer kort is. Daartoe sluit ik de geleiding en verbreek 

haar terstond weer; ik lees af hoe groot de afwijking der naald wordt. 

Zoolang als de geleiding gesloten is geweest, heeft de stift, die aan 

den hefboom bevestigd is, gedrukt tegen het met roetzwart bedekt 

papier, en daarbij een boogje PQ van een schroeflijn 

beschreven. Om het tijdsverloop te kennen gedurende 

hetwelk de electriciteit haar werking heeft doen ge- 

voelen, behoeft men maar te bepalen welken tijd deze 

stift besteed heeft om dat boogje PQ te teekenen. 

Deze wordt gevonden uit de kromme lijn AB, door de 

stift van de stemvork achtergelaten (fig. 11). Men 

trekke door P een horizontale lijn, die de kromme lijn 

AB in K ontmoet, en evenzoo een lijn door Q, die 

AB in L treft. De lijnen PQ en KL zijn in gelijke 

tijdsverloopen beschreven. De stift der stemvork is 

daarin drie keeren van zijn eenen uitersten stand in den anderen ge- 

komen, en heeft nog den weg van rechts naar links voor een gedeelte 

gemaakt, dat hij bijv. in 4 van den halven trillingstijd aflegt. De ge- 

zochte tijdsduur is dus 3X stg + AX pig = ids Seconde. 

Laat men nu gedurende ‚4; seconde de elektriciteit op den magneet 

werken, dan ondergaat hij de afgelezen uitwijking, bijv. 9 graden of 

„oste van een geheele omwenteling. Men doet een tweede proef; de 
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duur van de elektriciteitswerking wordt weer bepaald; men ziet we- 

der de afwijking van de naald, enz. Zoo is men tot de uitkomst ge- 

raakt dat, als de geleiding gedurende een tweemaal grooteren tijd ge- 

sloten wordt, de naald ook een tweemaal grootere verplaatsing ondergaat , 

altijd in de onderstelling dat de tijdsverloopen zeer klein zijn. 

Als tweede voorbeeld kies ik de bepaling van de snelbeid van een 

kanonskogel in een willekeurig punt van zijn baan. Indien de weer- 

stand van de lucht geen waarmeembaren invloed had op de beweging 

van een kogel, zou men zijn snelheid gemakkelijk kunnen berekenen 

uit de plaats waar hij terecht komt en den hoek, dien het kanon met 

den horizon maakt. De lucht wijzigt intusschen de beweging zeer merk- 

baar, en bij den tegenwoordigen stand van onze kennis is men genood- 

zaakt zijn toevlucht te nemen tot proeven. 

Reeds lang is een middel bekend geweest, om de snelheid te bepa- 

len van den kogel, korten tijd nadat hij het kanon verlaten heeft. Daar- 

toe schiet men hem tegen een zwaar lichaam, dat zich om een hori- 

zontale as kan bewegen; uit de verplaatsing die dit zware lichaam 

ondergaat, maakt men de snelheid op. 

Maar een rechtstreeksche methode verdient de voorkeur; bovendien 

wil men weten wat er van de snelheid geworden is, als de kogel reeds 

een deel van zijn baan heeft afgelegd, want zij verandert van oogen- 

blik tot oogenblik. Verschillende handelwijzen zijn aangegeven , maar alle 

komen hierop neer, dat men het tijdsverloop bepaalt, hetwelk de kogel 

besteedt om een klein stuk van zijn baan te doorloopen. Ook de beschre- 

Fig. 12. ven toestel zou hiervoor 

B gebruikt kunnen worden. 

Laten wij onderstellen 

dat de kogel bij zijn bewe- 

ging door de achter elkan- 

der gelegen plaatsen P en 

Q zal gaan, die bijv. twee 

decimeter van elkander 

verwijderd zijn. Aan een 

der polen van een elektrici- 

teitsbron is een metalen 

draad bevestigd, die tot P 

gevoerd wordt, in den omtrek daarvan eenige malen heen en weer wordt 

geleid, zoodat hij als het ware een dradennet (cible disjonctrice) vormt 

8 
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(fig. 12) en verder om bet week ijzeren staafje loopt, waarmede wij z00- 

even kennis maakten (zie fig. 9), om daarna naar de andere pool der 

elektriciteitsbron terug te keeren. Dewijl de elektriciteit nu van de eene 

pool door de metalen geleiding naar de andere kan vloeien, zal het ijzeren 

staafje magnetisch zijn, het stukje week ijzer, dat zich aan den hef boom 

bevindt, aangetrokken worden en dus de stift van den hefboom tegen 

het met roetzwart bedekt papier drukken. 

In het punt R van de metalen geleiding is een metalen afia: vast- 

gesoldeerd, die eindigt in een veer U; evenzoo gaat van S een draad 

uit, die in T een plaatje vormt. El men de veer U aan zich zelf 

over, dan drukt zij tegen T. Maar een zijden koordje houdt U van 

T verwijderd. Dit koordje is vastgemaakt aan een tweede draden- 

net (cible conjonctrice), dat zich in de onmiddellijke nabijheid van Q 

bevindt. 

De met roetzwart bedekte cylinder wordt nu rondgedraaid; de stem- 

vork, die bijv. 500 trillingen in de seconde voïbrengt, in beweging 

gebracht. De stift van de stemvork beschrijft een bochtige lijn (zie 

fig. 10) en de stift van den hefboom een schroeflijn. Het schot gaat 

af; de kogel verscheurt het dradennet P. De elektriciteit kan niet meer 

van de eene pool naar de andere vloeien. Het week ijzeren staafje _ 

houdt op magnetisch te zijn, trekt het stukje week ijzer niet langer 

aan, en de stift, aan den hefboom verbonden, drukt niet langer tegen 

het papier. De schroeflijn wordt afgebroken. Maar een oogenblik later 

wordt ook het dradennet Q vernield, de veer U wordt vrij en komt 

in aanraking met T. Zoodra dit gebeurt, kan de elektriciteit wederom 

door de metalen geleiding S T U R van de eene pool naar de andere 

komen; het week iĳzeren staafje wordt weer magnetisch en de stift 

van den hefboom hervat het teekenen van de schroeflijn. Den tijd ge- 

durende welken de stift van den hefboom uiet in aanraking geweest 

js met het papier, vindt men uit het gedeelte der lijn, dat in dit tijds- 

verloop door de stift van de stemvork is beschreven. 

Laten wij onderstellen dat deze stift van zijn eenen uitersten stand 

in den anderen is gekomen. Dan heeft de kogel om een weg van twee 

decimeter af te leggen noodig gehad ‚j seconde, en bezat hij dus 

| tusschen P en Q een gemiddelde snelheid van tweehonderd meter. 

Intusschen behoort men nog een verbetering aan te brengen, omdat 

het week iĳzeren staafje niet oogenblikkelijk zijn magnetisme verliest 

of terugkrijgt bij het openen of sluiten der metalen geleiding; boven- 
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dien heeft de veer U tijd noodig om ‘den afstand tot T te doorloopen. 

Maar in verdere bijzonderheden wil ik niet treden. 

Door den hoogleeraar poNDERS zijn met den toestel van fig. 9 een 

reeks van keurige proeven gedaan; de aard er van gaf hem aanleiding 

den toestel te noemen: gedachtensnelheidsmeter. Ik wil trachten er u 

een denkbeeld van te geven. \ 

Een indruk, door een onzer zintuigen ontvangen, kan gevolgd wor- 

den door een handeling van onze zijde. Bijv. het zien binnenkomen van 

een persoon kan mij er toe brengen op te staan en een stoel te krij- 

gen. Men kan ook met anderen van te voren overeenkomen, welke 

handeling men zal doen volgen op het waarnemen van een zeker ver- 

schijnsel. 

Ik kan bepalen, dat zoodra ik de vonk zie, welke bĳ het openen 

van deze electrische geleiding ontstaat, ik met den vinger de stift zal 

neerdrukken, die aan den hefboom verbonden is. Er wordt gevraagd : 

welke tijd verloopt er tusschen het oogenblik waarop mijn gezichts- 

orgaan den indruk van de vonk krijgt, en het oogenblik waarop ik de 

handeling verricht van het neerdrukken van den hef boom? 

De indruk, dien mijn gezichtsorgaan ontvangt, moet geleid worden 

naar het centraalorgaan waar hij waargenomen wordt, of met andere 

woorden waar hij tot mijn bewustzijn komt. Dit vordert tijd. Het 
waarnemen moet gevolgd worden door een wilsbevel; ook dit kost 

tijd. Eindelijk moet het wilsbevel overgebracht worden naar den vinger , 

en dit geschiedt evenmin oogenblikkelijk. De som van deze tijdsverloo- 

pen kan men vinden. Zoolang de geleiding gesloten blijft, zal de stift, 

die aan den hefboom verbonden is, haar spoor op het met roetzwart 

bedekte papier achterlaten. Op het oogenblik dat iemand de geleiding 

verbreekt, verwijdert de stift zich van het papier; maar zoodra als ik 

de vonk heb waargenomen, druk ik met den vinger op den hefboom, 

waardoor de stift weder met het papier in aanraking komt. Het tijds- 

verloop gedurende hetwelk de stift niet in aanraking is geweest met 

het papier, vindt men weer uit de kromme lijn, die de stift der stem- 

vork beschreven heeft. Merkwaardig is het dat de gevonden tijdsduur 

voor geoefende personen kleiner is dan voor niet geoefende. 

Ziehier een kegelvormige buis; aan de eene zijde is zij open en 

zijn de afmetingen zoodanig dat twee personen, zonder elkander te hin- 

deren, den mond er voor kunnen brengen. Het andere uiteinde is ge- 

sloten door een vlies, in het midden waarvan aan de buitenzijde een 
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stift aangebracht is. Deze stift wordt gesteld tegen het met roetzwart 

bedekte papier in het horizontale vlak, waarin de stift der stemvork 

zich heen en weer beweegt. 

Er wordt nu overeengekomen dat de persoon A bijv. den klinker e 

zal uitspreken en dat de persoon B dezen terstond zal herhalen. Op 

het oogenblik waarop A begint te spreken, geraakt het vlies en daar- 

mede de stift in beweging. De stift zal dan niet meer een boog van 

een schroeflijn beschrijven, maar een lijn van denzelfden vorm als die 

der kromme door de stift van de stemvork achtergelaten. Vóórdat B 

den klank heeft kunnen herhalen, is het vlies in rust geweest, hetgeen 

blijkt uit den vorm der lijn. Zoodra B geluid geeft, komen vlies en 

stift weer in beweging. Uit de achtergelaten lijn kan men nu bepalen 

welke tijd er verloopen is van het oogenblik dat A gesproken heeft 

tot het oogenblik waarop B heeft geantwoord. 

Men kan deze proef eenigszins wijzigen door niet van te voren over- 

een te komen welken klinker door A genoemd zal worden. B moet 

dan, voordat hij antwoordt, uitmaken welken klinker A heeft geko- 

zen. Merkwaardig is het, dat de tijd dan iets langer blijkt te zijn. 

Het is niet waarschijnlijk dat in deze beide gevallen de zenuwen ver- 

schillende tijden noodig gehad hebben om den indruk of het wilsbevel 

over te brengen. Uit het verschil dat toch gevonden wordt, kan men 

zich een voorstelling maken over de grootte van het tijdsverloop, waarin 

eenvoudige denkprocessen volbracht worden. 

Voor tal van nog andere proeven is deze stemvork en dit met roet- 

zwart bedekte papier te gebruiken. Maar ik geloof dat het meegedeelde 

voldoende is geweest om u een denkbeeld te geven van de wijze waarop 

men zeer kleine tiĳjdsverloopen kan meten. 

En hiermee wensch ik mijn voordracht te eindigen. Mocht het mij 

gelukt zijn, uiet alleen u meer vertrouwd gemaakt te hebben met onze 

tijdmeters, maar ook vooral u een inzicht verschaft te hebben in het 

eigenaardige van tijdmeting. Het moet toch ons streven zijn van het- 

geen wij dagelijks als het ware onbewust verrichten, ons volledige re- 

kenschap te kunnen geven. 
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Dr. J. ZAAIJER Az. 

“Die olieachtige vloeistof, die gij gisteren gezien hebt, was bepaald 

vloeibaar chloor,” schreef rarADAY in 1823 aan Dr. PARIs, die tegen- 

woordig was geweest bij een proef van FARADAY, waarbij de bedoelde 

vloeistof was ontstaan. In deze weinige woorden lag de mededeeling 

van het belangrijke feit, dat de eerste van eene reeks van stoffen, tot 

dien tijd uitsluitend in gasvormigen toestand bekend, vloeibaar was 

gemaakt. Om de beteekenis van dit feit toe te lichten, neem ik het 

water, eene aan ieder bekende stof, tot uitgangspunt. 

Wij kennen het water in den vasten toestand als ijs, in den vloeiba- 

ren toestand als water en in den gasvormigen toestand als waterdamp. 

Wat ijs en wat water is weet iedereen; maar om misverstand te voor- 

komen is het misschien niet overbodig te verklaren, wat men onder 

waterdamp te verstaan heeft. Het is niet de wasem, die gij uit een 

ketel kokend water, of de stoom, dien gij uit een locomotief ziet ont- 

snappen. In dergelijke gevallen heeft men met vloeibaar water in fijn 

verdeelden toestand te doen. Waterdamp echter is onzichtbaar. Wan- 

neer de wasem uit den ketel en de stoom uit de locomotief, eerst zicht- 

baar, later voor het oog verdwijnen, zijn ze altijd nog in de lucht 

aanwezig. Dan pas hebben ze recht op den naam van waterdamp, men 

zou ook kunnen zeggen watergas. Een eigenschap van zulke gassen is, 

dat ze zich door de geheele ruimte verspreiden, waarin men ze brengt. 

Zoo zal de waterdamp, die bij de tuit van een ketel ontstaat, niet 

in de onmiddellijke nabijheid van den ketel blijven, maar zich door het 

geheele vertrek verspreiden. 
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Blijft nu die waterdamp altijd gasvormig ? Het antwoord op deze vraag 

geven ons o.a. de vensterruiten, op een dag als het buiten veel kouder 

is dan binnen; die beslaan dan van binnen, zooals men het noemt. Dit be- 

slaan nu wordt veroorzaakt, doordat de waterdamp in het vertrek, 

die met de koude ruiten in aanraking is, afgekoeld en daardoor als 

water tegen de ruiten aangeslagen wordt. Zoo kan men eveneens op 

een warmen dag, wanneer de lucht buiten vrij wat hooger tempera- 

tuur heeft dan de lucht in een koele kamer, de ruiten van buiten be- 

slagen vinden; dan is het de waterdamp in de buitenlucht, die in aan- 

raking met de koude ruiten tot water wordt verdicht. Deze feiten lee- - 

ren, dat, terwijl warmte het water in gasvormigen toestand kan brengen, 

afkoeling, d. i. onttrekking van warmte, daarentegen het gasvormige 

water tot vloeistof maakt. Maar dit is niet het eenige middel. 

Stel dat gij in een aan het eene eind gesloten cilindervormige glazen buis 

waterdamp hebt gebracht en dezen met een luchtdicht sluitenden zuiger 

saamperst, dan zult gij eveneens den waterdamp vloeibaar zien wor- 

den. Samenpersing dus, of vermindering van volume is een tweede mid- 

del om een gas vloeibaar te maken. Men zal begrijpen, dat in het al- 

gemeen door beide middelen, afkoeling en samenpersing, tegelijk aan 

te wenden, het doel: de vloeibaarmaking van het gas, eer bereikt wordt 

dan bij toepassing van slechts een der middelen. 

Zoo gemakkelijk echter als waterdamp laten zich niet alle gassen tot 

vloeistoffen verdichten. Men kent dan ook niet alle gassen, even als 

waterdamp, bij de gewone luchttemperatuur reeds als vloeistoffen. Hier- 

naar heeft men zelfs de gassen in twee soorten onderscheiden, nl. in 

eigenlijke gassen, die men bij de gewone luchttemperatuur slechts in 

den gasvorm kent, en in dampen, die bij die temperatuur ook als vloei- 

stoffen bekend zijn; ziedaar waarom het watergas waterdamp heet. 

Deze onderscheiding is echter geheel willekeurig. Als bewijs hiervoor 

neem ik als voorbeeld het zwaveligzuur, het bekende prikkelende gas, 

dat bij het aansteken van een zwavelstok door de verbranding van den 

zwavel ontstaat. Deze stof is in onze streken gewoonlijk slechts gasvor- 

mig, maar in de poolstreken is zij ook vloeibaar. Daar zou het gas- 

vormige zwaveligzuur dus een damp, bij ons een gas zijn. 

Al laten zich nu niet alle gassen even gemakkelijk als de waterdamp 

tot vloeistoffen verdichten, toch gelukte het met vele, door toepassing 

van dezelfde middelen, afkoeling en samenpersing, op groote schaal. 

Het chloor werd door rArApay ook door deze middelen vloeibaar ge- 
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maakt, en van de overige gassen noem ik slechts het koolzuur , het bekende 

gas, dat men uitademt, en het stikstofoaydule , het bekende lachgas (gaz 

hilariant), die op deze wijze in den vloeibaren toestand werden gebracht. 

Er bleven echter tot vóór enkele weken nog zes gassen over, die 

men vruchteloos vloeibaar had pogen te maken, t. w. zuurstof, stikstof, 

waterstof , kooloayde, moerasgas en stikstoforyde. Zuurstof en stikstof 

zijn de bestanddeelen, waaruit zuivere dampkringslucht bestaat ; water- 

_stof vormt met de zuurstof de bestanddeelen van het zuivere water; 

kooloxyde is het vergiftige beginsel van den zoogenaamden kolendamp ; 

moerasgas is het gas, dat in bellen ontwijkt uit stilstaande wateren, 

waarin organische stoffen in ontbinding verkeeren, en dat in kolenmij- 

nen ontstaat, waar het, met de zuurstof der dampkringslucht vermengd, 

een ontplofbaar gasmengsel vormt; stikstofoxyde eindelijk komt in de 

natuur niet voor, maar is slechts als kunstproduet bekend. Omdat 

men deze zes gassen niet vloeibaar had kunnen krijgen, had men ze 

permanente gassen genoemd, en in tegenstelling daarmede impermanente 

die, welke men ook als vloeistoffen kende. Het jaar 1877 is echter 

niet geëindigd, voordat alle zes zoogenaamde permanente gassen geble- 

ken zijn impermanent te wezen, zoodat daarmede genoemde onderschei- 

ding vervallen is en men nu slechts impermanente gassen kent. 

De eer van deze belangrijke wetenschappelijke ontdekking komt groo- 

tendeels toe aan den Franschen scheikundige caruverer, gedeeltelijk 

ook aan den Zwitserschen scheikundige prcrer te Genève. Op 26 No- 

vember 1877 deelde de bekende scheikundige BERTEELOT aan de Acd- 

démie des sciences te Parijs mede, dat caruuerer het stukstofoayde bij 

een drukking van 104 atmosferen en een temperatuur van —11° U. vloei- 

baar gemaakt, en eveneens het moerasgas bij een drukking van 180 at- 

mosferen en een temperatuur van —7° U. tot een nevel verdicht had. 

Op 22 December 1877 ontving pumas, de secretaire perpetuel van de 

Académie des Sciences een telegram van prcrer, inhoudende, dat deze 

de zuurstof bij een drukking van 320 atmosferen en een temperatuur van 

—140’ C, vloeibaar gemaakt had. * Tegelijk met de mededeeling van dit 

1 Na het schrijven van dit opstel werd bekend, dat Prorer er ook in geslaagd was, 

de waterstof niet alleen vloeibaar maar zelfs vast te maken. De vaste waterstof had cen 

staalblauwe kleur, en de deeltjes maakten tegen het glas een hard tikkend geluid, even- 

als metaaldeeltjes dit zonden gedaan hebben. Men heeft de vaste waterstof ook als een 

metaal te beschouwen. 
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telegram in de vergadering der Académie werd aangekondigd, dat carr- 

LETET van zijn kant er in geslaagd was de zuurstof en het kooloxyde 

te verdichten, het laatste bij een temperatuur van —29° C. en een druk 

van 300 atmosferen. Uit nadere mededeelingen in de vergadering bleek , 

dat carLLerer reeds op 2 December deze gassen tot een nevel verdicht, 

en dat hij zijne proeven op 16 December met goed gevolg in tegen- 

woordigheid van verscheidene geleerden herhaald had. Hij had echter 

de openbaarmaking uitgesteld, omdat hij candidaat was voor de plaats 

van Correspondant de U Académie (waartoe hij ook op 17 December werd 

benoemd) en niet wilde hebben dat zijne nog niet door bevoegde be- 

oordeelaars gecontroleerde proeven van invloed zouden zijn op zijne be- 

noeming. Aan hem komt dus ongetwijfeld ook van de verdickting der 

zuurstof de prioriteit toe, wanneer men althans den vorm van nevel 

met dien van vloeistof wil gelijk stellen. Eindelijk, op 30 December 

1877, werden de laatste twee gassen, stikstof en waterstof, door cAIr- 

LErer verdicht, respectievelijk bij 200 en 280 atmosferen. 

Ook hier: bleek weer, even als in vele andere gevallen, dat voor de 

ontdekking een belangrijke tijd van voorbereiding was noodig geweest. 

Prorer had reeds 3 jaren en carrverEr 10 jaren in de richting gearbeid, 

die ten slotte leidde tot de vloeibaarmaking der gassen. Dat CAILLETET 

niet eer tot dit resultaat gekomen is, schijnt hoofdzakelijk het gevolg 

te zijn geweest van zijn verlangen om juiste getallen voor drukking 

en temperatuur bij zijn proeven op te geven, hetgeen bij die hooge 

drukkingen en lage temperaturen met de gewone manometers en ther- 

mometers niet te verkrijgen was. 

De toestel, waarmede caILLETET zijn proeven deed, bestaat uit- een 

hollen stalen cilinder met wanden, die dik genoeg zijn, om eenige hon- 

derden atmosferen druk te weerstaan, aan het boveneinde voorzien 

van «een van boven gesloten glazen buis met dikke wanden en kleine 

middellijn, die aan dezelfde groote drukking moet kunnen weerstand 

bieden. Men perst het gas met een hydraulische perspomp in de stalen 

buis en in de kleine glazen buis samen, door er kwik in op te drijven. 

Door de wanden van de glazen buis ziet men het gas vloeibaar worden. 

De toestel wordt afgekoeld door hem met vloeibaar zwaveligzuur te om- 

ringen, dat bij het verdampen een groote hoeveelheid warmte aan den toe- 

stel en het daarin bevatte gas onttrekt. Maar bovendien heeft CAILLETET 

nog op een andere wijze de af koeling van het gas sterk bevorderd. Om zijne 

handelwijze duidelijk te maken, veroorloof ik mij een kleine uitweiding. 



VLOEIBAARMAKING VAN GASSEN. 121 

Een samengeperst gas, dat zich plotseling uitzet, koelt af; de graad 

der afkoeling hangt af van de sterkte der samenpersing. Enkele voor- 

beelden tot toelichting. Houdt men de hand op geringen afstand bo- 

ven de veiligheidsklep van een stoomketel, waaruit stoom ontsnapt, 

dan ondervindt men daarvan geen nadeel, terwijl men aan den stoom 

in den ketel zich zou branden. Het is een bekend feit, dat werklieden, 

die bij pneumatische fundeeringen in de kokers met saamgeperste lucht 

werken, wanneer zij daaruit in de buitenlucht willen gaan en daartoe 

de saamgeperste lucht vooraf laten ontsnappen, last hebben van de 

koude, die daardoor ontstaat. Bij de doorgraving van den Mont-Cénis 

werden de boorwerktuigen gedreven door saamgeperste lucht van eenige 

atmosferen spanning. Liet men deze lucht plotseling uit het reservoir 

stroomen, dan werd de daarin zich bevindende waterdamp niet alleen 

tot water afgekoeld, maar de afkoeling was zelfs zoo sterk, dat het 

water tot iĳĳs bevroor, dat aan de randen der uitstroomings-opening 

vastgehecht bleef. De oorzaak van het verschijnsel, waarvan hier drie 

voorbeelden werden aangehaald, is hierin gelegen, dat een samenge- 

perst gas, terwijl het uitstroomt, arbeid verricht, en daardoor een 

deel der warmte verbruikt, die het zelf bezit. 

Van dit middel tot afkoeling heeft nu cAiLerer gebruik gemaakt, 

tegelijk met de afkoeling op andere wijze verkregen. Na zijn gassen 

tot een groot aantal atmosferen te hebben saamgeperst, liet hij ze 

plotseling zich uitzetten. De afkoeling daarbij was verbazend sterk. 

Bij zijne proef met de vloeibaarmaking van kooloxyde bij een druk 

van 300 atmosferen, berekent carrLerErT deze op niet minder dan 

“200° C. Op deze wijze heeft carLuerer in tegenwoordigheid van Bous- 

SINGAULT, HENRI SAINTE-CLAIRE DEVILLE, BERTHELOT, MASCART en an- 

dere geleerden, de stikstof in den vorm van druppeltjes en de water- 

stof in den vorm van nevel verdicht. 

__Carruerer is echter verder gegaan. Nu hij zuurstof en stikstof ver- 

dicht had, moest het ook mogelijk zijn zuivere luckt, die slechts uit 

zuurstof en stikstof bestaat, vloeibaar te maken. Hij nam lucht, die 

hij van de daarin aanwezige waterdamp en koolzuur ontdeed , en maakte 

ze met zijn toestel vloeibaar, zoodat ze als druppeltjes uit de buis kwam. 

Ook de proeven van Picrer zijn waard beschreven te worden. In 

beginsel is zijn methode in zoover dezelfde als die van carurerter, dat 

ook hij de zuurstof, tot een groot aantal atmosferen verdicht, aan de 

afkoeling van een verdampende vloeistof blootstelde en daarna plot- 
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seling zich liet uitzetten. Het eigenaardige van de handelwijze van 

Picrer is echter in twee zaken gelegen. Vooreerst liet hij de zuurstof 

door verhitting van zuurstofhoudende verbindingen in een iĳzeren re- 

tort zich ontwikkelen en in een glazen met de retort verbonden buis 

stroomen, waar ze bij voortgaande ontwikkeling tot een groote span- | 

ning kon worden gebracht. In de tweede plaats wist hij op een ver- 

nuftige wijze een zeer sterke afkoeling voort te brengen. In een re- 

servoir had hij vloeibaar zwaveligzuur, dat hij door middel van een 

zuigpomp tot snelle verdamping bracht; het gevormde gas werd on- 

middellijk met een perspomp weer vloeibaar gemaakt en in het oor- 

spronkelijke reservoir teruggevoerd. Evenzoo verdampte hij vloeibaar 

koolzuur in een ander reservoir door middel van een zuigpomp en 

perste het gasvormige koolzuur onmiddellijk in een buis, die door het 

reservoir met vloeibaar zwaveligzuur liep. Dit had echter door zijn 

verdamping reeds een temperatuur van —65°C, ja zelfs soms van 

—73'0 verkregen, en daardoor werd het koolzuur spoedig vloeibaar 

gemaakt en weer in het oorspronkelijk koolzuurreservoir teruggevoerd. 

In dit laatste bevond zich nu de buis, waarin de zuurstof werd ont- 

wikkeld. De temperatuur van het koolzuur om de buis met zuurstof 

werd door de snelle verdamping tot —140°C verlaagd, zoodat het 

koolzuur vast werd. De vier zuig- en perspompen werden door een 

stoommachine in beweging gebracht. 

Volgens zijn eigen mededeeling heeft prorpr een weinig meer dan 

1/8 van zijn glazen buis, die 1 meter lengte en 1 centimeter inwendige 

middellijn had, met vloeibare zuurstof verkregen, d.i. ruim 26,2 cu- 

bieke centimeters. Toen hij een stuk kool, dat even vuur gevat had, 

in den uitstroomenden zuurstofstraal hield, ontvlamde het met een 

ongekende hevigheid. Noch rrcrer, noch caruuerer hebben echter de 

vloeibare zuurstof uit hun toestel kunnen opvangen en bewaren, z00- 

dat dit ter voltooiing van hun werk nog te doen overblijft. 

Eene vraag, die zich van zelve voordoet, is, of het nu ook geluk- 

ken zal de verkregen vloeistoffen tot vaste lichamen te maken. Water 

kan door afkoeling tot iĳs, d. i. in den vasten toestand overgaan ; 

maar daartoe is slechts een geringe afkoeling noodig. Men heeft ech- 

ter ook gassen, die slechts door sterke samenpersing en afkoeling 

vloeibaar werden, in vasten toestand weten te brengen. Hen voorbeeld 

daarvan levert het koolzuur. Bij de proeven van prcrer deelde ik reeds 

mede, dat het vloeibare koolzuur door snelle verdamping vast werd. 
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De verklaring van dit verschijnsel is deze. Voor elke verdamping 

is warmte noodig. Men kent de afkoelende werking door de eau de 

cologne en de nog sterkere afkoeling door ether op de huid veroor- 

zaakt. Dit is eenvoudig het gevolg van de verdamping dier vlocistof- 

fen en de onttrekking van de daartoe noodige warmte aan de huid, 

waarmede ze in aanraking zijn. Wanneer men nu echter aan de vloei- 

stoffen geen warmte van buiten toevoert en ze toch snel doet ver- 

dampen, dan moeten zij de warmte daartoe zelve leveren. Al verdam- 

pende koelen zij dus af. Daarop berust b.v. de bekende iĳjsfabricatie 

met den nieuweren toestel van cARRÉ, waarbij water in een luchtle- 

dige ruimte, waaruit men telkens den gevormden waterdamp verwij- 

dert, snel aan het verdampen wordt gebracht en daarbij zooveel warmte 

verliest, dat het ĳs wordt. Welnu, op ditzelfde beginsel berust de 

vastwording van het vloeibare koolzuur door snelle verdamping. Het 

is dus niet onmogelijk, dat men ook de gassen, die nu pas door carr- 

LETET en Picrer in geringe hoeveelheden zijn vloeibaar gemaakt, later 

ook in vasten toestand leert kennen, en dat men dus, zooals men 

reeds schertsenderwijs opgemerkt heeft, een blokje lucht of een plaatje 

zuurstof zal kunnen maken. 

Een merkwaardig feit deelde carrrerer nog mede omtrent de ver- 

dichting van het stikstofoxyde. Terwijl hij dit bij een druk van 104 

atmosferen en een temperatuur van —11°C. vloeibaar heeft gekre- 

gen, kon hij het bij een temperatuur van +8°C. niet verdichten, zelfs 

niet bij de zooveel.grootere drukking van 2/0 atmosferen. Evenzoo 

heeft BERTHELOT Sommige gassen aan een drukking van wel 800 at- 

mosferen onderworpen, zonder ze vloeibaar te maken. Deze feiten 

zijn in overeenstemming met de ontdekking door ANprews gedaan, dat 

er voor elk gas een temperatuur bestaat , die hij de critische temperatuur 

noemt, boven welke het niet vloeibaar gemaakt kan worden, aan hoe 

groote drukking men het ook onderwerpt. Zoo vond ANpreEws b.v. dat 

de critische temperatuur voor koolzuur 30'9 C. was. De proeven van 

CAILLETET zouden dus bewijzen, dat die critische temperatuur voor 

stikstofoxyde tusschen —11°C. en +8°'C. gelegen is. Dit punt vande 

critische temperatuur is zoo merkwaardig en van zooveel belang, ook 

in verband met de vloeibaarmaking van gassen, dat ik het noodza- 

kelijk acht hieromtrent in een korte uiteenzetting te treden !. 

' Zie J. Clerk Maxwell, Theory of Heat. 
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Koolzuur wordt bij een temperatuur van 13.°1 C. vloeibaar , onder een 

druk van 47 atmosferen. Terwijl het volume van het koolzuur bij 

lagere drukking ongeveer omgekeerd evenredig is met de drukking 

(wet van Boyle of Mariotte), wordt het bij hoogere drukkingen in toe- 

nemende mate sterker saamgeperst dan volgens deze wet het geval 

zou zijn, zoodat bij 47 atmosferen zijn volume slechts 3/5 is van het 

volgens deze wet berekende. Wordt al dit koolzuur tot vloeistof ver- 

dicht, dan neemt het ongeveer 1/5 in van het volume, dat het on- 

middellijk vóór de verdichting had. Terwijl het gasvormige koolzuur 

bij verhooging van temperatuur sterker uitzet bij hoogere drukking, 

zet ook het vloeibare koolzuur zich sterker uit dan een gas. Het is 

veel sterker samendrukbaar dan gewone vloeistoffen, die dit zeer wei- 

nig zijn. De wijze, waarop vloeibaar koolzuur zich onder de werking 

van warmte en drukking verhoudt, is dus zeer verschillend van die 

van gewone vloeistoffen, en nadert in sommige opzichten tot die van 

en gas. 

Onderwerpt men het koolzuur bij een hoogere temperatuur, bij 

21.%5 C. b.v, aan steeds grooter wordende drukking, dan vindt men 

dat het bij 60 atmosferen vloeibaar wordt, en dat de vloeistof on- 

geveer 1/3 van het volume inneemt, hetwelk het gas onmiddellijk 

vóór de verdichting had. Het buitengewoon dichte gas nadert dan in zijn 

eigenschappen tot de buitengewoon lichte vloeistof. Toch is er nog 

een duidelijk onderscheid tusschen den gasvormigen en den vloeibaren 

toestand, ofschoon dat onderscheid aan het afnemen is. 

Eindelijk, bij een temperatuur van 30.°90. en een druk van 73 tot 

15 atmosferen, kan men geen afscheiding tusschen vloeistof en gas 

onderscheiden; maar tegelijkertijd brengen zeer kleine veranderingen 

in drukking of in temperatuur zulke groote veranderingen in dichtheid 

te weeg, dat men in de buis verschijnselen waarneemt, die doen den- 

ken aan hetgeen men ziet bij de menging van vloeistoffen van ver- 

schillende dichtheden, of bij het opstijgen van zuilen verwarmde lucht 

door koudere lagen. Boven 30.°9 C., b.v. reeds bij 31.°1 C., blijft het 

koolzuur gasvormig, hoe sterk men het ook samenperse; bij 30.°9 C. 

ligt dus de critische temperatuur van koolzuur; boven die tempera- 

tuur kan men het koolzuur met volle recht een permanent gas noemen. 

Deze proeven en beschouwingen zijn ook daarom merkwaardig, wijl 

er uit blĳkt, hoe verkeerd men zou doen, door den vloeibaren en 

den gasvormigen toestand als twee scherp begrensde toestanden der 
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stof te beschouwen. Integendeel, even als de vaste toestand door een 

reeks van weeke tusschentoestanden in den vloeibaren overgaat, zoo 

gaat ook de gasvormige toestand trapsgewijze, zonder sprongen, over 

in den vloeibaren. 

De critische temperatuur voor lucht zou, volgens de berekening van 

den tegenwoordigen Amsterdamschen hoogleeraar VAN DER WAALS | na- 

genoeg —158'C., die voor waterstof niet ver van —273°C. zijn. Aan 

die temperaturen zouden dus bij de proeven van caruLrrer deze gassen 

minstens moeten zijn. blootgesteld geweest, om de vloeibaarmaking 

tot stand te brengen. 

Gaan wij nu van deze wetenschappelijke beschouwingen=over tot de 

vraag, in hoever de ontdekking van carLLETET ook vruchtbare toepas- 

sing zou kunnen opleveren, dan valt daaromtrent voor het oogenblik 

niet veel te zeggen. Toch wil ik op drie zaken wijzen. Vooreerst be- 

staat de mogelijkheid om met stoffen, die bij zoo lage temperatuur 

pas vloeibaar worden, door de verdamping grooter temperatuursver- 

lagingen voort te brengen dan tot nu toe bekend zijn. In de tweede 

plaats vestig ik er de aandacht op, dat men van het stikstofoxydule 

in verdichten vorm gebruik maakt bij kleine operaties, in de tand- 

heelkunde, door den patiënt onder den bedwelmenden invloed van dit 

anaesthetieum te brengen. Misschien is voor de verdichte lucht of de 

verdichte zuurstof, als het beginsel van de verbranding en de adem- 

haling, in anderen zin een toekomst weggelegd. Eindelijk maak ik 

nog de opmerking, dat door de verdichting der lucht Dr. proscorioms’ 

energeiatheken * een eerste schrede, zij het dan ook een zeer beschei- 

dene, uit het rijk der phantasie in dat der werkelijkheid gedaan heb- 

ben. Maar deze drie opmerkingen zien natuurlijk, voor zoover men er 

waarde aan wil hechten, op een toekomst, die nog zeer ver kan ver- 

wijderd zijn. 

Leeuwarden, 10 Januari 1878. 

! Zie J. D. v. p, Waars. Academisch proefschrift: Over de continuiteit van den 

gas- en vloeistoftoestand. 

* Zie Anno 2070. Ben Blik in de toekomst, door Dr. Dioscorides, 3e druk. 



DE SPREKENDE PHONOGRAAF. 

In de aflevering van 3 Januari 1878 van het Engelsche tijdschrift 

Nature komt een opstel, vergezeld van eene afbeelding voor, dat ont- 

leend is aan de Scientific American van 22 December 1877. Dit opstel 

begint met de volgende woorden: 

“Onlangs kwam de heer THOMAS A. EDISON op ons bureau, en zette 

een klein werktuig op den lessenaar, draaide een kruk rond en het 

werktuig vroeg: “Hoe vaart gij?” “Hoe vindt gij den phonograaf ?’ Ver- 

volgens vertelde het ons dat “het zelf heel wel was’, en zeide ons daarop 

‘““Goeden avond!’ Deze woorden werden niet alleen door ons zelven, 

maar door meer dan een dozijn personen gehoord, die rondom het 

werktuig stonden.’ 

Uit de nu volgende beschrijving en uit de afbeelding blijkt, dat dit 

werktuig vooreerst bestaat uit een rol, die beantwoordt aan het der- 

gelijk deel dat men bij de meeste registreerende instrumenten aantreft, 

maar in plaats van het met rookzwart bedekte papier, dat men ge- 

woonlijk in zulke gevallen gebruikt, is hier bladtin rondom de rol 

gelegd. Aan de eene zijde van de rol is een korte gebogen buis ge- 

plaatst met een mondstuk aan het eene einde, terwijl zich aan het 

andere einde een dun iĳzerplaatje bevindt (even als in de telephoon), 

dat in het midden van een stiftje voorzien is. Spreekt men nu in het 

mondstuk, dan komt het iĳjzerplaatje in trilling, en het stiftje schrijft 

op het tinblad van de rol, die gelijktijdig rondgedraaid wordt en zich 

daarbij langs een schroeflijn voortbeweegt, omdat in de as een schroef 

is ingesneden. Dientengevolge vertoont zich het schrift als dunne stre- 

pen, die uit dicht opeenvolgende kleine indrukselen bestaan , die zich als 

rijen van kleine stipjes en streepjes vertoonen. De hier gebezigde phono- 

graaf verschilt derhalve van diegenen welke alreeds sedert lang in ge- 

bruik waren, alleen daarin, dat, in plaats van het trillende organisch 

vliesje, een iĳzerplaatje, en, in plaats van het bekleedsel met rook- 

zwart, bladtin gebruikt wordt. Dit laatste is echter van gewicht, 
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omdat daaraan nu bij het opschrijven der klanken kleine hoogten en 

diepten ontstaan. 

Aan de andere zijde van de rol bevindt zich een tweede korte buis, 

die desgelijks een naar de rol toegekeerd iĳjzerplaatje met een stiftje 

daaraan draagt. Wordt nu de rol met het in het bladtin afgedrukt 

schrift daarlangs rondgedraaid, dan komt het tweede ijzerplaatje in 

trilling en geeft dezelfde klanken terug, die het eerste iĳjzerplaatje in 

trilling hebben gebracht. Natuurlijk is het eerste vereischte hierbij, dat 

de rol met volkomen gelijke snelheid als bij het opschrijven wordt 

rondgedraaid. 

Tot zoover gaat het bericht, waarvan wij hier een uittreksel mede- 

deelen. Het besluit nog met eenige opmerkingen over hetgeen men 

voor het vervolg van zulk een werktuig verwachten mag, zooals b. v. 

dat het daarmede mogelijk gemaakt is, gestorvenen nog jaren na hun 

dood te laten spreken, omdat men de vellen bladtin bewaren kan, 

waarop hun woorden zijn afgedrukt, enz. De verbeelding heeft natuur- 

lijk hier een ruim veld, om zich allerlei sanguinische voorstellingen 

te maken. Jammer slechts dat wij er moeten bijvoegen dat er tot hiertoe 

weinig uitzicht bestaat om dezen phonograaf met den telephoon in ver- 

band te brengen. De trillingen in het iĳzerplaatje, waartegen de stem 

rechtstreeks stuit, zijn wel is waar groot genoeg, maar die welke in 

het tweede, ver verwijderde plaatje worden opgewekt, zijn zoo uiterst 

gering, dat het vermoedelijk nooit gelukken zal deze zich te doen 

opschrijven, tenzij het gelukken mocht middelen te vinden om die tril- 

lingen aanmerkelijk te versterken, iets dat, wanneer het vindbaar is, 

zeker spoedig zal gevonden worden, daar op dit oogenblik tal van 

physici zich daarop toeleggen. HG. 



KUNNEN INSEKTEN KUNSTBLOEMEN ONDERSCHEIDEN 

VAN NATUURLIJKE BLOEMEN ? 

Deze vraag werd in de zoologische vergadering der Association frangaise 

onlangs besproken naar aanleiding eener mededeeling van den heer var- 

LErrA aan de Belgische Socité entomologique. Hij had namelijk een Macro- 

glossus stellatorum, die een kamer was binnengevlogen, waar het behang- 

sel boeketten van geschilderde bloemen vertoonde, daarop zien azen 

alsof het dier deze voor ware bloemen aanzag. Prof. Fr. PLATEAU nu 

heeft, om dit nader te onderzoeken, in zijn tuin kunstbloemen ge- 

plaatst, deels afzonderlijk, deels te midden van echte bloemen. Uit 

zijne waarnemingen heeft hij een tegenovergesteld besluit getrokken. 

Hij is van oordeel dat de insekten kunstbloemen en natuurlijke bloe- 

men nooit met elkaâr verwarren en dat, daar zij reeds op een afstand 

die bloemen herkennen waaruit zij hun voedsel putten, zij hierbij door 

een ander zintuig dan door het alleen vorm en kleuren onderscheidend 

gezicht worden geleid. Deze zienswijze werd echter niet geheel gedeeld 

door andere leden der sectie. O. a. deelde de heer LAMOTTE mede, hoe 

hij meermalen gezien had dat waterkevers (Dytiscus) op glasplaten , die 

plat op water gelegd waren, waren nedergevallen: even alsof zij de 

spiegeling daarvan voor die van water hadden aangezien. De heer LA- 

TASTE meende, dat men, om de zaak uit te maken, vooraf blind ge- 

maakte insckten in een kast met verschillende bloemplanten moest 

laten vliegen, om aldus te zien of zij, zonder de hulp van het gezichts- 

orgaan, de bloemen konden herkennen. (Revue scientif. 1876. p. 448.) 

HG. 



CATLLETEPS EN PICTET'S PROEVEN. 
DOOR 

Dr. J. ZAAIJER Az. 

In de vorige aflevering (bl. 117) werden door mij de beginselen 

besproken, waarop de vloeibaarmaking der zes tot dusver zoogenaamde 

permanente gassen door cArLLETET en Picrer berust. De inrichting en 

werking der door hen gebruikte toestellen konden daarbij niet in bijzon- 

derheden worden behandeld, wijl de afbeeldingen der gebruikte toe- 

stellen nog ontbraken. Sedert is deze leemte aangevuld. Ik ga thans- 

de toestellen en de inrichting der proeven van CAILLETET en PICTET 

nader beschrijven. In de eerste plaats die van CAILLETEr. ! 

De toestel van carurerer, hierachter (fig. 1) afgebeeld, is niet het 

oorspronkelijke werktuig, waarmede hij zijne belangrijke proeven het 

eerst deed, maar een eenigszins gewijzigde en op kleiner schaal inge- 

richte toestel, door den instrumentmaker pucrerer vervaardigd. In 

fig. 2 is de buis TT, waarin de gassen worden vloeibaar gemaakt, 

afzonderlijk afgebeeld. Deze buis moet, vóór dat zij in den toestel wordt 
geplaatst, eerst met zuiver en droog gas gevuld worden. Door een 

buis van caoutchouc H treedt het gas in de buis en ontsnapt door 

het uiteinde P, dat bij het begin open is. Wanneer alle lucht door 

den aangevoerden gasstroom uit de buis is verdreven, smelt men deze 

bij P voor de blaaspijp dicht. De buis wordt nu overeind gezet, en 

t De beschrijving van den toestel van CAILLETET is hoofdzäkelijk ontleend aan het 

nummer van 24 Jauuari 1878 van het tijdschrift les Mondes. 

9 
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om te verhinderen dat bij het overbrengen der buis in den toestel gas 

uitstroomt, is vooraf een bolletje kwik G in het wijde gedeelte gebracht, 
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Fig. 1. Toestel door cAiuverer gebezigd tot vloeibaarmaking der gassen, 

Fig. 2. Buis, waarin de gassen vloeibaar worden gemaakt. 

dat bij het overeind plaatsen der buis het omgebogen open uiteinde 

afsluit. 

Men brengt nu de buis met het onderste open uiteinde in een bak 

met kwik B, die in een blok ijzer met dikke wanden is uitgehold. 

Het nauwere deel der buis wordt gedeeltelijk door een stalen cylinder 

omsloten en steekt met het bovenste deel daarboven uit. Dit gedeelte 

is buiten zichtbaar en wordt omgeven door een glazen cylinder M, die 

de koudmakende stoffen bevat, welke dienen om het gas af te koelen. 

Daaromheen bevindt zich een klok C, die voor de veiligheid is aan- 
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gebracht, om, wanneer onverhoopt de buis mocht springen, de glas- 

scherven tegen te houden. 

Eene hydraulische zuig- en perspomp perst het gas saam. Met den 

hefboom L kan men gemakkelijk een druk van 300 atmosferen voort- 

brengen. Om daarboven te gaan moet men een wiel V omdraaien, 

waardoor een zuiger door middel van een schroef wordt verplaatst; 

op deze wijze kan men de drukking tot 500 atmosferen doen stijgen. 

Het tweede wiel V' dient om plotseling de drukking te doen ophouden 

en ket gas de gelegenheid te geven zich eensklaps te ontspannen en 

daardoor eene sterke afkoeling voort te brengen. 

M is de manometer, die de drukking aanwijst. R is het reservoir, 

waaruit het water door de pomp wordt opgezogen, en waarin het bij 

ontspanning van het gas weer kan uitloopen. E en H' zijn schroeven, 

boven de kleppen aangebracht. N is een schroef die dient om de opening 

der verbinding R te sluiten, wanneer men kwik in den toestel giet. 

Door de werking der pomp wordt het water door de koperen buis T U 

in den bak B geperst en drukt het kwik in de buis T T naar boven , waar- 

door het gasvolume verkleind wordt. Het onderste wijde deel der buis 

is daarbij uit- en inwendig aan dezelfde drukking blootgesteld en loopt 

dus geen gevaar te breken. Bij voortgaande werking der pomp rijst 

het kwik tot in het buiten zichtbare bovenste deel der buis, en 

wanneer het tot een bepaald punt is gestegen, ziet men eensklaps boven 

het kwikoppervlak een laagje vloeistof ontstaan, dat in dikte toeneemt 

bij het riĳzen van het kwik. Men heeft nu het maximum van span- 

kracht van het gas bereikt; de spanning neemt niet meer toe, maar 

bij verdere verkleining van volume gaat het gas meer en meer in 

vloeistof over. Bij plotselinge opheffing der drukking ontstaat een dikke 

nevel over de geheele lengte der buis. Bij langzame vermindering der 

drukking ziet men de vloeistof boven het kwik hevig koken. 

De glazen cylinder M wordt, om de temperatuur belangrijk te ver- 

lagen, gevuld met een verkoelend mengsel. Om te voorkomen, dat zich 

buiten om dien cylinder een laag tot ijs afgekoelde waterdamp afzet, 

waardoor men niet binnen in de buis T zou kunnen zien, plaatst men 

in de klok C op de plaat S stoffen, die den waterdamp gretig opnemen. 

Carrerer heeft op deze wijze wel moerasgas en stikstofoxyde vloei- 

baar kunnen maken, maar koolstofoxyde , stikstof, zuurstof en 

waterstof behielden bij een druk van 800 atmosferen hun gasvor- 

migen toestand. Door deze gassen echter zich plotseling te laten 
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ontspannen, bracht caiLLerer ze ook in den vloeibaren toestand over. 

Men kan bij dezen toestel met het oog al de phasen der vlocibaar- 

making volgen, ja zelfs ze met kalklicht op een scherm ‘projicieeren. 

Hij is dus uiterst geschikt om bij collegeproeven dienst te doen. Het 

is deze toestel, die aan de Académie des Sciences is vertoond en in 

het laboratorium der Ecole normale te Parijs heeft gewerkt. 

Na de uitkomsten met de verdichting der zes gassen verkregen, heeft 

CAILLETET met zijn toestel nog een proef genomen, waaruit, zooals hij 

zelf zegt, blijkt dat de vloeibaarmaking der gassen niet zoo moeilijk 

is, als men algemeen meent. Hij vulde de buis T T met droge en van 

koolzuur ontdane lucht en koelde slechts het bovenste deel der buis 

door verdamping van vloeibaar stikstofoxydule af. Toen de drukking 

200 atmosferen bedroeg, zag hij onder aan het zichtbare deel der buis 

fijne vloeistofstroompjes langs de wanden loopen, op eene wijze, die 

veel overeenkomst had met hetgeen men waarneemt, als ether in een 

buis vloeit. Bij voortgaande samenpersing tot 255 atmosferen; toen het 

kwik tot aan den afkoelingstoestel gerezen was, namen de vloeistof- 

stroompjes merkbaar toe en werden veel zichtbaarder. De drukking 

werd tot 810 atmosferen gebracht; het kwik, dat in aanraking was 

met dat deel der buis, hetwelk door het stikstofoxydule werd afge- 

koeld, was toen door de afkoeling vast geworden. Carurerer nam 

daarop snel het afkoelend toestel, dat de buis omringde, weg, en zag 

den top der kwikkolom met een soort van rijp bedekt, die ongetwij- 

feld bevroren lucht, dus lucht in vasten toestand was. Toen het kwik 

weer vloeibaar werd, heeft hij een oogenblik de lucht in vloeibaren 

toestand meenen te zien. 

Voordat ik van CAILLETET afstap, nog een korte mededeeling. In mijn 

vorig opstel sprak ik van den scheikundige carLuerer. Men meene echter 

niet, dat hij in een zuiver wetenschappelijke betrekking werkzaam is. 

CarLLerer is maître de forges te Châtillon sur Seine, maar houdt zich 

reeds sinds lang met wetenschappelijke proefnemingen bezig, en is o. a. 

bekend wegens zijn onderzoek van de verschijnselen, die zich voordoen 

bij het smelten en gieten van gietijzer en staal en van de gassen, die 

daarbij ontwikkeld worden, Hij had reeds lang zich onledig gehouden 

met het onderzoek der wet van Mariotte (Boyle) en gevonden, dat 

bij zeer hooge drukkingen de zoogenaamde permanente gassen belang- 

rijke afwijkingen van deze wet vertoonden. Zelfs de waterstof, die tot 

27 à 28 atmosferen minder samendrukbaar was, dan volgens deze wet 
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het geval zou zijn, week bij hoogere drukkingen, evenals de andere 

gassen, in tegengestelden zin af. Bij 605 atmosferen was het volume 

der waterstof slechts 0.758, bij 706 atmosferen slechts 0.666 van het 

volgens. de wet van Mariotte berekende. Daaruit putte hij de gegronde 

hoop, dat alle gassen vloeibaar konden worden gemaakt. 

Gaan we nu over tot de proeven van Picrer !. Figuur 8 is eene 

schematische voorstelling van de inrichting van den door hem gebruik- 

ten toestel, waaruit men duidelijk den gang der proeven kan opmaken, 

Fig. 3. 
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Schematische voorstelling van den toestel van picrer tot vloeibaarmaking der gassen. 

L is een retort van smeedijzer, met dikke wanden. Daarin bracht 

picrer bij zijne eerste proef 700 gram chloorzuur kalium en 256 gram 

kaliumchloruur, die hij eerst vermengd, gesmolten, daarna gestampt 

en volkomen gedroogd had. De retort is verbonden met een aan het 

t Hetgeen hierna over de proeven van picrer wordt medegedeeld, is hoofdzakelijk 

ontleend aan pPicrert’s eigen mededeelingen in de Comptes Rendus de Académie des 

Sciences. 
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andere eind gesloten buis M,‚ waarin de ontwikkelde zuurstof verdicht 

wordt. De buis was, volgens de eerste mededeeling van Picrer, van 

glas en slechts 1 meter lang; later schijnt Prcrer eene ijzeren buis te 

hebben gebruikt van 4 of 5 meters lengte. Om deze buis heen zit een 

mantel H, waarin zich vloeibaar koolzuur bevindt. Daaromheen moet 

men zich een houten kast denken. De tusschenruimte tusschen den 

mantel en de kast is met houtzaagsel of een anderen slechten warm- 

tegeleider gevuld. Het vloeibare koolzuur van den mantel H is afkomstig 

van een reservoir K, waarmede H in gemeenschap staat. Het kool- 

zuurreservoir K is op zijn beurt omringd door een mantel, waarin 

zich vloeibaar zwaveligzuur bevindt, en dien men zich. eveneens om- 

sloten moet denken door een houten kast, welke ook verder met hout- 

zaagsel is aangevuld. 

A en B stellen twee zuig- en perspompen voor, volgens het com- 

poundsysteem zoodanig gekoppeld, dat de inzuiging van een van bei- 

den met de samenpersing der andere saamvalt. Deze pompen werken 

op het vloeibare zwaveligzuur in den mantel om K,‚ doen dit snel ver- 

dampen en persen het daarna in een door een stroom koud water af- 

gekoeld reservoir D saam, waar het weer vloeibaar wordt gemaakt. Het 

reservoir D staat door de buis d met den mantel om K in verbinding, 

zoodat het vloeibaar gemaakte zwaveligzuur aanhoudend daarheen ge- 

dreven wordt. Op deze wijze wordt voortdurend een sterke verdamping 

van het zwaveligzuur om de buis K heen in stand gehouden; de af- 

koeling, die daardoor bij de proeven van Prcrer ontstond, deed de tem- 

peratuur dalen tot —65°C., ja zelfs een enkele maal tot —73°C. Het 

koolzuur in de buis K wordt dus ook tot deze lage temperatuur afge- 

koeld, gaat nu in vloeibaren toestand over en vloeit naar den mantel H, 

E en PF stellen twee zuig- en perspompen voor, op dezelfde wijze 

ingericht en verbonden als A en B. Zij werken op het vloeibare kool- 

zuur in den mantel H, brengen dit tot snelle verdamping, en persen 

het gevormde koolzuurgas weer in den mantel om K, waarin het 

vloeibaar wordt en door de buis # naar H afvloeit. Zoo wordt onaf- 

gebroken een snelle verdamping van het vloeibare koolzuur in den 

mantel H onderhouden. Dit vloeibare koolzuur, dat reeds de tempera- 

tuur van —65°C. had, daalt daardoor tot —140°C. en wordt vast. 

De buis M, waarin de zuurstof ontwikkeld wordt, deelt in de lage 

temperatuur van het omgevende koolzuur, en de zuurstof in de buis 

wordt derhalve ook aan deze temperatuur blootgesteld. 
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De beweging der pompen werd voortgebracht door een stoommachine 

van 15 paardenkrachten, die eenige uren achtereen werkte. 

Een in de figuur niet afgebeelde gashouder van grooten inhoud is 

met gasvormig koolzuur gevuld, dat daarin boven olie bewaard wordt. 

De pompen B en F zuigen daaruit bij het begin der proef het kool- 

zuur op, dat tot voeding van het koolzuurreservoir noodig is. Is de 

hoeveelheid vloeibaar koolzuur in het reservoir voldoende, dan wordt 

de verbinding tusschen de pompen E en F en den gashouder H door 

een kraan afgesloten, en de toestel op de boven beschreven wijze in 

werking gesteld. 

In fig. 3 stelt N een schroef voor, waardoor de opening P kan 

worden vrijgemaakt, zoodat de vloeibare zuurstof in de lucht uitstroomt. 

Bij eene latere-constructie van den toestel is deze opening met schroef 

door Prcrer weggelaten. In plaats daarvan werd de buis M zoo lang 

gemaakt, dat zij met het gesloten eind buiten den mantel H reikte, 

en werden aan het gesloten eind een kraan en een manometer aange- 

bracht. 

Bij een drukking van 320 atmosferen, die men op den manometer 

aan het uiteinde der buis M kan aflezen, opende Pricrer de kraan, 

waardoor het gas zich plotseling kon ontspannen. Daardoor ontstond 

een warmte-absorptie, die sterk genoeg was om een deel der zuurstof 

vloeibaar te maken, zoodat een zuurstofstraal uit de kraan met 

kracht naar beneden stroomde. 

De toestel van prcrer heeft aanzienlijke afmetingen. Hij is opgesteld 

in een groote zaal, waar meer dan 30 personen gemakkelijk alle phasen 

der proeven kunnen volgen. De Société génévoise pour la construction 

d'instrwments de physique stelde Prorer in staat over zulk een vrij kost- 

bare inrichting te beschikken. 

Na de in mijn eerste opstel vermelde proeven , heeft Prcrer bij eene an- 

dere gelegenheid in zijne buis een hoeveelheid vloeibare zuurstof van 

45.467 gram verkregen , die een ruimte innam van 46.25 kub. centimeters, 

De mogelijkheid bestond daarbij, dat dit volume iets te groot was aan- 

genomen. Prorer komt dus tot het besluit, dat de dichtheid der vloei- 

bare zuurstof —= 1 is. Deze uitkomst is in overeenstemming met vroe- 

gere theoretische beschouwingen van DUMAs. Om de beteekenis daar- 

van toe te lichten, veroorloof ik mij eene korte uitweiding. 

Wanneer men het atoomgewicht van een element door het soortelijk 

gewicht deelt, krijgt men het atoomvoluum. De atoomvolumen van ver- 
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schillende elementen loopen zeer uiteen. Er zijn echter elementen tot 

een groep vereenigd, die gelijke of ongeveer gelijke atoomvolumen 

hebben. Het zijn zulke, die isomorph zijn, of die als overeenkomstige 

elementen in isomorphe verbindingen treden. Zoo vindt men voor het 

197 
atoomvoluum van goud het quotient 19.34 — 10.4, en eveneens voor 

' S 108 
het ziwer, dat met ‘goud isomorph is: Toe — 10.2. Eveneens behoo- 

ren óridium, palladium, platinum en rhodium in een zelfde groep; út- 

198 106 
X { — 0 dium nu heeft tot atoomvoluum 51.80 „0; palladium —-o 180 Sd, 

197 104 
zn = 9, UM —- = 9.3. Zoo h ï platinum 5158 9,2 en rhodium 12 9.3. Zoo heeft selenium een 

82 | 
atoomvoluum a —= 16.5; zwavel En 16.0. Nu behoort de zuurstof 

tot dezelfde groep als selenium en zwavel, en DUMAS ging uit van de 

veronderstelling, dat zij dus ook hetzelfde atoomvoluum als deze heeft. 

Dit zou dus 16 moeten zijn. Daar nu het atoomvoluum gevonden wordt 

door het atoomgewicht door het soortelijk gewicht te deelen, en het 

atoomgewicht van zuurstof 16 is, zou dan het soortelijk gewicht der 

zuurstof 1 moeten zijn. Dit werd nu inderdaad door picrer gevonden. 

Voor ik van de zuurstof afstap, stip ik nog aan, dat proeven door 

Picrer met gekruiste nichols genomen, duidelijk in den uitstroomen- 

den straal de aanwezigheid van vaste deeltjes bewezen, zeer waar- 

schijnlijk kristalletjes van vaste zuurstof. | 

Na de zuurstof heeft Prorer ook de waterstof vloeibaar, ja zelfs vast 

gemaakt. De inrichting der proeven was geheel dezelfde als voor de zuur- 

stof; maar in plaats van vloeibaar koolzuur gebruikte hij vloeibaar stik- 

stofoxydule tot voortbrenging der sterke afkoeling. Hij ontleedde, om wa- 

terstof te verkrijgen, mierenzuur kalium door bijtende kali. De ontwikke- 
ling der waterstof heeft plaats zonder eenig spoor van water, en het residu 
is niet vluchtig: twee noodzakelijke voorwaarden om strenge waarnemin- 
gen te kunnen doen, De spanning der waterstof werd tot 650 atmosferen 
gebracht. De temperatuur was weer ongeveer —140°C. Bij het openen 
der kraan stroomde de vloeibare waterstof met hevigheid uit de ope- 
ning en bracht een hoog fluitend geluid voort. De straal had een 
staalblauwe kleur en was geheel ondoorschijnend over een lengte van 
ongeveer 12 centimeters, Tegen den grond stroomende, maakte de 
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waterstof een gedruisch als hagelkorrels, die tegen den grond vallen, 

en het fluiten veranderde in een gesis, dat veel geleek op dat van een 

stuk natrium, dat in water is geworpen. Bijna dadelijk werd de uit- 

strooming intermitteerend, en men voelde schokken in de kraan, tel- 

kens als er gas uittrad. Bij de eerste uitstrooming daalde de drukking 

van 650 tot 370 atmosferen. Na sluiting der kraan daalde ze gedu- 

rende verscheidene minuten tot 215 atmosferen, steeg daarna langzaam 

tot 225, en werd toen weer constant. De kraan werd toen geopend; 

maar de straal stroomde met tusschenpoozen uit, zoodat het duidelijk 

was, dat de waterstof in de buis was bevroren. Dit werd-nader aan- 

getoond door de werking der pompen te laten ophouden en dus ook 

de afkoeling te verhinderen; toen kwam al de waterstof achtereen er uit. 

Gedurende meer dan een kwartier kreeg Prcrer opeenvolgende uit- 

stroomingen van waterstof. De nevel, die door het ontspannen van 

het gas bij het begin der proef werd voortgebracht, daalde tot op den 

grond, maar hield geheel op, zoodra de straal intermitteerend werd, 

wat met de vastwording der waterstof in de buis saamviel. 

_ Bij eene volgende proef hoopte rrorer de dichtheid der vloeibare 

waterstof te kunnen bepalen. 



EENIGE OPMERKINGEN OVER DE NATUURWETENSCHAPPEN MET 

BETREKKING TOT DE AESTHETISCHE ONTWIKKELING. 

DOOR 

F. M. JAEGER. 

Wanneer men de ontwikkelingsgeschiedenis der menschheid nagaat, 

zal men steeds kunnen opmerken, dat elk ontwikkelingstijdperk rijk is 

geweest aan verschillende geheel uiteenloopende meeningen omtrent 

den geest van dien tijd. Tegenover de velen die de nieuwe instellingen 

en begrippen van hun tijd luide toejuichten en er met woord en daad 

voor streden, plaatsten zich altijd weer anderen, die, krampachtig 

vasthoudend aan oudere gebruiken en leerstellingen, den voortgang 

trachtten te vertragen of te stuiten. Zoo is het altijd geweest en zoo 

is het ook nu. Ook onze tijd is niet alleen rijk aan lofredenaars op 

den geest van vooruitgang, maar ook rijk aan pruttelaars, die hoofd- 

schuddend de zoogenaamde geavanceerde begrippen zien veld winnen 

en een zucht niet kunnen onderdrukken, wanneer zij bedenken “waar 

dat toch alles heen moet’ Klachten zijn aan de orde van den dag; 

de denkbeelden omtrent zooveel zaken die vroeger goed, vlekkeloos, 

heilig werden genoemd, vindt men dikwijls op een treurige wijze ver- 

anderd in louter realistische en materialistische begrippen; men hoort 

vaak beweren dat vooral de jongelieden vroeger zoo veel eenvoudiger, 

meer ongekunsteld waren dan thans; men vindt over ’t algemeen dat 

de richting, die het onderwijs in de laatste jaren heeft gevolgd, het 

maatschappelijk leven van onze dagen niet in alle opzichten heeft ver- 
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beterd; men klaagt over wantrouwen, over een zekere mate van bederf 

in de maatschappelijke verhoudingen — in één woord, over den realis- 

tischen tijdgeest. 

‚Onder al die pessimisten, ach- en wee-roepers, vinden wij niet alleen 

een menigte lieden, die door een blinde ingenomenheid met verouderde 

denkbeelden of door een ziekelijke gehechtheid aan begrippen en gewoon- 

ten, van ouders en grootouders overgenomen, zich geroepen voelen om alles 

wat het nieuwe huldigt met een zekere stijfhoofdigheid op zijde te 

schuiven en zich te scharen onder de banier van ouderwetsche bet- 

weterij — maar ook vinden wij er velen die, zonder een blinde neiging 

voor het verouderde, ons op velerlei gronden zullen verklaren , waarom 

zij in het belang der menschheid meenen verplicht te zijn den snel- 

vlietenden stroom van vooruitgang in zijn vaart te stuiten. Met deze 

laatsten is t zeker noodig rekening. te houden, hunne argumenten te 

overwegen en die aan de werkelijkheid te toetsen; en dan kunnen wij 

zeker zijn, uit welk optimistisch oogpunt wij den stand van zaken ook 

mogen bezien, door vele hunner beweringen worden wij onwillekeurig 

tot een ernstig nadenken gebracht over menige kwestie en de daaruit 

voortvloeiende voorstellingen, wier aanprijzing en uitbreiding wij van 

te voren wellicht geen oogenblik in overweging zouden hebben genomen. 

Onder al de kwesties die dan ook in onze dagen zoo veel verschil 

van gevoelen uitlokken, behoort zeker genoemd te worden, de invloed 

dien de beoefening der natuurwetenschappen op de gedachtenrichting 

uitoefent. Van vele kanten wordt toch beweerd, dat die invloed in 

menigerlei opzicht ongelukkig werkt; dat de mensch, die zich zooveel 

mogelijk met de kennis dier wetenschappen heeft vertrouwd gemaakt, 

gebracht wordt tot gevolgtrekkingen, die noodzakelijk moeten leiden 

tot eene realistische wereldbeschouwing; dat hij door een gedurig vragen 

en zoeken naar verband en oorzaak van het bestaan der dingen, dik- 

wijls een zekere mate van tevredenheid of kalme berusting moet prijs 

geven, waardoor hij in strijd komt met de wereld en dikwijls met zijn 

eigen gemoedsbestaan ; dat zijn geest zich hoofdzakelijk richt op het zinne- 

lijke en stoffelijke, en dat alles wat daarbuiten ligt over ’t hoofd wordt 

gezien en als nutteloos of onbestaanbaar wordt ter zijde gesteld ; dat hij 

in ’talgemeen daarbij veel verliest en er weinig voor in de plaats krijgt. 

Dergelijke klachten worden dikwijls geuit door menschen, die daarbij 

wel degelijk een open oog hebben voor het groote nut en de heilzame 

verbeteringen die het gevolg zijn van de ontzaggelijke vorderingen, welke 
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deze wetenschappen in onze eeuw hebben gemaakt; die uit den grond 

van hun hart de toepassingen van de kennis der warmte, der electri- 

citeit, enz. loven in het bestaan van spoorwegen en telegrafen; die 

met verrukking nagaan hoe het arbeidsvermogen, in de uitgebreide 

steenkolenlagen opgehoopt, eindelijk wordt omgezet in den reuzenarbeid 

van onze meer en meer tot volmaking naderende stoomwerktuigen, waar- 

door de beschaafde landen alom worden verrijkt met nuttige voorwerpen 

van allerlei aard, aan wier voortbrenging men voor een honderdtal 

jaren nog zou hebben gewanhoopt; die al de verbeteringen in onze 

industrie, onze geneeskunde, kortom in al de verschillende takken van 

maatschappelijk bedrijf gebracht, met elken dag meer en meer waardeeren. 

Terwijl, uit dit oogpunt bezien, elk beschaafd mensch de natuur- 

wetenschappen huldigt en hare beoefening als noodzakelijk zal beschou- 

wen, ziet toch menigeen de jeugd met een soort van huivering uit de 

bron dier wetenschap putten. Afgezien daarvan dat men de quantiteit, 

die tegenwoordig geleerd moet worden om iets te kunnen bereiken, 

wel wat groot vindt, acht men de qualiteit in menig opzicht beder- 

vend en giftig voor de jonge geesten; men vreest dat hun zin voor 

het goede en het schoone zal overvleugeld worden door den zin voor 

het alleen-nuttige, het doelmatige; en dat wel des te meer, naarmate 

het zelfstandig denkvermogen en de redeneerkracht zich sterker bij het 

jonge individu ontwikkelen. 

Dat er modellen van nog jeugdige natuurbeoefenaars bestaan, die 

met al hun werken en studeeren in natuur-, schei-, plant- en dier- 

kunde een tal van verwarde, dorre beschouwingen in zich hebben opge- 

nomen, en in hun jeugdigen overmoed, in een staat van half-geleerd- 

heid, den spot drijven met verschillende zaken, wier kennis en waar- 

deering de jonge harten veeleer tot eer kon strekken, valt helaas 

niet te loochenen; en al moet hun aantal onderdoen voor diegenen , die 

òf door een zekere mate van bekrompenheid, waardoor zij niet in staat 

zijn hunne denkbeelden tot een genoegzame hoogte te ontwikkelen, òf 

door een gunstigen aanleg en een heldere opvatting van denkbeelden 

die gevaarlijke klippen kunnen ontwijken — toch is het voorzeker te be- 

treuren dat de beoefening der natuurwetenschappen sommigen tot dien 

moreelen teruggang kan brengen. 

Zoo komt dan onwillekeurig de vraag bij ons op: wordt de zin voor 

het schoone, het enthousiasme, dat wij zoo gaarne in de jonge geesten 

opmerken en aankweeken;, door de beoefening der natuurwetenschappen 
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onderdrukt? Belemmert zij de aesthetische ontwikkeling, en zoo ja, 

moet dan de kennis der natuurwerkingen, verplichtend als zij is wegens 

hare veelvuldige toepassingen in het maatschappelijk leven, niet eerder 

beperkt worden tot een engen kring, dan dat zij, vooral onder die- 

genen die er later niet bepaald hunne bizondere studie van maken, 

zooveel mogelijk wordt uitgebreid ? 

Het stellen en bespreken van deze vraag kan menigeen misschien 

overbodig voorkomen. Toch is dit, in onze dagen zelfs, lang niet het 

geval. In het leerplan, bij Kon. Besluit 27 April 1877 (Staatsblad 85) 

vastgesteld voor de gymnasia, werd aan de beoefening der natuurweten- 

schappen een zeer klein plaatsje ingeruimd, en verschillende stemmen 

verhieven zich daarop, die luide riepen om verandering en vermeerde- 

ring van het natuuronderwijs. De meeningen omtrent dit onderwijs en 

zijn invloed zijn dus nog wel degelijk verdeeld en uiteenloopend, en 

wij willen daarom trachten na te gaan in hoever het wantrouwen, dat 

velen nog jegens het natuuronderwijs schijnen te koesteren, al of niet, 

gerechtvaardigd is. 

Het valt zeker niet te betwijfelen dat de zin voor het schoone bij 

iederen mensch aanwezig is, dat de ingenomenheid met het schoone 

iets is, dat als onafscheidelijk van de menschelijke natuur moet worden 

beschouwd. Hoe dit gevoel voor het schoone bij sommigen in hooge 

mate, bij anderen daarentegen weinig ontwikkeld kan zijn, wij kunnen 

dit dagelijks opmerken, maar geheel ontbreekt het nooit. Reeds bij 

kinderen van verschillende standen vinden wij dat gevoel aanwezig ; 

hoeveel bekoorlijke eigenaardigheid ligt er niet in de kinderlijke ver- 

rukking over een of ander, dat den kinderlijken schoonheidszin levendig 

aandoet! Het kind vraagt nog niet waarom en hoe; het ziet — en 

het bewondert. Wanneer dan later de menschelijke geest meer ontwik- 

keld en er raar gericht wordt, zich bepaalde begrippen van de verschillende 

voorwerpen , die de natuur hem aanbiedt, te vormen , verliest hij daardoor 

wel is waar die zuivere, oorspronkelijke aanschouwingswijze — maar toch 

wordt gelukkig de zin voor het schoone in hem niet uitgedoofd; zijn 

geest, ruimer ontwikkeld, voor hoogere indrukken vatbaar, vindt in 

den oneindigen rijkdom der natuur nieuw voedsel, laaft zich aan de 

heerlijke voortbrengselen van natuur en kunst. Zoo wordt het schoon- 

heidsgevoel tegelijk met het verstand ontwikkeld. Hij, die het schoone 
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in de natuur zoekt of het schoone als kunstproduct wil voortbrengen, 

in welken vorm ook, ’tzij in toon, beeld of woord, tracht altijd de 

natuur op te vatten als een geheel; hij streeft naar eenheid van vorm 

en inhoud, analyseert niet, maar tracht, door bloote aanschouwing, 

zich van het geheel een begrip te vormen. Ook de natuurwetenschap 

stelt zich ten doel tot het juiste begrip van de natuur en hare wer- 

kingen door te dringen, maar,op welk een geheel tegenovergestelde 

wijze! Zij abstraheert en analyseert tot in de kleinste deelen; zij tracht 

door te dringen tot de kennis en werkingen van moleculen en atomen; 

terwijl de aesthetische blik het schoone gebouw tracht te ontdekken, 

vraagt de natuurvorscher naar de bestanddeelen der bouwstoffen. 

Hieruit blijkt hoe uiteenloopend de richtingen zijn, die de natuur- 

onderzoeker en de natuurbewonderaar volgen, en wij zouden, wanneer 

wij hierbij bleven stilstaan, werkelijk moeten vreezen dat iemand, die 

voortdurend zijne gedachten tot één dier richtingen bepaait en zijn denken 

als ’t ware binnen een bepaalden kring moet concentreeren , de ontvan- 

kelijkheid voor begrippen, die langs den anderen weg worden verkregen, 

wellicht voor altijd zou moeten missen: een ongelukkig lot voorzeker, 

dat den armen natuurvorscher beschoren zou zijn, indien hij ten eene- 

male den weldadigen invloed, dren het schoone op den mensch uitoefent , 

zou moeten missen. Maar geen nood! De kloof tusschen beide boven- 

genoemde wegen wordt niet steeds breeder : integendeel , die wegen zullen 

elkaâr noodwendig ontmoeten. 

Vragen wijin de eerste plaats, bij wien men eer een zekeren graad 

van schoonheidszin mag veronderstellen, bij den wetenschappelijk ge- 

vormden mensch of bij den onontwikkelde? Wie zal heden nog willen 

beweren dat bĳ, die het schoone wil leeren bevatten en waardeeren 

of wel als kunstproduct wil voortbrengen, alle boeken ter zijde moet 

leggen en zijn geest, aan geen geregelden gedachtenloop gewend, alleen 

aan de bron der schoone natuur moet laven? Wij gelooven overtuigd 

te zijn dat, met meerdere wetenschappelijke vorming, de gegevens voor 

den aesthetischen zin talrijker worden. Wanneer wij bijv. de levensge- 

schiedenis nagaan van de groote dichters der laatste eeuwen , dan kunnen 

wij steeds vinden dat al die hoogbegaafden bijna zonder onderscheid 

groote denkers zijn geweest; velen van hen hebben wetenschappelijke 

werken nagelaten; wij behoeven ons slechts een corrHr te herinneren, 

en wij zullen moeten erkennen dat zijne natuurstudie zijn veelomvat- 

tenden dichterlijken geest niet in zijne vlucht heeft belemmerd. Dat 
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een natuurvorscher een natunrdichter kan zijn , bewijst ons onder anderen 

de groote ALEXANDER VON HUMBOLDT in zijne verhevene natuurbeschrij- 

vingen. Terwijl wij hier dan beide wegen vereenigd vinden, bespeuren 

wij ook den invloed, dien de wetenschappelijke zin op den dichterlij- 

ken geest heeft uitgeoefend, en wij komen tot het besluit dat de 

schoonheidszin miet onderdrukt is, maar gewijzigd. Zoo moest het ook 

zijn, want elke tijd stelt zijne eischen, ook aan het schoonheidsbegrip 

en aan de kunst; de antieke vorm heeft moeten plaats maken voor de 

„ meer moderne opvatting en wij zouden al zeer onjuist te werk gaan, 

indien onze geest, die zich tot het schoone voelt aangetrokken, alleen 

zijn toevlucht moest zoeken bij de antieken; zeer ondankbaar zouden 

wij zijn jegens diegenen, die tot op den huidigen dag toe de diepste en 

innigste gedachten, in overeenstemming met het leven der natie, in 

schoone vormen trachtten terug te geven. Door den vooruitgang in de 

wetenschap zijn de vrije phantasie en de ideale voorstellingen, die den 

dichterlijken geest in vroegeren tijd kenmerkten, beperkt geworden; de 

nieuwe natuurwetten, de bekendheid met de hemellichamen , de vorde- 

ringen over t algemeen in de kennis van het wezen en de werkingen 

in het zichtbare heelal, hebben aan die phantasie engere grenzen ge- 

steld; maar de dichter zal het schoone dat in de natuur ligt niet ver- 

loochenen; integendeel, hij zal het met zijn door helderder begrippen 

gelouterden geest met geestdrift in zich opnemen. Alleen eenzijdigheid 

en bekrompenheid van denkbeelden kunnen tot de noodlottige resultaten 

van een ziekelijk idealisme of vah een verderfelijk materialisme voeren. 

Door bij de geestelijke ontwikkeling steeds voor oogen te houden, dat 

het noodzakelijk is elke zaak aan verschillende wijzen van beschouwing 

te onderwerpen, in plaats van vele zaken uit één enkel oogpunt te bezien, 

zal men tot een bevredigend resultaat kunnen komen en niet bevreesd 

behoeven te zijn dat de mensch door eenige studie, welke die ook zij, 

ongelukkig zal worden. 

Wanneer wij dan ook overtuigd zijn dat wetenschappelijke vorming 

in ’t algemeen den aesthetischen zin eer zal verhoogen dan verlagen, 

mogen wij toch niet over ’t hoofd zien dat in de natuurwetenschappen 

de analytische beschouwing op den voorgrond staat, en hoewel wij boven 

aangaven, hoe poëzie en natuurvorsching zeer goed kunnen samengaan, 

behoeft hieruit nog geenszins voort te vloeien, dat natuur- of kunst- 

genot door eene strenge natuurstudie zou worden benadeeld. Wan- 

neer wij toch met al de nauwgezetheid die onze geest toelaat, een zaak 
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analyseeren, met de fijnste werktuigen en zekerste hulpmiddelen de 

kleinste bestanddeelen van een of ander lichaam trachten te vinden, 

of de werking der deelen onderling willen opsporen, en eindelijk na 

lange inspanning, waarbij onze geest voortdurend op het abstracte ge- 

richt is, ons van die zaak langs dien weg een begrip hebben gevormd, 

zou dan die exacte kennis en het volledig begrip van de werking 

der deelen van dat geheel den indruk verminderen, dien dit geheel, 

bij de harmonische samenwerking der deelen, op ons kan uitoefenen ? 

Zou het genot, dat wij ondervinden wanneer een schoon geheel zich 

‚in eenigen vorm aan ons voordoet, merkbaar afnemen, wanneer 

wij van te voren dat geheel aan onze analytische beschouwingen en 

onderzoekingen hebben onderworpen? Wij gelooven zeker overtuigd te 

zijn, dat ook hierin alle vrees ongegrond is en willen, om een paar 

voorbeelden te geven, den lezer voor een oogenblik als natuuronder- 

zoeker stellen tegenover een natuurtafereel en een kunstwerk. 

Gesteld dan, geachte lezer, dat gij na een langen tijd van onver- 

poosde studie in de natuurwetenschappen, na eenige dagen van voort- 

durende inspanning zelfs, veroorzaakt door een zwaar examen dat gij 

glansrijk doorstaan hebt, lust gevoelt om eens van de frissche, vroolijke 

natuur zelve in volle mate te gaan genieten, en dat gij een of ander 

heerlijk plekje bezoekt, waar niets u meer aan de woelige stad en aan 

het dompig studeervertrek herinnert. — Het is een heerlijk schoone herfst- 

dag, zoo helder, zoo zonnig als wij die bij ervaring kennen: een van 

die laatste, vriendelijke afscheidsgroeten van den zomer. De schilder- 

achtigste tinten vertoonen zich aan uw oog; een liefelijk landschap met 

de aangenaamste afwisselingen van lichte en donkere partijen breidt. 

zich voor u uit. Het geheel oefent een meer dan opwekkenden invlaed 

op u uit: gij gevoelt u als ’t ware een geheel ander mensch. En 

toch, het heeft u aan natuurbeschouwingen, in den tijd die achter u 

ligt, niet ontbroken; gij hebt u de leer der levensverrichtingen in de 

organische wereld zooveel mogelijk eigen gemaakt, kunt nauwkeurig 

den invloed van licht en warmte op deze bloem en gene plant verklaren , 

kunt ze ontleden in hunne bestanddeelen: gij zoudt die zelfs op staanden 

voet één voor één kunnen opnoemen — maar de indruk dien het schoone 
natuurtooneel bij den eersten aanblik op u maakt, doet u alle deelen 
en onderdeelen voor een korte poos vergeten, de werking van het geheel 
houdt u te veel bezig; gij geniet volop; uw abstracte kennis doet aan 
uw natuurgenot hoegenaamd geen afbreuk, en gij wandelt in een vroo- 
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lijke, opgewekte stemming verder. Daar valt uw oog toevallig op een 

plant, juist dezelfde waarvan gij op uw examen zooveel moest vertellen, 

en onwillekeurig dwalen uwe gedachten nog eens af naar de deeltjes 

van die plant en de werkingen waaraan zij zetel zijn, hoe die- 

zelfde deeltjes weer op andere wijze verbonden en in andere verhou- 

dingen in geheel verschillende lichamen worden teruggevonden, hoe al 

die werkingen in de materie toch zoo naar vaste wetten geregeld en 

van elkaar afhankelijk zijn; dat alles gaat u in een oogenblik door het 

hoofd — en te midden van die levende, vriendelijke natuur wordt gij 

gestemd tot verrukking en bewondering, dat van dit prachtig geheel 

elk onderdeel op zijn beurt weer een bewonderenswaardig geheel is en 

dat de samenwerking van al die deelen, zoo juist geordend, weer kan 

leiden tot het heerlijk natuurtafereel, dat daar voor u ligt. 

Uw natuurkennis heeft uw genot in ’t minst niet benadeeld, maar 

zij stemt u daarentegen nog meer tot oprechte bewondering voor de 

natuur zelve. 

Of wel, gij zult u in het bestudeeren der natuurkunde den laatsten 

tijd in ’t bijzonder hebben beziggehouden met de geluidsleer, de leer 

der trillingsbewegingen, en gij hebt u daarvan de physische en mathe- 

matische beschouwingen goed eigen gemaakt; gij hebt het bekende 

werk van HELMHOLTZ, Die Lehre von den Tonempfindungen met vrucht 

doorgewerkt, zijt doorgedrongen tot het juiste begrip van tonen, klan- 

ken, harmonie; geen boventonen, geen combinatietonen zijn u meer 

vreemd, en gij weet ’t haarfijn te verklaren waarom een klarinet zóó 

klinkt en een viool anders. Genotvolle uren hebt gij gesmaakt, toen 

gij, al lezend en studeerend, aan de hand van den grooten physicus den 

tempel van wetenschap zijt binnengetreden, waar veel, dat u vroeger 

onbegrijpelijk en geheimzinnig toescheen, u geopenbaard is geworden. 

Gelukkig in het bezit van zooveel verworven kennis, gaat gij naar een 

concert; een goed bezet orchest laat u een sinfonie van den een of 

anderen grooten componist hooren. Hemel, wat grijpen u die eerste 

volle statige akkoorden krachtig aan! Gij wildet nu immers eens hoo- 

ren of enkele instrumenten, op een bepaalde wijze samenwerkend , wel 

_ die en die uitwerking op u hadden, of — maar uw geest dwaalt on- 

willekeurig af, en wordt zoo geheel overweldigd door de heerlijke har- 

monie en den rijkdom van gedachten, die de groote meester in zijn 

werk heeft gelegd, dat gij genoodzaakt zijt het partiëele te vergeten 

en u geheel aan het genot van het kunstwerk over te geven. Den vol- 

10 
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genden dag zit gij in uw studeervertrek, en denkt nog onwillekeurig 

aan een en ander dat u gisteren zoo boeide en dikwijls in verrukking 

bracht — daar valt uw oog op het werk van HELMHOLTZ, en uwe ge- 

dachten dwalen af naar de geluidstudie; alles wat gisteren en zelfs 

nu nog in zijne nawerking u zoo bezighield en uw geestdrift opwekte, 

waren toch maar trillingen, bewegingen van de materie, die op een 

bepaalde wijze door uw fijn georganiseerd gehoorwerktuig zijn op- 

genomen; voelt gĳĳ u eenigszins ontstemd bij de gedachte, dat gij al 

die samengestelde trillingen, wier opeenvolging en samenwerking u in 

vervoering brachten, weer zoudt kunnen ontleden in enkelvondige slin- 

gerbewegingen van zóóveel in de sekonde? Neen, gij moet het beken- 

nen, die methode van analyse heeft uw kunstgenot in “*t minst niet 

bedorven; als op een geheel anderen weg liggend, heeft zij met dit 

genot zelf niets gemeen gehad; maar terwijl gij nog een oogenblik 

daarover zit na te denken, komt gij onwillekeurig tot de conclusie, 

juist met behulp van uwe exacte kennis, dat de natuur grootsch en 

prachtig is in bare werkingen, want dat de kleinste, onzichtbare be- 

wegingen van de materie op een bepaalde wijze geordend en verbonden 

door den machtigen geest van het genie, tot het hoogste kunstgenot 

kunnen voeren. Ja, gij kunt er van verzekerd zijn, uw natuurkennis 

heeft het kunstgenot niet verminderd, maar zij verhoogt nu uwe waar- 

deering van de kunst. 

Zoo zouden wij op nog vele dergelijke gevallen kunnen wijzen, waar- 

uit kan blijken, dat de studie der natuurwetenschappen den gelukki- 

gen invloed, dien de werking van het schoone in de natunr en in de 

kunst op den mensch uitoefent, in het minst niet zal schaden ; integen- 

deel, die kennis, zooals wij boven aantoonden, doet ons het schoone 

op hoogeren prijs stellen. Het een sluit het ander hier niet uit. Toen 

wij daar straks van het gebouw spraken, dat slechts in zijn geheel voor 

den aestheticus waarde heeft, terwijl de natuurvorscher de bestanddee- 
len der bouwstoffen onderzoekt, verzuimden wij er bij te voegen dat 

vooreerst voor den natuurkenner het begrip van veel schoons is weg- 
gelegd, dat zich in de kleinste werkingen van de deelen openbaart, het- 
geen voor den meer oppervlakkigen beschouwer blijft verborgen, en dat . 
vervolgens niets den natuuronderzoeker belet om ook het schoone van 
het geheel te genieten, welk schoon hem nog van meer waarde moet 
zijn, als hij in zijn geest van de kleinste deelen opklimt tot het geheel. 

Zoo kan dan zelfs de steeds toenemende ontwikkeling der natuur- 
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kennis leiden tot verhevene beschouwingen, die onzen aesthetischen zin 

noodwendig moeten verhoogen; een rijken voorraad poëzie houdt de na- 

tuurwetenschap in zich opgesloten, en den gelukkigen natuurbeoefenaar 

is het boven alle anderen gegeven die poëzie te leeren begrijpen en 

waardeeren; hij leert in het natuurlijke, in het tastbare ook het ver- 

hevene zien. 

Want (en wij wenschen hier met nadruk op te wijzen, daar velen 

dit nog maar niet willen weten of begrijpen) de natuurwetenschap be- 

paalt zich niet alleen tot de analytische methode van onderzoek; zij 

leert ons het grootsche natuurgebouw niet kennen door het af te bre- 

ken, en dan de grondstoffen na een zorgvuldig onderzoek in den wind 

te strooien — zij bouwt ook weer op, en het is een sterk, schoon, in- 

drukwekkend geheel, dat rust op de fundamenten van een nauwkeurig 

onderzoek, dat niet op enkel redeneering , maar op waarneming en proef- 

neming gegrond is. Van het bijzondere klimt de natuurkenner tot het 

meer algemeene op; de hoogte waartoe de natuurkennis tot heden toe 

is opgevoerd, maakt de analytische methode onschadelijk, aangezien de 

juiste kennis van de eigenschappen en werkingen der deelen slechts 

de vaste basis vormt, waarop onze kennis van de werkingen van het 

geheel tot op een zekere hoogte berust. Mogen ook nog vele schakels 

in de groote keten ontbreken, moge ook nog veel niet verklaard zijn 

en waarschijnlijk ook nooit verklaard worden — voor zoover men de 

natuur en hare werkingen kan begrijpen en verklaren, wordt aldus 

de grond waarop onze bewondering voor haar berust, vaster, en wor- 

den wij nader gebracht tot eene meer degelijke erkenning van hare 

grootheid, dan oppervlakkige gissingen en op een onjuist vermoeden 

gebouwde voorstellingen ons ooit kunnen geven. 

Door de beoefening der natuurwetenschappen wordt eerst ons oog 

werkelijk geopend voor den grooten samenhang, voor de alles omvat- 

tende eenheid die in de oneindige verscheidenheid der natuur bestaat. 

Sedert de wet der gravitatie de grondslag uitmaakt van de astronomie; 

de wet van het behoud van arbeidsvermogen den grooten band vormt die 

de verschillende verschijnselen, welke ons de natuurkunde leert kennen, 

aan elkaâr verbindt; aan de wet van het behoud van stof alle schei- 

kundige werkingen kunnen getoetst worden; de physiologie en anatomie 

van planten en dieren, in verband met de natuur- en scheikunde, ons 

de levensverrichtingen en bewonderenswaardige werkingen in de be- 

werktuigde organische wereld doen kennen, waardoor het kleinste leyende 
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voorwerp, dat aan het onoplettend oog ontsnapt, onze bewondering 

afdwingt; de geologie met de kennis der petrefacten en de Darwinis- 

tische leer ons een blik doet werpen op de vroegere geschiedenis der 

aarde, en de overtuiging meer en meer ingang vindt, dat eene wel is 

waar langzame, doch gestadige ontwikkeling van lagere tot hoogere 

levensvormen heeft plaats gegrepen — hebben al deze verschillende tak- 

ken der uitgebreide natuurwetenschap niet alleen iets in hooge mate 

gewichtigs, maar ook iets werkelijk aesthetisch verkregen voor den den- 

kenden mensch, en niet dankbaar genoeg kunnen wij zijn jegens alle 

groote natuurvorschers van vroegeren en lateren tijd, die ons niet al- 

leen gevrijwaard kebben tegen onkunde en bijgeloof, maar die ons ook 

de natuur hebben leeren kennen als een tooneel niet enkel van orde 

en duurzaamheid, maar ook van ontwikkeling en vooruitgang. 

Wel is waar valt niet te loochenen dat, sedert de hooge opvoering 

der natuurwetenschappen ook vele denkbeelden zijn verspreid die op 

menigeen een schadelijken en noodlottigen invloed hebben uitgeoefend, 

maar dit kon alleen het gevolg zijn van eene overschatting van het 

vermogen der natuurwetenschap. Er is geen leer verkondigd, van welken 

aard ook, of zij heeft aanleiding gegeven tot overdrijving en dweperij; 

maar dat is de maatstaf niet, waarnaar wij de deugdelijkheid en de 

waarde van eenige leer mogen beoordeelen; duizendem toch zijn het 

slachtoffer geworden van de hoogste zedeleer , toen die door al te ijverige 

aanhangers verkeerd werd opgevat en uitgelegd. De ontwerpers en 

verkondigers van eenige leerstelling kunnen niet aansprakelijk gesteld 

worden voor de bespottelijke overdrijving, waaraan vele volgelingen zich. 

steeds schuldig schijnen te moeten maken, en op deze laatsten alleen 

rust de schuld, wanneer eene zaak, hoe waardig en edel ook in haar 

beginsel, noodlottige gevolgen heeft. Ook de natuurwetenschappen heb- 

ben in dit algemeene lot gedeeld; velen zijn met een verblinden ijver 

de nieuwe richting, die hun was aangewezen, ingeslagen, en hebben 

gemeend nu eerst op den waren weg te zijn om alles te kunnen ver- 

klaren, om daarbij tevens alles te verloochenen wat niet binnen het 

bereik dier wetenschappen kon gebracht worden, en velen zijn in dien 

maalstroom. van overdrijving meegesleept en verloren gegaan. Maar 

gelijk elk goed beginsel zich zelf handhaaft en moet zegevieren over 

de wanbegrippen die daaruit konden ontstaan, zoo zullen ook de goede 

zaden, door de natuurwetenschap uitgestrooid, woelige, krachtige planten 

doen opschieten, die bij toenemenden bloei en voortdurende ontwikkeling 
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aan het onkruid, dat zich hier en daar nog mocht vertoonen, de groei- 

kracht zullen ontnemen. 

Wanneer men na de voorgaande opmerkingen tot de gevolgtrekking 

mag geraken, dat 1° de natuurwetenschappen de aesthetische ontwik- 

keling niet benadeelen of tegenwerken; 2° de grondige kennis dier 

wetenschappen leidt tot de erkenning en waardeering van veel schoons 

dat voor den oningewijde blijft verborgen, dan blijft ten slotte nog de 

vraag te beantwoorden, hoe het komt dat, zooals wij in het begin van 

dit opstel opmerkten, sommige natuurbeoefenaars reeds in hunne jonge 

leerjaren den stempel dragen van een zekere dorheid in hunne beschou- 

wingen, van een bepaalde flauwheid en onverschilligheid ten opzichte 

van enkele zaken, voor welke een zekere geestdrift en bewondering 

jong en oud tot sieraad strekken. 

Na al hetgeen wij hierboven aanvoerden, moeten wij dit noodzakelijk 

zoeken in de wijze waarop die wetenschappen beoefend en onderwezen 

worden. 

Wij weten welk een groote quantiteit leerstof in den tegenwoordigen 

tijd door onze jongelieden moet worden verwerkt. Zou dus, kunnen 

wij vragen, datgene wat van ieder vak en dus ook van de natuurwe- 

tenschap wordt geleerd, wel voldoende zijn, om hen geschikt te maken 

voor een aesthetisch inzicht in enkele zaken? Luaat ons toch bedenken 

dat meer dan een menschenleven noodig is om een klaar begrip en 

een grondige kennis van een enkelen tak der natuurwetenschap te ver- 

krijgen, zoodat men zich bij het schoolonderwijs in die vakken nood- 

zakelijk moet beperken tot het verklaren der voornaamste grondbegin- 

selen en van hunne toepassingen. Zou dus het begrip van het waarlijk 

schoone, dat die wetenschappen in zich bevatten, niet eerst verkregen 

worden, wanneer men zich door een grondige en uitgebreide studie op 

een standpunt heeft geplaatst, waarop men niet kan verwachten dat 

ook de meest begaafde leerling zich bevindt na het voleindigen van 

zijnen leertijd ? 

Het is een gewichtige vraag die wij hier moeten stellen, want zij 

betreft de ontwikkeling van het jonge geslacht, de toekomst van velen 

die ons lief en dierbaar zijn; maar wij meenen, na rijpe overweging, 

daarop het volgende te moeten antwoorden: 

Wanneer aan eenige inrichting van onderwijs zooveel tijd wordt 
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besteed aan de beoefening der natuurwetenschappen, dat de leerlingen 

een juist begrip van de voornaamste natuurwerkingen en hare toepas- 

singen krijgen en het verband tusschen die verschijnselen hier en daar 

leeren bevatten, en wanneer daarenboven hij, die geroepen is het 

natuuronderwijs te geven, zelf een juist oog en open hart hebbende 

voor het schoone in de natuur, de jeugdige beoefenaars er op wijst, 

zoo vaak daartoe aanleiding is, hoe men van het bijzondere tot het 

algemeene kan opklimmen, en alzoo, zelf met liefde voor de weten- 

schap vervuld, ook die liefde in de jonge harten weet op te wekken, 

dan zal de invloed, dien dit onderwijs op het jonge geslacht uitoefent , 

gunstig, de strekking weldadig zijn. 

Alzoo in de eerste plaats: geen verbrokkeling, geen besnoeiing in 

leerstof en tijd. Gaan wij na het aantal uren, dat gemiddeld aan de 

Hoogere Burgerscholen aan de beoefening dier vakken besteed wordt, 

zoo is dit aantal ruim voldoende om het gewenschte resultaat te ver- 

krijgen, en ’t is zeer goed mogelijk dat zelfs met een paar uren minder 

het natuuronderwijs ook nog zeer goede vruchten kan dragen. Het valt 

verder niet in den aard van dit opstel, om hier over een bepaald aantal 

uren te spreken; alleen wenschten wij te zeggen, dat eene overdreven 

beperking van dit onderwijs, waardoor de oppervlakkigheid in de hand 

wordt gewerkt, in vele opzichten allertreurigste gevolgen kan hebben. 

Terwijl de minder begaafden aan het vluchtig overzicht, dat op die 

wijze alleen van die vakken zou kunnen gegeven worden , weinig zullen 

hebben en er voor hun verder leven bijna niets van zullen overhouden 

dan wellicht de flauwe herinnering aan enkele experimenten, die dan 

voor hen weinig meer waarde kunnen hebben dan het zien van eenige 

curiositeit — zullen de meer ontwikkelden genoodzaakt zijn hun denken 

te bepalen tot eenige brokstukken van het geheel, en zullen deze zoo- 

doende gevaar loopen de slechte en bedorven vruchten te plukken, die 

maar al te vaak door een verbrokkeld natuuronderwijs worden afgeworpen. 

Wanneer dan een voldoend aantal uren voor het natuuronderwijs is 

beschikbaar gesteld, zal er tevens tijd en gelegenheid bestaan, om nu 

en dan de leerlingen te wijzen op schoone gevolgtrekkingen, waartoe 

het een of ander behandeld gedeelte kan aanleiding geven; ook hierin 

vermijde men natuurlijk alle overdrijving. Het zou bespottelijk en daaren- 

boven schadelijk voor elk juist begrip zijn, indien het natuuronderwijs 

ontaardde in het geven van verhevene natuurbeschouwingen, waarbij 

de juiste begrippen aan misplaatste algemeene betrachtingen zouden 
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worden opgeofferd. Door een geschikte keuze van onderwerpen en toe- 

passingen kan die overdrijving worden vermeden. 

Daardoor wordt de taak van hen die geroepen zijn het natuuronder- 

wijs te geven, moeielijker, maar ook des te schooner; nog minder dan 

anderen mogen zij uit het oog verliezen dat onze middelbare scholen 

en gymnasia geen plaatsen zijn, waar de jongelieden voor een of ander 

beroep “pasklaar” moeten gemaakt worden, maar wel dat hunne vor- 

ming en veelzijdige ontwikkeling het hoofddoel is, waarnaar het onder- 

wijs in elke wetenschap streeft. Zoo doende zullen dorheid en opper- 

vlakkigheid worden vermeden en zullen de natuurwetenschappen niet 

de minsten zijn die tot de vorming van het jonge geslacht bijdragen. 

Indien aan deze voorwaarden is voldaan, dan behoeft niemand meer 

wantrouwen te koesteren jegens den invloed, dien de beoefening der 

natuurwetenschappen ook aan onze scholen op de jonge geesten zal 

uitoefenen; integendeel, men prijze zich gelukkig dat zoovele schatten, 

die voor menigeen tot nog toe verborgen bleven, nu bestraald door 

het licht der wetenschap, het eigendom zullen worden van allen, die 

de vruchten weten te plukken van een grondig en degelijk natuur- 

- onderwijs. | 

Wanneer deze regelen onder de oogen onzer lezers zullen verschijnen, 

zal waarschijnlijk reeds het leerplan, dat eenige maanden geleden voor 

de gymnasia was vastgesteld, en waarin ook de natuurwetenschappen 

zoo stiefmoederlijk waren behandeld, zijn gewijzigd, en zal, zoo wij 

hopen, aan het natuuronderwijs een ruimere plaats zijn afgestaan. De 

gymnasia gaan alzoo een andere toekomst te gemoet. Wat mogen wij 

van die toekomst verwachten? Ongetwijfeld veel goeds. Niemand be- 

schouwe meer het natuuronderwijs, ook aan de gymnasia, als iets, waar- 

aan uithoofde van de tijdsomstandigheden noode moest voldaan wor- 

den, waarbuiten men langer moeilijk kon blijven, als een lastige in- 

dringer — maar men heete het hartelijk welkom, als iets dat even 

goed strekt tot ontwikkeling en aesthetische vorming als de studie der 

oude talen en in ’t algemeen der letterkundige vakken. 

Meer en meer worde men overtuigd dat de kennis der natuurweten- 

schappen, mits zij grondig beoefend worden, het natuurlijk gevoel, de 

geestdrift in den mensch niet zal verflauwen, maar versterken; dat zij 

het standpunt, waarvan de mensch zichzelf en de wereld leert be- 

schouwen, niet zal verlagen, maar verhoogen, en hem toch zal vrij- 

waren tegen ijdele zelfverheffing; dat, terwijl de verlichte mensch bij 



152 EENIGE OPMERKINGEN OVER DE NATUURWETENSCHAPPEN, ENZ. 

toenemende kennis de ontelbare weldaden, die de natuur in zich bevat, 

meer leert erkennen en waardeeren, de natuurwetenschappen hare zegen- 

rijke werking niet zullen missen in deze en in latere tijden. 

's Hage, 29 November 1877. 

NASCHRIFT. 

De lezers die de laatste jaargangen van het Album der Natuur ge- 

regeld en trouw hebben nagegaan, zullen onwillekeurig opmerken dat 

enkele zaken, waarvan in dit opstel melding werd gemaakt, lang niet 

nieuw mogen genoemd worden. Zoo wordt in den jaargang. 1869, in 

een artikel van Prof. HARTING, reeds een krachtig pleidooi gevoerd ten 

gunste van de natuurwetenschappen tegen de aantijgingen van mate- 

rialisme en ongodsdienstige strekking, terwijl in den jaargang 1872 

Dr. w. ereuns Jr. den aard, omvang en strekking der natuurweten- 

schap bespreekt. Toch scheen het ons niet geheel noodeloos, ook in 

deze dagen dit onderwerp nog eens aan te roeren, daar wij nog zoo 

vaak allerlei strijdige en valsche denkbeelden daaromtrent moeten op- 

merken. Mocht het niet te lang duren, dat een opstel als dit geheel 

overbodig wordt geacht! 

Eel. 



VERVALSCHING VAN LEVENSMIDDELEN, 

DOOR 

R. SINIA. 

In de eerste helft der 17de eeuw leefde in Engeland de wijsgeer 

THOMAS HOBBES, die in zijn Leviathan en verscheidene andere werken 

denkbeelden verkondigde, welke geheel en al in tegenspraak waren met 

hetgeen de christelijke moraal tot dusverre geleerd had. Geen wonder, 

dat de door hem geschreven boeken en verhandelingen vrij algemeen 

niet alleen voor onzinnig, maar zelfs voor godslasterlijk en staatsge- 

vaarlijk werden uitgekreten. Het ligt niet in mijn plan, een overzicht 

te geven van zijn wijsgeerige beschouwingen; trouwens, dit zou mijn 

bevoegdheid ook te buiten gaan: ik wensch alleen hier aan te stippen, 

dat hij de sedert dien tijd beroemd en berucht gewordene woorden 

uitsprak: dat de eene mensch een wolf is voor den anderen. Dat was 

boud gesproken; immers, wanneer men op die stelling voortredeneert, 

dan komt men tot het besluit, dat al de handelingen, waardoor de 

menschen zich kenmerken, gegrond zijn op baatzucht, op eigenbelang , 

op egoïsme. Al zou ik nu niet gaarne de uitspraak van den beroemden 

HOBBES in alle mogelijke opzichten beamen, toch ben ik overtuigd, dat 

ze zeer dikwijls niet valt te betwijfelen, en ieder zal het met mij eens 

zijn, dat er althans één gebied is, waarop die woorden maar al te 

vaak waar blijken te zijn. Het is ’t gebied van den handel, dat ik 

hier op ’t oog heb. Het is waar, dat er in alle plaatsen der beschaafde 
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wereld tal van kooplieden zijn, wier eerlijkheid niet te verdenken is; 

maar even waar ook is het, dat zucht naar winst vele minder solide 

handelaars aanspoort, zich met een behendigheid en een sluwheid, die 

hen in de oogen van sommigen stempelen tot hetgeen men een glad- 

den, een slimmen koopman noemt, te verrijken ten koste van de beurs 

hunner medemenschen, dank zij de minder groote geslepenheid van 

dezen. Dat noemt men handeldriĳjven, en zoolang er kooplieden zijn, 

wier geweten van een zeer bijzondere rekbaarheid is, en koopers, die 

zich laten bedotten, zullen er bedriegers zijn en bedrogenen. En dat 

zal wel altid zoo blijven; want geld is de ziel van de negotie. 

Er bestaan echter bedriegerijen in den handel, die zoo gemakkelijk 

te ontdekken zijn, dat men al zeer onnoozel zou moeten zijn, wanneer ° 

men ze van tijd tot tijd niet bemerkte. Wanneer ge u b.v. in een 

onsoliden winkel katoen voor linnen of wol laat verkoopen, dan be- 

speurt ge dit terwijl ge de daarvan vervaardigde goederen draagt, en 

ge wacht u voor den tweeden keer; als ge twijfelt aan de eerlijkheid 

van uw turfboer, en meent, dat hij u ’t getal niet geeft, dat u toe- 

komt, of dat hij de cokes, alvorens ze aan u af te leveren, uit pure 

zuinigheid met een zekere hoeveelheid water doortrokken heeft — deze 

laatste twee gevallen komen, naar men zegt, nog al eens voor — dan 

kunt ge uw geluk bĳ een ander beproeven, of, wanneer deze van 

tzelfde gehalte is, u des noods met eigen oogen gaan overtuigen, dat 

ge bedrogen, eigenlijk, bestolen wordt. 

Maar, helaas! er wordt maar al te veel een bedrog gepleegd, dat 

steeds grooter proportiën aanneemt, naarmate de wetenschap vooruit 

gaat, zoodat de bekende spreuk: ‘kennis is macht”, voor den bedrieger 

een ontwijfelbare waarheid wordt, omdat die macht door hem wordt 

omgezet in geld, en den bedrogene vaak wanhopig doet uitroepen: 

“kennis is een vloek”. 
Dat bedrog betreft de spijzen en dranken, die we dagelijks gebruiken. 

Talrijk zijn de klachten, die in den laatsten tijd in alle beschaafde 

landen worden vernomen over de vervalsching der meest onontbeerlijke 

levensmiddelen. Het is maar al te waar, dat de snelle vorderingen, 
die de scheikunde maakt, door de behendige fabrikanten en kooplieden 

dikwijls ten nadeele van de verbruikers hunner artikelen worden aan- 

gewend. En wat het ergste is, dikwijls worden vervalschingen gepleegd, 

zonder dat men zich er om bekommert of de gezondheid der consu- 

menten er al dan niet schade door lijdt. 
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Aan dit onderwerp wensch ik eenige bladzijden te besteden. 

Ik hoop, dat het mij gelukken zal, mijn lezers te doen inzien, dat 

het geen zucht naar nieuwigheden is, die gedurende den laatsten tijd 

velen de pen doet opvatten om de wenschelijkheid te betoogen, dat er 

strenge wetten mogen worden uitgevaardigd tegen de vervalsching der 

mondbehoeften. 

Gezondheid is de grootste schat, ziedaar een spreekwoord, van welks 

onomstootelijke waarheid iedereen zoo zeer doordrongen is, dat het 

zich bij de geringste ongesteldheid van ons zelven of van familiebe- 

trekkingen of kennissen aan onzen geest opdringt. Maar wanneer we 

ons wel bevinden, of niet in aanraking met zieken komen, beseffen 

we die waarheid dikwijls maar al te weinig. Terwijl ons lichaam ge- 

zond is, lijdt onze geest vaak aan een beklagenswaardige ziekte, en 

die ziekte heet zorgeloosheid. Iedereen is overtuigd, dat zijn lichaam 

door de spijzen en dranken, die hij gebruikt, in stand moet worden 

gehouden, en toch bekommert hij er zich in den regel weinig om, of 

hun gehalte wel zoodanig is, dat hem daarvan geen kwaad kan over- 

komen; wanneer hij voor de waren slechts den gewonen prijs betaalt, 

en deze geen aì te verdacht uiterlijk hebben, dan vertrouwt hij op de 

eerlijkheid van den leverancier en laat violen zorgen. Zorgeloosheid bij 

t inkoopen der meest noodzakelijke levensmiddelen heerscht sinds jaar 

en dag in bijna alle huisgezinnen, en laat de handen ruim aan gewe- 

tenlooze knoeiers, voor wie geld verdienen de hoogste zaligheid is, 

al geschiedt het ook ten nadeele van de gezondheid hunner medebur- 

gers. Zorgeloosheid, gevoed door een verkeerde zucht tot bezuiniging , 

zit dikwijls voor in diakoniehuizen en armengestichten, in weeshuizen 

en kostscholen, en helaas! zorgeloosheid beheerscht ook tot hiertoe de 

regeering van zoo menig land, wier eerste plicht het is, voor de be- 

langen en dus ook zeer zeker voor de gezondheid van alle onderdanen 

te waken. 

Laten we thans eens nagaan, of we inderdaad reden hebben, ons be- 

zorgd te maken over de vervalschingen, die bij de bereiding der levens- 

middelen plaats grijpen; of we recht hebben te vreezen, dat de ge- 

zondheid der maatschappij er op den duur onder lijden zal; of we 

waarlijk niet te veel eischen, als we er op aandringen, dat de hooge 
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regeering een wet uitvaardige, die de vervalschers met boete of ge- 

vangenisstraf bedreigt. 

Kiezen we in de eerste plaats ’t onontbeerlijkste artikel, dat door 

arm en rijk genuttigd wordt, het brood. Gelijk bekend is, zijn tarwe 

en rogge de twee graansoorten, waarvan ’t brood, hetwelk we dage- 

lijks gebruiken, gebakken wordt. 

In de eerste plaats dan moet ik mededeelen, dat het eten van brood. 

ongesteldheden kan veroorzaken, waaraan noch de meelhandelaar, noch de 

bakker eenige schuld heeft. Er zijn namelijk verschillende schadelijke plan- 

tensoorten, die òf op de tarwe en rogge woekeren, òf op den akker groeien. 

Tot deze laatste behooren b.v. een bekende soort van boterbloem, de 

akkerhanepoot, en de hondspieterselie, beide vergiftig. De zaden daar- 

van geraken door achteloosheid van den landbouwer, die geen behoor- 

lijke zorg voor ’t wieden draagt, dikwijls onder de graankorrels, en 

’t gebruik van ’t daarvan afkomstige meel is schadelijk voor de ge- 

zondheid. Meer gevaar hebben we echter te duchten van ’t moederko- 

ren, een zwamsoort, die vooral gedurende vochtige zomers op ’t koren 

woekert. Daar ons land geen genoegzame hoeveelheid tarwe en rogge 

voortbrengt tot onderhoud der bevolking, wordt het meeste graan hier 

ingevoerd, voornamelijk uit Pruisen en Rusland. Ik acht het daarom 

niet ongepast, een oogenblik de aandacht te bepalen bij ’t onderzoek 

van een Duitsch geleerde, Dr. HULWA, naar ’t voorkomen van moeder- 

koren in de Silezische roggesoorten van de jaren 1875 en 1876. Dat 

hij alleen de rogge onderzocht, is hieraan toe te schrijven, dat deze 

plant veel meer aan ’t bezoek van ’t moederkoren is blootgesteld dan 

de tarwe. Honderd en zestig monsters roggemeel werden door genoemden 

geleerde volgens een eigenaardige, doeltreffende methode aan een schei- 

kundig onderzoek onderworpen, en ’t resultaat was, dat in slechts 11 

van de 160 monsters geen moederkoren was aan te toonen. In 70, 

dus in bijna de helft, vond hij Y/, procent en iets daarboven; 87 mon- 

sters bevatten !/, procent en iets daarboven, en in 6 wisselde ’t moeder- 

korengehalte af tusschen 1 en 2!/, procent. Gesteld nu, dat iemand van 

het roggemeel , hetwelk 1 procent moederkoren bevatte, 500 gram, d. i. 

een half kilogram per dag gebruikte, wat in den geringeren stand zeker 

dikwijls genoeg gebeurt, dan zou hij dagelijks 5 gram moederkoren inne- 

men, en dit is een hoeveelheid zóó groot, als slechts in hooge noodzake- 

lijkheid: bij sommige ziektegevallen door de geneeskundigen wordt voor- 

geschreven. Wel is waar behoort het moederkoren niet tot de gevaar- 
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liĳkste vergiften; doch het is menigmaal gebleken, dat het aanhoudend 

gebruik daarvan gevaarlijke ziekten kan veroorzaken. In 1875 en 1876 

althans brak ten gevolge hiervan in Silezië een vreeselijke epidemie 

uit, die ook vroeger meermalen verschillende streken van Duitschland 

en Rusland geteisterd heeft. Deze ziekte draagt den naam van kriewel- 

ziekte, en een der voornaamste verschijnselen er van is, dat de lijders 

klagen over ’t zoogenaamde slapen hunner ledematen, hetwelk gepaard 

gaat met een gevoel, als of er mieren over heen liepen. Van daar dan 

ook de zonderlinge naam van kriewelziekte. Krankzinnigheid, verlam- 

ming, blindheid, doofheid, kortom allerlei kwalen brengt ze mede, en 

somtijds eindigt ze zelfs met den dood. 

Ook Russische en Poolsche rogge werd in de laatste jaren door 

Dr. zuuwa herhaalde malen onderzocht, en steeds bleken ze niet alleen 

een groote hoeveelheid moederkoren, maar ook zaden van verschillende 

schadelijke planten te bevatten. Niet ten onrechte betoogt hij daarom 

de wenschelijkheid van de oprichting van proefstations, waar ’t graan, 

alvorens gemalen te worden, of anders ’t meel, voordat er brood van 

gebakken wordt, onderzocht kan worden. 

Voordat we nu overgaan tot de bespreking van de wezenlijke verval- 

schingen, waaraan ’t meel en daardoor ook ’t brood onderhevig is, 

wil ik eerst aantoonen, dat vele bakkers, die als eerlijke, welgezinde 

burgers bekend staan, dagelijks diefstal plegen tegenover u en mij, 

zelfs zonder dat ze hun meel met het een of andere surrogaat. vermen- 

gen. Om dit duidelijk te maken, wil ik het tarwebrood als voorbeeld 

kiezen. 

Gelijk bekend is, worden de tarwekorrels door wrijving tusschen de 

molensteenen fijn gemalen, en 't daarvan afkomstige meel wordt ge- 

zeefd, of gebuild, zooals men het gewoonlijk noemt, en daardoor be- 

vrijd van de zemelen. 

Dit meel kan hoogstens een weinig kwarts bevatten, afkomstig van 

de molensteenen; daarover behoeven we ons echter niet ongerust te 

maken; immers een weinig zand schuurt de maag, zooals de menschen 

zeggen, en kan in elk geval niet vergiftig zijn. Wanneer men nu goed 

tarwemeel behoorlijk vermengt met water, zoodat het vocht de ge- 

heele massa doortrekt, verkrijgt men een zeer taai deeg, dat men in 
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allerlei vormen kan kneden. De taaiheid wordt veroorzaakt door een 

stof, die aan al onze graansoorten eigen is en wegens hare kleverigheid 

den naam draagt van kleefstof. Wil men deze laatste beter leeren ken- 

nen, dan legge men ’t deeg op een stuk neteldoek, en late, terwijl 

men steeds blijft kneden, er zoo lang water op vloeien, tot dat het 

ophoudt met een melkwitte kleur er door heen te loopen. Men zal 

dan op ’t neteldoek een grijsachtige, taaie stof overhouden, en ziedaar 

de kleefstof. Als men ’t doorgeloopene melkwitte vocht rustig laat 

staan, bezinkt daaruit na eenigen tijd een wit poeder, dit is zetmeel, 

dat men ook tarwestijfsel zou kunnen noemen. 

Goed tarwemeel is voornamelijk samengesteld uit twee stoffen, kleef- 

stof en zetmeel; van de eerste bevat het 12 en van de laatste 71 pro- 

cent, de rest bestaat uit 12 procent van een gomachtige stof en 1 pro- 

cent hars. Men ziet dus, dat het volstrekt niet moeilijk is, te bepalen, 

of een soort van tarwemeel een genoegzame hoeveelheid van de twee 

hoofdbestanddeelen , zetmeel en kleefstof, bevat. 

Wat doet nu de bakker, wanneer hij er brood van wil bakken? Hij 

kneedt het meel met water, waarbij hij een weinig melk en zout voegt, 

tot deeg, en geeft daaraan den vorm, dien hij verkiest. Vervolgens 

mengt hij er een weinig gist door. De gist bestaat uit mikroskopisch 

kleine schimmelplantjes, die zich ontwikkelen aan de oppervlakte van 

’t mengsel van roggemeel en water, waaruit te Schiedam de jenever 

bereid wordt. Als ’t deeg nu eenigen tijd matig verwarmd wordt, be- 

gint het te gisten, dat wil zeggen, binnen in ontstaan bellen van 

koolzuurgas, die zich een uitweg banen, en door hare spankracht het 

deeg losser maken. Nu wordt het gegiste deeg in een gloeienden oven 

geplaatst; de gisting neemt door de hooge temperatuur eerst nog toe, 

tot dat ze, bij 100 graden ongeveer, plotseling ophoudt, en ’t brood 

verder gaar gebakken kan worden. De holten, die we in ’t brood aan- 

treffen, zijn dus alleen veroorzaakt door het ontsnappen van ’t kool- 

zuurgas, dat gedurende de gisting ontstaan is. En dit gas heeft zijn 

ontstaan te danken aan den invloed der bijgevoegde gist op ’t vochtige 

meel; daardoor wordt een deel van het zetmeel eerst veranderd in sui- 

ker, en vervolgens in alcohol en koolzuurgas. 

We hebben dus hier ’t zelfde verschijnsel als in de branderijen en 

bierbrouwerijen, alleen met dit onderscheid, dat bij ’t bakken van 

brood de aleohol niet blijft, maar bij verdere verhitting vervliegt. 

Als ’t brood gebakken is, bevat het, zoolang het nog versch is, 



VERVALSCHING VAN LEVENSMIDDELEN. 159 

ten naastebij 40 procent water, dus slechts 60 procent voedende be- 

_standdeelen. 

Dit is het gehalte van goed brood, hetwelk in de meeste kleinere 

plaatsen, helaas! een groote zeldzaamheid is. Nu is het bijna regel, 

dat een broodbakker, die niet al te weelderig leeft, waartoe trouwens 

t vak ook heel weinig aanleiding geeft, als hij zich in een behoorlijke 

klandizie mag verheugen, dikwijls in betrekkelijk korten tijd zijn schaap- 

jes op ’t droge heeft. Maar dit behoeft ons ook volstrekt niet te ver- 

wonderen, wanneer wij ’t brood, dat hij dag aan dag aflevert, eenigs- 

zins nauwkeurig beschouwen. Immers, meestal is het week op ’t gevoel 

(klieterig, zou men in Noordholland zeggen) en wanneer men een stukje 

er van tusschen de vingers kneedt, blijkt het nog een tamelijk voch- 

tig deeg te zijn. De reden hiervan is, dat de bakker zijn oven te hard 

gestookt heeft; of hij dit gedaan heeft om spoedig van den niet benij- 

denswaardigen arbeid te kunnen uitrusten, dan wel omdat hij zijn 

vak niet goed geleerd heeft, — een schaduwzijde van de afschaffing der 

gilden, — zullen wij in ’t midden laten. Doch hoe het ook zijn 

moge, zeker is het, dat hij hierdoor zijn klanten niet bevoordeelt, 

wel zijn eigen kas. Want door “t vuur te heet te stoken, wordt het 

brood al te spoedig met een bruine korst bedekt, en deze belet het 

verdere verdampen van het onder t deeg gemengde water. De klanten 

worden in elk geval de dupe er van; want in plaats van 40 krijgen ze 

veel meer procenten water in hun maag. Onderstellen we, dat het 

brood dat we eten, slechts 5 procent te veel water bevat, dan gebrui- 

ken we gemiddeld eens in de 20 dagen water voor brood, zoodat we 

kunnen rekenen, dat we gemiddeld 18 dagen per jaar ons geld voor 

water in plaats van voor brood betalen. Nemen we tot maatstaf een 

huisgezin, dat elken dag 3 wittebrooden à 13 cents gebruikt, dan 

brengt dit den bakker een buitengewone jaarlijksche winst aan van ruim 

7 gulden. Als hij 50 zulke klanten heeft, verkoopt hij derhalve elk jaar 

voor f 350 water, en dit, 20 jaar lang volgehouden, groeit aan tot 

een aardig kapitaaltje. 

En nu de vervalsching van ’t brood. Vooreerst acht ik het, sedert 

de broodzetting hier te lande afgeschaft is, volstrekt niet zeker, dat 

niet hier of daar soms gewichtsvervalschingen plaats hebben. Daarom 

ware het zeer te wenschen dat de wet, die een bepaald gewicht voor 

ieder brood schijnt voor te schrijven, streng gehandhaafd werd. Uiterst 

doelmatig zou het zijn, wanneer bepaald werd, dat in elken bakkers- 
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winkel een bord moest hangen , waarop de prijs en 't gewicht van ’t brood 

voor iedereen duidelijk te lezen stonden. Elk brood zou voorzien kunnen - 

zijn van een merk, waardoor het gewicht werd aangegeven , dat het be- 

hoorde te bezitten, Elke bakker zou verplicht moeten worden, het brood, 

indien zulks verlangd werd, in tegenwoordigheid der klanten te wegen , 

terwijl men hem, indien het ten minste 24 uur oud was, een korting 

van 1!/, heetogram op elk kilogram zou kunnen toestaan. Brood, dat 

niet het volle gewicht had, zou door de politie, of nog beter door 

beöedigde keurmeesters, onmiddellijk in beslag moeten worden genomen , 

en den bedriegelijken bakker zou men een niet al te geringe geldboete 

moeten opleggen en bekend moeten maken. Doch ook dit bedrog is in 

zoo verre van ondergeschikten aard, dat de gezondheid der verbruikers 

er geen nadeel van ondervindt. Veel erger is de vervalsching door ver- 

menging van het meel met vreemde bestanddeelen. Die vreemde bestand- 

deelen zijn niet altijd van even onschuldigen aard. Zoo lang ’t meel 

slechts vermengd wordt met andere meelsoorten, heeft men nog niet 

te klagen, al is het ontegenzeggelijk waar, dat ook deze wijze van 

vervalsching niet goedgekeurd kan worden; want al wordt de gezond- 

heid hierdoor niet direct benadeeld, het brood wordt er minder verteer- 

baar en minder voedzaam door; men lijdt dus op zijn minst genomen 

daardoor òf geldelijk verlies, òf ’t lichaam krijgt niet datgene, waarop 

het aanspraak heeft, en vooral de kinderen der armen, die toch al 

schraal gevoed worden, zullen dus de slachtoffers worden van de in- 

haligheid van den meelhandelaar of van den bakker. Reden te over 

dus om deze wijze van vervalsching met kracht tegen te gaan. Vooral 

aardappelmeel en gemalen erwten en boonen, rijst, maïs en lijnzaad 

worden dikwijls onder ’t tarwe- en roggemeel gemengd. Nu is het treu- 

rig genoeg, dat het uiterst moeilijk is te bewijzen, dat er vervalsching 

met meel van erwten en boonen heeft plaats gehad; een ervaren koop- 

man bemerkt het echter spoedig door den eigenaardigen reuk en den 

eenigszins bitteren smaak. ’t Voornaamste, dat de scheikundige hier 

kan doen, is, de na verbranding van ’t meel overblijvende asch te we- 

gen, daar erwten en boonen meer verbrandbare bestanddeelen bevat- 

ten dan tarwe- of roggemeel. Verder zou een onderzoek met het mi- 

kroskoop hier kunnen beslissen, of de verkochte waar al dan niet meel 

van peulvruchten bevat. 

Even als 't meel, heeft ook het tarwebrood, dat, behalve tarwe, meel 

van erwten of boonen bevat, een bitterachtigen smaak, terwijl het 
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een roodachtige tint heeft. Veel gemakkelijker is het, aan te toonen 

dat er vervalsching met aardappelmeel heeft plaats gehad; de schei- 

kunde en het mikroskoop kunnen dit beslissen. Hoever de vervalsching 

tegenwoordig wel gaat, blijkt hieruit, dat zelfs de gist, die door den 

bakker gekocht wordt, dikwijls met aardappelmeel vervalscht wordt. 

Het strekt zeker niet tot eer van ons land, dat, volgens een bevoegde 

Duitsche autoriteit, MAX BAUER, in de Rijnprovincie en in Westfalen 

vervalschingen op uitgebreide schaal gepleegd worden met behulp van 

mengsels van verschillende meelsoorten, die vooral uit Nederland daar 

worden ingevoerd. Nog bedroevender is het, dat vooral ook in ons 

land 't zoogenaamde kunstmeel op groote schaal bereid wordt. Bestond 

nu dit kunstmeel nog maar uit stoffen, welke tot de levensmiddelen 

gerekend kunnen worden; doch dit is in de verste verte ’t geval niet; 

want ze zijn van dien aard, dat men thans naar waarheid kan zeggen, 

dat er in de 19de eeuw in de meest beschaafde landen menschen wor- 

den gevonden die aarde eten. Immers gips, krijt, aluin, pijpaarde, 

porseleinaarde, welke laatste stof in den meelhandel bekend staat on- 

der den naam van China-klei en, naar men zegt, bij scheepsladingen 

tegelijk uit China wordt aangevoerd, zwaarspaath, magnesiet, spek- 

steen, kopervitriool, zinkvitriool — al deze stoffen, waarmede “t meel en 

bijgevolg ook ’t brood vervalscht wordt — zijn aard- of metaalachtige be- 

standdeelen. Benige maanden geleden las ik nog in een dagblad een aan- 

vraag om groote hoeveelheden zwaarspaath, te leveren aan een wel- 

bekende firma! Dat het in Duitschland zelf echter ook niet pluis is, 

bewijst een mededeeling van den reeds vroeger door mij genoemden 

Dr. zuuwa. Deze geleerde bericht namelijk, dat het poedervormige af- 

val van ’t albast, waarvan in sommige fabrieken pendulekasten, vazen, 

enz. vervaardigd worden, met aardappelmeel vermengd en dan verkocht 

wordt onder den fraaien titel van: gezuiverd aardappel-zetmeel tot voe- 

ding van jonge kinderen ! 

De vermenging van het meel met krijt, gips, pijpaarde en porselein- 

aarde levert voor den bakker, behalve dat het goedkooper is dan meel, 

nog twee groote voordeelen op: ten eerste wordt het brood daardoor 

zwaarder, ten tweede witter. Zulk brood is min of meer zanderig, 

wanneer men het doorsnijdt; bovendien zijn deze bijmengsels gemakke- 

lijk langs scheikundigen weg, hetzij in de na de verbranding overblij- 

vende asch, hetzij in ’t meel zelf aan te toonen. Aluin wordt bij ’t 

meel gevoegd, ten einde het een beter aanzien te geven; ’t brood wordt oo 
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hierdoor witter, en, wat wederom van groot belang is voor den bak- 

ker, het kan daardoor meer water opnemen. Men wachte zich dus in 

t algemeen voor brood dat buitengewoon blank ziet. Ware het, dat 

aluin volkomen onschadelijk was, dan zou men zich, nu men toch een- 

maal vervalscht brood eet, des noods om deze bijmenging niet bekreu- 

nen; maar aluin behoort tot de vergiftige stoffen, al is het ook waar, dat 

het geen hevig vergift is. Proeven, op dieren genomen , hebben bewezen, 

dat het gebruik van aluin aanleiding geeft tot ontsteking der slijmvliezen. 

Wat evenwel de vermenging van ’t meel met poeder van zwaarspaath 

betreft, deze is van meer misdadigen aard, omdat die stof zeer ver- 

giftig is. Deze delfstof ontleent haren naam aan haar groot soortelijk 

gewicht, en wordt in overvloed in verschillende deelen van Duitsch- 

land, Oostenrijk en Engeland aangetroffen. Een van hare bestanddeelen 

is het metaal, dat in de scheikunde den naam van barium draagt; 

ook deze naam, afgeleid van het grieksche woord fBapos, zwaar, is 

te danken aan de bijzondere zwaarte dezer stof. Voor den meelver- 

kooper heeft dit mineraal voor, dat het verblindend wit ziet; hij kan 

dus hierdoor aan geelachtig, slecht meel een helder tintje mededeelen, 

en hij weet het bij ondervinding, dat zijn waar alzoo beter aftrek 

vindt. En dan, wat zeker gansch niet verwerpelijk is, het poeder van 

zwaarspaath weegt meê; een reden te meer dus om het er eens mee 

te beproeven. “Wat de menschen niet weten, deert hun niet”, zoo 

redeneert hij; en ge moet ook niet denken, dat het ’s mans toeleg is 

zijn klanten, de bakkers, te noodzaken, den menschen vergift in de 

maag te stoppen. Och neen, de bijmenging van ’t zwaarspaathpoeder, 

voor welks verleidelijke witheid hij bezwijkt, geschiedt enkel en alleen 

uit belangstelling in 4 geluk en de welvaart van zijn gezin; dat het 

nu toevallig vergiftig is, kan hij niet helpen. Intusschen zou ik wen- 

schen, dat men hem, die op deze wijze in de behoeften der zijnen 

tracht te voorzien, met de wet in de hand kon aantoonen, dat hij 

een dief is van slechter allooi dan de arme drommel, die in ’t belang 

van zich zelven en zijn huisgezin, als de honger hem drijft, een van . 

de brooden steelt, die van ’t met zwaarspaath vervalschte meel ge- 

bakken zijn. Op den diefstal van één brood staat straf; terwijl de 

zwaarspaathhandelaar ongestraft honderde menschen besteelt en in hun 

gezondheid benadeelt. Wanneer er eerlang een wet op de vervalschin- 

gen van levensmiddelen tot stand mocht komen, dan zou ik wenschen, 

dat men van tijd tot tijd het zwaarspaath, dat men bij kunstmeel- 
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handelaars in beslag had genomen, publiek verkocht; een loodwitfa- 

brikant zou er althans zonder schade voor de openbare gezondheid 

zijn loodwit mee kunnen vervalschen. Niet onaardig zou het zijn, wan- 

neer men het verarbeidde tot vuurwerk, en dat dan het volk, eenmaal 

wakker geschud, voor de woning van elken erkenden meelvervalscher 

een serenade met ketelmuziek bracht, opgeluisterd door groen ben- 

gaalsch vuur. Juist de vluchtige bariumzouten zijn namelijk de oor- 

zaak van deze groene kleur, waarin zich dus tevens de hoop op beter- 

schap zou kunnen uiten. Dit onschuldige middel zou misschien nog 

meer uitwerken dan geldboeten. 

De zwaarste vergiften, die onder het meel worden gemengd, zijn 

koper- en zinkvitriool, waarvan vooral ’t eerste menigvuldig gebruikt 

wordt, ten einde aan ’t brood een fraai uiterlijk te geven. Gelukkig 

is het al wederom, dat de scheikunde in staat is, zelfs zeer geringe 

hoeveelheden daarvan op te sporen. 

De bespreking van meel en brood heeft ons vrij lang opgehouden; 

de belangrijkheid daarvan als voedingsmiddelen gaf daartoe echter on- 

willekeurig aanleiding. Laat ons dus thans tot de behandeling van 

andere levensbehoeften overgaan. Terloops deel ik eerst nog mede, dat 

ook andere meelsoorten aan veelvuldige vervalschingen, hoewel minder 

schadelijk, wat de gezondheid betreft, onderhevig zijn. Rijstemeel b. v. 

wordt soms vervalscht met meel van tarwe, of rogge, van maïs, of 

van boonen. De tapiocca, een fijne meelsoort, welke uit den wortel 

van een Amerikaansche plant bereid wordt, maakt men dikwijls na 

op de volgende vernuftige wijze. Men verhit natgemaakt aardappelmeel 

op platen van rood koper tot een temperatuur van 100 graden Celsius. 

Ziedaar de tapiocca, welke veelal in den handel voorkomt, en die 

natuurlijk tot kopervergiftiging aanleiding kan geven. Als kindervoedsel 

is ze dus zeker niet aan te bevelen. Met het arrowroot is het niet 

veel beter gesteld; want meestal is het sterk vervalscht met aardap- 

pelmeel. En de sago, die men ons verkoopt, dikwijls onder den fraaien 

naam van sagobloem, bestaat bijna nooit uit iets anders dan aardap- 

pelmeel. Elke huisvrouw trouwens kan dit bedrog zelve gemakkelijk 

ontdekken; want de echte sago laat zich niet’ gemakkelijk fijn wrij- 

ven, de nagemaakte wel. Deze laatste vormt, met kokend water aan- 

geroerd, ook veel eerder een brij dan de echte, die een lang en aan- 

houdend roeren vereischt. (Slot volgt.) 



SLIMHEID VAN RAVEN. 

In het verhaal van de noordpoolreis van kapitein m'euure wordt 

het volgende medegedeeld van twee raven, die aan boord van den Inves- 

tigator in Mercer-baai tam geworden waren. Zij leefden van het afval 

dat het scheepsvolk na zijne maaltijden wegwierp. De hond van het 

schip beschouwde deze restjes echter als zijn wettig eigendom en be- 

twistte ze aan de raven; doch deze waren hem te slim op eene wijze 

die iedereen vermaakte. Zij hadden gemerkt dat de hond ook op hen- 

zelven loerde, en plaatsten zich nu opzettelijk in zijn weg, wanneer 

de schotels op den vuilnishoop buiten het schip geledigd werden. De 

hond rende dan op hen aan; de raven vlogen eenige weinige ellen ver- 

der; de hond rende op nieuw naar hen toe, waarop zij dan weer wat 

verder vlogen, en zoo ging dat voort totdat de hond op aanmerkelijken 

afstand van het schip verwijderd was, waarna de vogels rechtstreeks 

naar het schip terugvlogen, en doorgaans met hun maal gereed waren, 

voordat de hond de fopperij ontdekt had. L. 

INKT OM OP GLAS TE SCHRIJVEN. 

In de zitting van 24 Augustus 1876 der chemische sectie van de 

Association frangaise deelde de heer krssueR mede, dat het. hem gelukt was 

uit een mengsel van fluorwaterstof-ammoniak en azijnzuur of flnor- 

waterstofzuur een inkt te vervaardigen, waarmede men gemakkelijk 

op glas kan schrijven. De aldus geschreven letters zijn mat, gemak- 

kelijk leesbaar en onuitwischbaar. Hij deelde met dezen inkt gevulde 

‚ fleschjes onder de leden rond, De juiste samenstelling van het mengsel 

wordt echter niet opgegeven. (Revue scientif. 1876 p. 497.) HG. 
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(Vervolg en slot van blz. 163). 

Tot de gewichtigste levensmiddelen behoort ook de suiker, die voor- 

namelijk uit het sap van twee planten bereid wordt, n. 1. het suikerriet 

en den beetwortel. Dat genoemd artikel al lang bekend moet zijn ge- 

weest, blijkt hieruit, dat reeds Prinrus, die in de eerste eeuw na 

Christus’ geboorte leefde, het beschrijft, en wel met de volgende woor- 

den: “Arabië is haar vaderland; de indische echter is beter dan de 

arabische suiker. Het is een soort van honig, die uit riet verzameld 

wordt, zoo wit is als gom, en tusschen de tanden knarst. De grootste 

stukken hebben de grootte van een boon. Men gebruikt haar alleen in 

de geneeskunde.” Tegenwoordig zouden deze laatste woorden niet meer 

waar zijn; immers, al speelt de witte suiker in de artsenijmengkunde 

een gewichtige rol, wij weten, dat het huishoudelijk verbruik tegen- 

woordig zeer aanzienlijk is en van jaar tot jaar toeneemt. Nu is het 

te bejammeren, dat het een doorgaande regel schijnt te zijn, dat de 

vervalschingen gelijken tred houden met de aanvraag. Vermengde men 

de rietsuiker alleen met de een weinig minder zoete en goedkoopere 

beetwortelsuiker, dan zouden we nog niet zooveel reden tot klagen 

hebben; want men krijgt dan toch suiker voor zijn geld. Ook met de 

vermenging van rietsuiker met druivensuiker, die onder anderen uit 

11 
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honig en uit het druivensap bereid wordt en ook in de rozijnen voor- 

komt, alsmede met stijfselsuiker, welke men uit aardappelmeel kan 

bereiden, zouden wij desnoods vrede kunnen nemen. Maar helaas! al 

geven dergelijke wijzen van vervalsching den leverancier een vrij aan- 

zienlijk geldelijk voordeel, menigeen is dit niet groot genoeg, en daarom 

neemt hij zijn toevlucht tot andere stoffen. 

Zoo gebeurt het volstrekt niet zelden, dat de poedervormige suiker 

met meel vermengd is. De ondervinding van menige huismoeder zou het 

kunnen bevestigen, wanneer ze van tijd tot tijd eens de volgende een- 

voudige proef nam: Men losse de suiker in heet water op; indien ze 

dan met meel vervalscht is, zal 't water zich niet helder, maar troebel 

vertoonen, soms zelfs melkachtig wit. Voegt men, als ’t water koud 

geworden is, er een paar droppels jodium-oplossing bij, in elke apo- 

theek te verkrijgen, dan wordt de vloeistof, als er meel in is, blauw- 

achtig. 

Verder wordt de suiker dikwijls vervalscht met gips en met krijt, 

wier tegenwoordigheid gemakkelijk kan worden aangetoond. Gelukkig 

kan ik mededeelen, dat, voor zoover mij bekend is, tot hiertoe nog 

geen vervalschingen met loodsuiker zijn voorgekomen; dit zou dan ook 

moeilijk gaan, omdat de vergiftige werking daarvan zich al te spoedig 

zou openbaren. 

Wel kan het gebeuren, dat er lood, of koper, of tin, alle drie 

schadelijke metalen, in de suiker voorkomen, wanneer de bij de fabriek- 

matige bereiding gebruikte vaten niet goed gereinigd worden. Alleen 

de onachtzaamheid van den fabrikant draagt derhalve hiervan de 

schuld. 

Eindelijk is nog een zeer gewoon middel van vervalsching een blauwe 

verfstof, die in den handel bekend is onder den naam van ultramarijn. 

Deze wordt bij de minder blanke soorten van suiker gevoegd, om de 

kleur te verhelderen; zulke suiker heeft een blauwachtig witte tint. 

Al is nu ultramarijn op zich zelf geheel onschadelijk, toch kan het 

onaangenaam werken, wanneer het met zuren in aanraking komt. Dan 

toch wordt er zwavelwaterstofgas ontwikkeld. Neemt men in aanmer- 

king, dat suiker dikwijls in zure stoffen gebruikt wordt, dan zal men 

toestemmen, dat de vervalsching met ultramarijn ten hoogste afgekeurd 

moet worden. 

Nu ik toch over suiker spreek, wensch ik een enkel woord te wijden 

aan ’t suikerwerk, dat, met allerlei schitterende kleuren versierd, 

Ld 
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dikwijls aan de kinderen te eten wordt gegeven. Reeds 36 jaar geleden 

wees CHEVALIER te Parijs op 't gevaar, dat hieruit kan voortspruiten ; 

in zekere geelgekleurde bonbons vond hij een aanmerkelijke hoeveelheid 

chroomzuurlood, een zwaar vergift; terwijl de blauwgekleurde geverfd 

waren met ultramarijn, dat 40 procent koperoxyde bevatte. 

Ik vraag het u, lezers, is het niet bedroevend, dat sedert dat on- 

derzoek de oogen der regeeringen niet geopend zijn geworden, zoodat 

duizende ponden nog jaarlijks met het suikergoed door de kinderen 

verorberd worden? Is het niet vreeselijk, dat de openbare gezondheid 

door de autoriteiten, welke geroepen zijn daarvoor in de eerste plaats 

te waken, aldus veronachtzaamd wordt? Als er één artikel is, dat 

toezicht vordert, dan is ’t het gekleurde suikerwerk. Ken voorbeeld 

nog moge tot nader bewijs daarvoor dienen. Prof. WACKENRODER te 

Jena onderzocht suïkerpopjes, die met roode, gele, zwarte, maar 

vooral met groene kleurstoffen bedekt waren. Ben vierjarig kind, dat 

er van gegeten had, was ernstig ziek geworden, en dit gaf hem aan- 

leiding tot het instellen van een nauwkeurig scheikundig onderzoek. 

Dit leerde hem, dat vooral de groene kleurstof uiterst vergiftig was; 

hij vond daarin een vrij groote hoeveelheid arsenicum, een bestanddeel 

van het rattekruit. Het gevolg was dan ook, dat men in de dagbladen 

van regeeringswege daarvoor gewaarschuwd werd. Nu weet ik wel, dat 

het, dwaas zou zijn te beweren, dat alle gekleurd suikergoed vergiftig 

is; doch ik reken mij ernstig verplicht, alle ouders aan te sporen 

voorzichtig te zijn. Het is toch zeker beter, het niet te koopen, vooral 

wanneer het schitterend blauw of groen gekleurd is, dan de kinderen 

aan een mogelijke vergiftiging bloot te stellen. 

Tot de voedzaamste levensmiddelen behoort ongetwijfeld de chocolade; 

van daar dat het gebruik daarvan dikwijls door geneeskundigen aan 

zwakke personen wordt voorgeschreven. Laten we eens zien hoe het 

daarmede gesteld is. Tot mijn spijt moet ik zeggen, dat de jongste 

scheikundige onderzoekingen hebben uitgemaakt, dat zelfs met roem 

bekende firma’s hunne chocolade vervalschen met oker , die door ’ ijzer- 

oxyde, dat ze bevat, de kleur der chocolade eenigermate nabootst ; met 

zwaarspaath, reeds vroeger door mij genoemd; poeder van tichelstee- 

nen, enz. Stijfselmeel is een zeer gewoon vervalschingsmiddel, en de 

hoeveelheid daarvan is somtijds gebleken zoo groot te zijn, dat de vraag 
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geopperd zou kunnen worden, of de chocolade met stijfsel, dan wel 

de stijfsel met chocolade vermengd is. Merkwaardig is ’t onderzoek, dat, 

op last van de met recht beroemde fabrikanten gebroeders STOLLWERCK 

te Keulen, eenigen tijd geleden ten opzichte van verschillende soorten 

van echocoladewerk plaats had. Dr. Bomr te Keulen en de apotheker 

HEINZ te Duisburg namen die taak op zich. “De resultaten „’ zoo spreekt 

Dr. muuwa, waren ongelooflijk; bij 9 van de 17 scheikundige analyses 

bleek, dat de cacao geheel en al ontbrak; men vond alleen de gemalen 

schillen der cacaoboonen, voorts rundervet, gewoon gebrand meel en 

slechte suiker. In twee gevallen was er buitendien respectievelijk 5 en 

10 procent zwaarspaath bijgevoegd, terwijl ook nog plantaardige kleur- 

stoffen gevonden werden. Het cacaopoeder van twee der beroemdste Hol- 

landsche firma's werd insgelijks aan een onderzoek onderworpen, en 

hieruit bleek, dat in 't eene monster 10, in’t andere 12 procent poeder 

voorkwam, dat niet de geringste handelswaarde had.” Er zijn volgens 

pasgenoemde autoriteit soorten van poederchocolade, welke voor %/,, 

ja zelfs voor 7, gedeelte uit aardappelmeel, gerooste knollen, rapen, 

of geroost meel en vet bestaan, en daaronder vindt men dan weer oker, 

kalk, gips, zwaarspaath, ja zelfs zemelen, houtzaagsel en poeder van 

baksteenen. Wat de zoogenaamde vanille-chocolade betreft, daaraan ont- 

breekt vaak de vanille; dikwijls wordt de reuk er aan medegedeeld 

door middel van Peru-balsem, die veel goedkooper is. 

Wij zullen thans de koffie de revue laten passeeren. Behalve de tabak 

is er voorzeker geen van de zoogenoemde opwekkende middelen, dat 

in zoo korten tijd de wereld veroverd heeft, als de koffie. De koffie 

wordt het eêrst met zekerheid vermeld in een Arabisch handschrift uit 

de 15de eeuw, dat in een der Parijsche bibliotheken bewaard wordt. 

Hierin wordt vermeld, dat de koffieplant omstreeks dien tijd in gelukkig 

Arabië werd ingevoerd. Nog steeds komt de beroemdste koffie uit Mokka. 

Van daar uit heeft het gebruik van de zaden dier plant zich snel ver- 

breid door het geheele Oosten. Ruim 200 jaar geleden werd de koffie 

voor 't eerst in Europa ingevoerd, en in 1671 verrees te Marseille 

het eerste koffiehuis. Ook de Nederlanders hebben later zeer veel tot de 

spoedige verbreiding bijgedragen, zoodat we tegenwoordig kunnen zeg- 

gen, dat er bijna geen land is, waar geen koffie gedronken wordt; en 

dat de handel in dit artikel kolossaal is, blijkt wel hieruit, dat de 
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bodem onzer schatkist de laatste jaren voornamelijk bedekt is gebleven 

door de opbrengst der Indische koffieboonen. 

Juist aan haar prikkelende, opwekkende eigenschappen heeft de koffie, 

evenals de thee en de tabak, haren roem te danken; juist daardoor 

heeft ze toegang verkregen tot de paleizen der vorsten, zoowel als tot 

ket schamele woonvertrek van den daglooner. Terwijl dichters als DeLIsLE 

verklaren, dat een kop geurige koffie hun bloed sneller doet stroomen 

en ’t sluimerende dichtvuur op nieuw doet gloren, zullen de bakers 

en dienstboden u op haar eerewoord verzekeren, dat ze veel zouden 

kunnen missen, als men haar ’t kopje troost, gelijk ze de koffie zeer 

eigenaardig noemen, maar niet misgunt. In één woord, de koffie is 

langzamerhand een onmisbare levensbehoefte geworden, in die mate 

zelfs, dat ik niet geloof dat ze ooit, hoe hoog de prijzen ook mogen 

worden opgedreven, in haar burgerrecht zal worden verkort. 

Doch alles wat onder den naam van koffie gedronken wordt, is 

daarom nog geen koffie. Hier zwelgt men met een onbeschrijfelijk ge- 

not het aftreksel van Mokka-, Java-, Kuba-, of Jamaica-boonen ; daar 

drinkt men een mengsel van koffie en cichoreiwater , hetwelk zich, van 

de Fransche koffiehuizen uit, bij allen die er op uit zijn om iets te 

verdienon of te bezuinigen, spoedig bemind heeft gemaakt; ginds stelt 

men zich tevreden met een extract van gebrande tarwe, rogge, erw- 

ten, rijst, eikels, boonen of vijgen. Ik zal mij echter bepalen bij de 

echte koffie, dat wil zeggen bij die, welke als echte koffie verkocht 

wordt; alleen over de cichorei zal ik straks ook een enkel woord zeg- 

gen, omdat het gebruik daarvan veelal gepaard gaat met dat van 

de koffie. 

De koffie dan heeft haar opwekkend vermogen te danken aan ver- 

schillende stoffen, waarvan de caffeïne, die ook in de thee voorkomt, 

om welke reden ook wel de naam theïne gebezigd wordt, de voor- 

naamste is. Onder de plantaardige stoffen, wier naam op ine eindigt, 

zijn er vele, die op ’t zenuwleven een grooten invloed uitoefenen. Ik 

herinner u daartoe slechts de chinine, dat weldadig bestanddeel 

van den kinabast, de strychnine, een der vreeseliĳkste vergiften, 

de nicotine, “t vergiftige bestanddeel van de tabak, de slaapverwek- 

kende en sterk vergiftige morphine, enz. Waar het een levensmiddel 

geldt, dat evenzeer als ’t brood dagelijks door arm en rijk genut- 

tigd wordt; dat, behoorlijk bereid, in samenstelling veel overeenkomst 

heeft met bouillon; terwijl het dit nog voor heeft, dat het een aan- 
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genamen invloed op ’t zenuwleven uitoefent, daar hebben we voorze- 

ker wel ’t volste recht, zuivere, onvervalschte waar voor ons geld te 

vorderen. 

Welke zijn nu de vereischten van goede koffieboonen? Al houden wij 

rekening met het feit, dat er verschil van kwaliteit bestaat, toch staat 

vast, dat goede boonen in ongebranden toestand geelachtig, of blauw- 

achtig groen van kleur moeten zijn; dat ze klein, langwerpig rond en 

gewelfd moeten zijn, een aangenamen reuk bezitten, en in koud water 

zinken. Maar tot mijn leedwezen moet ik zeggen, dat men op de kleur 

niet altijd kan afgaan; want de industrie verstaat uitnemend de kunst, 

die kleur aan te brengen, waar ze oorspronkelijk niet bestond. Men 

kleurt b. v. de lichtgekleurde boonen een weinig donkerder met poe- 

der van houtskool; een blauwachtige tint deelt men er aan mee met 

behulp van indigo. “Dat gaat nog al,” zal deze of gene zeggen, “we 

behoeven ons dan ten minste niet ongerust te maken, want die ver- 

valschingen zijn vrij onschuldig.” Doch we zijn nog niet aan ’t einde. 

Menigmaal worden de boonen uiterst netjes (men moet het schilder- 

talent der leveranciers bewonderen) gekleurd met koperoxyde en am- 

moniak, en we weten het reeds van vroeger, dat de koperverbindingen 

tot de vergiften behooren. Ook Berlijnsch blauw wordt hiertoe wel 

gebruikt, dat, gelukkig genoeg, niet oplosbaar is in t maagsap. Anders 

zou het er treurig uitzien. 

Ofschoon mijn onderwerp ’t niet medebrengt, kan ik hier toch niet 

nalaten, even te wijzen op de verkeerde meening van vele menschen, 

dat de koffieboonen, om een goed aftreksel te leveren, donker gebrand 

moeten zijn. Vooral in de streek, waarin ik woon, schijnt men daarop 

bijzonder gesteld te zijn; de koffie wordt er een weinig donkerder, de 

smaak een weinig bitterder door, en nu verbeeldt men zich, dat geen 

koffie deugt, als ze maar eenigszins lichter van kleur is dan de ge- 

woonte, die tweede natuur, voorschrijft. Zoo worden, om een voor- 

beeld te noemen, de koffieboonen, welke niet uit bepaalde winkels 

afkomstig zijn, onvoorwaardelijk door de meesten afgekeurd, omdat ze 

iets lichter gebrand zijn. Als de boonen bruinachtig geel zijn, hebben 

zij slechts 12 procent van haar oorspronkelijk gewicht verloren; zoo- 

dra zij echter kastanjebruin zijn, beloopt dit verlies 18, en, als zij zwart 

gebrand zijn, tot 24 procent. Geen wonder dus, dat de donker gebrande 

boonen meer geld kosten in de winkels dan de licht gebrande. Lichtge- 

loovige menschen zoeken dit dan in de kwaliteit, en dikwijls ten on- 
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rechte. Wat de koopman door het branden verliest, betalen de klan- 

ten. Zeer verstandig vind ik in dit opzicht de Duitschers; in elk gezin 

bijna brandt men de koffieboonen zelf, en dit heeft vooreerst dit voor, 

dat men ze naar believen kan branden, en, wat veel meer waard is, 

men kan de ongebrande boonen, als men aan de echtheid of deugde- 

lijkheid twijfelt, door een scheikundige laten onderzoeken, of het met 

geringe moeite zelf doen. 

In allen gevalle handelt men wijs, indien men nooit gemalen koffie 

koopt. Want hier krijgt de mengzucht van den oneerlijken handelaar 

vrij spel. Wat is gemakkelijker dan een kleinere, of grootere hoeveelheid 

cichorei met het koffiepoeder te vermengen? Bovendien, vele menschen 

houden nu eenmaal van zoo'n bijsmaakje; het schaadt niet aan de 

maag der verbruikers, en t levert den winkelier een niet verwerpelijk 

batig saldo bij ’t opmaken van de balans aan ’t einde van 't jaar. 

“Maar’’, zov zult ge misschien bij u zelven vragen, “we hebben al 

zooveel van vervalschingen gelezen, zou men dan de cichorei ook niet 

vervalschen ?”’ 

Ik kan u, indien ge die vraag doet, hoezeer het mij ook spijt voor 

de cichoreifabrikanten, niet anders dan bevestigend daarop antwoorden. 

De cichorei wordt vervalscht met rood zand, poeder van roode bak- 

steenen, oker, ivoorzwart, houtskool, gebrande eikels, ja, zelfs enkele 

malen met turfmolm en met koffiedik. Ook een verfstof, Venetiaansch 

rood genoemd, wordt in ’t groot aan de cichoreifabrikanten verkocht, 

en men neme het den fabrikant van ’t Venetiaansch rood daarom niet 

al te kwalijk, wanneer hij er ook van wil profiteeren en zijn verf 

vermengt met het veel goedkoopere roode steenpoeder! We zien, dat 

het hier is diefjes en diefjesmaat, gelijk men wel eens zegt. 

Een eenvoudig middel om te beproeven, of gemalen koffie met cichorei 

vervalscht is, komt hierop neer: met koud water begoten wordende, 

zal de zuivere koffie gaan drijven; terwijl de cichorei onder water blijft 

liggen. Verder kan men van zuivere koffie, na bevochtiging met een 

weinig water, geen pil maken; is er cichorei onder gemengd, dan ge- 

lukt dit wel. 

Behalve met cichorei, hetzij dan echte of vervalschte, wordt de ge- 

malen koffie ook wel vermengd met den gebranden wortel der paar- 

debloem, verder met verschillende soorten van meel, enz. Ook deze 

vervalschingen kunnen door de scheikundigen worden opgespoord, 
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Op de koffie kunnen we zeer geschikt laten volgen de thee, die evenals 

de koffie tot de opwekkende levensbehoeften behoort. Opmerking ver- 

dient het, dat in landen waar men veel dierlijk voedsel gebruikt, 

veel thee, — in landen daarentegen waar men meer plantaardige spijs 

nuttigt, veel koffie wordt gedronken. In Engeland b.v. speelt de thee, 

in Duitschland de koffie de hoofdrol in de huishouding. In ons land 

zijn het juist de provinciën, die aan Duitschland grenzen, waar het kof- 

fieverbruik ’t grootst is. Het schijnt wel, alsof ook in dit opzicht moe- 

der Natuur den mensch den weg wijst; immers, in ons land drinken 

de geringere standen, die niet te veel dierlijk voedsel in hun maag 

krijgen, over ’t algemeen liever koffie dan thee. Wilt ge het niet ge- 

looven, vraagt het slechts aan uw dienstpersoneel. Maar ik zou mij 

daar bijna aan een onbeleefdheid schuldig maken tegenover de huis- 

moeders; want men zou uit dit laatste gezegde het verwijt kunnen af- 

leiden, dat ze aan haar meidenpersoneel niet genoeg vleeschspijs geven, 

Men neme de verzekering aan, dat zulks niet in mijn bedoeling lag. 

Als iĳverig voorstander van ’t Darwinisme zie ik in de verslaafdheid 

der dienstboden aan haar keteltje met koffie een natuurlijk vasthouden 

aan de in ’t ouderlijke huis aangenomene gewoonte, die men niet zoo 

op eens afleert. Overigens zou ik het niet dom van haar geredeneerd 

achten, wanneer ze beweerden dat de kwaliteit der koffie, die ze in 

de keuken krijgen, in den regel beter is dan die van de thee. Ziedaar 

dus het zich schikken naar de levensomstandigheden. 

De kwaliteit der thee (men zal mij dit toestemmen) laat dikwijls 

veel te wenschen over, en sedert den tijd der eerste invoering van dit kruid 

in Europa, op het laatst der 16de eeuw, is deze, naarmate de handel 

daarin toenam, ook steeds slechter van gehalte geworden. De Chinezen, 

die aartsbedriegers, hebben zelven trouwens veel op hunne rekening. 

Denkt bij voorbeeld niet, dat wij de echte zoogenaamde keizersthee, 

die de groote theehandelaar op zijn prijscourant vermeldt, ooit te zien, 

laat staan te proeven krijgen; want de geringe hoeveelheid, die daarvan 

gekweekt wordt, streelt alleen de tong van den zoon des hemels, den 

keizer van China. Verder kan men zeggen, dat geen theesoort China 

verlaat, of ze wordt opgesmukt door allerlei kunstmiddeltjes, zoodat 

de kooper er onwillekeurig vertrouwen in stelt. Bekend is het, dat men 

zwarte en groene theesoorten heeft; maar minder algemeen bekend is 

het misschien, dat ze bereid worden van de gedroogde bladeren der 

zelfde plant. In ’t algemeen kan men zelfs zeggen, dat de handelswaarde 
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der verschillende theesoorten grootendeels afhangt van de wijze, waarop 

men de bladeren droogt. De bladeren, die de groene thee moeten op- 

leveren, worden snel, die, welke tot bereiding der zwarte thee moeten 

dienen, langzaam gedroogd. De geur wordt er dikwijls op kunstmatige 

wijze aan medegedeeld door de bloesems van verschillende planten ; deze 

worden echter niet met de thee vermengd, maar eenvoudig gedurende 

eenigen tijd er bij gelegd. 

Waar men zoo alles in ’t werk stelt om den geur zoo aangenaam 

mogelijk te maken, daar kan men niet anders verwachten, dan dat men 

ook zooveel mogelijk zijn best zal doen om het uiterlijk der thee te ver- 

fraaien. Vooral de groene thee maakt een voorwerp van de meest nauw- 

lettende zorg der Chinezen uit. Vroeger werden de bladeren onder ’t 

roosten in een mengsel van Berlijnsch blauw en gips gerold; thans ge- 

bruikt men indigo en helaas! ook wel de blauwe vloeistof, die ontstaut 

wanneer men koperoxyde met salmiak vermengt. 

FortuNe, die de theebereiding in China nauwkeurig heeft bestudeer *, 

verhaalt omtrent het kleuren ’t volgende: “De opzichter wierp van t.: * 

tot tijd een zekere hoeveelheid Berlijnsch blauw in een porseleinen ko::: , 

die veel op een vijzel geleek, en stampte dit vervolgens fijn. Teve 

brandde men een zekere hoeveelheid gips in een vuur van houtskole , 

en daarop werd de thee dan geroost. De gips werd na korten tijd uit 

het vuur genomen, was dan brokkelig, en werd nu ook tot poeder 

_ gestampt. Dan werden de twee poeders onder elkaâr gemengd, zoodanig 

dat het mengsel bestond uit 57°, gips en 48°, Berlijnsch blauw; 

het lichtblauwe poeder was dan voor ’t gebruik geschikt en werd ge- 

durende de laatste roosting in de thee gestrooid. Zoodra het poeder er 

in was, wierpen de werklieden de bladeren met beide handen snel door 

elkaâr, om de kleurstof zoo gelijk mogelijk te verspreiden. Op 14 kilo- 

gram thee ging ongeveer 1 hectogram kleurstof. De handen der arbei- 

ders zagen dan geheel blauw. Ik kon niet nalaten te denken, dat, als 

er liefhebbers van groene thee bij die bewerking tegenwoordig waren 

geweest, hun smaak wel eenige wijziging en verbetering ondergaan zou 

hebben.” 

Eens vroeg een Engelschman te Shanghae aan eenige Chinezen, waarom 

ze dan toch de thee verfden, en of ze niet beter zou zijn, als ze niet 

geverfd werd. Zij kwamen er rond voor uit, dat de thee slechter wordt 

door de kunstmatige kleuring, en verhaalden, dat ze zelven ook nooit 

van deze thee dronken. “Wij meenen echter opgemerkt te hebben,” 
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zoo gingen zij voort, “dat de vreemdelingen gaarne een mengsel van 

Berlijnsch blauw en gips onder hun thee gemengd zien, omdat ze er 

dan zoo bijzonder mooi en gelijkmatig uitziet. Daar nu die stoffen zeer 

goedkoop zijn, hebben wij er niets tegen, en doen gaarne in dit op- 

zicht hun zin, te meer, omdat zulke theesoorten nog meer geld op- 

brengen.” 

De blaadjes der groene thee worden alle met de handen opgerold. 

De Chinezen zijn uiterst spaarzaam; dit bewijzen ze door hunne thee- 

bereidingen. Niets wordt weggeworpen, zelfs de verdorde bladeren en 

de stukjes van dunne takjes niet; men maakt daarvan nog twee verschil- 

lende soorten van thee. Zoo bestaat de zoogenaamde tegelthee uit afval, 

dat men eerst met water en schapenbloed tot een dikke pap heeft aange- 

mengd, en vervolgens in vormen geperst heeft. De zwarte kaperthee, 

niet ten onrechte door de Engelschen leugenthee genoemd, bestaat uit 

allerlei gruis, dat met rijstwater en gom tot korreltjes gekneed wordt. 

Ook joosjesthee wordt zoo wel eens nagemaakt. Nog erger is het met 

een groene theesoort, die onder den naam van gunpowder (buskruit- 

thee) in den handel wordt gebracht; deze bestaat uit excrementen van 

zijdewormen, allerlei vuil, dat van den grond wordt opgeveegd, een 

weinig gom en zeer weinig theebladeren. 

Wanneer men op groene thee, de duurste soorten niet uitgezonderd, 

een weinig zuiveren azijn, dus liefst onvervalschten. wijnazijn giet, en 

er daarna een blank geschuurd mes in steekt, heeft men alle kans, 

dat dit spoedig een aanslag van koper zal vertoonen. Men kan derhalve 

niet voorzichtig genoeg zijn, wanneer men veel groene thee gebruikt. 

Om zeker te werk te gaan, zou men de bladeren, alvorens er het 

water op te gieten, herhaalde malen moeten afspoelen met koud water. 

Ook de zwarte thee, hoewel minder vervalscht dan de groene, wordt 

dikwijls in China door allerlei stoffen donkerder gekleurd; zelfs lood- 

verbindingen komen niet zelden voor. 

Voeg ik hierbij nog, dat de bladeren van allerlei planten, hetzij in 

China, hetzij in Europa, met de theebladeren vermengd worden, en 

dat men zelfs afgetrokken bladeren, na ze gedroogd en met een af- 

treksel van camp@chehout, of van catechu geverfd te hebben, bij de 

echte voegt, dan kunnen wij niet zeggen, dat het er met den thee- 

handel gunstig uitziet. Als de hôtelhouders in groote steden eens wilden 

opbiechten, dan zou er ook heel wat aan ’t licht kunnen komen. 
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Ik zou mijn lezers nog lang kunnen bezighouden met de vervalschin- 

gen, die ten opzichte van verschillende andere vaste stoffen gepleegd 

worden. Dit zou mij evenwel te ver voeren. Zooveel is zeker, dat ik 

groote moeite zou hebben, één artikel op te noemen, dat niet aan 

vervalschingen onderhevig is. Peper, kaneel, saffraan, mostaard, ge- 

confijte gember, boter, zeep, was, stijfsel, olie, ja alles, wat er slechts 

eenigermate voor geschikt is, wordt vervalscht, hoewel meestal, dit 

moet ik tot geruststelling er bijvoegen, met vrij onschuldige stoffen. 

Zelfs de rookers en de snuivers worden niet verschoond door de vin- 

dingrijke groothandelaars; want de tabak wordt dikwijls vermengd met 

bladeren van andere planten, en zij, die snuiven, doen zich dikwijls 

te goed aan poeder van zwart gebrande beenderen, zwartsel, en zelfs 

aan stoffen, die lood, kwik en arsenicum bevatten. “Wel bekome het 

u,’ — die vroeger zoo gebruikelijke wensch bij ’t snuiven, zou dus 

ook thans nog niet ongepast zijn. 

Het tweede gedeelte mijner beschouwingen heeft betrekking op die 

stoffen, welke in vloeibaren staat tot ons komen. Onder deze staat 

gewis de melk bovenaan, niet alleen omdat ze door bijna alle men- 

schen zonder onderscheid gebruikt wordt, hetzij op zich zelf, hetzij 

met koffie, thee, chocolade of meelspijzen; maar vooral omdat ze in 

het leven der zuigelingen, die de moederborst moeten ontberen, zulk een 

groote rol speelt. Velen meenen, dat de melkvervalschingen niet van 

dien aard zijn, dat het noodig is, daarvan zoo veel ophef te maken. 

“Wij weten wel,” zal menigeen zeggen, “dat onze melkboer, alvorens 

de stad in te gaan om zijn klanten te bedienen, zich eerst de vrijheid 

veroorlooft, een weinig water door zijn melk te doen, en we kunnen 

den man daarover waarlijk niet hard vallen; immers, de melk, die hij 

ons levert tegen 8 cts. de liter, kost hem minstens evenveel, en hij 

moet er toch wat aan verdienen.” — “Alles goed en wel,’ antwoord ik 

hierop; “doch wanneer ik te kiezen had, dan zou ik den melkboer met 

het grootste genoegen van de wereld 9 à 10 cts betalen, als ik maar 

zeker was, dat ik dan onvermengde waar kreeg; de kleine moeite van 

er zelf water bij te doen, gesteld dat ze mij al te zwaar te verteren 

voorkwam, zou ik er gaarne voor over hebben.’ Doch waar is het, dat 

we in kleinere plaatsen minder reden tot klagen hebben dan in de 

meeste grootere steden. Dat er echter ook in kleine steden en dorpen 
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water in de melk wordt gedaan, is zeker; geen enkele melkboer is 

hiervan vrij te pleiten, en dit kan zijn bedenkelijke zijde hebben. Wan- 

neer ge b.v. in den zomer van ’t vorige jaar, toen er in mijn woon- 

plaats groot gebrek was aan drinkwater, met mij de achterbuurten hadt 

doorkruist — waartoe ik mij als voorzitter der gezondheidscommissic 

verplicht voelde — en met mij hier en dear ’t stinkende, vuile vocht 

hadt gezien, dat soms meer geleek op water uit riolen dan op regen- 

water, dan zoudt ge misschien op ’t punt van melkvervalsching niet 

meer zoo gerust zijn geweest, als vroeger. Ook uw melkboer kan ge- 

brek aan water krijgen, en o! dan is het zoo gemakkelijk, een emmer 

water uit sloot of gracht te scheppen, ten einde daarmede de melk 

te wasschen, ik zou haast zeggen, te vervuilen. Nood breekt wet. Kan 

hij het helpen, wanneer straks in ’t cen of andere huisgezin de typhus 

uitbreekt en de dood zijn sikkel zwaait? Kan hij het, zelfs in gewone 

omstandigheden, helpen, dat zoo menige zuigeling in de eerste levens- 

maanden sterft? De man denkt zoo diep miet door; we willen hem dus 

in zooverre zijn misstappen vergeven. Maar wie het wel kan helpen, 

dat vooral in groote steden, waar de melkvervalsching op grooter 

schaal wordt gedreven naarmate de bevolking toeneemt, honderde 

kinderen ’t slachtoffer worden, niet alleen van gebrekkige oppassing, 

of overdreven vertroeteling , maar ook verhongeren door de verwaterde _ 

melk, die ze nog dikwijls uit vergiftigde elastieken mondstukken op- 

zuigen, alsof het nog niet erg genoeg was? Wie dat wel kan helpen? 

dat is de Staat. Ik heb hier voornamelijk het oog op den Nederland- 

schen staat, die — ’t spijt mij, dat ik het moet zeggen — veelal in 

het nemen van maatregelen in ’t algemeen belang achteraan komt. Van 

het tegenwoordige ministerie echter koester ik ook in dit opzicht betere 

verwachtingen. Hulde verdienen Engeland en Frankrijk; in het eerste 

rijk bestaat sedert twee jaren een wet op den verkoop van voedingsmid- 

delen en drogerijen; in Frankrijk heeft de minister DUFAURE in het vorige 

jaar een zeer gestrenge verordening daaromtrent in ’t leven geroepen. 

Ook in Pruisen zijn de oogen geopend, sinds statistieke opgaven ge- 

leerd hebben, dat het sterftecijfer te Berlijn onder jonge kinderen juist 

door ’t drinken van slechte koemelk van jaar tot jaar toeneemt. In 

het Pruisische strafwetboek bestaat een artikel, dat den melkvervalscher 

bedreigt met gevangenisstraf, verlies van de burgerrechten en een geld- 

boete, die tot 83000 mark kan worden opgevoerd, en dit artikel zal 

te Berlijn voortaan gestrengelijk worden toegepast. 
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In geheel Duitschland begint de publieke opinie zich steeds luider 

uit te spreken in zake de melkverdunning. In de Düsseldorfer Anzeiger 

kwam zelfs onlangs een artikel voor, dat getiteld was: “De melkver- 

valschers zijn kindermoordenaars.” 

Om niet van partijdigheid beschuldigd te worden, haast ik mij aan 

het omtrent de melkverdunning door mij aangevoerde het volgende toe te 

voegen. Het zou een dwaasheid zijn, indien men den dood van alle kin- 

deren, die gezoogd worden en in ’t eerste levensjaar sterven, aan het 

gebruik van vervalschte koemelk wilde toeschrijven; want men moet 

in toog houden, dat deze een slecht surrogaat is voor de moeder- 

melk; zij bevat onder anderen meer kaasstof, boter en zouten en min- 

der melksuiker dan deze laatste. Doch al stellen we slechts 30 procent 

der kinderen, die tijdens ’t gebruik van koemelk sterven, op rekening 

van genoemde vervalsching met water, dan geeft dit reeds aanleiding 

genoeg aan den Staat, om daaraan paal en perk te stellen. 

Behalve dat de melk met water verdund, en zelfs. dikwijls gedeel- 

telijk afgeroomd wordt, hebben ook nog wel andere vervalschingen 

plaats. Men roert er namelijk wel eens stijfselpap, meel, suiker, gom, 

lijm, enz. door, wat mij echter te Hoorn, met uitzondering van meel 

misschien, van welke laatste vervalsching ik mij echter niet genoegzaam 

heb kunnen verzekeren, tot hiertoe niet gebleken is. In groote steden, 

zooals te Parijs b. v., heeft men gedurende de laatste 40 jaren ver- 

valschingen ontdekt met fijngewrevene hersenen van kalveren, scha- 

pen en zelfs paarden. Door het mikroskopisch onderzoek is dit aan 

't licht gebracht. Te Weenen worden daartoe vooral de hersenen van 

kalveren gebezigd. 

Ten slotte een kort woord over de vervalschingen van bier, wijn 

en sterke dranken. 

_ Heeft men de melk wel eens wit bloed genoemd, omdat zij al de 

bestanddeelen bevat, die voor de vorming van het bloed, en dus tot 

instandhouding van het lichaam noodig zijn, het bier bestempelt men dik- 

wijls met den naam van vloeibaar brood. En niet ten onrechte; want 

het bier wordt hoofdzakelijk bereid uit graansoorten, en bevat dus de 

hoofdbestanddeelen van het brood. Elke graankorrel bevat, gelijk we 

reeds vroeger bij ’t brood zagen, twee voorname stoffen , zetmeel en 

kleefstof. Wanneer nu de graankorrel gezaaid wordt, dienen deze tot 
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voeding van de ontkiemende plant en ondergaan daarbij scheikundige 

veranderingen. 

Wat nu in de natuur plaats heeft, wordt door den bierbrouwer 

nagebootst; daartoe werpt hij zijn graan, voornamelijk gerst, op den 

vloer, bevochtigt deze en laat haar broeien en ontkiemen. Door de kor- 

rels later zacht te drogen, te eesten, zooals men deze bewerking 

noemt, doodt hij de jonge plantjes, en de gerst is gemouten, in mout 

veranderd. Zij heeft dan een zoeten smaak, en dit bewijst, dat er zet- 

meel in suiker veranderd is. Dat trouwens zetmeel tot suiker kan over- 

gaan, weet ieder bij ondervinding; men proeft het aan de aardappelen, 

zoodra deze bevroren zijn. Het mout wordt vervolgens gekneusd, met water 

afgetrokken, en uit dit aftreksel wordt door gisting het bier bereid. 

Gedurende de gisting ontstaat wederom, evenals we vroeger bij het brood. 

gezien hebben, alcohol. In het bier echter blijft een deel van den alco- 

hol bestaan, terwijl deze stof bij het bakken van 't brood verdwijnt. 

Eindelijk gebruikt de brouwer nog hop, die bestaat uit de vrouwe- 

lijke bloemen der hopplant, en die aan het bier een eigenaardigen bit- 

teren smaak geeft. Vooreerst wordt de smaak van het bier er aangena- 

mer door, en ten tweede wordt daardoor een spoedig bederf tegengegaan. 

Er bestaat gewis geen drank, die reeds zoo lang bekend is als het bier. 

Reeds de oude Egyptenaren bereidden een aftreksel van graan en hop, 

en zoo ook de Grieken. Wij weten ook dat onze oude Batavieren in 

den oorlog alle gevaar trotseerden, omdat ze de overtuiging hadden, 

dat ze eens in ’t Walhalla bier zouden drinken uit de schedels der 

verslagen vijanden. 

En nu de vervalsching van het bier. Terwijl het verbruik van dit vocht 

van jaar tot jaar toeneemt, is het ten zeerste te bejammeren, dat 

hiermede ook een steeds toenemende vervalsching gepaard gaat. In 

’t bijzonder kan dit gezegd worden van de buitenlandsche biersoorten. 

De hop namelijk wordt dikwijls, vooral in Engeland, maar ook wel 

in andere landen, misschien ook wel in ons vaderland, door. verschil- 

lende andere bittersmakende stoffen. vervangen. Zoo vinden de brouwers 

een vrij geschikt surrogaat voor hop in aftreksels van. den gentiaan- 

wortel, van kwassiehout, van alsem, gebrande stroop, enz. Daar deze 

echter tamelijk onschadelijk zijn, zullen wij ons hiermede niet langer 

bezighouden. Ook glycerine wordt in den laatsten tijd gebruikt om 

’t alcoholgehalte te vergrooten. 

Hij, die veel bier drinkt, vooral ale en porter, bedenke evenwel, 
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dat hij misschien dagelijks aan een langzame vergiftiging zich bloot- 

stelt. Wanneer hij eens de moeite nam ,een tamelijk groote hoeveelheid 

daarvan te laten verdampen, totdat er een stroopachtig dikke massa 

overbleef, dan zou hij, wanneer hij een hond een stuk brood liet op- 

eten, dat met dit overschot doortrokken was, misschien al spoedig 

hevige vergiftigingsverschijnselen bij dit dier kunnen waarnemen. 

Was het bier b. v. vervalscht met aloë, een sterk laxeerende, ver- 

giftige stof, dan zou hij de uitwerking daarvan al spoedig kunnen zien. 

Ben tweede stof, die veelvuldig gebruikt wordt ter gedeeltelijke ver- 

vanging der hop, is de strychnine, en deze is zoo vergiftig, dat een 

half grein, d. 1, 82!, milligram, in eens ingenomen, bij een mensch 

soms binnen een half uur den dood kan veroorzaken. De verschijnselen, 

die zich hierbij openbaren, zijn van den vreeselijksten aard. Volgen we, 

om daarvan een bewijs te geven, slechts even den beroemden schei- 

kundige, Prof. SONNENSCHEIN. “De persoon”, zoo spreekt hij, “die ver- 

giftigd is, wordt gewoonlijk na verloop van eenige minuten tot een 

uur, plotseling, dikwijls zonder dat eenig verschijnsel voorafgegaan is, 

door een belemmering in de ademhaling overvallen. Er ontstaan trek- 

kingen en bevingen in de ledematen. Hierop treden verschijnselen van 

stijfkramp op; het lichaam krijgt een boogvormige gedaante, zoodat de 

rug zich kromt en het lichaam op ’t hoofd en de hielen rust. Het hoofd 

wordt gedurende de aanvallen achterover geworpen, de voetzolen zijn 

gekromd of naar buiten gebogen. De buik is hard en gespannen, de borst- 

kas krampachtig toegesnoerd, zoodat de ademhaling belet schijnt te 

zijn. Het gelaat wordt somber en krijgt een angstige uitdrukking. De 

oogen puilen uit en hebben een strakken blik; de lippen zijn bleek, 

en de gelaatstrekken hebben een eigenaardige uitdrukking, totdat ten 

slotte, onder krampen en nadat de lijder bewusteloos is geworden, de 

dood intreedt.” 

Tot zoover SONNENSCHEIN. De strychnine is een bestanddeel van de 

zoogenaamde kraanoogen of braaknoten, waarvan het poeder wel eens 

ter verdelging van kraaien en andere dieren gebezigd wordt en sterk 

dronkenmakende eigenschappen bezit. De bierbrouwer nu, die zijn bier 

vervalscht met strychnine, bereikt daarmede twee verschillende doel- 

einden; vooreerst deelt hij aan zijn bier een bitteren smaak mede, en 

ten tweede verhoogt hij het bedwelmend vermogen, zonder het alcohol- 

gekalte grooter te behoeven te maken. We zien dus, dat deze indus- 

trie van zeer misdadigen aard is, en de bierdrinker moge daarvan niet 
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plotseling het slachtoffer worden, zeker is het, dat het langdurig ge- 

bruik van het verderfelijke vocht niet nalaten zal zijn lichaam te on- 

dermijnen, zijn zenuwstelsel te schokken. Ook brucine, een ander 

vergiftig extract der braaknoten, wordt dikwijls tot vervalsching van 

bier gebruikt, en eindelijk is een uiterst gewone wijze van vervalsching 

die met een aftreksel van de vergiftige kokkelkorrels. Dit veroorzaakt 

ophooping van bloed in de hersenen en longen, ontsteking van ’t slijm- 

vlies der maag, en hij, die veel van het aldus vervalschte bier drinkt, 

gevoelt een groote neiging tot slapen. Als men nu in aanmerking 

neemt, dat de kokkelkorrels in de geneeskunde niet gebruikt worden, 

dan is het klaar, dat men den verkoop van dit artikel, dat alleen tot 

verkeerde praktijken wordt aangewend, soms zelfs tot het aftrekken 

van brandewijn door gewetenlooze herbergiers, zou kunnen en moeten 

verbieden. Wanneer ik zeg, dat de kokkelkorrels in Engeland in ’t groot 

worden ingevoerd, dan zal men begrijpen, dat ik ’t recht heb, tot 

groote voorzichtigheid bij het drinken van ale en porter aan te manen. 

Ook durf ik niet de verzekering geven, dat onze inlandsche en de 

vreemde Beiersche biersoorten er niet mede vervalscht worden. In den 

laatsten tijd wordt het bier ook maar al te dikwijls vervalscht met 

een bittere, geelachtige stof, die men b. v. verkrijgt, wanneer men 

zijden stoffen met salpeterzuur verhit, en die den naam draagt van 

pierinezuur. Wie weet dus, of we van tijd tot tijd geen bier drinken, 

waartoe de een of andere zijden japon haar aandeel heeft bijgedragen ? 

Daar het pierinezuur ook al vergiftig is, zou bedoelde vervalsching, even- 

als die met de pas vermelde vergiften, gestrengelijk moeten worden 

gestraft. Gelukkiglijk is de scheikundige in staat, 1 deel pierinezuur 

op de 400.000 deelen bier aan te toonen. Bovendien kan iedereen het 

zelf herkennen; men heeft daartoe slechts een draad witte wol eenigen 

tijd in het bier te leggen; wanneer men hem na eenige uren er uit ver- 

wijdert en droogt, ziet hij zuiver geel wanneer. er picrinezuur ge- 

bruikt is. 

Niet onbelangrijk is het ook, te weten dat men sedert eenigen tijd 

het bier tegen bederf tracht te vrijwaren door bijvoeging van aanzien- 

lijke hoeveelheden salicylzuur, een stof, die een voorname rol gaat 

spelen in de geneeskunde. Toch is deze stof, wanneer men er niet 

uiterst voorzichtig mee omgaat, zeer gevaarlijk te achten, gelijk de 

jongste onderzoekingen van Prof. BorKIN te Petersburg op onloochen- 

bare wijze geleerd hebben. 
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Alvorens van het bier af te stappen kan ik niet nalaten, met een 

enkel woord te wijzen op het ook in ons land algemeen bekende Hoff 'sche- 

malzextract. De reclames van den heer Horr komen ons tot vervelens 

toe onder de oogen, en telkens worden we, indien we weten, wat 

eigenlijk dat hoog geroemde malz-extract bevat, geërgerd door de bru- 

tale aanprijzingen daarvan tegen allerlei kwalen. En waaruit bestaat 

nu dit universeel middel? Uit slecht bier, vermengd met een aftrek- 

sel van goedkoope kruiden. Daarvoor worden jaarlijks duizende gul- 

dens door de geloovige wereld uitgegeven, en naar men zegt zijn er 

helaas! op ’t platte land nog geneeskundigen, die het aanbevelen aan 

hunne patiënten. 

Is het bedrog, dat gepleegd wordt door de bierbrouwers, ontzaglijk 

groot, dit kan ook gezegd worden van tal van wijnhandelaars. De 

eerste soort van vervalsching, ofschoon van gansch onschuldigen aard 

is de vermenging van den wijn met water. Hoezeer zijn de tijden toch 

veranderd! In den tijd der oude Grieken en Romeinen had men de 

gewoonte, den wijn met water te vermengen, omdat hij anders te 

zwaar was, en nog bestaan er mengvaten uit dien tijd, meesterstuk- 

ken van kunst, waarin de verdunning voor de oogen der gasten plaats 

had. Thans echter doet de wijnhandelaar het; de koopers behoeven het 

dus niet meer te doen. Is de wijn nu bij ongeluk wat al te slap uit- 

gevallen, ook daarvoor weet hij raad: een weinig alcohol kan hij er 

lichtelijk bijvoegen. Doch we zouden geen reden tot klagen hebben, 

wanneer de eenige vervalschingen bestonden in verdunning met water, 

bijvoeging van alcohol en, gelijk ook dikwijls gebeurt, het mengen van 

verschillende wijnsoorten door elkaâr. De uitkomsten van deze laatste 

methode kunnen verrassend zijn, en een étiquette is voor de aldus 

ontstane soort altijd wel te vinden. 

De wijnvervalsching dagteekent trouwens van zeer vroegen tijd. Immers 

dit blijkt, wanneer we lezen dat in Frankrijk reeds in 1871 strenge 

straffen werden bepaald tegen hen, die schadelijke bestanddeelen onder 

den wijn mengden. Reeds toen wist men den zuren smaak van het drui- 

vennat te temperen door er het vergiftige loodglit bij te voegen, en 

deze methode werd nog gevolgd tot vóór eenige jaren, toen de schei- 

kunde daarvoor een ander onschadelijk middel aanwees. 

Het is een schande voor onzen tijd, dat men erkennen moet dat er 

in de middeleeuwen meer toezicht gehouden werd op de vervalsching 

12 
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van levensmiddelen dan tegenwoordig. In Duitschland b. v. werden in 

dien lang vervlogen tijd, dien we in dit opzicht wel den goeden, ouden 

tijd zouden mogen noemen, de wijnvervalschers op de volgende voor- 

beeldige wijze gestraft: men deed hen plaats nemen op een kar, en 

onder accompagnement van geeselslagen werden ze buiten de poorten 

der stad gereden. 

Ik zeide zoo even, dat het met de vervalsching van den wijn tame- 

lijk erg gesteld is, en ge zult dit geheel met mij eens zijn, wanneer 

ik u mededeel, wat trouwens reeds overbekend is, dat er kolossale 

hoeveelheden wijn worden verkocht en gedronken, die geen droppel 

wijn bevatten. In verschillende grootere plaatsen van Europa bestaan 

fabrieken van kunstwijn. Zulke kunstwijnen kunnen natuurlijk op ver- 

schillende wijzen bereid worden; veelal bestaan ze uit water, alcohol, 

azijn, of ook wel azijnether , welke laatste stof een soort van bouquet 

doet ontstaan; en voor de kleuring gebruikt men vervolgens aftrek- 

sels van campêéchehout, vlierbessen , boschbessen, malvabloemen, enz. 

Ook enorme hoeveelheden appelen en peren worden jaarlijks door som- 

mige wijnhandelaars aan gisting onderworpen, en de hieruit gefabri- 

ceerde wijnen worden dan verder kunstmatig gekleurd. 

Sinds men nit de steenkolenteer de prachtige aniline-verwen heeft 

weten te bereiden, gebruikt men tot de kleuring van Fransche wijnen 

veel fuchsine, een fraai roode anilinekleurstof, die echter , omdat ze dik- 

wijls arsenicum bevat, in eenigszins groote hoeveelheden uiterst scha- 

delijk voor de gezondheid is. Wanneer ruim 3000 liters wijn met slechts 

1 gram fuchsine vermengd zijn, is de scheikundige nog in staat, deze 

vervalsching te ontdekken. 

Ik zou ten slotte nog kunnen wijzen op de vervalschingen, waaraan 

de zoogenaamde sterke dranken zijn blootgesteld. Ik mag echter niet 

te veel van het geduld mijner lezers vergen, en deel dus alleen vluchtig 

mede, dat men aan den gewonen brandewijn, door middel van het ver- 

giftige zwavelzuur en ook van aluin, het uiterlijk van Franschen brande- 

wijn tracht te geven; dat men de likeuren, welke gekleurd zijn, verft 

met behulp van allerlei, soms ook schadelijke aftreksels, en dat het- 

geen we drinken onder den naam van cognac en rum, in de meeste 

gevallen onecht, nagemaakt is, 
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Zoo hebben wij dan de voornaamste artikelen, die ons dagelijks onder 

de oogen komen, besproken, getoetst en... vervalscht bevonden. Wat 

ik mededeelde, was niet overdreven, maar bestaat in werkelijkheid, 

Mocht ik dezen of genen er mede verveeld hebben, ik zal mij dit gaarne 

getroosten, omdat ik voor mij de volle overtuiging koester, dat het 

door mij behandelde onderwerp behoort tot de vragen des tijds, en 

van zoo groot belang is, dat er nauwelijks genoeg over geschreven en 

gesproken kan worden. Is het aan den eenen kant volkomen waar, dat 

men niet alles wat in ’tgeheim geschiedt openbaar moet maken; — 

waar het de benadeeling van onze gezondheid, van ons leven geldt, 

daar is men verplicht alle moordaanslagen, die in ’t verborgen ge- 

schieden, publiek te maken, alle gewetenlooze sluipmoordenaars, die 

het vergift in de aderen storten, te brandmerken. Mocht het hier mede- 

gedeelde velen tot voorzichtigheid in ’t koopen hunner levensmiddelen 

aansporen, ik zou mij ruimschoots beloond achten voor de besteede moeite. 

HoorN, Nov. 1877. 



LAGERE ZWAMMEN EN INFECTIEZIEKTEN, 

DOOR 

Dr. D. LUBACH. 

De vraag naar den eigenliĳjken aard der stoffen, die infectieziekten 

doen ontstaan, heeft ten allen tijde de geneeskundigen, de physiolo- 

gen en de natuurkenners in het algemeen bezig gehouden. Van welken 

aard zijn toch de smetstoffen (contagiën) die, uitgaande van een lijder 

aan eene besmettelijke uitslagkoorts (pokken, roodvonk, mazelen enz.), 

of aan cholera of typhus, in staat zijn een ander dezelfde ziekte te 

doen krijgen, — en die andere stoffen, welke, buiten het levend orga- 

nisme, in den bodem b.v. van zekere landstreek, ontstaan, en ge- 

woonlijk miasma geheeten, een ziekmakenden invloed op dat organisme 

uitoefenen? Hoe ontstaan zij? Hoe werken zij? Op welke wijze bren- 

gen zij ziekte te weeg ? 

Ik zal niet alle pogingen vermelden, die gedaan zijn om deze vragen 

op te lossen. Slechts de volgende verdienen op het tegenwoordig stand- 

punt der wetenschap en om den innigen samenhang dien zij onder 

elkander hebben, zulk eene vermelding. 

Er waren er, die in de contagiën en miasmen zagen: scheikundige 

producten van “bederf”, — van gisting of rotting, ’t zij geboren in 

de ons omgevende natuur uit van leven beroofde dierlijke of plant- 

aardige organismen, ’t zij in het levend menschelijk of dierlijk lichaam 

zelf. Deze opvatting vond haren steun in de uiterst geringe hoeveel- 

heid ’t zij van een miasma, ’t zij van een contagium, dat voldoende 

is om het levend lichaam te besmetten. Vooral bij de contagiën liep 



LAGERE ZWAMMEN EN INFECTIEZIEKTEN. 185 

dit in het oog; de hoeveelheid smetstof, die behoeft te worden opge- 

nomen om b.v. pokken te krijgen, is onbegrijpelijk klein, — en toch 

wordt het daardoor besmette lichaam binnen weinig dagen eene over- 

vloeiende bron van nieuwe smetstof. Gaat men nu na, dat eene zeer 

kleine hoeveelheid gist, voortgebracht door een gistend vocht, genoeg- 

zaam is om in eene groote hoeveelheid van eene andere voor gisting 

vatbare vloeistof gisting te veroorzaken, en daarin dan eene massa 

dergelijke giststof voort te brengen, — dan lag het inderdaad voor de 

hand, bij besmetting en het daarop volgende ziek worden ook aan 

gisting te denken, voortgebracht door eene in het bloed overgebrachte 

giststof; de daardoor teweeggebrachte gisting maakte het bloed, en 

dientengevolge het organisme, ziek, en bracht tevens nieuwe hoeveel- 

heden smetstof voort, waardoor weer anderen konden worden besmet. 

Daarmede rijmde nu uitmuntend het bestaan bij alle miasmatische en 

contagieuze ziekten van een korter of langduriger incubatietiĳd- 

perk, — een broeiingstijdperk, zouden wij zeggen, — dat is, een 

zeker tijdsverloop tusschen de opneming der infectiestof en het uit- 

breken der ziekte. Immers, de weinige ingevoerde infectiestof, op zich 

zelve ontoereikend om ziekteverschijnselen teweeg te brengen, heeft 

eenigen tijd noodig om zich te vermenigvuldigen, — even als zich ook 

de gistingsverschijnselen in een vocht niet onmiddellijk na de bijvoe- 

ging van een weinig gist vertoonen, maar eenigen tijd later. 

Anderen namen aan, dat de contagiën cellen zijn, die òf in een 

reeds ziek lichaam ontstaan, òf van het nog gezonde lichaam deel 

uitmaken, maar ziekelijk veranderd zijn, en wier overbrenging in een 

ander lichaam daarin nu dezelfde storingen verwekken, aan welke het 

organisme leed, waaruit zij afkomstig waren. Hier werd dan mede 

eene vermenigvuldiging der weinige, maar tot besmetting toereikende 

cellen aangenomen, ’tzij doordat de ingevoerde ziektecellen zich langs 

de gewone wegen der celvorming voortplanten, ’tzij doordat zij reeds 

bestaande, nog gezonde cellen aan zich gelijk maken. Om het eene 

of het andere te doen, is mede eenigen tijd noodig, en zoo vindt ook 

in de cellentheorie het incubatietijdperk zijne verklaring. 

Beide deze theorieën, de gistings- of zymotische theorie en 

de cellen-theorie, bevatten in zich de grondslagen van de z wa m- 

men-theorjie, dat is die, welke de oorzaak van infectie zoekt in 

het indringen in het bloed van lagere bewerktuigde wezens, bepaal- 

delijk van mikroskopische zwammen, De cellen toch, die volgens de 
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aanhangers der cellentheorie als de oorzaken van de besmetting wor- 

den beschouwd, kan men zich niet anders denken dan als levende 

cellen. En toen nu PAsreuR had aangetoond, dat de gisting en de 

rotting van organische stoffen steeds afhankelijk zijn van de tegen- 

woordigheid en de werking van zekere lagere, tot het plantenrijk be- 

hoorende, mikroskopische kleine organismen, — toen lag het vermoeden 

voor de hand, dat bij infectieziekten die verandering van het bloed, 

welke men op niet te versmaden gronden met de gisting vergeleek, 

óók werd teweeggebracht door den invloed van zulke organismen op 

de vochten des levenden lichaams. 

Gedeeltelijk uitgaande van zijne eigene onderzoekingen, en van die 

door rromÉé, van de ontlastingen van choleraliĳjders,' was het de hoog- 

leeraar HALLIER te Jena, die in 1866 en 1867 zulk eene theorie vormde, 

volgens welke het meer bepaaldelijk lagere zwamsoorten zijn, die aan 

het ontstaan en de uitbreiding van infectieziekten schuld hebben. ? 

Ik moet hier bijvoegen dat, wat de uit een miasma ontstaande 

ziekten aanbelangt, mede in den laatsten tijd mikroskopische organis- 

men, die uit den bodem in het lichaam dringen, veelsins als de oor- 

zaken er van werden beschouwd, bepaaldelijk van de bekende malaria- 

of moeraskoortsen. De Luiksche hoogleeraar MORREN is, zoo niet de 

eerste, dan toch onder de eersten geweest die het vermoeden waagden, 

dat de sporen van zoetwater-algen van deze koortsen de schuld zouden 

dragen. Dit werd ook door anderen niet onwaarschijnlijk geacht, en er 

waren feiten, die voor deze opvatting pleitten. * De waarnemingen van 

LANZI en TERRIGI * schijnen echter de algen-theorie der malaria-ziekte 

| TgoMmÉ vond in die ontlastingen zeer kleine kerncellen (ook door KLoB waargeno- 

men, maar door dezen voor sporen gehouden), die volgens hem uit de sporen van een 

Oidium ontstaan. 

2 Zie, behalve eenige opstellen van HALLIER in tijdschriften, en zijne Pflanzlichen 

Parasiten des menschlichen Körpers, zijn werkje: Gährungserscheinungen u.s.w.;, 

Leipzig 1867. -— De heer G. Cc. W. BOHNENsIEG heeft in het Album der Natuur voor 

1869, aan de hand van SCHLEIDEN. een overzicht gegeven van de onderzoekingen van 

HALLIER omtrent gistingsverschijnselen, cholera-contagium enz. 

3 Zoo b.v. door sALISBURY, Zie ook Dr. A. VAN DER BOON AZ, dan de leden van Ge- 

meente- en Polderbesturen in onze Zaanstreek, in de Zaanlandsche courant van 26 Maart 

1870, en in verband daarmede Dr. D. DE vRIES REILINGH, Geschiedk. aanteekeningen 

over de epidemiën van 1806 tot 1866 te Groningen. Groningen 1869, bladz. 78. 

+ Bijblad van ‘t Album der Natuur, 1877, bladz. 21. 

ger 



LAGERE ZWAMMEN EN INFECTIEZIEKTEN. 187 

mede tot de zwammen-theorie te hebben teruggebracht; zij schrijven 

de malaria van de Romeinsche Campagna en der Pontijnsche moeras- 

sen toe aan de zich daar in de rottende algen ontwikkelende en door 

hen daarin waargenomen Bactertwm brunneum Schröt. 

Met stilzwijgen voorbijgaande wat door maALLIER en anderen in de 

laatste tien jaren tot ontwikkeling der zwammen-theorie is verricht, 

spoed ik mij tot het nieuwste werk over dit onderwerp, welks inhoud 

ik thans wensch te bespreken. Het is dat van den hoogleeraar c. von 

NÄGELI, dat in het vorige jaar, 1877, te München verscheen onder den 

titel: Die niederen Pilze in dhren Beziehungen zu den Imfectionskrank- 

heiten und der Gesundheitspflege. 

De ontleding van organische stoffen, ten gevolge waarvan deze zich 

geheel oplossen in water, koolzuur, ammoniak en minerale zouten, 

wordt wel niet uitsluitend, maar toch meerendeels bewerkt door kleine, 

meestal mikroskopische zwammen. Hoezeer dit vroeger bestreden is, 

vooral door scheikundigen, en hoeveel hier nog ter onderzoeking over 

moge blijven, zoo blijkt het gezegde toch uit deze feiten: dat die zwam- 

men altijd bij de bedoelde ontledingen aanwezig zijn, — en dat die 

ontledingen dadelijk ophouden, wanneer men die zwammen doodt, 

terwijl zij weer beginnen, wanneer men weder zulke zwammen bij het 

vroeger gistende vocht voegt. 

De zwammen, die ontledingen bewerken, moeten, zegt Näceur, tot 

drie natuurlijke groepen worden gebracht, — die der draad- of schim- 

melzwammen (Hyphomycetes), die der stuifzwammen (Contomy- 

cetes), door NäcrLi ook spruitzwammen (Sprosspilze) genoemd, en die 

der Splĳĳtzwammen (Spaltpilze, Schizomycetes). Tot de eerste groep 

behooren de bekende schimmels; — tot de tweede de gistzwammen; — 

tot de derde micrococcus, bacterium, vibrio, spirillum enz. 

Van deze zijn de spliĳtzwammen voor ons onderwerp van het meeste 

gewicht. Zij zijn korte rondachtige cellen, van een diameter van nau- 

welijk '/,, millimeter, die òf op zich zelve staan, òf aan elkander 

gehecht zijn in den vorm van staafjes of draden, zeldzamer van plaat- 

jes en teerlingen. Het gewicht van een splijtcel in luchtdrogen toestand 

kan volgens Näceur niet veel meer dan '/,, 000 o00 000 milligram bedragen. 

Terwijl de stuifzwammen de bewerkers zijn der alkoholische gisting 

en waarschijnlijk ook der azijngisting, — de schimmelzwammen daar- 
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entegen van ontbinding en vermolming (Verwesung, Vermoderung) , be- 

werken de spliĳtzwammen de eigenlijke rotting. Zij zetten de eiwit- 

stoffen in talrijke verbindingen (leucine, tyrosine, vluchtige vetzuren, 

amineverbindingen, zwavelwaterstof, 

koolzuur), en het ureum, onder opne- 

ming van water, in ammoniak en kool- 

zuur om. Suiker zetten zij om in melk- 

zuur, dit in boterzuur, — of zij ver- 

anderen de suiker in een gomachtig 

slijm, de oorzaak van het zooge- 

naamde “lang” worden van den wijn. 

Zij veranderen glycerine in butyl- 

alkohol, boterzuur enz., en boven- 

dien kunnen onder haren invloed nog 
Ì U f 5 : Verschillende vormen van splijtzwammen o menigerlei bittere, scherpe en te 

Bacteriën , bij zeer sterke vergrooting (£50/,). 
gingwekkende stoffen ontstaan. Zij 

1. Sarcine, 2. Bacterium, 3. Vibrio, ; 
ontkleuren sommige kleurstoffen, 

4, Spirillum. 
doch vormen ook kleurende verbin- 

dingen, b. v. in zetmeelhoudende voedingsmiddelen, * Eindelijk kunnen 

zij ook, evenals de stuifzwammen, wijngeest tot azijnzuur oxydeeren. 

Evenals de stuifzwammen, scheiden voorts de splijtzwammen opge- 

loste stoffen af, die als “fermenten” bekend zijn. Het ferment der splijt- 

zwammen zet de niet voor gisting vatbare rietsuiker in druivensuiker 

en vruchtsuiker, — zetmeel en cellulose in druivensuiker om, en lost 

gestremd eiwit en andere onoplosbare albuminaten op. Op die wijze 

kan door de werking van splijtzwammen melk de wijngisting onder- 

gaan (kwmis), hout rotten, vochtig brood door melkzuurvorming zuur 

worden, onoplosbare eiwitstoffen tot amoniakale rotting overgaan. 

Op de vraag: of de schimmel-, stuif- en splijtzwammen wellicht door 

teeltwisseling ontstaande generatievormen van ééne en dezelfde zwam 

zijn *, meent Näerrr ontkennend te moeten antwoorden. Maar tevens 

* Näaeur zegt, in bloedrood gekleurde gekookte rijst en vochtig brood eene ontleding 

door rottingsgist te hebben aangetoond. De bekende bloedroode kleuring van brood, 

gekookte rijst en aardappelen enz. zou dus niet aan roode zwammen of algen moeten 

worden toegeschreven, maar aan de vorming van roode producten door de werking van 

splijtzwammen. 

2 Zie PAUL HARTING, Schimmels op graangewassen, in Album der Natuur, 1877, 

bladz. 213, 
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bestrijdt hij de door velen, zooals o.a. door coHN,‚ voorgestane mee- 

ning, dat er voor elken bijzonderen ziektevorm eene specifieke bacte- 

riumsoort zou bestaan. Niet, dat hij er van verzekerd is dat er slechts 

ééne soort van splĳĳtzwammen bestaat; maar hij is overtuigd dat elke 

soort als oorzaak van zeer verschillende ziekten kan optreden. De waar- 

neming leert, dat de bepaalde ‘“gistnatuur’’ van eene splijtzwam ver- 

anderen kan; dezelfde splijtzwam, die ongekookte melk zuur doet 

worden, maakt gekookte melk bitter. Men kan ook splijtzwammen, 

die zuur voortbrengen, van het vermogen daartoe berooven door ver- 

hitting, droging, kweeking in slechte voedingsoplossingen, en het haar 

later door cultuur teruggeven. Nu neemt NäGeLr aan, dat de splijt- 

zwammen, die gedurende ettelijke generatiën (en één splijtzwam kan 

in een tijd van 7 à 8 uren meer dan 100.000 andere voortbrengen) 

eene zekere bepaalde ontledende werking hebben uitgeoefend, onge- 

schikt worden voor eene andere, die zij anders óók zouden hebben 

kunnen uitoefenen. Zij hebben zich dan geheel naar die ééne functie 

geaccomodeerd, geschikt (angepasst). Eene splijtzwam, die b.v. uit een 

poklijder afkomstig is, is, wanneer zij in een ander lichaam wordt 

overgeplant, alleen in staat daarin die verandering der vochten te 

bewerken, die pokziekte verwekt. Iets dergelijks heeft ook bij de stuif- 

zwammen plaats; die der kaamhuid, welke alkohol tot azijnzuur oxy- 

deren, brengen, in suïikeroplossingen gebracht, geene of eene in ’t be- 

gin zeer langzaam voortgaande gisting te weeg, ofschoon zij volgens 

NÄGELI dezelfde zwammen zijn, die de alkoholische gisting bewerkstelligen. 

Wanneer wij dus in ’t vervolg van specifieke ziektezwammen 

spreken, worden daarmede geen specifieke zwammen in natuurhisto- 

rischen zin bedoeld, maar in pathologischen zin, — ‘“‘angepasste”, 

specifiek gewordene splijtzwammen. 

Wat nu de levensvoorwaarden der splijtzwammen betreft, — alle 

lagere zwammen, en dus ook zij, putten het koolzuur en de stikstof, 

die zij behoeven, uitsluitend uit organische verbindingen. Onder 

de stikstofvrije verbindingen is suiker, onder de stikstofhoudende zijn 

de albuminaten en verwante verbindingen hare beste voedingstoffen. 

Bij eene goede voeding hebben de splijtzwammen, in tegenover- 

stelling van de schimmel- en stuifzwammen, geen vrije zuurstof noo- 

dig, — wel bij eene gebrekkige voeding, ofschoon vrije zuurstof hare 
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ontwikkeling begunstigt. * Water is voor hare voeding en voortplanting 

onmisbaar, maar in zuiver, geen voedingstoffen bevattend water ster- 

ven zij; daarentegen sterven zij niet door uitdroging. De stoffen, die 

zich behalve de voedingstoffen in het water bevinden, verzwakken 

haren groei en vermenigvuldiging, en dit doen ook op den duur de 

producten die zij zelve voortbrengen, wanneer het water daarvan eene 

aanzienlijke hoeveelheid bevat. Zoo houdt b.v. in een voor gisting 

vatbaar vocht de verdere vorming van melkzuur of alkohol op een 

zeker tijdstip op, al is er nog genoeg omgzetbare stof voorhanden. 

Eene matige verhooging van temperatuur verhoogt de levenswerkzaam- 

heid der spliĳjtzwammen, verlaging vermindert die; de temperatuur 

des menschelijken lichaams is voor haar de voordeeligste. Bij zeer 

hoogen warmtegraad sterven zij; bevriezing bluscht daarentegen het 

latente leven bij haar niet uit. Licht is voor alle lagere zwammen 

eene onverschillige zaak. 

Waar in eene en dezelfde vloeistof meer dan ééne soort van lagere 

zwammen voorkomt, heeft eene concurrentie (strijd om het bestaan) 

plaats, waarbij vooral de stuifzwammen en de splijtzwammen elkander 

krachtig zoeken te verdringen. Bij dat verdringen van de eene soort 

door de andere is het aantal individuen van groot gewicht; in den 

regel is die soort in het voordeel, die van den beginne af in groo- 

ter individuen-tal den strijd aanving. 

Vragen wij nu, of de lagere zwammen, met name de splijtzwam- 

men, eene rol spelen bij ziekten en welke die rol is, dan laat ons de 

ervaring hier in den steek. Alleen het feit, dat lagere zwammen zon- 

der twijfel bij planten ziekten veroorzaken (roest in het graan door 

Puccinia; eene ziekte der pereboomen in noordelijk Zwitserland door 

eene Roestelia), — en, voeg ik er bij, de huid-atrophie en vernieling 

1 Daarom is dan ook het bloed, nog daargelaten de temperatuur er van, in het 

algemeen genomen zulk een gunstig medium voor het leven en de voortplanting der 

splijtcellen. Want al heeft de lucht geen toegang tot het inwendige der bloedvaten op 

de wijze zooals zij dien heeft tot de opene lichaamsholten, zoo bevat toch het slagader- 

lijk bloed naar 't volume ongeveer 12 procent zuurstof, die wel is waar scheikundig 

gebonden is aan eene in de bloedlichaampjes aanwezige stof, de haemoglobine, maar 

zóó los, dat zij ten opzichte van andere stoffen, die gemakkelijk zuurstof opnemen, als 

vrij kan worden aangemerkt. Ook is nog een kleine hoeveelheid zuurstof in geabsor- 

beerden toestand in het bloedvocht aanwezig. 



LAGERE ZWAMMEN EN INFECTIEZIEKTEN. 191 

van den haargroei door schimmels bij hoofdzeer en herpes tondens , — 

komen hier in aanmerking. 

Wij moeten ons hier dus vergenoegen met eene theorie, eene hy- 

pothese — maar eene hypothese, gebouwd op hetgeen wij weten van 

de physiologie der lagere zwammen, en die daarom eene aan zeker- 

heid grenzende waarschijnlijkheid verkrijgen kan. 

Näcerr begint met de schimmels en de stuifzwammen als oorzaken 

van bloedontmenging geheel op zijde te stellen, en wel om verschil- 

lende redenen, waarvan ik alleen de voornaamste aanvoer, omdat 

deze vrij afdoende is. Zij is deze: de beide genoemde zwamsoorten kunnen 

zonder de vrije zuurstof der lucht niet leven, en deze vinden zij in de ge- 

sloten holten des lichaams niet. (Zie echter bladz. 190, noot). De splijtzwam- 

men kunnen daarentegen in het organisme indringen, daarin leven en zich 

vermenigvuldigen; de temperatuur des menschelijken lichaams is voor 

haar zeer gunstig; zij planten zich van alle lagere zwammen het snelst 

voort, en bewegen zich op de wijze der infusoriën; hare werking op 

organische stoffen is daarbij veel krachtiger, dan die van andere zwammen. 

Wat zal er nu moeten geschieden , wanneer splijtzwammen in het bloed 

gedrongen zijn, zich uit dat bloed voeden en zich daarin vermenigvul- 

digen? Er zal eene concurrentie, een strijd om het leven ontstaan 

tusschen haar en, nu niet andere zwammen, maar de levende orga- 

nische cellen. Die concurrentie zal hierin moeten bestaan, dat de zwam- 

men zekere oplosbare stoffen aan de vochten trachten te onttrekken, 

om er zich mede te voeden of om ze scheikundig om te zetten, ter- 

wijl het organisme die stoffen op eene andere wijze tracht te beheer- 

schen. Winnen het nu de splijtzwammen, dan zullen vochtbederf en 

daardoor ziekte de gevolgen zijn. — Of nu dit laatste al dan niet 

geschieden zal, hangt af van het wederstandsvermogen dat het orga- 

nisme op het oogenblik bezit, hetgeen op zijn beurt dáárvan afhangt 

of, op het oogenblik van het conflict, de geheele toestand van ’t or- 

ganisme het leven en de werking der zwammen al of niet, meer of 

minder, begunstigt; voorts van het aantal splijtzwammen dat van buiten 

af in het lichaam geraakt, vergeleken met het aantal der (natuurlijk 

constante) éénheden, die zich van de zijde des lichaams tegen de wer- 

king der splijtzwammen zullen kunnen verzetten, en eindelijk van de 

aanwezigheid van zekere stoffen in de vochten, van welke eenige aan 

de splijtzwammen vijandig, andere voordeelig kunnen zijn. Tot deze 

laatsten behooren vooral de van gisting of rotting afstammende ontle- 
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dingsproducten, of die van ziekteprocessen in een ander individu, welke 

door de splijtzwammen zelve worden overgebracht. 

Ten slotte komt de redeneering van Näcerr hierop neder. In het 

levend organisme werken geen andere krachten en heerschen geen an- 

dere wetten, dan daarbuiten. Nu is ’t zeker dat de splijtzwammen tot 

in het inwendige van het organisme kunnen doordringen, en dat zij 

zich daar zullen bevinden onder voorwaarden, die voor hare voeding 

en vermenigvuldiging zeer gunstig zijn. Daarom moeten zij daar ook 

soortgelijke ontledingen in de vochten veroorzaken, als zij buiten het 

lichaam teweegbrengen. En dat eene verontreiniging van het bloed 

door ontledingsproducten van dat bloed zelf, tot eene zekere hoogte 

gestegen, ziekte ten gevolge kan en moet hebben, kan niet worden 

betwijfeld. 

Näerrr gelooft niet dat de infectiestoffen gassen kunnen zijn. Deze 

diffundeeren zich te snel in de lucht en worden daardoor te spoedig 

werkeloos. Bovendien zouden zij vóór die diffusie alle gepraedisponeerde 

personen, die zich in dezelfde ruimte met hen bevinden, gelijkmatig 

moeten aantasten, ’t geen met de ervaring in strijd is. De infectie- 

stoffen hebben bovendien dit eigenaardige, dat zij reeds in onbegrij- 

pelijk kleine hoeveelheden eene ziekte overbrengen; het duizendste of 

millioenste gedeelte van de hoeveelheid, die nog bij het hevigst ver- 

gift zonder schade verdragen wordt, is voor die infectie voldoende. 

Daarom moeten de infectiestoffen levende, bewerktuigde wezens 

zijn, omdat slechts bij dezen kan worden gedacht aan eene verme- 

nigvuldiging van de opgenomene minimale hoeveelheid tot zulk 

een menigte, dat zij voor het organisme schadelijk kan worden. Zulk 

eene minimale hoeveelheid van eene scheikundige verbinding zou door 

het organisme weldra ontleed of uitgescheiden worden. 

De vroeger vermelde ‘“Anpassung” der spliĳtzwammen geeft niet al- 

leen reden van de specifiek verschillende werking dier zwammen, die 

zich in het ontstaan van verschillende ziektevormen openbaart, maar 

verklaart ook ongedwongen het verschil van karakter en typus bij 

verschillende epidemieën van ééne ziekte, en gedurende het beloop van 

eene en dezelfde epidemie. 

Om ziekten te veroorzaken, moeten de splijtzwammen in een daar- 

toe gedisponeerd lichaam komen. De individueele vatbaarheid nu van 

het organisme voor de eene of andere infectieziekte bestaat, gelijk 

reeds vroeger is aangeduid, in eenen plaatselijken of algemeenen schei- 
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kundigen toestand der vochten, welke van dien aard is, dat de eoncur- 

rentie van de infectiezwammen met de levende organische cellen daar- 

door begunstigd wordt. 

Dit brengt ons tot een gewichtig deel van de theorie van Näerr, 

die der miasmatisch-contagieuze ziekten. 

Het is, zegt NäcpL1,een van de grootste verdiensten van PETTENKOFER, 

te hebben aangetoond dat bij typhus, cholera en gele koorts twee mo- 

menten moeten samenwerken om infectie door die ziekte te doen ont- 

staan, — een, dat van een zieke, en een ander, dat uit den bodem 

afkomstig is. Het contagium uit den zieke is alleen niet voldoende; er 

moet een miasma medewerken. Daarom noemen wij de gemelde ziekte 

miasmatisch-contagieuze ziekten. 

Deze stelling is door PETTENKOFER zóó duidelijk uiteengezet, dat aan 

de waarheid er van nauwelijks te twijfelen valt. Maar nu zijn er twee 

opvattingen mogelijk. 

PprreNKorer houdt het er voor, dat het uit een zieke afkomstig 

contagium eerst een zeker tijdperk in een met miasma bezwangerden 

“tongezonden” bodem ' moet doorloopen en daarin eene zekere veran- 

dering moet ondergaan, voor het een ander individu kan besmetten 

en aan dezelfde ziekte doen lijden. Hij noemt het contagium, dat uit 

een zieke afkomstig is, x, — het plaatselijk en tijdelijk in den bo- 

dem ontstaande miasma y,en het resultaat van beiden, het eigenlijke 

infectiegift, z. Volgens hem komen dus x + y als z in het lichaam. 

Näerrr noemt deze theorie de monoblastische. 

Maar ook is de voorstelling mogelijk, dat de ‘‘ongezonde’” bodem 

bij de bewoners er van, of bij hen die er zich eenigen tijd ophouden, 

eene miasmatische infectie bewerkt, die hen vatbaar maakt voor de 

inwerking van het uit reeds aangetasten ontstaand contagium. Volgens 

deze opvatting wordt y in het lichaam opgenomen, en dit bewerkt 

dat x, later in het organisme ingedrongen, daarin als z, dat is als 

ziekmakende oorzaak de werken kan. Dit is de diblastische theorie, 

die door Näcerr wordt voorgestaan. 

Näeerr merkt vooraf aan, dat eene analogie met de heteroecische 

Zwammen (bladz. 188), die tot ondersteuning van de meening van PET- 

es 

‘Jn einem siechhaften Boden, Ik vertaal siech door ongezond, een woord dat 

niet alleen “ziek zijnde”, maar ook “ziek makend” beteekent en dus m. i hier allezins past. 
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TENKOFER kon worden ingeroepen, hier niet bestaat, omdat bij alle 

bekende gevallen van teeltwisseling bij de lagere planten slechts één 

vorm der plant zich door verschillende generatiën heen herhaalt (b. v. 

Accidium op Berberis), terwijl de overige vormen (bier Puccinia) elke 

slechts door ééne generatie worden vertegenwoordigd, — terwijl het vol- 

gens de theorie van PETTENKOFER niet anders kan, of de splijtzwammen 

zouden èn in het zieke lichaam èn in den bodem een aantal generatiën 

moeten doorloopen. 

Daarentegen strookt de diblastische theorie volkomen met zekere bij 

de splijtzwammen waargenomen physiologische feiten. — In eene voe- 

dingsoplossing met 2 proc. wijnsteenzuur verschijnen geen splijtzwam- 

men; zij kunnen daarin niet leven. Maar er kunnen schimmels en stof- 

zwammen in ontstaan en zich vermenigvuldigen, en wanneer deze nu het 

zuur verbruikt hebben, dan eerst ontstaan en vermenigvuldigen er zich 

spliĳĳtzwammen in. De eene zwam bereidt dus de plaats voor de andere. 

De voor het leven en de vermenigvuldiging der splijtzwammen vol- 

doende hoeveelheid water vindt men alleen in de diepere lagen des 

bodems, in het grondwater, en de spliĳjtszwammen kunnen daaruit niet 

los geraken en in de lucht komen, voordat die lagen uitgedroogd zijn. 

Derhalve zou, nadat z in den bodem ontstaan is, het grondwater moe- 

ten dalen en de bodem daarna uitdrogen. De uit de lijders afkom- 

stige infectiestof x« zou dus, volgens de monoblastische theorie, eerst 

na weken, ja maanden in staat worden om andere individuen te be- 

smetten, hetgeen tegen alle ervaring strijdt. — Neemt men aan 

dat ook boven het grondwater de splijtzwammen zich tot z kunnen 

ontwikkelen, dan is de anders zoo goed geconstateerde invloed van 

het dalen van het grondwater op de epidemieën van miasmatisch-con- 

tagieuze ziekten onverklaarbaar. Welken invloed toch kan het grond- 

water op de daar steeds boven liggende aardlagen uitoefenen ? 

Eene menigte gevallen, die zich bij het ontstaan en de verspreiding 

van cholera, typhus of gele koorts opdoen, worden gemakkelijker en 

minder gedwongen verklaard door de diblastische, dan door de mono- 

blastische theorie. Ik kan Nüäerrt bij zijn betoog niet op den voet vol- 

gen zonder een onevenredig groot aantal bladzijden daaraan te wijden, 

en zal mij dus alleen bepalen tot het geven van een denkbeeld van de 

gronden, die door hem tegen de monoblastische en vóór de diblastische 

worden aangevoerd. (Wordt vervolgd.) 



EENIGE OPGAVEN TEN AANZIEN VAN 

HET WAARNEMINGSVERMOGEN VAN DEN MENSCH. 

De scherpste oogen onderscheiden niet, dat het eene licht !/,,, sterker 

of zwakker is dan het andere. Eerst bij !/,,, verschil wordt, bij geel 

licht, een verschil merkbaar ; bij het gewone daglicht eerst bij |/,,, of ‘le, 

Is de eene lamp in lichtkracht 1000, de andere 1001, dan ziet men 

geen verschil; is de tweede 1010, dan wel. Hoewel nu 1000 tot 1010 

in dezelfde reden staat als 100 tot 101, zoo ontdekt men tusschen de 

liehtkrachten 100 en 101 toch geen onderscheid. 

Het licht van al het zichtbare in de wereld is besloten tusschen licht, 

dat eene golflengte bezit van 3 en van 9 tienduizendste millimeter. Al wat 

dus licht in ’t oog zendt van minder dan de eerste en meer dan de 

tweede golflengte, wordt niet gezien, maar schijnt zoo donker als het 

zwart in lichtdicht gesloten oogen. 

Wordt een deel zuivere kleur met 120 tot 180 deelen wit gemengd, 

dan neemt men de kleur niet meer waar. 

Men erkent twee volkomen gelijksoortige geluiden eerst dan als ver- 

schillend, wanneer het eene {/, sterker is dan het andere. 

Tonen, die minder dan 8 tot 15 en meer dan 41000 dubbele slin- 

geringen maken, worden niet gehoord. Bij oude menschen reeds niet 

meer bij 16000. Bij tonen van 1000 en 1001 trillingen in de seconde 

hoort men nog verschil in hoogte. Dit is de grens voor deze soort van 

waarnemingen. 

Draagt iemand aan de hand een zwaren last, dan bemerkt hij niet 

of men een kleine er bij voegt of er afneemt. Is de last licht, dan is 

dit wel het geval. 

Legt men op den rug van de hand zes centstukken, zoo bemerkt 

men het niet, als men er een afneemt, sommigen zelfs niet als men 

er twee verwijdert. Rust de kleine last op het voorhoofd, dan wordt 

men aanstonds het wegnemen gewaar. 't Is goed om bij deze proef- 

neming de bij te leggen of te verwijderen stukken aan een gekruisten 

draad te binden. 
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Bij ’t opheffen of dragen is de grens voor de waarneming !/,,. Die 

48 gnldenstukken draagt, bemerkt het als men hem er van 2 ontlast. 

Kleine van vliermerg gesneden staafjes op het voorhoofd gelegd, 

geven reeds een aanrakings-gewaarwording, als zij 2 milligram wegen. 

Op den arm wordt de aanraking eerst bemerkt bij 5 milligram. Duizend 

milligr. op den nagel gezet verraden eerst een aanrakingsgevoel. 

Valt bij gesloten oogen op de vlakte der binnenhand een stukje papier 

van minder dan 5 milligram, dan voelt men het niet; dadelijk wordt 

men het vallen op ’t voorhoofd gewaar. 

Wanneer iemand een passer in de hand neemt, de punten, van elk- 

ander verwijderd, een tweeden persoon op de huid zet en dezen met 

gesloten oogen laat opgeven of de aanraking door twee punten al of 

niet door de beide tegen elkander gebrachte geschiedt, dan is de 

uitslag van dat onderzoek hoogst verrassend. 

Zet men de punten op het midden van den onderarm, in de lengte- 

richting van dezen, terwijl zij 4 centimeter afstand van elkander heb- 

ben, zoo krijgt men dadelijk het gevoel eener dubbele gewaarwording ; 

maar wordt de afstand onder de 3 centimeters verminderd, zoo voelt men 

slechts ééne punt. Op de spits der tong voelt men reeds dubbel als de 

punten 1 millim. van elkander staan; de toppen van de vingers ver- 

raden 2 millimeter afstand. Op de hand neemt het zintuig van plaatson- 

derkenning (plaatszintuig) naar het handgewricht gestadig af, en is 

op de handvlakte veel fijner dan op den rug van de hand; deze laatste 

voelt op 4 tot 5 millimeters niet meer dubbel. 

Het zwakste tastgevoel bezit de huid van den rug, die twee pun- 

ten op een afstand van 4 tot 6 centimeters nog als een enkel ge- 

waar wordt. 

Binnen het gebied van de gewone huidwarmte voelt men nog {/,, 

graad verschil. Bij lagere temperatuur kan men het verschil minder 

opmerken. Water van 5 en dat van 6 graden schijnt ons even koud; 

zoo ook water van 40 en 50 graden. Bij ijs voelt men geen verschil, 

of het — 10 of — 15 graden temperatuur bezit. v.D. B. 
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Vooraf zij het volgende opgemerkt. Wanneer wij zeggen dat malaria- 

koortsen endemisch, dat is inheemsch zijn in lage moerassige streken 

en niet in hooge en droge, dan wordt daarmede niet beweerd, dat 

die koortsen ook niet kunnen ontstaan in hoogere of hoog boven het 

oppervlak der zee gelegen, maar betrekkelijk, dat is in vergelijking 

met de omgeving, lage en daardoor vochtige lokaliteiten. Er kunnen 

zelfs zeer kleine omschrevene malariaplaatsen bestaan; een buurt, een 

huis kan zich te midden van eene gezonde omgeving onderscheiden 

door ongezondheid in dit opzicht. Zoo neemt nu Näcerr ook, en mijns 

inziens terecht, aan, dat in overigens “gezonde” plaatsen toch dikwijls 

enkele zeer omschrevene gedeelten, niet alleen wijken en buurten, maar 

ook straten, straatzijden en woningen aanwezig zijn, die met ‘t oog 

op miasmatisch-contagieuze ziekten “ongezond” zijn, en waar dus de 

miasmatische infectie kan plaats grijpen, die de vatbaarbeid voor in- 

fectie door ziekte-contagium veroorzaakt. Ook een schip, vooral een 

oud schip, kan “ongezond” zijn. | 

Als uitgangspunt voer ik een geval aan, dat Näarrr mededeelt en 

_dat op zich zelf wel niets bijzonders aanbiedt, maar als een voorbeeld van 

een aantal dergelijke gevallen gelden kan. München is eene stad waar 

de cholera lichtelijk epidemisch heerscht. Te Stuttgart geschiedt dit 

niet; die stad is wat men noemt choleravrij. Nu keert in 1854 iemand 

18 
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(A), te Stuttgart woonachtig, uit München terug; hij is door cholera 

aangetast en sterft. Zijne verpleegster (B) krijgt weinig dagen daarna 

de ziekte ook en sterft mede. Eene waschvrouw (C) brengt de kleede- 

ren van beide overledenen naar haar dichtbij gelegen dorp, wordt ook 

door de cholera aangetast en bezwijkt daaraan; zoo ook haar man (D). 

Volgens de monoblastische theorie nu heeft A juist zóóveel z,d. i. (zie bl. 

198) infectiegift, uit München aan zijne kleederen meegenomen, als 

noodig was om B, C en D te Stuttgart zóó te besmetten, alsof zij 

zelven de besmetting te München hadden opgedaan. Maar is het nu 

niet natuurlijker aantenemen, dat B, Cen D door het van A uitgegaan 

contagium zijn besmet, omdat zij het disponerend miasma, dat de ont- 

vankelijkheid voor cholera medebrengt, in “ongezonde” woningen had- 

den opgedaan, hoedanige in het overigens gezonde Stuttgart toch hier 

en daar te vinden zijn? 

Maar wat moeten wij nu zeggen van zoo vele gevallen, waarin de 

gelegenheid tot besmetting duizende malen grooter en veelvuldiger is 

dan in het geval te Stuttgart, en waarin toch geene overbrenging van 

de ziekte plaats vindt, — b. v. bij een zeer druk en onafgebroken 

dagelijksch verkeer tusschen twee vlak bij elkander gelegen plaatsen, 

of tusschen twee wijken van eene en dezelfde stad, — terwijl in andere 

gevallen één enkel persoon, die slechts weinig tijds in eene epidemisch 

aangetaste plaats vertoeft, de epidemie naar zijne uren ver verwijderde 

woonplaats overplant? Hoe door de monoblastische theorie te verkla- 

ren dat, wanneer b. v. in choleratijd duizenden uit Parijs, Marseille 

enz. naar het choleravrije Lyon vluchten, in die laatste stad toch geen 

anderen de cholera krijgen, dan die ze reeds elders hebben opgedaan ? 

En dat, terwijl prrreNkorer zelf erkent, dat die vluchtelingen dui- 

zendmaal meer z naar Lyon brengen, dan een schip dat eene cholera- 

epidemie uit Egypte naar Engeland overplant! Is het niet bet natuur- 

lijkst, aan te nemen, dat bij de ingezetenen van Lyon de vatbaarheid 

voor cholera ontbreekt, omdat zij niet geinficieerd zijn door het mias- 

ma, dat die vatbaarheid veroorzaakt? 

Ik voeg hierbij een voorbeeld onder meer betreffende de cholera- 

epidemie van 1866 in ons land. Te Velsen heerscht de cholera vrij 

sterk onder de arbeiders van het Noordzee-kanaal; overal waar die 

zich in de gemeente ophouden, is cholera. Maar niettegenstaande er 

een druk verkeer tusschen die poldergasten en de ingezetenen plaats 

heeft, wordt van de laatsten slechts één enkele aangetast. Daarentegen 
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brengen eenige uit Velsen vluchtende polderlieden de ziekte over naar 

Maden en Drimmelen en naar Hooge en Lage Zwaluwe in Noord-Bra- 

bant, en veroorzaken daar eene epidemie. Volgens de monoblastische 

theorie is dit niet of moeielijk te begrijpen, — volgens de diblastische 

gemakkelijk. De ziekte was door eenige arbeiders in het Haarlemmer- 

meer opgedaan; de andere polderlieden, die door hen besmet werden, 

kwamen, naar de hoogste waarschijnlijkheid, uit zulke streken, als waar- 

uit die lieden meest altijd komen, te weten uit lage, miasmatisch ‘“‘on- 

gezonde’ streken, en bezaten dus de miasmatische vatbaarheid voor 

het choleragift, dat van de eerst ziek gewordenen uitging. Maar de in- 

gezetenen van het op den duinbodem gelegen Velsen bezaten die vat- 

baarheid niet, natuurlijk met enkele, van zeer plaatselijke toestanden 

afhankelijke, uitzonderingen, waarvan echter slechts ééne tot werkelijke 

besmetting aanleiding gaf. Maar in de genoemde gemeenten van Noord- 

Brabant, cie laag gelegen zijn en waar dus de miasmatische infectie 

zeer mogelijk was, was een veel grooter aantal personen, die de tot 

het ontstaan van cholera vereischte dispositie bezaten. 

De contagiumzwammen kunnen in de kleinst mogelijke hoeveelheid 

infectie veroorzaken; wellicht kan één enkele zwam dit reeds doen 

bij pokken, roodvonk en mazelen. Dit wordt door veelvuldige ervarin- 

gen bewezen. 

De miasmazwammen moeten in veel (misschien duizendmaal) groo- 

ter aantal in het organisme geraken, om ziekte te verwekken. Om tus- 

schenpoozende koorts te krijgen moet men, zoo al geen langen, dan 

toch eenigen tijd op den malaria-bodem zelven vertoeven; in gezonde, 

maar onmiddellijk aan malaria-streken grenzende lokaliteiten blijft men 

vrij. Het kan echter niet betwijfeld worden of het miasma moet zich 

ook in de lucht boven de aangrenzende koortsvrije streek bevinden; 

het blijkt dus dat eene matige diffusie van miasma in de lucht ge- 

noegzaam is om het onschadelijk te maken. 

De rottings-zwammen moeten in nog veel grooter aantal dan de 

miasma-zwammen (misschien wederom duizendmaal grooter) in het 

liehaam dringen om infectie te veroorzaken. Eene betrekkelijk vrij groote 

hoeveelheid er van, in het bloed van levende dieren gebracht, wordt 

vaak door dezen nog zonder hinder verdragen, 
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Daartegenover staat dat, wat betreft de mate van individueele vat- 

baarheid voor de schadelijke inwerking, deze het grootst schijnt te zijn 

voor de contagiumzwammen, terwijl eene mindere mate van vatbaar- 

heid voldoende is om door miasma-zwammen, en eene nog mindere 

om door rottingszwammen te worden geïnficieerd. 

Van het verschil tusschen de ziektezwammen weten wij weinig, 

doch de contagium- en malaria-zwammen moeten minder onder elkan- 

der dan van de rottingzwammen verschillen. Zij kunnen onder den 

invloed van het medium, waarin zij leven, in elkander overgaan, of 

wel gewone onschadelijke splijtzwammen worden. 

Het omgekeerde moet ook plaats kunnen hebben, en daarin zoekt 

NäcErr de oorzaak van het allereerste ontstaan der besmettelijke ziek- 

ten, een allereerste ontstaan, dat natuurlijk plaats moet hebben gehad. 

Wij moeten aannemen dat een miasma onder zekere omstandigheden 

in een zekeren bodem eigenschappen kan verkrijgen, die wij anders 

slechts waarnemen bij de uitscheidingen van reeds zieke personen. 4oo 

ontstaat, zegt Näerrr, de typhus in sommige steden zonder van elders 

overgebracht te zijn, zooals men het noemt spontaan; de cholera o.a. 

in een rondom Calcutta gelegen streek van Bengalen, en in een diep 

rivierdal tusschen Bangalore en Madras. 

Het boven gezegde geeft ook rekenschap van het verdwijnen van 

epidemieën. Hoe meer het medium, waarin de zwammen leven, gaat 

afwijken van dat, waarin zij zekere bepaalde eigenschappen verkre- 

gen, des te meer zullen die eigenschappen bij haar verzwakken en 

eindelijk verdwijnen. Bovendien verliezen de ziektezwammen haar infec- 

tievermogen, wanneer zij niet binnen een bepaald tijdsverloop in een 

gedisponeerd organisme komen; in drogen (niet te drogen) toestand 

behouden zij het langer dan in vochtigen, omdat zij in het laatste geval 

aan den invloed van een veranderend medium onderworpen blijven, 

in “teerste daaraan onttrokken zijn. 

Het incubatie-tijdperk heeft zijn reden van bestaan, behalve in ’t geen 

ik reeds op bladz. 185 opgaf, ook dáárin, dat het organisme “op den 

prikkel der smetstof door eene reeks van reactiën antwoordt, die ten 

slotte leiden tot het eigenlijk uitbreken der ziekte.’ — Hoe komt het 

dat iemand, die van eene besmettelijke ziekte hersteld is, voortaan of ge- 

durende eenigen tijd voor diezelfde ziekte onvatbaar is? Omdat zulk een 

herstel niet mogelijk is, dan wanneer de bedoelde reactiën den abror- 

malen toestand der vochten, die het voortbestaan en vermenigvuldigen 
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van de opgenomen minimale hoeveelheid ziektezwammen en daardoor de 

ziekte mogelijk maakte, in een normalen heeft veranderd. En zoo lang deze 

laatste duurt, moet de herstelde persoon ook voor die ziekte gewaar- 

borgd blijven. 

Zulk een gevolg kan reeds door de reactie in het incubatietijdperk 

ontstaan; de ziekte bepaalt zich dan tot eene lichtere ongesteldheid. Näarrr 

verklaart het vaak gezond blijven van het soms talrijk oppassend per- 

soneel in hospitalen, gevuld met lijders aan cholera, daardoor, dat de 

oppassers slechts aan een beginnend disponeerend miasma zijn blootge- 

steld geweest, toen reeds ruime gelegenheid bestond tot opneming van 

smetstof uit lijders. Daardoor bleef hunne ziekte bij het incubatietijd- 

perk staan, en de daarin plaats hebbende reactie nam de dispositie voor 

cholera weg. 

Zuiver contagieuze ziekten zijn inentbaar; het contagium wordt 

daarbij in aanmerkelijke hoeveelheid en in verschen, weinig veranderden 

toestand onmiddellijk in het bloed overgebracht. Bij de miasmatisch- 

contagieuze moet de inenting volgens NäGELI ook mogelijk zijn, name- 

lijk wanneer zij geschiedt bij miasmatisch gedisponeerde personen. 

Heb ik mij tot dusver onthouden van alle aanmerkingen, omdat de 

theorie van NäGeLI, over ’tgeheel genomen, mij te waarschijnlijk voor- 

kwam, dan dat ik het noodig zou hebben geacht op het wel wat ge- 

waagde van enkele stellingen daarin te wijzen; — van nu af zal ik 

genoodzaakt zijn eenige bedenkingen tegen zijne uitspraken in het mid- 

den te brengen. \ 

Over de wijze van verbreiding der contagiën sprekende, zegt NÄGBLI 

dat ze zich kunnen verbreiden: 1° langs den vochtigen weg, d. ì. door 

water of met vocht doortrokkene stoffen, en 2° langs den drogen 

weg, d. i. door de lucht of door het onderling verkeer der menschen 

(aanhangen der smetstoffen aan kleederen en andere voorwerpen). 

De splijtzwammen in het algemeen, en dus ook de ziektezwammen, 

veranderen spoedig van specifieken aard, wanneer zij in een ander ver- 

schillend vocht worden overgebracht; zij vermenigvuldigen zich daarin 

niet of weinig, of nemen andere eigenschappen aan. Zoo zullen dan 

ook de ziektezwammen, uit het bloed des lijders in een ander vocht 

gekomen, binnen weinig dagen van aard veranderen. In de uitwerp- 

selen der zieken, vóór dat deze beginnen te gisten en te rotten, 
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zullen zij wel het langst onveranderd blijven. Warmte begunstigt de 

verandering, koude vertraagt die; in bevroren toestand blijven de zwam- 

men het langst onveranderd. 

In drogen, maar niet al te uitgedroogden toestand blijven de conta- 

giën veel langer hunue eigenschappen behouden, — en dan langer in 

eene vochtige, koude lucht, dan in eene warme en droge, — langer, 

wanneer zij, in eene droge stof ingesloten, voor te groote uitdroging 

beveiligd zijn, dan wanneer zij in de vrije lucht zweven. Te München, 

verhaalt Näerrr, kregen eenige metselaars de pokken na het afkrabben 

van den muur eener kamer, waarin voor 6 of 7 jaren poklijders ge- 

huisvest waren geweest, en die daarna gewit was geworden. — De be- 

smetting door de lucht kan slechts op korten afstand plaats grijpen; 

door personen en goederen daarentegen kan zij naar ver afgelegen plaat- 

sen worden overgebracht, zoolang de infectiestof onveranderd blijft. 

Hoe komen de contagium-zwammen in de lucht? Zij zijn niet vluch- 

tig, en kunnen dus alleen in den vorm van fijn stof in de lucht komen. 

Het vocht, waarin ze zich tot dusver bevonden, moet dus eerst ver- 

dampen. Nu kunnen zij aan de droog geworden vaste stoffen , die haar 

omgeven, zoo los aanhangen, dat zelfs een geringe luchtstroom toe- 

reikend is om ze daarvan af te scheiden en mede te nemen; of zij 

kunnen aan die massa zoo vast gehecht zijn, dat slechts eene mechani- 

sche oorzaak (wrijving, verbrijzeling enz.) ze daarvan kan losmaken. 

Eene ergens ontstane hoeveelheid gas wordt zeer spoedig door dif- 

fusie gelijkmatig in de lucht verdeeld, en verdwijnt alzoo, ook zonder 

toedoen van luchtstroomingen. De verdeeling in de lucht van massa's 

fijn stof daarentegen hangt geheel van die luchtstroomingen af: ge- 

deelten van de lucht kunnen er geheel vrij van blijven; in andere kun- 

nen de stofdeeltjes (hier de ziektexwammen) voor een tijd zeer talrijk 

zijn. In volkomen rustige lucht zullen zij naar den grond zinken. 

Op de vraag: hoe en langs welken weg de ziektezwammen in het 

menschelijk lichaam geraken, antwoordt Näcrerr, te gelooven dat zij al- 

leen in drogen toestand, door tusschenkomst der longen, in de vochten 

des lichaams komen, en dat zij den {zeer dunnen wand, die de longen- 

alveolen scheidt. van het bloed in de daarin bevatte haarvaten, op 

mechanische wijze doorboren. Langs endosmotischen weg kunnen alleen 

gassen en in vocht opgeloste stoffen, maar geen vaste stoffen door dier- 

lijke vliezen heendringen. De infectiezwam moet dus den wand, die 

haar van het haarvat scheidt, doorboren. Nu zijn de splijtzwammen 



LAGERE ZWAMMEN EN INFECTIEZIEKTEN. 203 

uiterst dun, en hebben eene eigene, om de lichaams-as draaiende en 

tevens snel vooruitgaande, dus schroevende en borende beweging. 

Daarbij vermoedt NäceLr, zonder het echter te verzekeren, dat haar 

voorwaartsdringende spits zich voedt met de zelfstandigheid, tegen 

welke zij boort, evenals de schimmelplanten op die wijze binnen ver- 

gaand hout dringen. 

Maar kunnen dan geen splijtzwammen door tusschenkomst van de 

spijsverterings-organen in het bloed komen, b. v. wanneer ze zich 

in drinkwater bevinden, of uit de lucht in het spijsverteringskanaal 

worden opgenomen? Hierop antwoordt Näcerr ontkennend. Zij zouden 

alleen door toevallige, mechanisch of ziekelijk voortgebrachte verwon- 

dingen door den wand van het spijsverteringskanaal kunnen dringen ; 

de weg, dien zij zouden moeten afleggen om door het onbeleedigde 

slijmvlies in de haarvaten te komen, is te groot; en op dien langen 

weg treffen zij geen vrije zuurstof aan. Bovendien is de inhoud der maag 

zeer zuur, en in eene zure vloeistof verliezen de splijtzwammen alle 

levensenergie en vatbaarheid voor beweging. Ook komen er gedurig 

aanmerkelijke hoeveelheden rottingszwammen in de maag, zonder dat 

daardoor septische infectie ontstaat. 

„Dat de wand, die de lucht in de longblaasjes van de holte der haar- 

vaten scheidt, dunner is dan die, welke zich tusschen deze laatste en 

de spijsverteringsholte bevindt, wil ik niet tegenspreken, Maar ik be- 

twijfel het zeer of dat verschil evenredig is aan dat tusschen zeer ge- 

makkelijk voor de zwammen doordringbaar en geheel niet voor haar door- 

__dringbaar. De afstand tusschen de oppervlakte van een darmvlokje en 

de holte der zich in dat vlokje bevindende vaten is toch waarlijk ook 

al zeer gering, en wanneer de ziektezwammen met gemak (want dit 

volgt uit het groote gemak waarmede gedisponeerde personen door con- 

tagiën besmet worden) uit de lucht in de haarvaten der longen drin- 

gen, dan zie ik nog niet in, waarom het onmogelijk zou zijn, dat zij 

met eenig minder gemak, maar toch ook zeer dikwijls, uit het spijs- 

kanaal in het bloed zouden kunnen komen. Onder de eigenschappen 

der splijtzwammen, die haar het dringen door een zeer dun vlies mo- 

gelijk maken, noemt Näcrur ook hare kleinheid op. Maar nu weten wij, 

dat de in het darmkanaal uit ingeslikte trichinen ontsprotene jongen, 

die ook zeer klein, doch toch nog veel grooter zijn dan spliĳtzwam- 

men, den darmwand wel degelijk doordringen, zonder dat eene vooraf- 

gaande beleediging van het slijmvlies noodig is, en zoo tot in het 
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spiervleesch geraken, Zeker, de trichine is een dier, en de splijtzwam 

eene plant; doch dit kan hier bij de zich zelfstandig bewegende , vooruit- 

borende splijtzwammen, “die,” zegt NäcrLr, “onder alle levende wezens 

niets afdoen. ! 
bj 

de grootste energie in de massa-eenheid concentreeren,’ 

Wat het verzwakken en sterven der ziektezwammen in het zure maag- 

vocht betreft, — wanneer zulke zwammen met het drinkwater in de maag 

komen, dan kunnen twee gevallen plaats grijpen: de maag kan voedsel 

bevatten en in het meest actieve tijdperk der spijsvertering verkeeren , 

of zij kan ledig zijn. In het eerste geval is de inhoud der maag zuur, 

en ik wil aannemen dat de zwammen daarin ten onder gaan. Maar de 

inhoud der ledige maag is niet zuur, maar zwak alkalisch, ook van 

wege het doorgeslikte speeksel. Wil men beweren dat het inbrengen 

van water in de maag, evenals dat van spijzen, de afscheiding van 

zuur maagvocht opwekt, in plaats van die afscheiding door de inwer- 

king der koude te belemmeren, gelijk men a priori eerder denken zou, 

dan zal toch die afscheiding van geringe beteekenis zijn, terwijl het 

water, in eene ledige maag gekomen, al zeer spoedig, voor zoover 

het niet daar reeds opgeslorpt wordt, door den portier in den twaalf- 

vingerigen darm geraakt, waar de reactie alkalisch wordt ?. Dat le- 

vende, nog vrij energieke splijtzwammen op die wijze zeer goed in den ge- 

noemden darm kunnen geraken, al is het dat er eenige verongelukken , 

is duidelijk. Maar, zegt Näarrr, de gal, die uit de lever in den twaalf- 

vingerigen darm komt, is óók aan de splijtzwammen vijandig. Wij 

hebben hier echter te doen met splijtzwammen die, met water alleen, 

in het spijskanaal zijn geraakt buiten den tijd der spijsvertering, en 

nu is het hoogst waarschijnlijk dat de gal alleen tijdens de spijsver- 

tering zich in den twaalfvingerigen darm uitstort en buiten dien tijd 

in de galblaas wordt opgelegd. 

Bovendien, de zuren, die de zure reactie van den maaginhoud veroor- 

zaken, zijn vrij zoutzuur en melkzuur. In maagzuur met speeksel ver- 

mengd, — en dit is de doorgaande toestand , — is steeds melkzuur aanwe- 

zig en wel gemiddeld in eene evenredigheid van ruim 0,45 proc. , terwijl 

de hoeveelheid van het zoutzuur gemiddeld 0,1 bedraagt. Maar nu is 

* Over de embryonen van den lintworm spreek ik hier niet, omdat deze bepaalde 

boor-organen bezitten. 

? COLEMAN vond, dat eene hoeveelheid water, die een paard gedronken had, reeds 

na zes minuten tot aan den blindeu darm was gekomen. 
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volgens NäceLr, het melkzuur aan de splijtzwammen veel minder vijandig 

dan vele andere zuren, ’t geen trouwens ook blijkt uit het zuur wor- 

den der melk door de werking der splijtzwammen zelve; de melkzuur- 

vorming stijgt daarin tot een vrij hoogen graad voor dat de zwam- 

men hare omzettende werking verliezen. Wijnsteenzuur wordt door 

de splijtzwammen veel minder verdragen dan melkzuur; toch mist eerst 

dán het leven der splijtzwammen alle energie, wanneer de evenredig- 

heid van het wijnsteenzuur tot 2 procent klimt, en die energie neemt 

toe naarmate de hoeveelheid van dat zuur minder is. Nu is, gelijk 

wij zagen, in het maagvocht bij lange na geen 2 procent zuur (zout- 

zuur en melkzuur) voorhanden, en wanneer nu eene matige hoeveel- 

heid maag vocht in de maag op eens verdund wordt door een ruimen 

teug koud water — dat bovendien aan eene verdere afscheiding van 

maagvocht niet gunstig is, — zou het dan onmogelijk zijn dat het zuur 

zoodanig werd verdund, dat ook dán een deel der met het water in- 

gevoerde ziektezwammen ongedeerd door den portier geraakte ? 

Näerrr beweert bovendien dat de fermenten, waarvan in dit opstel 

op bladz. 188 gesproken is, op zich zelve (dat is zonder de zwammen) 

schadelijk kunnen zijn, bepaaldelijk dat der rottingszwammen , waar- 

van hij zelfs vermoedt dat ze nog giftiger zijn dan de zwammen alleen. 

Zoo dit waar mocht wezen, wie zegt dan, dat het met het ferment 

der miasma- en contagiumzwammen óók niet zoo is? En die fermenten 

kunnen zonder twijfel door endosmose uit het spijskanaal in het bloed 

worden opgenomen. 

Dat er dikwijls vrij groote hoeveelheden rottingszwammen in de maag 

komen, zonder dat er septische ziekteverschijnselen ontstaan, moge 

waar zijn, maar men moet daarbij dan toeh ook in ’t oog houden, 

dat Näcerr zelf verzekert dat er eene zeer groote menigte van die zwam- 

men noodig zijn, om rottige bloedvergiftiging te veroorzaken. Van de 

contagiumzwammen sprekende, vermoedt hij daarentegen, dat reeds 

één in staat is te besmetten, — en dit moet van het z der miasma- 

tisch-contagieuze ziekten ook waar zijn, — verondersteld dat de dis- 

positie door het opnemen van y aanwezig is. Nu meen ik aangetoond 

te hebben dat, al loopen de splijtzwammen in het spijskanaal ook groot 

gevaar, er zich toch omstandigheden kunnen voordoen, onder welke 

eenige er van geheel ongedeerd in den twaalfvingerigen darm, en daaruit 

in het bloed kunnen geraken. Zijn die splijtzwammen nu contagiumzwam- 

men, dan zullen die, en desnoods ééne er van, volgens NäceLr voldoende 
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zijn om ziekte te veroorzaken; zijn zij daarentegen rottingszwammen, 

dan zullen zij daartoe al zeer licht onvoldoende wezen, zoodat in dit op- 

zicht van de alleen in groot aantal aanwezige gevaarlijke rottingszwammen 

geen besluit te trekken is tot de contagiumzswammen, van welke mis- 

schien ééne enkele reeds ziekte veroorzaken kan. Daar komt nog bij, 

dat Näcerr zelf beweert dat in water steeds weinig rottingszwammen 

voorhanden zijn, en dat dus alleen het genot van zekere spijzen (kaas, 

“adelijk’’ wild, gerookt vleesch enz.) schadelijk zou kunnen worden. 

Maar behalve dat sommige van die spijzen alleen gekookt of gebraden 

worden genoten, moeten de in spijzen aanwezige rottingszwammen zeer 

zeker den invloed van het zure maagvocht ondervinden en verongelukken. 

Meen ik nu al met Näceur te moeten aannemen , dat besmetting gereede- 

lijker en veelvuldiger door het inademen van droge miasma- of conta- 

giumzwammen zal plaats vinden, dan door het invoeren van deze, ’t zij 

met water ’t zij anderzins, in het spijskanaal, zoo acht ik het evenwel 

door hem op verre na niet bewezen, dat die besmetting op de laatst- 

genoemde wijze niet zou kunnen geschieden, en geloof integendeel dat 

zij op die wijze in zeer vele gevallen mogelijk is. 

De infectie-zwammen, binnen in het organisme ingedrongen , versprei- 

den zich daarin met het bloed. In de grootere vaten snel met het bloed 

medegevoerd, maar zich toch, wanneer de toestand van dat medium 

haar gunstig is, daarin sterk vermenigvuldigende, komen zij in het 

langzaam stroomende bloed der haarvaten tot rust, leggen zich tegen 

de wanden van deze aan, en doorboren die zelfs, om zich dan in het 

weefsel der deelen te verspreiden. Daar, in het bloed der haarvaten en 

in de vochten van het weefsel, moeten dan die omzettingen geschie- 

den, die het bloedbederf en de ziekte veroorzaken. 

In het vastzitten der splijtzwammen aan de wanden der haarvaten 

meent NÄäGELr eene reden te vinden, waarom tot nu toe van slechts 

zeer weinige ziekten de eigenaardige infectiezwammen bekend zijn. 

Het uittreden der contagiën wit een ziek lichaam kan, volgens NäGELI, 

moeielijk of niet door de longen plaats hebben, maar het geschiedt 

met de uitwerpselen (etter, slijm, uitgebraakte stoffen, darmontlastingen, 

urine) of met de afschilferingen der huid en der slijmvliezen, die steeds 

de gevolgen der ziekte zijn. — Aan infectie door lijken gelooft NäGELI 
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niet, dan alleen in het geval van uitloozing van vocht naar buiten of 

bij rotting; in beide gevallen moeten de ziektezwammen nog uitdro- 

gen om in de lucht te komen, en daarvoor is, zegt hij, zooveel tijds 

noodig, dat de ziektezwammen inmiddels hare werkzame eigenschappen 

zullen hebben verloren. Ik kan dit laatste alweder niet zoo gaaf toe- 

stemmen. Stellen wij dat de contagiumzwammen slechts twee dagen 

(Näeerr spreekt elders van 8 dagen) hare besmettende eigenschappen 

behouden, dan kan ik mij voorstellen dat een geringe hoeveelheid uit 

het darmkanaal of den mond van een lijk ontlast vocht, bij voldoende 

warmte, die volstrekt niet groot behoeft te zijn, binnen weinig uren 

verdampen kan en de daarin bevatte contagiumzwammen in onvermin- 

derde energie kan vrijlaten. En hoe dikwijls er zulke ontlastingen 

plaats hebben, weet ieder die veel in de gelegenheid is geweest lijken 

waar te nemen. 

Ten aanzien van de hygieinische eigenschappen van het drinkwater 

leert NäGELI: dat onzuiver drinkwater steeds voor de gezondheid onscha- 

delijk is. Deze tegen alle aangenomen meeningen inloopende stelling 

verdedigt hij natuurlijk in de eerste plaats op grond van zijne, 

door mij bestredene meening, dat splijtzwammen niet in het bloed 

kunnen komen langs den weg der spijsverteringsorganen. Voorts, rede- 

neert hij, zijn de schadelijke zwammen (rottings-, miasma- en conta- 

giumzwammen) in veel te geringe hoeveelheid in het water aanwezig. 

Een flesch, vol met het meest door rotting “verpeste” water, bevat 

slechts eene homoeopathische dosis van de rottingszwammen en rottings- 

producten, die wij bij het eten van kaas, van ham, van koud vleesch, 

dat na 24 of 28 uur gebruikt wordt, naar binnen krijgen. — Visschen 

tieren goed in water vol rottende uitwerpselen. — Eindelijk bewijzen 

volgens hem de feiten, die men aanvoert ten bewijze van besmetting 

met typhus en cholera door drinkwater, niets. 

Dat men nu wel eens te ver gaat met het afkeuren van drinkwa- 

ter, eenvoudig “omdat er organische stoffen in zijn’, geef ik toe, als- 

ook dat Näerrr gelijk heeft, wanneer hij o. a. humificatie-producten 

voor onschadelijk houdt. Maar de absolute onschadelijkheid van met 

rottende organische stoffen verontreinigd water kan ik op de door hem 

aangevoerde gronden niet aannemen. Vooreerst, de splijtzwammen en 

de infectieziekten eens daarlatende, zijn er dan geene andere ziekten 
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dan deze laatste? En aannemende dat het bedoelde water geen eigen- 

lijk zoogenaamde “ziekte” zal doen ontstaan, moet dan dáárom zulk 

water onschadelijk wezen? Zoo ja, dan vervalt ook de gansche theorie 

van NäeeLr omtrent de voor cholera en typhus disponeerende miasmen. 

Deze verwekken op zich zelve in den regel óók geen eigenlijke ziekte; 

menigeen wordt zeer onverwachts door cholera overvallen, zonder reeds 

te voren ziek te zijn geweest. Derhalve: die miasmen zijn onschadelijk 

en ’t komt er niet-op aan of men ze in het organisme opneemt of niet! 

Integendeel, menige hygieinische schadelijkheid (en dit mocht in ’t al- 

gemeen wel wat meer in ‘toog worden gehouden) werkt niet zoo zeer 

door het verwekken van ’tgeen men in het dagelijksch leven gewoon 

is ziekte te noemen, als wel door het langzamerhand veroorzaken 

van slepende aandoeningen en het verminderen van het weerstands- 

vermogen van het organisme tegen andere ziekte-oorzaken. Men heeft 

dan ook naar mijn inzien geen recht om toestanden, die in zich zelf 

abnormaal zijn en waarop daarom het vermoeden van schadelijkheid 

rust, dáárom alleen apodictisch voor onschadelijk te verklaren, omdat 

zij, die er onder leven, niet steeds en onmiddellijk door bepaalde “ziek- 

ten’ worden aangetast. 

De vergelijking van water met spijzen , wanneer die beide met rottings- 

zwammen bedeeld zijn, gaat niet op „ gelijk ik reeds vroeger aantoonde, 

en evenmin doet dit het aan de visschen ontleende argument, omdat 

1° niet alle visschen in water vol rottende uitwerpselen kunnen tieren, 

en 2°, omdat de gevolgtrekking van visschen tot menschen nog onjuis- 

ter is, dan die van het varken (dat soms zonder nadeel stoffen ver- 

teert die voor den mensch zeer schadelijk zijn) tot den mensch wezen zou. 

Wat de waarde aangaat der waarnemingen, op grond waarvan de 

hygieinisten de schadelijkheid van zeer verontreinigd water aannemen, 

zoo wil ik wel erkennen dat niet alle daarvan beslissend zijn. Maar 

de feiten spreken soms zoo luide, dat men niet anders kan dan het 

post hoc, ergo propter hoc erop toe te passen, vooral wanneer die feiten 

zich telkens herhalen. 

Omstreeks 15 à 16 jaren geleden waren in eene uit een tiental wo- 

ningen bestaande buurt even buiten Haarlem reeds gedurende ettelijke 

jaren steeds eenige der bewoners onder geneeskundige behandeling 

wegens meer of mindere belangrijke, maar altijd langdurige en hard- 

nekkige ziekten; ook typhus kwam er verscheidene malen voor. Vooral 

een van de huisgezinnen verkeerde gestadig in hoogst ongunstigen ge- 
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zondheidstoestand, en binnen kort tijdsverloop stierven daarvan drie 

leden, waarvan twee aan typhus. Toen de geneesheer daarna weer 

eens in die buurt geroepen werd, trof het hem, dat in den laatsten 

tijd voor de leden van dat gezin, en niet meer voor de andere, zijne 

hulp was ingeroepen geworden. Hij stelde nu een onderzoek in, in de 

eerste plaats betreffende het drinkwater. Hem werd een put gewezen, 

achter de woningen en tusschen twee varkenshokken met mestvaalten 

gelegen, waarvan het water zeer vuil was. Vroeger dronken alle be- 

woners der buurt daarvan, maar sedert eenigen tijd hadden zij hun 

water van elders gehaald, behalve het meer bedoelde huisgezin, dat 

nog altijd voortging dat slechte water te drinken ', — welk huisgezin 

echter — ik kan er dit bijvoegen — toen het óók daarmede ophield, 

gezond bleef. 

Te Kampen heerschte in 1869 typhus, vooral in de voorstad Brun- 

nepe. Daar ontstond ook de ziekte het eerst, zonder dat eenig spoor 

van besmetting van elders kon worden ontdekt, dus spontaan, en wel 

in eenige weinige huisgezinnen, die allen water gebruikten uit één en 

denzelfden put die, tusschen privaatkuilen en mesthoopen gelegen, 

zeer onrein was. Van de bij dien put en die aangetaste huizen wonende 

huisgezinnen, die beter water dronken, werd destijds geen enkel aan- 

getast. Later verbreidde zich de ziekte door besmetting, en wel zoo, 

dat de typhusgevallen te Brunnepe door opeenvolgende filiatie van de 

eerste spontaan ontstane gevallen konden worden afgeleid. 

Uit meer andere herinner ik mij bij deze gelegenheid nog een geval 

betreffende eene te München alleen in een klooster heerschende epide- 

mie van typhus, waarbij ‘die ziekte uitsluitend ontstond bij die 81 

van de 120 in het klooster wonende personen, die, niettegenstaande 

eene waarschuwing daartegen, water hadden gedronken, dat vermengd 

was met het waschwater, waarmede het vuile linnen van zieken in 

een naburig ziekenhuis was gereinigd. Toen men ophield dat water te 

drinken, eindigde ook de epidemie. ? 

Bupp (Typhoid Fever etc, pag. 69) verhaalt o. a. een geval, waarin 

in al de 13 huizen, wier bewoners water uit zekere pomp dronken, 

typhus ontstond, toen die put door rioolvocht verontreinigd was 

geworden. 

Ì Schat der Gezondheid, Ge jaarg. (Haarlem 1863) bladz. 209, 

* Medical Times. March 2. 1861, pag. 233. 
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Op een groot aantal zulke waarnemingen berust de overtuiging der 

hygieinisten, dat het drinken van slecht water aanleiding kan geven 

tot ziekten. Ik geloof dat ieder nadenkend lezer zal moeten toestem- 

men dat, wat PETTENKOFER en NÄGELI ook mogen beweren, voor die 

overtuiging toch wel grond bestaat, en dat de beweringen van de 

laatsten totdusver niet voldoende zijn om haar als ongerijmd en ver- 

werpelijk te doen beschouwen. 

Evenals het water, kan lucht alleen door hare verontreinigingen na- 

deelig worden, en die verontreinigingen zijn Òf gasvormig, Òf stofach- 

tig. De gassen geven zich dikwijls door den reuk te kennen; de stofjes 

zijn reukeloos [waarom? altijd?|. Sommige gassen zijn vergiftig, 400 

als veel koolzuur [?], kooloxyde, zwavelwaterstof, ammoniak enz. 

“Maar,” zegt NÄGELI, “zij kunnen nooit infectieziekten veroorzaken en 

verdienen dus ook hier geene nadere bespreking.” Andere gassen kun- 

nen geen nadeel doen. 

Van de stofjes komen, wat het gevaar aangaat, allereerst de mikros- 

kopische organismen (voor zoover zij miasma- of contagiumzwammen 

zijn) in aanmerking. Andere (fijne aard- of zanddeeltjes, organische 

detritus enz.) kunnen in zekere gevallen longaandoeningen doen ontstaan. 

Stank is geheel geen criterium van schadelijke, reukeloosheid van on- 

schadelijke lucht; trouwens vooral dit laatste is reeds duizende malen 

aangetoond. Zelfs kan men zeggen, dat zoolang organische stoffen rotten 

en stinken, dus vochtig zijn, alleen gassen in de lucht ontsnappen, en 

deze zijn onschadelijk. Ook genieten boeren en tuinlieden, die te mid- 

den van de uitdampingen van mest en gier leven, doorgaans eene voor- 

treffelijke gezondheid. 

Nu moge het waar zijn, dat gassen geene infectieziekten kunnen ver- 

oorzaken, — zeer zeker moet het bewijs nog geleverd worden, dat 

gassen uit rottende stoffen, b. v. zwavelwaterstof of kooloxyde, die 

in aanmerkelijke hoeveelheid zonder twijfel vergiftig zijn, onschadelijk 

zouden wezen wanneer zij voortdurend in kleine hoeveelheden worden 

ingeademd. Evenmin wordt de bewering omtrent de voortreffelijke ge- 

zondheid der boeren en tuinlieden door Näarur bewezen; bij ons sterven 

in sommige streken meer plattelandsbewoners dan stedelingen aan typhus. 

Bovendien zegt zulk eene algemeene bewering zeer weinig; de wijze 
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waarop men met mest enz. handelt, die naar de landstreken hemels- 

breed verschilt, de gansche evenzeer verschillende levenswijze der boeren 

en tuinlieden in deze en gene streek, en nog velerlei omstandigheden 

meer, maken hier een groot onderscheid. En de voorbeelden van lieden, 

die b. v. typhus kregen nadat zij een geruimen tijd in een door mest- 

vaalten zeer verpeste lucht hadden doorgebracht, zonder dat er in dien 

tijd van andere typhusgevallen spraak was, zijn niet zoo zeldzaam, en 

kunnen in bewijskracht wel wedijveren met de bloote verzekeringen 

van NÄGELI. 

Te Haarlem vond ik eens een groot aantal menschen bijeengeschoold 

voor een huis, waaruit mest werd gekruid. Op mijne vraag: wat die 

oploop beteekende, kreeg ik tot antwoord, dat de ongehuwde bewoner 

van eene achterkamer in dat huis zeer ziek was geworden en zoo even 

naar het ziekenhuis was overgebracht, — dat men bij die gelegenheid 

ontdekt had dat hij de mest van zijn varken onder zijne bedstede be- 

waarde, en men nu bezig was die mest te verwijderen. Ik vond dan 

ook het gewone keldertje onder de bedstede, dat slechts door planken 

met tusschenruimten van het bed gescheiden was, nog bijna vol met 

stinkende en vochtige mest, en toen ik daarna in het ziekenhuis naar 

den toestand des lijders vroeg, vernam ik dat hij aan typhus leed. Op 

dit oogenblik waren er noch in die buurt, noch ook verder in de stad 

gevallen van typhus bekend. 

Thans moeten wij den bodem met het oog op de infectieziekten be- 

schouwen. 

Splijtzwammen kunnen alleen in een natten bodem tieren en zich 

vermenigvuldigen, ’t meest dus in een bodem, die het water sterk 

terughoudt (leem- en veengrond); een slechts vochtige bodem begun- 

stigt meer het ontstaan van schimmelzwammen. 

De splijtzwammen in den bodem zijn deels gewone, onschadelijke, 

zegt NÄGELI, ’ 

maar zij kunnen ook miasmazwammen zijn. “Wij weten „ 

“helaas nog zeer weinig van de verscheidenheden dier splijtzwammen 

en van de voorwaarden, onder welke zij zich vormen; het ontbreekt 

ons aan elke voorstelling betreffende de geaardheid van den bodem, 

welke de eene of de andere voortbrengt. Wij kunnen slechts met de 

grootste waarschijnlijkheid aannemen, dat een plaats in den bodem, 
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waar rotting heerscht, geen miasmazwammen voortbrengt,” namelijk 

omdat de natuur der spliĳjtzwammen bepaald wordt door hare omgeving, 

en de infectiestoffen door rotting spoedig worden vernietigd. 

Om uit den bodem in de lucht te komen, moeten de splijtzwammen 

door luchtstroomingen in dien bodem naar buiten worden gevoerd, 

natuurlijk nadat die bodem uitgedroogd is. Zulke luchtstroomingen heb- 

ben dan ook in den bodem plaats en wel door de werking van ver- 

schillende oorzaken, als daar zijn: de ongelijke verwarming des bodems 

bij dag en bij nacht, de invloed van den in den grond dringenden of 

daarop verdampenden regen, de verschillende spanning van de lucht 

aan de oppervlakte, veroorzaakt door de winden, het afzakken van 

grondlucht, die kouder en dus zwaarder dan de atmospherische is, 

langs eene hellende leemlaag, waarbij dan die lucht dáár uitbreekt , 

waar zij den minsten tegenstand ontmoet, en eindelijk, maar niet in 

de laatste plaats, de woningen, wegens het verschil in temperatuur 

van de koudere grondlucht met die in het warmere huis. 

Overigens verlaten de spliĳjtzwammen niet altijd den grond op die 

plaats, waar de grondlucht zich uitzet, maar soms op een tamelijken 

afstand. Immers de humuslaag van den bebouwden grond, de vastge- 

tredene of bestrate oppervlakten van wegen enz. laten de lucht. moeielijk 

door; de luchtstroom zal zich dus in een daarmede bedekten bodem 

horizontaal voortbewegen en eerst te voorschijn komen wanneer zij 

ergens minderen weerstand ontmoet. 

Van de snelheid dier luchtstroomen weten wij niets ; maar zij behoeven 

ook niet snel en krachtig te zijn om stofjes mede te voeren, bij welke 

vergeleken de bekende zonnestofjes kolossen zijn. 

Zullen echter de splijtzwammen in de lucht komen, dan moet de bodem 

en moeten de splijtzwammen zelven droog zijn. Dit behoeft nauwelijks 

eenig betoog; is de bodem nat, dan zullen de zwammen daaraan blijven 

hechten en de bodemstroomingen der lucht niet in staat zijn ze mede 

te voeren. Bovendien heeft Näerrr door opzettelijke proefnemingen aan- 

getoond dat zulks inderdaad niet geschiedt. Alleen een bodem, die 

‘“‘natdroog’”, dat is, bĳ afwisseling nat en droog is, moet steeds als 

verdacht worden beschouwd; is hij altijd nat, of altijd droog, dan is 

hij ongevaarlijk. Die natdroge toestand van den bodem hangt hoofd- 

zakelijk af van het stijgen en dalen van het grondwater; reeds PETTEN- 

KOFER bewees langs proefondervindelijken weg en buiten den invloed 

van eenige theorie, dat het dalen van het grondwater samenhangt met 
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het ontstaan van miasmatisch-contagieuze ziekten !. Bovendien moeten 

in het water, waarin de zwammen vóór de uitdroging leefden, niet 

te veel oplosbare stoffen aanwezig zijn geweest, omdat die zwammen 

anders door die stoffen aan den bodem en aan elkander als 't ware 

worden vastgelijmd, en niet vrij kunnen worden dan nadat zij op 

mechanische wijze losgemaakt zijn. 

Näerrr voert eenige gevallen aan, die schijnen te pleiten tegen zijne 

opvatting, volgens welke alleen droge zwammen uit een drogen grond in de 

lucht kunnen komen en ziekten veroorzaken : — b. v. dat te Madras twee 

choleratijden voorkomen, waarvan de hevigste juist met de grootste 

vochtigheid en de laagste temperatuur samenvalt; — dat het maximum 

van cholera te Agra in de eerste maanden van den regentijd wordt 

waargenomen ; — dat in zekere tropenlanden de malaria-koortsen niet na, 

maar in het begin van den regentijd verschijnen. Om deze verschijn- 

selen te verklaren, beroept Näcerr zich op de verschillende combinatiën 

van de factoren, die den natdrogen aard van den bodem bepalen , zon- 

der echter daaromtrent in bijzonderheden te treden. Alleen wijst hij op 

de stroomingen der grondlucht ten gevolge van het indringen van regen 

in den bodem. Die stroomingen, geen gereeden uitweg kunnende vinden 

door den harden of met, eene humuslaag overtogen bovengrond, zouden 

dan den horizontalen weg inslaan en alzoo in den ondergrond van wonin- 

gen komen, waaruit zij dan in die woningen zelve geraken door de 

“zuiging”, die door het verschil van temperatuur wordt veroorzaakt. 

Ik moet hierbij het volgende opmerken. Het is zeker, dat hevige 

epidemieën van malariakoortsen in ons land niet ontstaan dan na heete 

en droge zomers, en dit strookt volkomen met Näarrry’s theorie. Maar 

die theorie, voor zoover zij óók aanneemt dat de splijtzwammen alléén 

door de ademhalingswerktuigen in het organisme kunnen geraken, cischt 

meer; zij eischt dat er na natte en koele zomers geen van die koortsen 

ontstaan, tenzij in betrekkelijk zeldzame gevallen, afhankelijk van plaat- 

selijk nauw omschreven toestanden. Dit nu is niet zoo. Ook in natte 

nazomers, najaren en winters komen somtijds vrij veel koortsen voor, 

o. a. hier te Kampen in en na de zeer natte laatste maanden van 1877 

en het begin van 1878, toen de bodem overal geheel doorweekt was 

en bleef, en de atmospheer en de woningen ook steeds vochtig waren. 

1 De meening van PETTENKOFER beveelt zich zeker aan door hooge waarschijnlijk- 

heid; bewezen is zij echter niet), en zij wordt ook nog door velen betwijfeld. 

14 
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Ook typhus heeft zich daar in het laatst van 1877 en het begin van 

1878 verscheiden malen vertoond, zonder dat van overbrenging eenig 

vermoeden kon bestaan. Van eene horizontale verspreiding der splijt- 

zwammen door stroomingen der grondlucht en daaropvolgende ‘‘op- 

zuiging” dier zwammen in de woningen kon hier moeielijk spraak zijn; 

die luchtstroomen zouden dan de spliĳjtzwammen door een met water 

doorweekten grond hebben moeten meesleepen, en uit den vochtigen bo_ 

dem onder de huizen zouden zij in deze hebben moeten opstijgen, — 

‘tgeen onmogelijk schijnt. Bovendien, uit de theorie van NäceLr volgt, en 

hij leert dit zelf, dat het gevaar van opzuiging der miasma-zwammen 

in woningen des te grooter is, naarmate de grondmuren en de kelders 

dieper liggen. Maar hoe komt het dan, dat in tijden als de tegen- 

woordige de koortsen evenzeer, ja nog meer heerschen onder de be- 

volking, die leeft in vochtige woningen met oppervlakkige fundeeringen 

en in den regel zonder kelders, dan in de dieper gefundeerde, van kel- 

ders voorziene en in vele gevallen droge huizen? 

De voorbehoedmiddelen tegen den invloed van een ongezonden of 

voor ongezond gehouden bodem, die men totdusver aanraadde of in 

praktijk bracht, berusten op het reinhouden van dien bodem. Maar 

volgens NÄäGELI is die reinhouding overbodig en onnut. In een altijd 

natten bodem toch doen de splijtzwammen geen kwaad, in een altijd 

drogen zijn deze niet aanwezig. In een natdrogen bodem zijn wel is 

waar steeds miasmazwammen, doch eene verontreiniging van het opper- 

vlakkige en diepere grondwater zal des te meer de ontwikkeling van 

rottings-zwammen begunstigen en daardoor die van miasma-zwammen 

tegengaan naarmate die verontreiniging erger is. 

Meer nut kan, zegt Näüeerr, drooglegging van den bodem doen, en 

nog meer het gestadig nathouden, ofschoon dit laatste niet altijd kan 

worden toegepast. 

Ook kan men de oppervlakte van den grond voor de zwammen on- 

doordringbaar maken, b. v. door een leem- of humuslaag onder de 

huizen, door het leggen van graszoden, bestrating enz. 

Aan deze beschouwingen sluit zich ten nauwste aan, wat NÄGELI 

verkondigt over den afvoer van faecale stoffen. Hij is van oordeel dat, 

al moge men vroeger het recht hebben gehad om van een “door ver- 

ontreiniging verpesten bodem” te spreken, van nu af, dat is na de 



LAGERE ZWAMMEN EN INFECTIEZIEKTEN. 215 

uiteenzetting der zwammentheorie, dat spreken niets anders is dan 

“müssiges Gerede einer dilettantenhaften Beschränktheit.” 

Er bestaan, zegt hij, in ’t algemeen drie wijzen van handelen met 

faecale stoffen. Men heeft: 1° ondichte privaatkuilen of putten, zak- 

putten (Versitzgruben), waaruit de dunne faecaliën rechtstreeks in den 

bodem dringen; 2° spoelkanalen, die een behoorlijk verval en door- 

spoeling met overvloedig water vereischen; 38° tonnen (fosses mobiles), 

waarin de faecaliën opgevangen en weggebracht worden (tonnenstelsel), 

of luchtdichte buizen, waardoorheen de faecaiiën door luchtdrukking 

worden weggevoerd (Liernurstelsel), bij welke beide laatste inrichtingen 

(door Näcerr onder de algemeene benaming van gemengde stelsels saam- 

gevat) het regen- en afvalwater door afzonderlijke kanalen wegstroomt. 

Het privaatkuilstelsel is het oudste en naïefste, maar tevens, volgens 

NÄGELI, het, beste, omdat, bij voortdurend gebruik er van, de bodem 

daardoor altijd nat blĳft en dus uit den steeds met natte faecaliën 

doortrokken bodem geen splijtzwammen in de lucht kunnen komen. 

Dan mag er echter ook geen regenwater in vloeien, wel afvalwater, 

wanneer de gemiddelde hoeveelheid dagelijks nagenoeg dezelfde is. Maar 

het hemelwater valt zeer ongelijk, en zoo zal het, uit den privaatkuil 

in den grond dringende, van tijd tot tijd verontreiniging van den bodem 

in grooteren omtrek dan gewoonlijk veroorzaken, welke omtrek dan 

later weer uitdroogt en splijtzwammen loslaat. Privaatkuilen schaden 

dan ook alleen, wanneer ze opgegraven worden, omdat dan de veront- 

reinigde bodem opdroogt. 

Spoelkanalen zijn ook onschadelijk zoolang zij in gebruik blijven en 

hun inhoud dus nat is. Zoo lang toch is het onmogelijk dat de uit die 

kanalen opstijgende gassen infectiekiemen kunnen medevoeren. Dat onder 

dezelfde voorwaarden lekken ook niet schaden, is duidelijk, indien de 

hoeveelheid water, die er doorstroomt, maar steeds dezelfde blijft. 

Het afvloeien van faecale stoffen in rivieren wordt wel is waar ver- 

oordeeld, maar hier hangt, zegt Näamur, toch alles van de omstandigheden 

af. Hij rekent uit dat in den Isar te München , wanneer alle faecale stoffen 

van de inwoners dier stad er in kwamen, 1 gewichtsdeel droge faecale 

stoffen op 220.000 deelen water zoude komen. Waren die drekstoffen 

even vergiftig als coniine, dan zouden de drinkers van dat water er 

toch niet veel hinder van ontwaren ! Deze berekening is echter de hoogste 

die men maken kan, daar de Isar eene zeer sterke stroomsnelheid be- 

zìt, van iets meer dan 1 M. in de seconde. Daarentegen is het water 
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in den Theems bij Londen en dat van de Seine te Parijs bedorven, en 

vormen zich daar uit het bezinksel banken, die soms boven het water 

uitsteken, niet echter omdat er ongeveer tienmaal meer faecale stoffen 

in komen, maar omdat die rivieren zeven- tot negenmaal langzamer 

stroomen dan de Isar. 

Wat het tonnenstelsel en het pneumatische buizenstelsel aangaat , 

daarbij heeft, gelijk wij zagen, de afvoer van keuken- en spoelwater 

door afzonderlijke kanalen plaats. Men meent dat zulk water minder 

gevaarlijk is dan excrementen, Dit is echter, volgens NäcELr, niet zoo; 

de keukenafval moet beschouwd worden als gevaarlijker dan de afval 

des menschelijken lichaams, daar hij de “betere voedingstoffen” bevat 

en alzoo sneller en rijkelijker splijtzwammen voortbrengt. Echter zullen 

ook ondichte buizen hier geen kwaad doen, zoo men het regenwater 

er maar buiten houdt. 

Totdusver kon evenwel van die “gemengde” stelsels nog niet veel 

kwaads worden gezegd. Maar toch keurt Näcerr ze af, omdat er bij 

hen geen zekerheid voor eene uitsluitende en streng gehandhaafde toe- 

passing zou bestaan. Immers, terwijl men overal privaatkuilen plaatsen 

kan, dienen, zegt hij, de tonnen en het Liernurstelsel alleen voor huizen, 

niet voor openbare privaten. Het gevolg is dat men, niettegenstaande 

alle verbod, uit gemakzucht, zijne behoefte op allerlei plaatsen bevre- 

digen zal. Die nu hier, dan daar, in allerlei vuile hoeken neergelegde 

stoffen komen in den bodem, die daardoor nat wordt, maar ook weer 

opdroogt, ten gevolge waarvan dan rottingszwammen en ook miasma- 

zwammen in de lucht kunnen komen. 

En dan heeft men bovendien van de privaatkuilen en spoelkanalen 

geen anderen last, wanneer de privaten zelve maar goed zijn ingericht, 

dan dat uit de kuilen de vaste stoffen om de twee jaren des nachts 

uitgehaald moeten worden, en dat de spoelriolen van tijd tot tijd eens 

moeten worden nagezien. Daarbij mag men waterclosets gebruiken, 

t geen bij de “gemengde” stelsels niet geschieden mag, zoodat men 

bij deze altijd den reuk der faecaliën in huis heeft. Bij de pneumatische 

buizen is de wegruiming der faecaliën echter ook niet zeer lastig; zij 

geschiedt des nachts en reukeloos, ofschoon men toch in de 24 uren 

altijd eenmaal door het geraas er aan herinnerd wordt. Het lastigst is 

die wegruiming bij de fosses mobiles, die minstens eens in de week 

moeten worden weggehaald. 

Totdusver NäceLt. 
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Ik zou hier nog kunnen bijvoegen, hoe Näcrrr tracht te betoogen 

dat de verzameling van meststoffen door middel van het tonnen- en 

Liernurstelsel steeds finantieel nadeelig moet zijn, terwijl het verlies 

der feecaliën bij het privaatkuilstelsel alleen zulk een verlies is, als wij 

ons gaarne laten welgevallen bij het niet exploiteeren van zoo véél, 

waarbij de exploitatiekosten hooger komen dan de te verkrijgen waarde. 

Ik doe dit evenwel niet en laat het bij deze eenvoudige vermelding, 

omdat ieder, die weet wat er te dezen aanzien in ons land voorvalt, 

óók weet dat zeer zeker de exploitatie van een goed ingericht tonnen- 

stelsel (en wellicht ook de exploitatie op groote schaal van een Lier- 

nurstelsel met poudrette- of compostbereiding) zeer voordeelig kan zijn, 

terwijl het aanleggen van spoelkanalen met behoorlijk verval en voldoende 

waterdoorstrooming in ons land eene uiterst kostbare zaak zou zijn, 

waartegen het voordeel van het bevloeien (gesteld dat die overal kon 

aangewend worden) niet zou opwegen. 

Men heeft kunnen bemerken, dat Näarrr bij zijn betoog steeds vast- 

houdt aan de onmogelijkheid van infectie door drinkwater. Wij hebben 

evenwel gezien dat zulk eene infectie lang niet onmogelijk is, althans 

niet op de door Näcrerr aangevoerde gronden. Nu kan, volgens NÄäGELI 

zelven, het bodemwater zeer verontreinigd worden door privaatkuilen, 

lekke riolen, — deze zijn meest altijd lek, — op den bodem liggend vuil 

enz. en dus eene zeer groote hoeveelheid splijtzwammen bevatten. Näcerr 

erkent daarbij dat wij weinig of niets weten van de wijzigingen, die de 

splijtzwammen in den bodem kunnen ondergaan, en hij zegt bovendien, dat 

wellicht ten gevolge van het invoeren van onreinheden in den grond daarin 

miasma-zwammen kunnen ontstaan. Het is daarbij duidelijk, dat er 

ook langs den zoo even genoemden weg contagiumzwammen (die in de 

allergeringste hoeveelheid infectie kunnen veroorzaken, bladz. 199) in 

den bodem en in het grondwater kunnen komen, — b.v. uit de uit- 

werpselen van typhus- of choleralijders. Maar nu wordt in ons land 

een overgroot aantal putten, waarvan het water gedronken wordt, 

alléén gevoed door grond- of zakwater; ja zelfs zijn er een aantal put- 

ten, die op de dieper gelegen wel staan, maar wier inhoud toch door 

zakwater in meerdere of mindere mate is verontreinigd. En er is in 

het gansche betoog van Näcerr niets, waaruit blijken zou dat op die 

wijze onmogelijk rottings-, miïasma- of contagium-zwammen in het 



218 LAGERE ZWAMMEN EN INFECTIEZIEKTEN. 

drinkwater kunnen komen. Wat meer is, op bladz. 259 van zijn boek 

schrijft hij zelf: “Nur in einem Falle liesse sich mit gutem Grund das 

Versitzgrubensystem durch ein anderes ersetzen, wenn nämlich das Grund- 

wasser als Trinkwasser benutzt wird.’ Hij laat daarop wel volgen, dat 

dit laatste, althans in groote steden, niet meer geschiedt, en dat men 

daar overal waterleidingen heeft, die het water van elders aanvoeren. 

Maar ik behoef niet te zeggen dat dit voor ons land niet waar, en 

op de meeste plaatsen ook niet mogelijk is. Is dus door drinkwater 

infectie mogelijk, — en die mogelijkheid is nog door niets weder- 

legd, — dan heeft men ook in de bodemverontreiniging een rijke 

bron van voor de gezondheid schadelijk waterbederf. Al kunnen ook 

zonder die verontreiniging splijtzwammen, wellicht wel miasmazwam- 

men, in den bodem ontstaan, en al zullen ook vooral en in de eerste 

plaats rottingszwammen het naaste product van zulk eene verontrei- 

niging wezen, — de hoeveelheid der infectiezwammen, die in het water 

komen, (en deze zal bij verontreiniging van den bodem grooter zijn 

dan anders), is lang niet onverschillig, en voorts: “ob und unter welchen 

Bedingungen die Pilzbüldung [in den bodem] gualitatiw schädlicher oder 

unschädlicher werde, darüber sind wir ganz im Unklaren”’ (Näamu, S. 

218; vel. S. 162 onderaan). 

Niet alleen dat in eene stad, waar bijna elk huis zijn privaatkuil 

heeft, het grondwater onder de geheele stad door zal verontreinigd wor- 

den, ten gevolge waarvan dan ook alle ondiepe putten slecht water 

zullen leveren, maar er zullen daar ook,-bij daling van het grondwater, 

alle voorwaarden voor luchtbesmetting aanwezig zijn. Misschien zullen de 

alzoo in de lucht komende zwammen vooral rottingszwammen zijn» 

en als zoodanig in geringe hoeveelheden minder schadelijk, maar er 

is, ook volgens NäcerI, niets wat ons waarborgt tegen de ontwikke- 

ling van miasmazwammen, niet in de nabijheid der kuilen, maar in 

het grondwater. 

De miasmatisch-contagieuze ziekten hebben, volgens Näarrr, ergens 

haar middenpunt van eerst ontstaan. Zoo de typhusgevallen, die ik op 

bladz. 208 vermeldde, welke zonder besmetting van de zijde van reeds 

zieke personen, spontaan, zooals men ’t noemt, ontstonden. Hier moe- 

ten in den bodem miasmazwammen door eene specifieke “Anpassung”’, 

die tot zekere hoogte gelijksoortig is met die, welke de splijtzwammen 

in ’t organisme van een typhuslijder ondervinden, zóó worden veran- 

derd, dat zij de rol van contagiumzwammen spelen, d.i, dat zij, in 
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het organisme geraakt, typhus verwekken. Maar “onder welke voor- 

waarden de spliĳjtszwamvorming kwalitatief schadelijk kan worden, 

daarvan weten wij niets,” (bladz. 218), gevolgelijk ook niet, onder 

welke voorwaarden niet alleen miasmazwammen, maar ook typhus- 

zwammen in den bodem kunnen ontstaan. Maar dan kunnen wij ook 

niet beweren dat de laatste niet zouden kunnen ontstaan in de 

organische stoffen, die afkomstig zijn van faecaliën. Integendeel, de 

groote verscheidenheid van aard dier faecaliën, afkomstig van aller- 

lei menschen en dieren, gezonde en zieke, en van allerlei voedsel, 

moet doen veronderstellen dat de kansen op het bestaan van de voor- 

waarden, noodig voor het ontstaan van typhuszwammen, hier bijzonder 

groot zullen zijn. En wanneer zulke typhuszwammen in een ongezon- 

den bodem ontstaan, dan. is het waarschijnlijk dat die zwammen, 

welke in hare uitwerking op het organisme zoo zeer overeenkomen 

met de contagiumzwammen, die in het lichaam van een typhuslijder 

zich ontwikkelen, ook met deze de eigenschap gemeen hebben, dat 

daarvan slechts eene uiterst geringe hoeveelheid, misschien zelfs maar 

ééne, behoeft opgenomen te worden om het organisme te besmetten. 

Om al het aangevoerde zal het dus plicht blijven den bodem zooveel 

mogelijk van faecaliën vrij te houden, tot den tijd toe dat het bewe- 

zen is, dat het doordringen van den grond door haar zoo onschuldig 

is als Näeerr beweert. 

Hierbij komt nu nog dit, dat er zeker geen beter middel is om den 

bodem van cholera- en typhuszwammen, afkomstig van aan die ziekte 

lijdende personen, te voorzien, dan het in den bodem brengen van de 

uitwerpselen van zoodanige lijders. ‘““Maar”’, zal men zeggen, “deze zwam- 

men zullen volgens Näcerr binnen weinig dagen haar specifiek karakter 

verliezen en onschadelijke splijtzwammen worden.” Daar is echter dan toch 

eenige tijd toe noodig; hoeveel in elk bijzonder geval, is niet te berekenen. 

En daar wij “niets weten van de voorwaarden, waaronder splijtzwam- 

men kwalitatief schadelijk kunnen worden”, en dus ook niet onder 

welke voorwaarden zij langeren of korteren tijd schadelijk kunnen blij- 

ven, kunnen wij ook niet ontkennen dat het zeer waarschijnlijk is, 

dat in een bodem, waar min of meer de voorwaarden aanwezig zijn 

voor de ontwikkeling van de zwammen van den ““spontanen”’ typhus, de 

in dien bodem uit een typhuslijder ingevoerde contagiumzwammen zeer 

gunstige voorwaarden zullen ontmoeten om haar specifiek karakter 

zeer lang te bewaren, 
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Ten aanzien van het afvloeien van faecale stoffen in rivieren merk 

ik op, dat de redeneering van NäGeELr over het faecaalgehalte van het 

Isar-water niet opgaat, aangezien men hier vooral met niet oplosbare, 

in het water zweevende stoffen te doen heeft, wier homogene verdeeling 

in eene groote watermassa niet zoo gemakkelijk en snel gaat, als Näcerr 

schijnt te vermoeden, tengevolge waarvan dan ook de eene drinker daar- 

van veel meer naar binnen zal kunnen krijgen dan de andere; * voorts 

dat NäceLr zelf niet onduidelijk te kennen geeft, dat in traag stroomende 

rivieren — ik voeg er bĳ in afgedamde en van sluizen voorziene 

wateren en kanalen (en zoo zijn de meeste in ons land) — de zaak 

bedenkelijker wordt. Natuurlijk, ook de luchtverontreiniging zal hier 

vele malen het gevolg van de verontreiniging van het water zijn. Gan- 

sche streken langs de kanten zullen in den zomer, bij lagen waterstaud, 

kunnen droog vallen en aan de in het water bevatte splijtzwammen 

gelegenheid geven om in de lucht te komen, evenals zulks ook het 

geval is bij door bezinking ontstane banken. Daarom alweder zal 

in ons land, als algemeene maatregel, het afvloeien van faecaliën in 

openbare wateren moeten worden tegengegaan, ook al wordt dat water 

niet gedronken. 

Waarom het indringen van keukenwater en waschwater (van fabrieks- 

water spreken wij hier niet) in den grond gevaarlijker zou zijn dan 

dat van vloeibare faecaliën, is mij nog niet duidelijk. In elk geval 

mag ook dát water niet in den grond komen; het moet met het hemel- 

water deels door breede en ondiepe opene goten, deels door onder- 

aardsche waterdichte buizen wegvloeien, op zijn weg zinkputten aan- 

treffen, waarin de medegevoerde onreinheden zich kunnen afzetten, 

en, voor het in een openbaar water aanlandt, door een of ander fil- 

trum heenloopen. Ik geloof niet dat er dán van de opgeloste stoffen 

in ons gewoon menagewater veel gevaar is te duchten. | 

Wanneer Näcer voorts zegt, dat het tonnenstelsel en het pneuma- 

tische stelsel geen openbare privaten toelaten, — dat de privaten dier 

stelsels noodzakelijk moeten stinken, — wanneer hij spreekt van het 

“geraas” bij het “nachtelijk” ledigen van het pneumatisch buizenstel- 

sel, — wanneer hij zegt dat bij de gemengde stelsels geen waterclosets 

De in het water opgeloste stoffen mogen daarom echter niet te licht worden ge- 

teld. Het filtreeren van het Maaswater vermindert wel, maar neemt niet geheel het ge- 

vaar voor den zoogenaamden Rotterdammer weg. 
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mogen worden gebruikt, 't geen ten aanzien van hot Liernurstelsel 

onwaar is, — dan bewijst dat alles, evenals het reeds vermeld beweren 

dat de exploitatie der gemengde stelsels steeds finantieel nadeelig zou 

zijn, niet anders, dan dat Näcrur met het tegenwoordige tonnen- en 

Liernurstelsel geheel onbekend is. 

De denkbeelden van Näcerr over ontsmetting, desinfectie, zijn in hoofd- 

zaak de volgende. 

De droge contagiumzwammen kunnen alleen gedood worden door 

eene hitte van meer dan 130° C.; de in onzen tijd gebruikelijke desin- 

fecteermiddelen (carbolzuur, zwaveligzuur-gas, iĳjzervitriool) tasten ze 

niet aan. Deze maken de natte zwammen alleen onwerkzaam, maar 

slechts voor een tijd; zij conserveeren ze dus. Om ze te dooden is kook- 

hitte, en zoo het vocht neutraal is, eene hitte van 110° C. noodig. 

In rottende stoffen verliezen de contagiumzwammen hare natuur, 

zoo ook in weinig voedingstoffen bevattend water. 

Het is er echter vooral om te doen dat de contagiumzwammen niet 

in het lichaam komen. Dit kan belet worden door ze nat te houden. 

Het ontsmetten van privaatkuilen en riolen is af te keuren, omdat 

daardoor de sterk alkalische en daarom aan de contagiumzwammen 

vijandige inhoud er van zwak zuur, dus voor de zwammen gunstiger 

gemaakt wordt. Het is mede verkeerd, bij het begin eener epidemie het 

ruimen der privaatputten te bevelen, ook wegens het gevaar voor 

uitdrogen van den totdusver door dezen natgehouden bodem. Voorts 

houdt Näerrr het gestadig inademen van carbolzuur nadeelig en raadt 

hij ook dáárom de ontsmetting van faecaliën af, omdat, meent hij, 

het groote publiek licht daaraan vasthoudt als aan een alles afdoenden 

maatregel, en dan andere, betere voorzorgen veronachtzaamt. 

Het nut van de bedoelde privaatput- en riolenreiniging en het desin- 

fecteeren daarvan moet naar mijn inzien inderdaad betwijfeld worden. 

Bij het tonnenstelsel echter acht ik het wenschelijk dat, zoolang de 

tonnen binnenshuis blijven, de contagiumzwammen daarin onwerkzaam 

worden gemaakt. Ook het desinfecteeren der faecaliën voor ze in de 

privaten of tonnen komen zou ik niet wenschen los te laten. Wij weten 

nog zoo weinig van de fermenten, waarover ik op bladz. 205 sprak. 

Kunnen deze ook vluchtig worden? Zouden de desinfectiemiddelen ze ook 
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op chemische wijze werkeloos kunnen maken? De desinfectie zal hier 

als conserveerende bewerking ook weinig kwaad doen, indien de privaat- 

putten, riolen en mestvaalten maar niet gedesinfecteerd worden. 

Overdreven acht ik de vrees voor het nadeel van het inademen van 

een weinig carbolzuur, en van de verkeerde moreele uitwerking der 

desinfectie. 

Voorwerpen, waaraan uitwerpselen kleven, moeten, zegt NÄGELI, 

dadelijk nat gemaakt worden tot men ze kan desinfecteeren, en die 

desinfectie bestaat in afwassching met kokend water, liefst met eenig 

zuar, — nog beter in koken in zulk water. 

Voor ontsmetting van de lucht der ziekenkamers en van de droge 

contagiumzwammen, die misschien aan behangsels en andere niet nat 

te maken voorwerpen hangen, weet NäGeLI geen anderen raad dan sterk 

luchten, herhaaldelijk dicht opvullen van de kamers met waterdamp (dat 

zeker niet altijd toe te passen is), en het overdekken der wanden met 

lijmige stoffen, waaraan de zwammen blijven kleven; wat bij ons nog 

al tegenstand vinden en blijken zou onuitvoerbaar te zijn. 

Wat aangaat de behandeling der lijken, deze moeten, voor zoo ver 

die van lijders aan besmettelijke ziekten zijn, dadelijk in natte doeken 

worden gewikkeld. In het graf zijn na 4 of 8 weken de contagium- 

zwammen verdwenen. 

Ik herinner hier echter aan de, naar ’t schijnt, wel geconstateerde ge- 

vallen van het ontstaan van pokken na het openen van graven, waar- 

in nog niet vergane lijken van personen lagen, die jaren geleden aan 

die ziekte waren overleden. 

Er blijven nu alleen rottingszwammen en schimmels over. De eerste kun- 

nen alleen droog in de lucht komen en dringen niet licht door de begroeide 

humuslaag. Ze zouden echter, door horizontale stroomingen, in huizen, of, 

met grondwater, in het drinkwater van belendende putten kunnen geraken. 

Die bezwaren, hoe gering ook volgens Näcrerr, moeten, zegt hij, toch 

worden opgeheven. Dit geschiedt door drooglegging, nog beter door 

ophooging van de begraafplaats, zoodat de lijken komen te liggen in 

eene aardlaag, juist vochtig genoeg om eene rijkelijke schimmelvorming 

en daardoor de ontbinding, niet de rotting, te begunstigen. Om de 

toetreding der lucht en het wegvloeien van het uit de lijken sijpelend 
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vocht te bevorderen, moeten de bodem en de zijwanden der kist met 

vele gaten doorboord zijn, liever nog uit latten bestaan; — ik herin- 

ner aan den voorslag van den hoogleeraar HARTING om kisten van 

mandewerk te gebruiken; — het deksel moet echter dicht en roefsge- 

wijs gewelfd zijn om het regenwater af te leiden. Begraven zonder 

kist, alleen met een roef, zou het allerbeste zijn. 

Om de rotting tegen te gaan en de ontbinding te bespoedigen, raadt 

NÜGELT aan, het lijk te omgeven met keukenzout of een der op bladz. 221 

vermelde zuren. Het best zou zijn, die ook in de borst- en buikholte 

te brengen. Wordt dit niet toegestaan, dan zullen 10 kilogrammen 

keukenzout uitwendig voor een volwassen lijk voldoende zijn. 

Worden de raadgevingen van Näcerr in allen deele opgevolgd, dan 

geloof ik dat het werkelijk bestaand gevaar tot een minimum zal wor- 

den teruggebracht. Toch zal, mijns inziens, het aanwezig zijn van be- 

graafplaatsen op korten afstand van woningen moeten verboden wor- 

den. De rottingsgassen mogen al geen infectie veroorzaken, hunne on- 

schadelijkheid is niet bewezen. De verontreiniging van het drinkwater 

moge door NäceLr weinig geteld worden, het bewijs voor de onscha- 

delijkheid dáárvan kan niet worden geleverd. 

Over het gezond houden der woningen, dat Näcrur ten slotte bespreekt, 

zal ik zeer kort zijn. 

Dat de niet met woningen bezette omgeving der huizen met eene 

humuslaag bekleed en begroeid of bestraat moet zijn, en dat het zaak 

is die straten (niet de gemacadamiseerde of begrinte, wegens het zich 

daarop vormen van natdroge plekken) voortdurend nat te houden, 

kan reeds uit het vorige vermoed worden. 

Het opstijgen van met miasmen bedeelde grondlucht in de dikte der 

muren (gaat dát zoo gemakkelijk?), of anders door de kelders, trap- 

pen en gangen, moet verhinderd worden door een steeds nat te hou- 

den laag van humus of leem onder het huis. 

Bij het dreigen van eene epidemie, vooral in den winter, stoke men 

sterk in een of meer onbewoonde kamers, slechts matig in de woon- 

kamers, en geheel niet in de slaapkamers. Het eerste gedeelte van dien 

raad zal wel veelal onuitvoerbaar zijn. 

In eenige zeldzame gevallen, meent Näceur, kan de natdroge aard 

van een huis gevaarlijk zijn, doordien er zich op hout of muren miasma- 
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zwammen ontwikkelen, die, later opdrogende, in de lucht zullen 

komen. Ik geloof dat dit zeer dikwijls zoo wezen zal, en betwijfel het 

daarom — en ook om andere redenen — dat op een ongezonden bodem 

de vochtigheid der huizen meer goed dan kwaad doet, zooals Näerur 

beweert, voor welke meening hij aanvoert, dat de bevolking van zui- 

delijke steden (in Italië b. v.), wier woningen bedompt, vochtig en veelal 

ook smerig zijn, steeds zoo gezond zou wezen. Op welke statistieken 

die bewering berust, daaromtrent laat Näcerr ons geheel in 't onzekere. 

In elk geval komen wij nu te weten, dat in onze lage, alluviale 

malariastreken, waar de grond bijna overal met een humuslaag bedekt 

en begroeid of bestraat is, en waar zoo ontzettend veel vochtige wo- 

ningen zijn, om die reden niet veel malariaziekten, tusschenpoozende 

koortsen, en zelden typhus kunnen voorkomen, — om van cholera niet 

te spreken. Komen zij er al voor, dan moet dit vooral zijn onder de 

bewoners der dieper gefundeerde, drogere, van tuinen met onbegroeide 

wandelpaden voorziene woningen, dus bij den meer gegoeden stand! 

Of de ervaring dat óók leert, laat ik aan de praktiseerende geneeskun- 

digen ter beoordeeling over; ik betwijfel echter zeer of zij zich bij die 

ontdekking van de malaria-vrijheid van ons land van ganscher harte 

zullen neerleggen, 

Ik heb mij op het einde zeer moeten bekorten, omdat ik de ruimte, 

waarover ik redelijkerwijze beschikken kon, reeds, vrees ik, overschreden 

heb en ook geloof genoeg te hebben medegedeeld voor het doel, dat 

ik mij bij het schrijven van dit opstel voorstelde. Dat doel was, in 

de eerste plaats een denkbeeld te geven van de zwammen-hypothese, 

die, wat hare grondstellingen aangaat, zóó veel voor zich heeft, dat 

men haar met vrij veel gerustheid een groote toekomst kan voorspel- 

len. Maar tevens was het ook mijn doel, te doen inzien dat daarom 

nog niet alles, wat uit die hypothese, zooals Näcerr die in bijzonder- 

heden ontwikkelt, schijnt voort te vloeien, als reeds bewezene, onbe- 

twistbare waarheid mag worden aangenomen, en dat de gronden, die 

hij aanvoert voor enkele zijner stellingen op medisch en hygieinisch 

gebied, niet afdoende genoeg zijn, dat men recht zou hebben zich 

in de praktijk door haar te laten leiden, vooral niet waar dat uit- 

loopt op het niet in het werk stellen van gezondheidsmaatregelen, die 

totdusver door de geneeskundigen en hygieinisten, op niet zoo losse 
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gronden als Näcerr het doet voorkomen, zeer noodzakelijk worden geacht. 

Het vooralsnog blijven aandringen op die maatregelen kan , zooals ik hoop 

te hebben aangetoond, op goede gronden worden verdedigd, en kan daarom 

geenszins gezegd worden alleen door «dilettantenhafte Beschränktheit” te zijn 

ingegeven. Integendeel, het onvoorwaardelijk aannemen en in praktijk 

brengen van Näceur's ideeën zou juist het bewijs leveren van eene bij uit- 

stek “dilettantenhafte”’ lichtgeloovigheid. En dat te meer, naarmate NäGELI 

zelf bouwt op onbekende ‘“combinatiën” van onbekende “factoren”, en 

erkent dat wij eigenlijk van de voorwaarden, waaronder de splijtzwam- 

men schadelijk worden, niets weten, — niets weten van de toestan- 

den van den bodem, die over de wording van òf de eene, òf de andere 

soort van splijtzwammen beslissen; — wanneer hij ten aanzien van zaken, 

van welke wij meer weten dan hij, (tonnenstelsel, Liernurstelsel), zeer 

apodictische uitspraken waagt, die in strijd zijn met ’t geen ieder voor 

zijne oogen zien kan, — uit welk laatste ten minste dit volgt, dat hij 

dan toch niet altijd de zaken, waarover hij een oordeel velt, genoeg- 

zaam onderzocht en doordacht heeft. Trouwens NäcrLt, botanicus en 

plantenphysioloog, geen geneeskundige, heeft, schijnt het, geen kennis 

genomen van hetgeen van de zijde der medische ervaring tegen zijne 

aetiologische en hygieinische conclusiën kan worden aangevoerd, en dit 

eenvoudig geïgnoreerd, — wat zeker bijzonder gemakkelijk is, maar 

van het standpunt der wetenschap moeielijk is te verdedigen. 

Om kort te gaan: de arbeid van Näarrr verdient in elk opzicht de 

aandacht, die hij reeds tot zich getrokken heeft en ongetwijfeld nog 

zal trekken; van dien arbeid zal naar alle waarschijnlijkheid een tijd- 

vak in de geschiedenis van de studie der infectieziekten dagteekenen. 

En welke ook overigens de uitkomsten zullen zijn van de verdere on- 

derzoekingen, die er door zullen worden uitgelokt, zoo geloof ik dat 

de theorie van de genoemde ziekten, als ontstaande uit het indringen 

van lagere organismen in het lichaam:, veel kans heeft een wetenschap- 

pelijk wèl geconstateerd feit te worden. Maar dit laatste geldt bij 

lange na niet van alle bijzonderheden der Nügelische theorie, en vooral 

zou het uiterst onbedachtzaam en gevaarlijk zijn, indien men de prak- 

tische gevolgtrekkingen, die Näaerr nu reeds uit zijne theorie meent 

te moeten afleiden, onvoorwaardelijk aannam en in toepassing meende 

te moeten brengen. 

Februari, 1878. 



EENIGE EENVOUDIGE WENKEN VOOR JEUGDIGE 

DOCENTEN IN DE PHYSICA, 

Als men oud wordt, kan men aangaande sommige praktische ver- 

richtingen bij ’t proeven nemen, wel eens op langdurige ondervinding 

gegronde aanwijzingen geven. Ik neem de vrijheid er hier eenige neer 

te schrijven. 

1’. Het is mij gebleken, dat het amalgama der gewone elektriseer- 

machines, bestaande uit 2 gewichtsd. kwik, 1 zink en 1 tin (zink en 

tin op de draaibank in haarvormige deelen verdeeld en in een vooraf 

verhitten ijzeren vijzel bij deelen onder elkander verwerkt en tot poe- 

der gebracht) nimmer onbruikbaar kan worden of veranderen. Sedert 35 à 

40 jaren bewijst dezelfde massa mij den besten dienst. Nu en dan neem 

ik het van de kussens af, verwarm het, waardoor het oude vet in het 

losse papier trekt, en smeer het met nieuw kaarsvet weer op zijn oude 

plaats. 

20, Het is bekend, dat harsachtige stoffen door licht en lucht aan 

de buitenvlakte eenige verandering ondergaan en bij elektrische proef- 

nemingen minder werkzaam worden. De werkzaamheid treedt zonder 

fout, hoe oud de massa ook is, met vroegere kracht op, door de hars- 

koeken of staven aan de oppervlakte met een heet ijzer, dat men er 

dicht boven houdt, week of vloeibaar te maken. 

3°, Deze laatste ondervinding bracht mij op het denkbeeld om bij 

de eleetrophoormachine van Horrz niet alleen nu en dan de met schel- 

lak bedekte schijven, door middel eener spons, met koud water af te 

wasschen of, als de bewegelijke schijf niet bedekt is, deze met alcohol 

schoon te maken, maar ook de dunne laag schellak zoodanig te ver- 

hitten, dat zij vloeibaar of kleverig wordt. De moeite werd zeer be- 

loond; ongelooflijk wordt daardoor de werkzaamheid der machine ver- 

meerderd. 

4°, Het is zeer aan te bevelen, om alle zuigers, die uit op elkander 
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liggende lederen schijven bestaan, zooals dat gewoonlijk plaats grijpt bij 

kleine water-perspompen, zoogenaamde vuurpompen, ook bij sommige 

luchtpompen, na het gebruik en wanneer hun een zeer lange rust 

wacht, uit hunne buizen te nemen en ze met papier omwikkeld er 

buiten te bewaren. Bij het gebruik kan men ze weer met een weinig 

olie bevochtigen. De fijnste olie is daarvoor de beste. Olijf-, raap- en 

lijnolie zijn af te keuren. Ik gebruik steeds met goed gevolg de olie 

der horlogemakers. Zijn de zuigers van de bovengenoemde soort reeds 

eenige jaren gebruikt, dan doet men wel, ze eenige dagen onder wa- 

ter te leggen, ze af te drogen en ze daarna weer met olie te voorzien. 

5°. Niets is verderfelijker voor onze galvanische batterijen, dan 

zink, kool of platina en poreuzen pot, na het gebruik en reiniging, 

in elkanders nabijheid te laten; en toch, meestal geschiedt het. De po- 

reuze pot wordt, al legt men hem ook dagen in ’t water, nimmer 

van zijn zuur bevrijd, de kool evenmin; het zink wordt nu voortdu- 

rend aan de naar den pot gekeerde zijde geoxydeerd en verkrijgt een 

zeer ruwe binnen-oppervlakte, die bezwaarlijk te amalgameeren is. Men 

beware dus altijd de diaphragma’s en de kool op een afzonderlijke plaats. 

Onbegrijpelijk slordig wordt er gewoonlijk met de batterijen omgegaan. 

6°. Bij het overbrengen van beweging door koorden of riemen, bezige 

men vooral henneptouw, inzonderheid als er een groote snelheid en dus 

veel wrijving vereischt wordt, zooals bij centrifugaal-werktuigen, mag- 

neto-elektrische machines, in één woord, bij schier alle rotatie-werk- 

tuigen. Gutta-percha snoeren en leder, vooral de eerstgenoemde, zijn 

sterk af te keuren. De einden van het touw worden in elkander ge- 

slagen, zoodat er genoegzaam geen verdikking door ontstaat. Wordt 

het henneptouw een weinig slepende, bevochtiging van ’t koord ver- 

helpt oogenblikkelijk het gebrek. Ik heb, door touw in plaats van gutta- 

percha te stellen, de werkzaamheid van een magneto-elektrisch werk- 

tuig, door den heer FuNcKLER te Haarlem gemaakt, 20 percent kun- 

nen verhoogen. NPB, 



ONGELIJKMATIGE AFSLIJTING DER RIVIEROEVERS, 

Reeds voor verscheidene jaren maakte de onlangs overleden beroemde 

natuuronderzoeker voN BAER de opmerking, dat bij rivieren, die in de 

richting van Zuid naar Noord loopen, de rechter oever sterker afslijt 

dan de linker, zoodat allengs het bed zich naar de rechter zijde ver- 

plaatst. Men heeft de verklaring van dit verschijnsel gezocht in de 

beweging der aarde om hare as, doch daaromtrent kon twijfel bestaan. 

Onlangs heeft de russische reiziger POLIAKOFF deze opmerking van 

Vv. BAER bevestigd gevonden aan eenige Siberische rivieren. Het bed 

van de Irtysck heeft zich gevormd in een lossen bodem van zand en 

klei. Elke lente nu wordt een gedeelte van den rechter oever, over 

eene breedte van 30 tot 50 voet door het water ondermijnd en ver- 

woest. Somtijds gebeurt het dat een strook van 70 tot 140 voet breedte 

en meer dan 150 voet lengte plotseling in de rivier stort en deze voor 

een korten tijd verstopt. Hierdoor ontstaat een groote golf, die zich 

over de rivier voortzet, en waardoor soms visschersbooten, die zich tot 

op een afstand van drie uren gaans bevinden, in gevaar van te ver- 

gaan worden gebracht. In zulke gevallen worden ook groote hoeveel- 

heden van visschen, die in het modderige water gestikt zijn, op den 

oever gevonden. 

Daar de verwoesting van den rechter oever geregeld jaarlijks voort- 

gaat, moeten de dorpen ook van tijd tot tijd oostwaarts worden ver- 

plaatst. Zoo heeft het dorp Demiansh o. a. in den loop van 240 jaren 

eene verplaatsing van een mijl moeten ondergaan. 

De linker oever is altijd laag en vertoont vele plassen en moeras- 

sen. Elke lente wordt het land aan die zijde overstroomd. De rechter 

oever daarentegen is 70 tot 150 voet hoog en op vele plaatsen zeer steil. 

Dergelijke verschijnselen biedt ook de Obi aan. De heuvels van Belo- 

govië hebben nu het hoofdbed van de rivier aan hunne rechter zijde, 

terwijl eenigen tijd geleden de rivier langs hun linkerzijde stroomde. 

Daar ter plaatse is nu slechts een kleine arm van de rivier overge- 

bleven, die door eenige dwarstakken met de hoofdrivier verbonden is. 

(Nature, 4 Jan. 1877.) HG. 



TOTALE MAANSVERDUISTERINGEN, 
IN ’T BIJZONDER DIE VAN 1877. 

DOOR 

Dr. W. GLEUNS. Jr. 

De zons- en maansverduisteringen behooren tot die hemelverschijn- 

selen, die vrij algemeen de aandacht tot zich trekken en dit ook te 

recht. Het is toch een treffend verschijnsel, als op den helder lichten 

dag de zon geheel of gedeeltelijk aan ons oog wordt onttrokken en 

een meer of min somber donker plotseling ons als in schemering hult, 

of als de volle maan, bij een helderen hemel, soms voor het starend 

oog verdwijnt en gedurende een geruimen tijd een nachtelijk donker 

het heldere maanlicht vervangt. Daar deze verschijnselen tijdig worden 

aangekondigd, zijn zij minder verrassend en minder schrikbarend ge- 

worden, dan wel in vroeger tijden en ook nu nog bij minontwikkelde 

volken het geval is. 

Ook de niet sterrenkundige beschouwer ziet thans, dank hebbe de tot 

alle standen doorgedrongene ontwikkeling en beschaving, deze ver- 

schijnselen over het algemeen met de grootste belangstelling, en de 

angst en vrees van vroeger hebben plaats gemaakt voor verbazing en 

vertrouwen op de wetenschap, die de middelen aan de hand geeft 

om met juistheid den tijd, waarop deze verschijnselen zullen voor- 

vallen, vooruit te berekenen en de bijzonderheden op te geven, die er bij 

plaats zullen hebben. En moge ook soms deze of gene, als misschien 

15 
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eenig verschil mocht worden opgemerkt tusschen de aangekondigde tijd- 

stippen en de waarneming, daaruit meenen te moeten besluiten tot eene 

ingeslopene fout in de berekening, de meer wetenschappelijke waar: 

nemer zoekt de fout in het uurwerk en besluit dat dit zooveel vóór- of 

nagaat als het verschil bedraagt. Vandaar ook dat de waarneming 

van maaneclipsen en andere soortgelijke verschijnselen, die van ver- 

schillende plaatsen gelijktijdig kunnen worden waargenomen, gebezigd 

kunnen worden tot nauwkeurige tijdsbepaling voor die verschillende 

plaatsen en, in verband daarmede, ook van het verschil in lengte. 

Bij die verduisteringen vallen verschillende zaken op te merken, en 

daar wij in de gelegenheid zijn geweest, in den loop van 1877 twee 

totale maansverduisteringen te zien, waarbij telkens de maan gedu- 

rende meer dan anderhalf uur in den schaduwcirkel der aarde ver- 

toefde en van het zonlicht, dat anders door haar wordt opgevangen 

en naar de aarde teruggekaatst, was beroofd, en beide verduiste- 

ringen voor onze gewesten zichtbaar waren en ook op verschillende 

plaatsen bĳ vrij gunstigen hemel geheel of voor een groot deel goed 

zijn waargenomen, zoo is het zeker niet ongepast om de daarbij waar- 

genomen bijzonderheden op te geven, ten einde die te kunnen vergelijken 

en zoo mogelijk te verklaren. 

De meest belangrijke, in ’t oog vallende tijdperken eener totale maans- 

verduistering zijn de oogenblikken, waarop de eclips begint en eindigt, 

alsmede het begin en einde der totale verduistering. Die oogenblikken 

zijn voor al de plaatsen der aarde, die de maan boven den horizon 

hebben, gelijktijdig en worden opgegeven naar den middelbaren tijd 

eener plaats. Gewoonlijk worden die tijdstippen tot in minuten nauw- 

keurig opgegeven voor de eene of andere plaats, die er bij wordt ver- 

meld, en als men het tijdsverschil tusschen deze en onze plaats kent, 

dan is het gemakkelijk om daaruit voor ons dien tijd af te leiden. 

Het is algemeen bekend dat een maansverduistering ontstaat door- 

dat de maan, bij haren omloop om den aarde, nagenoeg in dezelfde lijn 

in tegenstand komt met de zon en de aarde dientengevolge haar scha- 

duw op de maan werpt. Dit heeft plaats bij volle maan, wanneer deze 

juist in of in de nabijheid is der baan, waarin de aarde haren loop om 

de zon volbrengt. In de meeste gevallen is zij in dien stand iets hooger 

of lager geplaatst en wordt van die schaduw der aarde dus niets bemerkt. 

De eclips begint, wanneer de maan in den schaduwkegel der aarde 

treedt, en daar zij zich van het westen naar het oosten beweegt, 
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kan zulks aan den oostelijken rand der maan het eerst worden opgemerkt. 

Het einde heeft plaats wanneer de maanschijf weder geheel zicht- 

baar is geworden. Beide deze tijdstippen zijn gewoonlijk niet volkomen 

scherp te bepalen, en kunnen, zoowel voor het gewapend als ook voor 

het bloote oog, eene onzekerheid opleveren van eene minuut of een 

deel daarvan. 

Eenigszins nauwkeuriger kan men het begin en einde der totale ver- 

duistering opmerken, dat is, het oogenblik waarop de rechter of wes- 

telijke rand der maan in den schaduwcirkel treedt en geen zonnestraal 

meer rechtstreeks tot de maan doordringt, of wanneer de linker of de 

oostelijke maanrand wedér uit de schaduw te voorschijn komt, en 

de eerste lichtstraal weder tot de maan doordringt. Dit tijdperk is 

gewoonlijk het meest in “* oog vallend en dus het meest belangwek- 

kend, en levert een waarlijk prachtig schouwspel op. 

De maan wordt nu allengs meer verlicht, en weldra heeft het van 

oogenblik tot oogenblik aangroeiende licht het sombere nachtelijke 

donker vervangen. 

Men weet dat de zon vele malen de aarde in grootte overtreft. De 

schaduw der aarde is dus een kegel, welks top zich tot een aanmerke- 

lijken afstand van de aarde uitstrekt. Als men den gemiddelden af- 

stand van de aarde tot de zon op 21 millioen G. M. rekent, dan be- 

draagt de lengte van de as des schaduwkegels meer dan 185 duizend 

G. M., en daar de maan nagenoeg 52 duizend G. M. van de aarde is 

verwijderd, zoo is de weg dien zij door dieu cirkel heeft te doorloopen 

nog al van belang en bedraagt gemiddeld 1236 G. M. Wanneer de 

maan nu juist door het midden gaat, heeft zij daartoe nagenoeg 8 

uur tijds noodig; dit is dan de duur der eclips. 

Men onderscheidt alzoo gewoonlijk vier hoofdmomenten bij eene totale 

maaneclips, die voor eene vrij nauwkeurige waarneming vatbaar zijn 

en waarvan de tijdstippen voor eene bepaalde plaats worden opgegeven, 

nl. het begin en einde der verduistering, en, in het algemeen, het 

begin en einde der geheele of totale verduistering. 

Rondom de kernschaduw der aarde is nog eene aanzienlijke ruimte, 

die zich gedeeltelijk in de schaduw der aarde bevindt. Deze ruimte 

wordt de bijschaduw genoemd, en wanneer de maan, vóór het bin- 

nentreden in de kernschaduw, of vóór het begin der eclips, zich in deze 

ruimte bevindt, ondergaat zij reeds eenige vermindering van licht, 

want zij wordt dan slechts door een deel der zon beschenen. Bij het 
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einde der eclips blijft zij ook nog eene poos in de bijschaduw en komt 

allengs weder in het volle licht. 

Deze langzame af- en toeneming van licht is gewoonlijk niet alleen 

met een kijker, maar ook met het ongewapend oog zeer wel te bemer- 

ken, en het is vooral daardoor dat de evengenoemde tijdstippen der 

eclips niet volkomen scherp zijn te onderscheiden. 

Daar niet alleen de grootte der middellijn van de kernschaduw, op 

de plaats waar de maan die doorsnijdt, bekend is, maar ook de afstand , 

waartoe de bijschaduw zich uitstrekt, gevonden kan worden, zoo kan 

men ook de tijdstippen bepalen, waarop het eerst eenige vermindering 

van licht op de maan plaats vindt, en eveneens, wanneer de maan 

weder het volle licht van de zon ontvangt en geene sporen der eclips 

er meer op merkbaar zijn. 

Daar de aarde van een dampkring is omringd, die ten deele de 

lichtstralen doorlaat, maar deze breekt, zoo is het natuurlijk dat de 

schaduwcirkel der aarde niet scherp is begrensd en dat alzoo de door- 

snede van den schaduweirkel op de maan door een minder donkeren 

rand moet zijn omgeven, vanwaar het licht langzamerhand afneemt 

en als wegvloeit in het verlichte gedeelte van de maanoppervlakte 

die door het volle licht der zon wordt beschenen. 

Door de breking van het licht in onzen dampking zien wij de hemel- 

lichamen, die zich aan den horizon bevinden, 33’ 46’ daarboven. Men 

noemt dit de horizontale refractie, en deze refractie of breking wordt 

kleiner, naarmate de hemellichamen zich hooger boven den horizon be- 

vinden of de lichtstralen meer rechtstandig door den dampking naar 

ons standpunt gaan. Daar de schijnbare middellijnen van zon en maan 

ongeveer 33’ bedragen, zoo worden beide aan den horizon zooveel 

opgeheven, dat wij ze juist boven den horizon zien als zij er werkelijk 

beneden zijn. Als de benedenrand zich aan den horizon vertoont, dan is 

dus de zon of maan werkelijk er beneden en raakt met den bovenrand 

den horizon, Wanneer dus eene maaneclips plaats heeft juist op het 

oogenblik van den ondergang der zon, dat allijd voor het eene of 

andere punt op de oppervlakte der aarde plaats moet vinden, dan zal 

men van zoodanige plaats het zonderling verschijnsel hebben dat de 

zon en de verduisterde maan tegelijk boven den horizon kunnen wor- 

den gezien. Voor eene bepaalde plaats kan dit verschijnsel slechts 5 maal 

in eene eeuw plaats hebben. Daar bovendien de hemel aan den horizon 

zelden overal volkomen helder is, zoo mag dit verschijnsel met volle 
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recht onder de zeldzame gerekend worden. Intusschen is het reeds 

door de ouden waargenomen en heeft PLrNrus er gewag van gemaakt en 

het als een vreemd verschijnsel opgegeven. Door KLEOMEDES werd ech- 

ter reeds het vermoeden geuit, dat de breking van het licht in den 

dampkring der aarde de oorzaak van dit verschijnsel moest zijn. 

De lichtstralen, die van de zon door de benedenste luchtlagen der aarde 

gaan , moeten dus eene dubbele breking ondergaan en alzoo eene buiging 

van ruim 66’ of 1° 6’ hebben. De hoogte van den alzoo gevormden scha- 

duwkegel wordt hierdoor merkelijk bekort, en zijn top valt tot binnen de 

plaats waar de maan zich in hare loopbaan bevindt. De maan ontvangt dus, 

ook wanneer zij door het midden van de kernschaduw gaat, altijd nog 

eenig licht van de zon, of wel een gedeelte van den rand der zon blijft 

van de maan zichtbaar. Daar echter de lichtstralen der zon door de 

benedenste en dus dichtste deelen van den dampkring gaan en een 

aanzienlijk deel van het licht in dien dampkring wordt geabsorbeerd, 

zoo kan de verlichting niet anders dan zeer flauw zijn. En niet alleen 

moet deze verlichting slechts gering zijn, maar ook de kleur of licht- 

tint moet afhankelijk zijn van den toestand der luchtlagen die het 

 zonnelicht doorlaten; en daar deze zeer veranderlijk is, zoo is het te 

denken dat die verlichting der verdonkerde maanschijf niet alleen ver- 

schillend in sterkte, maar ook verschillend in kleur moet zijn. 

Ook wanneer de breking niet zoo groot was, dat daardoor nog een 

gedeelte van de zon voor de maan zichtbaar bleef, of het doorgelaten 

licht geheel niet werd gebroken, maar alleen teruggekaatst, dan zoude, 

door den verlichten dampkring der aarde, deze als een lichte ring om de 

donkere aarde zichtbaar blijven en eenig licht op de donkere maan- 

schijf werpen. 

Daar de dampkring aan de oppervlakte der aarde het dichtst is en 

naar boven allengs in dichtheid afneemt, zoo is de hoogte er van niet 

met volkomene juistheid op te geven. Uit de schemering, die een ge- 

volg is van dat weerkaatsend vermogen, besluit men dat de hoogte 

van waar die terugkaatsing nog eenigszins merkbaar is, ongeveer 10 à 

12 G. M. bedraagt. Daar nu de straal der aarde 858 G. M. bedraagt, 

zoo is die hoogte dus, in vergelijking der aarde, gering, en van de maan 

gezien, moet die lichtende ring dus zeer smal en aan de opper- 

vlakte der aarde het helderst zijn, maar allengs in licht afnemen en 

weldra onmerkbaar worden. De verlichting op de maan, door dezen 

lichtenden ring, kan niet anders dan zeer gering zijn, en het is moeie- 
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lijk te bepalen of daardoor alleen de maan, tijdens hare volkomene 

verduistering, nog van de aarde zoude kunnen worden gezien. 

Wanneer wij de ervaring raadplegen, dan weten wij dat de maan, 

ook dan wanneer zij geheel binnen den schaduwkegel der aarde is, in 

den regel nog steeds merkbaar blijft door een eigenaardig donker rood 

licht, dat, met eenige verandering in sterkte en afwisselende lichttin- 

ten, hare oppervlakte doet kennen, zoo zelfs dat men enkele vlekken 

kan blijven onderscheiden. Het licht, dat zij geeft, is echter zoo zwak 

dat het, niettegenstaande de grootte der maanschijf, moet onderdoen voor 

dat eener heldere ster. 

Intusschen zijn er enkele voorbeelden, dat de maan gedurende eene 

totale verduistering geheel uit het oog verdween en niet kon worden 

gezien. Dit was het geval bij de totale maansverduistering den 9den De- 

cember 1601, volgens de waarneming van KEPLER. Hetzelfde werd op- 

gemerkt bij de totale maaneclips van 25 April 1642 door meverrus, die er 

tevens bij opgeeft, dat de hemel met vonkelende sterren was bezet, 

zoodat de ongunstige gesteldheid van den dampkring niet de oorzaak er 

van konde zijn. Ook in deze eeuw is hetzelfde opgemerkt bij de totale ver- 

duistering van den 1Oden Juni 1816, van welke Prazzr zegt, dat hij te 

Palermo geen spoor van de maan kon zien; hetzelfde werd door een 

waarnemer te Londen vermeld. 

Uit een en ander blijkt voldoende, dat het ook voor de wetenschap | 

niet onbelangrijk is, de bijzonderheden, die bij totale maaneclipsen op 

verschillende tijden en onderscheiden plaatsen worden waargenomen 

nauwkeurig te leeren kennen, ten einde uit de wijzigingen, die daarbij 

plaats vinden en de onderlinge vergelijking er van, tot het eigenlijk wezen 

en de oorzaak dier verschijnselen te besluiten. 

Het is daarom vooral dat wij het niet ongepast rekenen om de bij- 

zonderheden te vermelden, die door ons, te Groningen, zijn waargeno- 

men bij de beide groote maansverduisteringen, die in den loop des 

jaars 1877 plaats vonden en voor onze gewesten zichtbaar waren. 

De eerste had plaats den 27sten Februari. De weersgesteldheid was 

voor Groningen niet zeer gunstig, want felle sneeuwbuien overtogen 

den hemel voor en na met een somber floers, maar, door den wind 

voortgestuwd, dreven zij veelal tamelijk spoedig voorbij en gaven zoo 

gelegenheid de meest belangrijke tijdperken der eclips vrij voldoende 

waar te nemen. Het begin der verduistering was onzichtbaar door den 

betrokken hemel, maar de lage stand der maan, die te 5 u. 28 m.op- 
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ging, terwijl de verduistering te 5 u. 56 m.M. T, van Groningen aan- 

ving, zoude, in verband met de nog heldere schemering, de waar- 

neming van het begin moeielijk en onzeker hebben gemaakt. 

Even voor het begin der totale eclips werd de maan, tusschen de wol- 

ken door, in zoo verre zichtbaar dat men de verduistering konde op- 

merken, en ongeveer een half uur later en dus nog voor het midden 

der eclips, werd de hemel voor eene poos zeer helder, en de donkere maan- 

schijf, gehuld in een eigenaardig somber rood licht, dat vergeleken kan 

worden met de kleur van donker roodkoper, maakte eene waarlijk in- 

drukwekkende vertooning. Niet overal was dit licht even sterk en van 

gelijke tint. Soms vertoonde het zich eenigszins nevelachtig en was het 

alsof eene roodgekleurde wolk of nevel van verschillende dichtheid over 

de maan trok. Doordien de lucht telkens weder betrok, waren de veran- 

deringen niet regelmatig waar te nemen. 

Te 8 u. 30 m., het einde der totale eclips, werd de maan weder zicht- 

baar, en het was gewis een der prachtigste momenten van het verschijn- 

sel, toen de oostelijke maanrand weder uit de aardschaduw te voorschijn 

kwam en het heldere zonlicht op de aarde terugkaatste. 

Daar de maan nu eene geruime poos zichtbaar bleef, had men ge- 

legenheid de toeneming van het licht regelmatig na te gaan. Het ver- 

duisterde deel bleef nog vrij lang duidelijk merkbaar en eenigszins rood 

gekleurd. Naarmate het verlichte deel in grootte toenam , werd het don- 

kere deel allengs minder zichtbaar en verdween eindelijk geheel uit het 

oog. De grens tusschen het verlichte en donkere deel der maan was duide- 

lijk maar niet scherp begrensd en verdween eindelijk geheel, 

De totale maansverduistering van den 2östen Augustus trof in een 

guustiger jaargetijde en gaf daardoor reeds hoop, dat men die meer 

regelmatig en bestendig zou kunnen waarnemen. Ook de tijd van den 

avond was bijzonder gunstig. Immers de aanvang der eclips, te 9 u. 40 m. 

M. T. van Groningen, ongeveer 2'/, uur na het opkomen der maan en 

na het einde der avondschemering, gaf gelegenheid om reeds vóór het 

begin der eclips de afnemende lichtsterkte op de maan waar te nemen. 

Gelukkig was ook voor en bij den aanvang der verduistering de hemel 

volkomen helder; en hoewel dit niet gedurende het geheele verloop der 

eclips het geval bleef, toch konden de hoofdtijdperken voldoende wor- 

den waargenomen. Alleen het eerste gedeelte der verduistering, tot even 

voor het begin der totaliteit, werd door eene dichte, voorbijdrijvende 

onweerswolk aan de waarneming onttrokken, 
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Omstreeks een kwartier uur vóór het begin der eclips, dat is, voor 

de intrede der maan in de kernschaduw, die voor Groningen te 8u 30m 

plaats vond, was eene vermindering van licht aan de naar het oosten 

gekeerde zijde der maan zeer duidelijk te bemerken. Niet alleen met het 

gewapend oog, maar ook met het bloote oog zag men duidelijk dat het 

licht aldaar flauwer was geworden, en vrij juist was reeds nu de plaats 

te bepalen, waar de verduistering zoude aanvangen. 

Op den aangewezen tijd, 9u. 40m. M. T, voor Groningen, merkte 

men aan den oosteliĳken rand der maan hare intrede in de kern- 

schaduw, en was zulks eerst eenigszins onzeker, na een paar minuten 

zag men duidelijk de lichtgrens tusschen het verlichte en verduisterde 

gedeelte der maan als een vrij scherp geteekende boog, omgeven door 

het verminderde licht veroorzaakt door de bijschaduw. 

Gedurende eenigen tijd bleef de hemel volkomen helder totdat, omstreeks 

9 u. 55 m., enkele losse dunne wolkjes uit het westen kwamen aandrijven, 

die door eene dichtere wolk werden gevolgd, waardoor de maan wel- 

dra geheel aan het starend oog werd onttrokken. 

Gelukkig dreef deze bui, dooreen koelen luchtstroom voortgestuwd, 

die de lucht aanmerkelijk afkoelde en enkele regendruppels aanbracht, 

spoediger voorbij dan men verwachtte, en hoewel men het in de verte 

voor en na zag weerlichten, had men voldoende gelegenheid om den 

verderen gang der verduistering vrij geregeld te kunnen waarnemen. 

Tusschen snel voorbijdrijvende kleine wolken was het begin der 

totale eclips waar te nemen, en, werd de nu verduisterde maan nog 

enkele malen door kleine voorbijdrijvende wolkjes bedekt, toch had 

men genoegzame gelegenheid om haar gedurig te bespieden en de bijzon- 

derheden op te merken en na te gaan, die er opvolgend plaats vonden. 

Reeds met het toenemen der gedeeltelijke verduistering was en bleef 

het verdonkerde en in de kernschaduw zich bevindende gedeelte der 

maan zichtbaar en kenmerkte zich bij toeneming door die eigenaar- 

dige roode tint, die men, zooals reeds is opgemerkt, gewoonlijk bij 

de totale maaneclipsen waarneemt. Zeer duidelijk was het, dat het verst 

in den schaduwcirkel der aarde geplaatste deel der maan het donkerst 

was en eene donker roode tint vertoonde, terwijl het nader bij den 

rand der schaduw geplaatste deel eene meer heldere lichtgele tint had. 

Deze lichtgele tint bevond zich eerst aan de westzijde der maan, die 

het laatst in den schaduwcirkel was verdwenen , en ging langzamerhand 

over naar den oostelijken rand, naarmate deze nader aan de grens des 
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schaduweirkels kwam en alzoo het tijdstip naderde dat de oostelijke 

rand der maan van uit de schaduw der aarde weder te voorschijn zoude 

komen, waarmede de totale eclips ten einde liep. 

Opmerkelijk was het dat dit donkerroode gedeelte, dat zich, bij het 

begin der totale eclips aan de oostzijde en bij het einde aan de westzijde, 

als een toe- en afnemend segment vertoonde, reeds een geruimen tijd 

vóór het midden dereclipsen daarna, het voorkomen had van een vrij 

scherp begrensd cirkelvlak, waarvan de middellijn ongeveer */, gedeelte 

van de middellijn der maan bedroeg. Bij het midden der eclips, omstreeks 

middernacht, was deze meer donkerroode cirkelronde lichtvlakte op het 

midden der maan en. wel eenigszins naar de bovenzijde, die, daar de 

maan eenigszins bezuiden of beneden het middelpunt van den schadu w- 

cirkel dezen doorsneed, het meest in de schaduw was. Deze meer don- 

kerroode cirkelvlakte was door een meer helder rooden of gelen ring 

omgeven. 

Niet scherp te onderscheiden, maar toch genoegzaam merkbaar waren 

de verschillende lichte en donkere plekken der maan bestendig zichtbaar , 

alsof zij door eene afwisselende, meer of minder doorschijnende wolk 

of nevel bedekt waren. 

Treffend was het oogenblik, toen te 12 u. 31 m.M. T. van Groningen 

weder de eerste lichtstraal der zon tot de maan doordrong en eene 

heldere lichtstreep, aan de oostzijde der maan, het einde der totale 

eclips aankondigde. 

Van oogenblik tot oogenblik groeide nu het verlichte gedeelte aan, 

en weldra was het licht zoo sterk, dat het duidelijk schaduwen gaf 

en zoo het sombere duister verving, dat gedurende meer dan 1'/, uur 

den helderen, door de maan verlichten nacht in donker had gehuld. 

Allengs werden nu al de deelen der maanoppervlakte weder zichtbaar, 

even als zij vroeger in de schaduw waren verdwenen, en te 1 u. 36 m. 

was de geheele maanschijf weder verlicht, hoewel ook nu nog de sporen 

der bijschaduw eenigen tijd duidelijk zichtbaar bleven. 

Op eenigen afstand beoosten de maan waren de planeten Mars en 

Saturnus, van welke de eerste door haren helderen glans, een gevolg 

van haren gunstigen stand ten opzichte der aarde, zich toen bijzonder 

onderscheidde, steeds zichtbaar, en gaven gelegenheid om vergelijken- 

derwijs eenigermate de sterkte van het licht der geheel verdonkerde 

maan te bepalen. 

De lichtglans van Mars overtrof merkelijk de lichtsterkte der maan 
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bij hare geheele verduistering. Deze kwam meer overeen met het licht 

van Saturnus. Deze schatting geschiedde het best met het ongewa- 

pend oog. 

Dat de hemel bijzonder helder was, kan daaruit blijken, dat door 

een scherpziend oog de nevelvlek in Andromeda kon gezien worden. 

Eerst in 1880 zullen er weer twee totale maansverduisteringen 

zichtbaar zijn, nl, den 16den Juni en den 16den December. In 1878 zal 

‚den 12den Aùgustus de maan voor een gedeelte verduisterd worden, 

welke verduistering ook voor onze gewesten zichtbaar zal zijn. Het 

Il, gedeelte van de maanschiĳjf zal dan door den schaduwkegel der 

aarde gaan. 



DE DIAMANTVELDEN IN ZUID-AFRIKA. 
DOOR 

Dr. F. W. KRECKE. 

In de laatste jaren is de aandacht meer en meer op Zuid-Afrika 

gevestigd. En geen wonder, want dit land biedt èn door zijn klimaat, 

dat aan Italië herinnert, èn door zijne vruchtbaarheid, èn door zijne 

minerale schatten voor den landverhuizer onmiskenbare voordeelen aan. 

Deze zijn nog toegenomen door de ontdekking van uitgestrekte dia- 

mantvelden , die eene zoo ruime opbrengst aan edelgesteenten opleve- 

ren, dat de prijs der diamanten daardoor aanmerkelijk is gedaald. Door 

de welwillendheid van Dr. m. FOCKENS, te Amsterdam, vroeger arts 

in de diamantvelden, en zijn zoon, die zich thans weder in Zuid-Afrika 

bevindt, ben ik in staat enkele merkwaardige bijzonderheden daarvan 

mede te deelen, die, naar ik hoop, aan de lezers van dit tijdschrift 

niet ongevallig zullen zijn. 

De ontdekking der Zuid-Afrikaansche diamantvelden geschiedde door 

een toeval; een arme boer, nabij Hopetown, SCHALK NIEKERK genoemd, 

bezat eenige blinkende steentjes, waarmede zijne kinderen speelden. Op 

zekeren dag, omstreeks 1866, werd hij bezocht door een reiziger, die 

de binnenlanden inging, om met de aldaar wonende kolonisten en 

kaffers handel te drijven (een dusgenoemde kaffirtrader of marskramer), 

O' REILLEY genoemd. Deze meende eenige dezer steentjes als diamanten 

te herkennen en deed aan NIEKERK het voorstel, deze naar Graham- 

stown mede te nemen en daar te doen onderzoeken. Bleken het werke- 
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lijke diamanten te zijn, dan zouden zij de waarde samen deelen. 

Dit voorstel werd aangenomen; het bleek dat de steenen diaman- 

ten waren, en de zwaarste daarvan, die 17 à 11 karaat woog, ging, 

voor eene som van 500 L. (f 6000), in het bezit over van sIR GEORGE GRAY, 

den toenmaligen gouverneur der Kaapkolonie. — Benigen tijd later 

bezocht NIEKERK een kaffer, die het beroep van wonderdokter uit- 

oefende, te Albany; deze was in het bezit van eene menigte stee- 

nen en andere voorwerpen, die hij bij zijne kwakzalverskunsten ge- 

bruikte. NreKkeRK meende in den grootsten een diamant te zien en 

wilde dien van den kafferdokter koopen, die hem aanvankelijk niet 

wilde afstaan, doch ten slotte daartoe overging, toen hem daarvoor 

de ossenwagen, waarmede NIEKERK de reis had gedaan, benevens 300 

schapen werden geboden, welk een en ander zijne geheele bezitting 

uitmaakte. NiekKerK, gelukkig met het bezit van zijn schat, ging daar- 

mede naar Hopetown, waar een Duitsch koopman, LILIENFELD, den 

steen onderzocht, als een diamant herkende en voor 11.000 L. (f 132,000) 

van NIEKERK kocht. Deze steen heeft een gewicht van meer dan 80 karaat 

en bevindt zich thans, onder den naam van Star of South-Africa, in 

het bezit van den hertog van DUDLEY. 

Toen het voorkomen van diamanten in het binnenland in de kolonie 

bekend werd, ging men overal aan het zoeken en ontdekte in 1869 

deze edelgesteenten langs de oevers der Vaalrivier, bij Klipdrift, waar 

ze gevonden worden in eene laag van leigesteente. Deze wordt met 

houweelen losgebroken en gedurende eenigen tijd aan den invloed van 

weer en wind blootgesteld, waarbij het gesteente spoedig verweert. 

Daarna wordt het aan den oever der rivier geslibd, waarbij de dia- 

manten achterblijven. Ook in het bed der rivier komen diamanten voor 

tusschen kiezelsteenen, dusgenoemde rolklippen, en fijn rivierzand. Na- 

dat de rolsteenen verwijderd zijn, wordt het rivierzand gewasschen, 

op dezelfde wijze, als tot het verkrijgen van stofgoud gebruikelijk is. 

Toen men langs de oevers der Vaalrivier dieper in het gesteente 

doordrong, werd het voortdurend harder, waardoor het moeielijk te 

bewerken was; zoodat, toen men later elders betere diamantvelden 

vond, de graverijen aan de Vaalrivier werden verlaten. 

Tusschen Boshof en de Vaalrivier, op omstreeks 1200 kilometers 

van de Kaapstad verwijderd, onder 29° Z.Br. en 25° O.L. van Green- 

wich, ligt eene uitgestrekte, droge en onbebouwde vlakte, die omstreeks 

2000 meters boven den zeespiegel verheven is. Deze streek is zoo vol- 
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komen vlak, dat het gezicht van den reiziger door niets wordt belem- 

merd, even als op zee. Hier en daar ziet men alleen enkele spichtige 

Mimoseën. De bodem bestaat uit rood leem. Deze vlakte behoorde 

oorspronkelijk aan ADAM KOK, een opperhoofd der Gricka-kaffers, 

die het later aan een ander Gricka-hoofd, WA'TERBOER genaamd, af_ 

stond. Deze verkocht het aan den Oranje-Vrijstaat ; doch in November 1871 

werd dit terrein door de Engelsche regeering geannexeerd, waarvoor 

in 1876 eene schadeloosstelling van 100.000 L.aan den Vrijstaat werd 

toegekend. Op deze vlakte bevindt zich eene dusgenoemde pan, een 

meertje, dat in den regentijd met brak water is gevuld, doch in 

den zomer volkomen uitdroogt, waarbij eene witte zoutkorst achter- 

blijft. Het stuk grond, waarop deze pan gelegen is, behoorde in ei- 

gendom aan een boer, purorr genoemd, en werd daarom Dutoit’s pan 

geheeten. Door een toeval werden aldaar, in 1871, diamanten gevonden, 

evenals in de nabijgelegen plaatsen Bultfontein (alzoo genaamd om- 

dat de bodem aldaar eenigszins oneffen is en dusgenoemde bulten vormt) , 

Old de Beer's- en de Beer's New-Rush, die binnen een cirkel van 5 

kilometers straal gelegen zijn. In tegenstelling tot de graverijen langs 

de Vaalrivier, worden deze dry diggings genoemd. Terstond nadat 

het voorkomen van diamanten aldaar bekend was, stroomden, voor- 

namelijk van de graverijen langs de Vaalrivier, de diamantgravers 

toe en werd de grond afgedeeld in kleine perceelen, van 50 Engelsche 

voeten in het vierkant, claims genoemd, die in den beginne tegen ge- 

ringen prijs werden verkocht. Later rees de waarde dezer claims aan- 

zienlijk, zoodat stukken grond, die aanvankelijk 5 L. kostten, voor 

500 L. werden verkocht. Sommige claims te New-Rush brachtten zelfs 

6000 L. op. In het begin was de wijze van ontginning der mijnen 

zeer eenvoudig: de diamantgravers begonnen den bodem, die uit een 

rood of geelachtig leem bestaat, met koevoeten, houweelen en spaden 

om te werken. De leem werd met emmers naar boven gedragen en 

gebracht op een grove zeef, waaronder zich een fijnere bevond, die 

aan elkander bevestigd waren; zij werden aan touwen opgehangen en 

in eene heen- en weergaande beweging gebracht. Deze toestel wordt 

wieg (cradle) genoemd. De grovere stukken blijven op de bovenste zeef 

liggen, terwijl de fijnere door de onderste worden teruggehouden en 

de fijnste deelen daardoor heengaan. De grovere stukken werden door- 

zocht, de fijnere op een tafel geworpen, waaraan zich één of meer 

personen plaatsten. leder persoon had een driekant plaatje blik in de 
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hand, waarmede hij de leem, bij gedeelten, naar zich toekrabde, om 

te zien of zich daarin ook diamanten bevonden. Het doorzochte leem 

werd op den grond geworpen. Daardoor ontstonden weldra geheele 

heuvels. Niet zelden gebeurde het dat één persoon dagelijks 4 of 5 

grootere diamanten vond, doeh soms moest hij ook maanden zoeken, 

voor hij een enkel dezer edelgesteenten kon machtig worden. 

De bovengrond was spoedig verwerkt, zoodat men dieper moest gra- 

ven, om het diamanthoudende leem te verkrijgen. Daarbij was de han- 

denarbeid te moeielijk, zoodat men op betere hulpmiddelen bedacht was, 

om zijn doel te bereiken. Op de zandheuvels, die door het uitgraven 

der claims waren gevormd, werd, voor elke claim, ééne paal geplaatst 

en eene tweede op de plaats, vanwaar men het leem wilde verwijde- 

ren. De bovencinden van beiden werden verbonden door een stevig iĳzer- 

draad, waarover een rolletje liep, waaraan een emmer was opgehan- 

gen, waarin het leem werd geworpen. Om den emmer langs dit iĳzer- 

draad te doen bewegen, werden, aan beide zijden van het rolletje, touwen 

vastgemaakt, die loopen over raderen, die aan de beide palen zijn beves- 

tigd en door een persoon worden rondgedraaid. — Aanvankelijk ge- 

bruikte men blikken emmers doch daar deze niet zelden naar bene- 

den vielen en op de hoofden van diamantgravers in andere claims te 

recht kwamen, heeft men ze door emmers van ossenhuiden vervangen. 

Het afdalen in de claims geschiedde, hetzij door touwladders, hetzij 

door een los touw, dat aan den bovenkant bevestigd was. — 

Later werd, door eene maatschappij, stoomkracht aangewend , om 

het leem uit de claims naar boven te brengen. Daartoe gebruikt men 

een koord zonder einde, dat gewonden is om twee raderen, waarvan 

het eene zich op de plaats waar het uitgraven geschiedt, bevindt en 

het andere nabij den rand der claims is geplaatst. Dit laatste wordt 

door eene locomobiel in beweging gebracht. De emmers zijn onmiddel- 

lijk aan het koord zonder einde bevestigd en keeren zich om bij hunnen 

overgang over de raderen. Daarbij storten zij hunnen inhoud uit in eene 

hellende houten goot, waardoor die wordt overgebracht op een paar 

aan elkander bevestigde zeven, zooals boven zijn beschreven, en die 

insgelijks door stoomkracht worden heen en weer geschud. Het leem 

wordt van de zeven op eene tafel gestort en op de boven beschreven 

wijze, met de hand, uitgezocht. Om de personen, die in de claims met het 

uitgraven bezig zijn, in gemeenschap te stellen met hen, die de beweging 

der toestellen, aan den rand daarvan, regelen, zijn bellen aangebracht. 
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Achterstaande figuur geeft eene voorstelling van een in claims afge- 

deeld diamantveld, in den eersten staat van ontginning, wanneer 

de afscheidingen tusschen de claims nog eene aanmerkelijke dikte heb- 

ben. Later, wanneer die afscheidingen door verdere afgraving al dun- 

ner en dunner worden, vertoont zich het geheel, van boven op gezien, 

als ware het een reusachtig wafelijzer. 

Te New-Rush, later Kimberley genoemd, op 2'!/, kilometer van Dutoits- 

pan, worden de diamanten gevonden in eene blauwe leemaarde. Men 

heeft daar, van de plaats der uitgraving tot aan den rand der claims, een 

kleinen spoorweg aangelegd, waarop wagentjes loopen , die door een ket- 

| ting worden bewogen, welke door eene locomobiel in beweging wordt 

gebracht. Elke diamantgraver vult een wagentje met aarde, plaatst 

er een naambordje op en laat het vervolgens naar boven trekken. Het 

wordt aldaar door den eigenaar opgewacht en naar de plaats van be- 

stemming gebracht. 

De meeste diamanten, die in de Zuid- Afrikaansche diamantvelden 

worden verkregen, zijn min of meer gebroken. De grootste, die men 

gevonden heeft, wogen 288, 166 en 144 karaat, en steenen van 100 

_ karaat behooren niet tot de zeldzaamheden. Men schat de waarde der 

jaarlijks opgedolven edelgesteenten op niet minder dan 8 milioen L. 

Geene enkele diamantgraverij ter wereld heeft ooit zulke groote dia- 

manten in zulk getal opgeleverd. Hierdoor wordt echter de markt over- 

voerd, zoodat sinds de ontdekking der Zuid-Afrikaansche diamantvel- 

den de prijs dezer edelgesteenten aanmerkelijk is gedaald , waardoor dan 

ook de opbrengst in den laatsten tijd eenigszins is afgenomen. 

Een merkwaardig verschijnsel, dat in geene andere diamantmijnen is 

waargenomen, bestaat hierin, dat de fraaiste diamanten, van het 

zuiverste water, verkrijgen niet zelden barsten nadat zij eenigen tijd 

aan de lucht zijn blootgesteld. Meestal geschiedt dit in de eerste week 

na de uitgraving, soms echter eerst na verloop van 3 of 4 maanden. 

De diamantgravers beletten dit zooveel mogelijk, door de edelgesteen- 

ten, terstond nadat ze van het leem zijn bevrijd, te wikkelen in lap- 

jes, die met vet of olie zijn bedeeld. De reden van dit verschijnsel is 

tot nogtoe niet opgehelderd. Wellicht moet het worden toegeschreven 

aan de aanzienlijke drukking, waaraan de diamanten in den bodem zijn 

blootgesteld, en ontstaan de scheuten omdat ze, na het uitgraven, 

daarvan bevrijd zijn. 
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Het klimaat der diamantvelden levert enkele merkwaardige bijzon- 

derheden op. Evenals op alle hoogvlakten, verschilt de temperatuur van 

den dag veel van die van den avond en den nacht. De dagelijksche wis- 

selingen der temperatuur bedragen niet minder dan 15 tot 20° C. 

Gedurende de zomermaanden — van December tot Maart — heerschen 

niet zelden zware onweersbuien, vergezeld van hevige stortregens ; door 

den bliksem worden dan somtijds personen gedood. Dikwijls zijn deze 

onweersbuien vergezeld van hevige windvlagen, die veel schade aan- 

richten. Daardoor werden o. a., vóór bijna 6 jaren, de Engelsche kerk, 

die van hout was opgetrokken, alsmede een nieuw houten huis en eene 

menigte tenten verwoest. 

De eerste bewoners der diamantvelden bestonden uit een zonderling 

mengsel van allerlei natiën; zij woonden in tenten, die dikwijls door 

den wind werden omvergeworpen. Niet zelden gebeurde het, dat iemand, 

die door schuldenaars werd bedreigd, bij nacht en ontijde zijne tent op- 

pakte en naar een ander deel der nederzetting verhuisde, waar hij moeie- 

lijk te vinden was. — Omstreeks één jaar na hunne ontdekking, wer- 

den in de diamantvelden de eerste houten huizen geplaatst, en spoe- 

dig daarna ook gebouwen, waarvan het geraamte uit houten balken 

bestaat, die aan de buiten- en binnenzijde met zinken platen bedekt 

zijn, terwijl de tusschenruimten met vilt worden aangevuld. Ook wer- 

den woningen van ongebakken en in de zon gedroogde steenen op- 

getrokken, die echter, bij zware regenbuien, dikwijls geheel of gedeel- 

telijk in elkander zakten. 

Daar de grond in de diamantvelden dor en droog is, had men 

in den aanvang met gebrek aan water te kampen. Toen de claims 

echter tot eene genoegzame diepte waren uitgegraven, kwam water te 

voorschijn, en wel, te Dutoits-pan, op eene diepte van 4 tot 5 meters, 

en te Kimberley op 50 tot 50 meters. Daar werden toen putten ge- 

graven, waarop pompen werden geplaatst, die het water opvoeren. 

Zooals op alle plaatsen, waar veel geld wordt verdiend, ontstonden 

in de diamantvelden ook spoedig gelegenheden, waar men zijn geld kan 

verteren. Winkels verrezen in grooten getale, concerten en tooneel- 

voorstellingen kwamen aan de orde van den dag, en het aantal canti- 

nes was weldra legio. 

De kleeding der diamantgravers bestaat in den regel uit een grijs linnen 

pak , een grooten vilten of gevlochten stroohoed en een breeden lederen gor- 

del om de middel, waarin zich taschjes bevinden tot berging derd inmanten. 

16 
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De meeste werklieden zijn kaffers, wier eenig kleedingstuk in den 

zomer een dusgenoemde staartriem is. Hiertusschen verbergen zij niet 

zelden de gevonden diamanten , om deze, na afloop der werkuren, in de can- 

tines voor sterken drank te verkoopen, hoewel het aan de cantine-houders 

verboden is, diamanten van kaffers te koopen: Om dit zooveel mogelijk te 

voorkomen, worden de inlanders wekelijks op de marktpleinen onder- 

zocht. Na verloop van een half jaar keeren de meesten naar hunne 

dorpen of kralen terug en worden door anderen vervangen. Velen 

koopen voor het verdiende geld geweren, die zij op de jacht, of 

in den oorlog gebruiken, en voorzeker is menig wapen, waardoor de 

Kaffers in het afgeloopen jaar de inwoners der voormalige Transvaalsche 

Republiek voor zich hebben doen terugdeinzen, langs dien weg in hunne 

handen gekomen. 

Leiden, Maart 1878, 

WEDER ZICHTBAAR MAKEN VAN ONLEESBAAR GEWORDEN INKT. 

Het komt niet zelden voor, inzonderheid in archieven en andere 

verzamelingen van geschreven stukken, dat de inkt zoo verbleekt is, 

dat de letters ter nauwernood meer zichtbaar zijn. De Heer voN BIBRA 

vond reeds voor verscheidene jaren dat het schrift in zulk een geval 

weder leesbaar wordt, wanneer men het door middel van een penseel 

bestrijkt met eene oplossing van zwavelwaterstof-ammonium, het over- 

tollige afspoelt met een spuitflesch en vervolgens het papier of het 

pergament tusschen vloeipapier droogt. 

Intusschen heeft deze methode ook hare nadeelen. Vooreerst is zwa- 

velammonium een hoogst onaangemaan riekende stof, en ten tweede 

verbleekt de aanvankelijk zwarte kleur van het schrift na eenige 

weken weder. 

Beter voldeed hem daarom eene bestrijking met eene oplossing van 

tannine. Niet alleen is deze stof reukloos, maar de eenmaal herstelde 

„warte kleuring der letters is ook veel standvastiger. Natuurlijk is 

echter alleen met galnoten-inkt geschreven schrift langs dien weg 

weder leesbaar te maken. (Journal f. prakt. Chemie 1878, p. 38). 

HG. 



EEN WOORD OVER DE, LUBACHSS OPSTELLEN 
IN DE APRIL- EN MEI NOS, VAN DIT TIJDSCHRIFT. 

Een tijdschrift als het ‘Album der Natuur” kan door het opnemen 

van kritieken slechts ontsierd worden en zoude gewis, wanneer dit 

dikwijls voorkwam, groot gevaar loopen zijn doel te missen. Wanneer 

de Redactie mij dus een paar bladzijden afstaat om enkele opmerkin- 

gen omtrent de bovengenoemde opstellen in het midden te brengen, 

dan zie ik daarin een bewijs dat zij het bizondere belang van het 

in die stukken ook behandelde hygienisch vraagstuk inziet en de wen- 

schelijkheid erkent om dit van alle zijden te bezien. 

Alleen toch voor zoo verre betreft de hygienische strekking wensch 

ik enkele bedenkingen te maken en allereerst aan den geëerden schrijver 

zelven, maar voorts ook aan de lezers van het Album, ter overweging 

aan te bieden. 

Gelijk bekend is, heeft het Geneeskundig Staatstoezicht, van t welk 

de heer ruBacH terecht als een der invloedrijkste leden wordt beschouwd, 

in 1869 en wederom in 1876 (zie Jaarverslag aan den Koning enz. , bladz. 

446) een program van hygiënische hervormingen gegeven, op welks 

uitvoering het sedert bij elke gelegenheid met alle kracht heeft aan- 

gedrongen. 

De hoofdpunten van dit program, namelijk: dat algemeene maatrege- 

len noodig zijn, om den bodem en de wateren vrij te houden van 

organischen afval, zijn echter niet in overeenstemming met de conclusiën 

waartoe voN NÄäGeLr door zijne proeven over de levensvoorwaarden enz. 

der splijtzwammen is gekomen. 
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Dr. ruBacm’s laatste opstel nu bevat eene verdediging van het stand- 

punt dat het Geneeskundig Staatstoezicht ten dezen ingenomen heeft. 

De schrijver wijst er namelijk op, dat sommige conclusiën die von 

NÄGELT uit zijne wetenschappelijke praemissen trekt, in tegenspraak 

zijn met de “medische ervaring”, waaruit het Geneeskundig Staats- 

toezicht zijne argumenten put. 

Ik meen met alle bescheidenheid te mogen betwijfelen of die tegen- 

spraak wel voor iederen lezer zoo duidelijk is, en veroorloof mij dit 

voor een paar gevallen aan te toonen. Ten aanzien van den invloed 

van drinkwater b. v. schrijft Dr. LuBacH aan von NäeeLI de bewering 

toe, dat die onmogelijk een schadelijke kan zijn. Van hooge onwaarschijn- 

lijkheid vindt men wel telkens aanduidingen, maar wie de bladz. 132—137 

van zijn werk met aandacht leest, bespeurt, dunkt mij, duidelijk dat 

VON Näcerr zelf infectie door drinkwater met zijne theorie niet in 

tegenspraak acht. Eenige bladzijden verder bespreekt hij dan ook de 

middelen om drinkwater onschadelijk te maken, die hij wel in zeld- 

zame gevallen noodzakelijk, maar volstrekt niet onder alle omstan- 

digheden overbodig acht. 

Evenzoo komt mij de opvatting van Dr. LuBACH niet juist voor , als 

zoude von Näcrrr’'s theorie verlegen zijn met het feit, dat zich na natte 

zomers en in vochtige woningen koortsen anders dan ‘in betrekkelijk 

zeldzame gevallen, afhankelijk van plaatselijk nauw omschreven toe- 

standen” vertoonen. Het lijdt m. 1. geen twijfel, dat die lokale oor- 

zaken juist door von Näarrr goed worden verklaard, en dat uit zijne 

theorie voortvloeit, dat zij elken dag in elke vochtige woning, en na 

natte zomers op elken vierkanten meter gronds aanwezig kunnen zijn, 

zoodat het aangehaalde feit daarmede niet in tegenspraak is. Positief 

volgt uit VON NÄGELI's wijze van zien alleen dit, dat na natte zomers 

geene uitgebreide epidemieën van koorts kunnen heerschen, en de 

overeenstemming der ervaring met de theorie ten dezen aanzien wordt 

door Dr. vuBacH gereedelijk toegegeven. 

Doch er is iets anders, waarop het van meer belang is de aandacht 

te vestigen. De heeren Inspecteurs houden de schadelijkheid van on- 

zuiver water en van bodems met organische stoffen doordrongen voor 

bewezen en ontleenen daaraan het recht om algemeene maatregelen tot 

voorkoming of opheffing dier schadelijkheid te eischen. 

Nu kan niet worden tegengesproken dat er verscheidene gevallen zijn, 

in welke oogeuschijnlijk het gebruik van vervuild water of het lang- 
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durig verblijf in de nabijheid van eene mestvaalt tot ziekten aanleiding 

„heeft gegeven. Maar in natuurkundigen zin vormen deze gevallen vol- 

strekt geen bewijs. Daarvoor zoude worden vereischt, dat dezelfde 

omstandigheden in de overgroote meerderheid der gevallen tot dezelfde 

gevolgen aanleiding gaven. En dat dit niet zoo is, kan een ieder zien; 

immers de voorbeelden dat het verkeer met rottende stoffen en het 

drinken van vervuild water niet tot ziekten aanleiding geven, over- 

treffen in getal duizende malen de voorbeelden van het tegendeel. Naar 

de natuurkundige methode van onderzoek, die von NäGEL — waar- 

schijnlijk met toestemming ook van Dr. LUBACH — op het gebied 

der stoffelijke verschijnselen als de uitsluitend geldige wil beschouwd 

hebben, kan derhalve hier alleen van mogelijkheid, niet van bewijs 

sprake zijn. 

Een beperkte ervaring, over slechts enkele gevallen loopende, zoude 

dan alleen een bewijs kunnen opleveren, wanneer de diepste grond 

van het verschijnsel, d. i. de oorzaak van het ziek worden en de wet 

volgens welke zij werkt, bekend waren. Dan toch ware het denkbaar dat 

men verklaren kon, waarom die oorzaak in andere gevallen niet tot 

dezelfde uitkomst leidt. Maar het gelukkige bezit dier kennis schrij- 

ven de heeren Inspecteurs zich zelven gewis niet toe, en zij zullen wel 

met de meesten erkennen dat voN Näcerr waarschijnlijk te dien aan- 

zien op een beteren weg is dan iemand zijner voorgangers. 

Er blĳft voor het Geneeskundig Staatstoezicht slechts één weg 

open, om hun recht tot het eischen van de door hen noodzakelijk ge- 

achte hygiënische hervormingen te bewijzen, een weg die ook door von 

NäGeLI (blz. XI der Inleiding) wordt aangewezen in eene plaats. Namelijk 

die regelmatig door epidemieën wordt geteisterd, moeten de woningen in 

groepen worden verdeeld en elke groep moet voorzien worden van een 

bepaald systeem van verweermiddelen tegen de gevreesde bodem- en 

drinkwaterverontreiniging, terwijl eene of meer groepen in den be- 

staanden toestand blijven. Dan zal, wanneer die epidemieën zich wederom 

eenige malen hebben vertoond, kunnen blĳken of eenig systeem van 

afvoer voordeelig of madeelig voor de gezondheid der bewoners is. 

Zoodanige proef is eene natuurkundige en voert, ook wanneer de oor- 

zakelijke samenhang der verschijnselen nog niet bekend is, tot eene 

voor praktische oogmerken voldoende zekerheid. 

Ik hoop te hebben aangetoond, dat de Inspecteurs van het Genees- 

kundig Staatstoezicht dwalen, wanneer zij meenen hunne stellingen te 
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moeten handhaven “tot dat de juistheid van die hunner tegenstanders 

zal zijn bewezen.” Op hen, die den bestaanden toestand willen wijzi- 

gen, rust de verplichting om de noodzakelijkheid dier wijziging aan te 

toonen tegenover hen, welke dien toestand op historische gronden 

goedkeuren en die goedkeuring door eene wetenschappelijke theorie on- 

dersteunen. 

J. W. GUNNING. 

De redactie van het “Album der Natuur” heeft aan bovenstaande re- 

gelen geene plaats willen weigeren. Het zij mij nu ook vergund er 

een paar woorden bij te voegen. 

Vooraf zij gezegd dat ik niet, zoo als Prof. GUNNING schijnt te mee- 

nen, opgetreden ben als verdediger van de inzichten van het Genees- 

kundig Staatstoezicht. Geheel onafhankelijk van dit, heb ik in mijn 

opstel den indruk, dien Näemrrr's boek op mij maakte, getracht weer 

te geven. De beginselen, die dat Staatstoezicht aankleeft, zijn trouwens 

die, welke totdusver door de uitstekendste hygieinisten van Engeland, 

Frankrijk en Duitschland werden aangenomen, en waaraan in ons land 

ook eene commissie uit de natuurkundige afdeeling van de Koninklijke 

Akademie der Wetenschappen nog niet zoo lang geleden haar zegel 

hechtte. 

Ik heb blads. 132 — 137, en 141 en 142 van Näerrr nog eens aan- 

dachtig overgelezen, maar vind er niet in wat Prof. GUNNING er in 

bespeurt. Ik vind daar, ja, enkele minder bepaalde uitdrukkingen; maar 

deze worden te niet gedaan door andere meer stellige uitspraken, 

als b. v.: “In den schlechtesten Trinkwasser sind... die Fäulnisspilze 

und: Päulnissproducte in so geringer Menge vorhanden, dass wûr die Purcht 

vor demselben geradezu als Hinbildung bezeichnen können,’ — en wanneer 

de meening, dat contagiën, die in het drinkwater geraakt zijn, scha- 

den kunnen, “durch die Theorie zwar nicht absolut unzulässig, aber doch 

fast zur Unmöglichkeit unwarscheinlich gemacht” wordt verklaard. — De 

iets meer dan ééne bladzijde, die Näcrrr aan waterzuivering wijdt, 

beteekent al zeer weinig, wanneer de schrijver zelf begint met te 

verklaren, dat ‘“die Behandlung der Frage, wie das Wasser unschädlich 

gemacht werden könne, eigentlich fast überflüssig”’ is. Maar wat hier alles 

afdoet is, dat Näcerr, wanneer hij zich zelven gelijk en aan zijne the- 
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orie getrouw wil blijven, verontreinigd drinkwater in geen geval schadelijk 

kan achten, bepaaldelijk met het oog op infectieziekten — omdat vol- 

gens hem de infectiezwammen daaruit onmogelijk in het bloed kunnen 

geraken, tenzij (en dit is de eenige uitzondering die hij toelaat) 

wanneer het slijmvlies van het spijskanaal verwond is. 

Prof. GUNNING heeft (“tligt misschien aan mij) het verband, waarin 

mijne woorden: “in betrekkelijk zeldzame gevallen, afhankelijk van 

plaatselijk nauw omschreven toestanden”, voorkomen, niet juist opge- 

vat. Ik bedoel, dat uit Näerrr's theorie zou moeten volgen dat, na 

natte zomers en in te dier tijde vochtige woningen, koortsen slechts 

in zulke enkele gevallen en afhankelijk van zulke toestanden zouden 

kunnen ontstaan, — terwijl de ervaring juist leert dat, na en gedu- 

rende zulk eene natte weersgesteldheid, koortsen (ofschoon niet epide- 

misch heerschende) soms alles behalve zeldzaam kunnen zijn, evenals 

dat met typhus ook het geval is. En dáárvan blijf ik tot nadere infor- 

matie volhouden, dat het door Näcerr met opgehelderd wordt. 

Het meest drukt Prof. GUNNING op de in natuurkundigen zin ge- 

ringe bewijskracht van de gevallen, die voor het schadelijke van een 

onreinen bodem en onrein water pleiten. De ruimte laat mij niet 

toe daarover uitteweiden, en ik bepaal mij tot het volgende. Die ge- 

vallen zijn niet maar “enkele”, zeldzame en geïsoleerde gevallen; men 

kan een zeer groot aantal aanvoeren, die gelijkstaan met die, welke 

ik op bladz. 208 en vgg. heb vermeld. Deze bewijzen — niet dat elke 

onreine bodem en alle onrein water altijd en overal ziekte veroorzaken; 

— dit heeft mijns wetens niemand ooit beweerd; ook zelfs niet dat 

zulk een bodem of zulk water dat in den regel doet; — maar wél, 

dat deze onder zekere omstandigheden dat kunnen doen en het zeer dik- 

wijls doen. Kenden wij nu die omstandigheden, dan zouden wij ons 

uitsluitend tegen deze kunnen richten. Maar wij kennen ze niet, even- 

min als NäceLr weet onder welke omstandigheden de splijtzwammen 

schadelijker of onschadelijker worden (S. 218). Dit weten wij dus al- 

leen: dat een onreine bodem of onrein water in zeer vele gevallen 

zeer schadelijk wordt. En al staan nu tegen elke vijf zulke gevallen 

honderd over, waarin men van schadelijkheid niets bespeurt, dan eischt 

toch het publiek belang dat men vooralsnog een onreinen bodem en 

onrein water in Aet algemeen voor zeer bedenkelijk houdt en daarom 

alle pogingen blijft aanwenden om die rein te bewaren. 

Dat roodvonk besmettelijk is, wordt door de geneeskundigen aan- 
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genomen. En toch is het getal van hen die, aan de beweerde besmet- 

ting blootgesteld, niet het roodvonk krijgen, oneindig veel grooter dan 

het aantal van hen, die bij zulk eene blootstelling wel aangetast wor- 

den. Daar komt nog bij, dat de gevallen lang niet zeldzaam zijn, waarin 

iemand roodvonk krijgt, zonder dat men ontdekken kan van wien hij 

die ziekte heeft gekregen. Blijkt daaruit dat het beweren: dat roodvonk 

besmettelijk is, allen grond mist, en dat de raad, om zich buiten nood- 

zakelijkheid niet met roodvonklijders in contact te stellen overtollig en 

onredelijk is? 

Over de door Näcerr aangeraden proefneming zal ik hier niets zeg- 

gen; zij zou, naar ’t mij voorkomt, niet gemakkelijk uitvoerbaar zijn. 

Tegenover de laatste zinsnede van Prof. GUNNING zij het mij vergund 

mijne meening te stellen, dat op hen, die tegenover eene stelling, welke 

vrij algemeen door de beoefenaren van eenig vak wordt aangenomen, 

en wel, naar deze meenen, op grond van feiten, — eene andere , nieuwe 

stelling verkondigen, de verplichting rust om òf de juistheid van hun 

eigen stelling te bewijzen, Òf aan te toonen dat de feiten, waarop de 

aangenomene meening berust, 'tzij onwaar, dus geen feiten zijn, ’t zij 

verkeerd geduid worden. Prof. GUNNING zal wel niet beweren dat NäceLr 

het eerste doet; maar nog veel minder ontzenuwt deze de ervaringen, 

op grond van welke de toestand, dien Prof. GUNNING de “bestaande” 

noemt, vrij eenstemmig en sedert lang veroordeeld en afgekeurd is. 

Wanneer overigens mannen van erkende verdiensten, zooals bij ons 

Prof. GUNNING, zich de zaak willen aantrekken en voor en tegen de theorie 

en gevolgtrekkingen van NäeeLt strijden, dan mag men hopen dat 

eene grootere zekerheid, dan wij tot dusver bezitten, van dien strijd 

eenmaal de vrucht wezen zal. 

D. Lusacn. 
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DOOR WIJLEN 

Dr. G. A. VENEMA. 

Het slagnet is voor de eenden niet minder dan voor de ganzen 

een verschrikkelijk werktuig. De tamme eenden, die de vogelvanger, 

langs sommige randen van het net eene plaats geeft, lokken hare 

wilde natuurgenooten door haar vroolijk en opgewekt gekwaak naar 

de netten heen, en velen, die de hoop bezielt eenige aangename oogen- 

blikken bij hare tamme verwanten door te brengen, worden door 

het net bedekt en daarna door den vogelvanger snel gedood, of zoo 

het net haar niet bereikt, redden zij zich, van schrik bevangen, door 

een overhaaste vlugt. 

De roep-eenden bij de netten zijn natuurlijk tamme eenden, maar 

hare vederen moeten met die der wilden ongeveer overeenkomen. De 

beste roep-eenden zijn de onder het slagnet gevangene Oostersche wilde 

eenden, die door den vogelvanger tam worden gemaakt. De witte en 

bonte eenden roepen niet gaarne en minder aanhoudend dan de grauwe 

eenden. Ook worden ze door de wilde eenden gewantrouwd. 

De vangst van eenden met het slagnet begint ongeveer half Augus- 

tus; half Maart is zij geëindigd. Zij mag alleen plaats hebben gedu- 

rende den tijd, die door Gedeputeerde Staten voor de jacht op het 

waterwild wordt bepaald. 

In de maand Maart vangt men echter in de regel geen Westersche 
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eenden meer. In het begin van Maart of in Februari reeds voelen zij 

den invloed der liefde; de jongen van het voorgaand jaar paren. Zij 

denken dan niet meer aan het geroep der tamme eenden bij het slag- 

net. Dat geroep heeft zijn aantrekkelijkheid voor haar verloren, de koppels 

ontbinden zich langzamerhand in paren. De Oostersche eendvogels echter 

VERKLARING. 

Bij s, s zijn twee woerden vastgestoken , 

de overige 6 woerden zijn in een mand of 

D) j oi hok achter de rietschutting; als er koppels 

wilde eenden komen, laat men ze vliegen ; 

bij XX is voeder waarop zij zich later laten 

nedervallen. Men steekt hier bij s,s de woer- 

den vast, omdat de eenden op die plaatsen 

veelal, als de wilden komen, schrikken en zich 

pogen los te trekken, als wanneer de wilden 

vluchten, zoodra zij zien dat de tammen vast 

zijn. 

TEEKENS, 

Woerd & | Liefst tamgemaakte Oostersche 

Eend e eenden. 

2D n Mand met woerden. 

X Hier is het voedsel voor de woerden. 

AFMETINGEN. 

be = 14 mazen. 

di =" 24 onp 

De mazen hebben eene zijde van 6 c. M. 
Schermyjvan riet 

7 Het net is lang, niet opgesimd, — 24 M, 
EEND 

op den drogen grond. OpgeBinsd al. Hist PDE dE ss. b3aME 

î Ì k-Jângnhets gie LM 
Netten voor het vangen van eenden in het dndesrepepestok DI 

water. 

worden gevangen zoolang zij hier vertoeven. In den regel vangt men 

die eenden in slagnetten alleen bij dag. Is het water op de hooilanden 

echter met een iĳskorst bedekt, al zijn de meren ook nog niet be- 

vroren, dan kapt de vogelvanger wel eens bijten in het ijs, waarin 

zij gaarne vertoeven. Hij legt er zijne netten bij, die in den grau- 
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wen nacht niet door de wilde eenden, hoe wantrouwend zij ook 

zijn, worden opgemerkt. Zonder aan gevaar te denken, zwemmen ze 

argeloos onder het bereik van het slagnet, dat haar bedekt , en waaruit 

ontvluchten niet mogelijk is. Bij dag zouden de eenden het net opmer- 

ken, en zich wel wachten zich in de bijt neer te laten. 

Voor de vangst van eenden van iedere soort is de morgenstond het 

best. De eenden vliegen dan het meest. Later op den dag verminderen 

de koppels in de lucht en dus ook de komst van de eenden bij de netten. 

Op het Zuidlaarder Meer vangt men de meeste eenden bij W. en Z.W. 

wind, hetzij dan dat de eendvogels, bij dezen wind, in het vliegen om 

reisjes door de lucht te ondernemen veel genoegen vinden, hetzij dat 

deze wind, als hij het meer bereikt, geen geluid overvoert , omdat het 

meer in die richting verder van de publieke wegen is verwijderd dan 

bij O., N.O. of 4.0. winden. 

De laatste reden is niet zonder gewicht, althans ik verklaar er het 

feit door, dat bĳ O., N.O. en 4.0. winden de eendenvangst op het 

Zuidlaarder Meer aan den oostkant, die een harden, ondiepen bodem 

heeft, van zeer weinig en wel van veel minder belang is dan bij W. en 

Z.W. wind. Niet ver van de oostzijde van het meer ligt een rijweg, 

en een oostelijke wind draagt ieder geluid, dat op dien weg wordt 

veroorzaakt, tot ver naar het meer over. 

De eenden zijn wel. niet schuwer dan de ganzen, maar de eersten 

zwemmen veelal in het meer en nemen dus gemakkelijker het geluid 

waar dan de ganzen, omdat deze in den regel vliegen, en omdat door 

het gedruisch dat zij daardoor maken, het aankomend geluid voor haar 

onmerkbaar wordt. 

Men vangt de eenden alleen op het water. De droge grond wordt 

door haar bij dag niet betreden. 

In de netten vangt men zoowel oostersche als westersche wilde een- 

den, maar do laatsten, die minder wantrouwend zijn dan de eersten, 

met meer gemak. 

Verder vangt men pijlstaarten en een klein getal slobben en teelings ; 

des najaars enkel eene krik; kreetsen vangt men zelden in het nà- en 

voorjaar. De witte eenden en pijlstaarten, die als het net haar be- 

dekt, onophoudelijk naar boven te springen, ten einde zich zoo mo- 

gelijk door vliegen te redden, en die zoodoende angstige pogingen 

aanwenden om naar boven door het net te ontkomen, verspillen 
nutteloos hare krachten. Het verschrikkelijke net blijft haar bedekken , 
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totdat de vogelvanger de ongelukkigen, door ze te dooden, uit haar lijden 

verlost. Maar de slobben, teelings en krikken, als zij tot haar schrik 

ontdekken dat het net haar belet door de vlucht te ontkomen, hou- 

den den kop aan den grond en spoeden zoo, onder de mazen en het 

sim door, tot buiten het net. Zij verwarren slechts zelden in de mazen , 

de teelings echter meer dan de slobben — en worden daarom slechts 

zelden gevangen, 

De kreetsen, en soms de teelings, kruipen en wringen zich ook door 

de mazen; de eersten meer dan de laatsten, zelfs als de mazen klein 

zijn. Om de vangst dezer vogels te vergrooten, hebben de vogelvan- 

gers afzonderlijke netten met zeer kleine mazen voor het vangen van 

teelings en krikken. De mazen hebben bij deze netten eene zijde van 

42 cM. De figuur op bladzijde 254 geeft een overzicht van de plaat- 

sing der netten. In den regel plaatst men 8, somtijds 6 netten. In 

het laatste geval vordert de vangst 2 personen. 

De eenden zijn bevestigd zoo als men dit met de ganzen doet. Aan 

enkele woerden geeft men bij de eenden eene plaats, anderen zet men 

achter het rietscherm in een mand, om door guspen de eenden te doen 

roepen. Komen er koppels wilde eenden in de lucht aanvliegen en 

vreest de vogelvanger dat zij de netten onopgemerkt zullen voorbij 

vliegen, dan geeft hij aan een of meer tamme woerden uit de mand 

de vrijheid, die zich met spoed bij de wilden voegen, om ze naar 

de netten te brengen. 

Voor die eendenvangst is het niet noodig ganzen bij de netten te 

bevestigen. De eenden houden niet veel van het geroep van ganzen, 

dat voor de eenden niets aantrekkelijks heeft, omdat zij vermoedelijk 

de ganzen als overheerschers beschouwen. Enkele malen wordt er toch 

een gans in het eendennet gevangen. 

Bij de vastgestokene eenden en op de plaats waar de woerden te huis be- 

hooren, is gekookte haver of rogge in het water gebracht. In den om- 

trek van Meppel en in Holland wordt van boekweit gebruik gemaakt. 

Het grootste getal eenden, dat in de laatste jaren door de vogelvan- 

gers te Foxhol in één slag is gevangen, beliep bij dag 51; bij nacht, 

in een bijt, 99 stuks. 

Die gelukkige dagen zijn voor den vogelvanger maar al te zeldzaam. 

Behalve de vogelvanger door slagnetten en in eendekooien, bedreigt ook 

de jager de wilde Westersche eenden haar met den dood. Schuilende 

langs de wateringen en slooten, langs de oevers der meren, poelen 
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en veenputten, weet hij haar tot op eenen afstand te naderen, die door de 

draagkracht van zijn geweer wordt overtroffen. De vangst is op die 

wijze voor iederen jager wel niet groot, maar door de vele jagers, die 

zich er mede bezig houden, wordt toch jaarlijks een aanzienlijk getal 

eenden geschoten. Vóór dat de jonge eendjes, die men soms tot een 

14tal bij de moeder aantreft, kunnen vliegen, zijn ze goede duikers. 

Om ze dan te vangen, plaatst men in de afwatering of sloot, waar- 

in zich de wilde eend met hare kiekens bevindt, overdwars een scha- 

kelnet en wel zoo, dat de bovensim 1 of 2 decimeters boven het wa- 

tervlak uitsteekt. Dan zendt men den jachthond te water, die ze voor- 

uitdrijft. De jongen schieten snel onder het water door, en als ze het 

net bereiken, verwarren zij in de mazen, waarin ze den dood vinden. 

Zelfs zoo zij bij het net aan de wateroppervlakte komen, merken ze, 

door angst als verblind, het boven het water uitstekende net niet op; 

zij verwarren in de mazen en worden òf door den hond òf door den 

jager gedood. 

Voor de smeenken begint de vangst met den aanvang van April of 

iets later. Zij bereikt haar einde ongeveer half Mei. Een N., 4.W. of 

O. wind en betrokken lucht begunstigen de vangst. 

De vangst geschiedt op den drogen grond en liefst aan inhammen 

van het meer. Daarom vangt men de smeenken het meest aan den 

oostkant van het Zuidlaarder en aan de noordwestzijde van het Fox- 

holster meer, waar zeer geschikte inhammen voor die vangst worden 

gevonden. Buitendien worden ze des voorjaars soms in de ganzennet- 

ten in het water gevangen. 

Zijn er veel smeenken op het Zuidlaarder meer, dat er soms voor 

een deel mede bedekt schijnt, en is het slagnet langs een inham uitge- 

spannen, dan drijft een der vogelvangers, in eene boot gezeten, de 

smeenken langzaam naar dien inham heen. Dan verlaten vele smeenken, 

tegen het net, zeer voorzichtig het water, waartoe zij genoodzaakt wor- 

den, omdat langs den inham, terzijde van het net, takjes van wilg 

of els in den grond zijn gestoken, waartusschen zij zeer ongene- 

gen zijn zich te begeven. Als het net uitgespreid over den grond 

werd gelegd, zouden de smeenken, die verstandiger zijn dan velen 

meenen, van schrik bevangen, haastig de vlucht nemen. Daarom neemt 

men het net te zamen; men graaft eene goot, waarin het onder de sim 

wordt geborgen. Daarna wordt de sim van boven met afgesneden gras be- 

dekt, zoodat de smeenken van sim, van touwen en net niets bespeuren, 
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In de onderstaande figuur vindt men aangewezen hoe de slagnetten 

voor het vangen van smeenken worden geplaatst. Zooals men daaruit zien 

zal, slaan twee netten naar elkander over: het derde net beweegt 

zich, in tegenoverstelling van dat voor eenden, naar de zijde van het 

meer, omdat van die zijde de smeenken het net naderen. 

VERKLARING. 

De genten en woerden heeft men, ieder in een 

hok, achter het rietscherm. Men laat ze opvol- 

gend vliegen als er smeenken den wal naderen ; 

zij vallen later neder!, ieder bij zijn wijfje; de 

ganzen bij X, de woerden bij #, waar zij 

gekookte haver of rogge vinden. 

De mazen van het smeenkennet hebben eene 

zijde van 5.8 centimeter. De springstokken 

zijn lang 1.5 M.; het net heeft eene lengte van 

18 M. De springstokken zijn 16 M. van elk- 

ander verwijderd. Het net reikt nog 1.5 voorbij 

de springstokken , zoodat het 19 M. lang is. 

TEEKENS, 

Gent 
|A albifrons weenkies. 

Gans O 

Woerd & | Liefst tamgemaakte Oostersche een- 

Eend den. 

Riel \\schierm 
EEN 

® Paaltjes in den grond. 

Netten voor het vangen van smeenken 

op den drogen grond. 

Voor roep-eenden maakt men gebruik van de grauwe tamgemaakte 

Oostersche eenden, die men ook voor de tamme eenden bezigt, en te- 

vens van tamme weenkies. De smeenken toch zijn niet zoo op het gezel- 

schap harer soort gesteld als de wilde eenden. Zij luisteren gaarne naar het 

geroep der tamme eenden en weenkies, en vinden haar gezelschap aan- 

genaam, 
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Als de vangst van smeenken een aanvang peemt, zijn in den regel 

alle ganzen, behalve de schierlings, reeds naar hare zomerverblijven 

teruggekeerd, en daaraan mag het worden toegeschreven dat men in 

de slagnetten voor smeenken geene ganzen, nu en dan slechts een schier- 

ling opdoet. 

Omtrent de plaatsing der eenden en weenkies geeft de teekening 

voldoende aanwijzing. De eenden-woerden en ganzen-genten zijn meest 

bij de netten bevestigd, enkele woerden vliegen in den regel heen en 

weder. Ook bij deze netten vinden de vogels voedsel van gekookte ha- 

ver en rogge. 

Zoo als ik vroeger reeds heb opgegeven, zijn de smeenken terecht 

zeer bevreesd voor valken. Van al de soorten van eenden is er geene, waarop 

die roofvogels meer belust zijn dan op de smeenken. Duizenden dezer 

goedhartige vogels vluchten van schrik bevangen, wie weet waar- 

heen, als een enkele valk tusschen haar op zijn prooi nederschiet. De 

vogelvanger handelt in zijn belang, als hij het getal valken vermindert 

Zijn er van deze roofvogels in den omtrek van den vogelvanger, dan 

dient hetzelfde werktuig, het slagnet waarmede hij de smeenken 

vangt, ook om de valken te dooden, 

Hij maakt dan eene levende smeenk op of bij het slagnet vast. 

Waagt de valk het nu den vogel aan te vallen, dan slaat de vogel- 

vanger het net om en de valk vindt er evenzeer den dood als de 

smeenk die hij vervolgt. 

De vangst van smeenken kan soms aanzienlijk zijn. Een vogelvanger 

te Foxhol heeft mij medegedeeld, dat hij eens in ‘één slag 179 stuks en 

gedurende één dag, in de maand April, 264 stuks smeenken onder het 

slagnet had gevangen. 

De Foxholster vogelvangers, ten getale van 6 personen, houden zich 

in deze provincie met de eendenvangst door middel van slagnetten bezig. 

Naar ik meen vangen de vogelvangers te Scharmer alleen ganzen. 

De vangst te Foxhol is thans niet groot. Zij vermindert ten gevolge 

van het afnemen van het getal eenden van elke soort, dat ons bezoekt. 

In 1870 werden er ongeveer gevangen: 1200 smeenken, 600 wilde 

eenden, 200 pijlstaarten, 50 slobben, 50 teelings en eenige krikken 

en kreetsen. 

In 1870 werden verkocht: de wilde eenden voor 70 cent, de pijl- 

staarten voor 50 cent, de smeenken en slobben voor 35 cent, de tee- 

lings voor 17'/, cent het stuk. 
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Bij deze prijzen wijkt de verhouding eenigszins af van die, welke bij 

de in eene! kooi gevangen eenden is aangenomen. 

In den stijgenden prijs dezer vogels, die vóór October hier worden 

geropt en verkocht, maar die na October met de vederen, door tus- 

schenkomst van poeliers, naar de Londensche markt worden gezonden, 

vindt de vogelvanger eenige vergoeding voor de afnemende vangst; 

maar de prijs der levensmiddelen is tot eene hoogte gestegen, die den 

vogelvanger voor zijn onderhoud en dat van zijn gezin tot grootere 

uitgaven dan vroeger noodzaakt, en hieraan is het toe te schrijven, dat 

hij , trots alle inspanning , nauwelijks met zijne verdiensten zijn noodwen- 

dige uitgaven kan bestrijden. 

De voogd van het eiland Rottum houdt zich somtijds in de maan- 

den November en December met het vangen van eenden in de slag- 

netten bezig. Hij vangt in den regel niets dan wilde eenden, zonder 

dat ik kan opgeven of zij tot de Oostersche of Westersche verscheiden- 

heid behooren, alsmede teelings en smeenken. De vangst is er echter on- 

beduidend. In den winter van 1871—1872 bedroeg zij slechts 5 stuks. 

Overigens weet ik niet dat elders in de provincie eenden met slag- 

netten worden gevangen. 

De vangst van eenden met slagnetten vordert eene akte, die van 

smeenken niet; hiervoor schijnt het voldoende een consent te bezitten, 

dat kosteloos door den Commissaris des Konings wordt afgegeven. 



EDISONS PHONOGRAAF. 

DOOR 

W. M. LOGEMAN. 

Weinige dagen nadat dit werktuig het eerst te Londen was ver- 

toond, gaf Prof. HARTING in dit tijdschrift een kort bericht aangaande 

zijne inrichting en werking. Later beschreef Dr. VAN HENNEKELER, in 

Eigen Haard, dit uitvoeriger en met behulp van middelerwijl bekend 

geworden afbeeldingen. Wat daarna aangaande hetzelfde onderwerp is 

medegedeeld, wensch ik hier kortelijk te bespreken. | 

Vooraf zal het misschien voor sommige lezers niet ondienstig zijn, 

een terugblik te werpen op het werktuig en zijn gebruik, aangezien 

niet allen kunnen gerekend worden met de boven aangeduide artikelen 

bekend te zijn. 

Wie den telephoon kent, zal niet veel toelichting behoeven om, met 

behulp der afbeelding op de volgende bladzijden, zich een denkbeeld van 

de phonograaf te vormen. Men ziet daar iemand , dien men zieh moet voor- 

stellen als bezig met luid te spreken tegen een dun, in een ringvormigen 

rand bevestigd metaalplaatje. Dit draagt aan de andere, in de figuur 

onzichtbare, zijde een vrij scherp toegespitst stalen staafje. Al sprekende 

draait de proefnemer aan een krukje en doet dus den koperen cylinder 

vóór hem om zijne as wentelen niet alleen, maar zieh ook evenwijdig 

met die as voortbewegen. Dit laatste geschiedt doordat de spil, die 

17 
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den cylinder ondersteunt, veel langer is dan anders noodig zou wezen 

en aan het eene eind van een schroefdraad is voorzien. Een van de 

twee stijltjes, die deze spil dragen — dit eene slechts is in de figuur 

zichtbaar — is van een moerschroef voorzien, waardoor heen zich de 

eerstgenoemde schroef bij het draaien beweegt. Geheel dezelfde schroef- 

gang is ook gesneden op den omtrek van den cylinder zelven. Een 

gevolg hiervan is dat, als het bovengenoemde spitsje, voordat men 

begint te draaien, zóó gesteld is, dat de punt daarvan aan het linker- 

If Hi 

in 

Fig. 1. 

uiteinde van den cylinder, juist in het midden tusschen twee schroef- 

draden, zich bevindt, dit steeds het geval zal blijven gedurende al de 

omwentelingen des cylinders. Om den cylinder heen is een passende plaat 

bladtin gekleefd, die den schroefdraad bedekt. Spreekt men nu, al 

draaiend, gelijk het hier is voorgesteld, terwijl het stiftje aan het blad- 

tin raakt, dan worden de trillingen, die door het spreken in het 

plaatje zijn opgewekt, op eene aanstons nog nader te bespreken wijze 
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in het bladtin geregistreerd. Een zware looden schijf, aan het linker- 

uiteinde der spil geplaatst, dient om, zonder al te veel moeite, aan de 

spil eene genoegzaam gelijkmatige beweging te kunnen geven bij het 

ronddraaien. Zij dient, zou men kunnen zeggen, als vliegwiel. 

Hebben nu op deze wijze eenige tot het plaatje gesproken woorden 

hunnen indruk in het bladtin gemaakt, dan schroeft men, terwijl 

voor een oogenblik de aanraking van dit laatste met het stiftje 

wordt opgeheven, den cylinder terug tot iets verder dan waar de in- 

a 

drukken beginnen, en doet het stiftje weder. aan het bladtin ra- 

ken. Men behoeft nu slechts het krukje te draaien in de eerst bij 

het spreken daaraan gegeven richting en met zooveel mogelijk dezelfde 

snelheid, om uit een geluidstrechter, die nu vóór het plaatje is geplaatst, 

de eerst gesproken woorden op nieuw te hooren. Meestal behoeft men 

niet, zoo als in de afbeelding, het oor dicht bij den trechter te hou- 

den, en kan het gesprokene tot op meters afstand vernomen worden, 
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«Ik heb”, zeide KöNie, de beroemde vervaardiger van instrumenten 

voor de geluidsleer te Parijs, toen hij voor het eerst de phonograaf 

had hooren spreken, “ik heb twaalf jaren lang gepoogd een werktuig 

(namelijk de in 1864 door hem het eerst vervaardigde phonauto- 

graaf, waardoor ook tonen werden geregistreerd, maar zonder deze 

te kunnen teruggeven) al meer en meer te volmaken, dat de onmo- 

gelijkheid scheen te bewijzen van de verschijnselen, waarvan ik nu ge- 

tuige ben geweest.” 

Dit woord verdiend bewaard te blijven. Het zal, als na eenige ja- 

ren de phonograaf een dagelijksche zaak, zal zijn geworden, kunnen 

dienen om te herinneren aan de verbazing, die het eerste optreden van 

dit werktuig, zoo niet bij alle dan toch bij de meeste physici, te weeg 

bracht, en het wantrouwen rechtvaardigen, waarmede de eerste be- 

richten dienaangaande door velen werden ontvangen. 

Zij werden spoedig gerustgesteld. En zelfs zij, die gaarne meer in 

bijzonderheden de inrichting wenschten te leeren kennen, werden vol- 

daan, toen het Engelsche tijdschrift Nature de hiernevens overgeno- 

men afbeelding (Fig. 8) in doorsnede gaf, met behulp waarvan een ge- 

schikt instrumentmaker eenige kans hebben zou om eene werkende kopie 

van het Edisonsche instrument te maken. Is zij daarom reeds opmer- 

kelijk, nog meer is zij dit en verdient zij eene korte beschrijving , om- 

dat zij, zoodra de phonograaf eens zoover zal gekomen zijn, dat 

hij uit het kabinet van den physicus in het werkelijke leven kan over- 

gaan, ons in staat zal stellen te beoordeelen door welke — misschien 

zeer luttele — verandering dit mogelijk is geworden. 

À is hier het meergenoemde plaatje, dat door de stem van hem die 

spreekt, terwijl hij zijn mond bij F houdt, in trilling wordt gebracht, 

en dat hier niet, gelijk in den telephoon, van iĳjzer moet zijn. gemaakt, 

maar toch in de tot nog toe bekende exemplaren van de phonograaf, 

naar het schijnt, steeds een ijzeren is. Laat ons dit het trilplaatje noe- 

men. De ring BB, die dit plaatje aan den rand ondersteunt, wordt 

zelf stevig vastgehouden door den standaard G, die evenwijdig met de 

as van den cylinder op de grondplaat van het instrument kan ver- 

plaatst worden over de stang H, maar in elken stand door de draad- 

schroef S onwrikbaar wordt vastgesteld. Aan dien standaard G is ook 

nog het kleinere stukje B bevestigd. Dit draagt ten eerste een veer- 

krachtige kussentje, door afsnijding van eene dikwandige gevulcanie 
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seerde caoutchoucbuis verkregen, dat uitmiddelpuntig tegen het tril- 

plaatje drukt, om dit af te dempen, Men heeft namelijk gevonden dat 

TTN 
addon kaat Jl 

U (u [ 

ril 
gaan OLAND 

zulk een afdemping voordeelig is, wel niet voor de sterkte der opge- 

nomen en weergegeven trillingen, maar wel voor de duidelijkheid der 

laatste, omdat het trilplaatje daardoor verhinderd wordt door zijne 

eigene veerkracht die trillingen te wijzigen. Om dezelfde reden zeker 

is ook het beurtelings schrijvende en ontvangende spitsje P niet recht- 

streeks aan het trilplaatje verbonden, maar bevestigd aan een veer- 

krachtig staalreepje, dat aan het einde van bovengemeld stijltje H 

vastzit en door een dergelijk veerkrachtig kussentje met het trilplaatje 

in verbinding staat. 

Wordt er nu bij F' luid en duidelijk gesproken, dan geraakt het tril- 

plaatje en daardoor het stiftje P in trillende beweging en, terwijl dit 

laatste te voren slechts het bladtin niet of nauwelijks indrukte, zal 

het nu bij elk gedeelte eener trilling, waarbij het zich naar de as des 
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cylinders beweegt, dit sterker indrukken en bij elke tegenovergestelde 

beweging minder of in het geheel niet. Bij het ronddraaien des cylin- 

ders ontstaat er dus in het bladtin een dan eens diepere, dan weder 

Fig. 4. 

, OM > odt SS oo mo SS oo 098 m4 

nauw merkbare groef, waarvan een gedeelte, als het metaal vlak is 

uitgestrekt, onder een sterk vergrootglas zich vertoont als hierboven 

is voorgesteld. 

Om van den vorm dier groef iets naders te weten te komen, heeft 

MAYER een stiftje, zooveel mogelijk gelijk aan P, daartegen aan ge- 

drukt, terwijl genoemd stiftje verbonden was aan den korten arm 

van een lichten en zeer beweegbaren, ongelijkarmigen hefboom. De 

lange arm van dezen droeg ook een, nu zeer fijn, stiftje, dat raakte 

aan de met lampzwart bedekte oppervlakte van een glasplaat. Werd 

nu de cylinder gedraaid en de glasplaat evenwijdig met zich zelve en 

met den hefboom voortgeschoven, dan ontstond er op die plaat een 

Fig. 5. 

TN 

vergroote afbeelding der beweging van het eerste stiftje, een vergroot 

profiel als het ware van den bodem der groef, die de hierbovenstaande 

gedaante had. 

Beide afbeeldingen hebben betrekking op dezelfde groef, die ver- 

kregen was door den klank van de letter a in het Engelsche woord 

bat — dus ongeveer die der letter e in het Hollandsche woord bek — 

in het mondstuk F' te zingen. 

Men ziet, die gedaante is zeer onregelmatig. Dit kan niemand ver- 

wonderen, die bekend is met de wijze waarop de vocaalklanken door 

verbinding van een toon met zijne boventonen ontstaan , gelijk door HELM- 

HoLTz het eerst door eene uitvoerige reeks van proefnemingen is ver- 

klaard en bewezen. Daardoor weet men dat alleen van den klank oe 

een regelmatig golvende lijn als doorsnede van de bladtingroef kan 

verwacht worden en dat alle andere klanken groeven met doorsneden 

van hetzelfde karakter als de boven afgebeelde moeten te weeg brengen, 

maar die telkens, al naar gelang van de voortgebrachte klanken, ver- 

schillen opleveren. 

Diezelfde onregelmatigheden in de beweging, welke die ongelijkma- 



EDISON'S PHONOGRAAF. 267 

tige indrukselen in het bladtin hebben te weeg gebracht, moeten nu 

ook weder door het plaatje getrouw worden weergegeven, zoodra het, 

in plaats van de trillingen van het gesprokene woord op te vangen 

en op het bladtin over te brengen, die integendeel van het bladtin 

overneemt: als het instrument, om zoo te zeggen, van hoorder spre- 

ker is geworden. Dat het dit doet en krachtig genoeg doet om een 

zoo “gehoorde” vocaal duidelijk ‘na te spreken” is reeds verwonderlijk 

genoeg. En wezenlijk verbazend wordt dit, als men bedenkt dat dit 

‘“naspreken” niet slechts voor vocaalklanken verkregen is, maar dat 

op die wijze geheele woorden en volzinnen worden weergegeven, dus ook 

consonanten, die in de geluidsleer wel niet anders kunnen worden aan- 

geduid dan als verschillende wijzen om een vocaalklank te doen be- 

ginnen en eindigen. Hoe onbegrijpelijk, men zou bijna zeggen onmeetbaar 

kort die wijziging in den klank ook duren moge, en hoe gering ook het 

verschil dat daarin moet bestaan om voor ons oor den eenen of anderen 

medeklinker hoorbaar te maken, toch moet ook dit, in den vorm van 

een deel der groef, duidelijk worden opgenomen en als ’t ware vastgelegd , 

terwijl men het instrument toespreekt. Wanneer men zich eens de 

groeven, door het uitspreken van twee geheel verschillende volzinnen 

in het bladtin voortgebracht, op de zooeven beschreven wijze vergroot, 

liet afbeelden en deze afbeeldingen nevens elkaar plaatste, dan zou 

men verbaasd staan over de onmogelijkheid om, anders dan door hoogst 

nauwkeurige vergelijking, een verschil tusschen die beide aan te wijzen. 

En is dit verschil reeds zoo weinig in ’toog vallend bij vergrooting 

der afbeeldingen, zooals waarvan hier sprake is, hoe gering moet het 

dan wel niet in werkelijkheid zijn ! Men bedenke , om zich hiervan eeniger- 

mate een voorstelling te kunnen vormen — eenigermate slechts, 

want van grootheden als die hier door getallen moeten worden uitge- 

drukt, is eene eigenlijke voorstelling niet wel mogelijk — dat het 

plaatje van een gewonen telephoon, als het in zijn ring is geplaatst als 

altijd, doch zonder magneet in zijne nabijheid, die de bewegingen van 

het centrale deel slechts belemmeren kan, door een krachtigen toon 

uit een orgelpijp trillend, in het midden op en neder gaat door een 

ruimte niet grooter dan ',,,, millimeter *! 
men 

* Deze uitkomst is door Dr, srnks te Deventer verkregen langs experimenteelen weg, op 

eene zoo gelukkig gevonden wijze, dat het ons leed doet hier dienaangaande niet ín bijzon- 

derheden te kunnen treden. Zie Maandblad voor natuurwetenschappen 1878, bl. 88 e. v. 
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Nu kan het trilplaatje van een phonograaf zeker merkelijk dunner 

of grooter zijn dan het bovengenoemde en dus door hetzelfde geluid eene 

grootere trillingswijdte verkrijgen. Maar daartegenover staat, dat zulk 

een plaatje bij het gebruik, veel minder nog dan dat van een tele- 

phoon, vrij trillen kan, daar het voortdurend met het bladtin in aan- 

raking is en dit indrukken moet. Het is dus zeer waarschijnlijk dat 

de trillingswijdte daarvan, zoo al, dan toch zeker niet véél grooter 

kan zijn dan de boven opgegevene. 

Blijkt uit deze en soortgelijke beschouwingen eerst recht, hoe be- 

wonderenswaardig een werktuig de phonograaf mag heeten, dan mo- 

gen zij tegelijk ons aanleiding geven om onze verwachtingen daarvan 

niet te hoog te spannen aangaande zijne werkingen en ons vrede doen 

hebben met eenige onvolkomenheden, waaraan, naar men hier en 

daar vermeld vindt, het werktuig nog mank gaat. De eerste en voor- 

naamste daarvan laat zich althans uit het bovenstaande gereedelijk 

verklaren: het gebrek namelijk dat de phonograaf het eene woord veel 

gemakkelijker en duidelijker dan het andere opneemt en weergeeft en 

dat dit, voor enkele klanken, in sommige exemplaren van het werk- 

tuig bijna onmogelijk schijnt. Dit zijn tekortkomingen, aan elk eerste 

optreden van een nieuwe uitvinding onafscheidelijk verbonden, als- zij 

niet vooraf door allerlei beproevingen is gewijzigd en verbeterd. En 

dat eprsoN daartoe den tijd niet heeft genomen, maar haar, voor zij 

volkomen rijp was, in het publiek heeft gebracht... wie zal hem dit, 

nu het een uitvinding gold, zoo verrassend en zoo nieuw, ernstig ten 

kwade duiden. Bovendien: wie weet in hoeverre, op ’t oogenblik dat 

wij dit schrijven, door een elders verkregen verbetering, dit bezwaar 

reeds is opgeheven! Niemand kan dit onmogelijk achten bij de snel- 

heid, waarmede in den laatsten tijd de uitvindingen op dit gebied elk- 

ander hebben opgevolgd. 

Dit zelfde geldt, in nog hoogere mate misschien, van een ander be- 

zwaar, dat evenals het eerste aan het licht gekomen is, zoodra de 

phonograaf niet vertoond werd van wege den uitvinder, maar door 

een onpartijdige onderzocht. Het bladtin toch, door zijn weekheid een 

uitmuntend materiaal voor het opnemen van de trillingsindrukken, 

is daardoor juist ook weinig geschikt om die te bewaren. Of met an- 

dere woorden: die indrukken, zoodra ze meer dan eenmaal dienen 

zullen om in luchttrillingen te worden omgezet en dus hoorbaar ge= 

maakt, blijken daarbij spoedig, door de onvermijdelijke beweging van 
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de stift daarover heen, hunne scherpte te verliezen, zoodat de duide- 

lijkheid van het gesprokene bij elke herhaling minder wordt. Eprson 

zelf is er reeds op bedacht geweest om aan dit bezwaar te gemoet te 

komen door de indrukken te ontvangen op eene plaat van veel stevi- 

ger materiaal dan bladtin: ĳĳzer of koper. Dit moet hem reeds ge- 

lukt zijn; maar het schijnt toch dat daaraan nog bijzondere bezwa- 

ren zijn verbonden. Men heeft althans nog niet vernomen dat het 

bladtin voor goed door een andere stof is vervangen. Ook in de 

allerlaatste berichten niet, van EpisoN zelven. Deze zijn in Nature 

weergegeven uit de North American Review. Het belangrijkste daarin 

is eene korte beschrijving van de wijziging, die hij in den vorm 

van de phonograaf heeft aangebracht. In plaats van den schroef- 

vormig gegroefden cylinder, gebruikt hij nu een platte schijf met 

een spiraalvormige groef, die door een uurwerk wordt rondbewogen. 

De oppervlakte van die schijf is niet grooter dan omstreeks 63 

vierk. centimeters. Toch kunnen daarop gemakkelijk en met ruimte 

100 woorden worden “ingegroefd”, en zou het mogelijk zijn dit getal 

tot 40000 te brengen. Twee tinblaadjes op elkaâr, op zulk een schijf 

gelegd, worden met evenveel gemak als een enkel ‘““ingegroefd”, zoo- 

dat als men een daarvan verzendt in plaats van een brief aan den be- 

zitter van een gelijk en gelijkvormig werktuig, men toch altijd nog 

een kopij daarvan in zijn bezit houdt. Voor dit gebruik biedt zeker 

de schiĳfvorm onmiskenbare voordeelen boven den eerst gebruikten 

cylinder aan. 

Verder behelst het stukje nog menigerlei aanwijzing en beschouwing 

van het uitgebreid en veelsoortig gebruik, dat van de phonograaf zal 

worden gemaakt. Deze gaan zoo mogelijk nog verder dan die van som- 

mige fransche feuilletonschrijvers over hetzelfde onderwerp en over den 

telephoon. Dat is zéér ver. De boekdrukkerij b.v. zal over niet langen 

tijd door spreken tegen het trilplaatje en dus het lezen van een boek 

vervangen worden door het hooren van wat de tinschijf verhaalt. 

Voor het oogenblik en voor ons zijn zulke beschouwingen van wat 

EDISON van zijn toestel verwacht zeker voornamelijk daardoor van be- 

lang, dat hij zelf die verwachtingen uitspreekt. Want daardoor wordt 

het althans waarschijnlijk dat hij de bovengenoemde gebreken van zijn 

werktuig zoo niet geheel en ten volle, dan toch voor verreweg het 

grootste deel moet hebben overwonnen. De tijd zal leeren wat hiervan zij. 
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Ik had mij voorgenomen in dit opstelletje niet slechts over de 

phonograaf, maar ook en vooral over de telephoon zooveel te zeg- 

gen als noodig is om de lezers van het Album op de hoogte te bren- 

gen van het voornaamste, dat dienaangaande in den laatsten tijd be- 

kend is geworden. Terwijl ik mij daartoe voorbereidde, werd het be- 

kend dat Prof. rijke te Leiden, in de vergadering der Koninklijke 

Akademie van Wetenschappen van 29 Mei j. l., zeer belangrijke uit- 

komsten van zijn onderzoek dienaangaande had vertoond. Op verzoek 

van de redactie is Prof, RIJKE zoo goed geweest, een bericht en be- 

schrijving daarvan voor dit tijdschrift te ontwerpen. Dit bericht volgt 

hier. Ik zal, om mijn bovengenoemd oogmerk ook voor den telephoon 

te bereiken, slechts weinig daarbij hebben te voegen. 

DE MIKROPHOON, 

De Redactie van het Album der Natuur heeft mij verzocht eene be- 

schrijving te geven van den mikrophoon, waarmede ik in de laatste 

bijeenkomst van de Natuurkundige Afdeeling der Koninklijke Akade- 

mie van Wetenschappen eenige proefnemingen gedaan heb. Ik hoop dat 

met het mededeelen van hetgeen volgt aan het uitgedrukte verlangen 

wordt voldaan. ; 

De toestel, dien ik ga beschrijven, is echter niet de eerste waarmede 

ik geëxperimenteerd heb. — Uit het Feuilleton Scientifique van het Journal 

des Débats vernam ik voor het eerst, dat Huaues te Londen een toestel had 

uitgevonden, die voor het oor zou zijn hetgeen de mikroscoop voor het 

oog is, die namelijk, bij een telephoon-koppel in de plaats tredend van 

den telephoon A, den spreektelephoon, het geluid niet, zoo als tot 

nu toe, met verminderde, maar integendeel met zeer verhoogde inten- 

Siteit naar den tweeden telephoon, den telephoon B, zou overbrengen. 

Daar de beschrijving, die van het instrument gegeven werd, vrij nauw- 

keurig was, besloot ik er eene kopie van te laten maken, doch de 

uitkomsten, die ik met den vervaardigden toestel verkreeg, voldeden 

mij niet ten volle. Men kon onder anderen nooit vooraf zeggen of de 

proeven al dan niet zouden gelukken, en eenige tatonnementen moesten 
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altijd voorafgaan, voordat de toestel zelfs aan matig gestelde eischen vol- 

deed. Dit was ook het geval met toestellen vervaardigd naar mededeelin- 

gen, die ik, twee of drie dagen later, in het Engelsche weekblad Nature aan- 

trof. Dat ik op bezwaren stuitte, zal wel aan mij gelegen hebben ; maar wat 

hiervan ook zijn moge, ze deden mij besluiten een eigen weg te zoeken ; 

en alzoo zijn wij, mijn adsistent Dr. rreÉr en ik, van den eenen toe- 

stel tot den anderen overgaande, eindelijk gekomen tot dien, welken ik 

ga beschrijven als hebbende ons de meest voldoende uitkomsten gegeven. 

Fig. 1. De toestel bestaat 

eenvoudig uit een 

dier _bordpapieren 

doozen, die door de 

apothekers hier te 

lande voor het afle- 

veren van poedervor- 

mige medicamenten 

gebezigd worden. De 

doos, waarvan ik mij 

bediend heb, Fig. 1, 

had 10e. m. middel- 

lijn en was ongeveer 

4 e. m. hoog. Het deksel was er van afgenomen, en door den naar 

boven gekeerden bodem waren gestoken — ongeveer 3 c. m. van elkan- 

der — twee zeer dunne rood koperen draden, waarvan de uitstekende 

uiteinden ab en cd spiraalswijze waren gewonden, terwijl de andere 

uiteinden elk met een der aan den zijwand aangebrachte klemschroe- 

ven ef en gh verbonden waren. In de koperen spiralen waren gestoken 

twee cylindervormig gesneden stukken coke, lm en np, ongeveer 25 m. m. 

lang en 5 m.m. dik, waarop rustte een rechthoekig paralelopipedum qs, 

mede van coke, 70 m.m. lang en 7 m.m. hoog en breed. Op de doos 

was ten slotte geplaatst een looden gewicht #, wegende ongeveer 500 

gram, hetwelk diende, eensdeels om aan den toestel meer stevigheid te 

geven, anderdeels om de eigene tonen van het bordpapier te smoren. 

Verbindt men nu een der elektroden van een galvanischen toestel, 

die bij mijne proefnemingen meestal uit drie Leclanché’sche cellen be- 

stond, met de klemschroef ef, en is de tweede elektrode in gemeenschap 

met het eene uiteinde van een telephoondraad, waarvan het andere 

uiteinde in de schroef gh is vastgeklemd, dan zal bij elke op en neêr- 
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gaande beweging van het bovenstuk van onzen toestel eene heen- en 

weêrgaande beweging aan het ijzeren plaatje van den telephoon kun- 

nen worden waargenomen. Immers, gaat het bewuste vlak b.v. naar de 

hoogte, dan krijgt men betere aanraking tusschen het paralelopipedum 

qs en de cilinders ef en gh. Hierdoor wordt de weerstand in de keten 

verminderd, dus de stroomintensiteit verhoogd, en duidelijk is het dat 

de wijziging, die het magnetisch veld van den telephoon daardoor on- 

dergaat, eene verplaatsing van het iĳzeren plaatje ten gevolge moet 

hebben. Even duidelijk is het dat, daalt daarentegen het bovenvlak, 

het plaatje zich in tegengestelde richting zal moeten bewegen, en dat 

dus, wordt de toestel door geluidsgolven getroffen, de trillende bewe- 

gingen, die in den toestel zullen worden opgewekt, op de boven be- 

schreven wijze naar den telephoon zullen worden overgebracht. 

De toestel is zoo gevoelig, dat woorden met den rug naar den toe- 

stel gekeerd uitgesproken — maar dan met eenige verheffing van stem — 

duidelijk aan den ver verwijderden telephoon worden gehoord. Ook is 

het merkwaardig dat, worden er in de keten vier telephonen in plaats 

van één gebracht, men aan elk dier telephonen het gesprokene even duide- 

lijk blijft verstaan, zelfs wanneer het aantal cellen hetzelfde is gebleven, 

Hetgeen mij in den nieuwen toestel onder anderen zooveel belang 

heeft doen stellen, was de mogelijkheid, die ik voor mij er in zag, van 

het gesproken woord veel verder te brengen dan zulks met den gewo- 

Fig. 8. nen telephoon het geval was. In die verwach- 

ting ben ik niet teleurgesteld, en, om mijn doel 

vlee Ewe te bereiken, heb ik slechts het volgende be- 
Al a hoeven te doen. In plaats van drie, heb ik 

| id doa acht Leclanché’sche cellen gebezigd, waaraan 

| / | ik nog vier Bunsensche cellen heb toegevoegd, 

| Keen Aah ans en voorts heb ik het paralelopipedum gs ver- 

} a | | vangen door negen kleinere, die met de cy- 

itn linders Um en np, door ze op elkander te leg- 

gen, zoo als Fig. 2 aanwijst, waren verbonden. 

Werd er nu tegen den toestel gesproken, dan kwamen de woorden nog 

duidelijk over, zelfs wanneer men in de keten een weerstand van 10.000 

Ohms gebracht had. Men weet dat die weerstand die is van een tele- 

graafdraad ongeveer 200 uren gaans lang. 

Al de door mij gebezigde coke was afkomstig van een stuk, *+t welk 

voor eene Bunsensche cel had moeten dienen. 
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Ik heb in plaats van coke, en wel met goed gevolg, ook houtskool 

gebruikt. Ik heb mij bepaald tot de zoogenaamde buskool, waar- 

van men zich bij het teekenen bedient. De kool moet echter vooraf tot 

wit gloeiens verhit worden en, wordt ze dan snel in kwik afgekoeld, 

dan vindt men ze sterk met kwik doortrokken en dus in een beteren 

geleider veranderd. Ik kan echter niet zeggen, dat de alzoo behandelde 

houtskool betere uitkomsten dan de coke opleverde; ik zou ze eerder 

minder voldoende achten. Ook heb ik niet gevonden dat coke, die, na 

sterk verhit te zijn, in kwik werd afgekoeld, er beter op werd. 

De toestel, overeenkomstig Fig. 1 ingericht, kan reeds op den naam 

van mikrophoon, door HucHes aan zijne inrichting gegeven, aan- 

spraak maken, dewijl het geluid, onder vermeerdering van intensi- 

teit, er door wordt overgebracht. Plaatst men er b.v. een kleine 

stemvork op, die men aan het trillen heeft gebracht, dan zal men 

aan den telephoon nog geluid vernemen lang nadat het voor de om- 

standers in de nabijheid der stemvork niet meer hoorbaar is. Wil men 

ondertusschen den toestel zoo gevoelig mogelijk maken, zoo stampe men 

coke tot stukken niet grooter dan nagenoeg 64 kub. m. m., en, na 

het paralelopipedum gs verwijderd te hebben, strooie men al het- 

geen zich in het mortier bevindt tusschen en op de cilinders lm en np. 

Heeft men nu daarenboven het aantal Leclanché’sche cellen van drie 

op vijf gebracht, dan zal men bespeuren dat zwakke trillingen veel be- 

ter worden overgebracht. Ik zeg: zwakke trillingen, want de gewone, 

zoo als die, welke men verkrijgt wanneer in de nabijheid van den toe- 

stel gesproken wordt, geven ook wel is waar een sterker geluid aan 

den telephoon, maar het is niet meer zoo zuiver, er loopt iets rate- 

lends of suizends onder, hetgeen, naar mijn inzien, moet worden toe- 

geschreven aan het opwippen van de kleinere stukjes coke. Immers 

onder dit opwippen verminderen de punten van aanraking in getal. 

Daardoor kunnen er gemakkelijker vonken, of, liever gezegd, kleine 

Davysche bogen ontstaan. Het geluid, dat deze veroorzaken, gaat naar 

den telephoon over en veroorzaakt daar het bewuste ratelen of suizen. 

Nadere bijzonderheden zal men vinden in een opstel, dat binnen kort 

in de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van We- 

tenschappen zal verschijnen. 

Leiden, 31 Mei 1878. P. L. Rrk. 
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Bij de uitnemende belangrijkheid der verbeteringen in den telephoon, 

waarvan de bovenstaande mededeeling een denkbeeld geeft, verdwijnt 

de beteekenis van alle vroegere, die zijn voorgeslagen en gedeelte- 

lijk uitgevoerd, al is het dat sommigen daarvan getuigden van groote 

scherpzinnigheid en van gelukkige vindingsgave. Was een bloemlezing 

daaruit vroeger reeds moeielijk door het groote aantal daarvan, zij 

mag thans in een tijdschrift als dit overbodig geacht worden. 

Met één uitzondering. Deze betreft de uitkomsten, door Dr. HooRwEG 

te Utrecht verkregen. Blijkens zijne mededeelingen in het Maandblad voor 

Natuurwetenschappen van April en Mei zijn deze vroeger dan die van 

HUGHES en RIJKE, althans vóór het bekend worden daarvan, verkregen. 

Hoorwze zegt te hebben voortgewerkt naar een denkbeeld, reeds aan- 

gegeven door den uitvinder des telephoons, BELL, en door sALET op een 

zeer onvolkomen wijze uitgevoerd. Dit denkbeeld is volmaakt hetzelfde 

dat nu in den mikrophoon is verwezentlijkt. In plaats van het plaatje 

van den telephoon op het ontvangend station te doen spreken door de 

inductiestroomen in een volkomen dergelijken op het seingevend sta- 

tion opgewekt, spreekt de eerste door batterijstroomen, die door de 

geluidstrillingen van het eerste station “golvend”, dat is in sterkte af- 

wisselend, worden gemaakt. En om die golving te verkrijgen , gebruikt 

de Utrechtsche physicus een stift van kool, die met een metalen tril- 

plaatje steeds in aanraking blijft, maar toch, als dit laatste door het 

spreken trilt, dan eens beter dan eens minder daaraan raakt, en dus 

voor een stroom, die er door heen geleid wordt, den wederstand dan 

eens kleiner en dan eens grooter maakt. 

Epison had met een potloodstiftje reeds vroeger volmaakt het- 

zelfde gedaan, maar, wat het overbrengen van gearticuleerde klan- 

ken aangaat, met weinig bevredigende uitkomst. Althans hij heeft 

zeer spoedig aan de gewone BerL'sche inrichting het veld onbetwist 

overgelaten. Hoorwee's uitkomsten daarentegen waren zóó voldoende 

en ten deele verrassend — vooral toen hij den golvenden stroom niet 

rechtstreeks naar het andere station, maar door den primairen draad 

van een inductiewerktuig leidde, waarvan de secundaire met den tele- 

phoon op het andere station verbonden was — dat zij gezegd kunnen 

worden van die des mikrophoons slechts een enkele schrede te zijn 

verwijderd. 

«, 
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Hueres en RIJKE hebben, gelijk uit het voorgaande den lezer zal ge- 

bleken zijn, elk van zijnen kant en op zijne wijze, die schrede gedaan. 

Twee der werktuigen, die muaurs gebruikte, verschillen juist genoeg 

van die van RIJKE, om hier een korte beschrijving daarvan te wettigen. 

De eerste bestaat uit een glazen buisje met dunnen wand, ruim 5 cen- 

timeters lang en ongeveer 6 millimeters wijd. Daarin zijn vier cylin- 

dertjes van met kwik gedrenkte wilgenkool geplaatst, die met de vlakke 

einden elkander raken, terwijl de beïde uitersten aangeraakt worden 

door twee dergelijke, langere cylindertjes, die op de een of andere 

wijze daar meer of minder tegen aangedrukt kunnen worden. 

Een tweede inrichting verschilt nog minder van die van RIJKE. Twee 

stukjes gaskool, elk van een holte voorzien, zijn met die holten naar 

elkaar toegekeerd, het een boven het ander geplaatst en verbonden 

door een los daartusschen geplaatst staafje van dezelfde stof met toe- 

gespitste einden. Afmetingen worden hiervan niet opgegeven; maar dit 

gemis wordt vergoed door eene mededeeling van pu MONCEL aan de Aca- 

démie des Sciences, In hare zitting van 13 Mei 1l., aangaande een der- 

gelijk toestelletje, dat hij van crookms had ontvangen. Daaruit blijkt 

dat de eerstgenoemde koolstukjes prisma's waren van 1 centimeter dik 

en bijna 2 centimeters lang, die op een dun, bij het gebruik vertikaal 

staand houten plankje waren bevestigd, en dat het staafje daartusschen 

3,9 centimeter lang was. 

Met beide inrichtingen, behoorlijk gesteld, want daarop komt alles 

aan, verkreeg HUGHES — en DU MONCEL bevestigde die wat de laatste 

aangaat — de verwonderlijkste uitkomsten wat de gevoeligheid betreft. 

Het tikken van een horloge op den voet van het laatste werktuig wordt 

in den telephoon op het verwijderde station duidelijk gehoord, zoodra 

men door het plaatsen van den mikrophoon op eenige lagen laken of 

andere wollen stof het storende gesuis en geratel, dat anders steeds 

daar hoorbaar is, verhinderd heeft. Evenzoo worden woorden daar 

duidelijk vernomen, die zonder stemverheffing op meer dan 3 decime- 

ters afstands van den mikrophoon worden gesproken. En zelfs het loo- 

pen van een vlieg, die onder een glasklokje op den voet van dit werk- 

tuigje was geplaatst, werd hoorbaar in den telephoon op het andere 

station. “était”, heet het — met hoeveel overdrijving, hebben wij hier 

gelukkig niet te beslissen — in bovengenoemde mededeeling aan de 

Académie, “c'était comme le piëtinement d'un cheval!” En dit alles ter- 

wijl de stroom slechts door drie of vier Leclanché-elementen geleverd 
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werd. De telephoon op het ontvangend station was hierbij zeker ook 

een zeer gevoelig werktuig. Het aandeel toch, dat deze laatste neemt 

aan de werking van den mikrophoon, is nog altijd belangrijk. Zeer 

mogelijk zijn in de inrichting daarvan nog aanmerkelijke verbeteringen 

te wachten, nu die niet meer als ’t ware op twee gedachten zal behoe- 

ven te hinken, maar alles gericht kan zijn naar één doel: de bruik- 

baarheid van het werktuig alleen als ontvanger en niet ook als ver- 

wekker der stroomen. WerNHorp heeft, naar luid van eene mede- 

deeling in cARI/S Repertorium, den gewonen telephoon reeds ver- 

beterd op eene wijze, die hierbij misschien „zeer in aanmerking zal kun- 

nen komen. Hij heeft het trilplaatje, in het midden, door een daaraan 

bevestigd klein ijzeren schijfje verdikt. En ook de magneetstaaf .…. 

Maar zal deze nu niet met voordeel kunnen wegvallen en door een 

ijzeren staafje vervangen worden, waarin de magnetische veranderin- 

gen zooveel sneller kunnen geschieden ? 

Ziedaar een der vele vragen, die zeker spoedig door de ondervinding 

zullen beantwoord worden. 

Onder het afdrukken van dit opstel komt nog een bericht aan- 

gaande een nieuwen telephoon mij ter hand in het nommer van Nature 

van 13 dezer. Ik behoud mij voor, deze in de volgende aflevering van 

dit tijdschrift te bespreken, maar wil hier toch voorloopig icts 

dienaangaande mededeelen. Bryru te Edinburg heeft niet slechts met 

vrucht gebruik gemaakt van een fleschje of potje met kleine stukjes 

lichte poreuze kool (ordinary gascinders) gevuld en met twee reepjes 

ijzerblik daarin, in plaats van een der mikrophoon-inrichtingen, die 

boven zijn beschreven, — dit is niet nieuw, na hetgeen Prof. RIJKE 

van een gelijksoortige inrichting zegt, op bl. 273 hierboven — maar 

toen hij twee zulke potjes of fleschjes met twee Grove-elementen in 

dezelfde stroombaan plaatste zonder meer, kon elk woord, dat boven 

het eene luid werd gesproken, boven het andere zoo duidelijk worden 

gehoord dat men zelfs de stemmen van verschillende sprekers van 

elkaar kon onderscheiden ! 

Haarlem, Juni 1878. 
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Dr. T. C. WINKLER. 

Er is een tijd geweest waarin Nederland niet bestond. Lang, zeer 

lang had de aarde al bestaan, langen tijd reeds bestond het grootste 

gedeelte van Europa. Oud mochten reeds heeten de primaire gesteen- 

ten van Zweden, Noorwegen, Schotland en andere landen. Lang be- 

stonden reeds de secundaire vormingen van Rusland, Duitschland, 

Frankrijk. Ja, oud waren reeds de tertiaire gesteenten, die groote op- 

pervlakten besloegen van Frankrijk, België en Engeland. Grootendeels 

had Europa reeds de gedaante verkregen, die dit werelddeel thans 

nog vertoont, maar nog steeds was er zee, waar nu ons land ligt. 

_ Zóó was het in het laatst van het tertiaire tijdperk der aardgeschie- 

denis. Nu echter gebeurde er een groote verandering in de natuur: de 

temperatuur der lucht, die in het tertiaire tijdperk zeer gematigd, ja zelfs 

warm was geweest, zoo dat de kaneelboom tierde in Zwitserland, en 

de wijnstok zelfs in Groenland vruchten droeg, — de temperatuur der 

lucht, het klimaat, werd nu zeer.koud. Sneeuw en ijs speelden nu 

een hoofdrol in de natuur; het bergiĳs breidde zich ontzaglijk uit; 

het bedekte nu bergen en vlakten die vroeger ver onder de sneeuwlijn 

lagen. Die tijd, het begin van het diluvium, wordt door de geologen 

de iĳstijd of de iĳjsperiode geheeten. Eerst in dezen tijd ontstonden de 

eerste gesteenten die, alleen met uitzondering der krijtbeddingen in 

zuidelijk Limburg, welke reeds vroeger aanwezig waren, ons land 

zouden vormen. Laat ons zien waardoor en hoe de grond ontstaan is, 

waarop wij nu leven, 

18 
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Het tertiaire tijdperk was afgeloopen : de gesteenten , waaraan men den 

naam van tertiaire vormingen geeft, waren ontstaan. De planten die 

in dat tijdperk hadden geleefd, lagen in de gedaante van bruinkool in 

de aardkorst, of waren, als versteeningen, verscholen in de gesteen- 

ten, die de oppervlakte van den bodem hadden gevormd. De dieren, 

die in dien tijd hadden geleefd, waren voor een gedeelte uitgestorven, 

en hunne overblijfselen, die niet der verrotting ter prooi waren gewor- 

den, zaten verborgen in de leem- en zand- en kalklagen, die den 

bodem hadden gevormd waarop zij eens leefden en tierden. Uitge- 

storven was de Squalodon, het waterzoogdier, dat eens geleefd 

heeft waar nu Antwerpen en Winterswijk liggen. Verdwenen wa- 

ren de walvisschen, die eens gezwommen hadden ter plaatse waar 

nu ons land ligt. Dood en begraven in het slijk van den zeebodem 

waren de reusachtige haaien, welker tanden een der merkwaardigste 

overblijfselen uit het tertiaire tijdperk zijn. De golven der zee klotsten 

tegen stranden, die nu den naam dragen van Brabant, Limburg, Mun- 

sterland. Van geheel ons vaderland was bijna nog geen spoor te zien; 

de wateren bedekten nog den grond, die later den naam van Neder- 

land zou dragen. Slechts een klein gedeelte van Gelderland — de omtrek 

van Winterswijk en, van Overijsel, de plaats waar nu Losser ligt — 

slechts dat kleine hoekje lands stak als een kaap uit in de zee, die 

van Engeland’s krijtkusten golfde tot aan de crag-lagen van Antwerpen en 

de zandsteenlagen van Bentheim. Het diluvium, een nieuw tijdvak 

in de geschiedenis der aarde, was ingetreden. Dit woord diluvium 

eischt hier misschien een korte verklaring. Het is bekend dat de geolo- 

gen aan de verschillende lagen der aardkorst zeer onderscheidene namen 

geven. De op één na bovenste hoofdlaag der aardkorst is, in navolging 

van den engelschen geleerde BUCKLAND, diluvium geheeten. De niet 

te miskennen oorsprong van de tot dit tijdperk behoorende gronden 

uit waterstroomen, heeft dien geleerde op het denkbeeld gebracht, 

dat hun ontstaan in verband stond met den zondvloed der H. S. en 

daarom gaf hij hun den naam van diluvium, dat is zondvloed. 

Ten gevolge van latere en nauwkeuriger onderzoekingen heeft men 

echter ingezien, dat de diluviale vormingen onmogelijk het gewrocht 

kunnen zijn van één enkelen vloed, maar dat zij duidelijk bewijzen 

ontstaan te zijn in een zeer langdurig tijdvak, waarin een reeks van 

levende wezens ontstond, grootendeels verschillend van de dieren en 

planten die in het voorgaande of tertiaire tijdperk leefden, en die later 
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gedeeltelijk weder verdwenen van de aarde of overgingen in de plant- 

en diervormen, die in het tegenwoordige tijdvak der aardgeschiedenis 

bestaan. Desniettemin heeft men toch den naam van diluvium voor 

die aardlagen behouden, omdat de eene naam even goed is als de an- 

dere, mits men slechts wete wat er onder dien naam wordt bedoeld, 

en omdat de andere namen, die men voorgeslagen heeft, zooals er- 

ratieke gronden, zwerfblokkenperiode, iĳsperiode enz. 

niet beter zijn en, evenmin als het woord diluvium, zonder verkla- 

ring te verstaan zijn. 

Het diluvium bestaat, zooals wij straks uitvoeriger zullen zien, in 

Nederland en aangrenzende streken uit zand- en leemgronden, gedeel- 

telijk vermengd met keien en grint, dat is, met meestal sterk afge- 

ronde en afgeslepene, min of meer groote brokken en gruis van na- 

burige en ook van verafgelegene gebergten. Een zeer groot gedeelte 

van ons land, ruim de helft of meer dan 1,700,000 hectaren, bestaat 

uit diluvium, dat is dus uit gronden, die gevormd zijn in het aard- 

kundige tijdperk dat aan het tegenwoordige onmiddellijk is voorafgegaan. 

Ruim de halve oppervlakte van ons land, of 834 van de 60 vierkante 

geografische mijlen die ons land vormen, wordt dus door diluviale 

gronden ingenomen. Een lijn, die op omstreeks acht uur gaans van de 

kusten der Noordzee getrokken wordt, zal ten noorden en westen 

ongeveer de grens van het diluvium aanwijzen, als wij namelijk niet 

het oog vestigen op de duinenrij aan de kust en op enkele ver voor- 

uitspringende diluviale hoogten, zooals die van Tessel en Wieringen. 

Zuidelijk en oostelijk reikt het nederlandsche diluvium overal over 

onze grenzen heen, of, beter gezegd, het vormt de westelijke en noor- 

delijke uiteinden der diluviaalgronden van Hannover, Pruisen en Bel- 

gië. Derhalve kan ons diluvium uiet behoorlijk onderzocht worden, 

dan in verband met dat van onze buren, en blijkt het hieruit dat de 

sleutel tot de kennis van ons diluvium ver over de grenzen gezocht 

moet worden. 

Het onderzoeken en het bestudeeren van de diluviale vormingen van 

ons land heeft ons de zekerheid verschaft, dat zij geenszins allen een 

en denzelfden oorsprong hebben, dat is, dat die gronden geenszins 

allen uit dezelfde streken afkomstig zijn. Men heeft dien ten gevolge 

dan ook verschillende namen gegeven aan bepaalde gedeelten van ons 

diluvium, namen die betrekking hebben op de streken waaruit de 
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stoffen afkomstig zijn, die nu ons land voor een gedeelte vormen. 

Skandinaafsch diluvium, Rijndiluvium, Maasdiluvium, gemengd di- 

lavium en zanddiluvium zijn de namen, door nu wijlen Dr. sTARING 

aan die diluviale vormingen gegeven. Ik geloof dat men beter doet 

met aan de verschillende gedeelten van ons diluviam de volgende na- 

men te geven: 

Voor Skandinaafsch diluvium == noorder-diluvium. 

„ Rijndiluvium == ooster-diluvium. 

‚, Maasdiluvium == zuider-diluvium. 

„ gemengd diluvium == gemengd diluvium. 

„ zanddiluvium == verplaatst diluvium. 

Straks zal het genoeg blijken waarom ik de bovenstaande naamsver- 

andering voorstel. . 

Skandinaafsch of noorder-diluvium zijn de hooge gronden 

van Heiligerlee, Scheemda, Winschoten, Pekela en Onstwedde, terwijl 

de stad Groningen zelve op het noordelijke uiteinde van een diluviaal- 

heuvel ligt, dien men den Hondsrug noemt. Geheel Drenthe bestaat 

uit skandinaafsch of noorder-diluvium, en hetzelfde is het geval met 

het noordoosten, oosten en zuiden van Friesland. De zoogenoemde Wouden 

van die provincie, de Bergummerheide, Gaasterland, het roode klif 

bij Stavoren, ’t is alles noorder-diluvium, duidelijk te onderscheiden, 

zooals wij straks zullen zien, van het ooster- en zuider-diluviam. Noorder- 

diluvium is ook de bodem van de eilanden Schiermonnikoog, Ameland, 

Terschelling, Tessel, Wieringen en Urk. 

De oppervlakte van al deze gronden is geenszins volkomen horizon- 

taal of vlak; integendeel, zeer duidelijk zijn er vele, in een bepaalde 

richting loopende ruggen of heuvelreeksen te onderscheiden. In ’t al- 

gemeen kan men zeggen, dat die ruggen van het noorder-diluyium zich 

vertoonen als lang uitgerekte, onderling evenwijdige, allen van het 

noordwesten naar het zuidoosten loopende reeksen, die elk op zich 

zelve weder bestaan uit langwerpige, noordoost en zuidwest gerichte 

heuvels. Uit die gelijkheid van richting mag men te recht besluiten, 

dat zij aan eene en dezelfde oorzaak te danken is, en als wij nu 

weten dat ook de hoofdrichting van de diluviaal-heuvels van Noord- 

Duitschland eveneens van het noordwesten naar het zuidoosten is, dan 

zeker mogen wij aannemen dat ons nederlandsch noorder-diluvium eene 

voortzetting is van het noord-duitsche, en dat beiden door de zelfde 

oorzaken zijn gevormd. 
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Doch niet slechts door de richting der heuvelreeksen is het noorder- 

diluvium onderscheiden van dat hetwelk andere streken van ons land 

bedekt, vooral ook door zijn samenstelling verschilt het daarvan groo- 

telijks. Immers de stoffen waaruit het bestaat, en vooral de overblijf- 

selen van dieren die er in gevonden worden, onderscheiden het duide- 

lijk van het ooster-diluvium. Zoo uitgestrekt de oppervlakte is, die in 

ons land door noorder-diluvium is bedekt, zoo klein is die, waar o o s- 

ter-diluvium boven ligt. Het is vooral de Mookerheide, die noord- 

waarts begint met de heuvelen waarop Nijmegen is gebouwd. Van dit 

punt loopt deze vorming zuidoostelijk, vormt in Duitschland het Klecf- 

sche Reichswald, en vereenigt zich daar met Kleefsland en Gelder, 

Stralen en Venlo. Tusschen Gelder en de rivier de Maas ligt dit dilu- 

vium tot een hoogte van 39 meters boven den zeespiegel. 

De diluviale gronden, die in Limburg en Noordbrabant voorkomen, 

werden door sTARING met den naam van Maas-diluvium bestempeld. 

Maas-diluvium heeft die geleerde het genoemd, omdat deze gronden 

zonder twijfel uit de Ardennen afkomstig zijn, en door de Maas zijn 

aangevoerd, even als het Rijn-diluvium zoo door hem genoemd is, om- 

dat het daor den Rijn gebracht is uit de gebergten die de oevers dier 

rivier vormen. In Noordbrabant neemt dit Maas- of zuider-dilu- 

vium nergens den vorm aan van heuvels, en is het slechts te herken- 

nen aan het grint en de keien die het bevat. Zulk een met grint en 

keien bedekte oppervlakte is de Schaiksche heide tusschen ’s Hertogen- 

bosch en Grave, het zuidelijke einde van de Peel, een paar lange stroo- 

ken ten westen van Tilburg, en eindelijk de Luiksche Kempen tusschen 

Beverloo, Houthalen, Genek en Lanaken bij Maastricht. Verder vindt 

men dit zuider-diluvium in Limburg. De keien van deze vorming lig- 

gen dáár in en om het dal van de Maas, bedekken den St. Pieters- 

berg en andere hoogten. Van hier strekt het zich uit naar België, over 

Hasselt en Diest, tot Fransch Vlaanderen, ja tot in de nabijheid der 

Noordzee. 

___Zien wij nu op eene kaart van ons land de streken na, die wij zoo 

even besproken hebben, en waar noorder-, ooster-, en zuider-diluvium 

aan de oppervlakte ligt, dan blijkt het dat een zeer groot gedeelte van 

ons land niet met een der drie genoemde aardsoorten is bedekt, en 

dat het evenwel toch diluvium moet zijn. 
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Gemengd diluvium is de naam, dien men aan de gronden geeft , 

waaruit dat zooeven bedoelde gedeelte van ons land bestaat. Ge- 

mengd diluvium ligt er bezuiden de Vecht en benoorden den Rijn, in 

Overijsel, Gelderland, Utrecht en het Gooi. Gemengd diluvium heeft 

men het genoemd, omdat het bestaat uit een mengsel van aardsoorten, 

grint, zand, keien en steenbrokken, die zoowel tot het noorder- als 

tot het ooster- en zuider-diluvium behooren. Door waterstroomen aan- 

gevoerd uit drie verschillende streken zijn die stoffen op die plaat- 

sen aangebracht; door eb en vloed, door zeestroomen en winden zijn 

zij dooreengemengd en over elkander heen geworpen, en zijn zij zóó 

dooreengeworpen dat het slechts zelden mogelijk is hier, op deze op- 

pervlakte van ons land, aan te toonen dat de stoffen, waaruit de bo- 

dem bestaat, uit het noorden, of uit het oosten, of uit het zuiden zijn 

aangebracht. 

Wij hebben nu in grove trekken de ligging van ons diluvium, be- 

halve van het verplaatste diluvium, geschetst; laat ons nu eerst 

zien waaruit die aardsoorten bestaan, en wat er voor ons uit hunne 

samenstellende deelen te leeren valt; wij komen dan later op het ver- 

plaatste diluvium terug. Zand vormt overal de hoofdmassa. Het zand 

bestaat uit kwartskorrels, die, door het mikroskoop bezien, veelal dui- 

delijk afgerond zijn, en daardoor aantoonen dat zij door water zijn ver- 

voerd. De grootte dier korrels is zeer verschillend, en wisselt af tus- 

schen bijna onzichtbare stofjes tot steentjes waaraan men den naam 

van grint mag geven. Meestal is het zand geel of geelbruin van kleur, 

mits met allerlei schakeeringen; zoo is het zilverwit in de nabijheid 

van leembeddingen in het ooster-diluvium; koffiebruin, nabij de opper- 

vlakte, als het door den plantengroei ijzeroxyde heeft ontvangen; grijs- 

bruin, als er hier of daar overblijfselen van planten mede vermengd 

zijn. Slechts zelden vindt men kleine blaadjes glimmer of mica in het 

zand, en als dit het geval is, is het steeds noordsch diluviaal-zand. 

Overigens is er noch in de samenstelling van het zand, noch in de 

kleur, noch in de grootte der korrels een merkbaar verschil op te 

merken tusschen de verschillende afdeelingen van het diluvium, en 

dit is zeker wel vreemd, als wij nagaan welke de hoofdbronnen zijn 

van het zand van ons diluvium. Immers, zooals wij straks uitvoeri- 

ger zullen zien, is ons skandinaafsch- of noorder-diluvium afkomstig 
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uit de kwartsen van granieten en silurische gesteenten uit Zweden 

en Gothland, het ooster- en zuider-diluvium uit de devonische zand- 

steenen, de kolen-zandsteenen en andere oude gesteenten van den 

Rijn en de Maas. Wel komt er in het noordsche meer vergruisd vuur- 

steen voor dan in de andere soorten, maar dit is niet eens overal 

het geval. 

Leem, in den vorm van leembanken, komt ook veelvuldig in het 

diluvium voor. Meestal bevatten zij, in den vorm van afgeronde keien, 

dezelfde steensoorten als het zand dat die banken omringt. Het leem 

is een aardsoort, ontstaan door het in het water fijn slijpen van het 

veldspaatgehalte der gesteenten, zooals het zand het overblijfsel is van 

het kwartsgehalte van diezelfde gesteenten, veelal granieten. Het noor- 

der-diluvium vooral bevat groote leembanken. Te Winschoten vindt 

men uitgebreide tichelwerken, die door dit leem gedreven kunnen wor- 

den. De stad Groningen ligt voor een groot gedeelte op een leembank, 

waarin men tot op een diepte van 25 meter geboord heeft, zonder de 

onderzijde der leemlaag te bereiken. Te Zuidbroek begint de leemlaag 

op 5 meters beneden de oppervlakte, en eindigt op 25 meters dieper 

nog niet. Dit leem is in de provincie Groningen bekend onder den 

naam van potklei. 

De leembeddingen van het gemengde diluvium en van het ooster- 

diluvium hebben een geheel anderen vorm als die van het noorder- 

diluvium. Nooit zijn het hier regelmatige banken, maar steeds ophoo- 

pingen van op allerhande wijze kronkelende en door elkander gebogene 

lagen, of klompen, die met zand, veelal zilverwit van kleur, afwisse- 

len en daarmede omgeven zijn, en die soms een klomp vormen van 

slechts weinige kubieke meters inhoud, soms echter geweldige massa’s 

zijn, vele honderde kubieke meters groot. Ook dit leem wordt in steen- 

bakkerijen gebruikt, zooals te Rijssen, te Lochem, bij Hattem, te Hoog- 

Soeren en op vele andere plaatsen. 

Hen derde hoofdbestanddeel van het diluvium, na zand en leem, noemt 

men zavel. Men onderscheidt met dien naam gronden, die uit leem ver- 

mengd met zand bestaan. Zavelgronden zijn voor den landbouw zeer be- 

langrijk, en steken door hunne voortbrengselen gunstig af bij gronden die 

uit zuiver zand of uit zuiver leem bestaan. Zavelgronden zijn vooral in het 

noorder-diluvium zeer algemeen. Rondom Winschoten, op den Hondsrug, 

in Drenthe, omstreeks Steenwijk, op Urk en Wieringen , bestaat de opper- 

vlakte van het noorder-diluvium uit zand, dat in den ondergrond vermengd 
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is met leem dat voor den plantengroei bereikbaar is. Die vermenging 

van het zand met leem brengt te weeg, dat overal op de genoemde 

plaatsen landbouwgewassen geteeld kunnen worden, die bij voorbeeld 

op de Veluwe niet willen tieren. De bodem van Steenwijkerwold is 

dientengevolge geschikt voor klaver en gerst, gewassen die op de 

heuvels van Holten, Lochem, het Gooiland enz. niet gekweekt kunnen 

worden. Doch ook het gemengde diluvium bevat zavelgronden. De hoog- 

ten van Ootmarsum, Oldenzaal en Enschedé vormen daardoor een uit- 

stekenden bouwgrond. De geheele bebouwde Veluwezoom, van Dieren 

tot Wageningen, bestaat uit zavelgrond, die hier onder den naam 

van boekegrond, dat is beukegrond, bekend is. De welige groei der 

beuken en de weinige moeite die de houtteeler behoeft aan te wenden 

om dien groei te verkrijgen, bewijzen hier duidelijk dat de grond vrucht- 

baarder bestanddeelen bevat dan zuiver zand alleen. De Veluwezoom 

vormt dus in zijn samenstelling den overgang van de Veluwe of het 

grootste gedeelte van het gemengde diluvium, tot dat van den Rijn, 

want bij Nijmegen en Kleef vindt men ook dien leemachtigen zand- 

grond, die, hoe zuidelijker men komt, des te leemrijker en des te vrucht- 

baarder wordt. 

Leem met kalk vermengd, noemt men mergel. Mergel is een on- 

schatbare bron van welvaart voor den landbouw. In het noorden van 

Duitschland, vooral in Brandenburg, zijn er diluviaallagen, die aan de 

onzen geliĳk zijn, maar die hier en daar uitmuntende mergellagen be- 

vatten. In ons land heeft men slechts op enkele plaatsen mergel aan- 

getroffen, zooals te Helpman bij Groningen, te Steenwijkerwold en op 

Urk. In den Hondsrug komt een laag voor, die gemiddeld 8 procent 

kalk bevat, maar die zoo diep ligt, dat het opgraven te duur zou zijn. 

Voor onzen landbouw is het jammer dat er zoo weinig mergel in ons 

diluvium, en betrekkelijk zooveel in het duitsche diluvium voorkomt, _ 

niettegenstaande het onze de onmiddellijke voortzetting van het noord 

duitsche is. | 

Zand, leem, zavel zijn dus drie hoofdbestanddeelen van ons diluvium; 

keien en grint noemt men het vierde. Overal vindt men in het 

diluvium steenen, rondgeslepene steenbrokken, van de grootte van 

erwten tot steenblokken die zeker 20,000 kilogram zwaar zijn. Hoewel 

zulke keien overal voorkomen, vindt men toch op sommige plaatsen 

zeer groote ophoopingen, als lagen in het zand, terwijl zij elders zeer 

verspreid liggen. Het sedert eeuwen reeds voortgezet aanhoudend op- 
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zoeken van keien en steenbrolkken uit het diluvium, eerst het zoeken 

naar keien tot bestrating van steden en dorpen; vervolgens naar 

groote brokken tot bedekking van zeedijken; daarna naar grint, ten 

einde in de steeds toenemende navraag voor het aanleggen van we- 

gen te voorzien; en eindelijk ook naar keien van allerhande grootte, 

om die voor de zoogenoemde Mac-Adamwegen stuk te slaan, dit al- 

les heeft de hoeveelheid keien, althans aan de oppervlakte, aanmerke- 

lijk doen verminderen, zoodat men uit de tegenwoordig aanwezige 

hoeveelheden geenszins tot die welke oorspronkelijk voorhanden waren, 

mag besluiten. Slechts op zeer afgelegene plekken in Drenthe, zooals 

te Exlo en bij Emmen, liggen de keien nog in onverminderd aantal, 

zooals zij daar voor vele eeuwen zijn nedergelegd. Op beide genoemde 

plekken liggen de keien, vooral op plaatsen waar het zand door den 

regen weggespoeld is, zooals op de hellingen der heuvels, zoo dicht 

bijeen, dat men op een slecht geplaveiden keiweg meent te gaan. 

Doch niet slechts aan de oppervlakte liggen een menigte keien, de 

geheele diluviale zandlaag is daarmede vervuld. Bij de diepste door- 

sneden die er tot dusverre in het diluvium hier te lande gemaakt 

zijn, die van de Hilversumsche vaart en voor den spoorweg in de 

heuvels van Utrecht en de Veluwe, is er geen onderscheid hoegenaamd 

gevonden in de hoeveelheid grint en keien op en in den grond. 

Hoewel nu zeer vele groote keien en steenbrokken, die aan de op- 

pervlakte lagen, door den mensch zijn weggevoerd, kan men toch uit 

hetgeen er nog overig is besluiten, dat het noorder-diluvium over het 

algemeen meer en grooter blokken bevat dan het gemengde. In het 

ooster-diluvium zijn groote keien zeer zeldzaam, en in het zuider-di- 

luvium nog zeldzamer. In het noorder-diluvium vonden de oudste be- 

woners dezer landen de zware granietblokken, waarvan zij hunne graf- 

steden bouwden, de door ons zoogenoemde hunnebedden. Een van 

de zes dekstukken van het hunnebed te Rolde, bij Assen, zal omstreeks 

18 duizend kilogram wegen. In de streken waar de hunnebedden 

voorkomen, vindt men thans nog vele groote granietklompen op 

de heide; overal ziet men nog de grijze, met mos begroeide ruggen 

dier gedenksteenen der iĳsperiode boven de oppervlakte uitsteken. Dit 

is het geval b. v. tusschen Borger en Exlo, bij Noordsleen enz. Ook 

het gemengde diluvium bevat groote blokken, zooals onder anderen 

bij Oldenzaal en zelfs in die stad; groote afgeronde granietblokken, 

die waarschijnlijk uit het Lonnekerveld afkomstig zijn. 
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De steensoort waaruit het grint van het noorder-diluvium bestaat, is in 

de hoofdzaak vuursteen of kwarts, wat de keien betreft, die de grootte 

van boonen tot walnoten hebben, terwijl de grootere brokken bijna 

zonder uitzondering uit graniet en zijne verscheidenheden bestaan. 

In het gemengde diluvium is ongeveer de helft van het grint vuur- 

steen, terwijl de andere helft hoofdzakelijk uit brokjes zandsteen 

bestaat. Het ooster-diluvium bevat een groote hoeveelheid wit kwarts, 

soms door iĳzer-oxyde bruin gekleurd, en verder een verbazend groote 

verscheidenheid van allerlei steensoorten, stalen van alle gebergten 

die langs den Rijn voorkomen, tot zelfs van boven het Bingerloch, 

doch geen granieten. Het zuider-diluvium komt overeen met dat van 

de Veluwe, wat de steensoorten betreft, die er in gevonden worden. 

Wij hebben nu gezien waar ons nederlandsch diluvium ligt, waaruit 

het is samengesteld, en welk verschil er is tusschen zijn verschillende 

afdeelingen of verscheidenheden. Wij moeten nu zien hoe het is ont- 

staan, of liever hoe de stoffen waaruit het bestaat, gekomen zijn op 

de plaatsen waar zij nu gevonden worden. Te dien einde zal het noo- 

dig zijn even te wijzen op hetgeen in het tegenwoordige tijdperk 

der aardgeschiedenis gebeurt, waardoor wij gemakkelijk zullen be- 

grijpen, hoe het in een vorig tijdperk is gegaan. Dat de dampkring 

die den aardbol omringt, kouder wordt naarmate hij verder van de 

aardkorst verwijderd is, is algemeen bekend; ook weet men dat die 

koude op zekere hoogte zoo groot is, dat daardoor het smelten der 

sneeuw belet wordt en alzoo veroorzaakt dat de toppen van de ge- 

bergten, die zich boven die hoogte verheffen, voortdurend met sneeuw 

bedekt blijven. Men heeft in gedachte een lijn over de aarde ge- 

trokken, aanwijzende de punten waar de sneeuw niet smelt, en die 

lijn heeft men de sneeuwlijn of de grens der eeuwige sneeuw 

genoemd. Nabij den evenaar bevindt zich die liĳn op een hoogte 

van omstreeks 5500 meters; in de Alpen op ruim 2500 meters; aan 

de Noordkaap van Europa daalt zij tot op 750 meters, en nabij de 

Noordpool raakt zij bijna de oppervlakte der aarde. Boven die sneeuw- 

grens nu smelt in den zomer, bij dag, de sneeuw gedeeltelijk, het 

smeltwater sijpelt tusschen de overige sneeuw in, bevriest des nachts 

weder, en vormt zoodoende het eigenaardige sneeuwijs der bergtoppen, 

het sneeuwijs, dat men Fírn noemt waar men duitsch, en névé waar 
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men fransch spreekt. Dat de bodem, waarop de sneeuw en het sneeuwijs 

liggen, in ’t algemeen niet horizontaal ligt, maar integendeel zeer afhelt , 

spreekt wel van zelf, daar hij een berghelling is. Het zoo gevormde 

sneeuwijs zakt dus steeds naar beneden; ondertusschen smelt het her- 

haaldelijk ten deele, en bevriest het weer op nieuw, en daardoor ver- 

andert het in een soort van iĳs, dat men bergiĳs noemt. Dit bergiĳs 

vormt uitgestrekte stroomen of meren op de berghellingen, en dan 

noemt men ze gletschers of glaciers. Die glaciers of bergiĳsstroo- 

men vullen de hoogliggende dalen en kommen op, en dalen daarin, 

langzaam zakkende, neder, totdat hunne benedeneinden, in een warmere 

luchtstreek aankomende, smelten en zij in den vorm van beken naar 

omlaag vloeien. Soms zijn die glaciers van weinig belang, maar meestal 

zijn de dalen uren ver, soms wel tot over een afstand van vijf uren 

gaans, met bergiĳs opgevuld, dat somtijds een korst ijs is van 250 

meters dikte, een iĳsstroom, die zijdelings door de rotswanden van 

het dal wordt begrensd. Doch het naar beneden zakkende bergijs 

neemt iets mede van boven uit de bergen en dit is het juist, wat nu 

voor ons van het grootste belang is. Door het verweeren der gesteen- 

ten waaruit de bergen bestaan, en door de werking van de vorst, die 

het in alle spleten en barsten dringende smeltwater uitzet, en daar- 

door de meest vaste en harde gesteenten uiteen doet springen, raakt 

er onophoudelijk een groote hoeveelheid steengruis los, en niet slechts 

steengruis, maar ook min of meer groote brokken steen. Al dat gruis 

en die steenen vallen op het ijs en in de spleten van het ijs, en wor- 

__ den tegelijk met dit naar beneden gevoerd. Zoolang het bergijs in den- 

zelfden toestand blijft, draagt het zonder ophouden de afgebrokkelde 

stukken der omringende gebergten naar beneden, maar als het al zak- 

kende in warmere luchtlagen komt, smelt het, en laat het die steen- 

brokken vallen, op den bodem van het dal, waar zij zich tot groote 

steenhoopen of steendammen ophoopen, die men gewoon is mo- 

raines te noemen; steen- en gruisdammen die soms grooter zijn dan 

menig duin of heuvel in Gelderland. Het berggruis wordt alzoo, zon- 

der iets te lijden, in den toestand waarin het van de bergen afgeval- 

len is,en dus met scherpe punten en kanten, naar beneden gevoerd. 

Wij zeiden zoo even, dat de sneeuwlijn in het noorden de aarde raakt, 

en daaruit volgt dat de aarde dáár voortdurend met sneeuw en iĳs is 

bedekt. De rotsachtige, hooge kusten van Spitsbergen en Groenland 

liggen voor een groot gedeelte van het jaar onder sneeuw en iĳs be- 
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dolven. Valt echter de kortstondige, maar betrekkelijk heete zomer in, 

dan smelt die sneeuw in weinige dagen; het bergiĳs, dat in alle naar de 

kust afloopende dalen voorkomt, raakt in beweging en zakt, even 

als elders met groote hoeveelheden steengruis beladen, zeewaarts af. 

Deze massa’s ijs evenwel zijn te groot, en de warmte is niet sterk 

genoeg, om ze, in de zee nederzakkende, te doen smelten. Met ge- 

weldige groote stukken worden zij door het water opgelicht, bre- 

ken van de kusten af,‚en verandereren alzoo in drijfijs, dat, met 

alles wat zich op de oppervlakte van het bergijs bevond, wegvlot. Uit 

de reizen naar de poollanden kent men die drijvende iĳsgevaarten vol- 

komen, en men weet ook, dat het medevoeren van berggruis daarbij een 

zeer algemeen voorkomend verschijnsel is, zelfs zoodanig dat er meer 

ijsbergen mèt dan zònder dien last beladen worden aangetroffen. Door 

wind en stroomen medegevoerd, verbreidt zich het drijfijs ongemeen 

ver. Groote hoeveelheden drijven zelfs een goed eind weegs naar de 

keerkringen af, alvorens zij geheel versmelten, en zeer dikwijls reeds 

hebben zij aan de scheepvaart in den Atlantischen Oceaan ten verderve 

gestrekt. Van een menigte schepen weet men nauwkeurig hoe zij, bij 

nacht en mistig weder, onverhoeds op zulk drijfijs gestooten hebben 

en vergaan zijn; een niet minder groot aantal is verdwenen tusschen 

Europa en Amerika, zonder dat men eenige andere oorzaak weet op — 

te sporen, als het waarschijnlijk ontmoeten van deze gevaarten. Uit 

de Baffinsbaai komt, op die wijze, jaarlijks eene verbazende hoeveel- 

heid drijfijs zuidwaarts afzakken, en, smeltende in de omstreken van 

Newfoundland, legt het daar op den bodem der zee het rotsgruis ne- 

der, dat het met zich medevoerde. Dat aanvoeren en bezinken van 

rotsgruis in deze streken heeft nu reeds gedurende duizende jaren plaats 

gevonden, en het kan dus niet anders of op den bodem der zee moe- 

ten zich hier banken, onderzeesche heuvels, gevormd hebben, die uit 

het afsliĳtsel bestaan der gebergten van Groenland en der kusten van 

de Baffinsbaai. Ook de oevers van den wijden mond der St. Laurens- 

rivier vindt men als bezaaid met rotsblokken, die van zeer verre door 

het ijs derwaarts vervoerd zijn geworden. 

Zooals het nu tegenwoordig in het noorden der aarde is, was het 

ook in het tijdperk der aardgeschiedenis dat het tegenwoordige on- 

middellijk is voorafgegaan, in het diluviale tijdperk, met dit verschil 

evenwel, dat toen het bergiĳs zich veel verder zuidwaarts uitstrekte 

dan tegenwoordig. Het was toen op onze aardbreedte veel kouder dan 
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tegenwoordig; het was toen de ĳstijd, de iĳsperiode der geologen. 

In dien ĳstijd was zelfs geheel Zweden en Noorwegen onder bergijs 

bedolven. Toen, zooals nu, zakte het bergijs steeds naar beneden ; toen, 

zooals nu, was elke bergijsstroom bestrooid met steenen en grint. 

Toen zakte in Zweden en Noorwegen het bergiĳs tot in de zee af, 

zooals nu in Groenland en Spitsbergen; toen, zooals nu, braken de 

in zee gezakte uiteinden der glaciers af, en vormden drijvende iĳjsber- 

gen, beladen met steengruis en steenblokken. Toen, zooals nu, wer- 

den die ijsbergen door zeestroomen zuidwaarts gedreven naar warmere 

streken, waar het iĳs niet meer kon blijven bestaan, en dáár smolt 

het, en dáár lieten de ijsbergen hun vracht van gruis en steenen val- 

len op den zeebodem. Dat geschiedde ter plaatse waar nu de Lune- 

burgerheide in Noordduitschland en de uitgestrekte oppervlakte dilu- 

vium in ons land ligt, die als noorder- of skandinaafsch diluvium bekend 

is. Gelijk de ijsbergen van Groenland thans de banken van Newfound- 

land vormen en nog steeds vergrooten, hebben in een vorig tijdperk 

ijsbergen uit Zweden en Noorwegen zand- en grint- en leembanken 

gevormd in de zee, die eenmaal golfde waar nu ons land ligt. Die 

groote hoeveelheid zand en grint en keien vormen nu den Hondsrug 

in Groningen, de Bergummerheide, geheel Drenthe, de friesche eilan- 

den, Tessel, Wieringen, Urk en alle andere gedeelten van ons land, 

die wij boven genoemd hebben als tot het noorder-diluvium behoorende. 

Het skandinaafsch of noorder-diluvium is door drijfijs uit Zweden, 

Gothland vooral, aangevoerd. 

Het zou geen wonder zijn als er iemand was die zeide: “de zoo even 

gegeven verklaring van de wijze waarop ons noorder-diluvium is ont- 

staan, is zeker zeer schrander bedacht, doch waar is het bewijs dat 

zij de ware is, wat waarborgt mij dat die verklaring iets meer is 

dan een fraaie theorie of een hypothese?” Ik wil trachten dat bewijs 

te geven. Wij vinden het namelijk in de steenbrokken en in de ver- 

steeningen die thans in onzen bodem gevonden worden. Immers als 

wij hier steenbrokken vinden, welker moedergesteente duidelijk in Zwe- 

den en het eiland Gothland aan te toonen is, als wij in ons noorder- 

diluvium versteende schelpen en koralen vinden, die volkomen gelijk 

zijn aan de schelpen en koralen die men in de gebergten van de ge- 

noemde landen aantreft, steenbrokken en versteeningen die nergens 

elders hunne gelijken hebben dan juist dáár, dan zeker blijft er wel 

geen twijfel over of ons noorder-diluvium is wel waarlijk afkomstig 
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uit Zweden en Gothland. Door het onderzoek van de versteeningen 

uit den Hondsrug enz., ’t welk door Prof. Roemer te Breslau is ge- 

schied, door het onderzoek van de steensoorten, dat door de zweed- 

sche geleerden ANGELIN en KEILHAU is gedaan, is het stellig bewezen 

dat het silurische en devonische versteeningen zijn, dat het granieten , leien 

en kalken zijn, die in Zweden als gebergten bestaan, gebergten die in 

vorige tijden met bergijs zijn bedekt geweest, en welker gruis en stee- 

nen door drijfijs gevoerd zijn naar ons land. En dat het noorder-dilu- 

vium niet door waterstroomen is aangebracht, maar op ijsbergen hier 

heen is gekomen, bewijzen diezelfde versteeningen. Immers er zijn er 

bij, die zoo teer van weefsel zijn, dat zij noodzakelijk tot poeder ge- 

wreven zouden zijn, indien zij met steenbrokken en zand die groote 

reis mede gemaakt hadden, rollende en schuivende over den bodem 

der zee. Wij zien immers aan het grint der rivieren hoe zelfs ijzerharde 

steenbrokken in stroomend water hunne kanten en hoeken verliezen, 

en zouden dan zulke broze kalklichamen ongedeerd gebleven zijn ? 

(Wordt vervolgd.) 



NASCHRIFT OP HET OPSTEL: “LAGERE ZWAMMEN 

EN INFECTIEZIEKTEN”, 

In het Maandblad voor Natuurwetenschappen , jaargang VIII, N°. 7, deelt 

de hoogleeraar c. A. J. A. OUDEMANS een paar opmerkingen van bota- 

nischen aard mede, betreffende mijn opstel: Lagere zwammen en infectie- 

ziekten, die ik niet met stilzwijgen in het Album mag voorbijgaan. De 

heer OUDEMANS zond mij daarvan een overdruk, waarvoor ik hem hier 

dank zeg. 

Bladz. 187. Men leze hier in regel 13 en 12 v.o., in plaats van : “die 

der stuifzwammen (Condomgycetes), door Näarrt ook enz.” het vol- 

gende: “die der gistzwammen (Saccharomycetes), door Näcerr ook 

enz.” Voor “stuifzwammen’”’, ’tgeen “stofzwammen’’ had moeten zijn, 

leze men overal “gistzwammen”’ of “spruitzwammen”. 

Bladz. 188. De reden, waarom deze door den heer OUDEMANS afge- 

keurde figuur geplaatst is, is deze, dat zij beschikbaar was, daar 

de uitgever van het Album ook die is van Eigen Haard. Ware zij 

niet beschikbaar geweest, dan zoude ik waarschijnlijk geheel geene 

figuur hebben opgenomen, omdat ik volstrekt niet van plan was, over 

de diagnose der splijtzwammen te spreken. Die figuur vindende in een 

niet lang geleden verschenen referaat van eene alleszins bevoegde hand 

over Näcerr's arbeid, had ik geen reden de getrouwheid er van te 

betwijfelen en haar daarom opzettelijk met de beschrijving van NäGELr 

te vergelijken. — Overigens meen ik nu aan de lezers van het Album 

de figuren van Näcerr zelven niet te mogen onthouden. Zij vinden deze 

op de volgende bladzijde. 
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Bladz. 190, onderaan. Ik had, zegt de heer OUDEMANS, niet van Puc- 

cinia, maar van Uredo of van den uredotoestand eener Puccinia moeten 

spreken. Maar toen ik, op bladz. 188, den lezer kortheidshalve naar 

een opstel over Schimmels op graangewassen in datzelfde tijdschrift 

over 1877 verwezen had, lag het vrij wel voor de hand dat ik — 

Fig. 1. Fig. 2. 

Fig. 1. a Schimmeldrader. b Gist- of spruitzwammen. ec Splijtzwammen. 

Fig. 2. Veel meer vergroote splijtzwammen. 

evenals dáár, op bladz. 221 en 222, ook geschiedt, hoewel later wredo 

voorkomt — de roest op graangewassen Puccinia noemde. 

Roestelia komt, zegt. de heer OUDEMANS, niet alleen in mnoorde-_ 

lijk Zwitserland voor, maar overal in Europa, waar de Peer slechts 

groeien wil. Ik heb het tegenovergestelde ook niet beweerd. NäcELI 

zegt overigens: In der nördlichen Schweiz wurde in letzter Zeit die Auf- 

merksamkeit auf eine Krankheit der Birnbäume gelenkt, welche zuerst un- 

fruchtbar werden und zuletst ganz zu Grunde gehen. Diese kranken Obst- 

bäöume sind von einem Pilz (Güterrost, Roestelia) befallen u. s. w. Uit 

deze zinsnede kan, dunkt mij, niet anders worden opgemaakt, dan dat 

op de ziekte der pereboomen door Roestelia 't eerst of vooral opmerk- 

zaam is gemaakt in noordelijk Zwitserland, en gevolgeliĳjk, dat zij 

daar tot dusver alleen of bij uitstek als zoodanig, nl. als door Roes- 

telia verwekt, met kennis van zaken is waargenomen. Is dat niet zoo, 

dan ligt de schuld bij Näcerr, niet bij mij. 

D. Lugacn. 
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Dr. T.C. WINKLER. 

(Vervolg van blz, 290.) 

Ons noorder-diluvium is dus zonder eenigen twijfel op drijvende 

ijsbergen uit het noorden en noordoosten gekomen, en ter plaatse 

nedergelegd waar wij het nu vinden. Wij moeten nu onderzoeken hoe 

het ooster- en het zuider-diluvium hier zijn gekomen, en ais wij dat 

gedaan hebben, zal de afkomst van het gemengde diluvium ons meteen 

duidelijk zijn geworden. Volg mij daartoe we@r naar het bergiĳs, weêr 

naar de in zakkende beweging zijnde glaciers van de bergtoppen. 

Straks hebben wij gezien, dat er onophoudelijk steenbrokken en gruis 

van de omringende hoogten op het bergiĳs vallen en medegevoerd 

worden naar beneden in het dal. Doch het bergiĳs is niet een enkele 

samenhangende massa, zooals het waterijs: ten gevolge van de onef- 

fenheden van de baan waarover het voortgliĳjdt, wordt het hier en 

daar naar boven gedrongen of valt op andere plaatsen in kuilen 

en laagten. Zoodoende wordt het vol barsten en spleten, spleten 

Soms zoo wijd, dat reeds menig onvoorzichtig wandelaar op het bergijs 

zijn dood daarin heeft gevonden. In die barsten en spleten vallen ook 

de steenen, groot en klein, die op het iĳs liggen, en zoo geraken zij 

onder het iĳs. Daar gekomen, worden zij verbrijzeld en tot stof ge- 

wreven door de zware en harde ijsmassa die voortschuift. Die ijsmassa 

is te vergelijken bij een reusachtige vijl, een vijl die de oeverrotsen 

krast en groeft, een vijl die den bodem waarop zij ligt, afschraapt 

en glad maakt. Hoeken en kanten zijn hier nergens meer te vinden, do 

« 19 
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hardste steenbrokken worden rond en glad geslepen, en al het afslijtsel 

van de duizende vergruisde en verbrijzelde steenbrokken vormt, met 

het smeltwater van het iĳs, een verbazend groote hoeveelheid slijk, 

dat door de bergijsbeken naar beneden wordt gespoeld. Men zal zich 

een denkbeeld kunnen vormen van de ontzaglijke hoeveelheid slijk, 

zand en grint, die op deze wijze naar den voet van het gebergte zakt, 

als men weet dat er door het riviertje de Aar, in Zwitserland, dage- 

lijks ongeveer 300 000 kilogram, of 155 kubiek meter of 300 wagen- 

vrachten slijk wordt afgevoerd uit de gebergten, waaruit het zijnen 

oorsprong neemt. 

Zooals het heden ten dage in Zwitserland gaat, ging het dáár ook 

in de iĳsperiode, mits zeker in veel grootere mate, daar het bergijs 

toen in die streken veel uitgestrekter was dan tegenwoordig, zooals 

vele oude steendammen of morainen bewijzen, liggende op plaatsen 

die thans uren ver van het tegenwoordige bergiĳs zijn verwijderd. En 

zoo was het toen ook in de Vogezen, de Ardennen, het Juragebergte 

en vele andere gebergten meer: overal was het bergiĳs een groote 

kracht in de natuur, overal schraapte en sleepte het ijs groote massa's 

slijk en zand van de bergen af, en legde die neder aan den voet van 

het iĳs. Doch dáár bleven die massa’s niet liggen. Zooeven heb ik reeds 

gewezen op de rivier de Aar als een middel tot verder naar beneden - 

voeren van de door het ijs losgemaakte stoffen. Bekend is het, welk 

een geweldig krachtig middel het water is, dat in den vorm van beken 

en rivieren van de bergen stroomt, hetzij het langzamerhand en bij 

kleine gedeelten slib, zand en grint afvoert, hetzij het in de gedaante 

van bruisende bergstroomen, door plasregens of smeltende ijsmassa's 

gevoed, met allesvernielende kracht heele rotsblokken voortstuwt, en 

in zeer korten tijd de overstroomde dalen met dikke lagen slijk en 

zand overdekt. Het is genoegzaam bekend, welke verwoestingen op 

dergelijke wijze zijn aangericht door het doorbreken van dammen, 

die de hoog opgestuwde wateren tegenhielden. In berglanden niet 

alleen vindt men daarvan de meest treffende voorbeelden, maar 

ook wij, Nederlanders, weten volkomen op hoedanige wijze groote hoe- 

veelheden aarde, door stroomend water, in korten tijd verplaatst kun- 

nen worden. Bij het doorbreken van den Wormerringdijk, in 1825, spoelde 

dáár, in den tijd van één uur, een wiel uit van een hectare opper- 

vlakte en zes meters diepte, en met de duizenden kubiek-meters zand, 

hier losgewoeld, werden tot op vijf en meer minuten afstand de weit 
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landen overdekt. Dit zelfde verschijnsel vindt men overal, langs onze 

groote rivieren en langs de zeedijken, herhaald. Elke dijkbreuk heeft zulk 

een wiel of waterkolk te voorschijn gebracht, en het daaruit losge- 

woelde zand in den omtrek neêrgeworpen. Op die wijze nu, door Rijn 

en Maas, en waarschijnlijk ook door andere, nu niet meer bestaande 

rivieren aangevoerd, zijn de stoffen hier gekomen , die wij thans ooster- 

en zuider-diluvium noemen. In het ooster-diluvium vinden wij — 

ik zeide het boven reeds met een enkel woord — stalen van de gesteenten 

die de Rijnoevers vormen, in het zuider-diluvium steensoorten uit de 

Ardennen en de bergen daaromheen. 

En nu het gemengde diluvium? Zie, wij behoeven slechts weer 

het oog te vestigen op de versteeningen, die er in voorkomen, en 

de keien die er in gevonden worden, om in eens te zien dat het van 

alle drie bovengenoemde plaatsen van oorsprong afkomstig is. Hier 

vormt noorder-, dáár ooster-, dáár zuider-diluvium de hoofdzaak, ginds 

zijn zij alle drie zoo dooreengemengd, dat zij niet meer te onderschei- 

den zijn. Im de zee die tegen de kusten van België en Munsterland 

klotste, smolten de ijsbergen uit Gothland en Zweden, en hun vracht 

van slijk en zand en grint vormde banken in die zee. Maar de Rijn 

en de Maas, en misschien ook nog andere rivieren, brachten tevens 

aardmassa's aan uit Duitschland en België, en die stoffen werden door 

getijen en stroomen en golven hier en daar over elkander heen gewor- 

pen en met elkander vermengd; en toen die aanvoer van al die kanten 

lang had aangehouden, en de massa's zoo groot werden dat de diepe 

zee daardoor langs de kusten werd opgevuld, toen moesten de wateren 

wel wijken voor het land , en ongeveer de helft van ons vaderland, het di- 

luvium van Nederland, was ontstaan. Zie, zoodanig is de oor- 

sprong van onze heidevlakten met hunne zwerfblokken; van de leemla- 

gen en leemklonters in het zand; van de zavelgronden van Gelderland en 

Utrecht; van de eilanden langs onze kust en in de Zuiderzee. Hen hier 

en daar heuvelachtige zandvlakte, afgewisseld met kuilen en bedden 

van waterstroomen, ziedaar de aanblik van ons land in het tijdvak door de 

geologen het diluvium genoemd, het tijdvak dat aan het tegenwoordige of 

het alluvium onmiddellijk vooraf is gegaan. Ik hoop duidelijk te hebben 

gemaakt wat het diluvium is, waar het ligt en hoe het is ontstaan. 

Hebben wij dus ons diluvium leeren kennen, wij kunnen dan nu 

overgaan tot het beschouwen van die gedeelten van ons land, die ge- 
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vormd zijn na het diluviale tijdvak, dat is in het tijdvak ’t welk 

het tegenwoordige of dat van het alluvium wordt genoemd. Vooraf 

echter een enkel woord over het einde van het diluvium en het 

begin van het alluvium. Is er een oogenblik in den tijd geweest , 

waarvan men kan zeggen: toen eindigde het diluviale tijdvak, en toen 

begon het alluviale? Neen, beide tijdvakken zijn onmerkbaar in elkan- 

der overgegaan, de grenspunten kunnen door niemand worden aange- 

wezen: een groot geleerde heeft terecht gezegd: Natura non facit sal- 

tum, “de natuur maakt geen sprongen.” De geologen hebben slechts 

zulk een afscheiding gemaakt, om de studie gemakkelijker te maken; 

zij hebben alluvium genoemd de stoffen, die afgezet of bezonken zijn 

nadat de aardlagen gevormd waren die van veel ouderen datum zijn. 

En zeer terecht: de jongere vormingen verschillen niet alleen in samen- 

stelling, in ligging en in aard, maar vooral ook in de voorwerpen die 

zij uit het dieren- en plantenrijk bevatten, zoo aanmerkelijk van de 

ouderen, dat zij ten duidelijkste blijken ontstaan te zijn onder 

geheel andere omstandigheden, in geheel andere toestanden van het 

klimaat en andere natuurwerkingen. Maar die andere omstandigheden 

zijn niet plotseling geboren; die andere toestanden zijn niet op eens 

ontstaan. Laat ons zien hoe het diluviale tijdvak is overgegaan in het 

tegenwoordige, het alluviale. 

Uitgestrekte vlakten, uit zand en grint bestaande, met groote keien 

bezaaid, hier en daar als heuvelruggen oprijzende, heuvelruggen afge- 

wisseld door kuilen en waterplassen, hier en daar een slijkerige leem- 

bodem, gedeeltelijk steeds droog liggende en gedeeltelijk, bij hoogen 

vloed, door het zeewater overstroomd, zóó was het voorkomen van ons 

land in het laatst van den iĳstijd. Door oorzaken die nog niet voldoende 

bekend zijn, werd nu het klimaat zachter; het ijs der bergen ging in 

ontwikkeling terug; de koesterende zonnestralen vielen bij dag op 

de dorre gronden. Maar overal waar warmte en vochtigheid is, laat 

de plantengroei niet op zich wachten; mossen en waterplanten ont- 

wikkelden zich in de kuilen en plassen; moerassen, met water- en 

oeverplanten bedekt, vertoonden zich, en in de door het afsterven 

dier planten gevormde teelaarde konden heesters en boomen wortelen, 

terwijl de zandvlakten met heideplanten, en de leemgronden met slijk- 

planten werden bedekt. Nu konden ook dieren leven in deze streken, 

dieren die thans uitgestorven zijn, en welker beenderen wij thans nog in 

ons diluvium bewaard vinden. Toen leefde in ons land de mammoet, de 
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ruigharige olifant, Mlephas primigentus. Het zou te lang ophouden als ik 

de menigte plaatsen zou opsommen, waar men in ons land overblijf- 

selen van den mammoet heeft gevonden. Toen leefde, nevens den mam- 

moet, in ons land een neushoorndier, Rhinoceros tichorhinus, waarvan 

men bekkenbeenderen bij Doesburg, en kiezen en andere overblijfselen 

bij Maastricht heeft gevonden; paarden en herten bewoonden toen 

ons land, en de grasvlakten werden verlevendigd door een groot rund, 

door den oeros of europeeschen bison, den Bos priscus, onderscheiden 

door zijn gewelfd voorhoofd van het andere ründ der voorwereld, den 

auerochs, Bos primigenius. 

Hoe lang die dieren in ons land geleefd hebben, weten wij niet; 

waarom zij hier uitgestorven zijn, of waarom zij vertrokken zijn naar 

andere landstreken, weten wij evenmin. Wel kunnen wij ter beantwoording 

van die vragen een menigte min of meer gegronde hypothesen vormen, 

doch daartoe is het hier de plaats niet. Genoeg, die toestand heeft 

zekerlijk duizenden en tienduizenden van jaren geduurd. Doch in dat 

lange tijdsverloop stonden de veranderingen en omkeeringen in de 

natuur niet stil: winden en waterstroomen deden hun werk op de 

oppervlakte van het land; rivieren brachten nieuwe stoffen aan, en 

spoelden oude weg, en zoo ontstonden er geheel nieuwe toestanden. 

Toen vooral ontstonden er hier en daar in de zee, in de kuilen van 

het dituvium, groote ophoopingen van zand dat uit de reeds aanwe- 

zige gronden losgespoeld was. Nu liggen die zandhoopen en zandvlak- 

ten boven water: door STARING zijn zij zand-diluvium genoemd. Zand- 

diluvium is dus niets anders als verplaatste massa’s zand uit an- 

dere diluviale gronden, een mengsel van zand uit noorder- ooster- en 

zuiderdiluvium, losgespoeld, dooreengemengd en weer bezonken uit 

het water. Gelijk ik boven reeds zeide „stel ik voor om deze zoo verplaatste 

diluviale gronden den naam te geven van verplaatst diluvium, 

inplaats van dien van zanddiluvium: men zal mij toestemmen dat 

de eerstgenoemde naam volkomen den aard en den oorsprong dier 

gronden uitdrukt, wat van den anderen volstrekt niet gezegd kan 

worden. Zulk losgespoeld zand bezonk nu niet slechts in de kuilen 

van de oudere diluviale gronden, maar werd ook ver westwaarts door 

de eb in zee gevoerd. Zeer waarschijnlijk werd het vervolgens, op zijn 

tocht westwaarts, gekeerd door een zeestroom, die evenwijdig met de 

kust liep, en daardoor moest het op die plaatsen tot rust komen en 

bezinken. In de zee, een groot eind van de diluviale kust verwijderd, 
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ontstonden nu zandbanken, banken van verplaatst diluvium die al 

hooger en hooger werden en eindelijk een dam vormden in zee, een 

duinenreeks, ongeveer parallel loopende met de kust, een duinenreeks, 

die een inham, een haf, een lagune, afscheidde van de zee, volkomen 

op de zelfde wijze als wij nu nog aan de Oostzee het Kurische en het 

Friesche Haf kennen. Zoodra op die wijze de zee met haar eb en vloed 

en hare stroomen belet werd, dagelijks haren invloed te doen gevoe- 

len op het tusschen het land en de duinenreeks liggende gedeelte, en 

de stoffen, vroeger door de rivieren in zee gebracht, achter dien duin- 

dam bezonken, ontstond er weldra een uitgestrekt moerassig land 

waar vroeger zee was, en de op die wijze door rivieren en zee aan- 

gespoelde gronden noemen wij alluviale, d. i. aangespoelde 

gronden, en den tijd waarin dat gebeurde, het begin van den nog 

heden ten dage voortdurenden tijd, noemen wij het alluvium. Door 

het ontstaan van die duinenreeks werd dus de gelegenheid geboren 

tot het ontstaan van de alluviale gronden, dat is van bijna de helft 

van ons land. Zonder die duinenrij zou de zee nu nog de diluviale 

gronden van de oostelijke deelen van Nederland bespoelen; zonder die 

duinenrij zouden, zooals in den tijd van het diluvium, bruinvisschen 

en walvisschen zwemmen ter plaatse waar wij thans wonen; de helft 

van Groningen en Friesland, geheel Noord- en Zuid-Holland en Zee- 

land, zouden thans niet bestaan. Wij willen dus een vluchtigen blik 

slaan op die zoo hoogst belangrijke duinreeks, en die beschouwing 

zal ons, als een natuurlijke overgang, van onze diluviale gronden 

voeren tot een overzicht van ons alluvium. 

Duinen zijn zandhoopen op het strand. Zand is het dat de duinen 

vormt. Vanwaar is dat zand afkomstig? Het zand der duinen is vol- 

komen gelijk aan dat van onze diluviale heuvels en vlakten, mits met 

dit verschil dat er geen keien en zwerfblokken, en geen versteeningen 

in gevonden worden, Zeer zeker is het duinzand niet in het tegen- 

woordige tijdvak der aardgeschiedenis, in het alluviale, hierheen ge- 

bracht; zeer zeker is dit in het voorgaande tijdvak, in het diluviale, 

geschied. Wij weten dat ijsbergen en rivieren toen het zand aanvoer- 

den, waaruit de bodem van onze landprovinciën is gevormd. Dat zand, 

met keien en grint, viel op den bodem der zee, vormde daarin banken 

en ondiepten, en toen die banken boven water uitstaken, eilanden, 
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die eindelijk zich tot vast land vereenigden. Ik heb het zooeven reeds 

gezegd, toen ik de vorming van ons verplaatst diluvium verklaarde — 

doch men vergunne mij thans, nu wij meer opzettelijk over het ontstaan 

der duinen moeten spreken, nog even te herhalen wat ik straks kor- 

telijk heb gezegd — onze duinen en ons zand- of verplaatst dilu- 

vium staan, naar mijne meening, zoo nauw met elkander in verband, 

beider oorsprong is, dunkt mij, zoo gelijk, dat het niet mogelijk is 

beiden in dit opzicht van elkander te scheiden. Het zeewater stond 

in dien tĳd niet stil; eb en vloed, stroomen en winden hielden het 

in voortdurende beweging: door die beweging van het water werden 

zandmassa’s van den zeebodem heen en weer geworpen en verplaatst, 

het water spoelde het lichtere zand weg, en liet de zwaardere keien en 

steenbrokken liggen; de in het water zwevende stoffen, de losgemaakte 

zandmassa’s werden westwaarts, dat is zeewaarts, gevoerd, totdat zij 

gekeerd werden door een stroom in de Noordzee, een stroom die waar- 

schijnlijk door het Kanaal liep en zoo, evenwijdig met onze diluviale 

kusten, naar het noorden vloeide. Door dien zeestroom werd het water 

gekeerd, dat zand losgewoeld had van de banken en kusten. Het kwam 

daardoor tot stilstand, en op die wijze bezonken dáár de zandmassa’s, 

die niet verder zeewaarts konden gaan, en ontstonden er op die 

plaats zandbanken. Maar die zandbanken werden, door eeuwenlan- 

gen aanvoer van zand, al hooger en hooger, en eindelijk ontstond er 

op die plaats een steeds boven water liggende zandrug, een dam 

in zee, loopende ongeveer van zuid naar noord. 

Zóó werd er dus een zanddam gevormd; laat ons nu zien hoe die 

zanddam tot onze duinreeks is geworden. De golven der zee, 

hetzij ze door den wind of door het getij of door zeestroomen worden 

voortgebracht, loopen bĳ een vlak, zandig strand, zooals het onze, 

op. Die oploopende golf bedekt, tot aan den uitersten zoom van haren 

loop, het zand van het strand, en verschuift daarbij een weinig de 

zandkorrels en de schelpen, steentjes en andere dingen, die op en in 

het zand liggen. Zij duwt het zand dus strandwaarts. Nu zou men 

kunnen meenen dat het terugvloeiende water ook de zandkorrels weder 

mede naar zee terugnam. Dit is echter zoo niet: de terugvloeiende 

golf neemt slechts weinig zand mede naar zee, daar geenszins dezelfde 

watermassa waarmede zij kwam aanrollen, langs denzelfden weg terug- 

keert, maar voor een gedeelte in het zand verzinkt, en eerst in de 

diepte naar zee terugsijpelt. Belangrijk en aardig is het, dat spel der 
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golven met het zand van het strand waar te nemen. De golf die tot 

aan uwe voeten bij het vlakke strand is opgeschoven, keert nauwe- 

lijks half als golf weder terug: het grootste gedeelte verzinkt schui- 

mend in het zand, dat door vorige golven reeds natgemaakt is. Waar- 

schijnlijk wordt door de opkomende golf de lucht uit de natte zandlaag 

gedreven, en het indringen der weggaande golf in het zand veroorzaakt 

dat sissen en schuimen ’t welk nooit ontbreekt; want altijd wordt op dat 

oogenblik het zand met luchtbellen bedekt. Doch niet slechts schuiven 

de golven het zand van den zeebodem strandwaarts, ook de vloedgolf 

brengt zand aan uit de diepten, losgewoeld door stormen en zeestroo- 

men. De vloedgolf loopt sneller, en dus is zijne stoffenvervoerende 

kracht grooter dan die van de eb. De beweging, die de zanddeeltjes 

verkrijgen door den drang van het water, voert ze zelfs verder dan 

de golf vloeit, en bij het kenteren van het getij is het water lang 

genoeg in rust, om toe te staan dat de meeste daarin zwevende vaste 

stoffen bezinken. Daarom vindt men op alle vlakke, aan het getij on- 

derworpen stranden van zeeën met een zandbodem duinen en zandheu- 

vels boven hoogwaterpeil. Als de landwinden menigvuldiger, langduriger 

en sterker zijn dan de zeewinden, dan wordt het zand dat door de 

terugvloeiende golf achtergelaten is, steeds op nieuw in het water terug- 

gewaaid; doch als het geval andersom is, dat is, als zeewinden den 

boventoon voeren, dan is het zand weldra buiten het bereik van de hoog- 

ste golven, en wordt het onophoudelijk al verder en verder binnenwaarts 

gevoerd. Weldra overdekt het al het achtergelegene land, tenzij het 

daarin verhinderd wordt door den plantengroei, hoogere gronden of 

andere beletselen. 

Ofschoon de eigenlijke duinen slechts gevonden worden op het 

droge, boven gewoon hoog-waterpeil, en zij hunne opstapeling en 

structuur aan den wind verschuldigd zijn, vindt men toch op vele 

stranden ophoopingen van zand onder water, zoogenoemde zand ban- 

ken, eigenlijk dus duinen die op eenigen afstand van de kust door de 

schommelingen van het water gevormd zijn. Zulke zandbanken liggen 

veelal als lange strooken langs de kust : zij verschillen slechts daarin van de 

duinen, in zoover zij lager en niet zoo afgebroken zijn. In gewone omstan- 

digheden verplaatsen zulke zandbanken zich steeds landwaarts in: zij 

zijn de voorraadschuren waaruit de grondstof voor de duinen afkom- 

stig is. Werkelijk zijn de duinen niets anders dan zandbanken die op 

het droge geraakt zijn. 
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Water en wind zijn het dus die ons zand en duinen leveren. Maar 
die aanvoer van zand door het water en dat opstapelen van zand door 

den wind geschiedt niet zonder orde en regel. De vorming der duinen 
wordt, gelijk alles in de natuur, door wetten beheerscht. Wij hebben 
gezien dat onder zekere omstandigheden zand opgehoopt wordt boven 
hoogwaterpeil op het strand. Zoo lang het zand nat gehouden wordt 
door het er over heen vloeiende water en door de capillairwerking 
der massa, wordt het niet door den wind aangetast, maar zoodra 
de golven zich ver genoeg terugtrekken om het zand gelegenheid te 
geven tot drogen, wordt het ten speelbal van den wind en bij 
het zacht hellende strand opgejaagd, totdat het tegengehouden 
wordt door steenen, planten of andere hindernissen. Zoodoende ont- 
staat er eene ophooping, die de grondslag van een duin zal wor- 
den. Hoe klein het zoo gevormde zandhoopje ook zijn mag, het 
dient toch om den voortgang te keeren of te vertragen van de zand- 
korrels, die tegen zijn naar de zee gerichte zijde aangedreven worden ; 
en om tegen den verderen invloed van den wind de korreltjes te be- 
schermen, die zijne naar het land gerichte zijde vormen, of die er 

over heen rollen en achter nedervallen. Als het strand boven de 
kustlijn volkomen recht en vlak was; als het gras of de heesters die 
er op groeien overal even hoog waren; als de korreltjes van het zand 
dat door de golven opgeworpen wordt, allen even groot en zwaar wa- 
ren; en als de kracht van den wind altijd even gestadig en regelma- 
tig was, dan zou er een onafgebroken zandrichel gevormd worden, 
overal even hoog en breed. Maar nergens op de geheele aarde bestaat 
een dergelijke standvastige toestand. De duinen zijn gebogen, gebroken, 
ongelijk van hoogte; soms zijn zij dor en kaal, soms met verschillende 
planten bedekt; het opgeworpen zand is verschillend van hoedanigheid 
en van aard, en de winden zijn nu eens hevig en met rukken, dan 
weder flauw en aanhoudend. Door al die oorzaken ontstaan er, in plaats 
van eenvormige heuvels, ongeregelde rijen zandhoopen, en deze zijn 
van een kegelvormige of min of meer ronde gedaante en onder- 
ling door zandhoogten en dalen met elkander verbonden. Op een kust 
die voor de zee wijkt, zullen de duinen niet zoo hoog worden als op 
een meer standvastige kust, omdat zij ondermijnd en weggevoerd wor- 
den voordat zij tijd hebben om groot te worden. Vandaar vindt men 
op beschutte plaatsen in het zuidwesten van Frankrijk duinen van hon- 
derd meter en hooger, terwijl die van de friesche eilanden en van de 
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sleeswijk-holsteinsche kusten slechts eene hoogte van zeven tot hoog- 

stens dertig meters boven den waterspiegel der zee bereiken. 

Zijn de duinheuvels eenmaal gevormd, dan blijven zij eenigen tijd 

bestaan, zoowel door de zwaarte der deeltjes als door de geringe aan- 

eenlijming, die door den kalk, het leem en de bewerktuigde stoffen die 

met het zand vermengd zijn, daaraan gegeven wordt. Men heeft waar- 

genomen dat zij, door capillaire aantrekking, uitdamping van lager 

liggende aardlagen en door het regenwater dat er op valt, altijd een 

weinig beneden de oppervlakte vochtig zijn. Zelfs op de toppen behoeft 

men slechts een voet diep te graven om het zand vochtig te vinden 

en in vele duinpannen vindt men zoetwater zelfs aan de oppervlakte. 

Door steeds voortgaanden aanvoer van zand rijzen de duinen tot de 

hoogte van tien, twintig of dertig meter en soms zelfs hooger. Sterke 

windvlagen, in plaats van de duinen hooger te maken, doen losse 

deeltjes van de oppervlakte afstuiven, en deze, met andere zandkorrels 

die over de duintoppen heen of tusschen de duinen door waaien, bou- 

wen een tweede duinenrij op, en zoo vervolgens een derde, al naar 

den aard van den wind, den aanvoer van zand en het voorkomen van 

de landstreek. Op die wijze ontstaat er eene verzameling van zanddui- 

nen, een duinketen, uit heuvels bestaande, die ongeregeld verspreid 

zijn en onderling zeer veel in hoogte en afmetingen verschillen, een 

duinketen die somtijds uren gaans breed is. Op het eiland Sylt in de 

Noordzee is de duinketen, uit verscheidene rijen bestaande, van een 

uur tot bijna twee uren gaans breed. Ook de duinen van onze holland- 

sche kusten zijn op sommige plaatsen meer dan een uur gaans breed, 

en aan den mond van den Nijl vormen de duinen een strook van niet 

minder dan vijf uren gaans breedte. 

Zóó zijn dus onze duinen ontstaan. Onze tegenwoordige dui- 

nen zijn evenwel niet oorspronkelijk nedergelegd ter plaatse waar wij 

ze nu vinden. Onze duinen verplaatsen zich onophoudelijk oostwaarts, 

als er geen maatregelen door den mensch genomen worden, om dat 

landwaarts trekken der duinen te beletten. Verstuiven noemt men 

de oorzaak, waardoor de duinen in den loop der eeuwen een paar uren 

gaans landwaarts ingedrongen zijn, en waarom zij nu niet meer op de 

plaatsen liggen waar zij eens waren. Verstuiven is het rechte woord, 
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om het zich verplaatsen der duinen uit te drukken; immers zandwol- 

ken stuiven er over de duinen en over het land daarachter gelegen, 

zoodra slechts een frissche bries uit zee opsteekt; de duinen stuiven 

over velden en akkers heen en bedekken alles met eene laag van zand, 

van onvruchtbaar zand. Overal op de westkust van Europa zijn de dui- 

nen aan verstuiving onderworpen, overal trekken zij zoodoende oost- 

waarts. 

Landwaarts in verplaatsen de kale duinen zich, en hoe meer zij zich 

verplaatsen, des te grooter zijn de veroveringen die de zee op het land 

maakt. Daar is geen kust van de Noordzee, die geen bewijzen levert 

voor het gezegde. In den aanvang der vorige eeuw begonnen de duinen 

op de westelijke kust van het eiland Sylt naar het oosten te rollen, 

en de zee volgde hen als op den voet. In 1757 moest de kerk van 

Rantum, een dorp op dat eiland, verplaatst worden, zou zij niet 

onder het duinzand bedolven worden. In 1791 waren de duinen reeds 

voorbij hare oude standplaats getrokken, de golven hadden hare fon- 

damenten verzwolgen, en de zee maakte zulke snelle vorderingen, dat 

vijftig jaar later de plaats, waar voorheen de kerk stond, ruim twee 

honderd meters ver van de kust in zee lag. Wie weet niet dat het 

zelfde ’t geval is geweest met de kerk van Scheveningen en vele an- 

dere plaatsen op onze kust? De overblijfselen van het Huis te Britten, 

Arx Brittannica, werden voor het laatst in 1562 bij een zeer lage eb 

een kwartier uur ver in zee gezien. Dit gebouw is door de Romeinen 

ten tijde van Caligula aan den mond van den Rijn opgericht. Nu is 

het waarschijnlijk dat de Romeinen die sterkte gebouwd hebben aan 

den binnenvoet der duinen, althans zeker niet aan den buitenvoet, 

en als de fondamenten daarvan thans ver in zee liggen, dan mag men 

gelooven dat de geheele duinenreeks sedert den tijd der Romeinen zich 

ten minste twee uur verder binnenwaarts heeft verplaatst. Ook weet 

men dat in het laatst der zeventiende eeuw de zee die fondamenten 

reeds zestien honderd schreden ver overtrokken had. 

Onze oude kronijken spreken dikwijls over inbraken van de zee. Maar 

hoewel het feit, dat de zee herhaaldelijk overwinningen op het land 

behaald heeft, zonder twijfel zeker is, weet men toch niet juist hoe 

groot het verlies van land aan de zeezijde is. Dr. srarinG rekende dat 

er een strook van een uur gaans breedte en vijftig uur gaans lengte, 

van Cadzand in Zeeuwsch Vlaanderen tot Ameland en Schiermonnikoog , 

of ruim 150.000 hectaren duingrond door de zee van ons land afge- 
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geknaagd is. Maar hoe dit ook zij, dit is zeker, dat, als onze vaderen 

geen weerstand geboden hadden aan de kracht der golven, door het aan- 

leggen van dijken en het bevestigen der duinen, er thans van geheel 

Nederland weinig meer over zou zijn dan de naam. 

En dat het vrij schielijk gaat, dat verstuiven der duinen, leert ons 

onder anderen een groote duinheuvel bij Schoorl in Noordholland. Be- 

kend is het dat tijdens de landing der Engelschen en Russen, in 1799, 

dáár, tusschen die troepen en de Franschen, die toen ons land in be- 

zit hadden, een veldslag geleverd is. De gesneuvelde strijders werden 

begraven in een duinpan aan den binnenvoet van een hooge duin. 

Eenige jaren geleden werd toevallig juist die plaats uitgekozen tot het 

nemen van eene proef om de duinen met dennen te beplanten, onder 

het opzicht van Dr. srArING. En wat vond men nu? De geheele duin 

was in den tijd van ruim zestig jaren over het groote graf heen ge- 

wandeld: aan den buitenvoet liggen nu de overblijfselen die aan den bin- 

nenvoet begraven zijn: schedels met zwart haar van fransche soldaten, 

met rosse baarden van Russen en Engelschen, stukken van montee- 

ringen, wapenen en andere oorlogstuigen. 

Zóó zijn dus door water en wind onze duinen gekomen ter plaatse 

waar wij hen nu zien. Zij hebben eenmaal een bijna onafgebroken reeks 

gevormd van Frankrijk tot Sylt, en eerst, later zijn er openingen in 

gekomen, de zoogenoemde zeegaten, want als er, ten minste van den 

Hoek van Holland tot Schiermonnikoog, niet een onafgebroken dam be- 

staan had, kon er zich geen veen achter gevormd hebben, zoo als wij 

straks zullen zien dat het geval is geweest. Eerst later, zeide ik zoo 

even, zijn de zeegaten tusschen Tessel, Terschelling en Ameland 

ontstaan, en zeker zouden er thans nog zulke openingen door de zee 

gemaakt worden, als de mensch er niet voor zorgde. Ware de rmensch. 

niet tusschenbeiden gekomen, dan zou het eiland Ameland reeds 

vóór dertig jaren in tweeën gedeeld zijn, dan zouden in vorige eeu- 

wen Bierland van Tessel, Huisduinen van Callantsoog, Callantsoog 

van Petten, en Petten van Camperduin afgesneden zijn geworden; want 

klaarblijkelijk was de zee toenmaals voornemens om in de duinreeks 

tusschen Eierland en Camperduin vier nieuwe zeegaten te boren, zoo 

als zij reeds een paar honderd jaar geleden het Tesselsche gat tot een 

diepe gleuf heeft uitgeknaagd. Maar onze voorvaderen hebben daarvoor 

gezorgd door het maken van den Hondsbosschen zeedijk, den Zijper- 

ringdijk en andere doeltreffende inrichtingen, gelijk er in onze dagen 
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voor gezorgd is om het eiland Ameland voor in tweeön scheuren te 

behoeden, door het leggen van een zwaren stroomleidenden dam in 

de geul de Balg. 

En hier is het de plaats om te spreken over eene opmerkelijke om- 

standiegheid, namelijk dat wij het in onze macht hebben om onze 

duinenrij te versterken, te verbreeden en te verhoogen. In het begin 

der vijftiende eeuw was er tusschen Petten en Callantsoog een vlak 

zeestrand, waarover de zee heenstroomde als het vloed was, en bijna 

de geheele Zijpe tweemaal daags onder water zette. Tot in 1610 over- 

stroomde de zee dagelijks tweemaal het geheele Koegras tusschen Cal- 

lantsoog en Huisduinen, want ook dáár was een vlak strand zonder 

duinen. Maar toen men den Zijperringdijk en den Zanddijk langs het 

Koegras had opgeworpen, kwam er niet slechts een einde aan dat 

onder water loopen, maar is er ook tegen deze dijken op het strand 

een hooge duinreeks ontstaan: meer dan duizend hectaren hooge dui- 

nen, die ons de zee met hulp van den wind en de golven geschonken 

heeft. En zooals het op de hollandsche kust gegaan is, zoo ook op de 

eilanden. Door den in 1823 tusschen Eierland en Tessel aangelegden 

zanddijk is er een hooge duinenrij ontstaan; door den dijk, in 1851 

op het eiland Ameland opgeworpen, was er weinige jaren later reeds 

een niet onaanzienlijke duin ontstaan, zoo hoog dat de hoogste vloe- 

den er thans niet meer overheen slaan. 

Hiermede zou ik onze beschouwing van de duinen gevoegelijk kun- 

nen eindigen. Doch de lezer veroorlove mij hem nog even te brengen op 

onze tegenwoordige duinen. Wij hebben ze niet zien worden, 

wij hebben niet gezien hoe zij opgekomen zijn uit de wateren. Wij 

waren er niet bij tegenwoordig toen zij opgeworpen en al grooter en 

hooger en breeder werden, en geworden zijn tot de indrukwekkende 

zandheuvelrijen die wij nu kennen. Maar allen die nabij de duinen 

wonen, kennen de duinen, zooals zij nu zijn. Wie de duinen bezocht 

hebben, weten hoeveel schoons zij bevatten voor hem, die gevoel heeft 

voor de schoonheden der natuur. Beklim een der hoogste toppen, en 

zie westwaarts den ouafzienbaren waterplas die de Noordzee heet. Met 

statige kalmte stuwt hij zijne breede golven met een krans van schuim 

getooid voorwaarts. Oostwaarts valt het oog des wandelaars op lachende 
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dreven, fraaie buitenverblijven, op schoone steden, op den Haag , Leiden, 

Haarlem. Beklim een duintop gedurende een storm, en gij staat versteld 

over de vreeselijke beweging der wateren in het verschiet ; angstig vestigt 

gij uw oog op het zeekasteel dat te midden van het oorverdoovend 

geraas der golven als een kurk her- en derwaarts wordt geslingerd. 

Beklim een duintop gedurende een onweder op een zomernamiddag, 

als de zwarte wolkenzee, die aan den hemel golft, hare vurige stralen 

uitzendt naar de aarde, die dreunt door het rollen der donderslagen. 

Beklim een duintop als de volle maan aan het heldere uitspansel drijft 

en haren zilverglans trillen doet op de kabbelende wateren der zee, 

terwijl het glinsterende witte zand zonderling afsteekt bij de slag- 

schaduwen in de duinpannen en laagten. Beklim een duintop na een bran- 

dend heeten zomerdag bij het vallen van den avond, en zie den gloeienden 

bol der zon verkoeling zoeken in het uitgebreide golvenbad — telkens, 

waar ook en wanneer, zult gij voedsel vinden voor uwe fantasie, voor 

uw hart, voor uw schoonheidsgevoel. Krachtig is de werking dier na- 

tuurtafereelen in de duinen op het gemoed des menschen; en hij die 

de duinen eens gezien heeft, maar vooral hij wien het voorrecht te 

beurt viel, hetzij als kind op de duinen te klauteren, hetzij als jon- 

geling op de duinen de natuur te bestudeeren, of als man op de dui- 

nen verademing te zoeken van de zorgen des levens — hij kan door 

een onweerstaanbaar verlangen, door een soort van heimwee om in 

de duinen te zijn, worden aangegrepen; hij kan zijn lichamelijke oogen 

sluiten en met het oog zijner ziel ziet hij zich verplaatst op het ge- 

liefkoosde tooneel. De viooltjes lachen hem tegen, en de helm en de 

zandhaver ruischen om hem heen; de wilde thym en de duinroos wuiven 

hem hare zoete geuren toe; hij ziet het konijn springen en zich koes- 

teren in den zonneschijn; hij hoort het gekweel van gorssen en vinken, 

het gegons van duizende insekten; hij ziet kleurige vlinders fladderen 

rondom de bloemen van berberis en ligustea; de frissche adem van 

het zomerkoeltje waait hem te gemoet. Wie zou niet dwepen met de 

duinen? Wie zou niet met Vader Cats instemmen, als hij zegt: 

Stuivend duin, onvruchtbaar zand, 

Waar geen els is in geplant, 

Waar geen kerseboom in groeit, 

Waar nooit perzik heeft gebloeid, 

Schoon dat gij geen vruchten draagt, 

Toch hebt ge iets dat mij behaagt. 

'k Houd u voor een wonderwerk, 
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Gij zijt zwak en echter sterk , 

Schoon uw stof niet zamen kleeft, 

Maar met alle winden zweeft, 

Dwingt gij toch den oceaan 

Voor uw zwakheid stil te staan; 

Daarom, tot een kort besluit, 

Rijst er deze leering uit: 

Dat ge niet en zijt geplant 

Door des menschen hoog verstand, 

Niet door kracht, vernuft of kunst, 

Maar door Godes eigen gunst ; 

Hem zij dan en lof en dank, 

Ons geheele zeestrand lank. 

(Slot volgt.) 
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NOGMAALS CHRISTIAAN HUYGENS, 
DOOR 

P. HARTING. 

Reeds herhaaldelijk ' zijn in ons Album de groote verdiensten van 

CHRISTIAAN HUYGENS ter sprake gebracht. Wederom biedt zich daartoe 

eene gelegenheid aan. Twee vreemdelingen, de een een Amerikaan, de 

ander een Duitscher, hebben onlangs nogmaals de aandacht op hem 

gevestigd: de eerste, Prof. NEwcoMmB °, te Washington, om in herinne- 

ring te brengen dat muyaeNs de eerste is geweest, die met eene voor 

zijn tijd buitengewone nauwkeurigheid den afstand der zon van onze 

aarde heeft berekend, — de tweede, Dr. pr. GERLAND *, hoogleeraar te 

Cassel, om het bewijs te leveren, dat niet PAPIN, zooals gewoonlijk 

1 «Hen beroemde lens van CHRISTIAAN HUYGENS teruggevonden” Jaargang 1867, bl 274, 

“De tienvoetskijker van CHRISTIAAN HUYGENS hersteld.” Ibid, bl. 313. 

“CHRISTIAAN HUYGENS, in zijn leven en werken geschetst.” Jaargang 1868, bl. 33. 

(Ook afzonderlijk verschenen, met aanteekeuingen.) 

CCHRISTIAAN HUYGENS in de Parijsche Akademie van Wetenschappen.” Jaargang 

1869, bl: 16. 

* Popxlar Astronomy, London 1878. Aangekondigd in Nature, 2 May 1878, p. 8. 

Wij stippen hierbij aan dat juist dezer dagen door de directie der Hollandsche Maatschappij 

van Wetenschappen aan denzelfden Professor NEwcoMB de gouden HUYGENs-medaille is 

toegekend voor zijne belangrijke astronomische ontdekkingen in den loop der laatste twin- 

tig jaren. 

3 Annal. d. Physik u, Chemie 1878 Neue Folge. Bd. II, p. 665. 
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wordt opgegeven, maar HUYGENS de uitvinder is geweest van de plaat 

der luchtpomp. 

Bij elk dezer punten willen wij kortelijk stilstaan. 

De door NewcomB bedoelde plaats, waarin HUYGENS de eerste poging 

heeft gedaan om op eenigszins redelijke gronden de zon-parallaxis te 

bepalen en daaruit den afstand der zon, in aardmiddellijnen uitgedrukt, 

te berekenen, is te vinden aan het slot van zijn in 1659 verschenen 

Systema Saturnium '. Hij ging uit van het denkbeeld dat de aarde, als 

tusschen Venus en Mars geplaatst, vermoedelijk een middellijn heeft 

die de gemiddelde is van de middellijnen dezer beide planeten. Nu be- 

zat hij in den pas door hem uitgevonden oculair-mikrometer een mid- 

del om de schijnbare middellijnen dezer planeten, zoowel als die van de 

zon, door zijn teleskoop te meten. * Hij leidde uit zijne metingen af 

dat de middellijn van Venus '/,,, die van Mars ',,; van de middellijn 
der zon bedroeg. Gesteld nu dat de middellijn der aarde het gemiddelde 

hiervan, d. i. !/,,, van de zonsmiddellijn is, dan berekende Huyaens 

uit deze gegevens, dat de afstand der zon tot onze aarde 12543 

malen de middellijn der aarde zoude bedragen. Nu is die middellijn 

12680 kilometers, en derhalve zoude op de door HuYGeNs aangenomen 

gronden de zon ongeveer 159 millioen kilometers van onze aarde ver- 

wijderd zijn. 

NewcomB komt, na eene discussie der verschillende thans bekende ge- 

gevens, tot het besluit dat de zon-parallax ligt tusschen 8°82 en 8’86, 

hetgeen beantwoordt aan eenen zonsafstand van 92.200.000 en 92.700.000 

E. mijlen of omstreeks 148 of 149 millioen kilometers. Inderdaad is 

het verschil van het reeds voor 219 jaren door HUYGENS aangegeven 

cijfer gering, zoodat NrwcomB dan ook doet opmerken, dat nuraens bij 

de bepaling van den afstand der zon nader bij de waarheid is gekomen 

dan iemand anders vóór den overgang van Venus over de zon in 1769. 

Intusschen is het miet te ontkennen dat dit voor een deel aan een 

gelukkig toeval moet worden toegeschreven. De door muyarns met zijn 

teleskoop en gebrekkige mikrometrische methode gevonden middellijnen 

van Venus en van Mars zijn grooter dan de ware, zooals zij met onze 

Ì Opera varia, II, p. 591, 592. 

* Zie de beschrijving zijner mikrometrische methode, in den jaargang 1868, bl. 44. 

20 
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oneindig betere werktuigen thans bepaald zijn. Buitendien was het uit- 

gangspunt der berekeningen van HUYGENS, de veronderstelling namelijk 

dat de middellijn der aarde het gemiddelde van die der beïde planeten 

zoude zijn, tamelijk willekeurig en inderdaad, gelijk men thans weet, 

ook onwaar *. Men kan het derhalve niet anders dan een gelukkig toe- 

val noemen dat onze HUYeENs zoo nabij het wit heeft getroffen. Doch 

de natuur heeft hare gunstelingen; zij verraadt niet aan ieder hare ge- 

heimen. Dergelijke gelukkige toevallen vallen, als het ware door een 

soort van intuitie, alleen aan hare meest geniale ondervragers ten deel. 

Elk die zich thans, bij proeven in het luchtledige, van de lucht- 

pomp bedient, maakt daarbij gebruik van de plaat of zoogenaamden 

schotel, waarop, door tusschenkomst van een mengsel van reuzel, was 

en olie, of op andere wijze, de glazen klok luchtdicht bevestigd wordt, 

waaronder de verschillende toestellen worden geplaatst die bij proeven 

in het luchtledige gebruikt worden. Een luchtpomp zonder zulk een 

schotel laat zich tegenwoordig bijna niet meer denken, even weinig 

trouwens als een mikroskoop zonder spiegel. Beiden schijnen ons zoo 

natuurlijke toevoegsels aan het hoofd-instrument, dat het ons schier 

niet in de gedachten komt dat dit vele jaren lang bestaan heeft, eer 

iemand op den inval kwam het daaraan toe te voegen. En toch 

duurde het meer dan eene eeuw, eer het samengestelde mikroskoop van 

een spiegel tot terugkaatsing van het licht werd voorzien, en noch de 

door den Maagdenburgschen burgemeester, OTTO VON GUERICKE, uitge- 

vonden luchtpomp, noch het latere, door ROBERT BOYLE bij.zijne proe- 

ven in het luchtledige gebruikte, werktuig was van zulk een plaat voor- 

zien. Alle metalen of glazen vaten, die men luchtledig wilde maken, 

werden op de met de luchtpomp gemeenschap hebbende buis vastge- 

1 Huyeens (l. e. p. 592) erkent dit trouwens zelf. Hij zegt: ‘‘Fateor equidem lu- 

brica eatenus ratione haec niti, quatenus nimirum errae magnitudinem inter Martem 

Veneremque mediam adsumsimus, nullo nisi verisimilitudinis argumento; adeoque vel 

millenis aliquot Terrae diametris facile a veritate aberrari potuisse. Verum ut jam duplo 

majora minorave quam reipsa sunt intervalla ista definiverimus aut triplo etiam; non 

tamen parum videri debet hactenus saltem mensuram eorum comprehendisse, quum alia 

nulla ratio suppetat qua non vel decuplo major error timendus sit, Ita enim omnino 

existimo,”’ 
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schroefd. Dat daardoor het gebruik van dit werktuig tamelijk beperkt 
was, is duidelijk. 

Gemeenlijk wordt pPAPiN, die, gedurende het verblijf van HUYGENS 

te Parijs, zijn amanuensis was, als de uitvinder van de luchtpomp- 

plaat genoemd. Zoo door rrscuer in zijn Physikalisches Wörterbuch 

(II p. 378), munckE in GrHLER’S Wörterbuch (VI p. 570), POGGEN- 
DORFF in zijn Biographisches Levicon (IL p. 355). Deze meening grondt 
zich op een geschrift van PAPIN, dat verschenen is in de Acta Erudi- 
torum van 1687 en waarin een luchtpomp met plaat beschreven en 
afgebeeld is. Maar reeds in 1674 had parin te Parijs eene verhandeling 
uitgegeven onder den titel van Nouvelles Eapériences du vuide avec la 

description des Machines qui servent à 

les faire. Van dit geschrift bestaan 

echter, volgens de laatste levensbe- 

schrijvers van PAPIN, de heeren L. Dr LA 

SAUSSAYE en A. PÉAN, thans nog slechts 

twee exemplaren, het eene in de bi- 

bliotheek der Royal Society, het andere 

in die van het British Museum. Zij heb- 

ben daarom deze verhandeling in hun 

werk, La vie et les ouwvrages de DENIS 

PAPIN, Paris et Blois 1869 (II partie 

p. 3), nogmaals laten drukken. In de 

daarvoor geplaatste toewijding aan 

“Monsieur HUGENS DE ZULICHEM”' leest 

men: 

“Ces expériences sont à vous, puis- 

que je les ay presque toutes faites par 

vostre ordre, et suivant les directions 

que vous m'y avez données: mais 

comme je scay que ce ne sont icy que 

vos divertissemens et que vous auriez 

peine à vous resoudre jamais de les mettre sur le papier, et encore 

moins de les publier, je ne crains pas que vous trouviez mauvais 

que je le fasse pour vous.” 

Het eerste hoofdstuk, met het opschrift: Description de la Machine, 

begint aldus: 

‚ “Je donne icy la description de la Machine dont on s'est servy jus- 
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qu’à présent à l'Académie royale des sciences pour faire les expérien- 

ces du vuide, et qui m'a aussi servy pour toutes celles qui sont conte- 

nues dans ce recueil. Monsieur HUGENS fif faire cette machine ensuite 

celle de Mm. BoYLe, et il y apporta divers changemens, qu'on remar- 

quera en comparant leurs figures.” 

Dan volgt de beschrijving der luchtpomp met eene afbeelding, waar- 

van de bovenstaande figuur eene kopie is, en waarin men duidelijk 

de plaat bij T T herkent. Hierop werd de klok met een “ciment mol” 

bevestigd. 

Er is derhalve geen twijtel aan, of niet PAPIN, maar zijn leermeester 

CHRISTIAAN HUYGENS is de uitvinder van de luchtpompplaat. Men kan 

zelfs nog een stap verder gaan en het jaar aanwijzen waarin die uitvin- 

ding heeft plaats gehad. In het Journal des Savants van 1672 komt een 

brief voor van HUYGENS, handelende over de “verschijnselen welke van 

lucht bevrijd water in het luchtledige aanbiedt” Een uittreksel daarvan 

wordt gevonden in zijne Opera varia, II p. 769. Daarbij is, op Tab. LVI 

fig. 7, eene afbeelding gevoegd, waarin men dadelijk de luchtpompplaat 

met de daarop geplaatste glazen klok herkent, “cujus os apertum applicatur 

molli ecuidam cemento”” De eerste proef met den nieuwen toestel werd 

genomen op het laatst van December van het jaar 1661. HuyceNs be- 

vond zich derhalve tijdens de uitvinding nog hier te lande, want eerst 

vijf jaren later, bij de oprichting, in 1666, der Académie Royale des — 

sciences, waarvan hij een der eerste leden was, vertrok hij metter- 

woon naar Parijs en leerde daar Papin kennen. Met waarschijnlijkheid 

kan men aannemen dat die eerste luchtpomp met een plaat, volgens 

de aanwijzingen van HUYGENS, vervaardigd is door den toenmaligen 

Leidschen instrumentmaker SAMUEL MUSSCHENBROEK, want de door PA- 

PIN gegeven afbeelding gelijkt genoeg op de thans nog in het physisch 

kabinet te Leiden bewaarde groote luchtpomp, die in 1675 op last 

van DE VOLDER door SAMUEL MUSSCHENBROEK vervaardigd is, — zij 

het ook dat er eenige verbeteringen aan zijn aangebracht, zoo als 

een dubbel doorboorde kraan, — om aan te nemen dat de vroe- 

ger voor HUYGENS vervaardigde luchtpomp daaraan tot modei heeft 

gediend, 

De vereerders van onzen grooten landgenoot zijn den heer GERLAND 

dank schuldig, dat hij de aandacht heeft gevestigd op eene weinig be- 

kende bron, waaruit met zekerheid het bewijs geput wordt van het 

recht van CHRISTIAAN HUYGENS op eene uitvinding, die, al moge zij 
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dan ook niet van zulk een overgroot gewicht zijn als vele zijner an- 

dere uitvindingen en ontdekkingen, toch als een der bladeren in zijn 

lauwerkrans moet worden beschouwd. 

Of echter de heer GERLAND recht heeft, aan HUYGENS ook het eerste 

gebruik maken van de barometerproef als zoogenaamden verklikker toe 

te schrijven, geloof ik te mogen betwijfelen. De heer GERLAND grondt deze 

meening op de afbeelding, waarin men bij V een van boven verwijde 

buis ziet, dompelende in een vat. 

Niet alleen zoude dit een zeer ongepaste vorm voor een verklikker 

zijn, maar wanneer men den boven vermelden brief van HUYGENs leest, 

dan komt men al spoedig tot de overtuiging, dat muverns met die 

inrichting ook geenszins de bedoeling heeft gehad, den graad van ver- 

dunning der lucht in de klok te meten, maar dat hij dien toestel al- 

leen gebruikte om aan te toonen dat, onder zekere omstandigheden , 

waaronder geheele bevrijding van opgeloste lucht de voornaamste is, 

water of kwikzilver daarin bevat niet onmiddellijk daalt, wanneer de 

klok luchtledig wordt gepompt. Dat zulke proeven later tot den ver- 

klikker als blijvend bestanddeel van elke ma hebben geleid, 

laat zich echter gemakkelijk inzien. 

Nog maken wij van deze gelegenheid gebruik om eene kleine bizon- 

derheid mede te deelen, door Professor 5. G. cv. Boor onlangs ! opgedolven 

_ wit een brief van CONSTANTIJN HUYGENS aan CONRARD , d. d. 12 Mei 1661. * 

Zijn zoon, de toen twee-en-dertigjarige CHRISTIAAN, bevond zich in dit 

jaar, tijdens de kroning van KAREL 11, te Londen. Hij stelde echter meer 

belang in den overgang van Mercurius over de zon, die juist op dien 

tijd plaats greep, dan in de praal van den optocht. Hij schreef name- 

lijk aan zijn vader: “Le jour mesme du couronnement je fus chez le 

faiseur de Telescopes observer Mercure dans le soleil, et le vis très 

bien à une heure et demie, et à deux 3 qu., c'est une observation 

très rvemarquable et rare.” 

' Zie Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie, Afd. Letterkunde. 

2de Reeks, Deel VIII, bl. 34. 

* In het Handschrift XLIX der Kou. Akad. v. Wetenschappen. Lettres Frangaises, 

Wee lE. bl. 397: 
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P. VAN DER BURG. 

De onderstaande proefnemingen hadden meerendeels plaats den 16den 

Juni. Ik deelde ze aan de redactie van dit Maandschrift op den 1sten dezer 

mede; het laatst verschenen nummer van het Album had ik nog niet ont- 

vangen. Zij was vriendelijk genoeg mijn opstel aan mij terug te zenden,en 

mij opmerkzaam te maken op hetgeen genoemd nummer ten aanzien van het 

mikrophoon bevatte. Het bleek mij toen , dat de beschrijving mijner inrich- 

ting kon wegvallen, daar zij geheel oveenkwam met hetgeen de heer LOGE- 

MAN, in zijn naschrift, op bladz. 275 van de tweede tot de derde alinea, meé- 

deelt. In plaats echter van het toestelletje vertikaal te gebruiken, plaatste 

ik de beide stukjes retortenkool op een horizontaal liggend plankje en 

overbrugde ze met een staafje van diezelfde kool, of met een van zink, lood, 

ijzer of houtskool. De uiteinden van allen waren stomp en grof bijgevijld, 

en deze einden werden, bij de verbinding met de stukjes kool, los in 

de komvormige putjes der koolstukjes gelegd, of het staafje werd daar 

los boven op, of er naast, of zelfs er onder geplaatst. Men weet verder 

uit de beschrijving, die de hoogleeraar RIJKE van het toestelletje heeft 

gegeven, dat de op een afstand liggende koolstukken met de polen van 

een batterijtje worden verbonden. Ik had daartoe de kolen vrij diep 

uitgeboord en daarin de geleiddraden gestoken; het eene gat ontving 

een draadeinde onmiddellijk van de batterij, terwijl in de andere ver- 

dieping de draad eerst werd gekneld, nadat er vooraf , op een vrij grooten 
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afstand, een telephoon in de geleiding was gevoegd. De beide draden, 

die in de koolblokjes staken, waren slechts kort en hingen vrij af in 

kwikbakjes, die de verbindingen der verdere stroomgeleidingen tot 

stand brachten. Wilde men meer personen in de verte doen waarnemen 

of een telephoon aan elk oor houden, dan kon men 2, 3, 4 telepho- 

nen in de draadgeleiding plaatsen. Bij mijne proefnemingen gebruikte 

ik steeds een dubbele geleiding van 50 meters draad, zoodat de waar- 

nemers 50 M. van de boven omschreven inrichting, die onmiddellijk 

bij de galvanische batterij stond, verwijderd waren. Ik gebruikte 1, 

2 of 3 kleine Grovesche cellen, maar met zuren gevuld, die reeds een 

aantal malen dienst hadden gedaan, zoodat het batterijtje niet sterk 

werkte. Bij 2 of 3 cellen waren de te vermelden verschijnselen onver- 

gelijkelijk veel krachtiger dan bij het gebruik van één cel. 

De gang der proefnemingen en de verschijnselen waren de volgende. 

Het plankje met de koolkuben werd op een laag katoenen watten 

gelegd van '/, decimeter dikte, en de stroom door een der genoemde 

overbruggende staafjes en de invoeging der telephonen gesloten. Zoo- 

dra men nu het staafje even aanraakte, hoorde men op den ge- 

noemden afstand een onaangenaam geknetter in de telephonen, die op 

de tafel lasen, en wel zoo luide, dat het overal in het groote vertrek 

doordrong. Als men het telephoon aan het oor bracht, was het geluid 

onuitstaanbaar. Het openen en sluiten van den stroom verried zich 

nog veel krachtiger. Bewoog men het staafje niet onmiddellijk, maar 

streek men met de punt van een mes of met een reepje mailpapier 

zeer zacht over de koolkuben, dan meende de waarnemer een sterk 

vijlen te hooren. Het mesje vooral veroorzaakte een doordringend ge- 

luid. Toen het plankje was verwijderd, de kuben onmiddellijk op de 

watten waren gelegd, en het staafje zoo los mogelijk er tusschen, er 

op, er onder, of op zijde er naast, deed zich bij het zacht schuiven 

der punt van het mes over de kool een zeer verrassende werking voor. 

Terwijl namelijk dat strijken slechts een klein deel eener seconde aan- 

hield, hoorde men het geknetter in de telephonen, op grooten afstand 

van deze, 2 tot 3 seconden voortduren. ’t Was, of er een langdurige 

echo optrad. Dit verschijnsel vond natuurlijk zijn grond daarin, dat 

het staafje zeer gunstig lag om, nadat het mes was verwijderd , nog eeni- 

gen tijd te blijven doortrillen; of zou het ook kunnen zijn dat hier 

een warmteverschijnsel zich voordeed, daar het ijzeren staafje zoo heet 

werd, dat het moeielijk was aan te vatten? Ik denk hierbij aan den 
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geluidsspatel. De proef gelukte op verre na niet altijd. 't Was een 

der meest verrassende uitwerkselen, die ik waarnam. Werd er onder 

deze gelukkige omstandigheid zacht gesproken, zoo werd het duidelijk 

door de telephonen verstaan. Elke tred op den grond, de toon van 

een of meer stemvorken, het tikken van een horloge, dat op de wat- 

ten, vrij van de kool, was gelegd, dat alles werd zeer duidelijk ge- 

hoord. Toen het horloge op een der koolkuben werd geplaatst, ging 

het regelmatig tikken onder het hevig geruisch der raderen verloren, 

Er werden een spin en een vlieg in een kartonnen doosje gesloten en 

dit op het stukje kool gezet. Het worstelen der dieren drong krachtig 

tot het oor door. Zoo werd ook het vallen door een hoogte van 1 tot 2 

eentim. van zandkorrels op de kool of het staafje door alle waarne- 

mers gehoord. 

Bij deze proefnemingen werden de staafjes nu en dan verwisseld; 

het ĳzeren gaf steeds de beste uitkomst; bij kool en lood 

waren de geluiden het zwakst. Het zal intusschen moeielijk uit te ma- 

ken zijn, welke stof het geschiktste is voor de overbrugging, daar het 

voornamelijk er van afhangt of er veel of weinig draagpunten tusschen 

kool en staaf aanwezig zijn. Daarom sprak ik van grove vijlstreken 

aan de stompe punten der staven te leggen. Toen ik het staafje aan 

een spiraal van dun koperdraad tusschen de kuben ophing, traden er _ 

gunstige omstandigheden op, om de zwakste geluiden waarneembaar 

te doen worden. 

Ten einde de uitwerking iets meer onafhankelijk te maken van de 

toevallige ligging der staven , nam ik een houten, met papier overspannen 

ring, door KÖNIG voor geluidsproeven vervaardigd, legde dien op de tafel, 

op het gespannen papier de laag katoen van een halve decimeter dikte, 

en daarop het mikrophoon. Alle geluiden werden nu sterker; vooral 

het spreken werd duidelijker verstaan. Er werd nu evenwel een zeer 

groote stilte bij het mikrophoon gevorderd, want het wrijven over de 

tafel was reeds voor den waarnemer hinderlijk; zelfs elke lichaams- 

beweging, die slechts geringe trillingen in den houten vloer kon op- 

wekken, hinderde. Als het horloge op de papiervlakte gelegd werd, bracht 

het werktuigje de trillingen goed over. 

Bij een andere reeks van proefnemingen slaagde ik in de versterking 

van het geluid nog veel beter. Er werd een houten, bodemloozen koker 

gemaakt van 5 tot 5!/, eentim, middellijn en 8 centim. hoogte. Vervolgens 

werd er een T-vormig stuk van zeer dun, hard gehamerd, geel koper 
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geknipt. Het einde van het verticale deel der T, dat slechts weinig 

breedte had, werd vast gemaakt aan den buitenrand van het eene 

einde des kokers en vervolgens dat deel, een paar centimeters boven den 

rand, rechthoekig omgebogen, zoodat het dwarsdeel der T in horizon- 

tale richting boven de opening van den koker reikte, ongeveer op 2 

eentim. afstand boven de randvlakte en iets over het midden. Op dat dwars- 

deel lag het plankje van het mikrophoon. Ten slotte werd de koker mid- 

den op het papieren vlies geplaatst. Alle drie de cellen waren hierbij 

in gebruik. Het gewone spreken verkreeg nu eene helderheid, die het 

gewone gebruik van het telephoon niet kan verschaffen; ’t was in- 

derdaad of de spreker naast den waarnemer stond, vooral wanneer er 

aan ieder oor een telephoon werd gehouden. Mijn helper liet ik het 

vlak afgezaagde einde van een dennenhouten stokje tegen den polsader 

drukken, en het andere einde op het gespannen papier zetten, door 

een zachte drukking werd het stokje alzoo, zonder hulp van de andere 

hand, staande gehouden, en nu vernam ik, altijd op 50 M. afstand, 

het slaan van den pols. Wanneer een stemvork in trilling werd ge- 

bracht en, vrij tusschen de vingers gekneld, opgehouden had in hare 

nabijheid een waarneembaren toon te geven, hoorde men dien nog 

duidelijk op den genoemden afstand door het telephoon. 

Misschien zal men nog gevoeliger samenstelling bedenken. 

Nijmegen, 17 Juni 1878. 

7 Juli. Na het lezen van de uitkomsten door den hoogleeraar RIJKE 

verkregen, vatte ik de zaak heden morgen op nieuw op Ik voorzag 

de Grovesche cellen van nieuwe zuren, en kreeg nu met twee cellen betere 

uitkomsten, vooral bij het spreken, dan vroeger met drie. In navolging 

van den heer RIJKE nam ik een dunne kartonnen vierkante doos van 

14 centim. zijde en 5 centim. hoogte; het deksel was verwijderd, en 

de doos omgekeerd gezet op een plankje, dat onmiddellijk aan den 

muur was bevestigd en bij het gebruik van galvanometers dienst deed. 

Ik kan niet genoeg aanraden, van zulk een geheel vrij van den grond 

liggend draagstuk gebruik te maken; men verkrijgt daardoor een rust 

in het telephoon, die niets te wenschen overlaat. Het rijden van rij- 

tuigen is anders reeds hinderlijk. Op het vlak van de doos werden de 

koolstukjes gelegd; de ingeknelde draadeinden hingen los in de naast 

de doos staande kwikbakjes, zonder dat zij bodem of zijwanden van 
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deze raakten. De overbrugging geschiedde weer door het bekende 

eylindervormige stukje ijzer. Het spreken werd nu even duidelijk als 

bij het bovenvermelde gebruik van geluidsring en watten. Maar toen 

ik het boven omschreven kokertje op de doos zette en op het dwars- 

deel van het metalen T-stuk de beide stukjes kool onmiddel- 

lijk plaats gaf, met het ijzeren verbindingsstukje er op, zoodat de 

kolen nu door ijzer en de katoenen onderlaag geleidend verbonden 

waren, toen klonk het gesprokene ondragelijk hard bij het gebruik 

van twee telephonen. Elk zwak geluid, dat de mondholte of de keel 

tusschen het spreken, dat op eenige decimeters afstand van het instru- 

ment geschiedde, voortbracht, werd met de meeste juistheid gehoord. 

Wat ik vroeger sterk had genoemd, b. v. ook het tikken van het 

horloge, werd, bĳ de laatste proef vergeleken, zwak. Er werd geen 

spoor van geratel of geruisch onder het spreken waargenomen. De tijd 

ontbrak mij, om het onderzoek verder voort te zetten; ik hoop dat 

later te doen. 

EEN BOTANISCHE RARITEIT, 

Bijgaande teekening is een afbeelding ' van een stuk boomstam’ 

vermoedelijk van een haagbeuk, waarin blijkbaar een vreemd voor- 

werp (4) is ingedrongen. Ingedrongen en niet ingezet, hetgeen blijkt 

uit den onoverkomelijken weerstand, dien men ontmoet, wanneer men 

\ Het voorwerp zelf heb ik te danken aan den heer R. DE JONGH, kapitein der Gerie 

te Vuren; de zeer duidelijke afbeelding aan den heer A. C. CRAMER N/. te Amsterdam, 
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het geheele voorwerp met de hand tracht te splijten. Alles wijst er in- 

tegendeel op, dat het voorwerp (a) in jongen toestand den stengel is 

binnengedrongen, en door zich later uit te zetten aanleiding heeft ge- 

geven tot het ontstaan eener spleet. Let men op de grijze kleur, die 

duidelijk afsteekt tegen het bruine van den stam, en bovenal op de 

weeke, gemakkelijk indrukbare stof waaruit het voorwerp (a) bestaat, 

dan komt men weldra tot het besluit, dat men hier te doen heeft met 

een aardappel, die door toevallige omstandigheden in den stam geraakt 

is. Men overtuigt zich hiervan licht bij mikroskopisch onderzoek , waaruit 

blijkt, dat de zetmeelkorrels de voor den aardappelknol kenmerkende 

gedaante bezitten. De knol, die zijn vollen wasdom bereikt heeft, be- 

gint al weer uit te groeien, zooals men aan de beide jonge loten (c c) 

kan zien, die hetzelfde voorkomen hebben als die, welke men tegen 

het voorjaar in de bewaarplaatsen van aardappels ziet ontstaan. De 

eenige vraag is, hoe de aardappel er in gekomen is. 

Wanneer de aardappelplant een zekere grootte bereikt heeft, komen 

er uit het stuk stengel, dat zich onder den grond bevindt, verscheidene 

takken te voorschijn, die zich min of meer horizontaal uitstrekken. De 

groene bladeren der plant gaan intusschen steeds voort , voedsel uit den 

bodem en den dampkring op te nemen, dat zij, na het in zetmeel enz. 

te hebben omgezet, naar de onderaardsche stengels afzenden. Deze ver- 

dikken zich ten gevolge daarvan en zwellen al meer en meer aan tot 

de voedzame aardappelknollen. Neemt men nu aan, dat éen dier takken 

in een kleine spleet van den bruinen stam is doorgedrongen, dan is 

het duidelijk, dat hij door gestadigen voedseltoevoer gaandeweg is uitge- 

zet, en zoo oorzaak geworden is der splijting. En dat dit het eenige is 

wat men kan aannemen, volgt uit het feit, dat bij 5 het stengeltje, 

de overbrenger van het zetmeel, nog in verdroogden toestand was ach- 

tergebleven. 

J CC. COSTERUS. 
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DOOR 

P. HARTING. 

Onlangs heeft FRITZ MüLLER, die, gelijk bekend is, sedert vele jaren 

in Brazilie woont en zich daar met dierkundige onderzoekingen bezig 

houdt, in het tijdschrift Der Zoologische Garten , eene reeks van trouwens 

half legendarische berichten medegedeeld omtrent het bestaan, in zui- 

delijk Brazilie, van een monsterachtig dier, een reusachtigen aardworm 

volgens sommigen, die meestal onder den grond leeft en slechts van lijd 

tot tijd te voorschijn komt. Het volk noemt het den MZinhocao, en 

wanneer ook sommige daaromtrent in omloop zijnde verhalen, zooals 

dat het vijftig ellen lang en vijf breed zoude zijn, dat het bedekt 

is met beenige platen als een pantser, dat het, op zijne onderaardsche 

tochten, stroomen in nieuwe kanalen afleidt, droog land in moerassen 

verandert, groote boomen ontwortelt en doet omstorten alsof het 

grashalmen waren, waarschijnlijk zeer overdreven zijn, zoo schijnt toch 

uit de volgende door FR. MüLLER verzamelde berichten te blijken, dat 

het bestaan van den Minkocao niet geheel een fabel is. 

Ongeveer acht jaren geleden verscheen een Minhocao in de buurt 

van Lages. Zekere FRANCISCO DE AMARAL VARELLA zag, toen hij zich 

op ongeveer tien kilometers van die stad bevond, op den oever van 

de Rio das Caveiras een vreemd dier van reusachtige grootte, onge- 

veer een meter dik, niet zeer lang en met een snoet als van een 

varken, maar of het pooten had, kon hij niet zeggen: Hij durfde het 

dier niet alleen aan, maar riep zijne buren, doch toen hij terugkeerde 
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was het verdwenen, niet echter zonder een spoor achter te laten in 

den vorm van een loopgraaf, die onder den grond verdween. 

Een week later werd aan de tegenovergestelde zijde van Lages, op 

ongeveer zes kilometers afstand van de eerste plek, een dergelijke loop- 

graaf, misschien door hetzelfde dier gegraven, gezien. Deze loopgraaf 

leidde tot onder de wortels van een grooten pijnboom en verloor zich 

verder in een moeras. 

De heer FP. KELLING, van wien bovenstaande berichten verkregen wer- 

den, woonde toen als koopman te Lages en zag zelf de loopgraven 

door den Minhocao gemaakt. 

De heer re. OpeBRECHT, die, verscheidene jaren geleden, belast was 

met het opzicht over een weg, die gemaakt werd van Itajakv naar de 

provincie Santa Caterina, stak een breede moerassige vlakte over, 

waardoor een arm van de rivier Marombas stroomde, doch hij kon 

niet dan met veel moeite voorwaarts komen, omdat hij telkens stuitte 

op zich windende loopgraven, die ongeveer den loop der rivier volg- 

den en hier en daar daarin mondden. Toen ten tijde kon de heer opEBRECHT 

zich niet verklaren hoe die loopgraven ontstaan waren. Thans houdt 

hij deze voor het werk van den Minhocao. | 

Voor omstreeks veertien jaren, in de maand Januari, vond zekere 

ANTONIO JOSÉ BRANCO, nadat hij met zijn geheele huisgezin acht dagen 

lang afwezig geweest was van zijne woning, gelegen aan een der ri- 

viertjes die in de Rio dos Cachorros uitloopen, op tien kilometers 

afstand van Curitibanos, bij zijne tehuiskomst, den weg ondermijnd, 

met hoopen opgeworpen aarde en breede loopgraven. Deze loopgraven 

begonnen aan de bron van een beek en volgden de windingen daar- 

van, om 700 tot 1000 meters verder in een moeras te eindigen. De 

breedte der loopgraaf bedroeg volgens hem ongeveer drie meters, en 

sedert dien tijd had de beek, haar oorspronkelijk bed verlatende, de 

loopgraaf gevolgd. Het pad van het dier lag gedeeltelijk beneden de 

bedding der beek; het had op zijn tocht verscheidene pijnboomen ont- 

worteld. Een van de boomen, waarvan de Minhocao de schors en een 

gedeelte van het hout had afgescheurd, stond nog in het vorige jaar. 

Honderden bewoners van Curitibanos en andere plaatsen waren geko- 

men om de verwoesting door den Minhocao aangericht te zien, en men 

nam aan dat het dier nog leefde in de moerassige poel, welker wateren 

van tijd tot tijd plotseling en op onverklaarbare wijze troebel werden. 

Ook was in stille nachten, in de naburige woningen, een ratelend ge- 
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luid als van verren donder gehoord en werden zachte bewegingen van 

den grond gevoeld. Deze vreemde geschiedenis werd aan FR. MÜLLER 

verteld door twee ooggetuigen, door JosÉ, den zoon van den ouden 

BRANCO, en een stiefzoon van dezen, die vroeger in hetzelfde huis woonde. 

Mürrer voegt er bij dat de verschijning van den Minhocao bij het 

volk beschouwd wordt als een voorteeken van regenachtig weer. 

In de nabuurschap van den Rio dos Papagaios, in de provincie van 

Paramè, op een avond van 1849, nadat het langen tijd geregend had, 

werd in het huis van zekeren JOAO DE Dros een geluid gehoord alsof 

er in een nabijzijnd bosch weder regen viel; maar toen men naar bui- 

ten keek, bleek de lucht helder en vol sterren te zijn. Den volgenden 

morgen zag men, dat een groot stuk land aan de overzijde van een 

kleinen heuvel geheel ondermijnd was en dat er diepe loopgraven door- 

heen liepen, welke geleidden naar een opene naakte vlakte, die met 

steenen bedekt was, of wat men in die streek een ““legeado”’ noemt. Op 

die plek waren groote hoopen klei opgeworpen, den weg aanwijzende 

dien het dier genomen had om van de legeado te komen in het bed 

van een stroom die in de Papagaios uitloopt. Drie jaren later werd 

de plaats bezocht door Senhor LEBINO JosÉ pos SANTOS, een rijk grond- 

eigenaar, die nu bij Curitibanos woont. Hij zag nog volkomen duide- 

lijk den omgeworpen grond, de hoopen klei op de steenvlakte, en de 

overblijfsels van de bewogen aarde in het rotsige bed van den stroom, 

en kwam tot het besluit dat hier twee dieren aan het werk waren 

geweest, elk van twee tot drie meters breedte ! 

In dezelfde streek was, volgens Senhor LeBINO, een Minhocao her- 

haaldelijk gezien. Een negerin die, volgens hare dagelijksche gewoonte, 

op een morgen water ging halen uit een naburigen poel, vond dezen ge- 

heel verwoest en zag op korten afstand een dier, dat zij beschreef als 

zijnde zoo groot als een huis dat over den grond voortkroop. De men- 

schen die zij riep om het wonder te zien, kwamen te laat, maar zagen 

nog de sporen van het dier dat, naar het scheen, zich van cen na- 

burige rots in het diepe water had gestort. 

In hetzelfde distrikt zag een jong man een pijnboom plotseling omver- 

vallen, terwijl er geen wind en ook geen houthakker te zien was. Er 

naar toe loopende, om te zien wat de oorzaak er van was, vond hij 

de aarde nog steeds in beweging en zag een reusachtig, wormvormig 

zwart dier te midden daarvan, dat ongeveer vijfentwintig meters lang 

was en twee hoornen op den kop had. 
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In de provincie Sao Paulo, zoo deelde Senhor LreBINo mede, niet 

ver van Ypanema, is een plek, die nog Charquinho, d. 1. “klein moeras”, 

wordt genoemd, omdat het dit werkelijk vroeger was , maar eenige jaren 

geleden maakte een Minhocao daardoorheen een loopgraaf naar de 

rivier Ypanema, en veranderde het in de bedding van een zich daarin 

uitstortenden stroom. 

Dezelfde Senhor LeBINo bevond zich in 1849 op een reis in de na- 

bijheid van Aropehy, in den Staat Uruguay. Hier vertelde men hem 

dat een doode Minhocao eenige mijlen verder te zien was. Deze was 

vastgeklemd geraakt in een nauwe rotsspleet en zoo omgekomen. Men 

zeide hem dat de huid zoo dik was als de schors van een pijnboom en 

bestond uit harde platen als die van een armadillo (gordeldier, Dasypus). 

Hoe wonderlijk nu sommige dezer verhalen mogen klinken , zoo schijnt 

toch althans dit daaruit te mogen besloten worden: dat er in de hooge 

streken van Z. Amerika, waar de Uruguay en de Parana hunnen oor- 

sprong nemen, een tot dusver onbekená groot dier leeft, dat holen en 

loopgraven maakt, en dat gewoonlijk bij langdurig regenachtig weder 

verschijnt, uit moerassen of rivierbedden te voorschijn komt en daar- 

heen weder terugkeert. 

Doch welk soort van dier kan het zijn? De uiterst spaarzame en 

oppervlakkige beschrijvingen, welke lieden, die voorgeven het dier ge- 

zien te hebben, daarvan hebben gegeven , loopen zoozeer uiteen, dat 

men er niets zekers uit kan afleiden. Blijkbaar heeft hier de verbeel- 

ding vrij spel gehad. 

Fritz MürLER vermoedt dat de Minhocao een reusachtige visch is, 

verwant aan Zepidosiren en Ceratodus, dieren die zich ook een weg 

door een modderigen bodem banen. De “varkenssnoet” waarvan een 

der berichtgevers spreekt, herinnert Ceratodus, terwijl wellicht de pun- 

tige voorste ledematen van Zepidosiren voor hoornen zouden kunnen 

worden gehouden. 

Dit vermoeden schijnt ons intusschen aan groote bedenking onder- 

hevig. Een visch, hoe groot en krachtig ook, is wel in staat zijn weg 

door een dikke modder te vinden, maar loopgraven maken, d. i. breede 

gangen met opgeworpen grond langs de kanten, die nog lang zicht- 

baar blijven, — daartoe is wel geen visch in staat. De tot zulk een 

werk noodige graafwerktuigen ontbreken hem. Het uit beenige platen 

bestaande, op dat van een gordeldier gelijkende pantser doet veeleer 
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denken aan de voor uitgestorven gehouden soorten van Glyptodon, 

waarvan men weet dat zij ook een beenig pantser droegen, of Mega- 

therium, Mylodon e. a., die vermoedelijk ook gepantserd waren en welker 

overblijfselen nu nog in den bodem van Z. Amerika worden gevonden; 

allen zeer groote dieren in vergelijking met de tegenwoordig aldaar 

levende gordeldieren (soorten van de geslachten Dasypus en Chlamydo- 

phorus), welke laatsten allen goede gravers zijn en een gedeelte van 

hun leven onder den grond, in door hen zelven gegraven holen en 

gangen doorbrengen, zoo als de mollen hier te lande. 

Ook herinneren de door FR. MÜüLLER verzamelde berichten een ge- 

val, door v. HUMBOLDT in zijn reisverhaal medegedeeld. Een Indiaan 

had zijn hut gebouwd op een bodem, die eenige maanden vroeger door 

de naburige rivier overstroomd was. Op zekeren dag in zijn hut op een 

bank zittende, voelde de Indiaan dat de grond daaronder in beweging 

kwam en dat de bank opgelicht werd. Weldra spleet de bodem open, 

de kop van een grooten krokodil of alligator kwam te voorschijn, het 

lichaam volgde, en toen het dier zich, tot niet geringen schrik des 

hutbewoners, een weg naar buiten gebaand had, haastte het zich, door 

de openstaande deur weg te loopen naar de rivier waarin het verdween. 

Blijkbaar had het zich, tijdens de rivier buiten hare oevers was ge- 

treden, in de modder verscholen en was daarin in een toestand van 

sluimerend leven achtergebleven ook nadat de modder zich door uit- 

droging verhard had. Zoude nu, wanneer zulk een geval in den nacht 

plaats greep, en niemand het dier zelf, maar alleen de daardoor om- 

geworpen aarde had gezien, niet aan den geheimzinnigen Minhoecao 

gedacht kunnen worden? 

In Siberie bestaat sedert lang het sprookje, dat een reusachtig dier, 

even als een mol, onder den grond leeft. Thans weten wij dat dit sprookje 

zijn ontstaan te danken heeft aan het vinden van overblijfselen, enkele 

malen zelfs van geheele lichamen van den reusachtigen Mammoet of 

Elephas primigenius in den bevrozen bodem aldaar. 

Hopen wij dat het geloof aan het bestaan van den Minhocao niet 

zal blijken op een dergelijk volkssprookje te berusten, maar dat het 

eenmaal gelukken moge het monster meester te worden en naar een 

onzer zoologische tuinen over te brengen. Waarschijnlijk zal het dan 

blijken niet zoo monsterachtig te zijn als de verbeelding door haar 

vergrootglas het te aanschouwen heeft gegeven. 
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Omstreeks het jaar 1660 kwam in Engeland een natuurlijke ge- 

schiedenis uit, getiteld “Britannia Baconica’ en geschreven door 

CHILDREY, waarin voor het eerst op ondubbelzinnige wijze melding 

werd gemaakt van een verschijnsel, dat in vele opzichten den vriend 

der natuur belangstelling kan inboezemen en dat wij in het volgend 

opstel tot ons onderwerp gekozen hebben. Het bedoelde verschijnsel 

behoort, van den eenen kant, tot de minst bekende en verklaarde van 

den sterrenhemel en, van den anderen kant, tot diegene, welke het 

meest onder het bereik vallen van hen, die, hoewel niet tot de sterren- 

kundigen van beroep behoorende, echter tot de “vrienden” dier we- 

tenschap kunnen geteld worden. Het verschijnsel is daarom voor de 

lezers van dit Album niet van belang ontbloot. Crruprey beschrijft 

het met de volgende bewoordingen, die wij aan muMBOLDT’s Kosmos (L. 

pag. 409) ontleenen. | 

“Tets anders, dat ik aan de aandacht der mathematici aanbeveel 

is, dat in Februari, en een weinig voor en na deze maand — en ik 

heb het vele jaren na elkander waargenomen — ongeveer ten 6 ure 

des avonds, als het daglicht den horizon heeft verlaten, een zeer goed 

zichtbare streep van schemerlicht zich naar het zevengesternte uitstrekt 

en dit zelfs schijnt te bereiken... Men ziet zulk een streep niet in 

een ander deel des jaars (voor zoover ik kon bemerken), noch een 

21 
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andere op den genoemden tijd. Ook geloof ik dat deze in dien tijd steeds 

zichtbaar geweest is en zal blijven. Maar welke de oorzaak er van in de 

natuur zij, kan ik nog niet vatten , doch laat dit aan later onderzoek over.” 

Het schijnt dat op de waarneming van CHILDREY door de “mathe- 

matici’’ weinig acht is geslagen, want, voor zoover bekend, werd het 

verschijnsel eerst ongeveer twintig jaren later door ErMMART te Neurem- 

berg en ruim 30 jaren later door GIOVANNI DOMÉNICO CASSINI te Parijs 

op nieuw ontdekt. De laatste, dikwijls de eigenlijke ontdekker genoemd, 

heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt door gezette waarneming van 

het door hem met den naam van Zodiakaallicht bestempelde verschijn- 

sel, welken naam wij beneden zullen verklaren. Nog in onzen tijd 

worden zijne observaties aangehaald. 

Na cassinr is het zodiakaallicht door verscheidene onderzoekers tot 

punt van studie gemaakt, en in onze dagen wordt er meer dan vroe- 

ger aan die studie gearbeid. Ben in 1875 verschenen uitgebreid werk 

‘van den door zoo velen hooggeschatten, in ’t vorig jaar te midden 

_ van zijne, tot in zijn hoogen ouderdom met jeugdig vuur volgehou- 

den werkzaamheden, plotseling weggerukten hoogleeraar EDUARD HEIS 

te Munster en een geschrift van den italiaanschen geleerde, prof. SERPIERI, 

kan ik hier, als bewijzen van de verhoogde opmerkzaamheid, door 

de geleerden aan dit belangrijke natuurverschijnsel betoond, aanvoeren. 

Beide werken zijn mij door prof. meis, op wiens verzoek ik eenige 

waarnemingen op zodiakaallicht en aanverwante verschijnselen vol- 

bracht, toegezonden, kort voor dat de dood hem wegnam. Zij zijn 

mij een dierbaar aandenken aan een eerbiedwaardigen raadsman, die 

door woord en voorbeeld zijne vurige liefde voor de wetenschap der 

natuur aan anderen wist mede te deelen en daardoor jongere krach- 

ten wist op te wekken om zijne voetstappen te drukken. De titel van 

het werk van prof. mers is: Zodiakallicht-Beobachtungen in den letzten 

29 Jahren, 1874—75, en die van het geschrift van prof. serPierI luidt 

in onze taal: Met zodsakaallicht , zijne wetten en zijne cosmisch-atmos- 

pherische theorie, afgeleid wit de waarnemingen van G. JONES, door P. 

A. SERPIERI, directeur van het meteorologisch observatorium te Urbino. 

Inderdaad bevatten beide werken het hoofdzakelijkste, waarmede in 

de laatste jaren onze kennis van het natuurverschijnsel. werd verrijkt. 

Bestaat de inhoud van het eerste grootendeels uit cijfers, het tweede 

is meer betoogend van aard. Uit beide is voornamelijk ontleend, wat 

ik hieronder zal trachten duidelijk te maken, 
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Ik zal daartoe beginnen met mijne lezers eene beschrijving te geven 

van het zodiakaallicht, zooals het door hen zelven zou kunnen wor- 

den waargenomen, wanneer de omstandigheden daartoe medewerkten. 

Te dien einde zou men zich het gevoegeliĳjkst in een der maanden 

Februari, Maart of April, des avonds als het donker genoeg gewor- 

den is om de sterren der derde en vierde grootte te onderscheiden, 

moeten begeven buiten de door gas verlichte atmospheer der stad, zoo 

mogelijk op een boven de lagere nevels verheven plaats, met het ge- 

zicht naar het westen. Men zal dan, vooral nadat het oog door de 

donkerheid eenigermate gevoelig geworden is, weldra eene schoone licht- 

piramide ontwaren, die ongeveer daar, waar de zon is ondergegaan 

met een breeden voet op den horizon rust en zich noordelijk, of aan 

de rechterzijde, in het nog altijd aanwezige schemerlicht verliest , ter- 

wijl ze zich naar het zuiden of aan de linkerhand onder zekere helling 

op den horizon opwaarts uitstrekt en, in een meer of minder duide- 

lijke spits, hooger aan den hemel uitloopt. ' 

Volst men het verschijnsel langer, dan ziet men het verdwijnen of, 

zooals bijv. prof. karseR het uitdrukte, men bemerkt (of meent al- 

thans te bemerken) dat het de dagelijksche wenteling van den hemel- 

bol volgt. We zullen echter later zien of hierop niet wat valt af te 

dingen. De helderheid van het licht is niet groot, de kleur meestal 

wit, soms naar het geele of roode trekkende. De verlichte deelen 

kunnen helderder zijn dan de helderste plekken van den melkweg. De 

sterren zijn door het zodiakaallicht heen bemerkbaar, echter flauwer 

dan gewoonlijk. Men kan dit bespeuren door sterren in en buiten de 

piramide met elkander te vergelijken, indien zij op dezelfde hoogte 

boven den horizon staan en haar licht dus evenzeer door de aard- 

atmospheer wordt verzwakt. Het gebeurt dan meermalen dat eene ster in 

het zodiaklicht geplaatst flauwer is dan een andere er buiten , terwijl zij in 

gewone gevallen juist de helderste van beide blijkt te zijn. De sterren, die 

zich in en om de lichtpiramide vertoonen, geven het gemakkelijkste 

middel aan de hand om den loop der grenzen en de ligging der spits 

op een sterrenkaart over te brengen. Bij eene poging daartoe bemerkt 

! Hen schoone, hoewel niet alle bijzonderheden van het dierenriemslicht vertoonende 

afbeelding bevat Mürrers Cosmische Physik. Fen teekening van mij zelf, naar mijne 

waarneming van 22 Febr. 1875 (Wochenschrift f. Astr. 1875, No. 11), die bijna 

alle onderdeelen der piramide in een landschappelijke voorstelling weergeeft, kon tot 

mijn spijt, wegens de groote kosten, niet bij deze verhandeling ir plaat worden gebracht, 
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men gewoonlijk dat de zuidelijke, dus linker-grens, veel scherper is 

dan de noordelijke of rechter en met grooter zekerheid kan worden 

bepaald. Is dit laatste bij een deel der grens niet wel mogelijk, dan 

bepaalt men op die hoogte de sterren, die zich zonder twijfel in en 

buiten het zodiakaallicht bevinden. Bij een geringe kennis van de 

sterrenbeelden zijn dergelijke waarnemingen door iederen belangstellende 

in de wetenschap te volbrengen, en zijn ze dan ook vroeger door 

wijlen prof. ARGELANDER en KAISER zeer aanbevolen, door den laatste 

o.a. in zijn: Handleiding voor de vrienden der Sterrekunde. Vooral zij 

die buiten wonen hebben tot dergelijke, de daaraan besteede moeite 

ruim beloonende waarnemingen, uitmuntende gelegenheid. 

Indien men zich de moeite getroost, in den herfst voor het morgen- 

krieken op te staan, zal men een dergelijke lichtpiramide in het oosten 

kunnen zien, die zieh ongeveer even ver boven den horizon verheft; 

ja, er zijn in onze breedten dagen, waarop men ’s morgens het ooste- 

lijke en ’s avonds het westelijke zodiakaallicht kan waarnemen. Zoo 
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zag prof. HrIs, ’savonds van den 23sten Dec. 1851, ten 7 ure, het zo- 

diakaalliecht aan den westerhorizon en den volgenden morgen om 5 

uur dat aan den oosterhorizon. ' Jones zag eveneens, in den nacht 

van 4 op 5 Juli en van 5 op 6 Juli 1854, savonds en ’s morgens de 

beide lichtpiramiden. 

Van de tijden van cassinr af tot ongeveer den aanvang onzer eeuw 

was de kennis omtrent het onderhavige verschijnsel niet grooter dan 

met het nu meegedeelde overeenkomt. Natuurlijk begon men al spoe- 

dig hypothesen op te bouwen omtrent zijn wezen. De op sterrenkaarten 

t Fig. 1. geeft een schets van de op dezelfde kaart overgebrachte grenzen, uit deze 

waarnemingen afgeleid, 
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of hemelgloben overgebrachte grenzen hadden aangetoond dat de lijn, 

die men zieh midden tusschen die grenzen kan denken, de as der pira- 

mide, vrij wel langs de ecliptica of den schijnbaren zonsweg valt, of- 

schoon zij soms daarvan eenigermate afwijkt (zie fig. 1). Aangezien deze 

ecliptica midden door den zodiak of dierenriem loopt, begrijpt men nu 

gemakkelijk waar cassiNt den naam van afleidde, dien hij aan het ver- 

schijnsel gaf, Het aanwezig zijn eener avondpiramide in ’t voorjaar en eener 

morgenpiramide in ’t najaar werd gemakkelijk uit den stand der ecliptica 

ten opzichte van den horizon verklaard. Deze ecliptica, d. i, de groote cirkel 

dien de zon, in haren schijnbaren jaarlijkschen loop, tusschen de sterren aan 

het hemelgewelf beschrijft, loopt, op een herfstavond, van den westerhorizon 

onder zulk een flauwe helling met dien horizon opwaarts, dat de langs haar 

uitgestrekte lichtpiramide door de dampen, die zich bijna altijd aan den 

gezichteinder ophoopen, aan het oog wordt onttrokken. Daarentegen 

maakt die zelfde ecliptica op een herfstmorgen, vóór het opkomen 

der zon aan den oosterhorizon, den grootst mogelijken hoek daarmede en 

heeft de lichtpiramide alsdan den gunstigsten stand voor de waarneming. 

Het omgekeerde heeft in het voorjaar plaats. Wie zich een denkbeeld 

wil vormen van de uitdoovende kracht dezer dampen aan den horizon 

denke slechts aan de verzwakking van het licht der zonneschijf bij het 

ondergaan van dit hemellicht, die voldoende is om het oog te veroor- 

loven den alsdan afgeplatten vorm der schijf te bespeuren. 

Dat men dus in het voorjaar alleen ’savonds een piramide waar- 

nam, die schijnbaár na de zon onderging en die dus, naar ’t scheen, 

de zon in haar dagelijksche beweging volgde, bewees niet dat er ook 

geene voor de zon opgaande, haar in de dagelijksche beweging vooraf- 

gaande piramide aanwezig was, maar alleen dat de laatste alsdan in 

te ongunstigen stand was om gezien te worden. Met eenig recht nam 

men dus het bestaan van een met flauw licht bedeelde lensvormige fi- 

guur aan, welke zich ter weerszijden van de zonneschijf, ongeveer 

langs de ecliptica uitstrekte en die overdag, door de sterke verlichting 

der luchtdeeltjes, onzichtbaar was, even als de sterren dit alsdan zijn. 

De pogingen om bij totale zoneclipsen iets van deze lensvormige figuur 

te zien waren onvruchtbaar, doch dit negatieve resultaat strekte zich 

ook uit tot de sterren der 8de en 4de grootte, die, gelijk wij gezien 

hebben, zich te gelijk met het zodiakaallicht beginnen te vertoonen, 

en het zal toch wel niemand in de gedachte komen, uit die onzichtbaar- 

heid af te leiden, dat genoemde sterren alsdan werkelijk niet aanwezig 
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zijn. Bovendien is de oorzaak der onzichtbaarheid dezer sterren bij een 

totale eklips, de te sterke verlichting onzer atmospheer door den niet 

verduisterden buitensten dampkring der zon, meer dan voldoende om 

eene niet-verschijning van het zodiakaallicht aan weerszijden der ver- 

duisterde zonneschijf te verklaren. Men meende aldus, tot vóór de ver- 

schijning van het werk van sERPIERI, de aanwezigheid dezer lensvormige 

lichtende figuur om de zonneschijf, langs den zodiak uitgestrekt, te 

mogen aannemen, en men beproefde alras een hypothese op te stellen 

omtrent haren eigenlijken aard. Cassinr zelf zag in het zodiakaallicht een 

door de omwenteling met het zonnelichaam sterk afgeplatten dampkring 

der zon, waarvan de deeltjes het zonnelicht terugkaatsen. Hij meende hier- 

toe te moeten besluiten uit eene overeenstemming in ligging, die hij aan. 

het zodiakaallicht met den aequator der zon toeschreef. Viel deze aequator 

met de ecliptica, dus met het vlak samen, waarin wij ons met de aarde om de 

zon bewegen en dus de zon schijnbaar in een jaar tijds om ons wentelt, dan 

zouden wij dien door de beweging der zonnevlekken aangeduiden aequator 

steeds als een rechte lijn in de richting der ecliptica op de zonneschijf 

zien geprojecteerd. Daar echter de zonsaequator met het eclipticavlak _ 

een hoek maakt, ziet men de eerste slechts tweemalen in 't jaar als een 

rechte lijn , namelijk dan als de aarde zich in de lijn bevindt, volgens welke 

de vlakte des zonsaequators die der ecliptica snijdt (10 Juni en 10 Dec.), 

en anders altijd als een ellips, ovaal of langrond, waarvan de lengte 

of groote as verschillende afwijkingen van de ecliptica hebben kan. 

CassiNtr nu meende uit zijne waarnemingen te mogen besluiten tot het 

bestaan van gelijktijdige, even groote afwijkingen van de ecliptica bij 

het zodiakaallicht en bij den zonsaequator. Naar hij meende, viel dus 

de platte uitbreiding van het lensvormige lichaam met den aequator 

der zon te zamen, gelijk zou moeten geschieden als deze uitbreiding 

het gevolg was van een rotatie of aswenteling om dezelfde as, waarom 

de zon zelve draait. Geen ‘wonder dat de hypothese van cassinr goed 

werd ontvangen en later, in de eerste helft der vorige eeuw, door DE 

MAIRAN werd gebruikt bij zijne verklaring van het noorderlicht. De 

MAIRAN nam hierbij aan, dat de atmospheer der zon zich soms tot voorbij 

de aarde uitstrekte en dat hare deeltjes zich met de atmospheer onzer 

planeet konden vermengen. Er was eenige grond voor de eerste onder- 

stelling, wanneer men de hypothese van cassinr als waar beschouwt. 

Het is toch duidelijk dat de uiterste rand der afgeplatte zonsatmos- 

pheer zich alsdan des te verder van de zon moet verwijderen, naar- 
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mate het zodiakaallicht zieh met zijn spits verder van de zonneschijf 

aan den hemel vertoont, en uit den laatsten afstand, in booggraden uit- 

gedrukt, kon men gemakkelijk nagaan, hoe groot de eerste is in deelen 

van den afstand der aarde tot de zon. Is de spits van het zodiakaallicht 

bijv. 27° van de zonschijf verwijderd, dan moet, naar de hypothese van 

CASSINI, de uiterste rand der afgeplatte zonsatmospheer tot de loopbaan 

van Mercurius, bij 45° tot die van Venus, bij 90° tot die der aarde 

reiken, en daar die spits nu zelfs tot 100° afstand van de zon gezien 

was, gaf dit aan pr MAIRAN het recht om te beweren, dat de zonsat- 

mospheer zich soms met die der aarde kan vermengen, waaruit hij dan 

weer het noorderlicht meende te kunnen afleiden. 

__Zoodra echter een hypothese in strijd blijkt te zijn met een bekende 

natuurwet of met een goed geconstateerd feit, moet zij vallen; en zoo 

viel ook de hypothese van cassiNr en tevens die van DE MAIRAN voor 

de opmerking, door LAPLACER gemaakt, dat, ten gevolge van de wetten 

der mechanica, de atmospheer der zon zich nimmer zoover kan uit- 

strekken, zelfs als de loopbaan van Mercurius. 

Het is toch uit de waarneming der zonnevlekken gebleken dat dit 

lichaam in ongeveer 25'/, dag om zijne as wentelt. In dezen tijd zou- 

den ook alle deeltjes zijner atmospheer om die as moeten draaien. Hoe 

verder zij zich daarbij van die as bevinden, des te grooter cirkelom- 

trekken zouden zij moeten beschrijven, waarvan het noodzakelijk ge- 

volg is, dat de ’t verst van de omwentelingsas gelegen deeltjes de 

grootste lineaire snelheden zouden bezitten. Nu heeft ieder deeltje, dat 

in een cirkel om een as draait, de neiging om zich in de richting der raak- 

lijn aan den cirkel te verwijderen, en deze neiging wordt grooter , als zijne 

snelheid bij die draaiing grooter wordt. Inderdaad zou zulk een deeltje 

onmiddellijk aan deze neiging voldoen, als er niet eene naar ’t middel- 

punt trekkende kracht aanwezig was (de aantrekkingskracht van het 

zonnelichaam), waardoor het deeltje naar de as wordt getrokken. Deze 

laatste echter wordt zwakker naarmate het deeltje verder van het mid- 

delpunt, dus van de omwentelingsas komt te liggen, en deze verzwak- 

king geschiedt in veel sterker verhouding dan die, waarin de afstand 

tot de omwentelingsas toeneemt. Daar nu de neiging van het deeltje 

om zich van de omwentelingsas te verwijderen toeneemt, en de, deze 

neiging bestrijdende, aantrekkingskracht afneemt met de vergrooting 

van den afstand tot de genoemde as, zoo moet er eindelijk zulk een 

afstand gevonden worden, waar beide oorzaken juist in evenwicht zijn, 
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en dáár voorbij komende, zullen de deeltjes der zonsatmospheer met 

wiskundige zekerheid zich in de wereldruimte verspreiden en niet meer 

tot de zon blijven behooren. Hoe sneller de zon om hare as gedacht 

wordt te draaien, des te dichter komt deze evenwichtsgrens bij haar te 

liggen. Bij iederen omwentelingstijd, dien men aannam, zou een an- 

dere grootst mogelijke uitbreiding der. zonsatmospheer behooren. Wat 

voor één deeltje geldt, zou ook voor een verzameling van deeltjes gel- 

den. De afstanden, waarop de verschillende planeten van de zon om 

deze wentelen, hangen door dezelfde wet samen met den tijd, waarin 

ze die wentelingen volbrengen, want bij haar bestaat ook dat even wicht 

tusschen de twee genoemde werkingen, Nu is de dichtst bij de zon ge- 

plaatste planeet: Mercurius. Zij volbrengt haren omloop in 88 dagen. 

Liep zij sneller, zoo zoude zij zich verder van de zon verwijderen. Een 

deeltje van de atmospheer der zon zoude op den afstand van Mercurius 

in dat geval verkeeren, het zoude in 25!/, dag, dus te snel omloopen. 

Daarom kan de uiterste rand der afgeplatte zonsatmospheer zich onmo- 

gelijk tot de Mercurius-baan uitstrekken. Het zodiakaallicht strekt zich 

verder uit en kan dus niet als uiterste zonsatmospheer worden opgevat. 

Was hiermede de hypothese van cassiNr gevallen, weldra kwam een 

andere haar vervangen, en deze heeft zich tot in onze dagen gehandhaafd. 

Ik zal trachten haar uiteen te zetten. Vooraf echter dienen wij een 

blik te slaan op de na den val der hypothese van cassiNr, dat is na 

het einde der voorgaande eeuw, gedane nieuwe waarnemingen van 

het zodiakaallicht. Vooral die in de heete luchtstreek volbracht, ver- 

meerderden de kennis aangaande zijne eigenschappen. ALEXANDER VON 

HUMBOLDT merkte bij zijne reizen op, dat het in die gewesten een 

regelmatig, iederen avond en morgen terugkeerend verschijnsel was. 

Hij beschrijft in zijn beroemden Kosmos het voorkomen, dat dit 

aan den waarnemer biedt, die in den heeten aardgordel zijne op- 

merkzaamheid schenkt aan de lichten van den nachtelijken hemel. ‘““De 

veel sterkere lichtkracht,” zegt deze groote geleerde, ‘“‘die het zodia- 

kaal-licht in Spanje, aan de kusten van Valencia en in de vlakten 

van Nieuw-Castilië vertoont, had mij er reeds toe doen overgaan, 

het geregeld waar te nemen. De helderheid van dit licht, ik zou kun- 

nen zeggen: van deze verlichting, nam nog op verrassende wijze toe, 

naarmate ik den aequator naderde, hetzij over het vaste land van 

Amerika, hetzij in de Zuidzee. Door de altijd droge en doorschij- 

nende lucht van Cumana, in de prairieën of Llanos van Caracas, op 



HET ZODIAKAAL= OF DIERENRIEMSLICHT. dad 

de hoogvlakten van Quito en op de meren van Mexico, in ’t bijzon- 

der op hoogten van 2500 tot 4000 meters, waar ik langen tijd kon 

verblijven, zag ik het zodiakaallicht somtijds de schoonste gedeelten 

‚van den melkweg, namelijk die tusschen het schip Argo en den Schut- 

ter, of, om ons tot deelen van den hemel te bepalen die in het N. 

halfrond zichtbaar zijn, die tusschen den Arend en de Zwaan, in hel- 

derheid overtreffen.” 

Het is niet te verwonderen dat de zichtbaarheid van het zodiakaallicht 

in de tropische luchtstreek het geheele jaar door, behalve aan de groo- 

tere doorschijnendheid der lucht, hoofdzakelijk werd. toegeschreven aan 

den grooteren hoek, dien de ecliptica in die streken voortdurend met den 

horizon maakt. Terwijl voor de gemiddelde geographische breedte van 

ons land deze hoek tot 14° kan afnemen en hoogstens 61° kan zijn, 

wisselt hij onder de linie van 66!/,° tot 90° af. IJverige waarnemers, 

die geen moeite schuwen om onze kennis van een raadselachtig na- 

tuurverschijnsel te vermeerderen, gelijk wijlen prof. Hers en de heer 

WEBER te Peckeloh, hebben bewezen dat ook in onze breedten het 

zodiakaal-licht veel menigvuldiger zichtbaar is dan in de handboeken 

te lezen staat. In het straks genoemde werk van den eerste lees ik: 

“Pag. 59 en 60 bevatten een verzamelstaat zoowel van de door mij 

te Aken en Munster als van de door wrger te Peckeloh waargenomen 

verschijnselen, gerangschikt naar groepen van 5 dagen, van maanden 

en van jaren... Hieruit blijkt dat te Munster het zodiakaallicht, met 

uitzondering van drie vijfdaagsche groepen, zelfs omstreeks den tijd 

der kortste dagen, het gansche jaar door waargenomen werd.” 

Dat niet alleen in de tropische luchtstreek het zodiakaallicht wel eens 

helderder dan de melkweg gezien wordt, bewijst o.a. de waarneming van 

WEBER op 8 Mrt. 1869 en 26 Febr. 1867 ’s avonds, die van scHMIpr te 

Athene in April 1862, waarbij staat opgeteekend dat het sterker schit- 

terde dan de even hoog staande deelen des Melkwegs in het schip Argo 

en in Cepheus. Hetzelfde werd door mijn broeder en mij op 26 en 31 

Mrt. 1867 hier te Groningen waargenomen. Bij de eerste dezer waar- 

nemingen teekendeik nog op: “nadat een gaslantaarn op een tiental meters 

afstands zich op het licht projecteerde, was het zodiakaallicht nog zon- 

der twijfel te zien.” Ook den 22 Febr. 1875 zag ik het helderder dan 

de schoone deelen van den Melkweg tusschen de Zwaan en Cassiopeia, 

ofschoon deze hooger aan den hemel stonden. (Wochenschrift f. Astr. 

onder red. van Prof. mers enz. 1875, blz. 87.) 
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In het begin onzer eeuw, nadat LAPLACE de onmogelijkheid der ver- 

klaring van CAssINI had aangetoond, kwam men tot een ander denk- 

beeld, dat reeds in het begin, vóór CASSINI, door FATIO DE DUILLIER te 

Genève was uitgesproken, volgens ’t welk het zodiakaallicht zou ver- 

oorzaakt worden door een groote menigte kleine, om de zon in allerlei 

banen wentelende lichaampjes, te klein om ieder op zich zelf zicht- 

baar te zijn, maar op dezelfde wijze als de niet afzonderlijk zichtbare 

sterretjes, waaruit de Melkweg is samengesteld, voor het oog van 

den waarnemer een wolkachtig aanzien verkrijgende. Ieder dier uiterst 

kleine planeetjes zou dus den omloopstijd bezitten, die met zijn ge- 

middelden afstand tot de zon overeenkwam. De gezamenlijke lichaampjes 

konden aldus een geheel van lensvormige, maar veranderlijke gedaante 

vormen, dat uit de naar den tijd des jaars verschillende standplaatsen 

der aarde onder verschillende vormen gezien moest worden. Tot on- 

dersteuning van dit eenvoudige denkbeeld kwamen de waarnemingen 

van LIAIS, in 1872 aan de Acad. des Sciences te Parijs medegedeeld. Deze 

astronoom, die met zijne talentvolle vrouw eenigen tijd in Brazilië ver- 

blijf hield en zijne observaties in een ‘U’ Mspace Celeste’” getiteld werk 

publiceerde, dat door hare hand met vele fraaie figuren werd versierd, 

heeft de spectraalanalyse op het zodiakaallicht toegepast. Volgens hem is 

het spectrum der lichtpiramide onafgebroken (Comptes Rendus, 1872, p. 

262) van rood tot violet, en om het geheel op het zonnespectrum te 

doen gelijken, welk laatste het geval moest zijn, als het licht slechts 

teruggekaatst zonlicht was, ontbrak er slechts aan, dat men er de be- 

kende donkere Fraunhofersche lijnen in zien kon, die voor het zonne- 

licht karakteristiek zijn. Het ontbreken dezer lijnen schrijft Lrars ech- 

ter aan de zwakke lichtkracht der piramide toe. Ook ARTHUR W. WRIGHT, 

in Amerika, nam het zodiakaallicht speetroskopisch waar en beschrijft het 

spectrum als in zoover op dat der zon geliĳkende, dat zelfs eenige 

Fraunhofersche strepen daarin door hem gezien zijn (Naturf. VII 

N° 40. Zie ook Naturf. V 107, 288, 307.) Ook proeven over polari- 

satie van het zodiakaallicht, door wrienr genomen, gaven uitkom- 

sten die met de planetarische hypothese in overeenstemming waren. 

(Naturf. 1874, N° 29). Hoe belangrijk deze proeven ook zijn, verbiedt 

ons het bestek dezer verhandeling er dieper in door te dringen. Alleen 

vermelden we, dat volgens wriarrt het zodiakaallicht lichtstralen uit- 

zendt, die gepolariseerd waren in een vlak gaande door de zon, een 

feit dat een terugkaatsing van zonlicht door de deeltjes van het 

Kd 
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zodiakaallicht bewijzen zou, als het boven alle bedenking verheven 

ware. Geen wonder dat dus de tweede onderstelling omtrent het we- 

zen van dit verschijnsel meer en meer aan vastheid scheen te winnen. Zij 

werd alleen in zooverre door sommigen gewijzigd, dat het zodiakaallicht 

veroorzaakt zou worden niet door een lensvormig de zon omgevende 

massa van ontelbare kleine planeetjes, maar door een min of meer platten 

ring, die, binnen de baan der planeet Mars, door dergelijke plancetjes 

om de zon zou worden gevormd. Het is deze ring waarop HUMBOLDT 

in het eerste deel van zijn Kosmos (Ll. p. 88) doelt op de volgende 

plaats, die ik niet kan nalaten te vertalen. 

“De prachtvolle gordels van den zuidelijken sterrenhemel tusschen 

de parallelen van 50° en 80° zijn bijzonder rijk aan nevelsterren en 

saamgehoopte, niet oplosbare nevelvlekken. Van de twee Magellaan- 

sche wolken, die om de aan sterren arme, verlaten zuidpool wente- 

len, vertoont zich vooral de grootste, naar de nieuwste onderzoekingen , 

als een verwonderlijke ophooping van sterrengroepen, van deels bol- 

vormige hoopen van nevelsterren in allerlei grootte, en van onoplos- 

bare nevelvlekken, die, terwijl zij eene algemeene verlichting van het 

gezichtsveld teweeg brengen, den achtergrond van het tafereel vormen. 

De aanblik dezer wolken, van het stralende sterrenbeeld ’t schip Argo, 

van den melkweg en van de sterrenbeelden Centaurus en het Zuider 

Kruis, ja de landschappelijke bevalligheid van den geheelen zuidelijken 

hemel, hebben bij mij een onvergetelijken indruk achtergelaten. Het 

zodiakaallicht, dat piramidaal opstijgt (eveneens in zijnen zachten glans 

het eeuwige sieraad der tropische nachten) is òf een groote, tusschen 

Venus * en Mars wentelende nevelring òf, doch met, minder waarschijn- 

lijkheid, de uiterste laag der zonsatmospheer.” 

Het laatste denkbeeld is spoedig ook door mumBoLpr geheel verlaten. 

Inmiddels kwamen nieuwe feiten den gezichtskring, ook met betrek- 

king tot dit natuurverschijnsel, op nieuw uitbreiden. HumBoLpr maakte in 

1845, in zijn Kosmos (Ll pag. 144) melding van een verschijnsel dat zich, 

tegelijk met het avond-zodiakaallicht des westelijken hemels, aan den oos- 

telijken horizon vertoonde, toen hij in ’t begin dezer eeuw van Lima, over 

zee, naar de westkust van Mexico voer, en dat hij als een weerspiegeling 

van het westelijke zodiakaallicht beschrijft met de volgende woorden, die 

‘Er staat hier eigenlijk Aarde, maar dit is blijkbaar een schrijffout. Op pag. 95 

spreekt H. zelf van Venus en Mars. 
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ik in sCHIAPARELLI's werk over de vallende sterrèn vermeld vind, en die 

ontleend zijn aan een opstel van HumBoLpr in de Astron. Nachr. N° 989. 

“Terwijl het licht in het W. zeer helder was, namen wij steeds een 

witachtigen, eveneens piramidalen schijn in ’t O. waar. Deze was zoo 

sterk, dat hij tot zekeren graad de helderheid des hemels op de duide- 

lijkste wijze verhoogde. Zelfs de matrozen waren verwonderd over dezen 

dubbelen lichtschijn in het W. en het O., en ik hel er toe over om te 

gelooven, dat deze witachtige glans in ’t O. de weerschijn was van het 

werkelijke zodiakaallicht in 't W. Ook verdwenen beiden te gelijker tijd.” 

Humsorpr noemde dezen weerschijn den Gegenschein; maar dezen naam 

gaf men later aan een ander verschijnsel, waarom wij ons aan het woord 

“weerschijn’’ zullen houden, zonder daarom de verklaring van HUMBOLDT 

aan te nemen, die toch eigenlijk slechts een naam is, even als de door 

hem uitgevonden naam van magnetisch onweder voor het noorderlicht. 

In 1854 ontdekte BRORSEN, op de sterrewacht te Senftenberg in Bone- 

men, den eigenliĳjken Gegenschein of tegenschijn, zijnde een flauwe licht- 

schemering met vervloeiende grenzen, die in of bij de ecliptica, bijna 

juist tegenover de zon schijnt te staan, en dus even als deze, maar 

altijd tegenover haar, de beelden van den zodiak of dierenriem door- 

loopt. Hij nam dit licht in de maanden Februari, Maart, April of 

September, October, November waar. Deze tegenschijn is veel moeilijker 

te zien dan de gewone zodiakaallicht-piramide. Prof. mers zocht er te 

Munster lang te vergeefs naar, tot hij eindelijk de moeite nam, tegen 

middernacht zich buiten de sfeer der gasverlichting te begeven. Zijne 

eerste waarneming is van Februari 1869, de laatste van Februari 1875, 

in welk jaar zijne rheumatische aandoeningen hem ook de gewone, van 1847 

af volgehouden waarnemingen van het zodiakaallicht deden staken. Hier- 

om deed hij een beroep op zijn jongere vrienden en ontving ook ik van 

hem een uitnoodiging , om mij aan zodiakaallicht en tegenschijn gelegen te 

laten liggen. Het gevolg waren eenige waarnemingen, door mij in het 

toenmaals nog door mers geredigeerde Wochenschrift gepubliceerd, op 

beide verschijnselen, in de jaren 1874, '75 en ’76. Mijne op p. 295, in de noot, 

besproken teekening der zodiakaallicht-piramide heeft op een dier waarne- 

mingen betrekking. Wil men den tegenschijn zien, zoo begeve men zich, tegen 

middernacht, als het tegenover de zon gelegen punt des sterrenhemels het 

hoogst boven den horizon staat, buiten de gasverlichting der stad , waar het 

oog eerst gedurende ongeveer een kwartieruurs door de afwezigheid 

van alle kunstlicht gevoelig genoeg moet gemaakt worden, om flauwe 
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lichtindrukken te kunnen ontvangen. Men wordt dan in de eerste 

plaats, als men een helderen nacht heeft uitgekozen, beloond door 

den ongekenden glans, waarmede de hemellichten rondom den waar- 

nemer schitteren en waarvan zij, die den sterrenhemel zelden anders 

zagen dan als bewoners eener stad, geen denkbeeld hebben. Richt men 

nu zijne blikken naar de plaats, waar de ecliptica door de bekende ster- 

renbeelden wordt aangewezen en tevens naar het zuiden, zoo zal men 

soms een flauwen lichtschijn ontwaren tusschen sterren die men kan 

opgeven, zonder, zooals ik het ten minste ondervond, in staat te zijn 

een bepaalde gedaante aan het verschijnsel te bemerken. Prof. ris en 

anderen zagen het echter in elliptischen vorm, met de groote as langs 

de ecliptica, en het is mogelijk dat de minder heldere lucht mijner 

dicht bij de zee gelegen woonplaats oorzaak is, dat het daar minder 

duidelijk te zien is. De beste tijd des jaars is, voor onze breedte, die 

der maanden November en December, daar het tegenpunt der zon dan 

het hoogst in het zuiden komt te staan. Men bespeurt den tegenschijn 

niet meer, als deze zich met de vertakkingen van den melkweg ver- 

eenigt, en soms was de glans der planeet Jupiter waarschijnlijk oor- 

zaak dat hij niet zichtbaar was. BrorseN zag het verschijnsel ook in 

Februari, Maart en April met toenemenden glans, en noemt den voor- 

jaars-tegenschijn veel sterker dan den herfst-tegenschijn. Ik heb vergeefs 

getracht dit licht in Februari 1875 te zien, ofschoon de lucht er tus- 

schenbeiden zeer gunstig voor scheen, en ik het in November en Decem- 

ber 1874 zonder twijfel had bespeurd en zijne plaats tusschen de ster- 

ren had bepaald. Den 10den Maart 18/5 nam ik het weder waar, maar 

in April was het mij onmogelijk er iets van te zien. De planeet Jupi- 

ter en de lagere stand van het tegenpunt der zon meende ik hierbij 

als oorzaken te moeten in rekening brengen. Ook was prof. Hers dit 

met mij eens. Hij zelf had in 1869, 1870 en 1874 den tegenschijn, bij 

Munster, in de maanden Januari, Februari, Maart, April en December, 

op elf avonden gezien. In Italië, dat door zijn zuidelijker ligging en 

doorschijnenden dampkring voor dergelijke waarnemingen, mits buiten 

de steden, zeer gunstig is, werd het verschijnsel door den, wegens zijne 

ontdekkingen nopens de vallende sterren, zoo beroemden prof. scHrA- 

PARELLI en door zijnen vriend prof. serPreRI gezien. De eerste zegt in 

zijn Astronomische Theorie der Vallende Sterren (Duitsche vertaling, 

pag. 192): “De waarneming is dan vooral gemakkelijk, wanneer het 

gentrum er van in den Leeuw en de Maagd staat; men ziet het zeld- 
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zamer wanneer het in den Waterman en de Visschen is” Het eerste 

nu heeft plaats in Februari, Maart en April, het laatste in het najaar, 

en dit strookt dus met BRORSEN's bevinding. 

Nog een derde lichtverschijnsel kwam zich bij de zodiakaallicht-piramide 

en den tegenschijn voegen, en ofschoon door sommigen, b. v. door sCHIA- 

PARELLI, tot dezen laatsten gerekend, schijnt het mij om eene waarne- 

ming van EYLERT voorzichtiger, dit voorshands niet te doen. Ik bedoel 

een bandvormige verlichting der geheele of gedeeltelijke ecliptica, door 

de Duitschers eene “Veberbrückung der Ekliptik” genoemd, en door som- 

migen voor een uitvloeisel des tegenschijns aangezien. Dit verschijnsel 

is zeldzamer. Ik mocht het eenmaal, in den helderen nacht van 2 De- 

cember 1874, ten 10!/, 

den toren onzer R. H. B. school, als een flauw lichtenden band, uit 

een, op dat uur vreemd genoeg, op den westelijken horizon rustende , 

uur ’savonds, zeer duidelijk aanschouwen, van 

vrij regelmatige, doch flauw lichtende piramide oprijzende en zich 

door de sterren van den Waterman, ter breedte van ongeveer 5®, tot aan 

den in het sterrenbeeld den Ram zichtbaren tegenschijn voortzettende. 

Deze zodiakaallichtboog, zooals men haar zou kunnen noemen, had toen 

geen verlengsel aan de andere zijde van den melkweg en duurde slechts 

eenige minuten. Ook den 10den November 1874 had ik een minder dui- 

delijken lichtboog langs de ecliptica waargenomen, van het Zevenge- 

sternte, door den Ram, tot aan de ster «a van de Visschen , des avonds 

tusschen 1l en 12 ure. Later las ik dat de heer PrrROTIN te Toulouse, 

des morgens van denzelfden dag, de ecliptica verlicht had gezien van 

den top van het morgen-zodiakaallicht tot aan de Plejaden of het Zevenge- 

sternte. Hieruit blijkt dat dien dag 180° der ecliptica aan ééne zijde 

der zon verlicht geweest zijn; of als men aan de andere zijde er 90° 

bij telt van de gewone zodiakaallicht-piramide, zoo bedroeg het geheele 

verlichte of lichtgevende deel der ecliptica alstoen 270’ of *%/, deel van 

den geheelen cirkel-omtrek. (Wochenschr. 1875, S. 88.) 

Dergelijke zodiakaal-lichtbogen werden ook nog waargenomen door 

SCHIAPARELLI, den Sden Mei 1862, ter breedte van 15°, door de sterrebeelden 

Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd, Weegschaal en Schorpioen, door sER- 

prorr 12 December 1873 (uris, Z. L. Beob, S. 51), door mers reeds in 

1831, zonder dat hij er echter verder bijzonder over nagedacht had. 

Hij had het verschijnsel toen als een smalle streep, op een band van 

cirruswolken gelijkende, beschreven , die den ganschen avond haren stand 

tusschen de sterren langs de ecliptica behield. Ook mumBorpr zag in 
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zijnen “weerschijn” waarschijnlijk slechts een deel van den zodiakaallicht- 

boog. G. ones schreef uit Quito, een voor dergelijke waarnemingen zoo bij- 

zonder gunstig gelegen stad (zie GouLD, American Journal, N° 100): 

«Ik zie hier iederen nacht en den geheelen nacht door, een lichtenden 

boog van ’t O. naar ’t W., dwars door den geheelen hemel. Deze boog, 

20° breed, is alle uren zichtbaar als de lucht helder is, maar is het 

helderst en treffendst als de ecliptica loodrecht op den horizont is, als 

wanneer hij bijna op een tweeden melkweg gelijkt. Het is zonder twij- 

fel + zodiakaallicht.”’ Merkwaardig is de waarneming van EYLERT, een 

leerling van prof. HEIs, op zijne zeereis van Hamburg naar Buenos- 

Ayres, Kaapstad en Leith, den 8sten en 9den December 1873, op 20° 

N. Br. en 30° W. L. gedaan en in de volgende bewoordingen mede- 

gedeeld (Zod. Licht-Beob. door mers, blz. 49). 

8 Dec. “Heden werd zeer duidelijk door mij, als ook door den kapi- 

tein van ons schip, het zodiakaallicht als halve cirkel van den W. ho- 

rizont tot aan het sterrenbeeld Orion gezien.” 

9 Dec. “Ook heden werd door mij en den kapitein het zodiakaal-licht als 

halve cirkel gezien. Tot 340’ sterrek. lengte is het zodiakaallicht zeer helder 

en ook in zijn verdere uitgestrektheid zonder twijfel zichtbaar. Om 9 u. 

35 m. zag ik een helderen lichtschijn in het sterrenbeeld den Stier, 

dien ik geneigd ben in verband te brengen met den vroeger meerma- 

len door mij te Munster gezienen tegenschijn van het zodiakaallicht. Tot nu 

toe is het mij niet gelukt dezen tegenschijn op lage breedten waar te nemen , 

niettegenstaande den sterkeren glans, dien het zodikaallicht daar ont- 

wikkelt. Heden ligt de lichtschijn, dien ik in den Stier waarnam, núct 

in den zoowel door den kapitein als door mij duidelijk gezienen halven 

cirkel van het zodiakaallicht, maar noordelijker. De tegenschijn heeft 

bij benadering den vorm eener ellips...” 

Ik bedoelde zooeven deze waarneming, toen ik zeide dat het voor- 

loopig voorzichtiger was om het verschijnsel van den tegenschijn niet 

met dat van den zodiakaallichtboog te vereenzelvigen. Ook BRORSEN 

zag (Wochenschr. 1875, N° 1.) den tegenschijn, in December 1874, ver- 

scheiden graden noordelijk van de ecliptica. 

Uit alle waarnemingen blijkt dat de tegenschijn meestal niet juist 

tegenover de zon staat, maar tot eenige graden van het juiste tegen- 

punt der zon kan afwijken. Bij de onzekerheid zijner grenzen is hier 

echter nog niet veel peil op te trekken. (Slot volgt.) 
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De alluviale gronden van ons land onderscheiden zich, behalve 

door hun samenstelling, ook vooral van de diluviale streken door hun 

volkomen effene oppervlakte. De kustlanden van den Dollart en de 

Wadden, de kleigronden van Groningen en Friesland, geheel Noord- 

en Zuid-Holland en de Zeeuwsche eilanden, behooren tot het allu- 

vium. Daartoe behooren ook de vlakke kleioevers der groote rivieren, 

en de zoogenoemde groengronden langs de beken in zandige streken. 

En bovendien alles wat veen geheeten wordt, hetzij laag veen of 

hoog veen, behoort tot het alluvium: het zijn allen hedendaagsche 

vormingen, en allen liggen vlak. De dikte van ons alluvium is zeer 

verschillend. Op sommige plaatsen bedraagt zij slechts weinige decime- 

ters, op anderen, zooals in Noord-Holland, is het alluvium wel 50 meter 

dik, Te Gorinchem heeft men een put gegraven van meer dan 100 me- 

ter diep, zonder het diluvium te bereiken: het alluvium is daar dus 

zeker meer dan 100 meter dik. 

Hen zeer groot gedeelte van ons alluvium bestaat uit veengrond. 

Het is bekend dat men het veen onderscheidt in laag en hoog 

veen, Laag veen noemt men dat hetwelk onder de lijn van hoog 

water ligt, en dat dus dagelijks tweemaal door het zeewater overstroomd 
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zou worden, indien er geen duinen en zeedijken waren, en hoog veen 

noemt men al het veen dat boven die lijn gelegen is. Het veen is een 

zoo belangrijk gedeelte van den bodem van ons land, dat wij eenigs- 

zins uitvoerig over onze venen moeten spreken. In stilstaand water 

groeien welig allerlei waterplanten: scheren, plompen, waterdrieblad, 

fonteinkruid enz. De oevers en ondiepe plekken worden weldra bedekt 

met oeverplanten, zooals zwanebloemen, riet en sekgrassen, biezen, 

enz. Jaarlijks sterven die planten af, en hare verrottende bladeren en 

stengels hoogen den grond op,‚ en vervullen de kuilen. Weldra ziet 

men dat er mossen opslaan; vooral de zoogenoemde veenmossen, 

Hypnum- en Sphagnumsoorten, wollegras en andere planten groeien er 

tusschen, en door het onophoudelijke sterven en op nieuw ontspruiten 

van al die planten, ontstaat er eindelijk een laag plantaardige modder, 

die men gewoon is veen te noemen. Nu vormen wel water- en oever-_ 

planten de hoofdmassa van laag veen, en mossoorten die van hoog veen, 

maar in ’t algemeen is de voorwaarde voor het ontstaan van het veen voor 

beiden dezelfde: beiden vereischen een vochtigen bodem en planten- 

groei. Als het veen oud wordt, perst het gewicht van de nieuwe plan- 

ten de oude overblijfselen vast ineen, en er ontstaat een zwarte, min 

of meer vaste massa in de diepte, terwijl de oppervlakte met heesters 

en boomen wordt bedekt. Zoo ontstaan er boschmoerassen, venen 

met boomen. Door den opeenvolgenden groei van holpijp, riet, sek- 

grassen, drieblad enz. kan in een halve eeuw een water van een tot 

twee meter diepte met veen worden opgevuld. In de omstreken van 

Giethoorn zijn vele voorbeelden dat er thans hooi gewonnen wordt op 

plekken waar de hooiers in hun jeugd met den hengel hadden staan 

visschen. Uitgeveende plassen worden binnen een 7Otal jaren weder 

met een veenlaag bezet van 1 tot 2 meter dikte, zooals in de Lang- 

straat in Noord-Braband is waargenomen. 

Het veen is een van die vormingen der aardkorst, waarvan de tijd 

van ontstaan in ’t minst niet twijfelachtig is: alle venen zijn in het 

tegenwoordige tijdvak der aardgeschiedenis ontstaan. Daarom is het 

ook niet mogelijk dat er op een veen andere gronden liggen als de- 

zulken die tot het alluvium behooren. Lage venen, door bouwgrond en 

steïgeraarde overdekt, komen zeer veel voor, onder anderen te Haar- 

lem aan de oostzijde van het Spaarne, onder Amsterdam en op vele 

andere plaatsen. Laag veen, overdekt door klei uit zee- of brak water 

bezonken, komt ook zeer veel in ons land voor. In Groningen en Fries- 

aa 
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land is dit zelfs algemeen het geval. Langs de geheele kust van Over- 

ijsel ligt een breede strook veen, die overal met klei is bedekt. Omstreeks 

Elburg ligt zeeklei op een veenlaag, die grootendeels uit een voormalig 

elzenbosch bestaat. Bij Monnikendam, in het uiteinde van het voor- 

malige IJ, het Wijkermeer, bij Heemskerk en Krommenie, op de 

Zuid-Hollandsche en Zeeuwsche eilanden en zelfs in Vlaanderen zijn 

overal de veengronden door zeekleibezinkingen bedekt. Zeer dikwijls 

ook ligt het veen onder zand bedolven. Vooral is dit het geval langs 

de geheele duinreeks in Holland, overal waar veen en zand aan elk- 

ander grenzen. Daardoor komt het, dat men in de zoogenoemde zand- 

graverĳĳjen in de duinen, zooals in die bij Overveen, zeer dikwijls 

veenlagen aantreft, die dan evenwel zeer moeilijk te herkennen zijn 

òf als gewoon laag veen dat onder de duinen doorloopt, òf als voor- 

malige duinpannen waarin eerst veengroei ontstaan is, en die later 

met zand gevuld zijn geraakt. Door langdurige samenpersing is dit 

veen zoo vast geworden, dat het wel bruinkool gelijkt. Bij het station 

Vogelenzang wordt zelfs turf gewonnen uit zulk door duinzand over- 

dekt veen, en op vele plaatsen komt bij het wegslaan der duinen op 

de kust dit veen voor den dag, zoodat het strand hier en daar niet 

zelden met brokken veen is bezaaid. 

Laag veen, door rivierklei bedekt, is algemeen langs alle rivieren, 

zoowel de tegenwoordigen als de voormaligen. De Vecht, de Kromme 

Rijn en de Hollandsche IJsel zijn langs haar oevers als omzoomd 

met kleigronden waaronder veen bedolven ligt. De Krimpener- en de 

Alblasser-waarden zijn eigenlijk niets anders dan groote, door een 

kleirand omringde venen. 

Voor de kennis van onze venen is ook de grond waarop zij liggen 

van belang. Aan den binnenzoom der duinen liggen de venen op di- — 

luviaalzand, terwijl de hollandsche venen ten noorden van den Goud- 

schen IJsel op kleigrond liggen, die op zijn beurt weer op den voor- 

maligen zeebodem, namelijk zand met zeeschelpen, rust. Men heeft 

beweerd dat de ondergrond een grooten invloed zou hebben op het 

ontstaan van veen, en dat er bijvoorbeeld op een kalkhoudenden on- 

dergrond geen veen zou ontstaan, omdat alsdan de verrottende plan- 

tenmassa wel in teelaarde, maar niet in veen kon veranderen. Doch 

als dit waar was, zou ook het kalkhoudende duinzand de veenwording 

beletten, en wij zien dat zulks ten stelligste door de venen in de 

duinpannen wordt weersproken, 
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De geschiedenis van onze lage venen schijnt vrij zeker de volgende 

te zijn. De duinreeks was gevormd, veel westelijker gelegen dan de 

tegenwoordige, en scheidde een haf af van de zee, zooals wij vroeger 

reeds uitvoerig besproken hebben. In die golf of zeeboezem vormde 

zich langs de boorden veen, moerasveen met houtgewas, vooral op de 

ondiepe, bij eb droogliggende plekken. Dit veen ontwikkelde zich hoe 

langer hoe meer, en sloot weldra min of meer groote waterplassen af, 

zoodat ook daarin op nieuw veengroei kon ontstaan , en zoodoende breidde 

het veen zich al meer en meer uit, en vervulde eindelijk, na verloop 

van eeuwen, het grootste gedeelte van den zeeboezem. Veen was toen 

de tegenwoordige Dollart, het geheele noordelijke gedeelte van Friesland 

en Groningen, met de Wadden, de Zuiderzee benoorden Stavoren en Enk- 

huizen, geheel Holland (met uitzondering van enkele meren, die naderhand 

de kern zouden vormen van de Beemster, het IJ, de Haarlemmermeer 

en andere plassen), Zeeland eindelijk met het noorden en westen van 

Vlaanderen. Zoo bleef het een langen tijd bestaan, en dat geheele groote 

veen werd met boomgewas bedekt. Doch die toestand zou niet eeuwig 

duren; verandering en omkeering zijn grondtrekken der natuur. De 

duinenreeks, die vroeger, zooals wij reeds hebben aangetoond, overal 

gesloten was, behalve bij een of meer zeegaten ergens in het noorden 

van ons land, gaf toen geen doorgang aan de rivieren die door ons 

land stroomden; de Schelde, de Maas, de Waal en de IJsel stortten 

zich uit in het haf, en niet onmiddellijk in de Noordzee. Die rivieren 

waren toen niet tusschen dijken bekneld, en dus had haar stroom niet 

de kracht der tegenwoordigen. Gelijk alle rivieren onophoudelijk haren 

loop veranderen, geschiedde zulks ook in ons land. De Rijn en de Maas 

maakten telkens nieuwe beddingen, kronkelden langzaam voort door de 

hollandsche boschmoerassen, en bedekten overal hare oevers met rivier- 

slib. De duinenrij wentelde al meer en meer landwaarts, verkreeg in 

Zeeland onderscheidene openingen of gaten, en hetzelfde gebeurde aan 

de friesche en groninger kusten, Zoodoende kreeg de zee later toegang 

tot het veen. Nu verdwenen de bosschen al meer en meer: de venen 

veranderden daardoor in moerassige weilanden: zij breidden zich 

tevens niet meer uit, maar werden integendeel door de wateren aan- 

gevallen en weggeslagen. De uitgestrekte venen die het noordelijke ge- 

deelte der Zuiderzee besloegen, verdwenen geheel , het zuidelijke gedeelte 

dier zee breidde zich verbazend uit, en in Holland vergrootten zich de 

waterplassen, die wij voor een gedeelte nog als groote meren hebben 
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gekend, en die nu zijn drooggemaakt en bebouwd, de Beemster, de 

Purmer, de Haarlemmermeer en anderen. 

Hoog veen, zeiden wij straks, onderscheidt zich van laag veen 

door zijn ligging boven de lijn van hoog water. Wij hebben zoo even 

onze lage venen beschouwd, gaan wij nu ook even naar onze hooge 

venen. Door het zoo even genoemde verschil van hoogte van het om- 

ringende water, ontstaat er een geheel anderen plantengroei op de hooge 

venen als op de lage venen. Doch niet slechts de plantengroei is anders, 

ook de oorzaken waardoor en de toestanden waarin hooge venen ont- 

staan, verschillen zeer veel van die de lage venen ten gevolge hebben. 

Hoe ontstaat een hoog veen? Op een steeds vochtigen bodem, steeds 

vochtig omdat de onder gelegene lagen niet of moeielijk water door- 

laten, en wel vooral als die bodem min of meer hol of komvormig 

gelegen is, groeien onderscheidene boomsoorten die weldra een dicht 

bosch vormen, waarin het steeds vochtig is. In die omstandigheden 

wordt de bodem van het bosch weldra met mossen, vooral veenmossen 

bedekt, en daartusschen met vossebessen, varens en dopheide. Die 

planten of ten minste hare bladeren sterven jaarlijks af, en vormen 

weer een vruchtbaren bodem voor de steeds voortgroeiende veenmossen. 

Zoodoende wordt de veenlaag al dikker en dikker. Eindelijk wordt de 

veenmassa te dik om houtgewas te kunnen dragen, het hout heeft te 

langen tijd noodig om met zijn wortels door de veenmassa heen te 

dringen en den ondergrond te bereiken, om daaruit groeikracht te 

putten: het verkwijnt en wordt door struikheide en veenmos overwel- 

digd en verstikt. En zoo wordt het bosch al dunner en dunner, maar 

de veenmassa al dikker en dikker, en eindelijk vertoont het veen de 

kale oppervlakte, die ons zoo treft, als wij bij voorbeeld in den spoor- 

wagen over de Peel in Noord-Brabant reizen. Verre de meeste hooge 

venen zijn eenmaal bosschen geweest. De boomen, die er eenmaal op 

gegroeid hebben, liggen grootendeels in de diepe lagen van het veen 

bedolven en komen voor den dag als het weggestoken wordt om er 

turf van te maken. Zeer terecht ziet men dan ook tegenwoordig in de 

hooge venen de overblijfselen der bosschen, die de Romeinen hier vonden, 

toen zij in ons land vertoefden. In Engeland liepen de heerwegen der 

Romeinen, volgens de beschrijving van JuLIUS CAESAR, door groote bos- 

schen. De plaatsen waar die wegen lagen, zijn thans nog nauwkeurig 

bekend, maar in plaats van bosschen vindt men dáár slechts venen, 

die de overblijfsels dier bosschen in den vorm van kienhout op den 
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bodem bewaren. Bosschen op heidegrond zijn dus de oorzaak van onze 

hooge venen geweest, en daarna hebben heideplanten, sekgrassen en 

vooral veenmos de bestanddeelen opgeleverd, waaruit verre het grootste 

gedeelte der veenmassa bestaat. De overblijfselen dier bosschen liggen 

als stammen en stronken in de diepte van het veen verborgen. De bos- 

schen zijn de algemeene oorzaak geweest, waardoor die vochtigheid 

ontstaan is, welke het welig groeien van veenmos en struikheide, en 

het veranderen van deze planten in veen ten gevolge heeft gehad. Doch 

zulk een vochtigheid kan ook op andere wijze ontstaan , namelijk door 

gebrekkige afwatering, en op die plaatsen ontstaat dan veen, zonder 

dat er eerst een bosch is geweest. Uitgeveende gaten en greppels die 

niet al te diep met water zijn gevuld, worden zeer spoedig met een 

dicht opeengepakt gewas van veenmos opgevuld, en in zulke gaten 

ontstaat dan veen, dat uit veenmos alleen is samengesteld. 

Hooge venen, die nog niet door den mensch zijn aangeroerd en die 

toch houtgewas dragen, zijn er in ons land nergens. Doch als het veen 

niet zeer dik is en gedeeltelijk is uitgedroogd door afvoerkanalen 

voor het water, dan wordt het integendeel zeer geschikt voor hout- 

gewas, zooals duidelijk blijkt uit het welig tieren van allerlei hout- 

soorten op de afgeveende gronden in onze veenkoloniën. Daardoor 

liggen de veenkoloniën van Surhuisterveen, Drachten, Hoogeveen, 

Staphorst, Rouveen en anderen, in een dicht bosch van eiken, wilgen 

en elzen verscholen, hoewel daar overal het hooge veen nog in meerdere 

of mindere mate onder de oppervlakte verborgen is. De onderste laag 

van het veen is dáár overal onaangeroerd gelaten tijdens het verturven 

van het veen; een dikke laag van de bovenkorst, de zoogenoemde 

bonk, heeft men op dien ondergrond gestort, en deze laag, een paar 

meter dik, is vervolgens met zand uit greppels en slooten bedekt ge- 

worden, en vormt nu een uitmuntenden bodem voor dennen en andere 

boomsoorten. 

Nu een enkel woord over de overblijfselen van dieren, die 

men in de venen heeft gevonden. Beenderen en geweien van herten 

zijn niet zeldzaam in de lage venen aangetroffen; in het museum van 

de groninger hoogeschool wordt een vrij volledig geraamte van een 

hert bewaard, dat op den westelijken oever van het Schildmeer in 

Groningen in het veen is gevonden. In het leidsche museum is een 

schedel van het reuzenhert, uit het veen afkomstig, en een schedel 

van een wild zwijn, die onder Amsterdam is gevonden, en dus uit 
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laag veen afkomstig is. In het hooge veen van Haulerwijk, in de 

Dedemsvaart en op andere plaatsen heeft men runderhoorns en run- 

derhoeven gevonden, die van een ander runderras afkomstig schijnen 

te zijn, dan hetwelk thans in ons land leeft. Op het" stadhuis te 

Deventer wordt een reusachtig gewei van een hert bewaard, dat in 

de nabijheid dier stad in het veen is aangetroffen, en in 1855 is in 

de duinzanderij bij Overveen het ondereinde van een hertehoorn ge- 

vonden op of in het veen, dat hier onder het hooge duin ligt. Ook 

de mensch heeft de bewijzen van zijn bestaan in het veen achtergela- 

ten. SrarING zegt daarvan het volgende: “De overblijfselen van den 

mensch en van menschelijke kunstvliĳjt zijn meerendeels uit de mid- 

deneeuwen of een nog vroeger tijdperk afkomstig. Het verdient wel 

in het oog te worden gehouden bij het beoordeelen van den ouderdom 

der venen, dat eenigszins zware voorwerpen altijd een eindwegs diep 

in het veen wegzakken, en dat uit hunne ligging met betrekking tot 

de oppervlakte alzoo weinig of niets op te maken is aangaande den 

tijd waarin zij bedolven zijn geraakt; maar men schijnt evenwel in 

het algemeen te mogen aannemen, dat de gevondene oudheden het 

bewijs opleveren voor een oorsprong in latere tijden van het diepe, 

voor menschen en dieren geheel ontoegankelijke veen. Men mag hieruit 

besluiten, dat er wel veen, en vooral in veen veranderde bosschen, 

aanwezig waren voor vijftien of twintig eeuwen, maar dat die toen- 

maals nog geenszins de dikte hadden onzer tegenwoordige venen; zoo- 

dat hierin alweder eene bevestiging der meening ligt, volgens welke 

de meeste venen eerst tijdens of niet lang voor de middeneeuwen uit 

bosschen zijn ontstaan. 

“Dat er nu en dan oude Germanen voor den dag zijn gekomen, 

weet men o.a. uit van SLICHTENHORST (Geldersche Geschiedenissen) 

welke verhaalt: “In het Rhenensche veen is bij ons gedenken (dus in 

het midden der 17de eeuw) onder d'aerd gevonden een dood lichaem, 

doch heel en ongeschonden, van een overgroot en meer dan gemeyn 

man, hebbende op de wijze van een tweeden Hercules, een ossen-huyd 

in stede van een mantel onder syne armen geslaeghen…”’ 

“Die van Friedenburg ten oosten van Aurich in Oost-Friesland» 

door wesrTENDorP beschreven, had reeds eene meer samengestelde klee- 

ding. Het gewaad bestond hier uit een grof haren, gewolkt en niet 

geweven doek, zonder naden en knoopen, enkel met een halsgat en 

wijde armgaten; de broek was van het zelfde doek, en slechts van eene 
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strop en van riemen voorzien om die om het lĳf samen te trekken, 

De schoenen waren uit één stuk leder, zonder zolen, ongelooid en 

ruw, en nog hier en daar eenig rood koehaar vertoonende. 

“Hetgene onze venen verder van dergelijke voorwerpen hebben op- 

geleverd, heeft Dr wesreRHOFF vrij volledig uit verschillende schrijvers 

bijeenverzameld; als: steenen wiggen of strijdbijlen uit het steenen- of 

hunnen-tijdperk; urnen, aardewerk, metalen, koperen en ijzeren ge- 

reedschappen en wapenen, lederen schoenen en kleedingstukken uit 

latere tijden; gouden en zilveren munten uit de achtste of negende en 

uit de twaalfde of dertiende eeuw. Daarbij moeten vooral niet de 

romeinsche oudheden vergeten worden, die in de drentsche en gronin- 

ger venen gevonden zijn, omdat die in een nauw verband schijnen te 

staan met de zoo merkwaardige Valtherbrug. Want de geleerde oud- 

heidkenner Dr Janssen heeft daaruit, terecht, de gewichtige gevolg- 

trekking ontleend, dat deze zoogenoemde brug van romeinschen oor- 

sprong is. Deze oudheden bestaan in: munten van de romeinsche 

keizers die tusschen de jaren 70 en 350 geregeerd hebben, te Ruiten- 

broek, te Ballo onder Rolde, te Gieten, bij de Boertange, en elders 

waar zij niet bepaald in de venen zelve gevonden zijn; romeinsche 

voorwerpen van gebakken aarde en brons, gedeeltelijk ook uit de ve- 

nen; en vooral wagenwielen, die, genoegzaam zeker, van romeinschen 

oorsprong, zeer nabij de Valtherbrug in het veen zijn aangetroffen. 

“De brug zelve ligt in de Valther venen, tusschen ter Haar en Valthe 

en zuidelijk langs den Schaapsberg loopende. Te dezer plaatse zijn 

het elzen, bij Valthe dennestammetjes ter dikte van eenen arm en 

3 tot 3,5 meter lang, welke overdwars op de richting der brug, ne- 

vens elkander gevleid zijn, op drie, overlangs liggende en hier en daar 

door paaltjes bevestigde, onderliggers. Nu en dan schijnt de brug 

verdubbeld, denkelijk wel later hersteld te zijn. De dwarsliggers wor- 

den, bij ter Haar, vervangen door omstreeks 3 decimeter breede, 

bebouwen, niet gezaagde, denneplanken. Eiken planken schijnen er 

mede voor te komen. Dergelijke houten wegen komen ook op verschil- 

lende plaatsen in de hannoversche en oost-friesche venen voor. 

“Eene dergelijke uit eikenstammetjes en behouwen planken samen- 

gestelde, 33 decimeter breede brug is door Dr JANsseN bij Sittard 

opgespoord, waar zij de moerassige gemeene weide van Broek-Sittard 

doorsnijdt, en de beide, tegen dit broek stuitende uiteinden van de 

bekende romeinsche heerbaan, op den rechter Maasoever, aan elkander 
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verbindt. Het vinden van dezen laatsten houten weg is voorzeker een 

afdoend bewijs voor den romeinschen oorsprong der Valtherbrug. Daarbij 

komt ook een ontkennend bewijs, het niet vinden namelijk van derge- 

lijke bruggen in de menigvuldige venen van Noord-Duitschland, ter 

plaatse waar geen romeinsche legerbenden heen en weer getrokken 

zijn. Voor het hier behandelde onderwerp is de bepaling van den tijd, 

uit welke deze houten wegen afkomstig zijn, vooral van gewicht, 

omdat zij het nog voorhanden zijn, in dien tĳd, van groote wouden, 

en ook bepaaldelijk van dennewouden, op deze zelfde plaatsen aan- 

toonen.” 

Zeer dikwijls liggen er andere gronden op veen, wat ook zeer goed 

te verklaren is, als wij bedenken dat de oudste alluviale vormingen 

van ons land venen waren, die later, met alles wat er op groeide, door 

de wateren en daardoor met het bezinksel uit die wateren werden 

bedekt. Zulk oud veen onder klei of zand bedolven en door de zwaarte 

van die “stoffen ineen geperst, noemt men derrie. Onder de kleilan- 

den van den Dollart, in geheel het zoogenoemde lage land van Hun- 

zingo en Fivelingo, ligt een derrielaag. Ook onder de friesche klei 

ligt derrie. Op de Wadden bij Holwerd wordt derrie in groote brok- 

ken losgespoeld gevonden, als die gronden bij eb droog vallen. Langs 

de Zuiderzee liggen de kleilanden ook bijna aïlen zonder onderscheid _ 

op derrie, van de Lemmer tot voorbij Elburg. Onder de dikke kleilaag 

van het Westland en omstreeks den Haag ligt een dikke derrielaag. 

Op de Zeeuwsche eilanden is de derrielaag zeer algemeen, en geeft 

daar dikwijls aanleiding tot verzakking van de dijken. En niet slechts 

onder zeeklei ligt derrie, ook onder onze duinen komt zij voor. In 

groote hoeveelheid heeft men derrie gevonden in de duinpan die thans 

het Oranje-water bij den Vogelenzang vormt. In de Haarlemmermeer 

ligt onder het klei derrie, oud veen, hard en dicht, bijna als bruin- 

kool. Bij het graven van het dok aan het Nieuwe Diep heeft men ver 

in het derrie, in het oude veen of boschmoeras gegraven, ’t welk 

eenmaal dáár was, voordat de duinen en zeebezinksels dat veen met 

boomen overdekten. Jä, men kan met grond beweren, dat bijna overal 

onder het alluvium van ons land derrie ligt, oude venen en bosschen, 

in latere tijden met klei en zand bedekt. En dat het moerassige 

bosschen waren, die eerste venen van ons land, bewijzen-de-vele 

boomstammen en stronken die er in gevonden worden, en die onder den’ 

naam van kienhout bekend zijn. Merkwaardig is dat kienhout in 
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vele opzichten. In het Meerland, een voormalig, thans drooggemaakt 

meertje, benoorden Winschoten, vindt men eene menigte boomstam- 

men bedolven, of liever, men vond die aldaar voordat de bodem, 

sedert den laatsten tĳd, aan den landbouw overgegeven is geworden. 

Deze overblijfsels van een bosch schijnen samen te hangen met die 

groote hoeveelheid boomstammen en stronken, welke onder de lande- 

rijen ten westen van Beerta in onnoemelijk aantal voorkomen en hier 

klaarblijkelijk in den ondergrond van een voormalig hoog veen zijn 

geworteld geweest. Aan den weg van Winschoten naar Beerta, dicht 

bij Oostereinde, zag men nog in 1854 menigvuldige dennestammetjes 

in het derrie staan, geworteld in den onderliggenden zandgrond, en 

bedekt door een laag Dollartklei. De grond waarin deze stronken 

staan, zal waarschijnlijk niet onder den gemiddelden ebbestand liggen, 

zoodat men de mogelijkheid onderstellen kan, dat hier ter plaatse 

boomen zijn gegroeid. 

In de lage venen van Harkstede is kienhout zeer algemeen, even 

als in die van Paterwolde en de omstreken van het Leekstermeer. 

Bij het uitdiepen of slatten van de Dokkumer Ee, in 1853, is om- 

streeks Janum een zeer merkwaardig oud bosch voor den dag gekomen. 

Onder den bodem der vaart, en dus een paar meter onder den grond, 

heeft men over eene aanzienlijke lengte zware stronken van dennen 

en eiken gevonden, welke in den ondergrond geworteld stonden, en 

waartusschen ook berkentakken en stammen doorheen gemengd lagen. 

Zij waren met derrie bedekt, hetwelk hier onder den kleigrond ligt, 

waaruit deze geheele vruchtbare landstreek bestaat. In de Liauwerzee 

loopt de ebbe bijna een meter af onder den gemiddelden stand der 

zee of het Amsterdamsche peil. Wanneer nu de oppervlakte dezer klei- 

gronden, zooals waarschijnlijk is, zich minstens een meter boven de 

ebbe verheft, dan kan men onderstellen dat hier de boomen op hunne 

tegenwoordig standplaats zijn gegroeid. 

De lage venen van Friesland, zoowel als de moerasvenen 

welke zich tot aan de hooge venen uitstrekken, zijn overal, op de 

eene plaats meer, op de andere minder, vervuld met kienhout. Het 

zijn zoowel groote stammen en stronken van eiken en dennen, als 

berk- en elzenhout; terwijl er ook, onder anderen in het moerasveen 

van de Linde bij Oldeberkoop, wilg voorkomt. Terwijl men nog slechts 

enkele der friesche veenplassen heeft drooggemaakt, is het aanwezen 

van het kienhout bijna alleen bekend uit de gezegden der lieden, die 
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veen ter verturving opbaggeren en dikwijls met hunne beugels in het 

houtgewas verward raken; maar bij het droogmaken der plas van 

Gersloot, bij Heerenveen, is dit hout in aanzienlijke hoeveelheid voor 

den dag gekomen. 

De friesche lage venen hangen samen met de overijselsche, en 

alleen de monden van den IJsel scheiden die van Giethoorn , Wanne- 

perveen, het Mastbroek en Kamperveen van elkander. Even als de 

friesche venen, leveren deze laatsten ook kienhout in menigte op. Om- 

streeks het dorp Giethoorn ligt een geheel bosch van eiken en den- 

nen begraven, waarvan de stammen en stronken zeer dikwijls bij droge 

zomers op te merken zijn. De stronken staan hier in den zandgrond 

geworteld, welke, even als in Friesland, ongeveer een meter onder de 

gemiddelde oppervlakte der Zuiderzee ligt. In het Kamperveen en 

het Hattemerbroek vindt men eene herhaling van datzelfde verschijnsel ; 

want ook hier liggen dennen in menigte. 

De venen van Kortenhoef en Loosdrecht, welke, wat hunne ligging 

aan den voet der helling van de hoogere zandgronden aangaat, zeer 

nauwkeurig overeenkomen met die van Friesland en Overijsel, bevatten 

eveneens kienhout in menigte. Onder Loosdrecht liggen de stammen 

zoo veelvuldig, dat de baggerlieden dikwijls bijlen bij zich hebben, om 

de takken weg te kappen, welke door de zich daarin verwikkelende 

baggerbeugels opgehaald worden. 

Een ander niet minder gewichtig bestanddeel van onzen bodem zijn 

de kleibezinkingen, hetzij dat zij uit zee of wel uit rivierwater 

afkomstig zijn. Het onderscheid tusschen deze beide soorten is niet 

gemakkelijk aan te toonen. Aan de monden van den IJsel, in Zuid- 

Holland, Noord-Brabant en Zeeland gaat de zeeklei onmerkbaar over 

in rivierklei. In ’t algemeen kan men aannemen dat er zeeklei ligt tot 

zoover zich, landwaarts in, de invloed der getijen duidelijk doet be- 

speuren, of wel zich in vorige tijden heeft doen gevoelen. Doch ge- 

makkelijk te onderscheiden is de zeeklei van de rivierklei, zoodra er 

baksteenen van worden gebakken. De friesche baksteenen uit zeeklei 

gevormd, zijn geel van kleur, en geel zijn ook die van den goudschen 

IJsel, waar elke vloed tweemaal daags zeeklei aanbrengt. De bak- 

steenen uit de rivierklei van Woerden en Alphen daarentegen zijn 

min of meer violet-rood van kleur, zooals overal in de tichelwerken 

langs onze rivieren. De steenen die uit het diluviaal leem gebakken 

worden, hebben een hoogroode kleur, zooals de straatsteenen der voet- 
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paden in de stad Groningen getuigen. Deze kleur hangt natuurlijk 

af van de hoeveelheid iĳjzeroxyde die de kleisoorten bevatten. En boven- 

dien bevatten de steenen uit diluviaal leem veelvuldig kleine keitjes, 

en de friesche baksteenen niet zelden brokjes van zeeschelpen. 

Tot onze zeebezinksels behooren de kleilanden die den Dollart 

omringen; de Wadden van Groningen en Friesland, het Bildt en de 

streken van Friesland die geen zand- of zavelgronden of geen veen 

zijn. Verder alle kleistreken van Noord- en Zuid-Holland en Zeeland, 

en van Noord-Brabant tot aan de omstreken van Geertruidenberg. 

De kleigronden die uit zee- of brak water bezonken zijn, hebben 

veelal een geringe dikte, een dikte die meestal overeenkomt met het 

verschil tusschen eb en vloed op de plaatsen waar die gronden liggen. 

Terwijl het grootste verschil tusschen ebbe en- vloed in de zeeuwsche 

stroomen ruim drie meter bedraagt, en elders, bijv. in de Zuiderzee, 

tusschen 1'/, meter en eenige weinige decimeters dobbert, is ook de 

kleilaag overal waar zij regelmatig op zeezand ligt, daarmede in over- 

eenstemming. In den Dollart, met getijen die bijna even hoog gaan 

als in Zeeland, heeft de kleilaag op de plaatsen waar zij niet meer 

toeneemt, een gemiddelde dikte van 3'/, meter. Er kan niet aan ge- 

twijfeld worden of de Rijn, de Maas en de Schelde voeren verreweg 

het grootste gedeelte, zoo niet de geheele massa klei en slib aan, die 

uit zee- en brak water op onze kusten bezinkt. Men heeft opgemerkt 

‚ dat zich overal op de kusten, waar zich daartoe slechts eene gunstige 

gelegenheid aanbiedt, klei afzet, van Oost-Friesland af, langs alle 

kusten der Zuiderzee, tot Vlaanderen, en dat het meerder of minder 

afzetten eer aan de meerdere of mindere gelegenheid voor bezin- 

king en bewaring van het bezonkene, dan aan de meerdere of mindere 

hoeveelheid slib, welke het water bevat, moet worden toegeschreven. 

En wanneer men nu bedenkt, dat de Rijn jaarlijks meer dan twaalf 

millioen kubiek meter slib over onze grenzen afvoert, en de Maas 

met de Schelde samen wellicht de helft zooveel, zoodat er jaarlijks om- 

streeks achttien millioen kubiek meter worden aangebracht, of eene 

hoeveelheid voldoende om de geheele oppervlakte van Nederland elke 

eeuw een decimeter op te hoogen, dan behoeft men waarlijk niet naar 

eene andere bron voor de klei onzer zeebezinksels om te zien. Als 

men onophoudelijk eene hoeveelheid slib, die voldoende is om aan 

alle aanwassen de noodige klei te verschaffen, voor onze oogen door 

de rivieren ziet aanvoeren, en als men dan binnen het bereik van 
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dat rivierwater deze kleibezinkingen ziet ontstaan, is het dan geene 

ongerijmdheid om hier niet oorzaak en uitwerking te vereenigen ? 

Geheel overbodig zal het dus wel zijn om, ter verklaring van het 

verschijnsel, te onderstellen, dat de bodem der Noordzee kleilagen 

bevat, die aan het zeewater het slib afstaan, dat zij op onze kus- 

ten doet bezinken; en veel waarschijnlijker is het, dat, omgekeerd, 

ook deze kleilagen afkomstig zijn uit het rivierwater, hetwelk in de 

diepte, buiten het bereik der golven, de noodige rust vindt om zijn 

klei af te zetten. Tets dergelijks vindt men eveneens aan de monden 

van den Nijl. Die kust is, even als de onze, geheel uit fijn zand samen- 

gesteld, dat zeewaarts tot op de diepte van tien meter den bodem 

bedekt. Daar eerst vindt men slib, dat zich daar, buiten het bereik 

der golven, uit het Nijlwater nedergezet schijnt te hebben. 

Rivierbezinkingen, slib door rivierwater afgezet, vormen 

ook een voornaam gedeelte van ons alluvium. De rivierbezinksels 

zijn ontstaan uit overstroomd rivierwater, de zeebezinksels uit water 

door het getij af- en aangevoerd, en dus uit zout of ten minste 

brak water. Rivierbezinksels zijn min of meer vlakke kleilanden die 

zoo laag liggen dat hun oppervlakte altijd beneden de hoogte blijft 

die het rivierwater kan bereiken. Zij liggen dus aan weerszijden der 

rivieren de IJsel, de Lek, de Waal, de Maas, namelijk de wateren 

die door den Rijn en de Maas worden gevoed. Doch niet slechts aan 

weerszijden van de tegenwoordige rivieren vindt men in ons land rivier- 

bezinksels, ook op vele andere plaatsen komen zij voor. 

Het is algemeen bekend, dat de rivieren aanhoudend haren loop ver- 

anderd hebben, zoolang zij niet door dijken bedwongen zijn geworden, 

Een rivier die stroomen kan waarheen zij wil, vloeit nooit rechtuit» 

maar vormt steeds kronkels, en tracht, zoodra er een kronkel ge- 

vormd is, de punten van aanvang en einde te vereenigen, en weer 

vooruit te gaan. Maar overal waar zij vloeit, zet zij stoffen af, de 

stoffen namelijk die zij, in den vorm van zand en grint, door de kracht 

van den stroom naar beneden voert, of die zij in den vorm van slib 

in haar water medebrengt. Overal waar eene rivier eenigen tijd ge- 

vloeid heeft, vindt men dan ook rivierbezinksels liggen, en dat is de 

reden dat men rivierklei vindt op zooveel plaatsen van ons land, die 

thans bouwland zijn en niet meer rivierbedden. ’t Zijn voormalige 

rivierbedden. 

Het onderzoek van een gedeelte van onzen alluvialen bodem, in den 
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omtrek van Amersfoort, heeft Prof. marTINa te Utrecht aanleiding 

gegeven, de dáár gevonden aardlagen te vereenigen tot een bijzonder 

stelsel, waaraan hij den naam van het Eem-stelsel heeft gegeven. 

Het is dien geleerde gebleken, dat er in deze alluviale lagen een paar 

schelpen van zeeweekdieren gevonden worden, die thans niet meer tot 

onze zeefauna behooren. Dit geldt bepaaldelijk van Cerithium lima en 

Venus rotundata. Prof. gmARTING zegt, dat de gronden die thans het 

Eemdal vormen, op een plek liggen die in het diluviale tijdperk door 

de zee overdekt is geweest, en dat er in die zee een arm van den 

Rijn, de latere Eem, mondde, welke aldaar een delta heeft gevormd. 

Zeer lang nog zouden wij kunnen spreken over onze alluviale vor- 

mingen. Wij zouden nog veel kunnen zeggen van den bouwgrond in 

t alremeen, van de steigeraarde en de teelaarde, de banken op de 

kust, de stroomen in zee, enz. Doch ik vrees dan te langdradig te 

zullen worden: ik wil liever trachten een blik te slaan op ons land, 

zooals het was in het eerst van het hedendaagsche aardkundige tijd- 

vak, in de dagen toen het diluvium reeds lang was geëindigd. Vroeger 

heb ik getracht te schetsen hoe het voorkomen van ons land was na 

den iĳstijd: zandvlakten, zandheuvels met grint, groote steenbrokken 

bier en daar over den bodem verspreid, en de zee dagelijks tweemaal 

een groot gedeelte van dat dorre land overstroomende. Vervolgens 

zagen wij dat de plantengroei dien bodem bedekte, zoodat er olifanten 

en neushoorndieren, elanden en herten, paarden en runderen konden 

leven en tieren. Of er toen reeds menschen woonden in ons land, en 

of zij die olifanten en elanden en herten gejaagd hebben, wij weten 

het niet. In de oudste grafsteden van ons land, in de hunnebedden, vin- 

den wij geen overblijfselen of werktuigen, gemaakt van de tanden of 

beenderen van die dieren, wat zeker wel het geval zou geweest zijn, 

indien er menschen waren geweest tegelijk met die dieren. Dat de 

mensch in Duitschland nog den europeeschen bison, den Bos priscus, 

in ’t wild heeft gekend, is wel niet twijfelachtig. Genoeg : het alluviale 

tijdvak begon. Niet dat er een scherpe afscheiding aangenomen kan 

worden tusschen het diluvium en het alluvium; niet dat wij moeten 

gelooven dat de overgang van het eene tijdvak tot het andere plotse- 

ling is geweest, het gevolg van het eene of andere groote natuurver- 
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schijnsel, van een Kimbrischen vloed bijvoorbeeld, de Deus ev machina 

die, vóór dezen, alles verklaarde waarvoor geen verklaring te vinden 

was, — neen, langzamerhand zijn de toestanden des lands veranderd, 

zonder plotselinge omwentelingen, zonder andere katastrophen dan 

overstroomingen en stormen, tijdelijk en plaatselijk. Nu dan, er ont- 

stond, zooals ik boven uitvoerig verklaard heb, een zandbank in zee, 

een reusachtige zandbank, hoog oprijzende boven den waterspiegel, 

een duinreeks langs de kust of liever op de plaats die later de kust 

zou genoemd worden. Van waar dat zand der duinen gekomen is, heb 

ik toen tevens duidelijk gemaakt. Die duinreeks vormde den dam, die 

de watervlakte tusschen de kusten der oude diluviale gronden en den 

binnenvoet der duinen afscheidde van de Noordzee. Zekerlijk lag die 

zanddam verder in zee dan onze hedendaagsche duinen, en de binnenzee 

of het haf was zoo groot, dat het water toen golfde waar nu een 

gedeelte van Vlaanderen, Zeeland, Zuid- en Noord-Holland, de Zuider- 

zee, het westen van Friesland, het noorden van Groningen en alle 

lage landen tot voorbij Hamburg liggen, een zeeboezem dus waarin de 

rivieren uitmondden die wij nu de Schelde, de Maas, de Rijn, de 

Eems, de Wezer en de Elbe noemen. En dat die zeeboezem er geweest 

is lijdt zoo weinig twijfel, dat wij thans nog in staat zijn, niet slechts 

zijne grenzen, maar zelfs zijne diepte aan te toonen. Immers overal 

waar men in Zeeland en in de friesche en groninger kleistreken tot 

omstreeks vijf meter diep graaft, vindt men den voormaligen bodem 

van die binnenzee, kenbaar aan zand met zeeschelpen. En dat het 

werkelijk de bodem van die oude binnenzee is, bewijzen juist die zee- 

schelpen. Het zijn namelijk niet schelpen van zeeweekdieren die thans 

de Noordzee aan onze kusten bewonen en dagelijks in groote hoeveelheid 

op het strand worden geworpen, maar het zijn schelpen van weekdieren 

die in de Zuiderzee en in de Zeeuwsche stroomen leven. Een duidelijk 

bewijs is dit dat de zee, waarover wij spreken, een binnenzee was, 

grootendeels afgesloten van de Noordzee door de duinreeks, en min of 

meer brak gemaakt door het zoete water dat de zoo even genoemde 

rivieren er in uitstortten, zoodat er andere weekdieren in leefden, dan 

in de zoute wateren der Noordzee. En nog iets: als het geen binnen- 

zee was geweest, zou er geen klei in bezonken zijn, want klei, als 

onzichtbare stofjes in het water zwevende, bezinkt niet als het water 

niet in rust is: in de woelige wateren der Noordzee bezinken geen 

kleilagen, en hier is klei bezonken, zooals ik reeds dikwijls heb aan- 
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getoond. Op dien kleibodem nu ontstonden, na verloop van tijd, de 

lage venen en de moerassige bosschen, waarover ik straks heb gespro- 

ken. Door dien veengroei en die bosschen van elzen, berken, wilgen, 

esschen, hazelaars en eiken zijn de uitgestrekte derriebanken ontstaan, 

waarover ik sprak, toen ik boven over de zeeklei handelde, 

Zie, zóó is dat gedeelte van ons land ontstaan, dat wij gewoon 

zijn het alluvium te noemen. 

Dat er duizenden en tienduizenden jaren verloopen zijn tusschen het 

eerste verschijnen van de duinenrij en het geheel opvullen van de bin- 

nenzee met klei en zand en veen, is wel zeker. Zeker is het ook, dat 

later de duinenrij zich langzamerhand landwaarts in verplaatste, even 

als vroeger, van het oogenblik harer wording tot op den huidigen 

dag. Zeker is het ook, dat de bosschen en moerassen van ons land 

in die tijden bewoond werden door verschillende dieren, waaronder er 

zijn, die thans niet meer in ons land gevonden worden. Zeker is het 

ook, dat ons land toen bewoond werd door menschen, wilde volks- 

stammen, waarschijnlijk uit Germanië verhuisd. 

Volg mij in uwe gedachten nog eenige oogenblikken: wij willen een 

blik op ons land werpen, zooals het er uitgezien moet hebben vóór 

den tijd waarvan de geschiedenis spreekt. Wij gaan daartoe eerst naar 

de hoogliggende zandgronden en hooge venen, om vervolgens, west- 

waarts gaande, af te dalen naar de oevers van onze groote rivieren 

en naar den lagen bodem van de zeeprovinciën. 

Zeer waarschijnlijk waren toen de hooge zandgronden van Gelderland, 

Overijsel, Noord-Brabant en Utrecht en de hooge venen van Overijsel, 

Drenthe, Groningen en Friesland met boomgewas, met bosschen 

bedekt. Hier en daar een opene plek, hier en daar een vlakte met 

heideplanten begroeid, en, aan de oevers der rivieren en beken, moe- 

rassen en laagten met water- en oeverplanten begroeid. Misschien 

leefde er nog een enkele auerochs, Bos primigenius, een overblijfsel van 

de groote kudden runderen die vroeger hier leefden ; misschien draafde 

er nog een enkele eland door de boschmoerassen: maar zeker leefde 

toen het statige hert hier in kudden op de Veluwe, en vluchtte het 

voor den wolf die hongerig rondzwierf. Ook het wilde zwijn bewoonde 

toen ons geheele land; zelfs tot in de duinen kwam het voor. De bever 

bewoonde de riviertjes en beken, en bouwde daarin zijn dammen en 

kunstmatige woningen. De vos zal toen, even als nu, geloerd hebben 

op hazen en patrijzen; de otter zal toen, even als nu, zijn spoor ge= 
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drukt hebben in het slijk der oevers; bonzings en marters zullen toen, 

even als nu, hunne nachtelijke rooftochten hebben gehouden. 

Van de hooge zandgronden afdalende, komen wij in de lager liggende 

rivierdalen. De oevers met hoog riet begroeid, biezen in de voormalige 

verlatene rivierbedden, wilgen op hoogere plekken, doch die telkens 

overstroomd werden. En de rivier stroomde voort, ongehinderd en 

onbedwongen; door geen dijken belemmerd, vormde zij kronkels zoo- 

veel zij wilde, en overal waar zij vloeide, zette zij vruchtbaar slib af. 

Verder westwaarts was het land vlak, bezaaid met meren en water- 

plassen, en begroeid met elzen, berken, esschen en wilgen. Open plek- 

ken met hoog opschietende moerasplanten bedekt, waterplassen met 

riet, plompen, scheren en dergelijke planten gevuld. Nog verder west- 

waarts verminderen de boomen en struiken in hoogte en in aantal; 

de planten vermengen zich met kustplanten, zeekraal en zeeasters, de 

zwarte veengrond wordt al meer en meer met klei vermengd en be- 

dekt, totdat verder aan den voet der duinen een kleibodem zichtbaar 

wordt, een vlakte met riet en dullen begroeid en zonder houtgewas. 

En die duinen zelven, zij waren toen zeker meer met planten begroeid 

dan tegenwoordig, zooals de veelvuldige overblijfselen van houtgewas 

bewijzen die men in de derrie aantreft, welke de voormalige, later weer 

overstovene duinpannen eens als veen heeft gevuld. Dat houtgewas 

der binnenduinen vooral vormde toen een uitgestrekt bosch, waar- 

van het Haagsche bosch, de Aardenhout, de Haarlemmerhout en de 

bosschen bij Alkmaar en Bergen nog overblijfselen zijn. 

Zóó is, in korte trekken, de geschiedenis van den grond waarop wij 

Nederlanders leven. ’t Spreekt van zelf dat mijn vluchtige schets vol- 

strekt geen aanspraak op volledigheid kan maken. Ik zal zeer tevreden 

zijn, als mijn overzicht van de geologie van ons land den lezer 

aanleiding geeft tot een verdere bestudeering van deze, voor elken 

Nederlander zoo belangrijke wetenschap. 

Haarlem, Jan. 1878. 



HET ZODIAKAAL- OF DIERENRIEMSLICHT, 
NAAR DE NIEUWSTE ONDERZOEKINGEN, 

(Vervolg en slot van blz. 339.) 

Het zal wel geen betoog behoeven, dat de denkbeelden omtrent het wezen 

van het zodiakaallicht door de ontdekking dezer twee toevoegsels een 

zekeren schok kregen. Prof. Hers opperde in 1856, op de Naturforscher- 

Versammlung te Weenen, op nieuw het, reeds vroeger door Jones geuite , 

vermoeden, dat het zodiakaallicht een nevelring om de aarde zou wezen. 

“Of deze ring inderdaad bestaat,’ zegt de genoemde geleerde in zijn 

Z. L. Beobachtungen (S. VI), “of hij binnen of buiten de maanbaan 

ligt, zou mogelijk wel uit nauwkeurige op verschillende punten van het 

N. en Z. halfrond te ondernemen geliĳktijdige waarnemingen met zeker- 

heid af te leiden zijn’ Naar deze hypothese zou de aarde dus, even als 

de planeet Saturnus, een ring bezitten, die dan echter met veel flauwer 

lieht zou bedeeld zijn. Men bedenke echter dat prof. meis deze hypo- 

these met veel voorbehoud heeft geopperd. Zeker is het voorbarig, uit 

zijne woorden de gevolgtrekking af te leiden, dat de aarde door samen- 

trekking der deeltjes van dezen ring, eenmaal een tweede maan zal ver- 

krijgen, op de wijze zooals de groote raPLACE het ontstaan der planeten 

en harer wachters uit vroeger van het hoofdlichaam afgescheiden nevel- 

ringen verklaarde. Toch werd deze gevolgtrekking, in een in 1869 te Ber- 

lijn uitgekomen, door zekeren srMoN BACKHAUS geschreven boekje ge- 

23 
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maakt, dat den veelbelovenden titel draagt: Die Erde wird einen 

zweiten Mond bekommen, der ihr näher liegt, als der erste. Naar be- 

wijzen zoekt men in dit prulschrift natuurlijk te vergeefs. 

Den tegenschijn heeft men tot dus verre niet verklaard, en het zal 

ook mogelijk het best zijn den tijd af te wachten, waarop men in ’t 

bezit zal zijn van meerdere geliĳktijdige waarnemingen van zijne juiste 

plaats tusschen de sterren, ten einde zoodoende iets omtrent zijnen 

afstand tot de aarde te kunnen te weten komen. Indien hij niet als 

een weerspiegeling of breking van het zonlicht in onze bolvormige 

atmospheer is op te vatten, schiet er voorloopig niet veel anders over 

dan hem te beschouwen als een soort van aanhangsel onzer atmospheer, 

dat wellicht door dezelfde oorzaak steeds in de richting van de zon 

wordt afgestooten, waardoor bij de kometen de deeltjes van den staart 

zich in een van de zon afgewende richting van het lichaam der komeet 

verwijderen. Daar de komeetstaarten in den regel naar die zijde ge- 

kromd zijn, van waar de beweging om de zon gericht is, zou deze 

verlenging der aard-atmospheer zich ook zooveel kunnen terugbuigen, 

dat een deel er van buiten den langgerekten aardschaduwkegel kwam 

te vallen, die de aarde altijd in een juist van de zon afgekeerde rich- 

ting vergezelt en tot de maaneklipsen aanleiding geeft. Dat verlengsel 

zoude daardoor eenige graden van het tegenpunt der zon of door 

terugkaatsing van het zonlicht zichtbaar worden. Door de ĳjlheid zijner 

stof zoude dit slechts met het beschrevene uiterst zwakke licht plaats 

hebben. Doch, wij herhalen het met aandrang, meerdere waarnemin- 

gen zijn hier in de eerste plaats noodig! Ik wilde alleen er op wijzen 

met welke belangwekkende gezichtspunten de kennis van dit flauwe 

en nederige lichtverschijnsel wellicht in verband staat. 

De reeds sinds meer dan 200 jaar wetenschappelijk waargenomen 

lichtpiramide van het zodiakaallicht, hetzij dan die van den avond of die van 

den morgen, kreeg ook haar aandeel in de belangstelling, waarmede 

deze verschijnselen in den laatsten tijd werden nagespeurd, en niet zon- 

der daardoor iets meer van hare eigenschappen te laten merkbaar 

worden. Het was de bovengenoemde G. JONES, een Amerikaansch gees- 

telijke, die, op het schip Mississippi, in de jaren 1853, ’54 en ’55, een 

driejarige reis me@makende naar China, Japan, de Sand wichs-eilan- 

den, San Francisco en verder langs de kust van Z. en N. Amerika, 

dien tijd zooveel mogelijk iederen morgen en avond het zodiakaal-licht 

waarnam en afbeeldde. Zijne waarnemingen en teekeningen werden met 
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groote vrijgevigheid door de regeering der Vereenigde Staten in ’t licht 

gegeven en zijn het voornaamste fondament van het reeds vermelde 

geschrift van prof. SERPIERI. Jones nu ontdekte dat beide piramiden, 

zoowel die van den avond als die van den morgen, uit twee hoofd- 

deelen bestonden , n. 1. het “sterkere licht” (stronger light) en het ‘“flauwere’ 

of “uitvloeiende licht” (diffuse light), die bijna altijd van elkander waren 

te onderscheiden. Ook de heer eyLeRrT, dien wij boven reeds noemden, 

bevestigde in 1873 deze waarnemingen en zag een “inwendigen kegel’ 

en een “mantel”, op zijne reis naar de tropische en zuidelijker ge- 

westen. De eerste waarneming van dezen aard deed hij op 12 Juni 

1873, op 2°49' Z. B. en 28° 48’ W. L. v. Greenwich. Het inwendige 

lieht was toen tweemaal zoo helder als de Melkweg in zijn maxi- 

mumlicht (mers. Z. L. Beob. S. 47.) en had den vorm eener licht- 

streep, die den 16den tot een ‘“inwendigen kegel” overging. In het 

najaar werd deze kegel nog op 13 September gezien, maar den 13den 

November was er slechts een enkelvoudige kegel te bespeuren. EyLerr 

was met de waarnemingen van JONES onbekend, en met recht mag men 

dus zijne observaties bevestigingen noemen van die van Jones. Ook 

de heer WEBER te Peckeloh zag in April 1874 (zie hetzelfde werk , pg. 53) 

den inwendigen kegel, en gaat nog steeds voort, de grenzen van dezen 

en van den mantel afzonderlijk op te geven. Voorts werden beide deelen 

door BRORSEN in Boheme (hetzelfde werk, pg. 15) en door DR. NEU- 

MAYER (aldaar, pg. V), toen te Melbourne, in 1859 gezien. 

Op mijne eigene teekening meen ik het centrale licht goed te kun- 

nen onderscheiden. 

Door al deze waarnemingen begon het materiaal, dat ter bearbei- 

ding gereed lag, op ontzettende wijze toe te nemen, en het is de groote 

verdienste van prof. SERPIERI, dat hij vooral met de keurige waarne- 

mingen van JONES een begin heeft gemaakt. Deze waren hem door 

prof. SCHIAPARELLI toegezonden, en terecht verwondert hij er zich over, 

dat een dergelijke schat zoo lang ongebruikt kon blijven liggen. 

“In dit boek,” zegt sERPIERI (pg. 2) “met groote pracht door de zorg van 

den Senaat der Vereenigde Staten uitgegeven, komen, op even zoovele 

hemelkaarten, 328 teekeningen voor van het zodiakaallicht der zon , des 

morgens en des avonds waargenomen, gedurende vele maanden van het ver- 

blijf in China en in Japan, op de terugreis over de Sandwich-eilanden naar 

San Francisco en in de vaart langs de kust van Z. Amerika en langs die 

van N. Amerika tot aan de breedte van Washington. Op iedere kaart zijn 
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nog aangegeven de aequator, de ecliptica en de horizon in hunne ver- 

schillende posities naar het uur van den dag, en is ook geteekend de 

plaats van het zenith en zijn loop tusschen de sterren, terwijl ter 

zijde van iedere figuur aanwijzigingen zijn geplaatst, die de teekenin- 

gen ophelderen of andere opmerkingen over de observaties meêdeelen. 

Aan het einde van hetzelfde boek zijn 18 kaarten van het zodiakaallicht 

der maan, dat Jones gelooft waargenomen te hebben... Ik verwon- 

derde mij een zoo groot getal juiste observaties aan te treffen, die nog 

niet waren bestudeerd, en waarover toch een allergunstigst oordeel 

was uitgesproken door de amerikaansche astronomen GOULD, OLMSTEDT, 

CHAUVENET en andere beroemde geleerden, en ik zeide tot mij zelven: 

òf het zodiakaallicht heeft geene wetten, òf, zoo het er heeft, moeten 

deze hier ontdekt kunnen worden.” 

SErPIERI verklaart verder welken weg hij volgde, om uit de teeke- 

ningen van JONEs die wetten af te leiden. ‘Een lange reeks van tee- 
’ keningen ’’ zegt hij, “leent zich niet goed tot een analytische studie. 

De eenige weg om eene zaak meester te worden is deze, dat men de 

opgeteekende vormen en posities van iedere waarneming tot getallen 

herleidt, omdat de verborgen wetten, die men zoekt, ten slotte niet 

anders zijn dan de wetten der betrekking tusschen verschillende be- 

paalde elementen der aarde en des hemels.” 

Na een lijst van de plaatsen te hebben opgegeven, waar JONES zijne 

waarnemingen deed, en waaruit blijkt dat die op beide halfronden zich 

vrij ver van den evenaar uitstrekten, behandelt hij in zijn eerste hoofd- 

stuk de reeds door ons beschreven verschillende samenstelling van de 

zodiakaallicht-kegel uit een “luce centrale” en ‘‘diffusa”’, dus uit een 

‘centraal’ en een “uitvloeiend licht’, en merkt hij op, dat deze beiden 

een zekere onafhankelijkheid van elkander bezitten, dat de ecne kegel 

soms naar de eene zijde afwijkt, als de andere het naar den anderen 

kant doet; dat de eene zich verheft, terwijl de andere blijft staan, of 

wel dat het eene licht verzwakt, terwijl het andere sterker wordt, enz. 

Er is dus, behalveeen zekere overeenkomst van vorm bij beide deelen, 

daarentegen ook een zekere onafhankelijkheid daarin op te merken, 

zoodat men wel degelijk te doen heeft met twee verschillende ver- 

schijnselen. Maar bovendien ontdekte Jones nog een andere lichtuitbrei- 

ding, bepaaldelijk te herkennen aan het minder donkere firmament, 

van zachter en bleeker kleur dan de mantel bezit. Jones noemt dit 

het “bleeke licht’, “Ya luce pallida” van seRPIPRI, dat soms het diffuse 
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lieht of den mantel geheel omgeeft en zich verder van de zon uitstrekt. 

Ook van dit licht kon Jones de grenzen somtijds vrij nauwkeurig op- 

geven. Zoo bijv. den 4den Juni 1853, des avonds tusschen 9 en 10 u., had 

het centrale licht tot de zon een afstand van 47° à 59° 

» diffuse » 13° à 101° 

» bleeke » stond onbewegelijk op » „139? 

en daalde van daar in den vorm eener uitgebreide parabool naar bene- 

den, die op 40° van den top een breedte van 81’ bezat. Ik meen op mijne 

teekening dit licht mede terug te vinden, en zou het dus onbewust af- 

geteekend hebben. Het gaat als een zachte uitvloeiing van de spits der 

piramide, bij het zevengesternte, naar den rechter of noordelijken horizon. 

Evenals het bleeke licht het diffuse omgeeft, zag JoNEs nog een meer 

inwendig verschijnsel binnen in het centrale licht en aan den voet 

daarvan, met genoegzaam duidelijke omtrekken en van grooter helder- 

heid, dat hij het “effulgent light” noemde, welken naam wij door het 

woord “schitterend licht” willen vertalen. Hij teekende het in de kaarten 

met zig-zag omtrekken. Het schijnt alweder onafhankelijk van het 

centrale licht te zijn, waarvan het wel somtijds de as schijnt te vol- 

gen, maar waarvan het op een anderen tijd zoo geheel afgescheiden 

is, dat het een afzonderlijke lichtuitstrooming naar de as der eclip- 

tiea vormt, of wel een lichtmassa, op den horizon rustende en vrij 

ver van de ecliptica verwijderd. 

Het komt mij voor, dat dit “schitterend licht” ook door werBer te 

Peckeloh gezien is (Hers Wochenschr. 1876, N° 52), maar ik mag op 

dit oogenblik hierover niet verder uitwijden. 

Wij zien uit het meêgedeelde dat het zodiakaallicht een veel grooter va- 

rieteit van voorkomen heeft, dan men in de eerste honderd vijftig jaren 

na zijn ontdekking vermoedde; immers hebben wij het nu reeds in 

zes verschillende vormen leeren kennen, als wij den door HUMBOLDT 

beschreven ‘‘weerschijn” als identisch met den “zodiakaallichtboog” 

beschouwen en dus niet meêtellen. 

De twee hoofdvormen, die door Jones in de zodiakaal-lichtpiramide ont- 

dekt zijn, hebben srrererr doen zien dat de vroeger beweerde deelneming 

van dit verschijnsel aan de wenteling des hemels niet boven allen 

twijfel verheven is. Wij hebben hierop reeds vroeger gezinspeeld. Dit 

gevolg is in de eerste plaats door serprerr getrokken uit wat hij noemt 

de ‘“phasen” van het zodiakaallicht, waardoor hij verstaat de verande- 

ringen van de ‘“‘elongatie”, d. i. van den afstand dien de top heeft tot 
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het middelpunt der zonschijf, en ook die in de breedte der piramide 

op verschillende afstanden van den top, wanneer men die veranderin- 

gen op denzelfden avond of morgen beschouwt. De waarnemingen van 

JONES leeren het volgende: 

1°. In ’t algemeen verheffen des avonds het centrale en het diffuse 

licht zich beiden met het vallen van den nacht. 

2°. In den morgen dalen beiden met het naderen van de morgen- 

schemering. 

9°, Beide phasen van verheffing en daling bedragen dikwijls 10° en 

meer, en komen soms overeen met de oorspronkelijke elongatie van 

den top der piramide; zij zijn het levendigst, snelst en grootst bij het cen- 

trale licht en hebben soms daarin plaats als de top van het diffuse licht op 

zijne standplaats blijft, terwijl zij in het bleeke licht geheel ontbreken. 

4", De phase der verheffing gaat dikwijls gepaard met een versmalling 

der piramide en omgekeerd die der daling met een verbreeding. 

Oppervlakkig is men geneigd deze verheffingen en dalingen aan de 

toenemende duisternis ’savonds en de afnemende duisternis ’s morgens 

toe te schrijven. SERPIERI voert echter de volgende redenen aan, waarom 

deze schijnbaar zoo eenvoudige verklaring niet doorgaat : 

1°. Het diffuse licht vertoont zich ’savond bijna altijd het eerst, 

niet het centrale, dat toch veel helderder is. Het omgekeerde zou moe- 

ten plaats hebben, als de bedoelde verklaring kon worden toegelaten. 

2°, Indien die verklaring juist was, zou het centrale licht wel eens 

zonder mantel gezien moeten worden, daar deze nog door de sche- 

mering onzichtbaar zou kunnen gemaakt zijn, terwijl het centrale licht 

door zijn grootere helderheid alleen zichtbaar was. Dit heeft echter 

nooit plaats. 

3’. Het centrale licht vertoont de grootste veranderingen in elonga- 

tie. Het zwakkere diffuse licht veel kleinere, het nog zwakkere bleeke 

licht in ’t geheel geene. Dit strijdt alweder lijnrecht met de bedoelde 

verklaring dezer phasen, uit de toeneming of afneming van de donker- 

heid in de aard-atmospheer. 

49, Die verklaring schiet geheel en al te kort bij het verschijnsel 

der verbreeding van de piramide bij hare inkrimping en der versmal- 

ling bij hare verlenging. Het spreekt wel van zelf dat het toenemen 

der duisterheid alle dimensies van de piramide in denzelfden zin moest 

veranderen, dat deze breeder moest worden, terwijl zij langer werd 

en omgekeerd, wanneer de bedoelde verklaring juist was. 
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5’, De phasen houden ook nog dan aan, wanneer de schemering heeft 

opgehouden, die met name in de tropische gewesten zeer kort duurt. 

In Chili, zegt de beroemde natuuronderzoeker KAEMTz, duurt de sche- 

mering slechts een kwartier na het ondergaan der zon; de phasen van 

het zodiakaallicht hebben tot haar verloop meer dan twee uren noodig. ! 

Al deze punten worden met tal van voorbeelden uit de waarnemingen 

van JONES toegelicht en zijn, dunkt mij, afdoende bewezen. Er moet dus in 

het zodiakaallicht een innerlijke verandering plaats hebben, een zekere 

bewegelijkheid, waardoor het des avonds en des morgens verlengingen 

en versmallingen of verkortingen en verbreedingen ondergaat. Hiervoor 

spreken ook nog de plotseling optredende veranderingen in vorm, welke 

niet met plotselinge veranderingen in de doorschijnendheid der atmos- 

pheer gepaard gaan. Overigens behoeft volstrekt niet ontkend te wor- 

den dat de toe- en afneming der duisterheid invloed op de phasen van 

het zodiakaallicht moeten hebben. Wat bewezen is, is slechts dit: dat 

deze oorzaken niet de eenige hier werkende invloeden zijn, maar dat nog 

andere, die in het verschijnsel zelf hunnen zetel hebben, zich daarbij 

openbaren. Maar dit is op zich zelf reeds veel en opent een geheel 

nieuw inzicht in het karakter van het natuurverschijnsel. Na 2!/, à 3 

uren na zonsondergang houden gewoonlijk de verheffingen der toppen 

van de centrale en diffuse piramiden tegen den zin van de dagelijksche 

wenteling des hemelbols op, en schijnen van nu af die toppen aan 

die wenteling deel te nemen. (Zie SERPIERI, pag. 34, laatste alinea.) 

Vroeger, toen men meer op het voorkomen van het geheel ontwik- 

kelde verschijnsel acht gaf en minder lette op de periode zijner wor- 

ding in de eerste uren na het ondergaan der zon, en toen men minder 

geregelde waarnemingen in die streken der aarde gedaan had, waar 

de phasen het sterkst optreden, d.i. in de tropen, heeft men hieruit af- 

geleid dat het verschijnsel deelnam aan de aswenteling van den he- 

melbol, dat het dus was “kosmisch” of buiten de aarde, volgende de 

schijnbare beweging der zon en waarschijnlijk meer of minder recht- 

streeks aan dit hemellicht verbonden. Deze zienswijze is door SERPIERI 

en JONES op losse schroeven gezet en wordt dit nog meer, als SERPIERI 

de beweging van de toppen der centrale en diffuse piramiden, dus van 

den inwendigen kegel en van den mantel, tegen die der sterren in, ver- 

| Pag. 21 van serPiemt's geschrift geeft sprekende voorbeelden van phasen tot over 

80°, 21/, à 3 uur na het ondergaan of voor het opkomen der zon voorgekomen. 
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gelijkt met de beweging, die de kim of de daarmede samenhangende 

horizon, met andere woorden de zichtbare rand des aardbols met be- 

trekking tot de sterren, in denzelfden tegengestelden zin van de da- 

gelijksche wenteling dier sterren, volbrengt gedurende de periode der 

phasen. (Tafeltje van pag. 28, SERPIERI.) 

Het is zooals seRrPIeRI (pag. 25) zegt: “Deze westelijke kegel schijnt 

aan de aarde vastgehecht te zijn; de aarde, draaiende naar het oosten, 

doet hem mede oprijzen en tegen de beweging der hemelsfeer in be- 

wegen, zooals de vaste punten op aarde en de toppen der bergen dit 

doen.” Berekent men het gemiddelde bedrag dezer beweging der toppen 

van het avond-zodiakaallicht per uur, dan vindt men werkelijk daar- 

voor 15°’, overeenkomende met hetgeen voor de dagelijksche uur-bewe- 

ging van eene ster wordt gevonden. 

Verder zij hier aangemerkt dat de aardgordel tusschen 20° en 27° 

N. Br. bijzonder gunstig gelegen schijnt voor het verschijnsel der phasen, 

en dat de maanden December, Juni en Juli er het meest mede be- 

deeld schijnen. 

Alle eigenschappen van het avond-zodiakaallicht, met betrekking tot 

zijne phasen, werden door serPIERI teruggevonden in het morgen-verschijn- 

sel. Merkwaardig vooral is zijne vergelijking tusschen de gemiddelde waar- 

den der avond- en morgenphasen, uit alle waarnemingen afgeleid, die 

op gelijke tijden na den ondergang en vóór de opkomst der zon plaats 

hadden. Uit deze vergelijking blijkt een vrij groote en zeer merkwaar- 

dige overeenkomst, zoowel voor het centrale als voor het diffuse licht. 

Bij beide, zoowel avond- als morgen-verschijnsels, is een niet te 

ontkennen en sterke neiging aanwezig om de dagelijksche beweging der 

aarde met betrekking tot de hemellichten te volgen en zich dus te ge- 

dragen als een tot de aarde behoorend verschijnsel. | 

Ook over het eerste optreden en het verdwijnen van de avond- en 

morgenverschijnsels bevat het geschrift van serPInRr een belangwekkend 

hoofdstuk, waarin de volledigheid van de observaties van den Ameri- 

kaanschen geestelijke op nieuw op het glansrijkst uitkomt. Jones wijst 

in zijn werk op waarnemingen van CHILDREY, waarbij hij het avond- 

zodiakaallicht zich reeds in de schemering zag afteekenen. Ook prrHAM zag 

het aldus in 1707. (Dr MATRAN, Fraité de U’ Aurore boréale, p. 221.) Daaren- 

tegen deelt mrumBoLpr mede, dat hij van 14 tot 19 Maart op een N. 

Br. van 10 à 14°, drie kwartier na het ondergaan der zon, ofschoon de 

duisternis volledig was, niets van het zodiakaallicht gewaar werd , tot hij 
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het eensklaps, een uur na zonsondergang, tusschen de ster Aldebaran 

en het Zevengesternte zag verschijnen (Kosmos, 1. 143). Jonrs voegt 

hier in zijne observaties talrijke voorbeelden aan toe, waaruit blijkt dat 

de centrale en diffuse lichtpiramiden, die zich op zekeren avond bij de ver- 

heffingsphase gevormd hebben, nog dien zelfden avond vernietigd wor- 

den, niet door een inkrimping naar de zon toe, maar door een ver- 

zwakking van licht, door een letterlijke witdooving. (Wet O, pg. 85, 

in SERPIERI's geschrift.) Het gebeurde meermalen dat het centrale licht het 

eerst uitdoofde, ofschoon de plaats waar het zich te vorea vertoond 

had nog niet onder was, en dat het als het ware zich had opgelost in het 

diffuse licht, hetwelk op zijne beurt verdween, ofschoon de plaats van 

zijn top nog hoog boven den horizon stond. En dit geschiedde onder 

den zuidelijken hemel, waar de ecliptica loodrecht op den horizon stond ! 

Deze uitdooving van het diffuse licht, waardoor de zwakker verlichte 

top het eerst verdwijnt en zich als ’t ware inkort, heeft het den schijn 

gegeven van aan de wenteling des hemels deel te nemen. 

Wat het morgen-zodiakaallicht aangaat, Jones zag dit niet opkomen 

zooals een kosmisch en tot de zon behoorend verschijnsel doen zou; 

neen, het begon zich over een lengte van 50 en 100° aan den hemel 

steeds duidelijker, maar in zijn geheel, af te teekenen op het nachte- 

lijk hemelgewelf, om eindelijk over te gaan tot de vroeger beschreven 

phasen van daling. Het centrale licht komt evenmin uit den horizon op, 

maar ontstaat, schoon en hoog, op den mantel van het diffuse licht 

Soms is de overgang van de prachtige piramide tot het gewone morgen- 

schemerlicht merkwaardig plotseling. Onder de vele waarnemingen van 

JONES willen wij ter opheldering deze enkelen vertalen: 

“1853. Oct. 8. Br. 22° 11’ N. — Opgang der zon 5 u. 57',, m. Het 

zodiakaallicht schittert helderder dan eenig deel van den melkweg... 

Ik wendde mijne oogen van het zodiakaallicht af, om eenige opmerkin- 

gen op te schrijven, en toen ik, na slechts twaalf woorden geschreven 

te hebben, er weder naar zag, was het licht uitgedoofd en de dageraad 

verschenen. Dit was te 4 u. 34 m.” 

“1853. Nov. 1. Br. 22° 23’ N. — Opgang der zon 6 u. 8 m. Daar de 

atmospheer merkwaardig gunstig was, besloot ik op te staan om de 

eerste sporen van het zodiakaallicht in het oosten te kunnen bespie- 

den. Dienovereenkomstig was ik 8 m. voor 1 uur aan dek, maar het 

zodiakaallicht was mij voor... Ik bleef op dek tot 2 u. en zag dezen 

flauwen lichtglans trapsgewijze in kracht toenemen en zijne zijden ver- 
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breeden... Ik stond op nieuw op om 8 u. en zag dat het centrale licht 

zich vertoonde. Van 4 u. tot 4 u. 30 m. was het werkelijk prachtig. 

Het scheen alsof de zon daar ter plaatse binnen 1 of 2 minuten zou 

opkomen...” 

Men ziet het: Jones heeft den rechten weg aangewezen tot waarne- 

ming van het zodiakaallicht. De waarnemers op onze breedten hebben 

te veel waarde gehecht — onze eigen landgenoot, de anders zoo voor- 

zichtige KArseR, bewijst het, — aan het, op onvolledige observatie 

steunende denkbeeld, dat de zodiakaallicht-piramide aan de wenteling 

des hemels deelneemt. Zij hebben daarom steeds de geheele ontwikkeling 

van het verschijnsel afgewacht alvorens zijne grenzen in de sterrekaar- 

ten op te teekenen. Jones wilde daarentegen evenzeer het beeld van 

de vorming van het zodiakaallicht in zijne opteekeningen bewaren, en 

nam dus op een zelfden avond de grenzen der in- en uitwendige pira- 

mide op verschillende tijden, bijv. om het half uur, waar. Zonder 

twijfel behoort ook deze weg door de onderzoekers op onze breedten 

en in de tropen gevolgd te worden, en dit zal ook wel geschieden, 

wanneer SERPIERI'S arbeid meer algemeen bekend wordt dan zij het nu is. 

Het belangrijke feit, dat de morgen- en avond-phasen van de zodia- 

kaallicht-piramides, op gelijke uren voor zonsop- en na den zons- 

ondergang, groote overeenkomst bezitten, deed seRrPreRI onderzoeken 

of deze gelijkheid ook bestond ten opzichte van de in graden uit- 

gedrukte lengten der piramiden, gerekend van den top tot aan de 

plaats der zonneschijf, m. a. w. ten opzichte van de elongaties der top- 

pen des morgens en des avonds. Eene tabel, op pag. 40 van zijn ge- 

schrift, doet zien dat de algemeene gemiddelde waarden dier elongaties 

op gelijke tijdsafstanden van het opkomen of ondergaan der zon voor 

de morgenverschijnsels steeds grooter uitvielen dan voor die van den 

avond. SerPreRI bewijst verder, in een uitvoerig onderzoek, dat de hoek 

der ecliptica met den horizon geen belangrijken invloed op de lengte der 

piramide schijnt te hebben. Hierbij moet echter in aanmerking genomen 

worden, dat zulks wel het geval zou kunnen zijn op hoogere breedten, waar 

de piramide uiterst moeilijk zichtbaar is in dien tijd, waarop zij zich 

dichter bij den horizon bevindt. Het besluit van serPieRr is (Wet s, 

pag. 42, en verder pag. 43), dat deze grootere waarden voor de mor- 

gen-elongaties niet anders dan uit innerlijke oorzaken van het ver- 

schijnsel kunnen voortvloeien. Het schijnt mij evenwel toe, dat er een 

andere reden voor kan gevonden worden, nl. de grootere gevoeligheid 
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van ons gezichtsorgaan, nadat het zich in den slaap van de vermoeienis- 

sen van den dagelijkschen arbeid heeft hersteld, en de algemeen bekende 

grootere rust der lucht in de morgenuren, waarom vele sterrenkundige 

waarnemingen, zoo mogelijk, bij voorkeur, ’s morgens gedaan worden. 

Daarentegen voert serPreRI in zijn Xe hoofdstuk gewichtige argumen- 

ten aan voor de stelling, dat het zodiakaallicht zich sterker vertoont, 

niet naarmate het zich meer loodrecht op den horizon verheft (een 

secundaire werking in dezen zin daargelaten), niet naarmate de waar- 

nemer, gelijk men tot nu toe geloofde, dichter bij den aequator komt, 

maar tengevolge van sterker innerlijke ontwikkeling, ten gevolge van 

de nog onbekende oorzaak van het verschijnsel zelf, die somtijds met 

grooter levendigheid hare werking zoowel in het centrale als in het 

diffuse licht doet uitkomen. 

Merkwaardig is ook de invloed, dien de tijd des jaars op de elon- 

gatiën der avond- en morgen-piramiden heeft, en die SERPIERI uit de 

teekeningen van JONES afleidt, door daaruit de maandelijksche gemid- 

delde waarden dier elongaties te berekenen (Tabel pag. 52 en 53 bij seR- 

PIERI). Wij geven die waarden in een graphische voorstelling terug. 

(Zie fig. 2). ! 

Ook de negenentwintigjarige onderzoekingen van Prof. ners geven 

dezen invloed te kennen, wanneer men de daarbij gevonden elongaties 

bestudeert. Vooral is dit opmerkelijk, omdat mers bijna altijd op onze 

breedte, namelijk te Aken en Munster heeft waargenomen. Uit de 

door ons opgemaakte graphische voorstelling van fig. 2 blijkt ten dui- 

delijkste, dat het zodiakaallicht grooter elongaties vertoont omstreeks 

de maanden Juni en December; dus als de zon in haar jaarlijksche 

baan bij de zoogenaamde zonnestandspunten staat. De minima vallen 

bij de nachteveningen in Maart en September voor. Dit is de “jaar- 

lijksche” of juister “halfjaarlijksche periode’ van het zodiakaallicht. 

Doch het wordt tijd dat wij tot een ander punt overgaan. Tot nu toe 

hebben wij slechts zijdelings over die veranderingen der zodiakaallicht-pi- 

ramide gesproken, welke in hare breedte-afmetingen, in de hellingen 

harer as op de ecliptica, in de richting dier as ten opzichte van het 

l Bij vergissing is in de houtsnede de figuur bij 60° sterrek. breedte afgesneden, zoo- 

dat de namen der maanden nu niet bij de overeenkomstige plaatsen der zon staan, en 

de elongaties, door de loodlijnen op die plaatsen tot aan de kromme lijnen aangeduid, 

dus alle met 6 deelen van 10° moeten verlengd gedacht worden, 
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middelpunt der zonneschijf, enz. voorkomen. Ook deze variaties schij- 

nen samen te hangen met veranderingen in de innerlijke oorzaak, die 

het verschijnsel beheerscht, en de studie dezer variaties is even nood- 

wendig voor de kennis van het verschijnsel als die van de verande- 

ringen in de lengte der piramide. Achter in het geschrift van SERPIERI 

komen twee platen voor, waarop al de genoemde grootheden graphisch 

zijn voorgesteld, gedurende het geheele verloop van de door Jones 

medegemaakte reis, dus gedurende drie achtereenvolgende jaren. 

Met een oogopslag kan men in die graphische voorstellingen zien, 

hoe groot op eenigen datum, waarop JONES waarnemingen kon ver- 

richten, de volgende elementen waren. 

Fig. 2. 

Jaarlijksche variatie der elongaties v. h. Zod. Licht, naar G. JONES en E_HEIS. 

1. Morgen-diffuus licht, 1854. — 2. Avoud-diffaus licht, 1854. — 3. Morgen-centraal 

licht, 1854. — 4. Avond-centraal licht, 1854, naar JONES. -— 5. Avond-piramide naar 

HEIS (1847 —1875). 

1". De stand der ecliptica met betrekking tot den horizon. 

2’. De boogafstand in graden van den gemiddelden top der piramide 

tot de ecliptica, ’t zij noordelijk of zuidelijk. 

8”, De afstanden der zijden van de piramide tot de ecliptica, geme- 

ten op 2 plaatsen, op 20’ en 40’ van den gemiddelden top. 

4%, De afstand tot de ecliptica van dat punt des aequators dat het 

naaste bij den gemiddelden top ligt. 

5”. De geogr. breedte van de plaats van waarneming. 
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Hen dezer figuren heeft betrekking op het avond-centrale licht, de 

andere op het morgen-verschijnsel. SrrPremI zegt dat het diffuse licht 

dezelfde resultaten gaf, waarom hij de figuren, die daarop betrekking 

hadden, eenvoudigheidshalve wegliet. 

Uit deze figuren komt men met een oogopslag tot de volgende belang- 

rijke uitkomst : dat namelijk de hoofdmassa van de zodiakaallicht-piramide 

zich met zeer groote standvastigheid ten noorden der ecliptica bevond, 

wanneer de waarnemer in het. noordelijk halfrond der aarde was, en 

daarentegen zuidwaarts van de ecliptica, als de waarnemer zijn stand- 

plaats naar het zuidelijk halfrond verplaatste. Daar hier wel niet aan 

toeval gedacht kan worden, zoo volgt hieruit dat twee waarnemers, de een 

in het noordelijk de ander in het zuidelijk halfrond geplaatst, in den 

regel de hoofdmassa van de zodiakaallicht-piramide aan verschillende 

zijden der ecliptica zullen zien en wel ieder aan zijne eigene zijde. ! 

De lichtpiramide volgt dus in zekeren zin den waarnemer. “Zij gaat,” 

om een letterlijke vertaling van SERPIERI'S woorden te geven, ‘“‘achter 

den waarnemer aan.’ Zou dit mogelijk zijn, als beide waarnemers, de een 

in het noordelijk, de ander in het zuidelijk halfrond der aarde, dezelfde 

hichtpiramide zagen? — Het antwoord van sERPIERT hierop is ont- 

kennend en hij put hieruit een nieuw argument om het zodiakaallicht 

als een tot de aarde behoorend verschijnsel aan te zien, daar het, 

buiten de aarde geplaatst, uit een noordelijk punt zuidelijk moest ge- 

zien worden. Ook ons antwoord zou stellig ontkennend zijn, wanneer 

het hier een gewoon hemellicht gold, bijv. eene ster of planeet. Zagen 

de twee waarnemers, die wij ons zoo even voorstelden, ieder eene ze- 

kere ster, de noordelijk geplaatste noordelijk, de zuidelijk geplaatste 

zuidelijk van de ecliptica, dan moest ieder van beide waarnemers 

noodzakelijk een andere ster zien, gelijk gemakkelijk te bewijzen is. 

Het komt mij voor, dat dit echter bij het zodiakaallicht nog niet al- 

tijd behoeft door te gaan. Ik wil hierbij een voorbeeld gebruiken, ter 

opheldering van hetgeen ik bedoel. Men denke zich achter in eene zaal 

geplaatst, waar gerookt wordt, en vestige zijn oog op een vast punt 

bijv. den ballon eener gaslamp. Ik onderstel dat men dezen ballon 

van zijne plaats in hoogte ziet overeenkomen met een of ander voor- 

werp aan het andere einde der zaal, bijv. de kroonlijst eener deur 

1 De waarheid hiervan wordt ook bevestigd door fig. 1, De waarnemer is hier, even- 

als de grootste inassa der piramide, noordelijk geplaatst 
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aan den ingang. Hierna begeve men zich naar een hooger punt, bijv. 

naar het orchest, dat wij in de zaal onderstellen. Met het rijzen van 

ons oog zal nu de ballon schijnbaar dalen en met een lager punt der 

deur overeenstemmen. 

Maar in de zaal werd gerookt. Wij zagen den tabaksdamp als een 

horizontale streep boven de hoofden der personen hangen toen wij nog, 

als zij, beneden in de zaal ons bevonden. Wat gebeurde mij nu, in 

dergelijke omstandigheden, toen ik mij op het hoogere orchest had 

begeven? De rooklaag scheen mij gevolgd te zijn, even als het zodia- 

kaallicht den heer Jones. Van een werkelijk oprijzen was hierbij geen 

sprake. Ook zag ik de horizontale dampstreep onmiddellijk weer lager 

hangen, toen ik zelf mij weder lager bevond. Welke verklaring hier- 

van te geven? Klaarblijkelijk hing de rook in de zaal in lagen, even- 

wijdig aan den vloer, waarvan eene zich het duidelijkst vertoonde, 

als de waarnemer met zijn oog in de laag geplaatst was, daar. zich 

de deeltjes van den rook dan schijnbaar meer ophoopten en zij in het 

licht der gaslampen dan sterker indruk op het oog maakten. De bo- 

ven en beneden het oog hangende lagen waren minder goed te onder- 

scheiden, daar de gezichtstraal , er doorgaande, veel minder deeltjes ont- 

moette dan zulks bij die laag het geval was, die in haar geheel door 

hem werd doorloopen. 

Inderdaad zag men dus andere lagen, terwijl men zich hooger of 

lager verplaatste, maar die lagere maakten toch deel uit van het uit 

tijne deeltjes bestaande geheel: den in de zaal aanwezigen tabaksdamp. 

Die damp verkreeg dus andere omtrekken, die den waarnemer sche- 

nen te volgen. Ik zie niet in, dat zoo iets bij het zodiakaallicht ook 

niet het geval zou kunnen zijn (ook wanneer hierbij niet aan eene ver- 

deeling in evenwijdige lagen te denken is) indien men van de hypo- 

these van rATIo uitgaat, waarbij een dergelijke samenstelling van het 

verschijnsel uit zeer fijne deeltjes wordt verondersteld, gelijk wij boven 

hebben vermeld. In ieder geval, hoezeer deze hypothese ook geschokt 

zij door JONES en SERPIERI, moeten te snelle gevolgtrekkingen wor- 

den vermeden. 

Het is eene bekende zaak dat in de sterrenkunde, gelijk ook in som- 

mige gevallen van landmeetkunde, de afstanden van ongenaakbare 

punten bepaald worden door het verschil in richting waarin zulk pun-. 

ten gezien worden uit de uiteinden eener bekende lijn. Heeft men met 

een hemellicht te doen, bijv. met de maan, dan kan bij de bepaling 
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der richting gebruik gemaakt worden van de vaste sterren, die uit 

alle punten onzer aarde, wegens hare ontzettend groote afstanden in 

evenwijdige richtingen gezien worden. Men bepaalt, uit de uiteinden 

der genoemde lijn, de plaats van het hemellicht tusschen de sterren, 

brengt die twee bepalingen op een sterrenkaart of hemelglobe over en 

meet den afstand in graden van de beide aldus verkregen punten. 

Hierdoor kent men van een driehoek, waarin de beide waarnemings- 

punten en het hemellicht hoekpunten zijn, den hoek tegenover de reeds 

bekende zijde; terwijl een der hoeken aan deze zijde uit den bekenden 

stand der aarde op het oogenblik der waarneming kan worden afgeleid, 

Men kent dus drie onderling onafhankelijke grootheden in den drie- 

hoek, en daaruit kunnen de overige, dus ook de afstanden van het 

hemellicht tot de beide waarnemingspunten, worden berekend. 

Daar de plaats van de zodiakaallicht-piramide ook tusschen de sterren 

bepaald wordt, is het geen wonder dat sErPIeRI in de waarnemingen 

van JONES en HeISs diegene uitzocht, die op denzelfden dag uit ver van 

elkaâr gelegen punten genomen werden. De uitkomst was dat hij 18 

dergelijke waarnemingen vond, die op zich zelve bevestigen wat boven ge- 

zegd werd. Hers zag namelijk het zodiakaallicht aan den top noordelijker 

dan JoNes, terwijl de eerste juist het noordelijkst was geplaatst. Daargela- 

ten de mogelijkheid dat men hier met een dergelijk geval te doen heeft, als 

ik boven beschreef, geloof ik dat men hier wel in aanmerking mag 

nemen de omstandigheid, dat de waarnemingen wel op denzelfden datum, 

maar toch met een tijdsverschil van ettelijke uren werden gedaan. Indien 

we wat hier wel veroorloofd is, aannemen dat beide waarnemers op 

hetzelfde uur van den nacht waarnamen, gerekend naar den localeu 

tijd, zoo bedraagt de tijd, die inderdaad tusschen hunne observaties 

verliep, juist het tijdsverschil van de plaatsen, waar zij zich bevonden. 

Ik heb deze tijdsverschillen nagegaan. Zij beloopen van 5 tot 13 uren. 

Wij hebben hier dus geenszins met gelijktijdige waarnemingen te doen, en 

het zodiakaallicht is immers op een zelfden avond een zeer verander- 

lijk verschijnsel. Bovendien kan de verschillende toestand der lucht 

maken dat zelfs bij gelijktijdige waarnemingen uit verschillende plaat- 

sen, de top van de eene piramide niet dezelfde is als die der andere, 

gelijk dan ook de door Jones en Hers opgegeven elongaties op dezelfde 

dagen lang niet dezelfde zijn. 

Ik geloof dus dat deze vergelijking, hoe belangwekkend ook, niet zoo- 

veel geeft als srrPrERI meent, die van het geluk spreekt (pg. 94, 1e al.) 
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dat hem te beurt mocht vallen, om zulke veelafdoende observaties, 

20 jaren geleden gedaan, ter vergelijking bijeen te brengen. 

Het kan echter niet ontkend worden dat zij den gevonden regel 

bevestigen: dat het zodiakaallicht den waarnemer volgt, als hij zich van 

de zuidelijke naar de noordelijke zijde der ecliptica begeeft. 

Dit moeten wij zonder twijfel den heer srrPierr toegeven, dat van 

de vroegere denkbeelden over het zodiakaallicht, na eene ernstige ana- 

lyse van de observaties van JONES, niet veel overblijft, dat eenige 

waarde heeft. 

In die piramide, die zich iederen avond aan den westelijken hori- 

zon vertoont, loopende schijnbaar tegen den zin van de dagelijksche 

beweging des hemelbols, met een snelheid gelijk aan die van den hori- 

zon zelven; die eveneens des morgens den ooster-hemelrand volgt in 

zijne beweging naar de zijde waar de zonneschijf aan de kim zal op- 

komen; die des avonds op hare plaats tusschen de sterren uitdooft en 

reeds lang vóór het morgenkrieken, hoog aan den hemel ontstaat en 

in helderheid toeneemt; die in hare phasen van verheffing of daling aan 

het locale uur der waarnemingsplaats gebonden is, zoodat zij voor 

Amerika eerst verschijnt als zij voor Europa in haar grootste helder- 

heid praalt, op hetzelfde oogenblik dat zij, zonder door de kim be- 

dekt te zijn en zonder dat men deze verscheidenheid van voorkomen 

aan den invloed der schemering kan toeschrijven, voor China reeds 

bijna geheel is uitgedoofd — in dat verschijnsel kan men niet meer 

zien: het lensvormige lichaam dat de zon zou omgeven, samengesteld 

uit fijne om haar als planeetjes wentelende deeltjes, gelijk men tot 

in den laatsten tijd gedaan heeft. 

Deze piramide is hoogstwaarschijnliĳjk een tot de aard-atmospheer be- 

hoorend verschijnsel, ofschoon het mogelijk is dat het, wegens zijne 

jaarlijksche periode, onder kosmische invloeden staat. 

Dat dit verschijnsel voorts niet rechtstreeks met de zon kan samen- 

hangen, wordt bewezen niet alleen uit het negatieve feit dat het de zon 

niet in haar dagelijksche beweging volgt; voorts niet alleen daaruit, dat 

het zijne lengte-as dikwijls in ’t geheel niet naar de zon gericht heeft, ja 

dat zelfs de geheele piramide, verlengd gedacht, de zon bezijden zich 

laat (Zie pl. II serPieri, 's morgens 28 Maart 1854), maar ook door 

een eigenschap, waarvan wij in 't geheel nog niet spraken, namelijk 

die der lichtschokken of pulsaties, gelijk SrRPIERI ze noemt, die om 

vele redenen niet aan de werkingen des dampkrings kunnen worden 
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toegeschreven. Ten eerste toch, hebben zij alleen plaats in het centrale 

lieht, ja soms zelfs in bepaalde deelen daarvan. Ten tweede soms slechts 

in één der zijden. Ten derde komen zij in alle deelen des jaars niet 

even menigvuldig voor. Ten vierde ziet men deze niet in den Melkweg, 

ofschoon zij weer wel bij komeetstaarten zijn opgemerkt. Somtijds ver- 

toont de zodiakaallicht-piramide lichtgolvingen over hare geheele uit- 

gestrektheid, die serPrerr met den naam van undulaties (pg. 72) onder- 

scheidt. Hij toont verder uit de hier alweder zoo rijke observaties van 

JONES aan, dat de pulsaties zich tusschen 1 à 2 uur na het ondergaan 

of vóór het opkomen der zon vertoonen, dat zij dus, ofschoon nood- 

zakelijk samenhangend met den innerlijken aard des verschijnsels, van 

den anderen kant alweder van den plaatselijken tijd afhangen, niet op 

alle plaatsen van waarneming te gelijk gezien worden, en dat ook zij 

ons alweder dwingen om den zetel van het verschijnsel niet ver buiten 

de aarde te zoeken. 

Tot een dergelijk resultaat kwam ook de fransche astronoom HOv- 

ZRAU uit 58 door hem gedane waarnemingen (Astr. Nachr., 1843), daar 

hij een zekeren samenhang vond tusschen het zodiakaallicht en de lig- 

ging van den aequator der aarde. 

En zoo komen wij als van zelf tot dat gedeelte van serPrerr’s werk, waar 

hij, onder sterk voorbehoud, een denkbeeld uitspreekt, dat ook reeds 

door anderen is aangeroerd en dat ook wij reeds in den aanvang dezer 

verhandeling, bij het bespreken van den tegenschijn, vermeld hebben. 

Indien het zodiakaallicht een tot de aard-atmospheer behoorend ver- 

schijnsel is, dat tijdelijke en periodieke uitstroomingen vertoont, en 

dat tevens in intensiteit aangroeit en afneemt naar de plaats die de 

aarde in haar jaarlijkschen loop om de zon inneemt, zoo zou het wel 

kunnen zijn een aanhangsel der atmospheer, op de wijze der komeet- 

staarten steeds van de zon afgewend; wellicht door elektrische stroo- 

mingen lichtgevend gemaakt en tevens licht van de zon terugkaatsende. ! 

l Het laatste mag, naar 't mij voorkomt, niet geheel verworpen worden. Voor het 

eerste zijn ook vele argumenten aan te voeren. Wij spraken vroeger reeds over de spec- 

_traalonderzoekingen van ARTHUR W. WRIGHT en zijne resultaten over de polarisatie van 

het zodiakaallicht, doch het is hier de plaats tevens te vermelden, dat andere waarne- 

mers tot negatieve en zelfs tot tegenstrijdige uitkomsten geraakt zijn. De eerste die 

het zodiakaallicht spectroskopisch waarnam, was ANGSTRÖM, maar hij schijnt toenmaals 

het spectrum van een noorderlicht gezien te hebben, niet dat van het zodiakaallicht. 

Althans zag hij het verkregen spectrum, dat uit éen lichtende geelgroene lija bestond, 

24 
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Hoe vaag deze denkbeelden nu ook zijn, zooals zij door SERPIERI, HOU- 

ZRAU en MAXWELL HALL zijn uitgesproken, geloof ik dat zij met nog 

meer waarschijnlijkheid zich aan het voorkomen van het zodiakaallicht 

kunnen aansluiten, wanneer men aanneemt dat de aard-atmospheer 

hoofdzakelijk dáár tot de vorming eener op de komeetstaarten gelij- 

kende verlenging kan worden gebracht, waar de aswenteling hare deel- 

tjes het meest aan de aantrekking naar het middelpunt onttrekt, dat 

is: omstreeks den heeten aardgordel. De van de zon afgerichte uit- 

breiding der atmospheer zou dan een platte gedaante hebben, met hare 

vlakte overeenstemmende met den aequator der aarde. Hieruit zou men 

de grootere intensiteit in de tropen kunnen verklaren. Ook het afwis- 

selend voorkomen van het spectrum, dat nu eens aan een zelflichtend, 

dan eens aan een het zonnelicht terugkaatsend, dan weder aan een ge- 

mengd verschijnsel doet denken, laat in dit geval beter verklaring 

overal aan den hemel, waarheen hij zijn instrument ook richtte. De heer LrArs zag in 

Brazilië het spectrum van het zodiakaallicht, evenals PrazzI SMYTH op Sicilië, onafgebroken, 

dus van rood tot violet, in zachtea overgang uitgestrekt, hetgeen aan een overeenstem- 

ming met het zonnespectrum zou doen denken (sERPIFRI pag. 96). Prof, TACHINI, die 

de laatste waarneming bijwoonde, bemerkte echter een wel te onderscheiden levendiger 

band in het spectrum, die niet in het zonnespectrum voorkomt. ResPicHt, van de waar- 

neming der zoneclips uit Indië naar Italië, in 1871, terugkeerend, nam den 11den 

Januari in de Roode Zee, met een uitstekenden spectroscoop van HOFFMANN , het bedoelde 

spectrum waar, bestaande uit de heldere, geelgroene lijn van ANGSTRÖM, door een don- 

kere streep van het overige, schijnbaar samenhangend deel des spectrums gescheiden. Later 

ontbrak, bij observaties te Rome gedaan, den 5 Feb. 1872 's morgens, het samenhangend deel 

des spectrums, terwijl respiaur de geelgroene lijn van 4 Feb. tot 1 Mrt. van dat jaar 

voortdurend opmerkte. Ook LOCKEYER en DENZA zagen de genoemde heldere lijn in het 

zodiakaallicht-spectrum. Ik merk hier echter op, dat in den nacht van den 4den op den 5den 

Febr. 1872 het beroemde groote poollicht gezien werd, en de vraag is, hoeveel aandeel 

dit in de waargenomen spectra gehad heeft. Pater seccHr, de beroemde astronoom van 

het observatorium te Rome, kon volgens sSERPIEKI aan het zodiakaallicht nimmer een 

duidelijk spectrum waarnemen (SERPIERI, pag. 91). Den 8lsten Maart 1872 zegt hij echter 

een zwak groenachtig spectrum te hebben verkregen, afgebroken naar het roode uit- 

einde. In zijn werk over de zon ontzegt hij aan het spectrum van het zodiakaallicht 

alle overeenkomst met dat van het noorderlicht en vergelijkt het met dat van phos- 

phoresceerende zelfstandigheden. Ten slotte vermelden wij nog de onderzoekingen van 

ARCIMIS te Cadix, die twee lichtende lijnen in het bedoelde spectrum waarnam, de geel- 

groene (bij 1480 krRcHHOF) en een blauwe (bij 2270 K.) 

Er bestaat dus eenige reden om het licht van het zodiakaalverschijnsel tweeslachtig te 

noemen, namelijk gedeeltelijk eigen en gedeeltelijk teruggekaatst. 
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toe, waar inderdaad het licht van de piramide den invloed van beide 

oorzaken kan ondergaan. Doch naar onze overtuiging moet het uit- 

spreken van een dergelijk denkbeeld slechts strekken om de belangrijk- 

heid van het verschijnsel beter te doen uitkomen. Alvorens met meer- 
der zekerheid hypothesen te kunnen stellen, moet het zodiakaallicht aan 
een streng onderzoek op verschillende breedten worden onderworpen, en 
dat wel in al de vormen, waarin wij het zagen optreden. Ook ons land 
moet daartoe medewerken en kan dit, zonder groote opofferingen, door 
het oprichten van cen klein observatorium, op een of ander goed ge- 
legen punt in Gelderland, Braband of Limburg, waar de lucht een 
groote zuiverheid bezit en waar geen gaslicht eener nabijzijnde plaats 

de waarneming ook van de flauwere deelen der lichtverschijnselen be- 

lemmert. Prof. mris, die reeds 29 jaren met groote zorg en vlijt het 

zodiakaallicht heeft nagegaan, kwam na lezing van srrPreRT’S werk tot 

hetzelfde resultaat. Ik wil hier eenige regels uit drie zijner brieven 

van 27 Februari, 8 Maart en 25 Mei 1877 aanhalen, waaruit tevens 

de groote liefde spreekt, die den schrijver tot in zijn laatste levensda- 
gen voor de schoone wetenschap bezielde. In den eersten brief schrijft 
hij o. a.: 

“Mein Gesundheitszustand lässt zu wünschen übrig, indem ich an 

heftigen rheumatischen Schmerzen leide. Gott dank halten mich diesel- 
ben aber nicht ab, mich thätig zu beschäftigen. Ich bin eben daran, 
meine Sternschuppen-Beobachtungen herauszugeben... Ich habe vor 

Kurzem eigene Charten zum Einzeichnen des Zod. L. angefertigt; in 

Italien sollen dieselben herauskommen. Sie werden dieselben von mir 

erhalten... Ich habe in Anregung gebracht das gleichzeitige Beobach- 

tungen auf der ganzen Erde angestellt werden; dazu dienen meine 

bequem eingerichteten Charten.” 

In den tweeden brief: 

“Mit Rücksicht auf die von serPIERI gemachte Untersuchung ueber 

das Zodiakal-Licht, das gleichzeitig in Münster u. Valparaiso am 9 

Febr. 1855, sowie in Münster und Rio de Janeiro am 16 März 1855 

beobachtet wurde, bin ich von meiner Hypothese dass das Z. L. ein 

Nebelring um die Erde sei, abgegangen , indem dann eine parallaktische 

Verschiebung statt finden müsste, die der beobachteten nicht entsprickt. 

Zur Festsetzung einer etwaigen Parallaxe müssen aber wiele, viele Beob- 

achtungen angestellt werden, und dazu sollen meine zum Einzeichnen 

construirten Charten dienen...” 
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Eindelijk in den derden brief: 

“Mit meinen Zodiakallicht-Charten geht es langsam von Statten; es 

mögen bis zur Erscheinung noch etwa 5 Wochen hergehen.. ” 

De schrijver dezer woorden mocht die kaarten niet meer zien in ’t 

licht verschijnen. Onverwacht rukte de dood hem, den 30sten Juni, uit 

zijne veelvuldige werkzaamheden, toen zijne kaarten zouden uitkomen. 

De uitgave van zijne waarnemingen op vallende sterren bracht de zorg 

van een zijner leerlingen na zijn dood tot stand, onder den titel van: 

Resultate der in den 43 Jahren 1833—75 angestellten Sternschuppen-Beo- 

bachtungen. De kaarten ontving ik in Februari Il. van een der dochters 

van den ontwerper. Hare uitgave bezorgde Prof. sprPiemI, blijkens de 

voorrede. 

Vele vrienden van Hers zullen zeker zijn voetspoor en dat van den 

reeds in 1863 overleden Jones willen navolgen, en de kaarten van Hers 

zullen daartoe zeker gretig ter hand genomen worden. Veel, veel moet 

er worden waargenomen van allerlei punten der gansche aarde! Mocht 

het mij later gegeven zijn, aan de lezers van dit Album de dan ont- 

dekte eigenschappen van het belangrijke en schoone natuurverschijnsel 

mede te deelen, gelijk ik hun, naar ik hoop, in dit opstel den tegen- 

woordigen stand onzer kennis in dat opzicht eenigermate heb duidelijk 

gemaakt, zoo zullen wij wellicht dan met meer zekerheid spreken kun- 

nen over die punten, waar we thans ons slechts tot vermoedens en halt 

teruggehouden, door hunne verrassende nieuwheid wellicht bevreem- 

dende denkbeelden moesten bepalen. Misschien is ook hier het bekende 

woord van SHAKESPEARE toepasselijk: “Daar zijn meer dingen in den 

hemel en op aarde, dan waar uwe philosophie van droomt.” 



OVER VERSCHILLEN IN DEN OMVANG VAN 

DEN SCHEDEL. 

DOOR 

Dr. D. LUBACH. 

De heer LE BON, te Parijs, heeft uit een onderzoek van een over- 

groot aantal metingen op levende personen of van schedels uit het 

anthropologisch museum, alsmede op grond van onuitgegeven aantee- 

keningen, de vrucht van een jaren lang voortgezet onderzoek door den 

hoogleeraar BROCA, eenige gevolgtrekkingen opgemaakt, die hij in Juli 

aan de Académie des Sciences heeft medegedeeld. 

Wij wenschen die gevolgtrekkingen hier eenigszins verkort mede te 

deelen. 

1°. Wanneer men een groot aantal schedels onderzoekt, zal men al- 

tijd bevinden dat de schedels, welke het grootste volume bezitten, die 

zijn van de meest intellectueele rassen, en bij elk ras van de verstan- 

delijk meest begaafde personen. 

2°. Wanneer men, gelijk gewoonlijk geschiedt, het gemiddelde neemt 

van de schedels van elk ras, en dan de verkregen gemiddelden met 

elkander vergelijkt, dan verkrijgt men vaak cijfers die van ’t eene ras 

tot het andere weinig afwisselen. Maar wanneer men d schedels, ge- 

groepeerd met toenemende volumens, curven beschrijft, die te kennen 

geven hoeveel individuen van een gegeven ras hersenen van een bepaald 

volume bezitten, dan ziet men onmiddellijk dat een hooger ras veel 

meer omvangrijke schedels bezit dan een lager, Op 100 hedendaagsche 

parijsche schedels zijn ongeveer 11, wier volume bevat is tusschen 1700 
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en 1900 kub. centimeters, terwijl op 100 negerschedels geen enkele 

van dit volume voorkomt. 

3%. De weging van 100 parijsche hersenen van dezen tijd heeft ge- 

toond dat het volume daarvan afwisselde tusschen 1000 en 1700 gram- 

men. De meting van een gelijk aantal schedels heeft doen zien, dat het 

volume van die schedels van 1300 tot 1900 kub. centimeters verschilt. 

Deze uiterste cijfers zijn progressief met elkander verbonden. 

49, De verschillen in gewicht der hersenen en in volume der sche- 

dels tusschen de individuen van een en hetzelfde ras, wisselen aanmer- 

kelijk af van het eene ras tot het andere. Die verschillen zijn des te 

grooter, naarmate het ras hooger geciviliseerd is. Men heeft bevonden 

dat het verschil tusschen het volume van de grootste en de kleinste 

volwassen mannelijke schedels is: 

bijvdensGorilla want aandoende 148 kub. cent. 

» » Neger sa a ere” her na en etek 204 » » 

» _» ouden Egyptenaar ..:....958 » > 

» _» Parijzenaar der 17de eeuw... 472 » » 

» _>» hedendaagschen Parijzenaar. .. 593 » » 

De verschillen tusschen de grootste en kleinste schedels zijn dus bij den 

hedendaagschen Parijzenaar driemaal grooter dan bij den Neger; zij zijn 

ook bij den eersten grooter dan bij zijne voorvaderen uit de 17de eeuw, 

5°. De lichaams-hoogte heeft eenigen invloed op het volume der her- 

senen, maar die invloed is zeer gering. Wanneer men alle individuen 

van dezelfde lengten in groepen vereenigt en het gemiddelde gewicht 

van de hersenen bij elke groep neemt, dan ziet men dat het verschil 

tusschen het gemiddelde gewicht van de hersenen der grootste indivi- 

duen en dat van de hersenen der kleinste nauwelijks 100 grammen be- 

reikt, terwijl dat verschil bij individuen van dezelfde grootte soms 

800 is. 

6%. Bij gelijke grootte heeft de vrouw lichtere hersenen dan de man. 

Het gewicht van 17 hersenen van mannen, van 155 tot 160 centim. 

lengte, vergelijkende met dat van 17 hersenen van even groote vrouwen, 

vindt men schen deze beide gemiddelden een verschil van 172 

grammen ten voordeele der mannelijke hersenen. 

7°, Het verschil tusschen het gewicht der hersenen, en daarom tus- 

schen het volume der schedels, bij den man en de vrouw, neemt steeds 

toe naarmate men op de ladder der beschaving hooger klimt, 

zoodat uit het oogpunt van de hersenmassa en gevolgelijk van het ver- 
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stand, de vrouw, ten gevolge der vooruitgaande beschaving, zieh meer 

en meer van den man gaat onderscheiden. Het verschil b. v. tusschen 

het gemiddelde van de schedels der hedendaagsche mannelijke en vrou- 

welijke Parijzenaren is bijna het dubbele van dat hetgeen bestond tus- 

schen de mannelijke en vrouwelijke bewoners van het oude Egypte. 

8”. Personen, die denzelfden schedelomtrek bezitten, kunnen echter 

in schedelvolume meer dan 200 kub. centim. verschillen, hetgeen ge- 

makkelijk te begrijpen is, wanneer men zich herinnert dat verschillende 

factoren, vooral de hoogte des schedels, op het volume invloed hebben. 

Maar wanneer men met reeksen van schedels werkt, erkent men wel- 

dra dat 1 centimeter toeneming van den omtrek des schedels overeen- 

stemt met eene vermeerdering van volume, die zich beweegt om 100 

kub. centimeters. 

90%, De omtrek van den schedel, waarvan het volume der hersenen 

afhangt, staat in nauw verband met den graad van intelligentie. 

10°. De vergelijkende studie van de curven van den schedelomtrek, 

van den omtrek des hoofds, het volume en het gewicht der hersenen 

heeft de verhoudingen tusschen deze verschillende waarden duidelijk 

gemaakt. Een hoofd, welks omtrek 57 centim. bedraagt, beantwoordt 

aan een schedel van 52 eentim. omtrek en een volume van 1550 kub. 

centim. Het waarschijnlijke gewicht van de hersenen in dien schedel 

zal 1250 grammen zijn. 

11°. Er bestaat eene standvastige ongelijkheid van ontwikkeling tus- 

schen de twee helften van den schedel, die nu eens aan de rechter- 

dan eens aan de linkerzijde meer ontwikkeld is, zonder dat het ras 

of de graad van verstandelijke ontwikkeling een waarneembaren invloed 

daarop schijnen uit te oefenen. 

In de stellingen van den heer Le BON ligt deze stelling opgesloten, 

dat bij een ras of volk vooruitgang in hersen- en schedelontwikkeling 

plaats vinden kan, ten gevolge van meer algemeen wordende voort- 

gaande oefening van de intellectueele vermogens, — derhalve dat bij 

individuen de gymnastiek der hersenen, als wij 't zoo mogen noemen, 

dezelfde gevolgen heeft als de gymnastiek der spieren, namelijk toe- 

neming in volume en werkvermogen, — en daarbij, dat de door de 

individuen verkregen meerdere hersenontwikkeling erfelijk wordt. 

Ten aanzien van de stelling dat, hoe meer een volk verstandelijk 

vooruitgaat, het verschil in hersenvolume tusschen mannen en vrou- 

wen, dus ook in verstandelijken aanleg, hoe langer zoo grooter wordt, 
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en wel ten gunste van den man, zoodat bij volken met vooruitgaande 

beschaving de mannen in intellectueel opzicht de vrouwen steeds meer 

en meer beneden zich zouden laten, moeten wij de vraag doen of 

hier wel rekening is gehouden met het ontwijfelbare feit, dat overal 

voor de ontwikkeling der mannen oneindig veel meer gedaan wordt 

dan voor die der vrouwen, Wij zouden wel eens willen weten of de 

uitkomsten, door LE BoN verkregen, ook gelden voor de vrouwen in 

Duitschland, die zelven, in ’t algemeen gesproken, op hoogeren trap van 

verstandelijke ontwikkeling zullen staan dan die in Frankrijk, wegens de 

grootere zorgen, die in het eerstgenoemde land aan de vrouwelijke opvoe- 

ding besteed worden. Dat er ook in intellectueel opzicht een oorspron- 

kelijk verschil tusschen beide seksen bestaat, even zoo goed als een licha- 

melijk, is niet te betwijfelen, en dat de gelijkmakingstheorieën van een 

aantal voorstanders en voorstandsters der zoogenaamde “emancipatie 

der vrouw’ daarom tegennatuurlijk en onzinnig zijn, kan niet wor- 

den ontkend. Maar dat, wanueer aan de opvoeding en de ontwikke- 

ling der vrouw gelijke zorg wordt besteed als aan die van den man, 

— natuurlijk met inachtneming van de richting, die beider ontwik- 

keling, met het oog op het verschil in aanleg en bestemming, moet 

inslaan, — desniettemin de vrouw steeds in vergelijking met den 

man, op een steeds lager standpunt zou komen te staan, is niet wel 

te gelooven. Wij meenen dat wij voorloopig de stelling van Lr BON 

kunnen aannemen als waar voor de parijsche vrouwen, omdat wij geen 

reden hebben om de juistheid van zijne waarnemingen te betwijfelen, 

maar dat een nader onderzoek zal moeten uitmaken of zij een uit- 

drukking is van eenen algemeen geldige natuurwet. 
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Sedert het bekend worden van mijn stukje over dit onderwerp (zie 

bl. 361 van dezen jaargang) zijn zeker een aantal lezers van dit Album in 

de gelegenheid geweest om door eigen aanschouwing kennis te maken met 

dit werktuig. In de amerikaansche afdeeling der wereldtentoonstelling 

te Parijs is het door een zeer goed werkend exemplaar vertegenwoor- 

digd en bovendien is in die stad geen gebrek aan andere gelegenheden 

om hetzij de phonograaf alleen, of dezen nevens telephoon en mikro- 

phoon in werking te zien en te hooren. En “iedereen” is dit jaar te 

Parijs geweest of gaat er nog in deze maand heen. 

Toch durf ik eenige regels ruimte in deze aflevering vragen, om mijne 

eigene indrukken en waarnemingen dienaangaande mede te deelen, ten 

eerste omdat zeker niet alle lezers tot bovengenoemden “iedereen’’ be- 

hooren en ten tweede omdat ik mij zelven ook niet daaronder tellen 

mag. In plaats van te Parijs, heb ik namelijk een gedeelte der vorige 

maand in Engeland doorgebracht en te Londen was het mij veroorloofd 

een onder-de oogen van EpIsoN zelven vervaardigde phonograaf, alleen 

met den vervaardiger, nauwlettend te onderzoeken. Misschien zullen dus 

zelfs zij, die elders reeds dit werktuig hebben gehoord, nog eenige 

oogenblikken willen besteden om hunne aanteekeningen of herinneringen 

met de mijne te vergelijken.’t Is namelijk, zoo niet waarschijnlijk, dan toch 

mogelijk dat de Parijsche indrukken minder gunstig zijn dan de Londen- 

sche. Het feit toch dat een bekend instrumentmaker te Parijs aan iemand 

hier te lande, die van hem een phonograaf wenschte te ontvangen en 

hem dit had geschreven, een antwoord zond, waarin hem werd aange- 

raden om met die bestelling te wachten totdat dit werktuig nog wat 

zou verbeterd zijn, aangezien thans het geluid daarvan met niets beter 

kon vergeleken worden dan met dat van een stuk koperdraad, dat over 
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een vijl wordt gestreken, bewijst genoeg dat daar ook zeer onvol- 

komen exemplaren in omloop moeten zijn. 

De inrichting van het werktuig te Londen verschilde van de op bl. 

264 en 265 afgebeelde alleen daardoor, dat de beweging der rol niet 

door een krukje met de hand, maar door een raderwerk met wind- 

vleugel en dalend gewicht werd teweeggebracht. Die rol was reeds met 

bladtin bedekt toen ik er bij kwam; het palletje, dat het raderwerk 

in stilstand hield, werd weggedrukt, de vertooner plaatste den mond 

voor het trechtertje en sprak nu, zeer luid maar zonder te schreeuwen, 

daar een viertal zeer bekende engelsche rijmregels uit, van Jack Horner 

in his corner en van Mother Hubbard with her cupboard. Daarna werd het rader- 

werk weder tot stilstand gebracht, de rol teruggeschoven tot dat het 

pennetje van het trilplaatje weder raakte aan het begin der daardoor 

gedurende het spreken in het bladtin voortgebrachte groef, en nu het 

raderwerk weder in beweging gesteld. Ik hoorde nu al de uitgesproken 

woorden weder; alle stembuigingen en de eigenaardige klank van ’s spre- 

kers stem waren volkomen te herkennen en dit alles klonk even luid 

als zijne stem wanneer hij gewoon sprak, zoodat ik het zonder eenige 

inspanning verstond, toen ik mij zoover als het lokaaltje dit toeliet, 

dat is op ongeveer drie meters afstand, van het werktuig begaf. Niet 

alle medeklinkers werden evenwel even duidelijk weergegeven. Toch 

geloof ik niet dat dit mij het verstaan der woorden aanmerkelijk zou 

hebben bemoeielijkt, veel minder onmogelijk gemaakt, ook al waren _— 

ze niet zoo bekend geweest. Op mijn verzoek werd nu de rol weder 

teruggeschoven en tot omwenteling gebracht. Em weder hoorde ik het- 

zelfde, zonder dat er in sterkte, duidelijkheid of klankvorm een merk- 

bare vermindering kon worden waargenomen. Op mijne vraag hoe dik- 

wijls zulk eene herhaling van het eenmaal gesprokene wel mogelijk 

was, ontving ik ten antwoord: minstens twintig malen. 

Nu maakte ik zelf het raderwerk vrij, sprak luide in het trechtertje 

de twee eerste regels van het “Wien neerlandsch bloed’, en zong die 

vervolgens, in het begin vrij zacht maar met toenemende sterkte , zoodat 

ik bij de laatste woorden mijn stem zooveel mogelijk had uitgezet. Ik 

heb nooit vreemder gewaarwording ondervonden, dan toen ik eenige 

oogenblikken daarna het instrument die woorden hoorde herhalen met 

mijn eigen stemgeluid als ’t ware gephotografeerd! En nog treffender 

was dit bij ’t herhalen van het gezongene. Ook de eerste, zacht ge- 

zongen, woorden kwamen duidelijk terug en de laatsten ontlokten mij 
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eene luide verzuchting, die den Engelschman mij vragend deed aan- 

kijken. “De phonograaf,’’ antwoordde ik hem , “zegt mij dat ik oud word, 

want ik hoor nu dat mijn stem, toen ik haar zoo sterk mogelijk uit- 

zette, merkbaar heeft gebeefd.”’ Hij lachte, alsof hij zeggen wilde: dat 

heb ik ook wel gehoord! 

Ik schaamde mij toch niet over die verzuchting. Ook nu doe ik het 

niet, over de zwakheid, die zich daarin tucht gaf. Want al weet men, 

uit honderd andere nog minder bedriegelijke kenteekenen en sedert lang , 

dat men “niet jong meer” is, toch is het niet aangenaam, als men 

zieh dit door “zoo’n zielloos ding’ al nabouwend hoort verwijten! En 

er was hier nog veel meer. Het was voor mij geen zielloos ding: het 

was een kind, dat daar sprak. Een kind, dat nu reeds de wereld ver- 

baast door wat het nu, nog zoo jong, reeds verrichten kan, maar 

meer, veel meer nog door wat het belooft te worden. Als men het 

aanziet, dan zou men, vuriger dan ooit anders, wenschen jong te zijn 

en nog veel, veel jaren levens voor zich te hebben, al ware het alleen 

om de ontwikkeling van dit wonderkind te kunnen gadeslaan en met 

grond te kunnen hopen het eens te zullen zien in zijn volle mannen- 

kracht. En dit des te meer, omdat de richting waarin en de wijze waarop 

zich die mannenkracht openbaren zal, nog geheel voor ons verborgen liggen. 

Maar laat ons alvast met het tegenwoordige tevreden zijn. Het is 

reeds verbazend genoeg. De bladtinplaat, waarin die engelsche en hol- 

landseche woorden en die tonen zijn gegroefd, heb ik mogen medenemen. 

Zij gt voor mij terwijl ik dit schrijf. Ik wenschte dat ik eenige hon- 

derdtallen daarvan bezat! Dan zou ik den uitgever verzoeken om bij 

elk exemplaar van deze aflevering een stukje daarvan te verzenden, en 

den lezer uitnoodigen om die groeven eens oplettend te willen nagaan 

en met een vergrootglas te onderzoeken. Wie dit doet en zich daarbij 

herinnert wat de nauwelijks zichtbare verschillen in den vorm daarvan 

een hemelsbreed verschil vertegenwoordigen in den aard der trillingen, 

die ze hebben voortgebracht en die zij weder kunnen doen ontstaan... 

die staat verbaasd en, wat hierbij niet het minst opmerkelijk is, al 

meer en meer verbaasd, naarmate hij meer daarover nadenkt en dieper 

doorgedrongen is in de kennis van alles wat hierop betrekking heeft. 

Haarlem, September 1878. W. M. Loermar. 



ONTDEKKINGEN IN ARABIE DOOR 
KAPITEIN BURTON. 

De door zijne bemoeiïingen betreffende het Suez-kanaal beroemde pr 

LESSEPS heeft eenige bijzonderheden medegedeeld omtrent de vreedzame 

veroveringen in naam van den Khedive van Egypte gemaakt door den 

generaal GORDON, die al de aan de boorden van den Nijl wonende 

stammen van den 1°? graad benoorden den evenaar tot aan de oude 

grenzen van Egypte, boven Khartoem en Gondokoro, heeft onder- 

worpen. 

Men kent tegenwoordig volkomen de grenzen en den omtrek van 

het meer Albert, op 1°,5 van den evenaar, op welk meer zich twee 

stoombooten bevinden en van hetwelk een hydrographische kaart is 

opgemaakt; men ziet den Nijl daaruit voortkomen, evenals de Rhône 

uit het meer van Genève ontspringt. 

Volgens de verzekeringen, aan den heer pe LEssEPS door den gene- 

raal GORDON gegeven, kan een reiziger, van Alexandrie vertrekkende 

en van het noorden naar het zuiden 31 graden bereizende, in 60 tot 

80 dagen den evenaar bereiken onder bescherming van de egyptische 

militaire post en van de gezagvoerders van den Khedive. 

De heer pr LeEssEPS gaat daarna over tot het mededeelen van eenige 

gedeelten van een officieel te Kairo uitgegeven verslag over de belang- 

rijke ontdekkingen in den laatsten tijd in Arabie gemaakt door den 

kapitein BURTON. Wij zullen die met eenige bekortingen mededeelen. 

De leden der expeditie onder kapitein BURTON, die op last van den 

Khedive in het land van Midian onderzoekingen heeft in ’t werk ge- 

steld, kwamen, na vier en een halve maand op de noord-oostelijke kust 

van de Roode Zee te hebben doorgebracht, te Suez terug. 

Het door BURTON onderzochte land strekt zich uit van Akabah, op 

39" 30’ N. B., tot Ouadi Hamz, op 35° 55’ Z. B., over eene lengte 
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van 215 geogr. mijlen. De expeditie is tot het binnenland doorgedron- 

gen, tot ongeveer vijf dagmarschen van de kust. 

Burton meent thans het onderzochte land, vroeger de zetel van eene 

bloeiende beschaving, in drie deelen te kunnen verdeelen: noordelijk-, 

centraal- en zuidelijk Midian. Het eerste strekt zich uit tot Moilah, 

het tweede ten oosten van Moïlah, en het derde, dat van Moïlah be- 

gint, loopt tot Ouadi Hamz, de zuidelijke grens van de Egyptische 

bezittingen. 

Geologisch kan het land mede in drie zeer goed van elkander onder- 

scheiden streken verdeeld worden. 

De expeditie heeft geconstateerd het bestaan van twee en dertig ste- 

den, van welke eenige eene talrijke bevolking moeten gehad hebben, 

— voorts van oude goud- en zilvermijnen, die vroeger bearbeid wer- 

den, — over ’t algemeen van alles wat getuigt van het vroeger bestaan 

van een in beschaving zeer ver gevorderd volk. Zij heeft drie groote 

ligplaatsen van zwavel, talrijke aderen van zilver- en koperhoudend 

kwarts, drie mijnen van turkozen, uitgestrekte vindplaatsen van gips, 

steenzout, salpeter enz. ontdekt. Zij bracht met zich mede ongeveer 

25 ton ertsen van allerlei soort, waarvan de rijkste naar Europa zul- 
len worden gezonden om onderzocht te worden, voorts eene aanzien- 

lijke geologische verzameling en eene van inscriptiën, eene reeks van 

aquarellen en photographieën van de meest merkwaardige punten, en 

eindelijk de kaart van het geheele land. 

De expeditie ging eerst uit van Moïlah, trok vandaar noordwaarts 
en kwam twee dagen later te Ouadi Shermah, waar eene verwoeste 
stad en een oude metaalsmelterij is. Vandaar vertrok men naar Dje- 

bel-Abiad, waar overgroote aderen van kwarts met koper en zilver 

werden gevonden. In acht dagen werd de gansche omtrek onderzocht, 
en men verkreeg de overtuiging, dat men zich in een zeer rijk mijn- 

district bevond. 
„Van Djebel-Abiad trok de karavaan van honderd kameelen noord- 
oostwaarts en kwam. den 9den Januari jl. te Mahair Schovaib, waar 
Zij ongeveer twee weken bleef. Hier vond men aanmerkelijke ruïnen 
van oude graven en catacomben, die in de rotsen waren uitgehouwen, 

fragmenten van allerlei aard, munten, in een woord, alles wat een 
Vroeger zeer bloeienden staat aankondigt. Daarna kwam de karavaan, 

na zich westwaarts gekeerd te hebben, aan de golf tusschen Akabah 
‚_@n Makneh, waar zij het schip de Mukhbir vond. 
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Te Maknah vond men ook rijke zilverertsen, en de overvloed van 

drinkwater daar ter plaatse maakt het ontwijfelbaar dat zich daar eene 

groote exploitatie zou kunnen vestigen. 

Met een deel der expeditie scheepte BURTON zich nu op de Mukhbir 

in, om de golf van Akabah, waarvan de eenige (engelsche) kaart zeer 

onvolledig is, nader te onderzoeken. Twee dagen later was de gansche 

expeditie weder te Moïlah bijeen. 

Burton besloot nu meer binnenwaarts door te dringen, om te onder- 

zoeken hoever zich de metaalhoudende formatie uitstrekt. De reis was 

niet zonder gevaren, daar de stammen, die de Hisma bewonen, we- 

gens hunnen oproerigen aard berucht zijn. 

De groote granietketen, die om zoo te zeggen de ruggegraat van 

Midian uitmaakt, en rondom welke de mijnen gegroepeerd liggen, 

loopt evenwijdig aan de kust en ligt op een tot twee dagmarschen 

van deze; hare toppen zijn zeer steil en zeer afwisselend van gedaante; 

eenige, zooals b.v. de Sharz, bereiken eene hoogte van 6000 tot 7000 

voeten. Achter deze keten verheft het land zich trapsgewijs en eindigt 

in eene groote vlakte, gevormd door rooden zandsteen, welke vlakte 

den naam van Hisma draagt. Ten zuidoosten wordt dit land door 

onoverkoombare afgronden begrensd; ten westen moet men, om er 

in te komen zeer nauwe bergpassen doortrekken. Na de Hisma volgt 

een land met basaltformatie, door de inwoners de Harich genoemd. 

De expeditie sloeg den weg naar het zuiden in en kwam na vier 

dagen te Schuwak, het oude Soaka van ProLEMAEUS. Men vindt daar 

de overblijfselen van drie groote mijnsteden, op ongeveer drie uren 

afstands van elkander, en door minder belangrijke ruïnen met elkan- 

der verbonden. Men vond daar waterleidingen van zeer aanmerkelijke 

lengte, die het water leidden uit de bergengten, waar het opgehouden 

werd door boven elkander geplaatste schutdammen; talrijke over- 

blijfselen van ovens, van afval uit werkplaatsen waar het kwarts be- 

werkt werd, toonen aan, dat deze streek het middelpunt was van 

eene levendige exploitatie en dat de oude inwoners eene zeer gevor- 

derde beschaving bezaten. 

Overigens zijn al de omstreken tot aan Ziba, waar de expeditie den 

5den Maart aankwam, doorsneden met kwartsaderen, die minder groot 

zijn dan die van Djebel Abiad, maar in grooter hoeveelheid. Dicht 

bij Moilah, op een mijl afstands van de zee, is eene zeer rijke lig- 

plaats van zwavel. 



ONTDEKKINGEN IN ARABIE DOOR KAPITEIN BURTON, 387 

Burton eindigde dezen tocht met de beklimming van den Sharz, op 

welken men, op eene hoogte van 5000 voeten, prachtige jeneverstrui- 

ken en eene aan die van Europa herinnerende vegetatie aantreft. 

Den 29 Maart vertrok de laatste expeditie van Moïilah. Zij richtte 

zich zuidwaarts en, na een dag te hebben gereisd, werd eene vroeger 

geëxploiteerde goudmijn ontdekt. De ruïnen zijn hier overal talrijk; de 

oude mijnwerken, die nog in goeden staat zijn, bewijzen dat de oude 

mijnwerkers uitstekend bedreven waren in de kunst om mijnen te be- 

werken, en dat, zoo zij al ten aanzien van hunne hulpmiddelen zeer 

ver beneden de hedendaagsche mijnwerkers stonden, dit niet het geval 

was voor zoo ver betreft de regeling van den arbeid en de bekwaam- 

heid in het opzoeken van erts. 

_ Alles bewijst dat het hier gewonnen metaal goud was; overigens 

waren de goudstofjes tusschen de rooskleurige schiefers en het kwarts 

| goed te onderscheiden, en de vorm van de hier gevonden granieten 

molensteenen, die duidelijk bestemd waren om het kwarts tot een 

ontastbaar poeder te brengen, laat in dit opzicht geen twijfel over. 

Het doel van deze laatste reis was, al het land, gelegen tusschen 

Beda, het oude Bidaïs van PTOLEMAEUS, en den Ouadi Hamx, die de 

grens tusschen het land van Midian en de Hedjaz vormt, te onder- 

zoeken. 

Dit doel werd volkomen bereikt. Van den 2lsten Maart tot den 10den 

April reisde de karavaan door een land, waar aderen van kwarts den 

bodem en de heuvels in alle richtingen doorsnijden, en waar men 

overal sporen van bewerking ziet, door de ouden daar achtergelaten. 

Het is duidelijk dat, indien aan den Djebel Abiad, te Makneh bij voor- 

beeld, nog alles te scheppen, alles te doen is, in het land van Wedge de 

mijnwerker van onze dagen slechts de voetstappen van zijne voorgangers , 

den weg, dien zij geopend hebben, heeft te volgen, zich bedienende 

van de veel krachtiger hulpmiddelen, die de nieuwere wetenschap tot 

zijn beschikking stelt. Van Beda tot Wedge is het gansche land be- 

kend onder den naam van Marwah (kwarts), en het is waarschijnlijk 

dat die naam oudtijds de naam van het land zelf was, dien men ver- 

volgens heeft toegepast op zijn voornaamst product. 

Na achtereenvolgens de verwoeste steden en de talrijke werkplaatsen 

die zuidelijk Midian onderscheiden, te hebben bezocht, bereikte de ex- 

peditie van BURTON eindelijk, op den 8sten April, den Wadv Hamz, een 

uitgestrekten natuurlijken weg, die de kust met de heilige stad Medina 
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verbindt. Men ziet daar de bouwvallen van een griekschen tempel, die 

blijkbaar tot het bloeiendst tijdperk der kunst behoort; door de een- 

voudigheid der vormen, de soberheid der onderdeelen, de bevalligheid 

der lijnen, herinnert dit kleine gedenkteeken, dat slechts 64 vierkante 

meters beslaat, aan het keurigste wat de ouden hebben nagelaten, en 

het is vreemd om in ’t midden der woestijn zulk een op zich zelf staan- 

den bouwval aan te treffen, het laatste overblijfsel van eene groote 

civilisatie en van een verdwenen groot volk. 

Den 12den April verliet de expeditie Wedge en kwam, na eenige 

dagen rustens te Moïlah , den 20Osten van die maand te Suez. Het doel, 

dat BURTON, de stoutmoedige pelgrim van Mekka, de beroemde onder- 

zoeker van het meer Tangyanyka, de eerste die Harrar bezocht heeft, 

zich voorstelde, was gelukt. (Comptes rendus de U Académie des sciences 

Tom. LXXXVI, pag. 1314). 

DL: 
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STERREKUNDE. 

Zuurstof in de zon. — De aanwezigheid hiervan, en met waarschijnlijkheid 

ook die van stikstof , is. door professor DRAPER langs den spectraal-analytischen 

en photographischen weg aangetoond. Volgens hem brengt de zuurstof in het 

zonnespectrum lichte streepen te weeg, die samenvallen met dergelijke heldere 

strepen in het spectrum, dat sterke elektrische vonken tusschen iĳzer en alu- 

minium overspringende in de lucht of in zuurstof geven. Ten einde de iden- 

titeit dier beiderlei strepen duidelijk in het oog te doen vallen, heeft hij 

beide spectra boven elkander en zich aaneensluitende gephotographeerd en een 

fraaien door albertotypie verkregen afdruk bij zijn opstel gevoegd. Tevens doet 

hij opmerken dat door deze ontdekking de theorie van het zonnespectrum eenige 

wijziging moet ondergaan. Hieromtrent en omtrent de wijze waarop de proeven 

gedaan zijn, moeten wij echter verwijzen naar het oorspronkelijke opstel, op- 

genomen in Nature, 30 August. 1877, p. 364. HG. 

NATUURKUNDE. 

Nieuwe methode van metalen spiegelende oppervlakten te maken. — Pro- 

fessor WRIGHT, van Yale College, heeft bevonden dat men de binnenvlakte 

_ van luchtledig gemaakte glazen buizen door de werking van een reeks van 

sterke clektrische ontladingen met een laagje metaal kan bedekken. Toen het 

hem nu bleek dat die laagjes zoo sterk spiegelend zijn, dat zij de oppervlakte 

van zuiver kwikzilver in terugkaatsend vermogen evenaren, heeft hij zijne me- 

thode toegepast op het maken van spiegels voor teleskopen. Het best voldoet 

platina. Met zilver en goud gelukt het ook, maar moeilijker, omdat het me- 

taal zich door de werking van den stroom lichtelijk weer vervluchtigt. Even 

als bij andere metalen verschilt ook bij een platina-laagje het doorgaande licht 

1 
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van kleur, al naar gelang der dikte van dit laagje, van grijs tot bruinach- 

tig, bruinachtig geel, donker geel en eindelijk oranje. Deze laatste kleur is 

juist complementair van die welke zilver doorlaat, en het is professor WRIGHT 

gelukt een bijzonder witte spiegelende oppervlakte te verkrijgen door eerst een 

zilver-laagje en daarop een platina-laagje te doen ontstaan. (Nature 13 Eep 

1877, p. 430.) HG. 

Uiterst gevoelige torsiebalans. — CRroOKES heeft met behulp van zijn as- 

sistent GIMINGHAM een zeer vernuftig uitgedachte torsiebalans vervaardigd, 

die wel is waar oorspronkelijk bestemd is om de schijnbare afstotende kracht 

te meten der lichtstralen welke de wiekjes van den radiometer in bewe- 

ging brengt, maar die, met eene zekere wijziging, ook wel tot het meten 

van andere krachten en tot werkelijke weging van zeer kleine hoeveelheden 

stofs zoude kunnen worden dienstbaar gemaakt. Eene beschrijving van dit zeer 

kunstig samengestelde werktuig zoude zonder afbeelding onverstaanbaar zijn. 

Wij bepalen ons dus alleen tot de mededeeling dat cROOKES bevonden heeft, 

dat zijne balans nog gevoelig is voor één millioenste van een grein, d. i, min- 

der dan '/,soo, van een milligram. (Chemical News 24 August. 1877.) 

HG. 

Specifieke warmte en smeltingswarmte van platina. — Vrorre heeft van 

deze twee grootheden eenige met zorg verrichte bepalingen medegedeeld aan 

de Académie des Seiences, in hare zitting van 10 Sept. ll. Hij vond de eerste 

tusschen 0 en 4009 0,0323. 

„ __Oen 784 _0,0365. 
sin «dOr en 40000 — 000377, 

7 O en 1177 0,0388. 

Deze uitkomsten worden nauwkeurig weergegeven door de formule 

Ct == 0,0317 + 0,000006 t 

welke alzoo de specifieke warmte aangeeft voor platina, van 0° tot elke tem- 

peratuur die niet hooger is dan 1200°. Die van hetzelfde metaal bij t°, dus 

het aantal calorien dat een KG. daarvan behoeft om van #° tot é +- j° te 

worden verwarmd, is dien ten gevolge 

C: = 0,0317 + 0,000012 tf. 

Neemt men aan dat de eerste formule ook nog voor temperaturen, ver bo-= 

ven 1200° en dus tot aan het smeltpunt van platina doorgaat, dan kan men 

met behulp daarvan het smeltpunt van dit metaal bepalen. Vrouue heeft dit 

gedaan door een platinadraad te dompelen in gesmolten platina en met behulp 
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daarvan een deel, dat juist vast geworden was, in den calorimeter te brengen. 

Hij vond daarvoor als gemiddelde uit vijf bepalingen 1779°. Hij merkt daarbij 

aan dat die temperatuur waarschijnlijk nog enkele graden te hoog is, daar 

het metaal vóór het smelten brijachtig wordt en dus in de nabijneid van het 

smeltpunt de specifieke warmte wel sneller toenemen zal dan de formule aangeeft. 

Met gebruik van het bovenstaande getal vond vroLLE de smeltingswarmte 

van platina, d. i. de warmte die een KG. verbruikt alleen om te smelten, 

27,18 calorien. 

Nadere bijzonderheden vindt men, behalve in de Comptes Rendus , ook nog 

in het Philosophical Magazine, Ste serie, IV, pag. 318. LN. 

Wrijving der beweging en der rust. — Men weet dat de ondervinding een 

in vele gevallen aanmerkelijk onderscheid tusschen deze beide heeft doen ken- 

nen. Ook is het bekend dat men, op grond van de proeven van COULOMB 

en de latere van MORIN, aanneemt dat de grootte der eerste van de snelheid 

der beweging onafhankelijk is. Om het onderling strijdige van deze beide uit- 

komsten zoo mogelijk weg te nemen, hebben FLEEMING JENKIN en EWING de 

eerste wrijving onderzocht bij veel geringere snelheden dan dit vroeger geschied 

was. Zij vonden in vele gevallen, maar volstrekt niet altijd, dat de wrijvings- 

coefficient grooter wordt naarmate de snelheid vermindert. (Philosophical Ma- 

gazine, 5te Serie, IV, pag. 308). EN IN. 

PHYSPOBOGTE 

Voortplantingssnelheid van zintuigelijke indrukken. — In 1875 heeft BLOCH 

(Archives de Physique, Aoút-Sept.) eene methode uitgedacht om de snelheid 

te meten, waarmede zintuigelijke indrukken naar het sensorium worden over- 

gebracht. Het daarvoor gebezigde werktuig was volgens dezelfde beginselen in- 

gericht als dat van LALANNE, vermeld in dit Bijblad, 1875, bladz. 95. Wan- 

neer de beide handen van een persoon, of twee vingers van dezelfde hand, 

of een vinger op twee plaatsen, of op dezelfde plaats achtereenvolgens , een ge- 

lijken schok ondervinden, en het tijdsverloop tusschen de beide schokken niet 

meer dan circa !/,, sekonde bekraagt, dan worden zij gevoeld als één schok, 

ten gevolge van het nablijven van het gevoel vanden eersten schok. Wanneer 

nu de tweede schok aangebracht wordt op een punt, dat nader bij het sen- 

sorium ligt dan de hand, b. v. op het oor of den neus, dan kan men de 

tijdsruimte tusschen de twee schokken iets vergroten, zonder dat het schijn- 

bare synchronisme er onder lijdt; kiest men daarentegen voor den tweeden 
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schok een meer afgelegen punt, b.v. den grooten teen, dan moet men den 

tusschentijd verminderen om het synchronisme te verkrijgen. Het verschil tus- 

schen de verschillende intervallen zal dan den tijd aangeven, dien een indruk 

noodig heeft om eene zekere lengte zenuwdraad te doorloopen. Het besluit, 

waartoe BLOCH kwam, was, dat zintuigelijke indrukken voortgeplant zouden 

worden met eene gemiddelde snelheid van 156 meters in de sekonde, indien 

het geleidingsvermogen van het ruggemerg en dat der zenuwstammen aan el- 

kander gelijk waren. Maar dat van het ruggemerg overtreft dat der zenuwen; 

het ruggemerg geleidt de indrukken met eene snelheid van 194, een zenuw 

met eene van 132 meters per sekonde. — Deze proeven dit jaar met elek- 

trieke schokken herhalende, vond Broen (Société de Biologie, 28 Juill. 1877) 

dat de indrukken, door deze teweeg gebracht, aan andere wetten gehoorza- 

men dan die door mechanische schokken ontstaan. Indien b.v. een vinger op 

dezelfde plaats twee achtereenvolgende schokken ontvangt, ontstaat er één en- 

kele gewaarwording, totdat het interval op */,, sekonde gekomen is; worden 

twee vingers derzelfde hand getroffen, dan vermengen zij zich niet, voor dat 

het interval !/,, sekonde bedraagt. Bij beide handen treedt het schijnbare syn- 

chronisme in bij een interval van '/„, sekonde. Dit laatste is óók het geval, 

wanneer men de proeven neemt op beide voeten — terwijl daarentegen bij de 

aanwending van mechanische schokken de ineensmelting van twee schokken 

plaats heeft bij des te grootere intervallen , naarmate de deelen gevoeliger zijn, — 

dus bij langere intervallen bij de voeten dan bij de handen. D. L. 

Hooren met twee ooren. — Wanneer de tonen van twee stemvorken, die 

weinig van elkaâr verschillen, elk door een resonnator en een lange caout- 

schouchbuis worden geleid in een der ooren van denzelfden waarnemer, met alle 

voorzorgen om te beletten dat zij ergens anders dan in het. gehoor-orgaan 

voor hem op elkaar kunnen werken, dan neemt men de stooten of zwevingen 

van beide met opmerkelijke duidelijkheid waar. Bij dit reeds bekende feit vond 

S. P, THOMPSON (Philosophical Magazine 5. IV. pag. 472) dat, wanneer twee 

tonen, die op de gewone wijze te zamen gehoord een duidelijken combinatie- 

toon geven, op dezelfde wijze afzonderlijk in elk der beide ooren wordt ge- 

bracht, er van dezen laatsten volstrekt niets wordt gehoord. 

Terwijl ik aangaande bijzonderheden van deze proefnemingen en de beschou- 

wingen die de schrijver daaraan vastknoopt, den belangstellende naar de aan= 

gegeven bron verwijs, zij het mij vergund hier nog met een enkel woord te 

doen opmerken, hoezeer daardoor de algemeen aangenomen opvatting wordt 

bevestigd aangaande de rol der Cortische vezelen in het gehoororgaan. LN. 
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ANTHROPOLOGIE. 

De voorwereldlijke mensch. — In eene vergadering in September te Havre ge- 

houden heeft PAUL BROCA hierover gesproken. Na te hebben aangetoond hoe 

zwak de vermoedens zijn ten gunste van het bestaan van den mensch in de 

Tertiaire periode, beschreef hij drie typen van voorwereldlijke menschen. De 

eerste was het dolicho-platycephalische, kleine, blijkbaar laag staande ras van 

Canstatt, waartoe ook de schedel uit het Neanderthal behoort. De tweede was 

dat van Cromagnon, zoo genoemd naar eene grot in het departement der Dor- 

dogne. De schedels, daar gevonden sedert 1868, zijn dolichocephaal en goed 

gevormd, ofschoon de eigenaars gedurende het rendiertijdperk hun hoogste cul- 

minatiepunt bereikten. Dit ras was platycnemisch, of met platte scheenbeen- 

deren. Een derde type biedt het Belgische Furfooz-ras aan; het was een zeer 

klein ras, van een lageren schedel-type dan dat van Cromagnon en meer na- 

derende tot het Canstatt-ras. De schedel is rond, doch niet volkomen brachy- 

cephaal, eerder mesocephaal. Dit ras verscheen in Belgie op het eind van de 

rendier-periode. Ofschoon naar den schedelvorm lager staande dan het Cromagnon- 

ras, wist het Furfooz-raz toch aardewerk te maken, in welke kunst het eer- 

ste nog onbedreven schijnt te zijn geweest. (lhe Academy, Sept. 22 1877, 

pag. 301.) Detal. 

Lengteverhouding tusschen den wijsvinger en den ringvinger. — In het eer- 

ste gedeelte van het 7de deel van het Archiwvio per U Antropologia e U’ Et- 

nologia, onder redactie van pr. P. MANTEGAZZA te Florence uitgegeven, komt 

een opstel van dezen over die verhouding voor. Dr. EckER had opgemerkt dat 

bij de anthropomorphe apen de wijsvinger altijd korter is dan de ringvinger. 

Bij 24 van 25 negers vond hij ’t zelfde, alsmede bij 15 van 24 negerin- 

_ nen; bij 6 negerinnen was de wijgvinger langer dan de ringvinger; bij de ove- 

rige 3 waren beide vingers even lang. Bij een Hottentot, een Australiër en 

twee Akka-jongens was de wijsvinger de kortste. Aan den anderen kant schij- 

nen de meeste beeldhouwers der oudheid bij hunne hoogste typen den wijsvin- 

ger langer dan den ringvinger te hebben gemaakt, b.v. bij den Apollo van 

Belvedere, de Venus de’ Medici, de Venus van het Vaticaan, den sterven- 

den Gladiator enz. Hedendaagsche beeldhouwers en schilders letten op dat punt 

niet. MANTeGAzza heeft nu 712 handen van Italianen onderzocht; 91 hadden 

aan beide handen den ringvinger het langst, 503 het kortst; bij 102 was de 

wijsvinger aan de eene hand langer, aan de andere korter dan, of gelijk aan 
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den wijsvinger; 16 hadden aan beide handen den wijs- en ringvinger even 

lang. Hij besluit er uit dat de lengte-verhouding tusschen de beide genoemde 

vingers niet standvastig genoeg is om er een ethnisch karakter of een teeken 

van hoogere of lagere ontwikkeling van te maken, — gelijk pr, ECKER haar 

dan ook een “schwankender Charakter’’ noemt. Bij MANTEGAZZA zelven is aan 

de linker hand de wijsvinger even lang als de ringvinger, maar aan de rech- 

ter veel korter. (Jhe Academy, Sept. 22, 1877, pag. 302.) — C. G. GARUS 

geeft in zijn thans weinig meer bekend, maar scherpzinnig geschreven werk: 

Symbolik der menschlichen Gestalt, vier afbeeldingen van de door hem zoo- 

genaamde elementaire, motorische, sensible en psychische handen, en ’t ver- 

dient eenige opmerking dat bij de beide eersten de wijsvinger korter is dan 

de ringvinger, terwijl bij de beide andere handen het tegenovergestelde 

plaats heeft, D. Le 

GEOLOGIE. 

Scepticism in Geology is de titel van een boek, welks schrijver zich “Ve- 

rifier’’ noemt en dat in Engeland nog al opgang schijnt te maken. Daarin 

wordt bestreden het moderne beginsel der geologie, door LYELL 't eerst aan- 

gedrongen, dat de oppervlakte der aarde tot zijn tegenwoordigen vorm is ge- 

bracht door de werking van zulke oorzaken als nog heden ten dage werkzaam 

zijn. Volgens den referent in The Academy (Sept. 1 1877, pag. 224) is de 

schrijver goed met geologie bekend en ’t boek wel waardig om gelezen te wor- 

den, al is het dat men ten slotte des schrijvers conclusiën niet kan aanne- 

men, dit laatste al moet men hem toestaan dat vele geologen te ver zijn gegaan 

door niet alleen aan te nemen dat de krachten, die in vroeger tijdperken op 

de aarde hebben ingewerkt, dezelfde waren als die, welke nu in werking zijn, 

maar ook te beweren dat zij in graad en intensiteit er niet van verschilden. 

Maar geen geoloog zal na de lezing het met V. eens zijn, dat er “bij het ver- 

vormingsproces der aarde eene kracht heeft gewerkt geheel verschillende van 

t geen bij den tegenwoordigen loop der natuur geschiedt” Dal 

METEOROLOGIE. 

Verband tusschen het aantal zonnevlekken en gevallen regen. — De thans 

in een groot deel van Engelsch Indie heerschende hongersnood, die het ge- 

volg is van de groote droogte, waardoor de rijstoogst mislukt is, heeft aan 

Dr. w. w. HUNTER, directeur van het statistisch bureau in Indie, aanleiding 

gegeven om de hypothese, dat de hoeveelheid gevallen regen gedurende een 
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jaar klimt met het aantal zonnevlekken, nader te toetsen. Gelijk men weet 

hebben de zonnevlekken eene periode van elf jaren. Bestaat er verband, dan 
moeten ook de hoeveelheden van gevallen regen eene dergelijke periode ver- 
toonen, in dier voege dat de maxima en minima van beide verschijnsels samen- 
vallea. Nu kent men van 1813 af de hoeveelheid regen die Jaarlijks te Madras 
gevallen is. Van 1810 tot 1867 zijn 6 elfjaars-perioden van zonnevlekken 
verloopen, en 1877 kan mede als de 7de periode van een minimum der zon- 
nevlekken in de beschouwing worden opgenomen. Werkelijk bevond hij dat van 
1810 tot 1877 zes groote schaarschheden van voedsel, die officieel met den 
naam van “hongersnood” waren bestempeld, zijn voorgekomen, en vijf daar- 
van samenvielen eensdeels met groote droogten, anderdeels met eene minimum- 
periode der zonnevlekken. Hij heeft zijne uitkomsten in een aantal tafels samen- 
gevat, waarvan de volgende er eene is. 

Gemiddelde hoogte van Gemiddeld betrekkelijk 

den gevallen regen te aantal zonnevlekken, 

Madras. in Engelsche volgens woLF. (1810 — 

duimen. (1818—1876.) 1860.) 

Elfde reeks van jaren in den cyclus van 

elf jaren (minimum-periode). ...... 37,03 10,9: 

Eerste en tweede reeks van jaren in 

Beelden cyclus. ...... eo... 42,07 10,0 

Derde en vierde reeks van jaren in den 

EE on ahl lets orel s 49,12 39,8 

Vijfde en zesde reeks van jaren (maxi- 

EEDE) PU OND, td, 54,64 73,4 

Zevende en achtste reeks van jaren. . 52,36 53,7 

Negende en tiende reeks ....... 49,02 33,5 

(Nature, 13 Sept. 1877, p. 425.) 

Ofschoon nu hier het samentreffen der maxima en minima van beide ver- 

schijnselen zeker in het oog vallend is, zoo is het duidelijk dat dit alleen voor 

Madras en de aangrenzende streek geldt. Dat het jaar 1877, in weerwil dat 

het ten opzichte der zonnevlekken een minimum-jaar is, dit in westelijk Europa 

miet ten opzichte van den gevallen regen is, weten wij door eigen ondervin- 
ding al te goed. Toch is het op zich zelf geenszins onwaarschijnlijk, dat het 

aantal en de hoegrootheid der zonnevlekken één der vele invloeden is, waar- 
van de hoeveelheid gevallen regen afhankelijk is, en dat die invloed zich op 
bedoelde gedeelten van den aardbodem sterker gevoelen laat dan elders. 

HG, 
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DIERKUNDE. 

Filaria haematica. — Met dezen naam worden kleine Nematoden bestem- 

peld, die gevonden zijn in het bloed van honden. Zij zijn voor eenige jaren 

ontdekt door LEYpDY en door DAVAINE. De heeren O. GALEB en P. POURQUIER 

hebben onlangs hunne levensgeschiedenis nader bestudeerd en daarbij eenige 

opmerkelijke feiten gevonden, waarvan wij de voornaamste hier vermelden. Het 

is hun gebleken dat waar men kleine Filariën in het bloed vindt, ook in dat 

hetwelk men door een enkele huidsteek verzamelt, men zeker kan zijn in de 

rechter kamer van het hart een kleiner of grooter aantal van groote, vol- 

wassen Filariën derzelfde soort te vinden, waarvan de wijfjes tot 32, de man- 

netjes tot 15 centim. lang zijn. De wijfjes zijn levendbarend en de jongen 

geraken zoo in de bloedvaten van hetzelfde dier. Het opmerkelijkste is echter 

dat zij bij de opening van een drachtigen hond dezelfde jonge Filariën in het 

bloed der vrucht hebben gevonden. Deze hebben zich dus een weg weten te 

banen door de placenta heen, iets dat zich verklaart door de aanwezigheid 

van een zeer dun en spits uitsteeksel aan het vooreinde, waarvan de jonge 

dieren voorzien zijn. (Journ. de Zool., 1877, VI p. 127.) HG. 

VERSCHEIDENHEDEN. 

Invloed van het glas der flesschen op den daarin bewaarden wijn. — Goed 

flesschenglas bevat 58,4 °/, kiezelaarde, 11,7 °%, potasch of soda, 18,6 °/, kalk, 

11 °/, kleiaarde en iĳzeroxyd, 0,3 °/, verschillende bestanddeelen. 

Slecht glas bevat omstreeks evenveel klei en iĳzeroxyd, slechts 52,5. %/, kie- 

zelaarde en 4,4 °/, potasch of soda, maar daarbij 32,1 °, kalk. 

De wijn lijdt zeer door zulk een groot kalkgehalte. In flesschen die uit 45 

kiezelaarde, 15 soda, 30 kalk en 10 kleiaarde bestonden, werd hij spoedig dik en 

verloor zijn geur geheel en al. (Les Mondes, XLIII, pag. 781, uit de Revue 

Industrielle.) 

Is het nederlandsche groene flesschenglas wel eens op zijne bestanddeelen 

onderzocht geworden? En zijn bij ons ooit verschijnselen waargenomen, die 

misschien door een gelijksoortige, zij het dan ook niet zoo sterken invloed 

van den aard van dit glas hunne verklaring konden vinden? LN. of 
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STERREKUNDE. 

De koperroode kleur der maan bij een totale maan-eclips, welke zich ook 

weder bij die van 23 Augustus jl. vertoond heeft, wordt gewoonlijk ver- 

klaard door eene breking der zonnestralen in onzen dampkring. Intusschen 

wordt die verklaring nog door velen betwijfeld. De abt r. RArLLARD oppert 

eene andere. De maan heeft geen dampkring. Hare naar ons toe gekeerde 

oppervlakte wordt gedurende driehonderd vijftig achtereenvolgende uren, of 

veertien dagen en een halve, door de zon beschenen. Die oppervlakte moet 

zich derhalve sterk verwarmen. Lord rosse heeft hare temperatuur op 500° 

C. begroot. De abt R. nu meent dat die temperatuur wellicht nog hooger is, 

hoog genoeg om tot donker roode gloeiing te stijgen. Misschien zal een 

spectroskopisch onderzoek kunnen uitmaken of die gissing juist is. (Wochen- 

schrift für Astronomie, etc. 17 Oct. 1877, p. 333). HG. 

Hitte door de meteorieten ontwikkeld bij haar doorgang van de atmos- 

pheer. — ScrapareLit heeft bewezen dat om het verlies aan snelheid te 

berekenen, dat een lichaam ondergaat hetwelk in den dampkring doordringt, 

het voldoende is de barometrische drukkingen te kennen aan de twee uitein- 

den der baan À of (hetgeen op hetzelfde neerkomt) het gewicht der lucht die 

verplaatst wordt door het lichaam waarvan de aanvangs-snelheid bekend is. 

Hiervan uitgaande en de gemiddelde snelheid der meteorieten op 50.000 meters 

per seconde stellende (zij verschilt van 16000 meters tot 72000 meters), 

schat covr dat een meteoriet, bij het bereiken van een deel der atmospheer 

waar de drukking omstreeks 4  millim. bedraagt, zich nog slechts met een 

snelheid van 28000 meters beweegt, dat bij 10 millim. barometerdrukking _ 

die snelheid tot 5900 meters en bij 100 millim. drukking tot 506 meters 

zal verminderd zijn. De aanvangssnelheiä der meteorieten neemt derhalve, 

4 
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bij den doorgang door de atmospheer, zeer snel af en is bijna geheel ver- 

loren op het oogenblik dat het lichaam de aarde bereikt. Kent men nu het 

verlies aan snelheid, dan laat zich ook de hoeveelheid ontwikkelde warmte 

berekenen. Voor een meteoriet van 14,66 kilogram die een dampkring-laag 

bereikt, waar de drukking 4 millim. bedraagt, vindt covr, dat het daar 

plaatshebbend verlies aan levende kracht beantwoordt aan niet minder dan 

2921317 caloriën, eene warmteontwikkeling zoo groot, dat zij meer dan 

voldoende is om al de waargenomen verschijnselen van warmte en licht der 

meteorieten te verklaren. (Nature, 13 Sept. 1877, p. 431). HG. 

NATUURKUNDE. 

Draagbare Daniel-elementen van Trouvé. — Deze bestaan uit een koperen 

en een zinken schijf van gelijke grootte met een aantal iets kleinere schijven 

van ongelijmd papier daartusschen. De helft van deze laatste wordt met eene 

oplossing van kopersulfaat doortrokken en met de koperschijf ín aanraking 

gebracht. Daarop komt dan de andere helft, die met eene oplossing van zink- 

sulfaat doortrokken is, en hierop de zinken plaat. Beide platen worden door 

eene in het midden der eene bevestigde stift met moerschroef, die van de 

andere geïsoleerd is, aan elkaar verbonden. In een passend glazen bakje ge- 

plaatst, dat door een deksel van lei of eboniet wordt gesloten gehouden, 

moet zulk een element gedurende een jaar, zonder te groote verzwakking, van 

tijd tot tijd kunnen werken. (Les mondes XLIV, p. 94). Als na dien tijd de 

voorraad aan kopersulfaat verbruikt is, behoeft men het geheele element slechts 

in eene oplossing van dit zout gedompeld te houden tot zoover als het zout 

in t papier reiken moet, om het weder tot de werking gereed te maken. 

Zulk een element zal wel het zelfde nadeel bezitten, dat ik in den voor- 

gaanden jaargang van dit Bijblad van de chroomzuurelementen deed kennen, 

eene snelle vermindering der stroomsterkte namelijk, zoodra het met een niet 

grooten uitwendigen weerstand werkt. In welke mate, zullen proefnemingen 

leeren, waarvan ik de uitkomsten binnen kort hier zal mededeelen. LN. 

Doorschijnend en wit iĳĳs. — Volgens Rr. Picrer verkrijgt men door be- 

vriezing van water bij eene temperatuur, die tusschen O0’ en — 1°,5 ligt, altijd 

geheel doorschijnend iĳs; bij merkbaar lagere temperaturen is dit steeds meer 

of min ondoorschijnend. Onder het mikroskoop gezien, vertoont een fragment 

van het laatste een verward dooreen liggen van een aantal kleine kristallen, 

en bovendien bevat het eene menigte luchtbelletjes, van 0,01 tot 0,5 mM. 
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middellijn. Deze laatste alleen schijnen de oorzaak der ondoorschijnendheid 

van het iĳs te zijn; want volgens waarnemingen van TURRETTIN! kan men 

ook bij zeer lagen warmtegraad doorschijnend ijs verkrijgen, als men bij het 

bevriezen een luchtstroom door het water leidt, die de luchtbelletjes mee- 

sleept al naarmate zij zich vormen. (Archives des Sciences physiques et na- 

turelles LIX, p. 154). LN, 

PLANTKUNDE. 

Fossile planten der Noordpool-streek. — Reeds door vroegere onderzoe- 

kingen van Prof. HEER van fossile planten, die door noordpoolreizigers uit 

zeer hooge noordelijke breedten zijn medegebracht, weet men dat aldaar in 

het miocene-tijdvak vele coniferen en angiosperme Dicotyledonen groeiden. 

Thans heeft hij gelegenheid gehad ook de door kapitein FEILDEN uit Grin- 

nell-land, ten noorden van den Smiths-sound, op 82’ noorder breedte, 

medegebrachte fossile planten te determineeren. Zij zijn ten getale van 25 

soorten, waarvan 10 tot de familie der Coniferen behooren. Onder de Dico- 

tyledonen zijn er een aantal die afvallende bladeren hadden, hetgeen een 

duidelijke wisseling van jaargetijden aanwijst. Zoo: Populus arctica, Corylus 

Mac-Guarü, de vermoedelijke stamvader onzer hazelaars, Betula prisca, 

weinig verschillend van de hedendaagsche berk, Viburnum Nordenskhjöldü, 

na verwant aan Viburnum lantana. Ook eene Nymphaea, N. arctica, en 

sporen van Arundinaceën verdienen vermelding. (Compt. rendus, 17 Sept. 

1877. p. 56.) HG. 

Parasitische schimmels van het menschelijk lichaam. — Men weet dat 

de spruw en eenige huiduitslagen, die als Favus, Herpes tonsurans en 

Pityriasis versicolor onderscheiden worden, door schimmelsoorten ontstaan. 

De heer PAUL GRAWITZ heeft, door opzettelijke kweeking dezer schimmels in 

‘daarvoor geschikte vloeistoffen, het bewijs, naar hij meent, geleverd, dat de 

spruw-schimmel identisch is met den gist-schimmel (MZycoderma vint), en voorts dat 

de schimmels, die de bovengenoemde huiduitslagziekten veroorzaken, tot eene 

en dezelfde soort behooren en dat deze niet anders is dan Oidium lactis, de 

schimmel der melkzuur-gisting. Uitvoerige mededeelingen hierover vindt men 

im VIRCHOW’s Archw. f. pathol. Anat. u. Physiol. LXX, H. 4, p. 546. 

HG. 

Een varen in het silurisch stelsel. — Reeds had 1vesQuÉREUx in Amerika 

voor eenigen tijd overblijfsels van varens in lagen behoorende tot het silu- 
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risch stelsel ontdekt. Thans heeft ook sAPoRTA eene dergelijke ontdekking 

gedaan in de tot het silurisch stelsel behoorende lei-schiefers van Angers. De 

varen, waarvan de duidelijke sporen, — grootendeels bestaande uit zwavelijzer , 

terwijl de organische stof verdwenen is — gevonden zijn, behoort tot de groep 

der Neuropteriden en herinnert de Cyclopteris en de Talacopteris van het 

bovenste devonisch stelsel en van de oudste lagen van het steenkolenstelsel. Er 

bestonden derhalve gedurende de silurische periode reeds ontwijfelbare land- 

planten, en wel van een tamelijk hooge organisatie. (Compt. rend. 3 Sept. 

1877, p. 500). HG. 

AARDKUNDE. 

Oxygenium in het zeewater. — In eene onlangs gehouden vergadering 

van de Edinburghsche Royal Society deelde de heer J. Y. BUCHANAN eenige 

opmerkelijke uitkomsten mede aangaande het oxygenium-gehalte van het zeewa- 

ter op verschillende diepten, zooals gebleken was uit proeven gedaan gedu- 

rende de reis van den Challenger. De hoeveelheid van het in het zeewater 

bevatte oxygenium is in het algemeen het grootst nabij de oppervlakte. Zij ver- 

schilt hier van 33 tot 35 percent; het laatste cijfer wordt bereikt in het wa- 

ter van den Zuidpool-cirkel, het eerste wordt aangetroffen in het water der 

passaatstreek. Van wateren die uit de diepte nabij den zeebodem zijn opge- 

haald zijn in het algemeen die der Zuidpoolstreek het rijkst aan zuurstof ; noord- 

waarts vermindert het gehalte. Men vindt de meeste zuurstof in water dat 

rust op diatomeën-slib, het minst waar de bodem uit roodachtige klei met 

bruinsteen bestaat; boven blauwe slib is de hoeveelheid grooter dan boven 

globigerinen-slib. Van de oppervlakte tot aan den bodem neemt het oxygenium- 

gehalte eerst af tot aan de diepte van 300 vademen, om dan weder toe te 

nemen, gelijk blijkt uit de volgende cijfers: 

Diepte in vademen 0 25 50 100 200 300 400 800 Tusschen 800 

en den bodem. 

Oxygenium 

(O + N= 100) 83,7, 33,4 32,38 830,2 234 11,4 15,5 225 23,5 

Tusschen 200 en 400 vademen heeft dus het aanmerkelijkst verbruik van 

zuurstof plaats, hetgeen in overeenkomst is met de bevinding van MURRAY 

dat tot op 400 vademen nog talrijke dieren leven, maar daar beneden het 

aantal dieren al geringer en geringer wordt, terwijl het plantenleven zich slechts 

weinig beneden de 400 vademen uitstrekt. (Nature, 26 Julij 1877.) 

HG. 
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Els MOL GT Ee 

De amylolytische kracht van speeksel. — AsrascnewskKy heeft hierom- 

trent proeven genomen met speeksel van honden, katten, schapen, geiten, 

paarden, konijnen en ratten. Sommige werden genomen op speeksel uit het 

levend dier, andere op een waterig aftreksel van de speekselklieren, en steeds 

op versch-gekookte en volkomen zuivere tarwe-stijfsel. De twee reeksen van 

proeven stemden steeds met elkander overeen in hare resultaten. De hoeveel- 

heid glucose, die in een gegeven tijd werd voortgebracht, werd bepaald door 

vergelijking van de kleurtint van het met een oplossing van bijtende soda 

verhitte vocht met die van eene op dezelfde wijze verhitte oplossing van af- - 

gewogen hoeveelheden glucose. AsTAscHEwsKy bevond nu dat het speeksel 

van knaagdieren de meeste werkzaamheid betoonde; dan volgde dat der 

vleescheters, terwijl dat der plantenetende dieren het zwakst was. Een wate- 

rig aftreksel van spiervleesch was weinig minder krachtig dan het aftreksel 

van de speekselklier van het dier, waarvan de spier afkomstig was. (The 

Academy, Oct. 13, 1877, pag. 369). DAs 

Ontsteking der cornea na doorsnijding van den nervus trigeminus binnen 

den schedel. — MAGENpiEe had hierop het eerst de aandacht gevestigd, en 

men meende dat dit verschijnsel in verband stond met den invloed der zenu- 

wen op de voeding. SNELLEN heeft evenwel aangetoond dat men de ontsteking 

kon voorkomen door kunstmatige bescherming van het oog, hetwelk thans 

wegens de vernietiging van zijne gevoeligheid zich niet meer van zijne natuur- 

lijke beschuttingsmiddelen bedient. De laatste proeven van FEUER (Wien. 

Akadem. Sitzungsberichten, 74, 1 en 2) strekken zeer ten gunste van de 

opvatting van SNELLEN. Volgens hem is de ontsteking der cornea na door- 

snijding van den nervus trigeminus het gevolg van het ophouden van de 

normale bewegingen der oogleden; het centrale gedeelte der cornea, niet 

langer bevochtigd, wordt droog en verliest zijne levenswerking. Dood zijnde, 

werkt het als een vreemde prikkel en verwekt ontsteking in den omtrek. 

Houdt men bij zulke proeven de cornea maar vochtig, dan ontstaat er geen 

ontsteking. hd 

Pancreas-vocht bij plantenetende dieren. — In het laboratorium van Prof. 

HEIDENHAIN zijn proeven genomen om den aard van dit vocht bij konijnen 

te bepalen. (PrLüceR’s Archiv. XIV, 457). Onder gunstige omstandigheden 
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werden daarvan van 0,6 tot 0,7 kub. centim. per uur verkregen. Het was 

minder kleverig en specifiek lichter dan dat van den hond. Het bevatte altijd 

een amylolytisch ferment, en een ander dat neutrale vetten splitste; ook 

werd een proteolytisch ferment gevonden, doch in zeer veranderlijke hoeveel- 

heid. Het pancreasvocht van het schaap kwam in hoofdzaak met dat van ’t 

konijn overeen. D. L. 

Gevolgen van het vernissen der huid bij menschen. — Wanneer een dier, 

b.v. een hond of konijn, geheel met een ondoordringbaar vernis bestreken 

wordt, daalt de temperatuur des lichaams, en er treden ernstige verschijn- 

selen op, die in den dood eindigen. [Wij herinneren hier aan het geval van 

twee paarden, die, om eene “‘aardigheid” te hebben, met olieverf groen wer- 

den geschilderd, en deze grap met den dood moesten bekoopen|. Dat dit ook 

bij menschen moest plaats hebben was te vermoeden, en de oude geschiede- 

nis van een jongen, dien men geheel verguld had om hem een engel te doen 

voorstellen, en die daarna stierf, ondersteunde dat vermoeden. SENATOR is 

in de gelegenheid geweest de gegrondheid er van te onderzoeken (vriRcHow’s: 

Archiv. LXX, 182). Twee gezonde mannen lieten toe dat hunne ledematen 

met ondoordringbare pleisters en hun romp met verscheiden lagen buigzaam 

collodion werden bedekt. Gedurende eene week, welke de proef duurde, werden 

noch daling der temperatuur, noch albuminurie, noch uitputting, noch moeie- 

lijke ademhaling, convulsiën, verlamming of eenig ander abnormaal ver- 

schijnsel waargenomen. SENATOR gelooft dat die vergulde jongen denkelijk 

vergiftigd was door eenigerhande stof in de zelfstandigheid, die op zijne huid 

gebracht was. D. L. 

DIERKUNDE. 

Sluimerend leven van landslakken. — Reeds zijn onderscheidene gevallen 

bekend, waarin soorten van Helix gedurende eenen zeer geruimen tijd in 

schijnbaar dooden toestand verkeerden en later toch herleefden. WoopwaAnD 

verhaalt een zoodanig geval, namelijk van een Helie desertorum, die levend 

gevonden werd na gedurende vier jaren min achttien dagen op dezelfde plaats 

te zijn vastgehecht geweest. Onlangs deelde R. STEARNS (American natura= 

list, Februari 1877, p. 100) mede, dat hij negen individus van Bulúnus 

pallidior, die hij van San Jose del Cabo (in Californie) ontvangen had, van 

Maart 1873 tot Juni 1875 bewaarde, terwijl allen toen nog in leven waren. 

Een Helix Veatchuú van Cerro-eiland leefde zonder voedsel gedurende zes 

jaren, van 1859 tot Maart 1865. 
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Opmerking verdient het, dat de drie genoemde soorten in landen leven, 

waar bijna nooit regen valt en derhalve ook de plantengroei zeer beperkt is. 

HG. 

Luchtademende visschen. — Het is reeds lang bekend dat Cobitis fossilis 

van tijd tot tijd aan de oppervlakte van het water komt, daar lucht inslikt, 

en dat zich uit den anus luchtbellen ontlasten die koolzuurhoudend zijn. Eene 

dergelijke darmademhaling heeft, volgens den heer JOUBERT, ook plaats bij 

Callichtys asper, een tot de Siluriden behoorenden visch in Brazilië. In het 

bericht, dat hij daarover aan de Académie des Sciences (Comptes rendus, 

12 Febr. 1877) heeft medegedeeld, geeft hij ook eene beschrijving van het 

inwendig maaksel des darmkanaals en van de verdeeling der vaten daarin. 

HG. 

Voortleving der ongeboren larven van Salamandra atra. — Zooals men 

weet, doorloopen de larven van den zwarten landsalamander al hare ontwik- 

kelingstadiën binnen in het lichaam der moeder en worden zij volledig ge- 

vormd geboren. Met het oog op de metamorphose van den. Axolotl in Am- 

blystoma had reeds rarro (Faune des Vertébrés de la Suisse, II p. 506) 

de proef genomen of de larven, nog van groote kieuwen voorzien, uit den 

buik der moeder genomen, ook konden blijven voortleven. Die proef had tot 

resultaat, dat de larven zes-en-dertig uren lang in water rondzwommen en 

toen stierven. Onlangs is die proef door v. sieBoLp herhaald, maar met geen 

beter gevolg. Toen wendde hij zich tot eene dame, Mej. pr cHAUVIN, die 

bekend is om hare bedrevenheid in het opkweeken van dieren. Werkelijk ge- 

lukte het haar eene zoodanige Salamander-larve vijftien weken in het leven 

te houden. De proef, reeds door pumerir bij den Axolotl genomen, van 

namelijk de kieuwen aftesnijden, waarna deze weder uitgroeien, gelukte ook 

bij dit voorwerp. (Archives des sc. phys. et natur. Bibl. univ. 1877 LVIII 

p. 108.) HG. , 

_ Variabiliteit der Stekelbaarzen. — In de Now. Archiv. du Museum 1874 

gaf de heer SAUVAGE eene revisie dezer familie, waartoe hij 17 soorten brengt, 

waarvan de kenmerken ten deele aan de buikvinnen en het getal der rugste- 

kels ontleend zijn. In de vergadering der Linnean Society van 2 November 

1876 deelde de heer pAy nu mede dat hij, wat althans het geslacht Gas- 

terosteus betreft, bij de driestekelige en de tienstekelige stekelbaarzen zoo 

vele afwijkingen ten opzichte van de tegenwoordigheid of afwezigheid der buik- 

vinnen en het getal der stekels had gevonden, dat hem die kenmerken voor 
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soortbepaling geheel onvoldoende voorkomen. Hij meent bovendien gevonden 

te hebben dat, althans in Ierland, het getal der stekels bij dezelfde soort 

toeneemt ‘in de nabijheid van de zee, of op plaatsen waar de zee tijdelijk 

toegang heeft. (Nature 23 Nov. 1876. p. 91.) 
HG. 

Echidna van Nieuw Guinea. — De ontdekking der nieuwe soort van Zchidna 

of Tachyglossus), waarvan wij in eene vorige aflevering (Jaargang 1876, 

Bijblad p. 47) melding maakten, is men verschuldigd aan den heer BRUIJN 

van Ternate. Het is hem echter slechts gelukt een paar schedels machtig te 

worden, waarvan één met het nog rottende vleesch daaraan. De schedel heeft 

bijna de dubbele lengte van die der in zuidelijk Nieuw-Holland en op Van- 

Diemensland levende soorten (E. hystrix en H. setosus). Ook is de snavel 

betrekkelijk langer en flauw gebogen. Fen: dezer schedels bevindt zich thans 

in het stads-museum te Genua. W. Perers en G. DORIA hebben er eene beschrij- 

ving en afbeelding van gegeven in de Annalen van dit museum. Eene kopie 

der afbeelding vindt men in Nature, 18 Januari 1877. HG. 

Gemakkelijk middel om de skeletten van kleine dieren te verkrijgen. — 

Gelijk men weet, heeft men daartoe wel eens aangeraden het dier, b.v. een 

kikvorsch, in een met gaatjes doorboorde doos in een mierennest te plaat- 

sen. Dit geeft echter zeer gebrekkige resultaten. De heer LATASTE te Bor- > 

deaux (C. R. de la Soc. Linnienne, 1876, XXX p. 166) bezigde met veel 

beter gevolg als skeletbereiders de nog zeer jonge kikvorschlarven, die hĳ _ 

eerst aan hunne bestemming gewende, door hun kleine stukjes vleesch ge- 

durende eenige dagen te eten te geven. Hij verkreeg aldus goed geprepa= 

reerde skeletten van Zacerta viridis, Lacerta stirpium, Lacerta muralis, 

Tropidonotus natrie, Tropidonotus viperinus, Elaphis Aesculapü, Triton 

cristatus, Triton alpestris en zelfs van eene larve van Friton palmatus , alle in 

den tijd van 54 dagen door een honderdtal larven van Rana fusca en Rana 

agilis bereid. 

Hieruit blijkt tevens dat de larven der kikvorschen geenszins, gelijk men 

gemeenlijk aanneemt, uitsluitend herbivoren zijn. 

Farro, het bovenstaande mededeelende, voegt er bij, dat ook Lymnaeën 

tot skeletbereiding kunnen gebezigd worden. Hij zag bij den heer COVELLE _ 

het skelet van Phoxinus laevis, in drie dagen door Lymnaeën uitmuntend 

geprepareerd. (Arch. d. sc. phys. et natur. Bibl. univ. 1877, LVIIL, p. 112). 

HG, 
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DEEBRREKDNDE. 

‚Een buitengewoon lang waarneembare vuurbol werd den 28sten Sept. j. 1. 

’s avonds ten half acht gezien door den apotheker NAGEL op den straatweg 

van Höier naar Tönder, aan de westkust van Sleeswijk. Aanvankelijk rood en 

zoozeer op de opgaande maan gelijkende, dat hij een oogenblik daarvoor werd 

aangezien, steeg hij omhoog door het zenith heen, en, iets ten noorder van 

Mîzar aangekomen, ontwikkelde hij zulk een schitterend licht, dat de om- 

streek zich een minuut lang als bij daglicht vertoonde Tevens had zich daaraan een 

15° lange staart gevormd, die weldra een fraaie S-vormige gedaante aannam 

en waarvan de zich als een lichtwolkje vertoonende spits nog ongeveer 1!/, 

uur zichtbaar bleef, nadat het meteoor verdwenen was. (Wochenschrift für 

Astronomie etc., 7 Nov. 1877 p. 347.) HG. 

_De zon-parallaxis. — Het verslag van Airy over de uitkomsten, waartoe 

de onderlinge vergelijking der waarnemingen van den overgang van Venus 

over de Zon door de Engelsche expeditiën naar Egypte, de Sandwich-eilan- 

den, Nieuw-Zeeland, het eiland Rodriguez en Kerguelen’s land geleid heeft, 

is verschenen, voor zoover namelijk de rechtstreeksche waarnemingen van den 

in- en uitgang betreft. De tevens bij die gelegenheid gemaakte photographieën, 

die nog niet geheel uitgemeten zijn, zullen tot verdere controle leiden, even 

als ook de waarnemingen gedaan door de expeditiën, door andere landen 

uitgezonden. De door Arry berekende parallaxis der zon, afgeleid uit de ver- 

schillende gegevens, verschilt van 8,407 tot 8,933 en is gemiddeld 8,739. 

Dit bedrag beantwoordt aan een gemiddelden zonsafstand van 93,321,000 

B. mijlen. (Nature, 1 Nov. 1877). HG. 

3 
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NATUURKUNDE. 

Oorzaak der zwaartekracht. — Sedert LE sAGE voor vele jaren getracht 

heeft rekenschap te geven van de verschijnselen der zwaartekracht, als zijnde 

het gevolg van tegen lichamen drukkende stroomen van zoogenaamde ultra- 

mundane deeltjes, em het meer en meer duidelijk is geworden dat het aan- 

nemen eener acto in distans geene verklaring is , heeft reeds menigeen getracht 

het vraagstuk, waaraan de werking die wij zwaarte noemen moet worden 

toegeschreven, optelossen. De ultramundane deeltjes van LE SAGE als een 

herschenschim verwerpende, hebben anderen hun toevlucht genomen tot de 

bewegingen des ethers, die het heelal vervult. Het laatst is dit geschied en, 

naar het ons voorkomt, met vrij goed gevolg, door den heer s. TOLVER PRES- 

TON, in het Phslos. Magazine, Nov. 1877 p. 364. Hij grondt zich daarbij 

voornamelijk op de kinetische theorie der gassen, en toont aan dat, indien 

het medium, dat het heelal vult, als een uiterst verdund gas wordt beschouwd, 

daaruit de hoofdwet der zwaartekracht, dat deze namelijk toe- of afneemt in 

reden van het vierkant der afstanden, van zelf voortvloeit. Voor een uittrek- _ 

sel overigens is deze verhandeling uit den aard van haren inhoud minder 

geschikt. Wij verwijzen er derhalve alleen onze lezers naar, die nader inlich- 

ting verlangen omtrent den stand van een der belangrijkste vraagstukken die 

de natuur aan haren denkenden beschouwer aanbiedt, HG. 

De telephoon. — De nieuwsbladen hebben in den laatsten tijd tallooze berich- 

ten aangaande proefnemingen met dit werktuig bekend gemaakt en reeds is 

het in een groot aantal exemplaren in ons land verspreid. Al zijn nu die be- 

richten in dit opzicht volstrekt niet eenstemmig, en al heerscht er zelfs onder 

proefnemers, die met hetzelfde instrument werkten, dienaangaande nog. eenig 

verschil van gevoelen, toch zal de meest algemeene indruk wel deze zijn, dat 

het werktuig, om in het dagelijksch leven de diensten te bewijzen, welke het 

publiek daarvan verwacht en naar de eerste daarvan tot ons gekomen berich= 

ten verwachten kon, nog velerlei verbetering, of laat ons liever zeggen aan- 

vulling en uitbreiding behoeft, en dat de industrie zich te vroeg daarvan mees- 

ter heeft gemaakt, om het in het groot en daardoor tegen geringen prijs in den. 

handel te brengen. Dit laatste vooral is verderfelijk, omdat nu honderden en 

duizenden zich een naar zij meenen op eigen ondervinding gegrond oordeel, 

vormen aangaande “de telephoon’’, terwijl zij eigenlijk toch over niets anders 

oordeelen kunnen dan over de deugden en gebreken van het eenig exemplaar 

daarvan, dat hun toevallig in handen is gekomen. 
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Of deze “aanvulling en uitbreiding" zich lang zal laten wachten is moeie- 

lijk met eenigen grond te voorspellen, vooral omdat de uitvinder nog weinig 

of niets aangaande de methode van onderzoek heeft laten hooren, welke hem 

tot het aannemen van de thans algemeen gangbare bijzonderheden in de uit- 

voering als de voordeeligste voor de uitwerking heeft geleid. Maar zulk een 

onderzoek zal zeker welhaast òf van hem òf van eenig ander ‘bekend worden, 

en dan eerst zal men weten of het instrument kans heeft om spoedig uit 

den kinderlijken toestand te geraken waarin het thans nog verkeert. , 

Kinderlijken toestand — wij zeggen dit hier om niet misverstaan te wor- 

den — alléén voor zoover men het beschouwt in betrekking tot zijne geschikt- 

heid voor gebruik in ’t dagelijksch leven. Uit een wetenschappelijk oogpunt 

beschouwd is het een van de opmerkelijkste uitvindingen, die in de laatste 

jaren zijn gedaan, LN. 

Voortplantingssnelheid der luchtstroomen. — MacrH-en soMMER ( Wiener Sit- 

zungsberichte LXX. S. 1 en daaruit Poggendorffs Annalen , Beiblatt, S. 600) 

hebben op nieuw bewezen door een uitvoerige proevenreeks, omtrent de bij- 

zonderheden waarvan wij naar de gegeven bronnen moeten verwijzen , hoe sterk 

die voortplantingssnelheid, in nauwe kanalen, en door sterke, plotselinge be- 

wegingen voortgebracht, van de gewone voor de geluidstrillingen in onbegrensde 

ruimte kan verschillen. De ontploffing van een percussiedopje b. v. plantte 

zich, in een houten kanaal van 10 mM. hoog en 3 mM. wijd, met een snel- 

heid van ongeveer 700 Meter in de seconde voort. LN. 

Knopen en buiken in toongevende luchtkolommen. — Semmora (£ Elettri- 

cista L. p. 280 en daaruit als boven p. 610) heeft aan het Hopkinsche 

vliesje, dat gewoonlijk daartoe gebezigd wordt, de volgende verbetering aan- 

gebracht. Hij plaatst op het midden daarvan een klein platinaplaatje, dat 

door een dun koperdraadje met de eene pool van een galvanisch element is 

verbonden en daarboven op zeer geringen afstand een platinastift, waaraan 

een geleider, die voert naar een elektrisch schelletje en daardoor heen naar 

de andere pool van het element. Zoodra nu dit vliesje in een toongevende 

_orgelpijp wordt gebracht, doet het zwijgen of geluid geven van het schelletje 

duidelijk en voor een groot aantal toehoorders tegelijk hooren of het zich in 

een knoop der trillende luchtkolom of daarbuiten bevindt. 

Voor wie niet in het bezit is van een orgelpijp met de flammes manomé- 

trigues van KÖNIG, kan dit hulpmiddel zijn nut hebben; vooral omdat het zoo 

gemakkelijk is aan te brengen. LN, 
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Over de diathermansie van lucht en waterstof heeft Prof. Burr te Giessen 

een opmerkelijke proevenreeks gepubliceerd. (Philosophical magazine, 5, IV. 

p. 401.) Wij kunnen {hier alleen zijne uitkomsten vermelden. Zij zijn als volgt : 

Het geleidingsvermogen voor warmte van waterstof en andere gassen is veel 

te gering om door de methode van MAGNUS te kunnen worden aangetoond: 

De bewering dat waterstof een geleidingsvermogen bezit “gelijksoortig met dat 

der metalen’, is dus niet bewezen; althans als zij iets anders moet betee- 

kenen, dan dat in dit gas de warmte zich van molecuul tot molecuul kan 

voortplanten. Maar het bezit eene diathermansie, welke weinig van die van 

eene luchtledige ruimte verschil. 

Droge lucht slorpt van 50 tot 60 °/, op van de warmtestralen, die van 

eene tot 100° C, verhitte oppervlakte afkomstig zijn. 

Het opslorpingsvermogen van vochtige lucht overtreft dat van droge slechts 

weinig, in geen geval althans in zulk een mate als dit tot nog toe door vele 

natuurkundigen werd aangenomen. 

Klipzout is volstrekt niet diathermaan in absoluten zin. Zijn ‘‘warmtekleur”’ 

komt met die van droge lucht vrij wel overeen. LN. 

Kool in plaats van zink in de galvanische elementen. — Door eene kool- 

staaf tegenover eene platinaplaat, of zelfs tegenover eene van gegoten of ge- 

slagen ijzer in gesmolten gewone of chili-salpeter te plaatsen, heeft JABLOCH- 

KOFF (mededeeling aan de Académie des Sciences, in hare zitting van 8 Dec. 

1877) een galvanisch element verkregen, waarin kool en alleen deze verbruikt 

wordt en waarvan de elektromotorische kracht grooter is, dan die van een 

Bunsen-element. In een van onder gesloten gegoten ijzeren cilinder wordt 

daartoe een netwerk van ijzerdraad, in den vorm van een vingerhoed, geplaatst, 

dit met coaks en de tusschenruimte met salpeter gevuld, welke laatste door 

een onder het ijzeren vat geplaatste vlam wordt gesmolten gehouden. Het 

zich bij de werking ontwikkelende koolzuur kan nog door zijne spankracht als 

beweger werken. LN. 

GEOLOGIE. 

Intermitteerende artesische bron. — In PETERMANN’s Geographische Mit- 

theilungen 1877, XI, p. 426, komt van de hand van Professor 0. LUDMANN 

- eene uitvoerige beschrijving voor van een- opmerkelijke intermitteerende artesi- 

sche bron bij het Ránk-Herleiner bad in Opper-Hongarije, aan den voet van 

het Karpatisch gebergte. Deze in de jaren 18731875 geboorde bron’ heeft 
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een diepte van 404 meters; de wijdte der buis bedraagt 14 centim. Even 

als de Geysers op IJsland, en in het Yellowstone-dal in Noord-Amerika , stijgt 

het water daaruit na tamelijk regelmatige tusschentijden als een fontein van 

36 tot 44 meters hoogte op, om vervolgens weder te verminderen en zich 

eindelijk tot op een diepte van meer dan 50 meter onder den rand der buis 

terug te trekken. De geheele hoeveelheid water gedurende eene uitbarsting 

uitgeworpen wordt op meer dan 115.000 liters water berekend. De tijden 

van rust en van werkzaamheid zijn niet altijd gelijk. In het begin van 

1876 was de duur eener uitbarsting gemiddeld 45 minnten, die van 

den daarop volgenden rusttijd 17 uren, maar in den herfst van hetzelfde jaar 

duurde elke uitbarsting omstreeks 20 minuten, en was ook de tusschentijd 

verminderd tot 8 uren. Terwijl het verschijnsel op den eersten blik de Gey- 

sers herinnert, is het toch wezenlijk van een anderen aard, daar de opdrij- 

ving van het water niet geschiedt door drukking van damp maar van kool- 

zuur. Het uit de diepte komende water heeft aanvankelijk ongeveer de temperatuur 

15°,3—15°,5 C., die het op die diepte volgens de gewone toeneming der 

aardwarmte hebben moet. Opmerkelijk echter is het, dat die temperatuur ge- 

durende de uitbarsting toeneemt en tot 22°,5—24° C. stijgt. LupMANN schrijft 

dit toe aan de wrijving van het water langs den wand der ijzeren buis. De 

hoeveelheid koolzuur in het water is zoo groot, dat dit bij de opstijging zich 

aanvankelijk als schuim boven den rand vertoont. HG. 

Qorzaken van het vulkanismus. — In een opstel hierover gaat TSCHER- 

MAK de verschillende geopperde verklaringen van de werking der vulkanen 

na. Die van pavyY, welke deze aan de ontleding van water door alkali- 

metalen toeschreef, die van VOLGER, MOHR, MALLET, welke de oorzaak zoe- 

ken in de warmte ontstaan door instortingen, acht hij geheel niet in staat 

de vulkanische verschijnselen te verklaren. Wat de meest gangbare meening 

der geologen betreft, dat de uitbarstingen der vulkanen veroorzaakt worden 

door het in scheuren der aardkorst naar binnen-dringende water, dat met 

de diepere nog in staat van gloeiing verkeerende deelen der aarde in aanra- 

king komt , zoo is hij van oordeel dat daardoor wel is waar vele der vulka- 

nische verschijnsels kunnen verklaard worden, maar niet alle. Bepaaldelijk 

doet hij opmerken dat de herkomst der groote hoeveelheden koolzuur, die uit 

de vulkanen naar buiten stroomen, daardoor niet wordt opgehelderd. Hij 

meent dan ook dat nevens deze hypothese nog eene andere, die reeds in 1842 

door ANGELoT geopperd, maar sedert door velen over het hoofd gezien is, 

moet worden te hulp geroepen: deze namelijk, dat gedurende den gloeiend 
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gesmolten toestand der aarde vele gassen en dampen daarin zijn opgesloten 

geworden, die later, toen de aardkorst: door afkoeling der buitenste lagen 

gevormd was, zich, bij verdere afkoeling der binnenste gedeelten, daardoor 

heen met geweld eenen weg banen. Hij herinnert daarbij aan de vele bekende 

gevallen, waarin gesmolten stoffen gassen en dampen opnemen, die vervolgens 

bij de stolling naar buiten worden gedreven, niet zelden onder krater-vorming. 

Ook beroept hij zich op de structuur der maan-oppervlakte, alsmede op de 

meteorieten, waarin hij produkten van vulkanische werking van andere hemel- 

lichamen ziet, en waarin gasvormige stoffen opgesloten voorkomen. Sitzungs- 

ber. d. K. Wiener Akademie, 1de Abth. Bd. LXXV p. 151). He. 

PALAEONTOLOGIE. 

Nieuw exemplaar van Archaeopteryx. — Een twintig jaren geleden werd 

het eenige bekende exemplaar van Archaeopteryx, en dat wel een zeer onvol- 

ledig, ontdekt in den lithographischen steen van Solenhofen, en van Dr. nä- 

BERLEIN te Pappenheim voor het Britsch Museum aangekocht. Weinig maan- 

den geleden werd een tweede exemplaar te Pappenheim gevonden en kwam 

in handen van den zoon des overledenen Dr. HÄBERLEIN. Dit exemplaar was 

bijzonder goed bewaard gebleven en bezat o. a. de schedelbeenderen, die bij 

het eerste exemplaar ontbreken. Het werd voor 25710 mark aan het museum 

te München aangeboden, doch niet verkocht. Later werd de prijs tot 36000 

mark verhoogd. Men vreesde nu dat het kostbare stuk voor Duitschland ver- 

loren zou zijn en naar Engeland zou gevoerd worden, — maar Dr. oro — 

VOLGER heeft er zich van verzekerd ten behoeve van het Freie Deutsche 

Hochstift, en het bevindt zich nu te Frankfort. In de laatste vergadering 

van Duitsche natuurkenners te München werd voLGER’s patriotisme met warmte 

erkend. (The Academy, Dec. 1. 1877. pag. 517.) badk 

PLANTKUNDE. 

Invloed van het licht op de uitwaseming der planten. — Dat het licht, 

onafhankelijk van de warmte, de uitwaseming bevordert, wist men reeds 

lang. Prof. WIESNER te Weenen heeft den aard van dien invloed nader trachten 

te bepalen, door te dien aanzien groene planten te vergelijken met geëtio- 

leerde, door de planten aan de inwerking van verschillende gedeelten van het 

spectrum bloot te stellen, en eindelijk door haar te plaatsen achter chlorophyl- | 

oplossingen. In het algemeen is het hem gebleken dat de stralen, welke beant- 
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woorden aan absorptie-strepen in het spectrum van het chlorophyl, de krach- 

tigste werking hebben. Hij besluit daaruit dat een gedeelte van het licht, dat 

door het; chlorophyl gaat, in warmte wordt omgezet en dat het de daardoor 

ontstane verwarming der weefsels is, die de dampvorming in de tusschencel- 

lige kanalen bevordert. Zoo verklaart zich ook hoe eene plant, mits aan het 

licht blootgesteld, nog uitwasemen kan in een met vocht verzadigden damp- 

kring. (Annales des sciences naturelles, Botan. 1877, Ome série T.. IV.) na. 

DIERKUNDE. 

Oorsprong van de chorda dorsalis. — Hieromtrent bestaat, in weerwil der 

vele onderzoekingen, nog groote onzekerheid, Eenigen, zooals MIHALHOWITZ 

en reeds vroeger GEGENBAUER, beschouwen haar als het product van het bui- 

tenste kiemblad; BALFOUR daarentegen zag haar bij Haai-embryonen in het 

binnenste kiemblad ontstaan; nog anderen, SCHENK, KÖLLIKER, HIS, nemen 

als plaats harer vorming de asstreng aan, en beschouwen deze als gevormd 

in het middelste kiemblad, terwijl daarentegen volgens HENSEN de asstreng 

een plooi van het onderste kiemblad zoude zijn. 

Bij dezen strijd der meeningen heeft Dr. JOZEF RADWANER nieuwe onder- 

zoekingen aan doorsneden van verharde bevruchte forellen-eieren gedaan. Vol- 

gens hem is de chorda een product van het buitenste kiemblad. Aan dit 

laatste ontstaat eene overlangsche kielvormige verdikking, en in het beneden- 

ste gedeelte daarvan vormt zich de chorda. Middelste en binnenste kiemblad 

nemen daaraan geen deel. (Sitzungsber. d. Kais Akad., 3te Abth. 1876, p. 150.) 

HG. 

_ Blinde Gammarinen. — Reeds sedert lang kent men Gammarinen, die in 

putten en onderaardsche wateren voorkomen en zich van andere Gammarinen 

onderscheiden door het gemis van oogen. De oudste bekende soort ontving 

van KocH den naam van Gammarus puteanus. SCIÖDTE maakte er een nieuw 

geslacht van, dat hĳĳ Neiphargus noemde en ontdekte nog twee andere soor- 

ten: N. stygius in een Oostenrijksche grot en N. aquilez in een put in En- 

geland. SPENCE BATTE voegde er wederom twee soorten bij: MN. fontanus en 

N. kochtanus, en een derde, welke hij Crangonyx subterraneus noemde. Forer 

vond Miphargus puteanus ook op diepten van 30 tot 300 meters in de 

meren van Génève en van Neufchatel, waar het licht weinig of in het geheel 

miet meer doordringt. Ook in de Zwarte zee is eene soort door CZERNIAVSKI 
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gevonden, zijn MN. ponticus. Eindelijk heeft eene langs de kust van Noorwe- 

gen, op diepten van 30 tot 60 vademen diepte, gevonden soort den naam 

van Mrispis elongatus ontvangen. 

Nadat reeds verscheidene andere naturalisten zich met het nader onderzoek 

dezer blinde Gammarinen hadden bezig gehouden, verscheen, in 1875 , te Mün- 

chen de dissertatie van PHIL. DE ROUGEMONT, Naturgeschichte von Gamma- 

rus puteanus, die in het volgende jaar, in het fransch vertaald en vermeer- 

derd met eenige nieuwere waarnemingen, verscheen onder den titel van : Étude 

de la faune des eaux privées de lumière. Daarin zoekt hij aan te toonen, 

dat eenige der bovengenoemde soorten niet anders dan modificatiën zijn van 

den in ondiepe wateren levenden en oogen bezittenden Gammarus pulex, en 

dat sommige der gevondene verschillen, welke men zelfs als geslachtsverschillen 

heeft beschouwd, alleen het gevolg der ontwikkeling zijn, waarbij hetzelfde 

dier in achtereenvolgende levensphasen onderscheidene vormen aanneemt. Hij 

zag met name dat, bij vervelling, Crangonya subterraneus tot Nyphargus ko- 

chianus wordt. 

Intusschen bieden verscheidene punten in het werk van BOUGEMONT nog 

aanleiding tot twijfel. Arors HUMBERT heeft daarom dit onderwerp op nieuw 

behandeld in eene verhandeling, die in haar geheel te vinden is in het Bul- 

letin de la Socitté vaudoise des sciences naturelles, 1876, Vol. XIV, en 

waarvan hij een uittreksel geeft gegeven in de Arch. phys. et natur. (Bibl. 

uniwv., 15 Janvier 1877). HG. 
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STERREKUNDE. 

Wachters van Mars. — Bourranx is door de ontdekking van de wachters 

van Mars herinnerd aan zijne vroegere proeve van cosmogonie, afgeleid uit de 

eigenschappen der stof in den spheroïdaal-toestand. Hij had in zijn geschrift 

over dien toestand (Études sur les corps à etat spheéroidal) gewezen op de 

goed geconstateerde splitsing van verscheidene kometen en op de ontdekking, 

op een en denzelfden dag in Europa en Amerika (1848), van een nieuwen, 

wachter van Saturnus, — welke wachter, naar zijne meening, zich toen eerst 

van Saturnus moest hebben afgescheiden. Uit eene vergelijking nu van de 

nieuwe Maxrs-kaart van FLAMMARION (Compt. rend. Tom. LXXXV pag. 478) 

met die van BEER en MÄDLER meent hij te moeten afleiden dat ook de twee 

wachters van Mars pas ontstaan zijn. (bid. pag. 819.) D. L. 

NATUURKUNDE. 

Elektriciteit en zwaartekracht. — Prranr te Melbourne beschrijft in een 

brief aan CLERK MAXWELL (Nature, 3 Jan. 1878, p. 180) dat hij een elek- 

trischen stroom heeft zien ontstaan onder de. volgende omstandigheden. Een 

zuil van eene oplossing van kopersulfaat, in een glazen buis besloten, was 

door twee koper-elektroden met de omwinding van een hoogst gevoeligen 

THOMSoN’s galvanometer verbonden. Brengt men die uit den horizontalen in den 

vertikalen stand, dan toont het werktuig een stroom aan, en keert men de 

bnis nu om, zoodat wat te voren boveneind was nu benedeneind wordt, dan 

verandert de eerst waargenomen afwijking in eene van tegenovergestelde rich- 

ting. MaxwerL zegt dat hij die proef met goed gevolg herhaald heeft. 

4 
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Ook Ref. zag, toen hij deze proef herhaalde met een geïmproviseerde in- 

richting, zulke stroomen ontstaan. Hen glazen buis, van 24 cM. lang en ruim 

3 cM. wijd, was aan de einden door goede kurken gesloten. Daardoor heen 

waren twee koperdraadjes gestoken, waaraan plaatjes van hetzelfde metaal 

— centen — gesoldeerd waren. De buis werd met eene vrij verzadigde, door 

vroeger gebruik vrij sterk zuur reageerende, kopersulfaat-oplossing gevuld en 

de draden werden verbonden met een kortdradigen rheoskoop of — zooals 

het instrument bijna overal nog min gelukkig heet — galvanometer. Niette- 

genstaande nu de elektroden vooraf door indompeling in salpeterzuur en af- 

spoeling waren gereinigd, verkreeg men toch een polarisatiestroom, die eene 

afwijking van omstreeks 3° teweegbracht als de buis horizontaal lag. Bij het 

verticaal stellen der buis vermeerderde die tot 5® of verminderde tot 1° ongeveer, 

al naar dat de een of andere elektrode naar boven werd gericht. Na een recht- 

streeksche verbinding der beide elektroden onderling gedurende ruim een uur, 

was de polarisatie nog niet merkbaar verminderd. 5 

Van deze polarisatie vermeldt PrraNI niets. Bestond zij in zijne proeven 

niet, dan is het ontstaan van zijne stroomen een, zoo niet hoogst raadselach- 

tig, dan toch zeer opmerkelijk verschijnsel. Bestond zij wel en heeft hij haar 

niet opgemerkt of als iets onwezenlijks niet vermeld, dan heeft hij niets an- 

ders gedaan dan de eerste proef te herhalen, waarmede -coLLEY te Moskou 

(Poggendorff's Annalen, CLVII, SS. 370 ù. 624) reeds in 1875 het ar- 

beidsverbruik bij het transport der Tonen aantoonde. 

Ref. zal deze proeven voortzetten. Hij meende daarvan reeds nu melding 

te mogen maken, omdat de zaak weder ter spraak is gekomen, en een aanwij- 

zing der eenvoudige en voor ieder bereikbare middelen om het verschijnsel 

van corLEY te voorschijn te brengen, hem niet geheel van ‘belang ontbloot 

voorkwam. _LN. 

Elektrische geleidingsweerstand in uitgegloeide metaaldraden. — Cnwor- 

SON, Carls Repertorium, XIV, S. 1) heeft de uitkomst van eene groote on- 

derzoekingsreeks bekend gemaakt, waaruit blijkt dat van alle metalen, die hij 

onderzocht heeft (13), op één uitzondering na, die wij aanstonds vermelden, 

de weerstand zich door het verhitten van hard getrokken draden daarvan ver- 

mindert, indien dit zekere grens — meestal beneden rood gloeïhitte — niet 

overschrijdt, om na heftig gloeien weder toe te nemen, soms tot ver boven 

de oorspronkelijke waarde. Op nieuw-zilver na, wordt van alle metaäldraden, 

die hij ook daarop heeft kunnen onderzoeken, de weerstand nog vermeerderd 

gevonden, als ze heftig gloeiend plotseling zijn afgekoeld geworden. 
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De uitzondering, waarvan wij zoo even spraken, betreft het lood. De weer- 

stand in draden daarvan vertoont zich grooter, ook na een geringe verwarming. 

LN. 

SCHEIKUNDE. 

De ontwikkeling van het photographisch negatief. — LERMONTOFF (Jour- 

nal de physique, VI, p. 376) wil dat die ontwikkeling niet het gevolg is 

van eene verandering in het reeds gereduceerde zilver van het latente beeld, 

maar van eene vermeerdering van dit laatste, ontstaan door eene galvanische 

werking tusschen dit zilver en het ontwikkelingsmiddel. Hij grondt deze be- 

wering op het door hem ontdekte feit, dat schrift met stiften van tinsoldeer, 

platina, graphiet en koper op glas, dat vooraf onzichtbaar was, door eene 

oplossing van ferrosulfaat als ontwikkelingsvocht duidelijk zichtbaar wordt ; ter- 

wijl dit met schrift van paraffine — een niet geleidend lichaam — niet, of 

althans op gansch andere wijze het geval is. EISEN: 

Chemische formule der Cinchonine. — Uit de onderzoekingen van H. SKRAUP 

schijnt te blijken, dat de scheikundige formule van Cinchonine niet is C,, 

H‚, N, O, maar C,, H‚, N, O0. (Zhe Academy, Dec. 8, 1877 pag. 535). 

D. L: 

EER O0 PE: 

Fluorescentie der levende retina. — Dat de doode retina fluoresceert is 

reeds door HELMHOLTZ (Pogg. Ann. XCIV p. 205) en later ook door srT- 

SCHENOW (Arch. f. Ophth. V p. 205) waargenomen. VoN BEZOLD en G. EN- 

GELHARDT hebben thans het bewijs geleverd dat ook de levende retina zulks 

doet. Zij deden hunne waarnemingen op een konijn en op een mensch , door 

middel van een oogspiegel, zoo ingericht dat het beeld van een spectrum op 

de retina werd geworpen. Het bleek toen, gelijk te verwachten was, dat het 

bloed in de vaten die zich vóór de retina bevinden, door absorptie der licht- 

stralen zich op verschillende wijzen gekleurd vertoonde. In het rood zijn de 

vaten nog slechts herkenbaar aan een iets levendiger tint; in het oranje zijn zij 

bijna niet te herkennen; in het groen zijn zij donker zwart en zeer scherp ; maar 

in het blauw zijn zij donker bruin-geel en in het violet rood-bruin. Tot in 

het groen laten zich de veranderde kleuren door eenvoudige absorptie verkla- 

ren, maar dit kan niet meer op de kleursverandering in het meest breek- 

bare gedeelte van het spectrum worden toegepast. Hier oefent blijkbaar flu- 

orescentie haren invloed uit. Door eene wijziging in den toestel te brengen, 
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konden zelfs de vaten met een roodachtigen tint op een grijsbruinen achter- 

grond in het ultra-violette gedeelte van het spectrum worden waargenomen. 

(Ber. d. bayr. Akad. 7 Juli 1877, Phil. Magaz. 1877, p. 397). 

HG, 

Herstelling van retina-purper buiten het lichaam. — Wanneer de van 

den oogbol afgescheiden retina van een kikvorsch, van elk spoor van zwart 

pigment gezuiverd, in direct zonlicht gebleekt is, wordt zij, daarna in het 

donker gehouden, in weinig uren eerst geel en later rozenrood. Deze ver- 

andering kan ettelijke malen met dezelfde retina worden herhaald. Indien de 

retina gebleekt is bij het levende dier vóór zij uit den oogbol is genomen, 

kan zij hare oorspronkelijke roode tint niet weder terugverkrijgen. Oplossin- 

gen van retina-purper in gezuiverde gal, vrij van aether , kunnen ook, na 

bleeking, hare kleur weder erlangen. Dergelijke oplossingen van het epithelium 

der retina, zonder de staafjes, op mechanische wijze bevrijd. van gesuspen- 

deerde deeltjes van zwart pigment, bezitten ook die eigenschap; in het don- 

ker zijn zij rooskleurig en in het licht bleeken zij uit, en wederom van het 

licht afgesloten, krijgen zij haar rose tint terug. (EwALD en KÜHNE, Central- 

blatt f. d. med, Wissensch. 1877 N° 42) D. L. 

Kleurenblindheid. — Dr. sTiLiNG te Cassel heeft een nieuw stel kaarten 

tot onderzoek van kleurenblindheid uitgegeven. Hij merkt daarbij op, dat de 

gevallen van dat gebrek tot twee groepen behooren: de roodblinde is ook - 

groenblind, — de blauwblinde ook geelblind. Voor den roodgroenblinde 

verschijnt het rood van het spectrum als donkergeel, groen tot een zekere 

grens in het spectrum als bleek geel, buiten die grens als blauw. Het violet 

in het spectrum is voor hen donkerblauw. Bij verscheiden roodgroenblinden 

bestaat niet alleen ongevoeligheid voor de roode kleur, maar ook voor het 

roode licht. De kaarten van STILLING zijn gedrukt met kleine vierkanten of 

figuren van verschillende kleuren; de te onderzoeken persoon moet het getal 

van deze vierkanten van punt tot punt tellen , en is daartoe onmachtig zoo 

hij kleurenblind is. Met het oog op spoorwegongelukken is het niet gerust- 

stellend te lezen dat, na een zeer zorgvuldig onderzoek, gebleken is dat 5 pro- 

cent van de bevolking van Duitschland, Engeland, Frankrijk, Zweden en 

waarschijnlijk ook van andere landen, aan kleurenblindheid lijden, en dat 

bovendien de kleurenblinden dikwijls er zeer op afgericht zijn hun gebrek 

tot op een zekere hoogte te verbergen. (The Academy, 5 Jan. 1878 pag. 15.) 

D. Le 
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Oorzaak van den dood bij miltkoorts. — Deze is door PASTEUR en Jou- 

BERT gezocht in het onttrekken van de zuurstof aan de roode bloedlichaamp- 

jes door de vermenigvuldiging in het bloed van Bacillus anthracis. 

ToussaAiNT was ook van die meening , maar is er van teruggekomen. Konij- 

nen, met versch miltvuurbloed geïnoculeerd, sterven binnen 24 uren onder 

verschijnselen van asphyxie en coma, zonder convulsiën. Geen kunstmatige 

ademhaling of verschaffing van sterk geoxygeneerde lucht kan dien afloop 

beletten of zelfs vertragen. Maar een mikroskopisch onderzoek onmiddellijk 

na den dood toont aan, dat een groot aantal der haarvaten opgevuld is met 

bacilli; zelfs arteriolae zijn er soms door verstopt. Men kan dit zeer goed 

waarnemen in het net, de villi intestinales en de hersenen. Maar hunne 

voorname zitplaats is in. de longen. Wordt de borstholte geopend, dan val- 

len de longen niet geheel samen; de oppervlakte er van is bedekt met em- 

physemateuse plekken, de bronchiaalkanalen zijn vol met schuimend slijm , 

en de haarvaten zijn grootendeels verstopt door bacilli. Dat een stilstand der 

ademhaling werkelijk bij den afloop der ziekte in den dood plaats vindt, 

werd bewezen door waarneming op de borstorganen vóór het hart had op- 

gehouden te kloppen; de rechterholten daarvan en de groote aderen waren 

overvuld met bloed, terwijl de linkerkamer geheel ledig was. Sneed TOUSSAINT 

een vrij dikke slagader door, dan kwam er slechts eene onbeduidende hoe- 

veelheid bloed uit. De rechterkamer van het hart hield op zich samen te 

trekken eenigen tijd voor dit met de linker geschiedde. Derhalve is de oor- 

zaak des doods hier verstopping van de haarvaten der longen. (Zhe Academy, 

12 Jan. 1871 pag. 37.) D. L. 

PLANTKUNDE. 

Wit gevlekte bladeren. — Een onderzoek door den heer A. H. CHURCH 

in het werk gesteld aangaande het verschil in scheikundige samenstelling 

van de wit gekleurde gedeelten der bladeren van Acer Negundo, Hedera 

helix en llev aquifolium heeft tot de volgende algemeene uitkomsten geleid. 

1°, De witgekleurde gedeelten bevatten meer water dan de groene, maar 

daarentegen minder organische stoffen. 

_ 2%, De hoeveelheid asch is in beide ongeveer gelijk. 

3% De samenstelling der asch verschilt echter aanmerkelijk. In de witte 

gedeelten is de hoeveelheid potasch veel aanmerkelijker dan in de groene. 

Hetzelfde geldt, ofschoon in geringere mate, van het phosphorzuur. Daaren- 

tegen is in de groene gedeelten de hoeveelheid kalk veel grooter. In de hoe- 
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veelheid van het iĳzeroxyd bestaat tusschen witte en groene gedeelten geen 

in het oog loopend verschil. (Chem. News, 1877, p. 274.) HG, 

MENSCHKUNDE. 

Tanden bij verschillende menschenrassen. — De heer E. LAMBERT heeft 

de aandacht gevestigd op eenige constante verschillen in het maaksel der tan- 

den bij menschen van verschillend ras. Tusschen het blanke en het gele ras 

bestaan ten dien aanzien slechts geringe verschillen. Grootere treden op bij 

het zwarte ras, vooral bij Nieuw-Hollanders, bewoners van Van Diemensland 

en Nieuw-Caledoniërs. De hoektanden zijn merkelijk grooter , en er is een kleine 

tusschenruimte (diastema) om de spits op te nemen; de groote kiezer, die 

bij het blanke ras vier knobbels hebben, vertoonên er meestal vijf bij het 

zwarte ras. Andere kleinere door 1. opgeteekende verschillen gaan wij voorbij. 

In het algemeen is bij het zwarte ras ten aanzien van het tandstelsel eene 

toenadering tot dat der Anthropomorphen onmiskenbaar. (Bull. de U Acad. 

royale de Belgique, 1817, T. XLIII; Journ. de Zool. 1877, T. VI. p. 252.) 

HG. 

DIERKUNDE. 

Nieuwe fossile reptiliën uit het trias-tijdperk. — In de Descriptwe and 

lllustrated catalogue of the fossil Reptilia of South-Africa, in 1876 ver- 

schenen , beschrijft oweN een aantal nieuwe geslachten van Reptiliën, waar- 

van de overblijfsels gevonden zijn in zuidelijk Afrika, tusschen 33° en 31° Z. br, _ 

op eene hoogte boven de zee van 400 tot 600 meters, in lagen die tot het 

trias-stelsel behooren. Daaronder zijn vormen, die door hun tandstelsel zeer tot 

de carnivore zoogdieren naderen, namelijk Lgycosaurus, Tigrisaurus en andere, 

die OwEN in de groep der Theriodontia vereenigt; voorts eenige Dinosauriërs 

(Tapinocephalus, Parciosaurus e.a.)} soorten uit de reeds vroeger door 

hem opgestelde groep der Anomodontia, waaronder Dicynodon reeds 10 

soorten telt, eenigen van welken koppen hadden, zoo groot als die van Hip- 

popotamus, met twee enorme tanden in het midden van de bovenkaak, ter- 

wijl het: foramen condyloideum in het opperarmbeen hun, even als aan de 

katachtige zoogdieren, eigen is; eindelijk Sauriërs met schildpadden-koppen 

(Endothiodon, Kistocephalus), maar met een aantal achter en naast elkander 

geplaatste kiezen, gelijkende op die van Megathertum, en een krachtigen 

hoektand. Nog andere kenmerken , bij sommige dezer trias-reptiliën aangetroffen, 

worden thans slechts bij zoogdieren teruggevonden, die zij in dit tijdperk 

blijkbaar vertegenwoordigd hebben. 
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Een merkwaardig trias-reptiel uit den bonten zandsteen bij Stuttgart is ook 

onlangs beschreven door OSCAR FRAAS, in eene afzonderlijk verschenen mono- 

graphie: Aétosaurus ferratus, die gepanzerte Vogel-Echse, aus dem Stu- 

benzandstein bei Stuttgart, 1877. Zelden zijn fossile overblijfselen uit dit 

tijdperk in zoo volkomen toestand van bewaring gevonden. HG, 

Het tweede exemplaar van Archaeopteryx. — Vóór zeventien jaren werd 

het eerste exemplaar van dit merkwaardig fossiel gevonden. Het bevindt zich 

thans in het Britsch museum, waar het voor 600 pond sterling is aange- 

kocht. De steen, waarin het tweede exemplaar bevat is, waarvan in het 

bijblad der vorige aflevering (p. 22) is gewag gemaakt, is in twee stukken 

gebroken. In het kleinere zijn de achterpooten en de ter weerzijde met vede- 

ren bezette staart bevat. Het overige van het skelet, dat in het grootste 

stuk gelegen is, is nog met eene dunne steenlaag bedekt, die vooraf verwij- 

derd moet worden, om een nauwkeurig onderzoek te veroorloven. (Sit- 

zungsber. der mathem.-phys. Classe der Münchener Akad. d. Wiss. 1877 

H p. 155.) HG. 

Phylloxera. — Een paar mededeelingen daaromtrent mogen hier eene plaats 

vinden. — LALIMAN vond in de tusschenruimten van de gallen van den wijn- 

stok, en ook binnen in die producten larven, die hij buitengewone menigten 

van phylloxera's zag verslinden; een er van vrat in tien minuten 95 op. BALBIANI 

heeft eene dier larven gedetermineerd als behoorende tot het geslacht Syrphus. 

Réaumur had de door hem bij en in de gallen van verschillende planten gevon- 

dene Syrphus-larven reeds wers mangeurs des pucerons genoemd en op hare 

buitengewone vraatzucht opmerkzaam gemaakt. (Compt. rend. Tom. LXXXV, 

pag. 507.) — Marùs heeft bij drie in potten geplante en in April 1873 door 

hem met phylloxera geïnfecteerde wijnstokken, die sedert een kwijnend leven 

leidden en geen vruchten voortbrachten, bevonden dat in den zomer van 1877 

de phylloxera’s geheel verdwenen waren, waarna de planten zich krachtig en 

gezond begonnen te ontwikkelen. MaRÈs schrijft dit spontane verdwijnen toe 

aan de uitputting der vruchtbaarheid bij de zich parthenogenetisch voortplan- 

tende phylloxera’s; door BALBIANt toch werd reeds gewezen op de progressieve 

vermindering dier vruchtbaarheid. (Zoid., pag. 564.) DL 

Monstruositeiten van de gewone zeester. — Het is bekend dat bij ‘eenige 

exemplaren van de gewone zeester (Asterias of Asteracanthion rubens) zes 

stralen worden aangetroffen in plaats van vijf. Grarp bevond nu dat bij som- 
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mige overigens vijfstralige zeesterren een der stralen voor een vierde of voor 

de helft in tweeën gespleten was, en hij verklaart die gevallen van zesstra- 

ligheid, bij welke het dier overigens niets abnormaals vertoonde, door zulk 

eene tot aan de schijf doorloopende splijting. Daarentegen ontdekte hij bij an- 

dere zesstralige zeesterren, dat er twee steenkanalen aanwezig. waren, in ver- 

band staande met eene madreporenplaat, die blijkbaar uit de ineensmelting 

van twee zulke platen ontstaan was. De gevallen van hexamelie bij de zee- 

sterren zijn dus van tweeërlei aard: eene eenvoudige anomalie door verdeeling 

van een der stralen in tweeën, — en eene monstruositeit door verdubbeling 

(insluiting). CoucH beschrijft in zijne Fauna van Cornwall een exemplaar van 

A. rubens met acht armen; dit bezat drie madreporenplaten. (Compt. rend. 

Tom. LXXXV, pag. 973.) ; D. L. 

Het ei der Meèduzen. — Uit waarnemingen gedaan aan de eieren van 

Rhizostoma Cuwvieri en Chrysaora hyoscella besluit GrARD, dat, op een ze- - 

ker tijdperk van ontwikkeling, niet ver verwijderd van de rijpheid van het ei, 

zich aan de binnenvlakte van het dojervlies een laag vau zeer kleine, ne- 

vens elkander gelegen staafjes of kolommetjes vormt, die aan hunne beide 

uiteinden iets verbreed zijn. Hij vergelijkt ze bij elkander ontmoetende sta- 

lactiten en stalagmieten in een grot. Wanneer het ei geheel rijp geworden is, 

dan zijn deze staafjes verbroken en laten slechts kleine indruksels in het 

dojervlies achter. Hij meent, dat de door mij vóór een drietal jaren, in 

het Miederl. Archiv. der Zoologie, Bd, IL. H. 3, beschreven trechtervormige 

poriën in de schaal der eieren van Cyanea Lamarck en C. capdllata de- 

zelfde vormingen zijn, die alleen verkeerd zouden zijn geduid, iets dat bij de 

kleinheid dezer deelen, die alleen met sterke immersiestelsels goed onder- 

scheidbaar zijn, zeer wel mogelijk is. Een herhaald onderzoek zal dit moe- 

ten uitmaken. Ook vergelijkt hij daarmede de door wEISSMANN (Zeits. f. 

wiss. Zoologse, XXVIII, H. 1 en 2) beschreven vormingen aan de schaal 

der wintereieren van de Daphnoiden (Compt. rend., 1817, LXXXIV. 

p. 564). HG. 



WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 

STERREKUNDE. 

Veranderingen aan de maan-oppervlakte. — In het Wochenschrift für 

Astronomie, Meteorologie und Geographie van 3 en 10 October 1877, n° 40 

en 41, heeft Dr. KLEIN hierover het een en ander medegedeeld, naar waar- 

nemingen van hemzelven en van anderen. Hij telt vijf plaatsen op, waar, naar 

zijne meening, van den tijd af, waarop men het eerst begonnen is de maan- 

oppervlakte met sterke kijkers gade te slaan en daarvan nauwkeurige afbeel- 

dingen en beschrijvingen te geven, tot op heden toe, merkbare veranderingen 

aan de maan-oppervlakte hebben plaats gegrepen. Hij eindigt zijn opstel met 

de volgende woorden: 

“De thans nog bij de meeste sterrekundigen heerschende meening, dat op 

de maan alles tot rust is gekomen, die voornamelijk steunt op de autoriteit 

van MÄDLER, is juist, wanneer men haar — en alleen hiervoor kan MÄDLER’s 

autoriteit gelden — tot grootere vormingen, kleine ringgebergten en dergelijke 

beperkt. In dien zin geldt zij ook voor onze geheele aarde, want de grootste 

vulkanische gebeurtenissen, waarvan de geschiedenis gewag maakt, zouden, 

van de maan uit gezien, niet met zekerheid kunnen worden waargenomen. 

Wie echter de maan met sterke werktuigen gedurende een’ genoegzaam langen 

tijd onderzoekt en het waargenomena kr:tisch beoordeelt, moet tot de meening 

komen, dat nog heden ten dage op de maan-oppervlakte physische veranderin- 

gen plaats grijpen, welke die op onze aarde in grootte ver overtreffen. Het 

is tijd, dat aan het dogma van de absolute onveranderlijkheid der maan-op- 

pervlakte een einde gemaakt wordt, en dat men aan de feiten recht laat we- 

dervaren. Wij staan eerst aan het begin van een détail-onderzoek der maan, 

en het is voorzeker veel te vroeg, verklaringen en theorieën te geven, maar 

aj 
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dit mag men wel voorspellen, dat men in het vervolg tot merkwaardige in- 

zichten ten aanzien van de veranderingen der maan-oppervlakte komen zal.” 

HG. 

NATUURKUNDE. 

Vorming van dunne spiegelende metaal-oppervlakten door elektrische ont- 

leding. — De hiertoe strekkende methode, waarvan reeds in het Bijblad, 

blz. 1, gewag is gemaakt, is door den uitvinder, Prof. ARTHUR W. WRIGHT, 

uitvoerig beschreven in het American Journal, September 1877, en daaruit 

overgenomen in Chemical News, 18 October 1877. Wij stippen daaruit nog 

het volgende aan. Door wegingen met een zeer fijne balans, waarmede nog 

Io, milligram kan gewogen worden, bevond hij dat een op glas afgezet 

spiegelend laagje van goud, dat nagenoeg ondoorzichtig was, eene dikte had 

van 0,000 183 millim., een dergelijk van platina 0,000 174 millim., d. 

ten naastenbij een vierde der golflengte van rood licht. Hieruit blijkt derhalve 

dat door de gelijkvormige afzetting van het metaal de vorm der voor een 

spiegel bestemde oppervlakte niet noemenswaard kan veranderd worden. Toch 

heeft men het gedurende de bewerking in zijne macht de afzetting op verschil- 

lende punten te versterken, d.i. het laagje plaatselijk te verdikken en zoo 

de gedaante des spiegels door aangebrachte kleine correctiën meer zuiver pa- 

rabolisch te maken. Dit en nog andere voordeelen die deze methode boven 

de verzilvering langs chemischen weg heeft, schijnen daaraan een toekomst te 

verzekeren voor de vervaardiging van spiegel-teleskopen en andere van spie- 

gels voorziene astronomische en physische werktuigen. HG. 

MINERALOGIE. 

Kunstmatige voortbrenging van robijnen, saphieren en andere gekristal- 

liseerde silicaten. — In de vergadering van 3 Dec. jl. vertoonde Prof. FREMY 

eenige door hem en den heer FEIL langs den chemischen weg, bij groote en 

langdurige hitte, voortgebrachte mineralen, die tot dusver alleen in den na- 

tuurlijken staat bekend waren, en met dezen geheel in samenstelling, kristal- 

vorm, hardheid enz. overeenstemmen. Daaronder behooren saphier, robijn en 

corindon, de hardste mineralen na den diamant. Het laat zich aanzien, dat 

daarvan ook voor de industrie partij zal kunnen worden getrokken, De ontdek- 

kers hebben de door hen gebezigde methode uitvoerig beschreven. Men vindt 

haar in de Compt. rendus, 1877, LXXXV, p. 1029, HG, 
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PHYSIOLOGIE. 

Inwerking van telephonische klanken op de spieren van een kikvorsch. — 

In eene vergadering van het medisch-physisch gezelschap te Würzburg, den 

5den Januari jl., bracht Professor Fiak de beide einden der draden van een 

telephoon in aanraking met de pootspieren van een gepraepareerden kikvorsch. 

Spreekt men nu in den telephoon, dan hebben verschillende klanken eene 

ongelijke werking. De klanken a, e, 7 hebben bijna geen invloed, maar o en 

vooral w (oe) doen heftige kramptrekkingen ontstaan. Het uitspreken van het 

woord “zucker’’ b. v. doet het praeparaat wegspringen, zelfs wanneer men 

het zachtjes zegt, terwijl men daarentegen zeer luid het bevel kan uitspreken: 

liege still’, zonder dat de spieren zich sämentrekken. 

De onderscheidene klanken doen derhalve elektrische stroomingen van onge- 

lijke kracht in den telephoon ontstaan ! 

Wij kunnen hier bijvoegen, dat deze proeven met goed- gevolg aan het 

physiologisch: laboratorium der Utrechtsche hoogeschool herhaald zijn. 

- HG, 

Dubbele leiding der zenuwen. — De vraag of de motorische zenuwen, be- 

halve van het centrum naar de peripherie ook van de peripherie naar het 

centrum geleiden, is, langs den experimenteelen weg, reeds door PHILIPPEAUX 

en VULPIAN, KÜHNE en laatstelijk door BENT bevestigend beantwoord. Intus- 

schen bleven er, wegens de samengesteldheid der daarvoor aangewende lichaams- 

deelen, nog altijd twijfelingen bestaan. De russische natuuronderzoeker BABU- 

CHIN heeft nu een object gevonden, dat het bewijs gemakkelijk en op over- 

tuigende wijze levert, namelijk het elektrische orgaan van Malapterurus electricus. 

Door BILHARZ weet men dat dit orgaan slechts een enkelen zenuwstam ont- 

vangt, die ontspringt uit een enkele reusachtige gangliencel en zich vervolgens 

door het geheele orgaan vertakt. BABUCHIN nu scheidde het achterste derde 

gedeelte der zenuw van het orgaan af en legde het over een glasstaafje. Bij 

elke doorsnede van het achtereinde ontstonden dan elektrische slagen, even 

alsof het vooreinde geprikkeld was. (Archiv. f. Physiologie, 1817, H. 3, 

p. 262.) HG. 

PLANTKUNDE. 

Snelheid van den waterstroom in de planten. — Vroeger zijn reeds on- 

derzoekingen hierover bewerkstelligd door Dr. mc. NAB. Dr. PrITzER heeft 
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deze herhaald en uitgebreid. Hij bezigde twee methoden. De eerste bestond 

daarin dat men bij met ruim water begoten planten de beweging der blade- 

ren naging, die het gevolg was van het dringen van het water uit den stam 

in de bladeren. Bij de tweede methode bezigde hij een lithiumzout in het 

water opgelost, en ging na wanneer spectroskopisch herkenbare sporen van li- 

thium in de bladeren herkenbaar waren, of wel hij bezigde ter begieting eene 

oplossing van 4 deelen indigo-karmijn en 1000 deelen water, hetgeen eenvou- 

diger is, omdat zich de opneming der kleurstof in de bladeren rechtstreeks 

herkennen laat. De grootste snelheid, vroeger door Mc. NAB bij Prunus Lau- 

rocerasus gevonden, bedroeg 40 duimen per uur, d.i. meer dan 1 meter. 

PriTzER vond echter bij Helianthus annus de inderdaad verbazingwekkende 

snelheid van 22 meters per uur. (Jahrb. f. wiss. Botanik, 1877, H. 2.) 

HG. 

Snelle groei van Vallisneria spiralis. — De heer A. w. BENNETT deed 

de volgende waarnemingen aangaande den groei van den bloemsteel eener 

Vallisneria spiralis in een aquarium. De eerste bloemknop verscheen op den 

Asten Juli van dat jaar, en haar steel was ten 3 uren ’s namiddags onge- 

veer 1,5 E. duim lang. Den 3den juli, ten 4 ure ’s namiddags, had de basis 

der knop juist de oppervlakte van het water bereikt, en de steel had toen 

een lengte van ongeveer 7 duim; vier dagen later, den 7den, ten 1 uur ’s na- 

middags — derhalve na een tusschentijd van 93 uren — had de steel de in- 

derdaad verrassende lengte van 43 duimen bereikt. Op dat oogenblik was de 

knop nog gesloten en de steel vertoonde zich geheel gestrekt, zonder neiging 

tot oprolling. Ten 10 ure ’s morgens op den 9deu bedroeg de lengte 45,5 

duim; de bloem was nu geopend en de onderste helft van den steel vertoonde 

sterke buigingen, zoodat het niet meer mogelijk was dien rechtuit te strek- 

ken. Den volgenden dag, den 40den Juli, ’s morgens ten 11 ure, had hij zijne 

grootste lengte bereikt, die van 48 duim, en tevens waren de bochten van 

het benedendeel nog toegenomen. (Americ. Journ. of Sc. a. Arts. 1877. p. 243.) 

HG. 

Voeding van Drosera rotundifolia. — Sommige plantkundigen hebben na 

het verschijnen van CH. DARWIN's Znsectworous Plants de noodzakelijkheid 

of de waarde van eene voeding met dierlijke stoffen voor de genoemde plant 

betwist, omdat DARWIN's proefnemingen die niet hadden kunnen bewijzen. 

In de vergadering der Zinnean Society van 17 Januari jl. heeft nu FRANCIS 

DARWIN proefnemingen medegedeeld, waaruit schijnt te blijken, dat de met 
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dierlijke stoffen gevoede planten in groei enz. de niet alzoo gevoede plan- 

ten verreweg overtreffen, en heeft alzoo aangevuld wat aan den arbeid zijns 

vaders ontbrak. (The Academy, Febr. 2. 1878, pag. 104). D.ù. 

„DIERKUNDE. 

Vijanden van de Phylloxera. — A. BLANKENHORN schreef daarover aan 

de Académie des Sciences naar aanleiding van de mededeeling van LALIMAN. 

(Bijblad bladz. 31.) Hij wees er daarbij op dat rirey (Sixt annual report 

of the State entomologist of Missouri, 1874) acht van die natuurlijke vij- 

anden van de Phylloxera beschrijft, waaronder ook de Syrphuslarven van 

LALIMAN. Hij gelooft dat de betrekkelijke zeldzaamheid van Phylloxera in 

Duitschland daaraan toe te schrijven is, dat de wijnstokken vóór de besmet- 

ting met zoodanige vijanden bevolkt waren, waaronder hij, voor de Phylo- 

xera der wortels, vooral Hoplophora arctata en Tyrogls yphus Phylloxerae 

noemt. (Compt. rend. Tom. LXXXV, pag. 1147). Ds 

Een nieuwe Gorilla. — De heeren ALIX en BOUVIER ontvingen van de 

heeren LUCAN en PETIT uit Landana in Congo het skelet en de huid van 

een volwassen vrouwelijke gorilla, geschoten aan de boorden van de Kouilo, 

dus uit een veel zuidelijker streek dan die, tot welke men tot dusver meende 

dat de gorilla beperkt was. Arrx en BOUVIER gelooven dat deze gorilla tot 

eene andere soort dan G'. gina behoort. Het dier is kleiner en de kop naar 

‘evenredigheid nog kleiner; de slaapgroeven zijn dieper; de schedel is achter 

de wenkbrauwbogen smaller, de ruimte tusschen de oogholten kleiner en in 

't midden van een meer vooruitstekenden kam voorzien; de omtrek der oog- 

holten is grooter, de jukbogen zijn langer en platter en de hoogte van de 

doornwijze uitsteeksels der eerste halswervels kleiner. De huid verschilt vooral 

daarin van die van G. gina, dat terwijl bij dezen de huid van den rug haar- 

loos of alleen met korte en afgesleten haren bekleed is, deze bij den Congo- 

gorilla met lange en dichte haren is bedekt, ’tgeen op verschillende hebbe- 

lijkheden van het dier ve te duiden. (Compt. rend. Tom. LXXXVI, pag. 56.) 

: LD EP 

Lwem- en kieuwaanhangsels van trilobiten. — Reeds vroeger zijn door 

BILLINGS en © WOODWARD zekere aanhangsels, die aan de buikzijde van 

sommige exemplaren van Asaphus platycephalus zijn waargenomen, als ge- 

| lede pooten aangeduid. Later heeft E‚ v. EicHwALD dit bevestigd. Nu zijn in 

| 
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den Trenton-kalk van de Trenton-falls, in den staat New-York, bij een 

groot aantal trilobiten, meer dan 200 dergelijke aanhangsels gevonden en 

onderzocht door Cc. D, WALCOTT. Volgens hem zijn zij geen ware pooten, maar 

half verkalkte bogen in de vliezen der buikvlakte, die tot bevestiging der bla- 

derige aanhangsels of bladpooten dienden. In den regel worden de trilobiten, 

die zulke aanhangsels vertoonen, in het gesteente op den rug liggend aange- 

troffen, hetgeen het meer en meer waarschijnlijk maakt dat de triboliten met 

de buikvlakte naar boven gekeerd zwommen. (N. Jahrb. f. Miner., Geol. 

u. Palaeontologie, 1817, p. 558, uit New-York State Mus. of Nat. Hist., 

Dec. 1876.) HG. 

Het samengestelde oog der insekten. — Prof. GRENACKER te Rostock 

heeft uit eenige onderzoekingen aan samengestelde oogen van verschillende in- 

sekten besluiten afgeleid, die eenigszins afwijken van de gewoonlijk daarvan ge- 

geven voorstelling, en heeft deze medegedeeld in de Klinische Monatsblättern 

Jür Augenheilkunde, Mei 1877. 

Vooreerst doet hij opmerken dat er zekere verschillen bestaan tusschen de 

oogen van onderscheidene insekten, op grond waarvan hij deze onderscheidt 

als acone, pseudocone en eucone. Deze verschillen zijn het gevolg van het al 

of niet of onvolkomen samengroeien der cellen, waaruit zich de kristalkegels 

vormen. Gewoonlijk zijn die cellen vier in getal. Acone oogen noemt hij de 

zoodanige, waarin die samengroeïing tot een enkelen kegel in het geheel niet _ 

tot stand komt. Muggen, oorwormen, sommige snuit- en bakkevers leveren 

voorbeelden daarvan. Pseudocone oogen, d.i. de zoodanige waarin de samen- 

groeïing der cellen tot kristalkegels onvolkomen is, vindt men bij Tabanus 

en andere vliegen. Mucone oogen, d.i. met volvormde kristalkegels, komen 

voor bij het groote meerendeel der overige insekten. 

Bij vergelijking der acone en pseudocone oogen met de bij vele insekten 

bovendien voorkomende enkelvoudige oogen (ocelli, stemmata) of de enkelvou- 

dige oogen der spinnen, blijkt dat de gezicht- of zenuwstaafjes, die zich on- 

middellijk aan elken kristalkegel aansluiten, geheel beantwoorden aan de re- 

tinacellen der enkelvoudige ‘oogen en dus elk aan een facet beantwoordend 

segment van een samengesteld oog de daaraan: toekomende retina heeft. GR. 

noemt daarom deze staafjes retinula. Morphvlogisch beantwoordt derhalve elk | 

segment van het samengestelde oog aan een geheel enkelvoudig oog; het sar 

mengestelde oog is dan eene opeenhooping van vele enkelvoudige oogen, iets 

dat trouwens reeds voorlang door anderen is aangenomen. 

Wat de physiologische verklaring van het zien door samengestelde oogen 

Add, 
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betreft, sluit hij zich echter aan bij de bekende theorie van JOH. MüLLER, 

namelijk die van het mozaikswijze (musivische) zien, waarbij physiologisch elke 

kristalkegel aan een afzonderlijk retina-deel en het geheele samengestelde oog » 

wat de werking betreft, aan een enkel enkelvoudig oog beantwoordt. Ha. 

De Cagots in Frankrijk en Spanje. — Tot aanvulling van het daarover 

vroeger (Bijblad 1877, bladz. 64) medegedeelde moge dienen, dat v. pr ROCHAS 

inderdaad melding maakt van het veronderstelde ontbreken bij de cagots van 

het oorlapje. Hij zegt evenwel dat de cagots volkomen den gewonen Béarnee- 

schen of Biscaaischen type van schedelvorm, lichaamsbouw, huid- en haar- 

kleur vertoonen, en dat het ontbreken van het oorlapje bij hen niet voorkomt, 

of ten minste niet meer dan bij de overige bevolking. Overigens vermeldt 

reeds AMBROISE PARÉ dat bij de lepreusen de ooren rond zijn wegens atro- 

phie van het oorlapje. PALAssou heeft in de vorige eeuw die bijzonderheid 

nergens onder de cagots waargenomen. Ten aanzien van de lepra moet men 

onderscheid maken tusschen de ware lepra der middeneeuwen en de leuce of 

witte lepra. Deze is een soort van albinisme, die niet enkel afhangt van ge- 

brek aan ontwikkeling van de kleurstof der haren en der huid, maar van 

een dieper gezetelde ziekelijke aandoening, en zich van het gewone albinisme 

onderscheidt door de vlasblonde kleur der haren, de blauwe kleur van den 

oogappel, de rimpelige opperhuid, aanzwellingen der lympathische klieren 

en den onaangenamen reuk, dien de door die ziekte aangetasten verspreiden. 

Die reuk gaf aan de Hollanders aanleiding om de lijders aan leuce, die zij 

in de tropische gewesten in groot aantal aantroffen, kakkerlakken te noemen. 

Van zulke lijders aan lewce nu acht pr Rrocnas de cagots afkomstig te zijn. 

D. L. 

ANTHROPOLOGIE. 

Tanden bij verschillende menschenrassen… — De opmerking daarover van 

den heer E. LAMBERT, op bladz. 30 van dit Bijblad, herinnert mij aan eene 

daarmede misschien in verband staande omstandigheid. De caries der snijtan- 

den, gewoonlijk “wolf” genaamd, is o.a. in ons vaderland zeer menigvuldig ; 

zeker is het ook dat de voorbeschiktheid daartoe in vele familiën erfelijk 

is. Nu schijnen vele nieuwere tandheelkundigen van oordeel te zijn, dat die 

tandziekte het gevolg is van het bederf van mondslijm of voedseldeeltjes, die 

tusschen de al te dicht bijeenstaande tanden blijven zitten en daartusschen 

uit niet of moeielijk te verwijderen zijn, zoodat het vergrooten der tusschen- 
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ruimten een voorbehoedmiddel tegen die caries zou wezen. De vraag is nu 

of zulk een dicht aaneensluiten der tanden, ’t geen met sterk orthognathisme 

en dus met kortheid der kaken kan samenhangen, ook eene ethnologische 

eigenaardigheid wezen kan, waaruit dan de slechte toestand der tanden bij 

sommige rassen te verklaren zou zijn. — Hangen bij de ‘meer prognathische 

rassen de grootere tusschenruimten der tanden en de sterkere ontwikkeling 

der kiezen ook misschien juist met het prognathisme samen? DL 

VERSCHEIDENHEDEN. 

Cryptogamisch ferment in typhoid bloed. — V. reLrz had den {2den Augus- 

tus gelegenheid eene lijderes aan eene typhoide ziekte eenig bloed te ontnemen. 

Het werd volgens de methode van PASTEUR met groote voorzorg tegen lucht- 

contact (warm gemaakte canule enz.) opgevangen in een kolf, gevuld met door 

hitte gezuiverde lucht. In een andere dergelijke kolf deed hij op dezelfde wijze 

eenig bloed van een gezonden hond, en in twee andere kolven gistende ammo- 

niakale urine, na voorafgegane filtratie. In November opende hij achtereen- 

volgens de vier kolven, en vond in het typhoide bloed eene enorme hoeveel- 

heid kleine eivormige korrels, waarvan sommige vrij waren, anderen in reek- 

sen van 3, 4 en 6 samenhingen, zoodat zij op korrelige draden geleken; zij 

vertoonden echter geen eigene beweging, zooals de bacteriën en vibrionen in 

rottend bloed (denkelijk ten gevolge van de concentratie van den door de stof- 

wisseling der cryptogamen in het bloed voortgebrachte gistingsproducten, die 

volgens NäcELI de levenswerkzaamheid van de cryptogamen zelve, die ze 

voortbrachten, verzwakken). In het bloed van den hond en in de urine vond 

hij niets dergelijks. Overigens verspreidde geen der vier vochten eenige rotach- 

tige lucht, — het typhoide bloed alleen een reuk sui generis. (Compt. rend., 

Tom. LXXXV, pag. 1288.) D. L. 
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NATUURKUNDE. 

Elektriciteit en zwaartekracht. II. — Bij de voorzetting der proefnemingen , 

vermeld op bl. 26 van dit Bijblad, is het volgende gebleken. 

1. De daar vermelde polarisatie was niet slechts na eene onderlinge ver- 

binding der elektroden gedurende een uur niet merkbaar verminderd; maar 

zelfs nadat deze meer dan 72 uren achtereen door een korten, dikken rood- 

koperdraad waren verbonden gehouden, vertoonde zij nog minstens 0,8 van 

haar vorig bedrag. Er scheen dus een chemisch, althans moleculair verschil 

te bestaan tusschen het metaal der beide centen — van verschillende jaren — 

welke als elektroden waren gebezigd. Zij werden dus vervangen door plaatjes van 

gelijke grootte, genomen uit dezelfde plaat galvanoplastisch verkregen koper, 

en, om de uitwerking van een niet volkomen gelijktijdig indompelen te ver- 

minderen of te voorkomen, werd de oplossing van kopersulfaat door toevoeging 

van eenige druppels natriumcarbonaat-oplossing zoover mogelijk geneutraliseerd. 

Toch vertoonde ook de zoo verkregen combinatie nog eene ongeliĳksoortigheid 

der beide plaatjes, die, toen de rheoskoop door een in de nabijheid op ge- 

schikte wijze geplaatste magneetstaaf ongeveer 16 malen gevoeliger was ge- 

maakt, eene afwijking van 6” deed ontstaan. 

2. Het gelukte na vele beproevingen door het doorleiden van een el. stroom 

in tegengestelde richting die ongelijksoortigheid zoo te verminderen, dat zij 

eene afwijking van weinig meer dan 0,5° teweegbracht, terwijl de buis hori- 

zontaal was geplaatst. Maar nu ook had het vertikaal stellen van deze laatste, 

of het omkeeren als zij zoo geplaatst was, op de afwijking geen merkbaren 

invloed. Het ís dus hoogst waarschijnlijk dat PiRAN1 niets anders dan het 

deor coruey lang bekende verschijnsel heeft waargenomen. 
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Ook het volgende is zeker nog der vermelding waard. De buis was, na de 

zoo even vermelde proefnemingen, gevuld en horizontaal liggend met onver- 

bonden elektroden, gedurende drie dagen bewaard geworden. Nu met den weder 

even gevoelig gemaakten rheoskoop verbonden, gaf zij een afwijking van om- 

streeks 2°. Bij het vertikaal plaatsen der buis vermeerderde die afwijking tot 

ruim 24°”, en bij het omkeeren week het naaldsysteem tot 22° aan de andere 

zijde der nul af. In beide gevallen volgde echter die afwijking niet dadelijk 

op de beweging, maar had tot haar ontstaan eenige seconden noodig. En bij 

het horizontaal plaatsen der buis kwam de afwijking nooit juist tot haar vorig 

bedrag van 2° terug, maar was dan eens eenige graden minder en dan weer 

meer, meestal in dien zin dat er van de laatst voortgebrachte afwijking een 

deel scheen over te blijven. Na eenig zoeken bleek het, dat dit alles aan niets 

anders te wijten was, dan aan de aanwezigheid in de buis van een kleine 

hoeveelheid afgescheiden koperoxyd, dat in het eerst in een streepvormig laagje 

over de lengte der buis gelijkmatig verdeeld was, maar zich bij het vertikaal 

stellen daarvan op de onderste elektrode verspreidde, en deze positief maakte 

tegenover de bovenste, onbedekte. Na het filtreeren der oplossing en het uit- 

spoelen der buis, was dan ook niets meer van zulke sterke afwijkingen te 

bespeuren en bleef alleen, toen de polarisatie opzettelijk weder tot eene af- 

wijking van 10° was gebracht het op bl. 26 vermelde, nu waarschijnlijk zui- 

ver, Colleysche verschijnsel over. LN. 

Diffusie der gassen. — In een vorigen jaargang van dit Bijblad is aange- 

geven hoe men de aanwezigheid van kwikzilverdamp in een glazen klok, die 

door dit metaal van de buitenlncht is afgesloten, kan aantoonen met behulp 

van een klein wijdmonds stopfleschje, waarin eenig iodium en waarvan de stop 

door een tusschengeplaatst 3 à 4 mM. breed reepje schrijfpapier belet wordt 

te sluiten. In de klok geplaatst, bedekt zich de bovenrand van dit fleschje en 

die van den stop spoedig met een laagje kristalletjes van kwikiodied , die door 

hun schitterend roode kleur ook van verre zichtbaar zijn, en dus de aanwe- 

zigheid van kwikdamp op meer dan 15 cM. afstands van het kwik, en dus 

ook de diffusie van dien damp duidelijk aantoonen. Met het oog op deze laatste 

kan de proef nog duidelijker en sprekender worden gemaakt door een hooger 

gasklok van b. v. 14 à 15 cM. wijd en 40 cM. hoog te nemen, en daarin 

twee fleschjes met iodium, als bover aangegeven, te plaatsen, het eene zoo 

laag en het tweede zoo hoog mogelijk. Bij een temperatuur van gemiddeld 15,5°C. 

begonnen zich na omstreeks 5 uren de eerste sporen van kwikiodied te ver- 

toonen, aan beide fleschjes gelijktijdig, en na 20 uur waren deze tot een 
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breeden zoom van kristallen aangegroeid, op beide fleschjes even duidelijk, 

niettegenstaande de rand van het eene nauwelijks 5, en die van het andere 

ruim 33 cM. boven de kwikoppervlakte was geplaatst. De dichtheid van kwik- 

damp is, naar DUMAS, 6,9 maal grooter dan die van dampkringslucht. 

LN. 

Zirconiumstaafjes voor het kydro-oxygeenlicht. — Men weet sinds lang dat 

deze zich gunstig onderscheiden van de kalkceylinders, doordat zij niet smelten 

nog ook vervluchtigen, en dus een èn in plaats èn in intensiteit veel stand- 

vastiger licht geven dan de laatstgenoemde. Prof. DRAPER te New-York heeft 

nu de bereiding van zulke staafjes uitvoerig beschreven in the American Jour- 

nal of science and art (daaruit les Mondes, XLV p. 343). Die bereiding 

blijkt vrij omslachtig te zijn, zoodat wij hier dienaangaande naar de opgege- 

ven bron moeten verwijzen en, wat erger is, zoodat ook niet licht iemand er 

aan denken zal om een of twee van die staafjes te gaan bereiden voor eigen 

gebruik. Het is daarom te hopen dat zij spoedig in den handel verkrijgbaar 

zullen worden. Voor dit geval merken wij hier nog aan dat, als de silica zui- 

ver is, zij geen sporen van smelting moet vertoonen, ook na een uur lang 

aan de hydro-oxygeenvlam te zijn blootgesteld geweest. Alleen in dit geval 

vermindert het licht niet in sterkte. 

LN. 

Elektrisch schrijven op glas. — De heer a. PLANTÉ overgiet de glasopper- 

vlakte waarop men schrijven of graveeren wil, eerst met eene dunne laag van 

eene geconcentreerde oplossing van salpeter. Is de oppervlakte niet plat maar 

bol, dan voegt men gom bij de oplossing, om haar minder vloeibaar te maken. 

Nu wordt een der elektroden van eene krachtige batterij gedompeld in de 

vochtlaag, terwijl men de andere elektrode in de hand neemt, en nu daar- 

mede als met een schrijfpen op het glas schrijft. De fijnheid der trekken hangt 

geheel af van de meerdere of mindere fijnheid der spits, waarin de elektrode 

uitloopt. (Bulletin de V'assoctation scientifigue, 6 Januari 1878). 

HG. 

SCHEIKUNDE. 

Vorming van nitraten en nitriten. — Algemeen neemt men op het gezag 

Van SCHÖNBEIN aan, dat het ozon zich, in de tegenwoordigheid van alkaliën , 

met de vrije stikstof verbindt, en dat zoo nitraten of nitriten gevormd worden, 
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Berruervor heeft de proeven van SCHÖNBEIN, onder aanwending van eenige 

voorzorgen die door dezen verzuimd zijn, herhaald, en is tot een negatief 

resultaat gekomen. Alleen wanneer het ozon onder den invloed der elektriciteit 

geboren is, heeft er zulk een verbinding plaats, niet wanneer het zijn oor- 

sprong aan de langzame verbranding van phosphorus te danken heeft. Het is 

dus niet het ozon als zoodanig, maar de elektrische ontladingen, die aanlei- 

ding tot de verbinding geven. (Ann. de Chim. et de Phys. Dec. 1877, p. 441). 

HG. 

Vastlegging van stikstof in organische stoffen onder den invloed van zwakke 

elektrische ontladingen. — Berrnevor heeft zijne vroeger reeds medege- 

deelde proeven hierna met nieuwe toestellen voortgezet. Hij bevond o. a. dat 

dextrine in den loop van acht maanden ongeveer twee duizendsten van haar 

gewicht aan stikstof uit de lucht kan opnemen. Het is niet veel, maar kan 

toch helpen ter verklaring der stikstof opgenomen door planten, die in een 

sedert lang onbemesten bodem groeien. (Ann. de Chim. et de Phys, Dec. 1877, 

p. 456). HG. 

PHYSIOLOGIE. 

Temperatuur der hersenen. — Broca deelde in de vergadering der Asso- 

ciation frangaise van 30 Aug. j. 1. mede, dat hij getracht had door plaat- 

sing van zeer gevoelige thermometers, van boven omhuld van water, op ver- 

schillende plaatsen van het hoofd, de temperatuur van de daaronder gelegen 

hersenen te bepalen. Werkelijk is het hem gelukt , bij proeven op eenige in- 

ternen en studenten constante verschillen waar te nemen. Zoo is in den toe- 

stand van rust de linker helft 0°,1 warmer dan de rechter, maar bij werk- 

zaamheid, b. v. onder hardop voorlezen, houdt dit verschil op; de gemid- 

delde temperatuur van den lobus occipitalis is 32°,92, die van den lobus 

temporalis 33°,72, die van den lobus frontalis 35°,28. Wanneer de hersenen 

uit den toestand van rust in dien van werkzaamheid overgaan, dan klimt 

de temperatuur; zoo b. v. na tien minuten van hardop voorlezen, met onge- 

veer '/, graad. (Revue scientifique 1817, 13 Sept., p. 257.) 

HG. 

Kleurstoffen der retina. — De merkwaardige ontdekking van BOLL , reeds vroe- 

ger (Bijblad 1877, p. 37) vermeld , dat de retina in het duister eene roode kleur- 

stof (sedert erythropsine genoemd) bevat, heeft den heer STEFANO CAPRANICA 
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aanleiding gegeven om de gekleurde vetbolletjes, die in de retina van Vogels 

en Reptilien voorkomen, iets nader mikrochemisch te onderzoeken. Uit zijn 

onderzoek volgt, dat de gele kleurstof daarin dezelfde is als de zoogenaamde 

luteïne, die in de corpora lutea der koe (in 1866) gevonden is,en die sedert 

gebleken is eene in het dieren- en plantenrijk zeer verbreide stof te zijn, 

daar zij behalve in de corpora lutea van het ovarium der zoogdieren, in 

het bloedserum, in het vetweefsel, in het gele vet der melk, in den eidojer 

van vogels, reptilien, enz., ook in bladeren, bloembladen, antheren, bij een 

groot aantal planten is aangetroffen. 

Deze luteïne verkleurt spoedig aan het licht, ofschoon niet zoo snel als de 

erythropsine. Deze laatste schijnt uit de luteïne haar oorsprong te hebben. 

Althans haar oplossing in zwavelkoolstof heeft volkomen gelijke kleur als de 

roode kleurstof van het netvlies. Meer hierover vindt men in het Archiv. f. 

physiologie 1877, p. 233. HG, 

PLANTKUNDE. 

Ademhaling van ondergedompelde waterplanten. — De heer BARTHOLEMY , 

professor aan het lyceum te Toulouse, heeft eenige proeven genomen , die wel ge- 

schikt zijn om eenigen twijfel te doen ontstaan aangaande de juistheid der gevolg- 

trekkingen, die men uit vroeger in het werk gestelde proefnemingen , inzonderheid 

de bekende van croëz en GrATIOLET, heeft afgeleid, In plaats van, gelijk 

men tot dusver gedaan heeft, waterplanten in met water gevulde klokken 

aan de zon bloot te stellen, heeft B. in een vijver, waarin Potamogeton en 

andere Najadeën in grooten overvloed groeiden, deze planten met klokken, die 

met water gevuld waren, overdekt. Werd de proef nu zoo ingericht, dat de 

klok zelf geheel onder water was, dan stegen, zelfs gedurende een tijdsverloop 

van een maand, slechts zeer weinige gasbellen daarin op, die allen uit stik- 

stof bestonden. 

Werd de klok met haar bovengedeelte boven het watervlak gehouden, maar 

zoo dat de planten zelve daaronder bleven, dan had er eene iets sterkere, 

ofschoon nog zeer geringe ontwikkeling van luchtbellen plaats. 

Eerst wanneer niet alleen het bovengedeelte der klok, maar ook de plan- 

ten daarin zich boven het algemeene watervlak verhieven, werd de gasont- 

wikkeling sterker. Bij ontleding van het dan verkregen gas, vond hij dat 

het op den eersten dag 92 proc. stikstof bevatte, op den tweeden dag 85 

proc,; op den derden dag was de hoeveelheid zuurstof gestegen tot 20 proc., 
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op den vierden tot 28 en 30 proc. , en deze laatste verhouding bleef gedurende 

de drie volgende dagen bestaan. 

De heer BARTHOLEMY leidt uit deze proeven af, dat de waterplanten in 

hun natuurlijken staat geen gas afscheiden, zelfs niet wanneer zij door de 

zon beschenen worden, en dat de gasontwikkeling, die men heeft waargeno- 

men, aan de wijze van proefneming moet worden toegeschreven en een gevolg 

is van verwarming en verminderde drukking, waardoor een gedeelte van het 

in de planten bevatte gas naar buiten komt. (Annales de Chim. et de 

Phys., 1878 Sme sér, XIII p. 140.) HG 

ANTHROPOLOGIE. 

Vermeerdering van bijziendheid. — DR. LORING te New-York heeft eene 

brochure uitgegeven, waarin hij de vraag behandelt, of het menschelijk oog van 

vorm verandert onder den invloed van de moderne opvoeding. Hen stelselmatig 

onderzoek van de oogen van groote aantallen leerlingen aan openbare scholen 

in Duitschland, Rusland en de Vereenigde Staten heeft aangetoond , dat school- 

werk en studie de krachtigste oorzaak is van bijziendheid, die in haar wezen 

bestaat in eene verlenging van den antero-posterieuren diameter van den oog- 

bol. Het getal bijzienden is dan ook in Duitschland tot eene schrikbarende 

hoogte geklommen,en de vraag rijst, of er geen gevaar is, dat in de beschaafde 

wereld bijziendheid de regel, een normaal gezichtsvermogen eene uitzondering 

zal worden. Ofschoon de erfelijkheid van de bijziendheid niet ontkennende, 

meent LORING toch, dat die slechts in de tweede plaats als. oorzaak van bij- 

ziendheid te noemen is, omdat de erfelijkheid, zoo zij de eenige oorzaak was, 

tegengewerkt zou worden door de natuurlijke neiging van den oogbol om tot 

den normalen type terug te keeren, — eene neiging die nu door de gevolgen 

van overmatige studie wordt tegengewerkt. (The Academy, March 9,1878, 

pag. 217). Dein Lie 

DIERKUNDE. 

Verhouding van het maaksel van krokodillen tot den aard van hunne 

prooi. — Prof, oweN heeft de aandacht gevestigd op de wijzigingen, die de 

structuur der dieren heeft ondergaan, om ze voor een hoogeren levensvorm 

geschikt te maken. Hij merkt op, dat koudbloedige waterdieren meer het voed- 

sel van de krokodillen uit de secundaire periode dan van die van latere tijd- 

perken zijn geweest. Bij de eersten zijn de rugwervels amphicoelisch of bicon- 

caaf, evenals bij de visschen, — bij de latere krokodillen zijn zij procoelisch 
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of alleen van voren concaaf. Daar de procoelische type meer geschikt is voor 

snellere beweging op het droge, mag men vermoeden dat hij in verband staat 

met het verschijnen van zoogdieren in de tertiaire periode. Ook was de wapen- 

rusting van de mesozoische krokodillen veel sterker dan die van hunne op- 

volgers; trouwens, zij hadden die noodig om zich te beschermen tegen de 

ichthyosauri en andere vreeselijke sauriers, die met hen in ’t water leefden, 

terwijl de procoeliers door zulk een zwaar pantser in hunne beweging op het 

land belemmerd zouden zijn geworden. Voorts gaf de meer achterwaartsche 

plaatsing der gehemelte-neusgaten bij de tertiaire krokodillen dezen het 

vermogen om een zoogdier onder water te houden zonder zelven nadeel te on- 

dervinden. De korte voorste ledematen der mesozoische krokodillen maakten hun 

het snelle zwemmen gemakkelijk, terwijl de grootere voorpooten van de latere 

vormen meer geschikt zijn voor plaatsbeweging op het droge. (The Academy, 

March 2, 1878, pag. 192). SD Te 

Visschen in het meer Nicaragua. — Reeds meer dan eens is in den loop 

der laatste jaren gewag gemaakt van het vinden van soorten van dieren in 

zoetwater-meeren, ver van de zee, waarvan de naaste verwanten zeedieren 

zijn. Een geval van dien aard is oplangs weder door de heeren aruL en 

BRONSFORD aan de Philadelphische akademie van natuurwetenschappen mede- 

gedeeld. In het meer van Nicaragua vonden zij, behalve echte zoetwatervis- 

schen uit de familiën der Cichliden en der Characinen, ook een soort van 

Megalops, een haai en een zaagvisch. Iets dergelijks was ook reeds waarge- 

nomen in een zoetwatermeer op de Philippijnsche eilanden, waarin een honds- 

haai en een zaagvisch gevonden zijn. Zulke gevallen schijnen tot voorzichtig- 

heid te manen om piet dadelijk uit het vinden van fossilen, welke het naast 

overeenkomen met tegenwoordig uitsluitend in de zee levende dieren, te be- 

sluiten dat op de vindplaats eenmaal ook zee is geweest. Toch is de meest 

waarschijnlijke verklaring van zulk een gemeenschappeliĳjk voorkomen van zoet- 

en zeewatervormen, dat meeren die eenmaal met de zee in verband stonden 

en dus zout water bevatten, later, door allengsche verdwijning van de openin- 

gen waardoor zij met de zee gemeenschap hadden, in zoutwater-meeren ver- 

anderd zijn, en dat derhalve de schijnbare zeewatervormen de eenigszins ge- 

wijzigde afstammelingen van ware zeedieren zijn. (Nature, 11 Oct. 1877, p. 505. 

HG. 

Een nieuwe soort van waivisch. — Uit waarnemingen door de Amerikaansche 

natuurkundigen corr en SCAMMON, gedeeltelijk bevestigd door P‚ 3. VAN BENEDEN, 
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blijkt, dat op de westkust van Amerika een geheel eigendommelijke soort van 

grooten walvisch leeft, die noch tot Balaenoptera noch tot Balaena kan ge- 

bracht worden. De Amerikaansche visschers bestempelen hem met de namen 

van Devil-fish, Gray-back, Hard-head, Mussel-digger , Ripsack. Corr heeft 

daaraan eerst den naam AÁgaphelus glaucus, later dien van Rhachianestes 

glaucus gegeven. Hij mist een rugvin, maar heeft korte, breede gladde baar- 

den en een groeve ter weerszijde van de bovenkaken. Het meest in het oog- 

vallend kenmerk is, dat de huid niet gelijkmatig zwart maar grijs gevlekt is. 

Op de huid van den rug en de vinnen bevinden zich Cirripedien van een bij- 

zondere soort en ook Cyamus, even als bij de Balaena mysticetus. Hij be- 

reikt eene lengte van 40 tot 44 voet. Reeds is deze soort door de jacht, die 

de Amerikaansche visschers er sedert eenige jaren op maken, in aantal zeer 

verminderd. (Bull. de Acad. de Bruaelles, 2 Fevrier 1877.) 

HG. 

VERSCHEIDENHEDEN. 

Manganium in het bloed. — Rrcner heeft de hoeveelheid van manganium 

in het bloed bepaald door groote hoeveelheden bloed tot asch te verbranden, 

of door de organische bestanddeelen er van door chloor te vernielen, en dan 

het manganium door den galvanischen stroom te precipiteeren. Hij vond een- 

maal in 1 kilogram ossenbloed 2,5 milligr. NO, en 584 iĳzeroxyde; in een 

ander geval 0,5 milligr. NO, met 495 iĳzeroxyde. Uit 250 kub. centim. 

menschenbloed verkreeg hij eens een spoor van manganium, dat te klein was 

om te worden bepaald, — een andermaal eene hoeveelheid, overeenkomende 

met 3 milligr. per kilogram bloed. Hij meent dat dit pleit voor de meening 

dat het in bloed gevonden manganium moet beschouwd worden als een toe- 

vallig bestanddeel, afkomstig van het voedsel (Bulletin de U Académie de 

medecine, 1871, no. 46). Dll 
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STERREKUNDE. 

Een zonderling meteoor. — De heer PAUL MAGNIER, civiel-ingenieur te 

Gray, deelt, in het Bulletin de l'Association scientifigue de France, van 6 

Jan. 1875, het volgende mede aangaande een vreemd verschijnsel, dat den 

25 November j.l. te Gevingey, een station aan den spoorweg van Besangon 

naar Lyon, door den station-chef aldaar zoude gezien zijn. 

Ten 6 u. 30 m. zag deze namelijk in het zuiden een vuurbol, half zoo 

groot als de maan, neerdalen met de snelheid van een zoogenaamde verschie- 

tende ster, terwijl zich daarachter een lichtende vonkenstreep vormde. Toen 

deze bol beneden gekomen was, of, zoo als de verhaler het uitdrukte, den 

grond bereikt had, sprong hij weder op en vloog met gelijke snelheid in te- 

gengestelde richting naar boven, totdat hij weder op de vroegere hoogte was 

gekomen. Daar bleef de vuurbol eenige oogenblikken onbeweeglijk, om ver- 

volgens nogmaals neder te dalen en daarna weder op te springen, enz. Deze 

heen- en weergaande bewegingen herhaalden zich gedurende een half uur een 

vijftiental keeren. Omstreeks 7 uur verdween het verschijnsel, zooals de sta- 

tion-chef meende, achter een wolk. 

Niet overbodig is het hierbij te voegen, dat dienzelfden avond, ten 11 u. 

30 m., dus vijf uren later, zich een hevig onweder ontlastte over de geheele 

streek, te midden waarvan Gevingey aan den voet van het Juragebergte ge- 

legen is. 

Zoude men hier wellicht een dier zonderlinge zoogenaamde foudres globu- 

laires gehad hebben, waarvan ARAGO in zijn bekende Notice sur le tonnerre 

verscheidene gevallen bijeen heeft verzameld en die ook later herhaaldelijk 

vermeld zijn ? HG, 

7 
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NATUURKUNDE. 

Een wekkerapparaat bij de telephoon. Het is zeker reeds door velen op- 

gemerkt, maar zoover mij bekend is nog nergens opzettelijk vermeld, dat de 

telephoon zelf uitmuntend geschikt is om zijn eigen wekkersignalen te geven. 

Wanneer men op elk station de omwinding van een klein inductie-apparaatje 

in de stroombaan opneemt, zooals dit, tot medisch gebruik ingericht, voor 

geringen prijs te verkrijgen is, dan veroorzaakt het in werking brengen daar- 

van op een der stations een geratel in beide telephonen, dat in een vertrek 

van meer dan 40 meters lang en 6 breed overal duidelijk te hooren is, ook 

wanneer daarin nog eenig ander gedruisch heerscht, en terwijl er in de 

stroombaan nog bovendien een weerstand is gevoegd, welke met dien van eenige 

kilometers telegraafdraad gelijk staat. De primaire inductiestroomen van zulk 

een toestelletje treden, gelijk bekend is, steeds in dezelfde richting naar 

buiten, en het is dus gemakkelijk om de beide telephonen daarmede zoo te 

verbinden, dat de magneetstaafjes daardoor wel versterkt, maar niet verzwakt 

kunnen worden. 

Voor korte stroombanen, van b.v. 50 à 100 meters, kan men het induc- 

tie-apparaat geheel weglaten en een enkel Bunsenelement gebruiken, dat, als 

men een weksignaal wil geven, tijdelijk in de daartoe geopende geleiding wordt 

gevoegd met de een of andere ruwe oppervlakte, die van een gewone vijl 

b. v., welke met de eene pool van het element is verbonden. Als dan de an- 

dere pool met het eene eind der geleiding verbonden is en het andere eind 

langs de vijl wordt gestreken, dan ratelen de telephonen zeer hoorbaar. 

LN. 

Duplextelegraphie. Door dezen, naar het schijnt, in het Engelsch zeer ge- 

bruikelijken naam duidt ScHWENDLER, telegraafingenieur in Bengalen, het 

geliĳktijdig overseinen van twee verschillende berichten aan, in tegenoverge- 

stelde richting langs denzelfden draad. Hij doet dit in een zeer lezenswaardig 

opstel, dat uit het Journal of the asiatic society of Bengal, door het Jour- 

nal télégyraphique, is overgegaan ìn Car!’s Repertorium (XIV, S. 205). ScHWEND- 

LER geeft daarin eene uitvoerige beschrijving en berekening van alle vereisch- 

ten, waaraan de toestellen tot het dubbelseinen moeten voldoen, en van de 

bijzonderheden, waarop bij het gebruik daarvan moet worden gelet. Hij doet 

dit alles voorafgaan door een historische inleiding, waarin hij vooral de hin- 

derpalen opspoort, die tot heden de toepassing daarvan hebben in den weg 
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gestaan. Volgens hem heeft het dubbelseinen wel degelijk een praktische toe- 

komst. Vooral daarom meenden wij hier de aandacht op zijn arbeid te moe- 

ten vestigen. LN. 

Elektrisch dieplood. — E. seMmMOLA (U Elettricista, IT, p. 376 en Buiblät- 

ter zu den Annalen der Physik und Chemie, II S. 171) beschrijft zulk een 

werktuig, waarin, gelijk lang voor hem reeds door anderen was voorgeslagen, 

zoodra het den grond raakt, twee geleiddraden met elkander in verbinding 

worden gebracht, die met de lijn van het schip worden neergelaten, en dus 

een stroombaan wordt gesloten, zoodat die aanraking als ’t ware naar het schip 

wordt overgeseind. Bovendien maakt diezelfde aanraking een drijver los, die 

opstijgt en aan de oppervlakte de plaats moet doen kennen, waarheen het 

lood bij het neerlaten was afgedreven. LN. 

Afstooting door geluidstrillingen. — Een resonnator, behoorlijk afgestemd 

op den toon van een stemvork en zeer bewegelijk opgehangen, wordt duide- 

lijk afgestooten, zoodra men de opening der klankkas van de trillende vork 

nabij die van den resonnator brengt. De beste wijze om dit zichtbaar te ma- 

ken bestaat in het gebruik van een cilindrischen resonnator van gegomd tee- 

kenpapier, die aan een houten latje is vastgemaakt, welk laatste met behulp 

van een tegenwicht en een glazen dopje op een spits, bewegelijk is geplaatst. 

Dvorak beschrijft deze wijze om het door hem vroeger ontdekte verschijnsel 

zeer duidelijk zichtbaar te maken (Annalen der Physik und Chemie N. EF. 

HI S. 328) met nog een aantal belangrijke bijzonderheden. Dienaangaande 

naar de opgegeven bron verwijzend, hebben wij toch gemeend , het bovenstaande 

hier kortelijk te moeten overnemen, als een sprekende demonstratie van het 

ook uit de aantrekking naar trillingsbuiken blijkende feit, dat de verdichtin- 

gen in een trillingsknoop door de opvolgende verdunningen niet geheel wor- 

den opgewogen. 

Om jegens een verdienstelijken landgenoot rechtvaardig te zijn, moeten wij 

hierbij evenwel doen opmerken, dat een gedeelte van DvoRAK’s uitkomsten , 

langs vrijwel denzelfden weg, reeds vroeger door Dr. J. NIEUWENHUIZEN 

KRUSEMAN zijn verkregen, LN. 

Nikkelstaal. — In hare zitting van 25 Februari 11. heeft BOUSSINGAULT 

aan de Académie des sciences de uitkomsten medegedeeld van zijn onderzoek 

aangaande de vraag, of nikkel niet misschien even als ijzer, door verbinding 



592 WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 

met kool, de eigenschappen van staal zou kunnen verkrügen. Het blijkt daar- 

uit dat dit volstrekt niet het geval is. Staal kan dus door vermenging met 

nikkel niet worden verbeterd, ook niet wat de vatbaarheid voor roesten aan- 

gaat, hetgeen BOUSSINGAULT nog door opzettelijk onderzoek heeft bewezen. 

LN. 

Geleidingsvermogen voor warmte. — AyRrToN en PERRY, professors aan 

de keizerlijke school voor ingenieurs te Tokio, Japan, hebben (Philosophical 

magazine V p. 241) een uitvoerige reeks van onderzoekingen en berekenin- 

gen gepubliceerd, die zij met hulp van zes hunner japanneesche studenten 

hebben verricht, aangaande het geleidingsvermogen van eene, zoo als altijd 

de warmte, slecht geleidende steensoort. Op grond van een der vergelijkin- 

gen in FourteR's classiek werk: Phéorie de la chaleur, hebben zij die verkregen 

door, met behulp van een thermo-elektrisch element, de temperatuur-verande- 

ringen waar te nemen en te meten in het midden van een steenen bol, die, 

na vooraf tot eene bepaalde temperatuur te zijn verhit, in een waterstroom 

van steeds denzelfden warmtegraad werd gedompeld gehouden. Van alle be- 

kende methoden schijnt ons de hunne het best geschikt om aan de onzeker- 

heid, die tot nog toe aangaande het geleidingsvermogen van slechte geleiders 

heeft geheerscht, een einde te maken of die althans zeer te verminderen. 

LN. 

SCHEIKUNDE. 

Kristallen van kalk, strontiaan en baryt. — Tot dusver kende men CaO, 

SrO en BaO slechts in amorphen toestand. Het is aan Dr. G. BRÜGELMANN 

gelukt, hen in gekristalliseerden toestand te verkrijgen door gloeïing hunner 

salpeterzure zouten. Voor kalk kan men de gloeiing- verrichten in een porce- 

leinen smeltkroes. Voor strontiaan en baryt, die spoediger koolzuur en water 

opnemen, is het novdig het salpeterzure zout in eene porceleinen kolf of re- 

tort te brengen, die na de gloeiing stuk geslagen wordt, om de kristallen 

te verzamelen die, nog warm zijnde, in een glazen buisje worden overgebracht. 

Van alle drie de genoemde stoffen zijn de kristallen klein, zoodat hun ge- 

daante alleen goed onder het mikroskoop kan herkend worden. Onder de 

kalkkristallen zijn er echter die 4 millim. groot worden. De gedaante der 

kristallen is bij alle drie de stoffen dezelfde, namelijk die van kuben en hexa- 

öders, behoorende tot het regulaire stelsel. (Ann d. Phys u. Chemie, 18717 

N° 411 p. 466). HG, 
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Vluchtigheid van calcium, barium en strontium. — Tegenover de onlangs 

door CAILLETET en PICTET bewezen samenpersbaarheid der vroeger zooge- 

naamde permanente gassen, staat de onlangs door MALLET bewezen vluch- 

tigheid der bovengenoemde aardmetalen. Voor de wijze van proefneming 

verwijzen wij naar het oorspronkelijke, in Liepie’s Annalen der Chemie 1877, 

Bd. 190 p. 62. Het zij voldoende hier te vermelden, dat bij eene zeer sterke, 

gedurende 5 tot 6 uren onderhouden hitte, onder de tegenwoordigheid van 

aluminium, dat daarbij reduceerend werkte, vervluchtigd werd : 

van kalk 2,24 tot 3,15 proc. 

„ baryt HTO td 1e 

„ strontium DSA 

De tegenwoordigheid der genoemde metalen in de vlam van kooloxyd die 

uit den oven kwam, werd ook spectoskopisch aangetoond. HG. 

BS BOL OG PE 

Daltonisme. — Professor DELBOENG, die zelf daltonist is, en professor 

SPRING, die normale oogen heeft, hebben zich vereenigd, om de onder dien 

naam bekende kleurblindheid nader te bestudeeren. Een uitvoerig verslag 

hunner bevindingen, waaraan ook een paar andere daltonisten hebben deel- 

genomen, vindt men in de Revue scientifique van 23 Maart 1878, p. 889. 

Wij stippen daaruit slechts enkele hoofdpunten aan. Vooreerst leiden zij uit 

hunne waarnemingen af, dat de bekende theorie van YOUNG-HELMHOLTZ de 

verschijnselen niet geheel verklaart en stellen zij daarvoor een andere in plaats, 

waaromtrent wij naar het oorspronkelijke moeten verwijzen. Deze theorie ech- 

ter had perLBOEUF er toe geleid om te gelooven dat, indien de gekleurde 

voorwerpen door eene gekleurde middenstof werden gezien, waardoor zekere 

gedeelten van het spectrum worden geabsorbeerd, een daltonist in staat zoude 

worden gesteld om dezelfde kleuren te onderscheiden als iemand wiens oogen 

normaal zijn. Werkelijk bevonden zij dat dit het geval was bij het zien door 

eene dunne laag eener oplossing van fuchsine in water vermengd met alko- 

hol. Dat dit wellicht ook een gedeelte der werking van het zoogenaamde 

retina-purpur verklaart, valt in het oog. Maar bovendien bleek het dat, 

wanneer iemand met normale oogen door eene dunne laag eener oplossing 

van chlornickel ziet, hij tijdelijk in een daltonist is verandert. 

HG, 
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PLANTKUNDE. 

Invloed van het licht op de ontwikkeling van Bacteriën. — De heeren 

A. DOWNES en TH, P. BLUNT vulden acht proefglaasjes met eene versch be- 

reide PASTEUR'sche oplossing, en hulden vervolgens vier daarvan in loodblad, 

zoodat het licht geheel buiten gesloten was, terwijl de vier anderen bloot 

bleven. Allen werden bedekt met los sluitende kapjes uit dezelfde stof en 

daarop geplaatst buiten een naar het Zuid-oosten gekeerd venster. Na 10 

dagen leerde het onderzoek dat de vloeistof in de bedekte glaasjes troebel 

was geworden door tallooze bacteriën, terwijl die in de onbedekte glaasjes 

helder was gebleven. Deze proef werd nog op verschillende andere wijzen her- 

haald, en daaruit bleek in het algemeen dat de invloed van het licht scha- 

delijk is voor de ontwikkeling van bacteriën en desgelijks, hoewel in mindere 

mate, voor andere mikroskopische zwammen, die de oorzaken van rotting en 

gisting zijn. Mogelijk is hierin de reden gelegen, waarom proeven over au- 

togenesis, door verschillende waarnemers op overigens gelijke wijze genomen, 

tot zoo uiteenloopende resultaten hebben geleid. (Proc. of the Royal Soc. 

1877 XXVI p. 488). HG. 

Invloed van vreemd pollen op daarmede bevruchte planten. — De heer 

H, ANDERSON te Edinburgh bevruchtte eene Fuchsia, die bloemen droeg met 

roode kelk- en witte bloembladen, met het pollen van de Nieuw-Hollandsche 

Fuchsia procumbens. Uit de daardoor verkregen zaden ontstonden planten 

die — althans wat de bladen aangaat, want de bloemen hadden zich nog niet 

geopend — tusschen de beide ouders in staan. Doch hetgeen het merkwaar- 

digst is, de tijdens de bevruchting nog ongeopende bloemen vertoonden, 

toen zij zich openden, geen zuiver witte, maar rood en wit gevlekte bloem- 

bladen. De invloed van het bevruchtingsproces had zich dus aan de geheele plant 

medegedeeld. Iets dergelijks zag A. bij een Calceolaria met witte bloemen, 

die bevrucht was met het pollen eener Calceolaria met karmijn-roode bloe- 

men. Alleenlijk bepaalde zich hier de verkleuring tot de bloemen zelve die 

bevrucht waren. (Archives d. sc. phys. et natur. 1877 p. 420, uit de Gar- 

dener’s Cronicle). HG. 

DIERKUNDE. 

Nieuw-Guineesche Echidna’s. De ontdekking van deze is uit zoö-geographisch 

pogpunt zoo belangrijk, omdat zij de eerste Monotremen zijn, die buiten de 
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grenzen van het Australisch vastland bekend zijn geworden, en ik meen daarom 

bij het in dit Bijblad (1877, bladz. 47 en 1878, bladz. 16) reeds vermelde 

hier nog het volgende te mogen voegen. Het Parijsche museum is twee vol- 

ledige exemplaren machtig geworden van Tachyglossus Bruijn van PETERS 

en DORIA, en deze soort is thans beschreven in het eerste stuk van de door 

P. GERVAIS uittegeven Ostéographie des Monotrèmes vivants et fossiles. Hij 

heeft er den geslachtsnaam van Acanthoglossus aan gegeven. Bij dit dier 

bestaan aan elken voet slechts drie goed ontwikkelde en van nagels voor- 

ziene teenen; de 4e en 5e teen zijn rudimentair. De snavel is zeer verlengd 

en eenigermate gebogen, zoodat de schedel eene zonderlinge gelijkvormigheid 

vertoont met dien van Apteryz. Aan den ruggegraat zijn 17, in plaats van 

15 borstwervelen, en bovendien biedt het skelet eenige andere minder be- 

langrijke bijzonderheden aan. De tong is cylindrisch en zeer lang, de punt 

er van vormt een kleine spatel of guds, gewapend met hoornachtige knob- 

beltjes, waarvandaan de naam Acanthoglossus. De dieren waren gevangen 

in de bergen van Karons, in het noorden van Nieuw-Guinea, waar zij door 

de inboorlingen Nokdiak genaamd worden; deze jagen ze met honden, gra- 

ven hunne holen uit en eten hun vleesch. — De tweede soort, die de eerste 

in de zuidelijke streken van het eiland vervangt, is Tachyglossus Lawesi, 

en is een ware Tachyglossus, maar er is nog weinig over vermeld dan 

de korte beschrijving door PIERSON RAMSAY in het 2e deel van de Procee- 

dings of the Linnean Society of New South Wales. (The Academy, April 

6, 1878, pag. 306). DL. 

De muskiet en de bloed-filaria. — In de vergadering der Linnean So- 

ciety van 7 Maart jl. werd een opstel van Dr. P. MANSON over Filaria san- 

guinis hominis gelezen, waarin hij beweert dat die filarien in het bloed ko- 

men door het drinken van water, waarin eieren gelegd zijn door muskieten , 

die menschenbloed hebben gezogen, waarin filarien aanwezig waren. Hij haalde 

een Chinees, wiens bloed blijkens een voorafgaand onderzoek rijk was aan 

filarien, over om een nacht in een vertrek vol muskieten door te brengen. 

Des morgens werden de met bloed opgevulde muskieten gevangen en mikros- 

kopisch onderzocht, en het bleek dat één bloeddroppel uit een muskiet 120 

filarien bevatte, terwijl een druppel bloed uit den vinger van den man er 

slechts omstreeks 30 inhield. Het embryo, met water in het lichaam geko- 

men, doorboort de weefsels van het spijskanaal en komt zoo in het bloed, 

waar het zich ontwikkelt en vermenigvuldigt. (The Academy , March 23, 

1878, pag. 264) — Uit het korte referaat is de juiste betrekking tusschen 
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de eieren der muskieten en de filarien, die zij in het bloed brengen, niet 

duidelijk op te maken. Uit eene uitdrukking daarvan zou men bijna opmaken, 

dat MANSON meent dat uit die eieren gewone muskietenlarven ontstaan, 

indien zij niet in het spijskanaal komen, maar filarien, wanneer dit laatste 

wel het geval is. DL. 

MENSCHKUNDE. 

Oorspronkelijke uitgebreidheid van het Papoea-ras. — In het Anthropo- 

logical Institute las de heer FRANCIS A. ALLEN, den 26 Maart jl., een opstel 

daarover voor. Hij trachtte daarin aan te toonen dat het Papoea-ras zich 

oudtijds westwaarts zoover als Afrika en oostwaarts zoover als Amerika heeft 

uitgestrekt. Vooral drukte hij op hetgeen HERODOTUS zegt van de oostelijke 

en westelijke Aethiopiers (VII, 70] en van de zwarte Colchers [IL, 104], 

en wees hij op de legende van den Aziatischen MEMNON [IT, 106 en V, 

53, 94 ?], alsmede op het bestaan van zwarte rassen in Centraal-Amerika 

nog in het historische tijdvak. (The Academy, April 6, 1868 pag. 306). — 

Het opstel van ALLEN is, zoover mij bekend is, nog niet in druk verschenen, 

en zijn betoog is dus nog niet voor discussie vatbaar. Intusschen schijnt mij 

de omstandigheid, dat juist de oostelijke Aethiopiers volgens HERODOTUS 

„rechtharig (tSúrptyic) waren in tegenstelling met de kroesharige weste- 

lijke Aethiopiers, geenszins voor ALLEN's meening te pleiten. Overigens blijkt 

uit de berichten van MANTEGAZZA in het Archiv per U Antropologia dat 

de Papoea's, die ver boven de Australiers en Tasmaniers staan, zeer waar- 

dig zijn nader bestudeerd te worden. Zoude het instellen van een nader on- 

derzoek omtrent dien volkstam niet op den weg liggen van Nederland ? 

DL. 

VERSCHEIDENHEDEN. 

De haar-hygrometer. Dr. korpe te Zürich heeft de wederinvoering van den 

haar-hygrometer met warmte bepleit. Hij heeft op grond van de proeven van 

Dr. worF aangetoond dat de waarnemingen met de droge en natte bollen 

van thermometers nabij het vriespunt volkomen onbetrouwbaar zijn, en bericht 

dat daarentegen te Zürich een haar-hygrometer, ingericht volgens de wijzi- 

gingen door wijlen GoLDSCHMID aldaar aan den hygrometer van SAUSSURE 

aangebracht, jaren lang goed en zonder stoornis gewerkt heeft. Over die in- 

richting verwijzen wij naar het oorspronkelijke. (The Academy, April 6, 

1878, pag. 305). DL. 
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NATUURKUNDE. 

De radiometer voor proeven over stralende warmte. — Ofschoon men voor 

werkelijk onderzoek wel altijd de voorkeur zal geven aan den toestel van 

MELLONI, zoo kan, gelijk de heer vrorLE (Journal de physique, 1878 p. 19) 

opmerkt, een kleine radiometer uitstekende diensten bewijzen om voor een 

groot gehoor de hoofdverschijnselen der stralende warmte zichtbaar te maken. 

Door dien in verschillende gedeelten van het spectrum te plaatsen, kan men 

de verdeeling der warmte daarin, ook nog buiten het rood , aantoonen. Voorts 

kan men daarmede den invloed van verschillende absorbeerende stoffen doen 

zien. Het best geschiedt dit door met een projectietoestel van puBoscq het 

beeld van een kleinen radiometer op een scherm te werpen. Aan het getal 

der rondwentelingen in een bepaalden tijd erkent men dan de mate van den 

invloed der warmtestralen. HG. 

Fornuis van Pacquelin. — Marcer Deprez heeft aan de Sociëté frangaise 

de physique, in hare zitting van 15 Maart 1l., een door den heer PACQUELIN 

uitgevonden fornuis vertoond, waarin bij een klein volumen een zeer aanzien- 

lijke hitte verkregen wordt door de gloeiing van platina, waarop een geschikt 

mengsel stroomt van de eene of andere gasvormige koolwaterstof en damp- 

kringslucht. (La Nature, VI p. 506). LN. 

Luchtstofjes. — In de zitting van 2 April ll. der Socitté météorologique de 

France heeft MAscART door proefnemingen het belangrijke aandeel bewezen, 

dat de in de lucht zwevende stofdeeltjes hebben in de condensatie van met 

8 
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die lucht gemengden waterdamp. Die condensatie wordt ook bevorderd door 

de aanwezigheid van ozon. Deze laatste bijzonderheid is nog onverklaarbaar. 

(1bid. p. 506). LN. 

Thermo-elektrische eigenschappen van elektrolyten. — Het is, naar eene 

mededeeling van GORE aan de Royal Society, in hare zitting van 28 Maart 

Il, volgens zijne proefnemingen niet meer te betwijfelen, dat bij de aanraking 

van een metaal en een elektrolyt, zoodra beide in temperatuur verschillen, 

eene opwekking plaats heeft van elektriciteit, die alleen en rechtstreeks door 

en uit de warmte ontstaat. Zijne uitkomsten wezen ook op de waarschijnlijk- 

heid van eene temperatuursverandering, onafhankelijk van eenige chemische 

werking, bij het in aanraking komen van een metaal met eene geleidende 

vloeistof. Het is GORE sedert gelukt dit experimenteel te bewijzen bij platina, 

gedompeld in verschillende zoutoplossingen. (Nature, XVII p. 479). IN. 

Geleidingsvermogen voor warmte. — Tarr heeft, naar eene mededee- 

ling aan de Royal Society te Edinburg, vergadering van 8& Maart ll, ge- 

vonden: 41°, dat geen tot nog toe onderzocht zuiver metaal, behalve iĳzer, bij 

hoogere temperaturen een geringer geleidingsvermogen dan bij lagere vertoont, 

2°. dat verschillende stukken van hetzelfde metaal uit den handel, in dat ver- 

mogen voor warmte en voor elektriciteit, vrijwel hetzelfde verschil opleveren, 

en 3°. dat evenzeer een geringe veranderlijkheid voor het eene geleidingsver- 

mogen in eenig metaal, zich ook vertoont voor het andere. (bid. p. 480.) 

LN. 

lets nieuws aangaande de Frauenhofensche strepen. — Zekere heer 

B. TROOST heeft dezer dagen eene brochure uitgegeven (Leipzig, Alwin Georgi), 

getiteld: Nachweis der Unzulänglichheit der Kúrchhoffscher Erklärung 

der Entstehung der dunklen Frauenhofen'scher Linien im Sonnenspectrum. 

Daaruit blijkt dat hij het glas van een flintglasprisma mikroskopisch bij vrij 

aanmerkelijke vergrooting heeft onderzocht. Hij heeft daarbij gezien, of ge- 

meend te zien, dat dit glas uit een samenvoeging van zeszijdige prisma's 

bestond en besluit daaruit, zonder eene poging tot bewijs, dat dit met alle 

prisma's het geval moet zijn. Na dit te hebben vermeld, bewijst hij in eenige 

volgende bladzijden zonneklaar, dat de gewone theoretische voorstellingswijze 

aangaande het spectrum en de spectroskopie ten eenemale ontoereikend is — 

voor iemand namelijk, die, zoo als hij, er niets ter wereld van begrijpt, — en 

kondigt eindelijk triomfantelijk aan, dat de donkere strepen in het spectrum 
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niets anders zijn, dan schaduwen van zijne zeszijdige zuilen! En daarmede is 

het door den titel beloofde “Nachweis” geleverd ! LN, 

Figuren van Lissajous. — J. DIXON MANN, te Manchester, slaat voor om 

deze, als het er op aankomt ze op een scherm te projicieeren , voort te brengen, 

in plaats van door stemvorken, door trillende tongen als die van een accor- 

deon (Nature, XVII p. 24). Verzilverde mikroskopische dekglaasjes worden 

aan die tongen als spiegeltjes bevestigd. Als gewoonlijk worden zij door een 

luchtstroom in beweging gebracht en — wat hier het groote voordeel ople- 

vert — in beweging gehouden. Het lastige strijken of het omslachtige ge- 

bruik van elektromagneten valt dus op deze wijze geheel weg. LN. 

Stratificatien in den elektrischen lichtboog. — Uit eene mededeeling van 

WARREN DE LA RUE en H. W. MULLER, aan de Académie des sciences, in 

hare zitting van 29 April 1, blijkt dat die stratificatien met behulp van 

eene batterij van 141000 chloorzilverelementen zoo standvastig en onbewege- 

lijk kunnen verkregen worden, dat de photographie in staat is ze tot de klein- 

ste bijzonderheden nauwkeurig af te beelden. Zelfs wanneer zij zoo onbewe- 

gelijk zijn, is er nog eene geregelde pulsatie in den stroom waar te nemen 

met behulp van een inductiewerktuig of van een telephone, die men in de 

stroombaan plaatst. Het is evenwel niet bewezen dat die pulsatie van de 

laagvorming afhangt. LN. 

Oplossing van platina in zwavelzuur. — In dezelfde zitting der Académze 

deelde SCHEURER KESTNER eenige numerische opgaven dienaangaande mede. 

Duizend kilogrammen zwavelzuur lossen, bij de indamping in platina-ketels, 

van 1 tot 8 grammen metaal op, al naar dat het daarin tot een gehalte 

van 94 of 99 procenten monohydraat wordt gebracht. Voor het rookend 

zwavelzuur kan die oplossing tot op 1 kilogram platina stijgen. Deze getal- 

len gelden echter slechts voor ketels van een bepaalden vorm en grootte. 

LN. 

Luchtscheepvaart. — In Carls repertorium, XIV S. 305, geeft A. vON 

OBERMAYER cen overzicht van de voornaamste bijzonderheden aangaande de 

toepassing van den luchtballon tot het vervoer in bepaalde richting. Voor 

iedereen, die in dit onderwerp belangstelt, is dit artikel vooral belangrijk 

door een aan het slot daarvan opgenomen lijst van werken daarover, die 

van 1627 tot 1875 reikt en vrij volledig schijnt te zijn. LN. 
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Industrieel gebruik der zonnehitte. — Wij vermelden met een woord, dat 

MoucHor de resultaten heeft medegedeeld van de door hem op verschillende 

punten van Algerië genomen proeven omtrent het industrieel gebruik van 

de zonnewarmte. (Bijblad, 1876 blad. 17), Het metaal, dat MoucHor voor 

zijne reflectors gekozen heeft, is dun verzilverd geelkoper, 't geen uitstekend 

terugkaatst, bij eenige zorg voor zindelijkheid zeer weinig verandert, en wei- 

nig kostbaar is. Voor de resultaten zelve verwijzen wij naar het oorspronke- 

lijke en voegen er slechts bij, dat het Moucnor op zijne tochten schijnt 

gelukt te zijn, de kleine toestellen voor het koken van spijzen, het bakken 

van brood, het destilleeren van alkohol enz. in gebruik te brengen. [Mis- 

schien zouden die toestellen in alle tropische en subtropische gewesten van 

nut kunnen zijn; in de boomlooze. vlakten van Zuid-Afrika, waar koemest 

vaak de eenige brandstof is, zouden zij ongetwijfeld groot nut doen.] (Compt. 

rend. Tom. LXXXVI, pag. 1019.) BL 

PLANTKUNDE. 

Weerstandbiedend vermogen van Bacterien aan koude. — Dat Bacterien 

door de blootstelling aan eene zeer lage temperatuur, van —7’, —13® en 

zelfs —18” C. niet gedood worden, hebben reeds proeven van WOLFF, EBERTH , 

COHN en HORWATH geleerd. Prof. A. FRISCH te Weenen heeft de afkoeling 

nog veel verder gedreven door proefglaasjes met verschillende organische vloei- 

stoffen, waarin Bacterien, Micrococcus en Baccillum bevat waren, in vast kool- 

zuur, dat met aether overgoten was, te plaatsen en daarin zoolang te laten 

vertoeven, totdat de aanvankelijk bevroren vloeistof weder ontdooid was, 

waartoe ongeveer twee en een half uren noodig waren. Door een zwavelkool- 

stof-thermometer werd bevonden dat de temperatuur aanvankelijk —87°,5 C. 

bedroeg en eerst na ongeveer een uur tot —50® en na twee uren tot —10® 

gestegen was. 

Het bleek dat, in weerwil der blootstelling aan zoo hevige koude, de ont- 

dooide kleine organismen niets van hun bewegings- en voortplantingsvermo- 

gen verloren hadden. (Sitzungsber. d. k. Wiener Akad. 3te Abth., 1877, 

LXXV, p. 257). HG, 

Negatieve luchtdruk ín de planten. — Indien de opstijging der sappen 

uit den bodem het gevolg is der transspiratie aan de oppervlakte der blade- 

ren, dan moet de drukking in de binnen de plant in de vaten bevatte 

lucht geringer zijn dan daar buiten. De heer Dr. vAN HÖHNEL heeft bewe. 
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zen dat dit inderdaad ook het geval is, door een reeks van proefnemingen, 

welker uitkomsten door hem zijn medegedeeld in HABERLANDT's Wissensch. 

prakt. Unters. aus dem Gebiete des Pflanzenbaues, Bd. II, 1877, p. 89. 

Snijdt men, onder kwikzilver of onder eene fuchsine-oplossing, een tak van een 

plant door, dan stijgt dadelijk het vocht in de geopende vaten tot op eene 

aanmerkelijke hoogte, beantwoordende aan de binnen in de plant bestaande 

negatieve luchtdrukking. Zelfs in, mede onder het vocht doorgesneden, blad- 

stelen geschiedt zulks. HG. 

Kinkhoest-zwam. — Onder de talrijke ziekten, waaraan het binnendrin- 

gen van zwam- of schimmelsporen door den mond of neus in de ademwegen 

ten grondslag ligt, moet nu ook, volgens onderzoekingen van Dr. A. TSCHAMER, 

de kinkhoest gerekend worden. Wij bepalen ons hier tot de vermelding van 

zijn op vele mikroskopische waarnemingen en proeven berustend slotresultaat : 

dat namelijk de kinkhoest te weeg wordt gebracht door een op maïs en ook 

op tarwe tot volledige ontwikkeling komende soort van brand- of roestschim- 

mel, Ustilago maidis, en haren als Capnodium Citri bekende oïdium-vorm. 

Meer hierover vindt men in de Centralzeitung für Kinderkrankheiten, I 

Nes, 9 en 10, en een eenigszins uitvoerig uittreksel in het Zeitschrift für 

Mikroskopie, 1878. Hft, V p. 152. HG. 

AARDKUNDE. 

Temperatuur in den St. Gothard-tunnel. De heer Fr. M‚ sraPFF heeft een 

reeks van bepalingen verricht aangaande de temperatuur van het gesteente 

in het doorboorde gedeelte van den St. Gothard-tunnel, in verband met de 

diepte en in vergelijking met de gemiddelde temperatuur des bodems aan de 

oppervlakte des bergs. Zijne waarnemingen zijn door hem publiek gemaakt in 

een bijzonder geschrift: Studien über die Wrmevertheilung im Gotthard, 

Th. 1, 1877. Deze waarnemingen zijn vooral van belang, sedert de bij de 

diepe boring bij Sperenberg verkregen resultaten (z. Jaargang 1875, bl. 85) 

twijfelingen aangaande de juistheid der vroeger uit zulke waarnemingen afge- 

leide gevolgtrekkingen hadden opgewekt, die trouwens reeds door de beschou- 

wingen van den heer HENRICH (Jaargang 1878, p. 96) als opgeheven kunnen 

worden beschouwd. De heer 5. HANN, die, in een artikel in het Zeitschrift 

für Meteorologie, Bd. XIII p. 17, de onderzoekingen van sraPrr over de 

temperatuur-toeneming in den St. Gothard-tunnel uitvoerig bespreekt, deelt de 

opvatting van HENRIcH ten volle. 
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Wat nu de door STAPFF voor den St. Gothard-tunnel verkregen uitkomsten 

betreft, zoo moeten wij naar het oorspronkelijke verwijzen, om de voorzorgen 

te leeren kennen, die genomen zijn om die uitkomsten juist en betrouwbaar 

te doen zijn. Het zij voldoende hier te zeggen, dat de temperatuurbepalingen 

geschiedden in boorgaten van 1 meter diepte en zich uitstrekten tot op 

4400 meters van den noordelijken en 4400 meters van den zuidelijken in- 

gang. Het geheele getal dezer metingen bedroeg dertig. Het gemiddelde re- 

sultaat van alle uitkomsten is, dat voor elke 100 meter de temperatuur met 

2% 16 C. toeneemt, of voor elke 46 meters 1°. Toch zijn er plaatsen waar 

die cijfers merkelijk hooger of kleiner zijn. Dit is vooral het geval in dat 

gedeelte des tunnels, dat onder de vlakte van Andermatt is gelegen. Hier 

bedraagt de toeneming 41° op 21,8 meter. De heer sTAPFF schrijft dit aan den 

aard van het gesteente toe, waarin gestadig scheikundige omzettingen plaats 

grijpen. HG. 

PHYSIOLOGIE. 

Maagvocht. — Uit zijn onderzoek van het maagvocht van visschen besluit 

CH. RICHET dat in 't algemeen het zuivere en versche maagvocht geen melk- 

zuur bevat (vgl. Bibl. 1875, pag 52), maar dat de zure eigenschappen er 

van alléén zijn toe te schrijven aan zoutzuur, — maar zoutzuur gebonden aan 

zwakke bases (leucine, tyrosine enz.), afgeleid van albuminaten. (Compt. rend. 

Tom. LXXXVI, pag. 676). Di ln 

ANTHROPOLOGIE. 

Ongelijkheid van het rechter en linker gedeelte van den schedel. — Bij 

den mensch is in den regel de rechter lichaamshelft meer ontwikkeld dan de 

linker, en dien ten gevolge zou men a priori vermoeden dat de linker her- 

senhelft meer ontwikkeld moest zijn dan de rechter. Prof. FLEURY, te Bor- 

deaux, gelooft dat ook, op grond van de dissymmetrie van de takken van 

den boog der aorta. De metingen echter, die c. VIGUIER op schedels gedaan 

heeft, bevestigen dit niet. Zijne resultaten waren : 

Schedels met overwicht van de rechter zijde 125 

2 »” 2 ’ 7 linker ” 111 

b die aan weerszijde nagenoeg geliĳk zijn 51 

287 

Het overwicht van eene zijde wordt echter niet veroorzaakt door een over- 
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wicht van alle beenderen van die zijde; integendeel, wanneer b.v. links het 

voorhoofdsbeen praedomineert, is in den regel het rechter wandbeen grooter, 

enz. In ’t algemeen: de schedel, en. allerwaarschijnliĳjkst de hersenen, zijn stand- 

vastig asymmetrisch, maar de asymmetrie der afzonderlijke gedeelten daarvan 

richt zich niet naar die van het geheel. (Compt rend. Tom. LXXXVI, pag. 679). 

Di Is 

DIERKUNDE. 

Ontwikkeling der Salpen. — Professor TODARO, te Rome, heeft in de wer- 

ken der Academie des sciences, serie II, T. 2, eene uitvoerige verhandeling 

over dit onderwerp gepubliceerd. Ofschoon de Salpen hermaphroditisch zijn, 

heeft er geene zelfbevruchting plaats, maar is vereeniging der geslachtspro- 

dukten van verschillende individu’s ter voortplanting noodig. De inhoud van 

elk bevrucht ei verdeelt zich, in een zeer vroeg stadium der ontwikkeling, 

zoodra de kiemschijf zich vormt, in twee gedeelten. Uit het eene gedeelte ont- 

staat de Salp, terwijl het tweede gedeelte, bestaande uit eene groep cellen, 

aanvankelijk onveranderd blijkt en door de zich het eerst ontwikkelende embryo 

in dier voege omgroeid wordt, dat het in de lichaamsholte daarvan komt te 

liggen, en ten slotte tot den kiemstok wordt, waaruit zich de keten-salpen 

ontwikkelen. Een ware teeltwisseling, in den vroeger voor de Salpen aange- 

nomen zin, zoude derhalve hier niet plaats grijpen; de keten-salpen zouden 

veeleer de jongere zusters der oudere, onvruchtbare, eerst ontwikkelde Salp 

zijn, die aan de eersten tot broedzak dient. 

Dit herinnert eenigermate de voorstelling, die onlangs door a. JÄGER in 

zijne Zoologische Briefe, Stes Heft, p. 265, bij wijze van hypothese, aan- 

gaande de dierlijke voortplanting is gegeven. De eiklier zoude namelijk in 

het algemeen een afgescheiden en betrekkelijk weinig veranderd gedeelte der 

oorspronkelijke dojermassa zijn, dat in het zich ontwikkelend individu wordt 

opgenomen. De daaruit ontwikkelde nakomelingen zouden dus in zekeren zin 

de jongere zusters van het moederdier zijn. Zoo zoude ook de erfelijkheid ge- 

makkelijker verklaard worden. HG. 

Vervellingsverschijnsel bij Fratercula arctica. — De heer LOUIS BUREAU 

heeft ontdekt, dat bij dezen vogel na den paringstijd de snavel een eigendom- 

melijke vervelling ondergaat, waardoor een zoo groot verschil ontstaat, dat 

men eene «en dezelfde soort als twee soorten, Mormon arctica en Mormon 

grabae onderscheiden heeft. Na de ruiing scheiden zich van den snavel niet 

minder dan negen hoornstukken af. De zonderlingste verandering echter, die 
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daardoor in de gedaante des snavels ontstaat, is de volgende. In de lente 

is de basis der onderkaak naar boven gericht, en haar benedenrand vormt een 

regelmatige bocht. In den winter daarentegen is de basis der onderkaak smal, 

en haar benedenrand vormt een gebroken lijn. Het is alsof de onderkaak een 

bijlslag ontvangen heeft. Eene dergelijke metamorphose is nog bij geen anderen 

vogel bekend. (Revue scientifigue, 1877, 29 Sept. p. 299.) HG. 

VERSCHEIDENHEDEN. 

Bacterium anthracis. — H. roussaiNT heeft verleden jaar aangetoond dat, 

na inenting van miltvuur op een konijn, het dier sterft ten gevolge van ver- 

stopping van de haarvaten van belangrijke organen (hersenen, longen) door 

de bacterien. Thans tracht hij het niet bestaan van een anthrax-gift te be- 

toogen tegen hen die, niettegenstaande de proeven van KOCH , PASTEUR en 

hem zelven, nog daaraan gelooven. Miltvuur-bloed, in buisjes tegen de lucht 

en rotting beveiligd, verliest zijn besmettende eigenschappen binnen 7 à 8 

dagen, — iets wat bij een virus niet geschiedt. Eene filtratie door acht- 

dubbel papier, waarbij wel granulatien en enkele witte bloedlichaampjes , maar 

geen bacteriën meegaan, is voldoende om aan het versche, gedefibrineerde 

bloed zijn schadelijke eigenschappen te ontnemen. Men kan de ontwikkeling 

der bacteriën in het bloed voet voor voet volgen. Hare vermenigvuldiging 

begint dadelijk na de inenting of injectie, en geschiedt in eene geometrische 

progressie met een tijd van ongeveer 40 minuten tusschen elken term. Die 

vermenigvuldiging binnen de vaten leidt tot de eindelijk doodelijke obstruc- 

tie, — Voorts is uit de proeven van TOUSSAINT gebleken, dat de invoering 

van miltvuur-bloed in het vaatstelsel niet alleen de bedoelde verstopping, 

maar ook ontsteking van velerlei organen, ook van het hart en de bloedva- 

ten veroorzaakt. De dieren, bij wie zich deze ontstekingen openbaren en die 

daaraan sterven, krijgen daarom niet altijd anthrax; bij een ouden ezel en 

bij enkele honden kon ToUSSAINT deze niet doen ontstaan, en bij jonge var- 

kens gelukte dat nooit, ofschoon zich wel ontstekingsverschijnselen, abcessen 

enz. vertoonden. Bacteriën, na filtratie van miltvuur-bloed op het filtrum 

achter gebleven en in het bloed van een dier gebracht, veroorzaakten slechts 

eene lichte plaatselijke ontsteking, waaruit TOUSSAINT afleidt, dat naast de 

bacteriën in het miltvuurbloed eene zelfstandigheid moet aanwezig zijn, die 

ontstekingwekkende eigenschappen bezit. (Compt. rend., Tom. LXXXVI pag. 

725 en 833). D. Le 
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NATUURKUNDE. 

Werking der elektrische lichtkwastjes op niet geleidende vloeistoffen. 

Wanneer men een horizontaal geplaatste metaalplaat met den eenen, een ver- 

tikaal boven het midden van de eerste gestelde metaalspits met den anderen 

conductor van eene Holtz-elektriseermachine in verbinding en de machine in 

werking brengt, dan verkrijgt men in een laagje olijfolie, petroleum of andere 

niet geleidende vloeistof, die men onder de spits op de plaat heeft gebracht, 

bewegingen van soms vrij ingewikkelden aard, die met den afstand der spits, 

de sterkte der werking en den hygroskopischen toestand der omringende lucht 

veranderlijk zijn. Opmerkelijk en tegelijk voor de theoretische verklaring dezer 

verschijnselen van belang is het, dat, wanneer men de metaalplaat door een glas- 

plaat vervangt, waarop een willekeurig uit bladtin gesneden figuur gekleefd 

is en met den eenen conductor verbonden, de beweging in de vloeistoflaag zich 

streng tot de deelen boven het bladtin bepaalt en in de omtrekken der daar- 

door gevormde figuur die van het bladtin volkomen wedergeeft. 

Hierover bericht voN wAHA uitvoerig in WIEDEMANN’s Annalen N. F.IV 

blz. 68 en volg. Voor bijzonderheden moeten wij daarheen verwijzen. 

LN. 

Nieuwe bepaling van het mechanisch aequivalent der warmte. Naar JoULE’s 

laatste proefnemingen bedraagt dit (Proc. Royal Society , XXVII p. 38) 772,55 

Eng. voetponden, wanneer als warmte-eenheid de hoeveelheid warmte wordt 

genomen, die een Engelsch pond water (dit gewicht herleid op de opper- 

9 
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vlakte der zee en op de breedte van Greenwich) van 60’ op 61° Fahrenheit 

verwarmen kan. De bepaling geschiedde door de wrijving van water. 

In kilogrammeters overgebracht, geeft dit, als men den meter rekent ge- 

lijk 3,280,899 Engelsche voet, 423,84, welke uitkomst nog gecorrigeerd moet 

worden voor het verschil in specifieke warmte van water bij 0° C. en 60’ F- 

Reeds zoo stemt zij zeer goed overeen met het waarschijnlijkst gemiddelde uit 

JOULE's vroegere bepalingen, dat gelijk men weet, 423,5 bedraagt. 

LN. 

Elektrisch aequivalent van den arbeid. Preruccer heeft gevonden, toen hij 

het arbeidsverbruik van een door hem verbeterde Holtz-elektriseermachine be- 

paalde met behulp van een dalend gewicht als drijfkracht, beurtelings , terwijl 

en zonder dat de machine elektriciteit opleverde en in het laatste geval den 

stroom water deed ontleden, dat, om 5,445 kubiek centimeter waterstof te 

verkrijgen, een arbeid van 577000 kilogrammeters wordt verbruikt. (Zl nuovo 

cimento II, p. 187, naar een referaat in Beiblätter zu WIEDEMANN's Anna- 

len II, S. 254). LN. 

Invloed van licht en warmte op het geleidingsvermogen van selenium 

voor elektriciteit. SaBiNr heeft dienaangaande een reeks van onderzoekin- 

gen gedaan. (Phil. magaz. V, p. 402.) Het voornaamste van zijne uit- 

komsten willen wij hier kortelijk opgeven. 

1°. De wederstand in een seleniumstaaf bestaat altijd uit twee deelen: het 

eene is de eigenlijke wederstand in de staaf zelve, het andere die bij den 

overgang der E op de aanrakingsplaatsen tusschen het metalloid en de metalen 

toeleidingsdraden. Beide zijn in verschillende specimina elk op zich zelve zeer 

verschillend; maar ook in hunne verhouding tot elkaar vertoonen zij in het- 

zelfde specimen de grootste onregelmatigheden. Bij twee toeleidingsdraden van 

platina in hetzelfde seleniumstaafje op verschillende plaatsen ingesmolten, 

was die overgangsweerstand voor den eenen 19 malen grooter dan voor den 

anderen. In een ander seleniumplaatje vertoonden vier ingesmolten platina- 

draden weinig verschil in den overgangswederstand , terwijl de eigen weerstand 

van de stof van 22 aan het eene uiteinde tot O aan het andere afnam. 

2” De veranderingen in beide weerstanden bij eene langzame verwarming, 

meestal voor beide eene vermeerdering, schijnen ook voor beide in ongeveer 

dezelfde verhouding te staan. Plotselinge temperatuursveranderingen werken 

geheel anders. Bij zulk eene verwarming verminderde de weerstand voor eenige 
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seconden in dezelfde staaf, waarin zij bij langzame verwarming vermeerderde. 

3", Zooals vroeger reeds waargenomen was, vertoont hetzelfde selentumstaafje 

dikwijls zeer verschillende weerstanden, al naardat de stroom in de eene of 

in de andere richting daardoor heen wordt geleid, De uitkomsten van S maken 

het, zoo niet zeker, dan toch hoogst waarschijnlijk, dat de zetel van dit verschil 

in de overgangsplaatsen en niet in de stof zelve moet gezocht worden. 

49, Een plaatje selenium en een van platina, in water tegenover elkaar ge- 

plaatst en met een rheoskoop verbonden, brengen daarin eene afwijking teweeg 

in de eene of in de andere richting, al naardat het eerste door licht be- 

straald of in t donker gehouden wordt. Voor deze werking alleen op de 

oppervlakte is de werking van licht- en warmtestralen dezelfde, 

5’. De uitwerking van lichtstralen, zooals die het eerst is waargenomen, 

en die den stroom, welke door selenium wordt geleid, sterker maakt zoodra 

dit bestraald wordt, is hoogst waarschijnlijk te wijten aan een eigenlijke ver- 

mindering van den weerstand daarin, en niet aan eene elektromotorische kracht, 

die door het licht daarin zou worden opgewekt. LN. 

Nieuw en eenvoudig middel om groote koude voorttebrengen. — In de 

vergadering der „Société frangaise de physique van 15 Febr. 1878 toonde 

de heer VINCENT een toestel, die zeer geschikt schijnt om, telkens wanneer 

daaraan behoefte bestaat, een aanmerkelijke koude te doen ontstaan. 

Deze toestel berust op het gebruik van chlormethyl, een gas dat reeds 

bij eene drukking van 4 atmospheren tot een vloeistof kan worden gecon- 

denseerd en in dien vorm gemakkelijk in koperen of ijzeren vaten kan wor- 

den bewaard en vervoerd. Eene omstandigheid, die niet weinig kan bijdragen 

om het chlormethyl tot genoemd doel in meer algemeen gebruik te brengen, 

is dat deze zelfstandigheid, die vroeger duur was, thans op industrieele 

wijze in grooten overvloed uit de produkten der melassen van de beetwortel- 

suikerfabrieken kan bereid worden. 

Wat den toestel zelven betreft, deze is zeer eenvoudig. Hij bestaat uit 

een ijzeren of koperen vat met dubbelen wand, van buiten omhuld door eene 

dikke laag kurk-rapsel. In de binnenste holte bevindt zich alkohol of eene 

chlorcalcium-oplossing. In de holte tusschen de beide metaalwanden worden 

2 of 3 kilogrammen tot een vloeistof gecondenseerd chlormethyl gebracht. 

Door een met de holte gemeenschap hebbende buis met kraan kan men het 

chlormethyl laten uitstroomen. Dit kookt reeds bij — 23°. Door er lucht 

over te doen blazen, daalt het bad van chlormethyl tot eene temperatuur van 
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—_ 55’. Eenige kubiekcentimeters kwikzilver, in een glazen buis in zulk een 

bad geplaatst, bevriezen binnen 3 minuten. (Revue Scientifique 1878, p. 884.) 

HG, 

Werking van den telephoon op den capillairen elektrometer. — De heer 

F. J. M. PAGE toonde in de vergadering der Physical Society te Londen, 

den 16den Februari j. Ll. de buitengewone gevoeligheid van dit kleine, door 

LIPPMANN uitgevonden en door MAREY verbeterde werktuig, dat alle elektro- 

meters in bruikbaarheid en gevoeligheid overtreft. Hij wierp een beeld van 

het dunne daarin bevatte kwikzilver-kolommetje op een scherm, zoodat de 

meniscus goed zichtbaar was, en reeds een stroom van |/,,,, van een 

DANIELL'sche cel bracht het kwikzilver in beweging. Om het nut van den 

nieuwen elektrometer bij physiologische onderzoekingen aan te toonen, werd 

het hart van een kikvorsch door niet voor polariseering vatbare elektroden 

verbonden met het werktuig, en dadelijk kwam bij elke samentrekking van 

het hart het kwikzilverzuiltje in sterke beweging. Nu werd er een telephoon 

mede verbonden. Zoodra men op het ijzeren plaatje drukte, bewoog zich het 

kwikzilver, en toen men de draden omzette, geschiedde die beweging in tegen- 

gestelden zin. Wanneer men in den telephoon zong, bracht elke noot eene 

beweging voort, maar de grondtoon der plaat, even als ook zijne octaven 

en quinten, deed dit het sterkst. Sprak men in den telephoon, dan was het 

kwikzilver in eene gestadige heen en weer gaande beweging. Zonderling vooral 

was het uitwerksel van de we; daardoor werd eene dubbele beweging ver- 

oorzaakt. (Chemical News, 22 Februari 1878, p. 79.) HG. 

Bepaling van den brekingsindex door het mikroskoop. — Bij de reeds 

vroeger bekende methoden om door het mikroskoop den brekingsindex van 

vloeistoffen en van vaste lichamen te bepalen, heeft de heer H. G. SORBY 

eene nieuwe gevoegd, die hij in de vergadering der Chemical Society van 

4 April j. 1. beschreef. Deze methode steunt op het feit, dat, indien eenig 

voorwerp, b. v. de lijnen op een glasplaatje, scherp in het focus is gebracht, 

men den afstand tusschen het voorwerp en het objectief vergrooten moet, 

zoodra een doorschijnend lichaam met paralelle oppervlakten op het voor- 

werp gelegd wordt, om het weder scherp in het focus te brengen. Is die 

meerdere afstand d, de dikte van de plaat s, dan is de brekingsindex = 

Zoowel die afstand als de dikte van de plaat, of, waar het een vocht be- 

treft, van het tusschen twee glasplaatjes besloten vochtlaagje, worden mi- 
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krometrisch bepaald, hetgeen naar bekende wijze met een focimeter met vrij 

groote nauwkeurigheid geschieden kan. Mineralen, die dubbel brekend zijn, 

hebben twee brandpunten, zoodat ook dit zich laat herkennen zelfs in zeer 

dunne geslepen plaatjes, waarin die mineralen voorkomen. (Chemical News, 

1878, N° 960.) HG. 

SCHEIKUNDE. 

Invloed van zeewater op vet. — GLADSTONE had gelegenheid om kaarsen 

te onderzoeken die in het wrak van een Hollandsch schip in de Vigo-baai 173 

jaren lang aan de inwerking van zeewater waren blootgesteld geweest. De 

pit was vergaan en het kaarsvet in een tot poeder wrijfbare stof veran- 

derd. Daarin vond hij nog 44 proc. vet. Het overige bestond uit stearinzure 

kalk en stearinzure soda. Het merkwaardigste in dit onderzoek is wel dat, 

na een zoo buitengewoon langdurig verblijf in zeewater, nog een betrekkelijk 

zoo ruime hoeveelheid vet onveranderd werd teruggevonden. (Chemical News 

26 April 1878, p. 165.) HG. 

Ponsoelion en cyanon, twee nieuwe zelfstandigheden uit steenkolengas. — 

Beide deze stoffen, waarvan het eerste eene zeer fraaie kleurstof, het tweede 

eene ontplofbare zelfstandigheid is, zijn door den heer LEWIS THOMPSON 

verkregen door sterk met dubbelzwavel-koolstof bezwangerd steenkolengas te 

laten strijken door eene oplossing van bijtende potasch, waarin vooraf eene 

hoeveelheid kwikzilver-cyanid was opgelost. Daarbij zet zich eerst eene grijs- 

witte zelfstandigheid af, die later zwart en ten slotte schitterend scharlaken 

rood wordt. De eerst afgezette stof is het bij eene verwarming tot 400’ F. 

ontploffende Cyanon, aldus genoemd omdat cyanogenium tot hare bestand- 

deelen behoort, ofschoon de juiste samenstelling nog niet onderzocht is. De 

tweede stof, die den naam van Ponsoelion ontvangen heeft, naar het kasteel bij 

Newcastle, waar de ontdekking gedaan is en dat in den Romeinschen tijd 

Pons Aelii heette, is eene zeer standvastige roode, op vermiljoen gelijkende 

kleurstof, die naar des ontdekkers meening spoedig in de schilderkunst zal 

worden aangewend. Hare samenstelling wordt uitgedrukt door CHS, Hy. 

(Chem. News, 8 Maart 1878, p. 95) HG. 

AARDKUNDE. 

Vertikale alluvien. — Met dezen naam heeft STANISLAS MEUNIER vOr- 

mingen bestempeld en in het Bulletin de la Soc. imp. des naturatistes de 
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Moscou, 1876, N° 3, uitvoeriger beschreven, die ontstaan doordat zand- en 

slikhoudende wateren uit de diepte opstijgen en hun bezinksel later neder- 

zetten hetzij in de holten waaruit zij opstijgen of over de randen daarvan 

zich uitbreidende. Het ontstaan van zulk een vertikaal alluvium kon hij dui- 

delijk nagaan aan de put van Grenelle, waar het op 500 meters diepte on- 

der het krijt gelegen groenzand opgevoerd wordt. Op eene dergelijke wijze 

vullen zich ook de zoogenaamde natuurlijke putten, die men in vele kalkrot- 

sen aantreft. Nog vele andere voorbeelden van zulke vertikale alluvien voert 

MEUNIER aan, waaruit blijkt dat anders moeilijk verklaarbare verschijnselen, 

die men hier en daar aantreft, op die wijze verklaard kunnen worden. 

HG, 

PHYSIOLOGIE. 

Reactie van het speeksel der parotis. — Men houdt gewoonlijk het door 

de glandula parotis afgescheiden speeksel voor meer akalisch dan dat der 

glandulae submazillaris en sublingualis. Maar ASTASCHEWSKY bevond, dat 

het eerste in het eerste oogenblik blauw lakmoespapier altijd roodachtig of roodach- 

tig paars kleurt; droppelt men het op rood lakmoespapier, dan kleurt het 

dit na een tot drie minuten blauw. De eerste uitwerking hangt duidelijk af 

van de aanwezigheid van een vluchtig zuur, denkelijk koolzuur. Het speek- 

sel schijnt zijne zure hoedanigheid te verkrijgen gedurende zijn loop door de 

uitlozingsbuizen der klier, want zoo het daar snel doorheen stroomt (b. v. 

bij salivatie) dan wordt de zuurheid veel minder of verdwijnt zelfs, om te- 

rug te keeren, wanneer de uitlozing werktuigelijk wordt tegengehouden. Het 

diastatisch vermogen van het speeksel der parotis stemt gewoonlijk vrij nauw 

met den graad van zuurheid overeen. De gewone leer omtrent dit onderwerp 

kan verklaard worden uit het gebruik van rood in plaats van blauw lakmoes- 

papier bij de proeven, of daaruit, dat het speeksel verzameld is onder den 

invloed van een s/alagogum, zooals aether. (Centralblatt f. d. med. Wissen- 

sch., 13 April 1878). D. L. 

Oorsprong van de chorda tympani. — VurpPiaN gaf, in de zitting van 

de Académie des sciences van 29 April jl., een verslag van sommige proe- 

ven , ingesteld om den waren oorsprong van de vezelen van de chorda tym- 

pani te ontdekken. Deze zenuw zendt excito-secretorische draden naar de on- 

derkaaksklier, vaso-dilatorische naar deze en naar de tong, en smaakdraden 

„naar het voorste gedeelte van de tong-oppervlakte, maar bezit geen mus- 
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culo-motorische vezelen,. Verschilt zij alzoo door hare functiën van de portio 

dura van het zevende hersenzenuwpaar (n. facialis), zoo verschilt zij er ook 

van in hare fijne structuur. Volgens sommigen nu komt de chorda tympan 

van den nervus facialis, volgens anderen van het bovenkaaksgedeelte van 

het vijfde paar, en voegt zich in het kanaal van Fallopius bij den facialis, 

op de hoogte van het ganglion geniculatum. VuLPIAN bevond dat de door- 

sniĳding van de portio dura, waar deze den inwendigen gehoorgang binnen- 

treedt, en zelfs hare doorsnijding dicht bij haren oorsprong onder den bodem 

van de vierde hersenholte, gevolgd worden door de ontaarding van alde tak- 

ken van den facials, terwijl die der chorda onveranderd blijven. Aan den 

anderen kant onderging de chorda volkomene ontaarding, nadat de trigem?- 

nus binnen den schedel doorgesneden was. Alhoewel de moeielijkheden waarmede 

men bij deze proeven te kampen heeft en de vele kansen van dwaling ver- 

hinderen een stellig oordeel uit te spreken, zoo ondersteunen deze uitkomsten 

toch zeer de meening dat de chorda tympani van het vijfde zenuwpaar af- 

komstig is. (The Academy, June 8, 1878, pag. 513.) Dl 

PALAEONTOLOGIE. 

Een nieuwe fossile vogel. — In zekere insektenhoudende gesteenten (de 

formatie wordt niet gemeld) te Florissant, in Colorado, zijn de overblijfselen 

van een hoog georganiseerden vogel ontdekt. Men vond het grootste gedeelte van 

het geraamte; eenige gedeelten van den kop ontbraken, maar de meeste been- 

deren van de ledematen waren aanwezig; de vleugels en de staart waren zoo 

goed in den steen afgedrukt, dat de schaften en baarden der veeren te on- 

derscheiden waren. Het dier behoort vrij duidelijk tot de Passeres, en of- 

schoon de bek ontbreekt, zijn er redenen om te gelooven dat het verwant 

was aan de familie der vinken. De naam, dien de heer 5. A. ALLEN er aan 

gegeven heeft, is Palaeospiza bella. (The Academy, June 1 , 1878, pag. 491). 

D. 1 

ANTHROPOLOGIE. 

Rotsschilderingen der Boschjesmannen. — De Boschjesmannen, met hoe- 

veei verachting of medelijden men ook gewoon moge wezen op hen neder te 

zien, zijn in vele opzichten een zeer belangrijke volksstam (zie o.a. Bijblad 

1858, bladz. 44), juist omdat zij tot de meest primitieve rassen behooren. 

Het is zelfs mogelijk dat zij verwant zijn aan de oorspronkelijke holbewoners 
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van het neolithisch tijdvak, die zoovele overblijfselen van kunstvaardigheid in 

Frankrijk, België, Zwitserland en ook in Engeland hebben achtergelaten. 

Opmerkelijk is het, dat zij in Zuid-Afrika alleen zich gedrongen hebben ge- 

voeld om op vlakke rotswanden, vooral in grotten, teekeningen tot stand te 

brengen, — teekeningen, die dikwijls veel talent verraden. Van die teeke- 

ningen zijn enkele bekend gemaakt; een der oudste mededeelingen daaromtrent 

is, meen ik, de figuur van een eenhoorn in de reisbeschrijving van BARROW. 

Thans houdt zich de heer srow, die voor den Oranje-Vrijstaat geologische 

onderzoekingen verricht, met behulp van een Boschjesman, bezig, zulke tee- 

keningen op te sporen en na te teekenen. Zijn oogst zou grooter zijn, in- 

dien niet vaak door allerlei omstandigheden, ook door de handen van zich 

misschien beschaafd noemende menschen, die teekeningen tot onkenbaarheid 

toe beschadigd waren. Toch zet hij zijne nasporingen voort en heeft reeds 

vrij wat bijeengebracht. (The Academy , May 25, 1878, pag. 463). 

D. L. 

DIERKUNDE. 

Een vlinder met vijf vleugels. — Het volgend geval, medegedeeld door 

den heer N. M. RICHARDSON, in Nature, 30 Augustus 1877, p. 321, strekt 

ter bevestiging der meening dat de vleugels der insekten als rugledematen, 

homoloog met de pooten of buikledematen, moeten worden beschouwd. 

Uit een pop van Zygaena flipendula kwam een vlinder, die vijf vleugels 

en slechts vijf pooten had. Een der achterpooten ontbrak namelijk , maar zijne 

plaats werd ingenomen door een vijfden vleugel, die bijna geheel gelijk was 

aan de achtervleugels, maar kleiner en minder volkomen bedekt met schubjes. 

HG. 

Een nieuwe Dinosaurier. — Onlangs zijn de overblijfselen van den meest 

reusachtigen Dinosaurier door MARsH beschreven. Zij zijn gevonden in de 

krijtformatie van Colorado en werden bewaard in het Museum van Yale Col- 

lege te Newhaven. Het dier moet 50 tot 60 voet lang en niet minder dan 

30 voet hoog zijn geweest. MarsH heeft er den naam van Zitanosaurus 

montanus aan gegeven. (American Journal, 1877 p. 87). HG. 
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NATUURKUNDE. 

Olie-immersiestelsel. — Carr zeiss te Jena, voorzeker aan velen onzer 

lezers reeds wel bekend wegens de uitstekende door hem vervaardigde mikros- 

kopen, heeft thans een nieuw immersiestelsel vervaardigd, waarbij in plaats 

van water, een droppel cederhout-olie tusschen het dekglas en de onderste 

lens wordt gebracht. Het is duidelijk dat dit voordeelig kan zijn. Reeds voor 

vele jaren (Das Mikroskop, Bd. I. p. 161) heb ik dit aangetoond. Hoe ge- 

ringer het verschil in brekingsindex is tusschen glas en het vocht, waarin de 

lens gedompeld wordt, des de minder stralen worden van hun weg afgebo- 

gen. Alle oliën nu hebben eenen grooteren brekingsindex dan water, en kun- 

nen dus in dit opzicht dienst doen, Alleen moet de maker zorgen, dat met 

deze verandering van de tusschenstof ook de noodige wijzigingen in de com- 

binatie van lenzen gepaard gaat; m. a. w. het stelsel moet bepaaldelijk met 

het oog hierop ingericht worden. Hetzelfde stelsel kan derhalve niet onver- 

schillig voor immersie in water of in de eene of andere olie gebezigd worden. 

De heer DALLINGER heeft gelegenheid gehad zulk een olie-immersiestelsel 

van ZEISS nauwkeurig te beproeven en heeft daarvan verslag gegeven in Nature, 

16 May 1878, p. 65. Het is een stelsel van '/, duim brandpuntsafstand. 

DarLiNGeER getuigt er van: “On the whole, I think it in many senses the 

finest lens of its power, that 1 have ever seen; and in every sense it ús 

an admirable acquisition” Desniettegenstaande zullen dergelijke olie-immer- 

10 
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siestelsels wel zelden gebruikt worden, wegens het gevaar voor de stelsels 

zelve van onder de indompeling in olie allengs te lijden. HG. 

De mikrophoon. — Plaatsgebrek in de aflevering noopt mij, het voornaamste 

van wat ik wensch te vermelden naar aanleiding van het medegedeelde aan 

het slot van mijn stukje in de vorige, hier kort samengevat op te teekenen. 

Ik heb de daar beschreven proeven van BLYTH herhaald en in het alge- 

meen bevestigd gevonden. In ’t algemeen slechts, want het overbrengen van 

— zelfs niet sterke — geluiden alleen geschiedde daardoor op geheel voldoende 

wijze, dat van gearticuleerde klanken echter liet veel te wenschen over. Bij 

den geringen tijd, dien ik aan deze proeven heb kunnen geven, bewijst dit 

echter volstrekt niets tegen de mogelijkheid om door eene misschien geringe 

verbetering in de inrichting ook in dit opzicht volkomen voldoende uitkom- 

sten te verkrijgen. 

De oorzaak van het verschijnsel ligt mijns inziens in de door AMPERE, ook 

door proeven, aangetoonde afstooting der elkaar rakende deelen van denzelfden 

stroomleider, alléén of verbonden met de warmte, die op de aanrakingspun- 

ten van twee geleiders door den stroom wordt ontwikkeld. Aan dezelfde oor- 

zaak dus, die reeds voor jaren GORE in staat stelde om een hollen koperen 

bol, geplaatst op twee horizontale, concentrische, ringvormige geleiders, in 

voortdurende rotatie te brengen door een stroom, die van den eenen geleider 

door den bol naar den anderen werd geleid. 

Om zich hiervan te overtuigen heeft men niets anders te doen, dan twee 

Rykesche driestaafjes-mikrophonen (zie bladz. 271 der vorige aflevering) onder- 

ling en met een vier- of zestal Leclanché-elementen te verbinden. Elk ge- 

raas, elke trilling van eenige sterkte, die in den eenen mikrophoon wordt 

opgewekt of daaraan medegedeeld, wordt dan door den tweeden duidelijk hoor- 

baar, indien voor dezen laatsten slechts ook in zoover de inrichting van prof. 

RYKE is gevolgd, dat de koolstaafjes geplaatst zijn op een der wanden van 

eene holte, die hierbij nu als klankbodem dient. 

LN. 

Over den invloed der temperatuur bij het gemagnetiseerd worden van staal 

heeft GAUGAIN zeer belangrijke waarnemingen gepubliceerd (Journal de phy- 

siqgue, VII p. 186). 

Wanneer een staalstaaf bij zeer hoogen warmtegraad — 400° of 500° C, — 

wordt gemagnetiseerd, dan vermindert zich bij het verkoelen zijne magneet- 

kracht, wordt geheel O en verandert dan van teeken, zoodat het uiteinde, 
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wat bij hooger warmtegraad een noordpool vertoonde, bij verlaagden een zuid- 

pool heeft en omgekeerd. Verhit men nu de staaf op nieuw, dan wordt de 

omgekeerde, altijd zwakke, magnetiseering spoedig vernietigd en de oorspron- 

kelijke komt weder te voorschijn. Zulke omkeeringen van het magnetisme kan 

men in dezelfde staaf herhaalde malen achtereen teweegbrengen, zonder die 

opnieuw te bekrachtigen. 

Het is GAUGAIN gelukt, dit schijnbaar abnormale verschijnsel op voldoende 

wijze te verklaren. Die verklaring, met de proeven waarop zij steunt, kan 

niet kortelijk worden weergegeven. Wij verwijzen dienaangaande dus liever 

naar de aangegeven bron. LN. 

Polarisatie-reactie. — LiPmaNN heeft aan de Académie des Sciences, in hare 

zitting van 24 Juni 1l., eene mededeeling gedaan, waarvan het volgende het 

belangrijkste is, 

Dompelt men in een geleidend vocht een koperdraad en gebruikt men dezen 

als negatieve elektrode voor een zwakken stroom, dan zal die draad gepola- 

riseerd worden, als er geen koperzout in het vocht is opgelost. Zij zal niet 

worden gepolariseerd, als zulk een zout wel daarin voorhanden is, ook zelfs 

voor niet meer dan !/,,, gedeelte, en terwijl andere metaalzouten daarin 

wel aanwezig zijn. Zulk een geringe hoeveelheid koper kan men dus op deze 

wijze, door het onderzoek naar de polarisatie, herkennen met behulp van een 

gevoeligen dundradigen rheoskoop. Met een zilverdraad kan men langs den- 

zelfden weg eene oplossing op de aanwezigheid van zilver onderzoeken. Naar 

het schijnt is de reactie voor dit metaal nog gevoeliger dan voor koper. 

Het komt ons voor, dat deze zaak een nader onderzoek vereischt, vooral 

ook omdat allerlei nevenomstandigheden en bijmengselen, zooals b.v. de aard 

en de hoeveelheid van het in de oplossing aanwezige vrije zuur etc. op de 

gevoeligheid der reactie zeker een grooten invloed moeten uitoefenen. 

LN. 

Omwinding der elektromagneten. — In dezelfde zitting der Académie deelde 

BISSON mede, dat hij eene vermeerdering van 50'/, in de draagkracht van een 

elektromagneet had verkregen door de verschillende lagen der omwinding, in 

plaats van ze op de gewone wijze heen en weder te winden, elkander steeds 

in dezelfde richting te laten opvolgen, hetgeen hij verkreeg door het einde 

van elke laag telkens in rechte lijn weer terug te voeren naar het uitgangs- 

punt. Hij heeft deze uitkomst, na eenige proeven in ’t klein, nog bevestigd 

gezien in een staafelektromagneet van omstreeks 55 centimeters lang, waarop 640 
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meters koperdraad van twee m.M. dik, eerst op gewone en toen op zijne wijze 

werden gevonden. 

De magneetkracht werd in beide gevallen gemeten door den weerstand bij 

het afrukken of afschuiven van een stuk iĳzer. Bij een staafmagneet is dit 

zeker niet de gelukkigst gekozen methode. LN. 

SCHEIKUNDE. 

De vlamreactie van boriumzuur. — De gewone methode om vrij borium- 

zuur door de groene kleuring der wijngeestvlam aan te toonen, geeft, uit 

hoofde van de vorming van ether uit den alkohol, steeds eene lichtende , alleen 

aan den rand groen gekleurde vlam. De heer A. PINNER raadt daarom aan, 

op de wijze van een BUNsENschen brander, de boriumzuur-etherdampen door 

een nauw buisje in een wijdere vertikale glazen buis te laten stroomen, en 

ze zoo, met lucht vermengd, aan de bovenste opening aan te steken. Men 

verkrijgt dan een gelijkmatig gekleurde, prachtvolle groene vlam. Hetzelfde 

geschiedt, wanneer men de dampen in een werkelijken BUNsENschen brander 

geleidt, dien men, om condensatie te voorkomen, door een daaronder geplaatste 

kleine vlam, warm houdt. (Ber. d. deuts. chem. Gesellschaft, 1878. p. 712). 

HG. 

PHYSIOLOGILE 

Ontstaan der celkernen. — SrRrIicKER deelt in de Sitzungsberichte der Kas. 

Akademie, 1878, 3de Abth. Bd. LXXVI, p. 7, eenige waarnemingen mede, 

die, indien zij zich bevestigen, waartoe goede immersiestelsels gevorderd wor- 

den, een eigen licht werpen op den aard en het wezen der kernen in dier- 

lijke cellen. Hier volgen alleen zijne hoofdresultaten. 

In de zeer bewegelijke kleurlooze bloedlichaampjes van kikvorschen en 

tritons zijn de kernen geen standvastige vormingen; zij komen en verdwijnen 

en komen weder te voorschijn, als de golven in het water. 

Met deze wisselende vormingen gaat een chemisch proces gepaard. Azijnzuur 

fixeert de kernen in den toestand, dien zij voor de reactie bereikt hebben; 

toch vertoonen zich onmiddellijk voor den dood nog snelle vormveranderingen 

der kernen. 

In andere, minder bewegelijke, kleurlooze bloedlichaampjes derzelfde dieren 

zijn de kernen iets standvastiger. In zulke kernen trekt zich somtijds het ge- 

heete cellichaam terug, zoodat zij vrij of naakt worden, en treedt dan weder, 
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somtijds in de gedaante van talrijke kleine franjes of van een enkel uitsteek- 

sel, als een breuk, naar buiten. Deze breuk kan vervolgens wederom naar 

binnen treden, indiervoege dat het geheel weder tot een enkele kern wordt, 

die zelve van gedaante verandert of niet, maar in welker binnenste zich nog 

een tijdlang amoeboide bewegingen vertoonen. 

In de kernen van het trilepithelium van het gehemelte der kikvorschen is 

nog een zeer bewegelijk binnenlichaampje voorhanden; ook het kernhulsel is 

dan nog veranderlijk. 

Somtijds ziet men in de kernen der platte epitheliumcellen van den rug der 

tong van een mensch een dergelijk bewegelijk binnenlichaampje. 

Eerst nadat zoowel dit binnenlichaampje als de kern zelve tot rust is ge- 

komen, is de kern datgene geworden, waarvoor men haar tot dusver gehou- 

den heeft, namelijk een lichaampje van bepaalden en blijvenden vorm. 

HG, 

AARDKUNDE. 

Klimmende en dalende zouten in den bodem. — In eene rede, gehouden 

voor het Congrès agricole et sucrier te Compiégne, in 1877, had de heer 

JOULIE medegedeeld, dat volgens door hem verrichte proefnemingen sommige 

zouten in eenen vochtigen bodem opstijgen, terwijl daarentegen andere dalen. 

Hij verdeelde derhalve in dit opzicht de zouten in sels grimpants en sels 

descendants. De heer PELLET heeft deze proeven op ruimere schaal herhaald 

met de carbonaten, sulphaten, chloruren, nitraten en phosphaten van potasch , 

soda, kalk en ammoniak, allen zouten die in den bodem of in toegevoegde 

mestspeciën voorkomen. De proeven werden genomen door in gewone proef- 

glaasjes mengsels te brengen van zand, met 2 proc. van het zout en 20 proc. 

water. Na 36 uren werd het zoutgehalte van de bovenste en van de onderste 

helft der zandkolom onderzocht. 

In het algemeen bevond hij dat verreweg de meeste zouten tot de klim- 

mende behooren. De dalende waren, alleen met uitzondering van salpeterzure 

potasch, deliquesceerende zouten. Hij bevond echter tevens dat op het klimmen 

en dalen der zouten de meerdere of mindere fijnheid des bodems en zijn graad 

van vochtigheid invloed uitoefent. (Compt. rendus, 13 Mei 1878, p. 1200.) 

HG. 

MENSCHKUNDE. 

Erfelijkheid van anomalieën. — De heer LENULEEN, geneesheer te Arras, 



78 WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 

deelde onlangs een geval mede van zekeren heer GAMELON in de vorige eeuw , 

die met zes vingers aan elke hand en elken voet geboren was. Zijn zoon erfde 

die eigendomlijkheid niet over; hij had het gewone getal vingers en teenen: 

maar in de drie volgende generatiën trad zij weder te voorschijn. Verscheidene 

van de kinderen die thans leven, hebben hetzelfde getal vingers en teenen als 

hun bet-overgrootvader. Hieraan sluit zich een dergelijk geval uit het dieren- 

rijk, voor eenige maanden door QUATREFAGES medegedeeld. Een met zes 

teenen geboren haan heeft die eigendomlijkheid in: zulk eene mate op zijne 

afstammelingen overgeplant, dat, in de streek waar het geval voorkwam, 

bijna alle hanen en kippen thans zes teenen hebben. (Nature, 7 Maart 1878.) 

HG. 

DTERKUNDE. 

Wijze van verplaatsing der oogen gedurende de ontwikkeling der Pleuro- 

necten. — Dat de Pleuronecten in hunne eerste jeugd symmetrisch en hunne 

oogen evenals die van andere visschen ter weerszijde van het lichaam geplaatst 

zijn, is sedert de onderzoekingen van VAN BENEDEN en van STEENSTRUP wel 

bekend. Ar. Acassiz, heeft gelegenheid gehad de wijze, waarop de oogen zich 

verplaatsen, bij eenige soorten nader te onderzoeken. Het is hem daarbij ge- 

bleken, dat de door sTEENSTRUP gegeven voorstelling, alsof het oog der eene 

zijde zich onder het voorhoofdsbeen door naar de andere zijde begeeft, niet 

juist is. Het voorhoofdsbeen, dat trouwens in dien jeugdigen toestand nog 

geheel kraakbeenig is, ondergaat een soort van torsie, en deze is voor een 

deel de oorzaak dat het oog der eene zijde als het ware in die beweging wordt 

medegesleept en aan de andere zijde komt. Bij eene soort uit de groep der 

Plagusicee, waarvan de jongen schier zoo doorschijnend waren als glas, en 

waar de rugvin zich tot voorbij den voorrand der oogholte uitstrekte, zag hij 

het oog der rechterzijde in de weefsels tusschen de rugvin en het voorhoofds- 

been dringen, zich daarbij om 180 omdraaien en aan de linkerzijde te voor- 

schijn komen. Daar ter plaatse was intusschen eene kleine opening ontstaan, 

die allengs grooter werd, terwijl daarentegen de oorspronkelijke opening aan 

de rechterzijde kleiner werd en zich eindelijk sloot. (Journ. de Zoölogie, 1877, 

VI p. 193). HG. 

Metamorphose eener Libellula. — Wanneer zich een volgroeid masker eener 

Libellula, dat, om de metamorphose te ondergaan, tegen een waterplant is 

opgeklommen, door een spleet aan den rug -van den thorax als volkomen 
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insekt is te voorschijn gekropen, dan ziet men dit laatste in zijn geheel op- 

zwellen, d.i. een werkelijk grooter volume aannemen, terwijl de vleugels zich 

allengs uitbreiden. Hoe geschiedt deze algemeene volume-vermeerdering? Vol- 

gens den heer JOUSSET DE BELLESME heeft daaraan de eigenlijke ademha- 

ling, gelijk men allicht denken zouden, geen deel. Toch is het eene intreding 

van lucht die haar veroorzaakt. Het insekt slikt namelijk lucht in. Deze 

geraakt in het darmkanaal, en doet dit zich als een blaas uitzetten; hierdoor 

wordt het bloed naar de peripherie van het lichaam gedreven, en, daar de 

bekleedselen, evenals de uit twee platen bestaande vleugels, nog zeer week 

zijn, zoo worden beide al meer en meer uitgezet, naar gelang het bloed daar- 

heen dringt. Mogelijk speelt dit inslikken van lucht tijdens den overgang van 

masker of pop tot den toestand van gevleugeld insekt ook bij andere soorten 

een rol. De waarnemingen van den heer JOUSSET DE BELLESME zijn gedaan 

aan Libellula depressa. (Comt. rendus, 1817, LXXXV p. 448). HG. 

De buidel van Echiâna. — Dat de vrouwelijke Echidna een kleinen buidel 

bezit, is reeds in 1865 door oweN (Philos. transact. 1865, p. 678) opge- 

merkt. GEORGE BENNETT bevestigt dit, maar voegt er bĳ, dat dit rudiment 

van een buidel alleen gedurende den tijd der voortteling wordt aangetroffen 

en dat hij het nooit op een anderen tijd kon ontdekken. Bij Ornithorhynehus 

ontbreekt de buidel altijd geheel. (Nature, 4 Oct. 1877. p. 475). HG. 

Bevruchting van bloemen door vogels. — Dat in zeer vele gevallen de 

overdraging van het stuifmeel van de eene bloem op de andere door insekten 

geschiedt, is thans genoeg bekend. De heer A. H. EVERETT te Mindanao heeft 

nu waargenomen, dat ook sommige vogels dit doen, bepaaldelijk de kleine 

soorten uit de familiën der Nectarinie en Dicoeine. Bij het dompelen des 

snavels in de bloemkroon om naar insekten of honig te zoeken, blijft het 

stuifmeel nabij zijn spits daaraan hangen en geraakt zoo in een andere bloem. 

(Nature, 4 Oct. 1877 p. 475). HG. 

Netelorganen bij Land-planariën. — De staafjes in de huid van Planariën 

zijn reeds lang vergeleken met de netelorganen der C'oelenteraten. MosELAY 

heeft bij het onderzoek van eenigen Land-planariën, die hij in de gelegen- 

heid was te onderzoeken tijdens zijn verblijf aan boord van de Challenger, 

bevonden dat hier de overeenkomst nog grooter is dan vroeger vermoed werd. 

De staafjes namelijk, die veel langer dan de hen bevattende cellen zijn, lig- 

gen daarin spiraalsgewijs opgerold en worden daaruit naar buiten gedreven, 
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Aan een op Ceilon wonenden vriend, den heer THWAITES, verzocht hij te 

beproeven of de aldaar levende soort bij aanraking met de tong een netelende 

werking doet ontwaren. Werkelijk heeft de heer THWAITES bij beproeving be- 

vonden dat dit duidelijk het geval is. (Quart. Journ. of Microscop. Science, 

1877, N° 67, en Nature, 4 Oct. 1877, p. 475.) HG. 

Dimorphisme der geslachten van Bonellia viridis. — Voor eenige jaren deed 

KOWALEWSKY (Zeits. f. wiss. Zoöl, XXII, p. 284) de opmerkelijke mede- 

deeling, dat hij in den uterus der Bonellia, kleine, 0,5 millim. lange, op 

Planariën gelijkende diertjes gevonden had, welke hij meende voor de tot dus- 

ver onbekende mannetjes der Bonellaa te moeten houden, die derhalve para- 

sitisch binnen in de wijfjes leven , welke laatste, in verhouding tot hen , eene reus- 

achtige grootte zouden bereiken. Onlangs heeft R. GREEFF het feitelijke der waar- 

nemingen van KoWALEWSKY bevestigd gevonden. Hij betwijfelt echter, en onzes 

inziens terecht, de juistheid der duiding en meent dat men nog andere be- 

wijzen moet afwachten, alvorens men tot een zoo verregaand dimorphisme 

der beide seksen besluiten mag. Ook in de lichaamsholte van Echiurus Pal- 

lasü vond hij parasitische turbellariën, die echter zeker met het voorttelings- 

proces niets te maken hebben, daar de mannetjes dezer soort wèl bekend zijn. 

(Arch. f. Naturgesch, 1877, Bd. 43, I p. 349.) HG. 

Dijbeen bij een tertaire zeekoe. — Reeds voor verscheidene jaren heeft KAuP, 

bij het beschrijven der fossile overblijfselen van een tertiaire zeekoe (Halithe- 

rium), gevonden in het bekken van Mainz, opgemerkt dat zich aan elk der bek- 

kenbeenderen eene gewrichtskom bevond en daaruit besloten dat er een dijbeen 

moest aanwezig zijn geweest. Nu heeft Prof. LePsius gelegenheid gehad een 

bijna volledig skelet van hetzelfde dier, dat aangekocht is voor het museum 

te Darmstadt, te onderzoeken en werkelijk de hypothetische dijbeenderen daaraan 

gevonden. Zooals te verwachten was, zijn zij rudimentaire beenstukken , die wel 

is waar een goed gevormd gewrichtshoofd hebben, maar waarvan het andere 

einde spits uitloopt. (Neues Jahrb. f. Miner. etc. 1877, H. 6, p. 694.) 

HG, 
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NATUURKUNDE. 

Polyskoop van Trouvé. — Onder den zeker niet gelukkig gekozen naam 

van Polyskoop, heeft de bekende instrumentmaker TROUVÉ te Parijs dezer 

dagen een werktuig in den handel gebracht, dat voornamelijk bestemd is om 

lichaamsholten van den mensch te verlichten bij chirurgicale operatiën of on- 

derzoekingen. Het licht wordt voortgebracht door een platinareepje, dat door 

een galvanischen stroom in gloeïing gebracht wordt en in het brandpunt van 

een kleinen parabolischen reflector is geplaatst. Behalve door den vorm van 

verschillende modellen dezer kleine instrumentjes, al naar de doeleinden waar- 

toe elk bestemd is, onderscheidt zich de inrichting van TROUVÉ van vroegere 

nog hierin, dat deze als elektromotor eene secondaire batterij van PLANTÉ 

gebruikt met een zeer eenvoudigen regulator voor de stroomsterkte. Het moet 

5 tot 1,5 mM, middellijn 

uren achtereen gloeiend te houden zonder dat ze smolten. 

hem daardoor gelukt zijn om platinadraden van '/ 

La Nature van 13 Juli 1l., bl. 4107, bevat eene beschrijving van deze 

toestellen met een aantal afbeeldingen. LN, 

Element van Pulvermacher. — Deze beschreef dit in eene mededeeling aan 

de Académie des Sciences, in hare zitting van 1 Juli Il. Het bestaat uit 

eene poreuse pot, gevuld met verdund zwavelzuur of met eene oplossing van 

bijtende potasch of van salammoniak, waarin een geamalgameerde zinkstaaf 

11 
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is gedompeld. Om dien pot is een dunne draad van zilver of platina gewon- 

den in windingen ver genoeg van elkaar, om teweeg te brengen dat zich 

geen vocht, dat door de poriën van den pot naar buiten treedt, tusschen die 

windingen kunne ophoopen. De draad is dus met het vocht, maar tegelijk - 

over eene betrekkelijk groote oppervlakte met de lucht in aanraking, waar- 

door het metaal voortdurend gedepolariseerd wordt. LN. 

Galvanoplastiek van Kobalt. — Garrre heeft aan de Académie des Sciences, 

zitting van 15 Juli Il., een aantal voorwerpen aangeboden van langs galva- 

nischen weg met kobalt bedekt koper. Waren deze reeds opmerkelijk door 

hunne fraaie zilverkleur, van nog meer belang dan deze is, volgens G., de 

hardheid van kobalt. Met dit metaal bedekte gegraveerde koperplaten toch 

kunnen een veel grooter aantal afdrukken geven dan onbedekte en zoodra zij 

hare scherpte beginnen te verliezen, weder in den oorspronkelijken toestand 

worden teruggebracht. Het is namelijk zeer gemakkelijk om de afgesleten 

kobaltlaag te verwijderen en door een nieuwe te vervangen. LN. 

Ontploffingen door stof. — In dezelfde zitting der Académie berichtte 

BERTHELOT, naar aanleiding van een voor korten tijd bekend geworden feit 

van dien aard, dat de commissie, die zich bezig houdt met de door mijngas 

teweeggebrachte ontploffingen, ook wel degelijk hare aandacht wijdt aan de 

ontploffingen, die ontstaan kunnen, wanneer dampkringlucht, gemengd met 

brandbare vaste stoffen in zeer fijn verdeelden toestand, met eene vlam in 

aanraking komt. Hij herinnerde daarbij aan hetgeen in 1869 had plaats 

gehad in een huis te Parijs. Op den zolder daarvan was een zak, gevuld met 

fijne stijfsel, gebarsten. Een luchtstroom deed de daardoor ontstane stof- 

wolk zich verspreiden en bracht haar in aanraking met een gasvlam. Het 

gevolg was. eene ontploffing, als die van een mengsel van waterstof en 

dampkringslucht. 

In de mijnen heeft men waargenomen, dat, zoodra de lucht genoegzaam 

met fijne kooldeeltjes is vermengd, eenige duizendsten aan koolwaterstof reeds 

toereikend zijn om het mengsel ontplofbaar te maken, in piaats van 4 ®/, 

daarvan, die in gewone dampkringslucht daartoe minstens gevorderd worden. 

Dumas voegde hier nog bij, dat reeds voor vele jaren door MONGE, en in 

den laatsten tijd door een fransch fabrikant movcnerT, beweegwerktuigen 

waren ontworpen en in werking gebracht, die berusten op de ontploffing van 

een mengsel van dampkringslucht met zeer fijn koolpoeder. LNe 
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Isolatoren voor statische elektriciteit. — Mascarr beschijft (Journal de 

physique VIT, p. 217) een isoleerstandaard, waarin het vroeger door THOMSON 

aangegeven hulpmiddel wordt gebezigd om die steeds droog te houden met 

behulp van zwavelzuur. Om zich zonder afbeelding den vorm daarvan te 

kunnen voorstellen, denke men zich een laag en nauw reageerbuisje, met het 

opene eind naar beneden vastgemaakt op den bodem van een klein Woolfsch 

fleschje met twee halzen, waarvan een in het midden. Door deze laatste reikt 

het gesloten eind van de reageerbuis nog ongeveer-voor een derde harer lengte 

boven dien hals uit. Op dit boveneinde wordt de monteering vastgemaakt, 

die het te isoleeren lichaam draagt. Door de zijdelingsche hals wordt nu ge- 

concentreerd zwavelzuur in het fleschje gegoten, zoodat de bodem omstreeks 

een centimeter hoog daarmede bedekt is, en die hals dan weder van een goed 

sluitende stop voorzien, opdat de lucht in de flesch zich slechts moeielijk 

kunne vernieuwen gedurende het gebruik, als wanneer nog altijd een nauwe 

ringvormige opening moet blijven tusschen het buisje en de middenhals, en 

in het geheel geen terwijl het werktuig niet wordt gebruikt. Dan wordt na- 

melijk een caoutschoue-ring om de reageerbuis naar beneden geschoven, die ook 

den tweeden hals afsluit. MAscART geeft eene afbeelding van zulk een isola- 

tor, van glas, uit één stuk geblazen. Voor niet te zware lichamen is dit 

zeker voordeelig. Wil men grootere, zooals b.v. den geheelen conductor eener 

elektriseermachine, zoo ondersteunen, dan kan men de glazen buis of staaf 

op den bodem van eene gewone Woolfsche flesch bevestigen met behulp van 

lood, zwavel of paraffine. 

MascaRT verzekert dat twee vlierpitballetjes, aan katoenen draden boven 

aan zulk een standaard bevestigd en geëlektriseerd, zeer langen tijd achtereen 

bleven uiteenwijken in een met menschen gevulde zaal. Met de noodige voor- 

zorgen kan men een geëlektriseerd lichaam op deze wijze ondersteunen, zoodat 

het verlies aan de lucht slechts een of althans enkele procenten bedraagt in 

24 uren. LN. 

METEOROLOGIE. 

Waarschuwingen voor landbouwers in Saxen. — Prof. BRUUNS te Leipzig 

heeft eene circulaire verzonden, waarin hij aankondigt de organisatie van een 

stelsel van meteorologische waarschuwingen aan landbouwers, in verband met 

het observatorium te Leipzig. De signalen: zullen gegeven worden door trom- 

men, waarvan er twee in gebruik zullen zijn en waarmede vier signalen zullen 
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worden gegeven, t. w. 1 Schoon weer. 2 Veranderlijk 3 Regen. 4 Geen voor- 

voorspelling mogelijk. De signalen worden verkregen door de hoogte waarop 

elke trom gestemd wordt. Bij de eerste proeven voldeed het stelsel zeer goed. 

(The Academy, Aug. 8, 1878, pag. 120.) D. L, 

PHYSIOLOGIE. 

Onderzoekingen omtrent zenuwprikkeling. — In Pflwger's Archiv (XVII, 

5 en 6 heeft GRÜTZNER zijne onderzoekingen over de uitwerking van hitte 

en koude op de zenuwen van reptilen en zoogdieren medegedeeld. Wanneer 

het peripherisch uiteinde van een gemengde zenuw, b.v. den ». zschiadicus 

tot op 50’ C. verwarmd wordt, volgt, volgens hem, geen spiercontractie, 

maar de vaten van den voet verwijden zich en de temperatuur van den voet 

rijst. Wordt hitte aangebracht aan het centrale einde, dan wordt dezelfde pijn 

gevoeld, er ontstaan reflex-contractiën van de willekeurige spieren en de 

drukking van het bloed wordt vermeerderd. De aanwending van warmte aan 

het verste eind van den n. vagus oefent geen uitwerking op de werking van 

het hart, maar aan het naaste eind aangewend, begint het hart op eens 

langzamer te kloppen, nu en dan met tusschenpoozen, en de ademhaling 

wordt aangedaan. De bloeddrukking wordt daarbij verhoogd, wanneer de aan- 

gewende temperatuur matig is, maar verminderd wanneer die warmte sterker 

wordt. Verhitting van den doorgesneden sympathicus aan den hals van een konijn 

veroorzaakt geene aanwijsbaren invloed op het kaliber van de bloedvaten 

van het oor. Hetzelfde negatieve resultaat volgt bij een hond op de aanwen- 

ding van hitte op het peripherisch uiteinde van de doorgesnedene nn. Aypo= 

glossi en linguales, waarvan de eerste vaso-constrictorische, de andere vaso- 

dilatorische draden aan de tong zendt. De algemeene slotsom van deze proef- 

nemingen is, dat door de temperatuur van eene zenuw tot 45°—50’ C. te 

verhoogen, eene groote verscheidenheid van centripetale zenuwen worden ge- 

prikkeld, doch maar één stelsel van centrifugale zenuwdraden, die namelijk, 

welke eene vaso-dilatorische of vaso-constrictorische werking uitoefenen op 

de kleine slagaderen van de huid. De uitwerking van koude werd bevonden 

negatief te zijn, zoowel wat betreft de centrifugale als de centripetale zenuw- 

draden. Dit negatieve resultaat wordt gemakkelijk verklaard. Wanneer een 

zenuw wordt afgekoeld, verliest zij hare opwekbaarheid lang voordat de ver- 

kregen temperatuur laag genoeg is om als een prikkel te werken, verondersteld 

dat zij inderdaad zóó werken kan, — De onverwachte resultaten door GRÜTZNER 
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verkregen, leidden hem er toe om op nieuw de werking van standvastige gal- 

vanische stroomen op verschillende zenuwen te onderzoeken. De uitkomsten, 

waartoe hij hierbij geraakte, kunnen op de volgende wijze worden uitgedrukt. 

Het vloeien van een constanten stroom door een gedeelte van een zenuw, 

afgescheiden van de uitwerkselen van het in contact brengen en buiten con- 

tact stellen, wekt de zenuwvezels op, op dezelfde wijze als de warmteprikkel. 

De centripetale vezelen van elken aard worden in werking gesteld, maar van 

de centrifugale alleen die, welke dilatorisch werken op de bloedvaten van de 

huid. De schrijver gaat er verder toe over om een verslag te geven van som- 

mige proeven met chemische prikkels, en besluit met zijn gevoelen te zeggen 

over de interpretatie van de waargenomen feiten. Daar er geen reden is om 

te gelooven dat identische prikkels op ongelijke wijze door van elkaar ver- 

schillende zenuwvezels geleid worden, moet het verschil van de uitwerking 

dier geleiding toegeschreven worden aan een grondverschil in de opwekbaar- 

heid van de eindorganen der zenuwen. Hierom is het waarschijnlijk, dat de 

normale indrukken, die door de zenuwen worden voortgeleid, ’tzij in centri- 

petale, ’t zij in centrifugale richting, onderling verschillen in intensiteit en 

in de wijze waarin zij elkander opvolgen. D. Is, 

Zijn bacteriën of de kiemen van deze normaal voorhanden in de lever en 

de nieren? — Fene proefneming van TIEGEL is dikwijls aangehaald om te 

bewijzen, dat de lever en de nieren van gezonde dieren steeds de zaden der 

verrotting in zich bevatten. De buik wordt onmiddellijk na den dood geopend, 

gedeelten van de lever en van een nier met oververhitte werktuigen weggenomen 

en dadelijk in gesmolten paraffine gedompeld. Alleen de oppervlakte van de 

stukken wordt dan alleen gekookt, terwijl de kern niet door de hitte wordt 

aangedaan en de nablijvende laag paraffine een waarborg is tegen opvolgende 

besmetting. Na weinige dagen zijn de lever- en nierstukken in een toestand 

van ontbinding en krielende van septische- organismen. Neemt men nu aan 

dat de kiemen van deze laatste niet uit de dampkringslucht gekomen zijn 

gedurende het kortstondig tijdsverloop tusschen de uitsnijding en de indom- 

peling in paraffine, dan zijn wij genoodzaakt te besluiten, dat zij reeds ge- 

durende het leven in de betrokken organen aanwezig zijn geweest. Deze be- 

schouwingswijze is dan ook vrij algemeen aangenomen. Kortelings nu hebben 

CHIENE en EWART deze zaak nader onderzocht. Zij hebben de proef herhaald 

onder strikt antiseptische omstandigheden, door den buik te openen en de 

gansche bewerking te verrichten onder carbolzuur. Onder deze voorwaarden 

werd nooit een enkel bacterium, ’t zij in beweging of in rust, ontdekt in 
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uitgesneden deelen van lever, milt of nier. De noodzakelijke gevolgtrekking 

is, dat die ingewanden in een gezond levend dier volkomen vrij zijn van 

bacterium-kiemen, evenals het circuleerende bloed van zulk een dier. (The 

Academy, July 13, 1878, pag. 43.) DL. 

Innervatie van het Pancreas. — In Pflügers Archiv (XVI, 137) vindt 

men dat de proeven van AFANASIEF en PAWLOW op honden met blijvende 

fistels van het pancreas de volgende uitkomsten leverden. BERNSTEIN's waatr- 

neming, dat de activiteit van de afscheiding door de klier beteugeld wordt 

door het centrale uiteinde van den ». vagus te prikkelen, werd bevestigd. 

Echter werd bevonden dat prikkeling van het centrale uiteinde van een of 

andere centripetale zenuw, b.v. van den ischiadicus , hetzelfde resultaat had, 

en de ». vagus dus niet kan beschouwd worden in eenig speciaal verband 

met het pancreas te staan. Zeer kleine giften atropine (0,005 gram van een 

1 °/, oplossing) hypodermatisch ingespoten, was volkomen genoeg om de af- 

scheiding te doen stilstaan. De 

Bacillus anthracis. — Dr. cossaR EWART heeft onderzoekingen omtrent 

Bacillus anthracis medegedeeld, van welke het uitgangspunt is de toestand, 

waarin de bacilli worden gevonden in de milt van een muis, pas gestorven 

aan miltkoorts, door inënting verwekt. De bacilli zijn dan staafvormig en 

bewegen zich niet. Binnen weinig uren (bij een temperatuur van 30° C.) be- 

gint een groot aantal er van zich te bewegen. Eenigen tijd later houden de 

bacilli daarmede plotseling of trapsgewijs op en worden verlengd tot sporen- 

dragende draden, Een muis, ingeënt met de dus ontstane sporae, stierf 48 

uren daarna aan miltkoorts, ten bewijze dat deze belangrijke phase werkelijk 

eene van Bacillus-anthracis was. De sporae worden gevormd op een geliĳk- 

soortige wijze als de chlamydosporae van Mucor. KocH en andere waarnemers 

beschrijven deze sporae als op eens ontstaande en de staafjes voortbrengende,, 

maar Dr. EwART bevond dat vele malen eene spora zich vooraf verdeelde 

in vier sporulae, die eerst vast aaneenhangen, doch later vrij worden. Deze 

sporulae ontkiemen dan en brengen op nieuw staafjes voort. De belangrijkste 

morphologische slotsom, waartoe EwART door deze en andere waarnemingen 

komt, is, dat de Mierococcus-, Bacterium- en Bacillus-vormen en de sporen- 

dragende hyphaephasen zijn van dezelfde levensgeschiedenis. (The Academy, 

June 22, 1878, pag. 561.) Dsl 
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ANTHROPOLOGEE. 

Zijn de Sinhalezen Ariërs? — Met een woord vermelden wij hier dat een 

Sinhaleesch Buddha-priester op Ceylon, SUMANGALA UNNANSE, te Colombo 

en Londen een boek in het Sinhaleesch heeft uitgegeven over de Arische af- 

stamming van zijne landslieden. Door den berichtgever in The Academy (July 

27, 1878, pag. 95) wordt dit boek met lof vermeld, en o.a. aangemerkt dat 

de conclusiën, tot welke de Sinhaleesche schrijver komt op grond van het zesde 

hoofdstuk van de Mahavansa, overeenkomen met die, waartoe Prof. CHILDERS is 

gekomen , wiens werk de Shingaleesche schrijver blijkbaar niet kent. Dil, 

Metopismus bij Papoea-schedels. — Nu en dan gebeurt het dat de twee 

helften van het voorhoofdsbeen door een naad (sutura frontalis, mediofron- 

talis, metopica) gescheiden blijven. De Heer REGALIA bevond, dat van de 209 

Papoea-schedels in het museum te Florence 9 metopisch zijn, namelijk 8 van 

volwassenen, waarvan fÎ van een vrouw, en 1 van een jongen. In de verzameling 

van 135 schedels uit Nieuw-Guinea, te Dresden, vond Dr. MAYER slechts 2 me- 

topische. Het blijven bestaan van den voorhoofdsnaad is toegeschreven geworden 

aan hypertrophie van de voorste hersenkwabben of aan hydrocephalus. Som- 

mige anthropologen hebben dien toestand aangemerkt als aanduidingen van 

's menschen afstamming van lagere dieren, en beweerd dat hij meer voorkomt 

bij oude dan bij hedendaagsche rassen. Andere hebben daarentegen beweerd 

dat het dichtgroeien van den voorhoofdsnaad verhinderd wordt door de ont- 

wikkeling van het voorste gedeelte der groote hersenen, en dat dit menig- 

vuldiger voorkomt bij de hoogere dan bij de lagere rassen. Men zegt dat het 

bij Europeërs meer wordt waargenomen dan bij negers. Evenwel is metopis- 

mus waargenomen bij individuen van zeer weinig verstand, en zelfs bij idio- 

ten. — In hetzelfde tijdschrift, waarin deze mededeeling voorkomt (MANTE- 

GAZZA's Archiwvio per U Antropologia e U Etnologia) geeft Dr. PAOLO RICARDI 

de uitkomsten van zijne studiën over verschillende anomalieën van den schedel 

van Papoea's. In die schedels komen Wormiaansche beenderen zeer dikwijls 

voor, maar dat dikwijls voorkomen bevestigt geenszins het gevoelen van som- 

mige anthropologen dat zij het talrijkst zijn bij brachycephale schedels. Van 

69 volwassen Papoea-schedels, die RrcARDI onderzocht, en waaraan Wormi- 

aansche beenderen gevonden werden, waren 60 bepaald dolichocephalisch, 

Evenmin begunstigt het onderzoek de meening, dat de aanwezigheid van die 

ingeschoven beenderen een teeken is van hoogere schedelontwikkeling, door 

de ruimte van de hersenholte te vergrooten. (The Academy, June 22, 1878, 

pag. 560.) Hs de 
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VERSCHEIDENHEDEN. 

Bewerktuigde stofjes in de dampkringslucht. — Mrover heeft beproefd 

de voorwaarden te bepalen, van welke de evenredigheid van organische kie- 

men in de lucht afhangt. Zijne waarnemingen hebben alleen betrekking op 

lichaampjes, waarvan de diameter meer dan %/,,,, millim. bedraagt en werpen 

licht op de verspreiding van de sporulae van septische organismen. Het ge- 

middeld aantal van zulke lichaampjes, klein gedurende de wintermaanden, 

vermeerdert snel gedurende de lente, blijft nagenoeg stationair in den zomer, 

en ondergaat eene spoedig voortgaande vermindering in den herfst. Een regen- 

bui wordt altijd opgevolgd door eene tijdelijke vermeerdering var hun aantal, 

en die vermeerdering is soms zeer in ’t oogloopend. Wanneer b.v, na een 

lang tijdperk van droogte in den zomer een hevig onweer losbarst, dan zullen 

de toestellen, die op den eenen dag eene evenredigheid van vijf- tot zesduizend 

kiemen aantoonden, den volgenden dag meer dan honderdduizend aanwijzen. 

Deze uitwerking van den regen kan in alle jaargetijden worden waargenomen. 

Derhalve schijnen, daargelaten de plaatselijke omstandigheden, temperatuur 

en vocht de voornaamste voorwaarden, waardoor de evenredigheid van geor- 

ganiseerde stofjes in de lucht worden geregeld. Wat betreft den aard van 

die deeltjes, zoo bleek het dat, terwijl de eitjes van de grootere infusoriën 

betrekkelijk zeldzaam aanwezig waren, de sporulae van verschillende soorten 

van schimmels bijzonder menigvuldig voorkwamen. Verschillende soorten van 

pollen en een betrekkelijk gering aantal van zetmeelkorreltjes werden mede 

ontdekt. De evenredigheid van groene algen, waarvan de dampkringslucht 

somtijds groote hoeveelheden bevat, wisselde binnen zeer wijde grenzen af. 

(Compt. rend., 24 Juin 1878.) Pe PB 
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STERREKUNDE. 

Het verschijnen van nieuwe sterren. — De in November 1876 door Prof. 

SCHMIDT te Athene het eerst waargenomen nieuwe ster in het sterrebeeld de 

Zwaan is het voorwerp geweest van langdurige en zorgvuldige, ten deele 

spectroskopische waarnemingen van den heer o. ronse aan de Berlijnsche 

sterrewacht. Van 5 Dec. 1876 tot 1 Maart 1877 werden de waarnemingen 

voortgezet, toen wegens den lagen stand der ster tijdelijk gestaakt en op 

25 October weder begonnen. Uit zijne waarnemingen leidt de heer LOHSE 

het volgende af. je 

1. Het verschijnen, d. i. het genoegzaam lichtend worden (Aufleuchten) 

van nieuwe sterren kan met niet geringe waarschijnlijkheid beschouwd worden 

als de werking van de aan de elementaire stoffen eigene chemische affiniteits- 

kracht. 

2, Men zoude zich de voorwaarden van dit zichtend worden en de wijze, 

waarop het geschiedt, ongeveer op de volgende wijze kunnen voorstellen 

Door de toenemende afkoeling der uit gloeiende dampen en gassen bestaande 

massa van een zelflichtend hemellichaam (eene vaste ster) wordt ten slotte 

een atmospheer daarom gevormd, die het licht in zoo sterke mate absorbeert , 

dat de ster van de aarde uit niet meer of nog slechts zwak kan worden ge- 

zien. Wanneer dan door nog verdere warmte-uitstraling de graad van afkoe- 

ling bereikt wordt, die voor de vorming van nieuwe verbindingen tusschen 

tot dusver in gedissocieerden toestand bestaande elementaire stoffen noodig 

"12 
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is, dan zal bij de vereeniging van deze eene aanmerkelijke warmte- en licht- 

ontwikkeling plaats grijpen, die de ster plotselijk voor langeren of korteren 

tijd weder zichtbaar maakt. 

Ten slotte toont de heer LOHSE aan, dat deze verklaring ook toepasselijk 

is op hetgeen men bij het verschijnen van andere nieuwe sterren heeft waar- 

genomen: die van TYCHO BRAHÉ in 1572, die van KEPLER in 1604, die 

van HIND in 1848 en die van BIRMINGHAM in 1866. (Monatsber. d. Berl. 

Akad. , December 1877 , p. 326). HG. 

NATUURKUNDE. 

Twee nieuwe werktuigen voor geluidstrillingen. — Referent zag die beide 

korten tijd geleden in werking. Zij komen in doel in zoover overeen, dat in 

beide bijzonderheden van geluidstrillingen zichtbaar worden gemaakt. 

Het een is de phoneidoskoop van risLEY, den bekenden instrumentmaker 

in Brompton Road te Londen. Op den bovenrand van een vertikaal geplaatst 

kort cilindertje van drie of vier centimeters middellijn kunnen dunne koperen 

plaatjes worden gelegd, met openingen in het midden van allerlei vorm en 

grootte. Van onderen is het met een dergelijken iets langeren cilinder van 

dezelfde middellijn verbonden, die horizontaal staat. Doet men voor de ope- 

ning van dezen laatsten eenig geluid ontstaan, na vooraf de opening van een 

der plaatjes met een zeepvliesje van PLATEAU bedekt en dit op den bovenrand 

geplaatst te hebben, dan begint dit laatste mede te trillen, wat in de inter- 

ferentiekleuren, welke het in teruggekaatst licht vertoont, de prachtigste 

schakeeringen te voorschijn roept en figuren, die, al naar de gedaante en grootte 

van het vliesje, de hoogte en de sterkte van den toon, tot in het oneindige 

afwisselen. Het komt er slechts op aan om het vliesje dun genoeg te verkrij- 

gen voor genoegzame helderheid der kleuren en toch niet te dun, opdat het 

niet te spoedig barste. 

Het tweede is de elektrische phonoskoop van EDMUNDS, een der deelheb- 

bers der firma w. LADD EN CO., Beakstreet te Londen. In de stroombaan 

van een of twee kleine Bunsen- of Grove-elementen zijn geplaatst de primaire 

spiraal van een Ruhmkorff-apparaat van middelmatige grootte — van onge- 

veer 15 cM. kloslengte — en een stoombreker, bestaande uit een telephoon- 

plaatje met spits, zooals de Edison-Hoorwegsche ontvanger voor telephonie. 

Wordt dit plaatje door eenigen toon in trilling gebracht, dan zullen er, als 

de spits juist gesteld is, evenveel interrupties of althans stroomgolvingen in 
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de primaire spiraal ontstaan, als die toon trillingen telt. De secundaire spi- 

raal is verbonden met een Geislersche buis, welke, met behulp van een ra- 

derwerk met veer, met vrij groote en standvastige snelheid in haar eigen 

vlak wordt rondgedraaid. Zooals men weet, ziet men nu, in plaats van een 

verlichte buis, in het donker een ster van buizen, die onbewegelijk schijnt, als 

het aantal verbrekingen gedurende een omwenteling een geheel getal is, en 

die des te meer punten heeft naarmate dit getal grooter is, dus naarmate 

de verbrekingen sneller op elkaâr volgen. Door een reeks van tonen, die het 

telephoonplaatje doen trillen, verkrijgt men dus een reeks van sterren, uit 

wier aantallen punten men de verhoudingen der trillingsgetallen kan aflezen. 

Lapp heeft dit werktuig vertoond aan de British association for the 

advancement of science in een harer sectie-vergaderingen. (Nature XVIII, 

p. 506). LN. 

De fransche diapason normal en de standvastigheid der toonhoogte van 

stemvorken. — Erris deelt in Nature (XVIII, p. 381) eenige bijzonderhe- 

den mede uit brieven, die hij van den beroemden franschen orgelmaker 

CAVAILLÉ COLL had ontvangen. Het volgende kunnen wij, zonder al te uit- 

voerig te worden, daaruit overnemen. 

FovcauLr gebruikte bij zijne beroemde arbellöm ida over de voortplan- 

tingssnelheid van het licht een door hem bedacht uiterst zinrijk optisch middel 

om te bepalen of de as van zijne “turbene à& adr’ juist 400 omwentelingen 

volbracht in de seconde. Toen dit was vastgesteld, merkte hij in het bijzijn 

van CAVAILLÉ GOLL op, dat nu de toon, die de as der turbine door hare 

onvermijdelijke zijdelingsche bewegelijkheid deed hooren, een moest zijn van 

zoo juist 400 trillingen als er ooit een was gehoord. De laatste haalde nu 

een der 56 stemvorken van een tonometer van SCHEIBLER, die op 400 tril- 

lingen was afgestemd. Beider tonen stemden volmaakt overeen. Hieruit blijkt 

dus ten eerste de verwonderlijke juistheid van SCHEIBLER’s wijze van werken 

en ten tweede het feit, dat in meer dan 40 jaren, sedert SCHEIBLER deze 

stemvorken maakte, de toon daarvan geene verandering heeft ondergaan. 

Het trillingsgetal van de fransche diapason normal, met behulp van de 

zoo geverifieerde tonometer van SCHEIBLER onderzocht, bleek niet juist gelijk 

435 te zijn, maar gelijk 435,875, dus bijna een geheele trilling meer. 

Lissasous had dit trillingsgetal bepaald met behulp der sirène acoustique 

Van CAIGNARD LATOUR (in 1819 het eerst door dezen gebruikt); maar de 

onzekerheid, aan het gebruik van dit werktuig verbonden als men geen bui- 

tengewone hulpmiddelen gebruikt om den luchtstroom volkomen standvastig 
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te maken, kan dit verschil geheel en al verklaren. CavarLLÉ coLL beschrijft 

eene inrichting, door hem aan zijne soufflerie de precision aangebracht, 

welke dit bezwaar opheffen kan. LN. 

De aardbeving van 26 Augustus. — De dagbladen hebben reeds talrijke 

berichten gebracht over de aardbeving, die den 26sten Augustus, kort voor 9 

uur ’s morgens plaats had, en zelfs in een gedeelte van ons vaderland is waar 

genomen. Het zij voldoende hier aan te stippen, dat uit die berichten blijkt 

dat zij eene tamelijk groote uitgestrektheid heeft gehad, daar zij gevoeld is 

van Hanover en Utrecht af, tot aan Maintz in het zuiden, voorts te Bonn, 

Brussel, Luik, Maastricht, Keulen en Barmen, en natuurlijk in alle tusschen 

de genoemde steden gelesen „laatsen. Het hevigst schijnt zij geweest te zijn 

te Keulen en te Barmen. In die steden was de op en neer gaande golving 

des bodems sterk genoeg, om de gebouwen heen en weder te doen gaan, 

zoodat tafels, stoelen, ledikanten enz. in eene dansende beweging geraakten 

en kleine daarop staande voorwerpen omgeworpen werden. Hier en daar ble- 

ven ook pendules stilstaan. De eerste schok hield van 7 tot 8 sekonden aan 

en werd vergezeld van een rollend onderaardsch geluid, als van verren donder. 

Een tweede schok, kort na 11 ure, was merkelijk zwakker dan de eerste. Te 

Muhlheim aan den Rijn zag men een duidelijke golf in schuinsche richting, 

van het zuid-zuidwesten naar het noord-noordoosten over de rivier gaan, ge- 

heel ongestoord door den stroom, terwijl men te gelijker tijd het rollend ge- 

luid uit de diepte vernam. HG, 

SCHEIKUNDE. 

Werking van het melksap van Carica Papaya op eiwitlichamen. — Reeds 

sedert het midden der vorige eeuw is op grond van berichten van reizigers 

herhaaldelijk vermeld geworden, dat het melksap van de Carica Papaya, 

den zoogenaamden Meloenboom, die in de keerkringgewesten groeit, hard 

vleesch in korten tijd week maakt. De heer wirrMmacH had onlangs gelegen- 

heid dit punt iets nader te onderzoeken, toen hij uit een tuin te Maagden- 

burg eenige halfrijpe vruchten van deze plant te zijner beschikking had. In 

het algemeen vond hij bovenvermelde berichten bevestigd. Hij leidt uit zijn 

onderzoek de volgende resultaten af. . 

1. Het melksap van Carica Papaya is (of bevat) een ferment, dat buiten- 

gewoon krachtig op stikstofhoudende voedingstoffen (vleesch, hard gekookt 

eiwit, gelatine) inwerkt en ook, evenals pepsine, de melk doet stremmen. 
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2. Van pepsine onderscheidt zich het sap daardoor, dat het zonder Lijvoe- 

ging van een vrij zuur (dat overigens wellicht in geringe hoeveelheid van 

nature in het sap reeds voorhanden is), bovendien ook bij hoogere tempera- 

turen (60°—65° C.) en dan in veel korteren tijd werkt. 

3. In scheikundig opzicht onderscheidt zich het gefiltreerde sap ook daarin 

van pepsine, dat het bij koking een praecipitaat geeft; evenzoo ontstaat daarin 

een praecipitaat bij toevoeging van kwikzilverchlorid, jodium en van alle 

sterke minerale zuren. 

4. Het heeft overeenkomst met pepsine en met het maagsap zelve daarin, 

dat het, even als deze, door neutraal azijnzuur loodoxyd, alsmede door sal- 

peterzuur zilveroxyd gepraecipiteerd wordt, en daarentegen met ferrocyanka- 

lium, zwavelzuur koperoxyd en iĳzerchlorid geen praecipitaat ontstaat. 

(Sitzungsber. der Ges. naturf. Freunde zu Berlin 1878, S. 40; daaruit 

in Der Naturforscher, 1878, No. 26, p. 250). 

Deze ontdekking in eene plant van eene, in sommige opzichten met pep- 

sine overeenkomende zelfstandigheid, kan wellicht ook licht verspreiden over 

de nog altijd min of meer raadselachtige eigenschappen der zoogenaamde 

carnivore planten. HG, 

PHYSIOLOGIE. 

Werking van het hart. Gewoonlijk neemt men aan, dat het hart alleen bij 

de systole een positieven druk uitoefent, maar zick gedurende de diastole 

passief gedraagt. Proeven door de heeren FR. GOLTZ en J. GAULE op honden 

genomen, bewijzen nu dat deze meening onjuist is en dat werkelijk gedurende 

de diastole door het hart eene zuigende werking wordt uitgeoefend, die als 

negatieve drukking door een manometer kan gemeten worden. Voor de linker- 

harthelft klimt die negatieve drukking tot —52 millim. kwikzilver, Deze 

negatieve drukking is onafhankelijk van de adembewegingen, daar zij nog 

wordt waargenomen, wanneer de borstkas geopend is en de ademhaling kunst- 

matig onderhouden wordt. (Prrüaer’s Archiv. f. Physiol. Bd. XVII, p. 100). 

HG, 

ZLenuwdraden die de verwijding van de pupil bewerken. — Fenige 

jaren geleden toonde vurLPIAN aan, dat de wegneming van den bovensten 

halszenuwknoop bij honden de reflexbeweging voor de dilatatie van de pupil 

aan de overeenkomstige zijde niet belet. Lag dit daaraan, dat de zenuwdraden 

van de iris van den ondersten halszenuwknoop of van den bovensten borst- 
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zenuwknoop afstamden en met de arteria vertebralis naar boven liepen? Of 

moet men de verklaring dáárin zoeken, dat de zenuwdraden, wier prikkeling 

pupilverwijding ten gevolge heeft, rechtstreeks uit de hersenen ontspringen ? 

Nieuwere onderzoekingen van VULPIAN schijnen nu dit punt te hebben opge- 

helderd. Zijne onderzoekingen, ondernomen om de laatstelijk gedane over den 

invloed van het zenuwstelsel op de zweetklieren te constateeren, deden hem 

ontdekken dat, bij de kat, onder der invloed van elektrische prikkeling van 

de huid of van het boveneind des doorgesneden nervus ischiadicus, de pupil 

zich toch nog verwijdt aan de zijde waar men het ganglion thoracicum supe- 

rius en het geheele benedenste deel van de halsstreng van den nervus sym- 

pathicus heeft weggenomen. Die verwijding, ofschoon veel zwakker dan die 

aan de onbeleedigde zijde, is zeer duidelijk waar te nemen. Daarna heeft 

VULPIAN onderzocht, of bij een kat, waarbij men niet alleen het ganglion 

thoracicum superius, maar ook het ganglion cervicale superius weggenomen 

had, door faradiseeren der huid of van het boveneinde des doorgesneden 

nervus tschiadicus eenige pupildilatatie kon worden opgewekt, — en hij be- 

vond dat dit werkelijk geschieden kon. Hij meent nu dat dit hem rechtigt 

om aan te nemen dat eenige der zenuwdraden, wier prikkeling pupildilatatie 

opwekt, rechtstreeks uit de hersenen komen, waarschijnlijk gemengd met de 

vezels van deze of gene hersenzenuwen, wier zenuwdraden in verband staan 

met het ganglion ophthalmicum. (Compt. rend. Tom. LXXXVI pag. 1436). 

Dy 

Onvolkomen kruising der zenuwvezels in het chiasma nervi optici. — 

De vroegere meening, dat de vezelen van de beide gezichtszenuwen elkander 

slechts gedeeltelijk zouden kruisen en dat een aantal van die zenuwen aan 

de oorspronkelijke zijde zouden blijven doorloopen, is veelzins bestreden ge- 

worden, en de proeven, door EuG. DUPUY en BROWN-SÉQUARD en door 

BEAUREGARD genomen, begunstigen die meening niet. Immers op doorsnijding 

op de middellijn van het chiasma bij vogels, konijnen en guineesche bigge- 

tjes volgde steeds volslagen blindheid. De heer Nrcarr heeft nu dergelijke 

proeven genomen op jonge katten, die, wanneer men de doorsnijding ver- 

richt door het gehemelte heen, de operatie zeer goed verdragen. Hij bevond 

telkens dat de dieren hun gezichtsvermogen niet hadden verloren, dat zij 

zich na de operatie met zekerheid bleven bewegen en alle teekenen gaven dat zij 

konden zien. Omtrent de wijze van opereeren en over de toepassing op den mensch 

verwijzen wij naar het oorspronkelijke. (Compt. rend. Tom. LXXXVI, pag. 1472). 

D. L 
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Noten-doof heid. Bekend is het dat sommige menschen, ofschoon hun ge- 

zicht voor het onderkennen van voorwerpen in het algemeen scherp genoeg 

is, het vermogen missen van bepaalde kleuren te onderscheiden. Aan deze 

kleurenblindheid beantwoordt een gebrek van het gehoorvermogen, dat de 

heer GRANT ALLEN bij een man van 30 jaren waarnam en onlangs uitvoerig 

beschreven heeft in het April-nommer van het engelsche tijdschrift Mind. 

Deze man, ofschoon geenszins hardhoorend, daar hij zwakke geluiden, b. v. 

het tikken van een horologie, even goed hoort als andere menschen met een 

normaal gehoor-orgaan, kan geenerlei verschil waarnemen tusschen de op een 

piano aangeslagen noten, die tot dezelfde octaaf behooren. Eerst wanneer de 

tonen een octaaf of meer verschillen, herkent hij dit verschil, dat hem 

echter eerst recht duidelijk wordt, wanneer de afstand minstens twee octaven 

bedraagt. Voor maat is hij zeer gevoelig en hij onderscheidt daarnaar vele 

melodieën. Eenige daarvan hoort hij ook gaarne, maar blijkbaar alleen omdat 

de maat hem aangenaam aandoet, maar het bijwonen van een concert is 

voor hem onverdragelijk. 

Met waarschijnlijkheid mag men aannemen dat in zulk een geval de zetel 

van het gebrek in het orgaan van GORTI te zoeken is. HG. 

BOTANIE. 

Anaërobiosis van kleine organismen. — In de zitting van de Academie 

des Sciences van. 1 Juli 1878 bood Perraor een opstel van den hoogleeraar 

GUNNING aan, waarin deze de leer bestrijdt, dat zekere mikroskopische or- 

ganismen geen zuurstof noodig hebben om te leven. Hij heeft onderscheidene 

voor rotting vatbare en van bacterien voorziene stoffen in zoo groot moge- 

lijke hoeveelheid opgesloten in dichtgesmolten glazen vaten met zoo weinig 

mogelijk lucht. Blootgesteld aan eene temperatuur van 30 tot 40°, begon de 

rotting weldra, om echter na langeren of korteren, soms zeer korten tijd 

voor goed op te houden, — altijd binnen een tijd evenredig aan de hoe- 

veelheid zuurstof, waarvan men de aanwezigheid kon veronderstellen. Dat 

dit ophouden van de rotting toe te schrijven is aan den dood der bacteriën 

nadat de aanwezige zuurstof verbruikt is, daarvoor levert o. a. de volgende 

proef een grond. Indien het glazen vat met voor rotting vatbare stoffen aan 

de eene zijde voorzien is van een buis, voorzien van een vlok watten, of 

verscheiden malen gekromd, en waarvan de dunne punt toegesmolten is, dan 

kan men, door die punt af te breken, de stoffen op nieuw in aanraking brengen 

met dampkringslucht, vrij van levende kiemen. Doet men dit wanneer alle 

rotting in het vat geheel heeft opgehouden, dan wordt desniettegenstaande 
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de rotting niet op nieuw opgewekt. — Wij voegen hierbij, dat het beweren 

van VON NÄGELI, dat bacteriën geen vrije zuurstof behoeven om te leven, 

omdat zij blijven voortleven en zich voortplanten in lichaamsholten, waartoe 

de dampkringslucht geen vrijen toegang heeft, zooals in de bloedvaten, niets 

voor de anaërobiose bewijst, omdat het bloed vooreerst eenige vrije zuurstof 

bevat, en: vervolgens de verbinding van zuurstof met de haemoglobine zoo 

los is, dat die zuurstof tegenover de bacteriën als vrij kan worden aange- 

merkt. — PasTEuR merkte tegen de proefnemingen van GUNNING aan, dat 

hij kort geleden tot andere resultaten was gekomen dan deze, door proeven 

waarbij met de werking van de luchtpomp die van witte indigo, die zoo 

gretig zuurstof opneemt, verbonden was geworden, — en verder dat de rot- 

ting dikwijls ophoudt, niet ten gevolge van den dood der bacterien, maar 

van hun overgaan tot den toestand van kiemen. (Compt. rend. Tom. LXXXVI, 

pag. 31.) DIL. 

VERSCHEIDENHEDEN. 

Een nieuw rekenwerktuig. — Het denkbeeld om mechanische kracht in de 

plaats te stellen van intellectueele kracht, bij het doen van meer of minder samen- 

gestelde berekeningen, is reeds in een vrij groot getal van rekenwerktuigen 

verwezenlijkt, zooals in die van BABBAGE, STANHOPE, SCHULTZ, THOMAS €. a. 

Professor JAMES THOMSON heeft er onlangs een vervaardigd en beschreven 

(Proc. of the Royal Society, 3 Febr. 1876, 9 May 1878), dat zeer af- 

wijkt van alle andere dergelijke werktuigen en waarvan de president der 

British Association, de heer w. sPorriswoop, in zijne openingsrede gehou- 

den te Dublin, 14 Aug. 1878, met hoogen lof gewaagt. Het nieuwe werk- 

tuig vermag, alleen door middel der wrijving van een schijf, een cylinder, 

en een bol, eene menigte van samengestelde berekeningen te verrichten , welke 

vereischt worden bij de toepassing van de wiskunde op physische vraagstuk- 

ken. Met zijn behulp kan een geheel onkundig werkman, in een bepaalden 

tijd, het werk doen van tien geoefende rekenaars. Het werktuig kan gebruikt 

worden ter berekening van allerlei soort van waarnemingen van periodische 

verschijnselen, meteorologische, magnetische enz. Het lost differentiaal-ver- 

gelijkingen van de tweede en wellicht zelfs van hoogere orden op. Dezelfde 

uitvinding stelt in staat, het vraagstuk op te lossen aangaande de vrije be- 

wegingen van elk getal van elkander onderling aantrekkende lichamen , zonder 

toevlucht te behoeven te nemen tot benaderingen, zooals zij gevorderd wor- 

den bij de toepassing der theorie omtrent de beweging der hemellichamen. En 

dit alles geschiedt door het draaien aan een kruk! HG, 
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VORMVERANDERING DER STOF 

DOOR 

Dr. J. B. ENKLAAR. 

“Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeeren,”’ is een woord vol 

diepen zin. De mensch heeft de stof van zijn lichaam slechts van de 

aarde ter leen; hij moet ze na een wijlg teruggeven, opdat de natuur 

ze voor andere doeleinden gebruike. Doch niet slechts ’s menschen 

lichaam, elke vorm, waaronder de stof ons verschijnt, is onbestendig 

van duur. De stof zelve wordt nimmer vernietigd, doch haar ver- 

schijningsvormen zijn oneindig in aantal en gaan, na een kortstondig 

bestaan , spoorloos aan ons voorbij. Doch uit het oude, dat heengaat, 

ontwikkelt zich het jonge, getooid met de frissche schoonheid der jeugd. 

Het sterven zelf is slechts het voorspel van een nieuw leven; het op- 

lossen eener verbinding is te gelijk het ontstaan eener andere. 

Ik wensch in dit opstel de aandacht op de groote beteekenis 

dezer denkbeelden te vestigen en de overtuiging te wekken, dat zij 

door de waarneming van het wezen en den samenhang der natuur- 

verschijnselen worden verkregen. 

Het is een niet opwekkend, doch niettemin onloochenbaar ver- 

schijnsel, dat de meeste menschen dagelijks zooveel woorden gebruiken, 

waarvan zij de beteekenis niet kennen. Toch wordt het gebruik niet 

versmaad; groote en schoonklinkende woorden kunnen zoo voortref- 

felijk armoede aan gedachten bedekken, ja die zelfs in schijnbaren 

rijkdom verkeeren. 

1 



2 VORMVERANDERING DER STOF. 

Wie denkt hierbij niet aan het geestige woord, dat GorrurE aan 

MEPHISTOPHELES in den mond legt: 

“Denn eben wo Begriffe fehlen, 

Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. 

Mit Worten läszt sich trefflich streiten, 

Mit Worten ein System bereiten, 

An Worte läszt sich trefflich glauben, 

Von einem Wort läszt sich kein Jota rauben…” 

Opdat dit ook van ons niet gelde, willen wij allereerst het denk- 

beeld in het licht stellen, dat door de woorden ‘‘vormverandering der 

stof” wordt uitgedrukt. Waarneming en redeneering zullen ons, naar 

wij hopen, te dezen opzichte de onmisbare klaarheid verschaffen. 

Alle lichamen om ons heen zijn in een toestand van voortdurende 

verandering. Zij zijn nu eens in rust, dan weder in beweging; warmte 

en koude, vochtigheid en droogte zijn woorden, die den toestand aan- 

duiden, waarin hetzelfde lichaam achtereenvolgens verkeert. Doch deze 

verschijnselen laten het wezen des lichaams ongedeerd. De stof, waar- 

uit het bestaat, blijft in haar soort en samenstelling dezelfde. Van een 

vormverandering der stof kag hier dus in ’t minst niet worden ge- 

sproken. leder toch herkent water voor wat het is, hetzij het zich bij 

een riviermond langzaam zeewaarts beweegt, hetzij het, nabij zijnen 

oorsprong op het gebergte, met woeste vaart bruisend van een rots- 

wand nederstort, of door een windhoos in dwarrelende beweging wordt 

opgeheven. En wij spreken immers evenzeer van water, wanneer onze 

hand in die vloeistof gedompeld, ons de gewaarwording van sterke 

koude, als wanneer zij onder die omstandigheden ons een aangename 

warmte doet gevoelen. | 

Ook de fijne verdeeling der stof, door mechanische krachten veroor- 

zaakt, is geenszins van ingrijpenden aard. Er kan immers geen twijfel 

bestaan, of de splinters van een boomstam al of niet hout zijn en 

of een steen, door den hamer verbrijzeld, al of niet in steengruis zich 

oplost. 

Er zijn echter verschijnselen, die wij met meer recht een vormver- 

andering der stof konden noemen. Het vloeibare water verandert door 

de koude van den winter in het vaste kristallijne ĳĳjs en door den in- 

vloed der warmte wordt het omgezet in den gasvormigen stoom. Welk 

een verandering in eigenschappen! Het ijs, vast als metaal, draagt 
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zware lasten, en moge het al buigen en kraken, zijn veerkracht be- 

hoedt het voor breken. Het bewegelijke water daarentegen scheurt bij 

de geringste drukking vaneen, doch elke scheur of opening heeft slechts 

een oogenblikkelijk bestaan. Nauwelijks is de scheiding geschied, of 

de deeltjes vloeien weer samen tot een dicht aaneengesloten geheel. 

Nog grooter zijn de verschillen die zich vertoonen, als het water is 

omgezet in den machtigen stoom. De spankracht, die het thans bezit, 

drijft de assen en raderen der ijzeren machines in *t rond en verricht 

een arbeid, dien duizenden menschen te zamen dikwijls te vergeefs zou- 

den beproeven te leveren. 

Hier is ongetwijfeld een groote verandering geschied, doch de aard 

en het wezen der stof is weder onveranderd gebleven. Water blijft uit 

dezelfde stof bestaan, hetzij het zich in den vorm van vloeistof of in 

dien van iĳĳs of van stoom moge bevinden. Zonder ophouden kan men 

hetzelfde water, door afkoeling en verwarming, achtereenvolgens ijs 

en damp doen worden en weder terugbrengen in den vloeibaren staat. 

Doch geheel anders zijn de verschijnselen, die door scheikundige krach- 

ten bewerkt worden. Door scheiding en verbinding der grondstoffen, 

door een andere rangschikking der deeltjes worden dan bestaande licha- 

men vernietigd en andere geheel nieuwe in eindelooze verscheidenheid 

gevormd. Hier hebben wij inderdaad een wisseling der vormen, waar- 

onder de stof ons verschijnt. 

Laten wij dan door de beschouwing van eenige der bovengenoemde 

verschijnselen een juist denkbeeld van de vormverandering der stof 

trachten te verkrijgen. 

Als wij een stuk houtskool in een open porceleinen kroes aan de 

warmte eener gasvlam blootstellen, begint het weldra te gloeien en 

voortdurend in grootte af te nemen. Zetten wij de verhitting lang ge- 

noeg voort, dan houden wij ten slotte in de kroes niets over dan een 

weinig asch. Had de houtskool uit zuivere koolstof bestaan, wij zouden 

ook van het overblijven van asch niets bemerkt hebben, zoodat wij 

deze bij onze redeneering buiten rekening kunnen laten. De koolstof 

schijnt dus bij verhitting eenvoudig te verdwijnen. Richten wij de proef 

echter op de volgende wijze in, dan blijkt het, dat deze opvatting on- 

juist is. De houtskool wordt in een wijde uit moeilijk smeltbaar glas 

vervaardigde buis gebracht, die aan weerszijde door kurken gesloten 

wordt. Wij doorboren dan deze kurken en steken er nauwe glazen bui- 

zen in, waarvan de eene naar een gashouder leidt die zuurstofgas bevat, 
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de andere uitkomt op den bodem van een wijd cilinderglas, dat van 

boven open is. Zetten wij dan de wijde buis door middel van een klem- 

schroef in den horizontalen stand vast, dan is onze toestel in gereed- 

heid gebracht. Laatstgenoemde buis, die de houtskool bevat, wordt nu 

verwarmd, terwijl wij er uit den gashouder een matigen stroom zuur- 

stof door laten strijken. Weldra begint de houtskool zoodanig te gloeien, 

dat zij een helder wit licht verspreidt en spoedig is zij, evenals bij de 

voorafgaande proef in de kroes het geval was, op een weinig asch na 

geheel verdwenen. Onderzoeken wij nu den inhoud van het cilinderglas, 

waarin het door de buis stroomend gas zich verzameld heeft, dan blijkt 

dit een gas te zijn, dat noch lucht noch zuurstofgas is (als althans 

de zuurstofstroom goed is geregeld). Immers, als wij een brandend kaarsje 

na de proef in het cilinderglas laten nederdalen, wordt het aanstonds 

uitgedoofd en wij weten, dat lucht de verbranding onderhoudt. Schud- 

den wij den inhoud van het glas met een weinig kalkwater, dan wordt 

deze vloeistof melkachtig wit, terwijl kalkwater door de aanraking met 

zuivere lucht of zuurstof zijn helderheid niet verliest. Het gas, na de 

proef in het cilinderglas aanwezig, draägt den naam van koolzuur; het 

is volkomen doorzichtig en in vergelijking met lucht zeer zwaar. Wij 

kennen het allen, zij ’t ook niet onder dien naam; want dat, hetwelk 

uit spuitwater opborrelt en het bier doet schuimen, is hetzelfde. 

De opvatting der verschijnselen, die wij te voorschijn riepen, ligt 

voor de hand. Gedurende de proefneming verdwenen koolstof en zuur- 

stof en gelĳktijdig vertoonde zich koolzuur. Het laatste moet dus uit 

de beide eersten ontstaan zijn, Em inderdaad is dit het geval geweest. _ 

Door het tot stand komen eener scheikundige vereeniging van koolstof 

en zuurstof is koolzuur geboren. 

Omgekeerd kan men uit koolzuur weder koolstof en zuurstof laten 

ontstaan, zoodat wij moeten aannemen, dat laatstgenoemde stoffen 

nog in het koolzuur aanwezig zijn, al kunnen wij door geen onzer zin- 

tuigen haar aanwezigheid in dit gas bespeuren. De scheikundige ver- 

eeniging is zoo innig, dat elke stof, die er aan deelneemt, ten eene- 

male haar individualiteit verliest. Het dagelijksch leven leert ons 

allerlei soorten van vereeniging kennen, doch geen van deze is met 

de scheikundige vergelijkbaar, omdat bij eerstgenoemden de samenstel- 

lende deelen steeds afzonderlijk waarneembaar blijven. Vandaar, dat bij 

leeken in de scheikunde zelden een zuiver begrip van scheikundige 

vereeniging wordt aangetroffen en het zelfs bij de beoefenaars dier 
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wetenschap zich eerst langzaam in al zijn scherpte en zuiverheid 

ontwikkelt. 

Op het gebied der scheikundige verschijnselen hebben wij dus ge- 

vonden hetgeen boven een vormverandering der stof werd genoemd. 

Koolzuur, wij zagen het immers, is slechts een andere vorm, waar- 

onder koolstof en zuurstof ons verschijnen kan. 

Laat men door een mengsel van twee doorzichtige gassen, waterstof 

en zuurstof, een electrische vonk gaan, dan verneemt men een hef- 

tigen knalen de gassen zijn in waterdamp veranderd. Omgekeerd 

kan men water weder in beide gassoorten scheiden. Wederom een ge- 

lijksoortige vormverandering der stof. Uit het bekende ijzerroest wordt 

in de iĳzersmelterijen en hoogovens door een scheikundig proces ijzer 

afgescheiden. é 
Nu wij weten, dat dezelfde stof ons onder velerlei vormen verschij- 

nen kan, zullen wij niet zoo licht aan haar vernietiging gelooven, al 

moge een oppervlakkige waarneming der verschijnselen dit denkbeeld 

in ons doen opkomen. Als wij een brandende kaars in lengte allengs 

zien verminderen, als wij van den brandenden turf in onze kachels wel- 

dra niets meer dan een weinig asch kunnen vinden, dan moeten wij 

bedenken, dat voor onze oogen een vormverandering van het vet of 

de was en van den turf heeft plaats gevonden. De onzichtbare dampen 

en gassen, die uit de kaarsvlam opstegen, en de rook in den schoor- 

steen zijn de nieuwe vormen, die het vet of de was en de turf heb- 

ben aangenomen. 

Telkens als stoffen verdwijnen, komen er nieuwe te voorschijn. En 

de laatsten worden uit dezelfde grondstoffen gevormd, waaruit de eer- 

sten bestonden. Hen andere wijze van verbinden, andere verhoudingen, 

een andere rangschikking der deeltjes — hierbij heeft zich de verandering 

bepaald. En ziet, het is alsof een nieuwe stof geboren is, die met de 

voorafgaande niet het minste gemeen heeft. Slechts van vernietiging en 

schepping schijnen deze verschijnselen te spreken. Het onderzoek van 

eeuwen was noodig, om den band te vinden, die beide zoo nauw met 

elkander verbindt. Vele wetenschappelijke mannen hebben hunne krachten 

aan dit onderzoek gewijd, doch niemand verspreidde te dezen opzichte een 

helderder licht dan de fransche scheikundige, de beroemde LAVOISIER, 

die in het laatst der vorige eeuw onder de moordbijl van het Schrik- 

bewind viel. Hij leerde door een reeks van voor zijn tijd hoogst merk- 

waardige proeven, dat niet slechts elke verbinding der stof, die ver- 
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dwijnt, het aanzijn geeft aan een nieuwe, maar dat de gewichtshoeveel- 

heid der nieuw gevormde stoffen juist aan die der ontbondene gelijk is. 

Verkondigden reeds de wijsgeeren der oudheid, dat de stof nooit werd 

vernietigd en dat alles, wat nieuw scheen te worden, slechts een ver- 

andering was van het oude, dat bestond, dit resultaat der bespiege- 

ling werd eerst toen door de ongeloovige wetenschap als een onwrikbare 

waarheid gestempeld. Herst nu verloor men het recht, om het met 

wantrouwen en ongeloof te bejegenen. Op het gebied der stof waren 

schepping en vernietiging voortaan zinledige woorden. 

Hoewel wij de wet der stofwisseling reeds in algemeenen vorm uit- 

spraken, wij zagen haar werking nog slechts op het gebied der zuiver 

scheikundige krachten. Wij onderstelden dus reeds, dat haar geldig- 

heid niet tot dit gebied is beperkt. En inderdaad is het niet moeilijk 

zich te overtuigen, dat dit werkelijk zoo is. Ik behoef mijne lezers te 

dien einde slechts te wijzen op de verschijnselen, die, onder den invloed 

van scheikundige krachten en van het geheimzinnige leven, in het 

lichaam van planten en van dieren plaats vinden. Onder den naam van 

“stofwisseling” zijn deze zelfs den oningewijde bekend. 

Het menschelijk lichaam schijnt, zoolang de levensvonk gloort, be- 

trekkelijk standvastig en slechts met de jaren veranderend. En toch 

kan met het oog op de stoffelijke samenstelling met recht worden ge- 

zegd: “de mensch van heden is die van gisteren niet meer.” Elke 

ademtocht, elke beweging, ja zelfs elke gedachte wordt met een wei- 

nig stof van ons lichaam betaald, die ons onder verschillende vormen 

verlaat. Wij weten allen, dat wij, op straffe van stikken, telkens onze 

longen met versche lucht moeten vullen en de oude er uit moeten 

verwijderen. De uitgeademde lucht bestaat voor een groot gedeelte 

uit koolzuur en waterdamp. Het eerste, om ons slechts hierbij te be- 

palen, kennen wij als een vorm van de koolstof. Wij kunnen ze 

immers verkrijgen door koolstof te verbranden, d. 1. door deze zich 

scheikundig met zuurstof te laten verbinden. In de onzichtbare uitge- 

ademde lucht bevindt zich dus de in vrijen toestand vaste koolstof. 

De zuurstof daarin ontvingen wij bij de inademing uit de lucht; maar 

van waar is de koolstof gekomen ? 

Die koolstof maakte nog kort te voren een bestanddeel uit van ons 

bloed, of wellicht van een spier of een zenuw. Wij kunnen de merk- 

waardige verschijnselen, die een goed deel uitmaken van ’t geen men 

leven noemt, niet beter beschrijven, dan door het lichaam met een 
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stoommachine te vergelijken. Het stoomwerktuig is een reusachtige 

arbeider, een echte automaat, die zielloos, maar toch met de grootste 

doelmatigheid en orde, met zijn ijzeren armen en vingers allerlei soor- 

ten van arbeid verricht. Het put water uit de mijnschacht, perst olie 

uit de zaden en spint uit de taaie vezels der vlasplant het sierlijke 

lijnwaad. Het verricht te gelijk den arbeid der mannen en het fijne 

kunstige werk, dat in oude tijden de snelle vingeren van eene PENELOPE 

tot eere verstrekte. De stoomreus werkt ten allen tijde bereidwillig 

ten bate der menschen, als slechts één voorwaarde met de grootste 

nauwgezetheid vervuld wordt, als hij slechts in voldoende mate gevoed 

wordt. Het voedsel is de eenige bron zijner kracht, zonder hetwelk hij 

niet het minste vermag. Het ligt daar in zijn nabijheid opgestapeld in 

den vorm van zwarte glimmende steenkolen. Voortdurend worden groote 

massa’s er van in den wijd geopenden muil van den ijzeren werkman 

geworpen, of, zooals de prozaïsche wereld het uitdrukt, neergelegd 

op het rooster van den verterenden vuurhaard. En als de reus onder- 

wijl door inademing een massa lucht langs denzelfden weg naar bin- 

nen doet gaan, dan zegt men, dat door den trek van den schoorsteen 

een krachtige luchtstroom door de staven van het rooster blaast. 

Met knetterend geluid verbranden de kolen in een verterenden gloed, 

en de ontzaggelijke warmte, die aldus wordt voortgebracht, wordt op- 

genomen door het water, de levensvloeistof, die het ijzeren lichaam 

bevat. En het water, dien ten gevolge veranderd in den bewegelijken 

stoom, dringt tot veraf zijnde deelen door en brengt er een leven- 

wekkende kracht. Met onweerstaanbaar geweld worden dan de ijzeren 

armen bewogen en met -onverpoosden ijver wordt de ééne arbeid na 

de andere volbracht. Worden dan van tijd tot tijd de ledematen van 

den ijzeren man nauwkeurig onderzocht, om de stof, die zij door het 

schuren en wrijven verloren, door nieuwe te vervangen, dan weigert 

hij nimmer den arbeid. 

Ook het lichaam van den mensch is een machine, voor een goed 

deel uit vleesch en beenderen bestaande. Ook dit werktuig is warm en 

verricht voortdurend arbeid, en bij dien arbeid slijten de bewegende 

deelen aanmerkelijk, Zoo min als de ijzeren machine zonder steenko- 

len iets kan verrichten, evenmin kan de mensch leven en werken zon- 

der voedsel. Wat de kolen zijn voor het werktuig van den stoom, dat 

is het voedsel voor het lichaam des menschen. Het is de bron van zijn 

warmte en daardoor van zijn arbeidsvermogen. Verwijder de kolen van 
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den haard en de beweging van het werktuig houdt op; onthoud den 

mensch het voedsel en de armen hangen weldra slap en machteloos ter 

neêr, De overeenkomst gaat verder. Belet de lucht den toegang tot het 

rooster van den vuurhaard, de gloed der kolen dooft en stilstand is 

eveneens het gevolg. Belemmer de ademhaling bij den mensch en de 

vonk des levens en daarmede het vermogen voor den arbeid zijn in een 

oogwenk verdwenen. 

In het menschelijk lichaam wordt het voedsel, na in vorm meer of 

minder te zijn veranderd, langzaam door verbranding verteerd, gelijk 

de steenkolen op den haard van de stoommachine. Hier zoowel als 

daar wordt door de samenwerking van voedsel en lucht de kracht ge- 

boren, die het werktuig tot het verrichten van arbeid in staat stelt. 

Voor hoevele gevolgtrekkingen ware deze vergelijking nog vatbaar ! 

Voor hoeveel vragen wijst zij den weg ter beantwoording aan! Waarom 

moet zelfs een volwassen mensch, die niet meer toeneemt in gewicht, 

voortdurend voedsel gebruiken? Welk voedsel is in ’t algemeen, welk 

in bijzondere omstandigheden het beste? Het is toch niet onverschillig 

of een stoommachine met hout of met steenkool gestookt wordt? Wij 

laten echter al deze vragen rusten , omdat zij ons op zijpaden zouden voe- 

ren, die niet uitkomen op het doel, dat wij met dit opstel willen bereiken. 

De vergelijking heeft ons voldoende diensten bewezen, als zij ons be- 

grip van stofwisseling heeft verhelderd, als zij onze oogen heeft ge- 

opend voor die merkwaardige vormveranderingen, die de stof in het 

dierlijk lichaam ondergaat en ons overtuigd heeft, dat de verschijnse- 

len, door den naam van stofwisseling aangeduid, geen toevallige om- 

standigheden maar het wezen des levens uitmaken. 

Werpen wij dan nog een laatsten blik op de vormveranderingen van 

het voedsel. De steenkolen veranderen door de verbranding in de asch, 

die achterblijft op den haard, en in de gassen en dampen, die door den 

schoorsteen ontwijken. Het voedsel, allereerst omgezet in bloed, ver- 

andert vervolgens voor een deel in spieren, zenuwen en andere deelen des 

lichaams. Welk een belangwekkende kringloop der stof, waarvan ieder 

onzer de uitkomsten kent, doch waarbij zoo weinigen een oogenblik 

hunne aandacht bepalen! Men vindt het eenvoudig, natuurlijk, omdat 

het dagelijks geschiedt. Het rund in de weide vervormt het gras in 

massa’s vleesch en vet; de melk, die het afscheidt, heeft het samen- 

gesteld uit de bestanddeelen, die bet als gras heeft ontvangen. En dat 

bloed, dat vleesch, die zenuwen, dat vet zijn slechts voor een wijl 
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het eigendom van het dier, dat ze bezit. Slechts voor een korte poos 

kan de stof die samengestelde en schoone vormen behouden. Gelijk de 

steenkolen op den haard van de stoommachine, zoo worden ook het 

bloed en de vaste deelen des lichaams weldra door verbranding verteerd. 

Het leven heeft behoefte aan warmte en arbeidskracht. Het bloed, door 

de longen voortdurend van versche lucht voorzien, dringt, door den 

hartslag gedreven, in alle deelen des lichaams door. Het bloed zelf en 

de vaste deelen, aldus doordrongen van lucht, worden langzaam doch 

zeker verbrand. Wel is waar ontstaan er in het binnenste van het lichaam 

geen vlammen, gelijk op den haard van het stoomwerktuig worden ge- 

zien, doch desniettemin is er verbranding. Zij gelijkt zeer op de verte- 

ring, die ijzer ondergaat, als het aan den invloed van den vochtigen damp- 

kring is blootgesteld. Maar verbranding is geen vernietiging. De verbrande 

steenkolen ontwijken als damp uit den schoorsteen van de machine. De 

verbrande lichaamsdeelen ontwijken bij de uitademing door neus en mond, 

de schoorsteenen der machine, welke wij ons lichaam noemen. | 

Nog voor korten tijd kon men op wetenschappelijke gronden beweren, 

dat langs dien weg ons lichaam gemiddeld in zeven jaren geheel, door uit- 

ademing als anderszins, in andere vormen aan de buitenwereld werd terug- 

gegeven en onderwijl door een geheel nieuw was vervangen. Thans weet 

men, dat hiervoor veel langer tijd wordt vereischt en dat de warmte 

en kracht slechts voor 1%, uit de verbranding der vaste deelen voort- 

spruiten. De uitkomst blijft hierdoor echter dezelfde. Na een zeker aantal 

jaren is in ons lichaam geen enkel stofdeeltje meer, dat het vóór dien 

tijd bevatte. En wie zal bepalen, waar zich dan de stoffen bevinden, 

die nog kort te voren ons lichaam samenstelden? Wij hebben de stof 

slechts ter leen en ruilen ze, na een kort gebruik, telkens voor andere 

in. Aan één lichaam heeft niemand onzer tijdens zijn leven genoeg. En 

wie weet hoe vele er door enkelen worden versleten! 

Men heeft, en niet geheel ten onrechte, uit deze verschijnselen een 

wapen gesmeed, om het materialisme te bestrijden. Ons lichaam, zoo 

spreekt men, wordt telkens geheel vernieuwd, doch ons geestelijk be- 

staan blijft hetzelfde. De grijsaard verkwikt zich nog dikwijls aan de 

frissche gedachten en herinneringen zijner jeugd, die met schier onver- 

zwakte kracht voortleven in zijn geheugen. En toch is hij, uit een stof- 

felijk oogpunt beschouwd, in geenen deele meer dezelfde. Als die ge- 

dachten en gevoelens aan de stof waren gebonden en voortsproten uit 

haar werking, dan moesten zij met de stof verdwenen zijn. Nu dit niet 
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het geval is, wijzen zij aan, dat de geestelijke verschijnselen , onze ge- 

waarwordingen, gedachten en gevoelens, tot zekere hoogte onaf han- 

kelijk zijn van de stoffelijke. Nu ontvangt het oude dualisme met zijn 

tegenstelling van lichaam en geest een niet te verwerpen steun. Of de 

genoemde gevolgtrekking zich boven elke bedenking verheft, laten wij 

geheel in het midden. Al mogen wij op ons pad wel een blik ter zijde 

werpen, na een kort oponthoud moet de hoofdweg worden vervolgd. 

Ook in het plantenrijk is de wet der stofwisseling geldig. Ook de 

plant is slechts een voorbijgaande vorm. Uit de onzichtbare gassen der 

lucht en de deelen der aarde bouwt zij haar lichaam op. De grond- 

stoffen, die zij in het koolzuur van den dampkring en in het water, 

de kalk, de gips, het salpeter enz. van den grond vindt, maakt zij los 

van elkander, om ze door een nieuwe vereeniging tot eiwit, zetmeel, 

guïiker en celstof te vormen. Een vormverandering niet minder opmer- 

kelijk dan die in het dierlijk lichaam! Uit water en koolzuur, een on- 

zichtbaar gas in de lucht, maakt zij de kristallijne suiker, het vaste 

voedzame meel en de gladde taaie celstof. Uit de onaanzienlijkste be- 

standdeelen maakt zij zoowel de vaste vezels, die wij later tot linnen 

en katoen zullen weven, als de heerlijkste kleuren en geuren, die in 

duizendvoudige schakeering en menging als de poëzie der natuur vreugde 

en genot zullen verspreiden. 

Bijzonder belangrijk wordt de stofwisseling der plant, als zij in ver- 

band met die van het dier wordt beschouwd. Beide kunnen de stof- 

fen der buitenwereld zich slechts toeëigenen en ze voor den bouw van 

hun lichaam gebruiken, als zij hun worden aangeboden in een bepaal- 

den vorm. Die vorm is voor beide verschillend. In de cellen, de be- 

wonderenswaardige werkplaatsen van het plantenlichaam, worden zoo- 

genaamde anorganische stoffen — water, koolzuur en zouten — tot 

organische — zetmeel, eiwit, vet en celstof — vervormd. Deze ver- 

vorming kan het dier niet tot stand brengen; het kan slechts or- 

ganische stoffen — en bepaaldelijk eiwit, zetmeel en vet — in zijn 

lichaam verwerken, om naar eisch aan de behoeften van voeding en 

stofwisseling te voldoen. Geef een dier slechts water, koolzuur en 

zouten en het zal weldra den hongerdood sterven; verschaf der 

plant slechts vetten en eiwit en spoedig zal ze verkwijnen. Van- 

daar een nauwe afhankelijkheid tusschen de plant en het dier. Ont- 

vangt de eerste haar voedsel van lucht en aarde, het dier ontvangt 

ze van de plant en ook van haar alleen. Het laatste heeft behoefte 

a tefra 
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aan zetmeel, eiwit en vet, en deze stoffen worden nergens elders in de 

natuur gevormd dan in de cellen der plant, die ze uit de bestanddeelen 

van lucht en aarde ontstaan doet. Vernietig de planten en gij hebt tevens 

het doodvonnis der dieren geteekend. Wel is waar voeden vele dieren 

zich met andere, die zij verslinden, doch dit is met het gezegde geens- 

zins in strijd. Het vet en eiwit kan op die wijze wel gedurende eeni- 

gen tijd van het eene dier overgaan in het andere, doch dit geschiedt 

niet zonder verlies. De totale hoeveelheid dier stoffen vermindert en 

het dier, dat ze zelf niet kan vormen, moet ten slotte aan het plan- 

tenrijk een nieuwe bijdrage vragen. Daarmede overeenkomstig leert 

ons de geschiedenis der aarde, dat de dieren zich naast de planten 

hebben ontwikkeld. Zien wij ergens het dierenrijk zijn vormen in groo- 

ter aantal ontplooien, dan ontwaren wij daarnevens een rijken en 

weelderigen groei van de kinderen van Flora. 

Doch niet slechts in hetgeen zij van buiten ontvangen, ook in ’t geen 

zij teruggeven ligt een schakel, die planten en dieren verbindt. Het 

dier neemt, zooals wij weten, zuurstof uit den dampkring op en geeft 

daarvoor koolzuur terug. Geschiedt dit in een beperkte ruimte, dan 

wordt de lucht dientengevolge weldra ongeschikt voor het onderhoud 

van het dierlijk leven. De groene deelen der plant slorpen, als het 

licht van den dag hen beschijnt, dit koolzuur gretig op. Zij leggen de 

koolstof daaruit in haar eigen lichaam als bestanddeel van zetmeel 

vast en geven de zuurstof, die het bevat, terug. Zoo levert de ver- 

ontreiniging, die de dampkring door de ademhaling der dieren onder- 

vindt, aan de planten een welkom voedsel en deze gebruiken dit zoo, 

dat de lucht in haar oorspronkelijke zuiverheid hersteld wordt. Toch 

is deze tegenstelling geenszins zoo scherp en volkomen, als zij gewoon- 

lijk wordt voorgesteld. Slechts de groene deelen der plant oefenen onder 

den invloed van het zonlicht de werking uit, die boven genoemd is. 

In het nachtelijk duister ademt de geheele plant, evenals het dier, 

slechts koolzuur uit en verteert zij zuurstof, en dit geschiedt over dag 

ook in sterke mate door de bloemen. 

Overzien wij zoo het planten- en dierenrijk met een enkelen blik in 

verband met elkander, dan kunnen wij de vormverandering der stof 

reeds over groote afstanden volgen. Wij zien dezelfde stoffen deel uit- 

maken van de samenstelling der aarde, om dan achtereenvolgens in 

steeds wisselende gedaante over te gaan in de plant en het dier, om 

. ook daar slechts voor een wijl te vertoeven. 
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Als wij aan een der millioenen stofdeeltjes onzer aarde eens het woord 

konden geven, om ons zelf zijn lotwisselingen te verhalen, wij zouden 

een geschiedenis vernemen, die meer eeuwen omvat, dan een menschen- 

leven seconden telt. Een koolstofdeeltje, thans bevat in een stuk houts- 

kool, dat gereed ligt om als brandstof gebruikt te worden, zou wel- 

licht aldus tot ons spreken: 

“Ik ben ouder dan een van u allen, ik bestond reeds in het begin 

der tĳden en zal in eeuwigheid blijven bestaan. Ik ben onsterfelijk. 

Wat er in de allervroegste tijden met mij gebeurde, is mijn geheugen 

ontgaan, doch zeer goed weet ik, dat ’k in het steenkolentijdperk — 

millioenen jaren vóórdat mensch of zoogdier op aarde verscheen — 

deel uitmaakte van een krachtige boomvaren. Die boom groeide in 

een uitgestrekt varenwoud, waarvan de bodem, oorspronkelijk droog en 

begaanbaar, allengs in een drassig moeras werd veranderd. In het woud 

vielen voortdurend de doode bladeren omlaag en werden begeerig op- 

gezogen door den drassigen bodem. En zoo gebeurde het, dat ook ik 

op een zekeren dag, met het blad dat mij bevatte, nedertuimelde in 

het moeras. Daar in de diepte vond ik een grenzenlooze verwarring. 

Wortels en bebladerde takken van varens, paardestaart- en wolfsklauw- 

achtige planten lagen daar dicht opeengepakt bij elkander, en dit 

alles zag er — in stede van groen en gaaf, zooals ik het boven gekend 

had — bruinachtig en vezelig uit. Dit lot trof ook weldra het blad, 

waartoe iki behoorde. Telkens zag ik eenige mijner lotgenooten — kool-, 

stof-, waterstof- en zuurstofdeeltjes, die met mij deelnamen aan de samen- 

stelling van het blad — zich met elkander vereenigen en in den vorm 

van moerasgas en koolzuur door de vochtige massa opborrelen. En zoo 

ging het steeds voort en het blad werd steeds bruiner en verloor steeds 

meer van zijn samenhang en van zijn vorm. Nieuwe lagen takken en 

bladeren hoopten zich boven ons op en ten slotte werden wij met de 

omringende plantendeelen, die eveneens waren vergaan, tot een bruine 

vezelige massa samengedrukt, die de menschen later den naam van 

turf zouden geven. En duizenden jaren gingen over ons heen. Het een- 

maal zoo trotsche woud was reeds geheel in het moeras verzonken en 

tot bruine veenstof vervormd, waarin vele stammen loodrecht waren 

geplant, alsof zij nog leefden en groeiden. Waterstroomen, komende 

van de naburige bergen, hadden zijn ondergang verhaast en allengs 

bedekten zij ons met dikke lagen slib en steengruis, dat zij hadden 

losgespoeld uit de rotsen. 

TE rr 
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“En weder gingen niet slechts duizenden jaren, maar even zoovele 

eeuwen voorbij. En onderwijl was het veen door scheikundige werking 

en de ontzaggelijke drukking der bovenliggende lagen in de harde, 

glanzende steenkool veranderd. 

“Zoo had ik, nietig koolstofdeeltje, als bestanddeel van die reusach- 

tige massa’s veenstof en later van steenkool, onder voortdurende gedaante- 

verwisseling eeuwen in den schoot der aarde gerust, toen op eens in 

mijn nabijheid krachtig werd geklopt en gehamerd. Er werd een “mijn 

aangelegd in de steenkoollaag, waartoe ik behoorde. In groote stuk- 

ken werd het kostbaar mineraal naar de oppervlakte gebracht en zoo 

mocht ook ik eindelijk weer het daglicht aanschouwen. 

“Niet lang daarna lag ik boven een groot vuur in den oven eener 

fabriek. Hoe warmer ik werd, des te meer gevoelde ik neiging, om 

met de zuurstofdeeltjes, die mij van alle zijden omringden, een ver- 

eeniging aan te gaan. Eindelijk werd de kracht, die mij aandreef, on- 

wederstaanbaar; ik was reeds heftig aan ’t trillen en stootte nu plot- 

seling tegen zulk een zuurstofdeeltje aan. Een groote hoeveelheid 

warmte ging door den schok van ons uit, daarna was ’t ons onmo- 

gelijk om weer van elkander te scheiden. Wij waren koolzuur gewor- 

den en in dien nieuwen vorm steeg ik snel in de lucht naar boven 

en was weldra ver verwijderd van de plaats, waar ik als steenkool 

vertoefd had. 

“Slechts kort evenwel kon ik mij vrij om de aarde bewegen. Het 

koolzuurdeeltje, dat mij bevatte, kwam op een zonnigen dag, met anderen, 

‚dicht bij een boom, en wel in onmiddellijke aanraking met een zijner 

bladeren. In die bladeren waren vele openingen, die de menschen huid- 

mondjes noemen, daardoor gingen wij snel naar binnen in een der 

cellen van ’t blad. Daar vonden wij water en waren weldra genood- 

zaakt nog meer koolstof- en ook zuurstof- en waterstofdeeltjes op te 

nemen ín onze verbinding, en toen dit geschied was, vormden wij met 

elkander een klompje, zetmeel, dat later weder in een celwandje werd 

veranderd. 

“Nauwelijks was dit gebeurd, of de boom werd door menschenhan- 

den geveld en voor de bereiding van houtskool bestemd. Toen ik weder 

de warmte gevoelde, vond ik geen zuurstof, waarmede ik mij kon 

verbinden. De waterstof- en zuurstofdeeltjes , waarmede ik celstof vormde, 

lieten mij weldra los, om met elkander en met andere zich te vereeni- 

gen en ik bleef alleen terug in het stuk houtskool, waarin gij heden 
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mij ziet. Verbrandt gij dit, dan stijg ik als koolzuur weder de lucht 

in, om een gelijksoortigen kringloop wellicht op nieuw te volbrengen.” 

Een ander deeltje van hetzelfde stuk houtskool had weder een 

ander lot. 

Het kwam wellicht uit plantaardige stoffen, die in het steenkolen- 

tijdperk onder water in ontbinding verkeerden, als moerasgas in den 

dampkring. Met den luchtstroom door de vlammen van een brandend 

woud gevoerd, werd het tot koolzuur verbrand. Uit den dampkring 

opgelost door den vallenden regen, vloeide het over een kalkrots, waaruit 

het een weinig kalk in zijn verbinding opnam. Met een rivier stroomde 

het toen naar de zee, waar een begeerige oester het aantrof en als 

koolzure kalk, wellicht als een parel, vastlegde in zijn schelp. Naden 

dood van den oester, had het, op den bodem der zee bedolven onder 

het zand, een kort tijdperk van rust. 

En daarna ..... maar, waar zou het einde zijn, als ik ook maar 

van een enkel stofdeeltje de vormveranderingen trachtte te beschrijven, 

die het in een betrekkelijk kort tijdsverloop ondergaat! En elk stof- 

deeltje heeft weer zijn eigen geschiedenis. Ben geschiedenis, rijk van 

inhoud om de duizendvoudige verscheidenheid van vormen, die zij be- 

schrijft; doch eentonig, omdat zij uit perioden bestaat, waarvan het 

begin telkens op het einde gelijkt, omdat dezelfde gebeurtenis zich dui- 

zendmaal op dezelfde wijze herhaalt, 

De volledige reeks van vormveranderingen van alle stofdeeltjes onzer 

aarde van het begin der tijden af, dat is de geschiedenis van de wor- 

ding en de ontwikkeling onzer planeet met al wat in of op haar ge- 

leefd heeft of nog leeft, en de toekomst der aarde met hare bewoners 

zou aan hem bekend zijn, die aan elk stofdeeltje zijn lot kon voorspellen. 

Elke vorm, dien de materie aanneemt, brengt de kiem zijner ont- 

binding mede. Vroeg of laat wordt hij opgelost in zijn bestanddeelen. 

Geldt deze waarheid voor al het bestaande, zij wordt door alles niet 

even snel ondervonden. Het weerstandsvermogen tegen ontbinding , 

tegen ingrijpende vormverandering is bij verschillende lichamen in 

hooge mate verschillend. 

Een haftje leeft slechts één dag, een vlinder eenige weken, een olifant 

honderden jaren. Ís dan de bepaalde tijdkring voleindigd, dan is het uur 

voor een groote gedaantewisseling geslagen. Waarom kan de oude vorm, 

die zich toch telkens door de stofwisseling vernieuwde, niet voortdu- 

rend blijven bestaan? Wie zal het zeggen? Hier is een raadsel, even 
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ondoorgrondelijk voor de wetenschap onzer dagen, als voor die van de 

oudste tijden. Sedert de bespiegelingen van den diepzinnigen PLATO en 

CICERO, zijn wij nog geen schrede tot de oplossing er van genaderd. 

De wetenschap kan er op wijzen, hoe snel en doelmatig de natuur 

deze vormverandering tot stand brengt; maar haar noodzakelijkheid 

aanwijzen, haar verklaren, dat vraagt men van haar te vergeefs. 

Een spreeuw, voor ons de gewiekte bode der lente, heeft voor 

het laatst het jonge loover begroet. Niet zonder inspanning had hij, 

oude van dagen, nog eenmaal het zoele Zuiden verlaten en den langen 

tocht naar het Noorden volbracht. Zijn vroolijke makkers zaten hoog 

op de daken en in de kruinen der boomen. En als de zon slechts even 

door de wolken kwam gluren en een weinig licht uitgoot over de nog 

besneeuwde velden, dan vertolkten zij de taal der zon voor de men- 

schen. ‘““De winter maakt zich gereed voor den aftocht; snel nadert de 

lente, het saizoen van geuren en kleuren, van vroolijkheid en gezang; 

stompzinnige menschen! men kan ’t u: niet aanzien, dat ook gij het 

bemerkt” Dit was steeds het refrein van hun schetterend, opwek- 

kend lied. De lente kwam en de zangers staakten hun lied, omdat 

de arbeid hen riep. Er werden nesten gebouwd, de gladde eieren 

werden zorgvuldig verwarmd en de hongerige jongen verschenen. 

Wat een prettige vrooliĳjke drukte, wat een opgewekte bedrijvigheid ! 

Onze oude spreeuw zag dit alles schier werkeloos aan. Hij had zijn 

tijd gehad, hij kon niet meer meêdoen. Nu eens zat hij stil op den nok 

van een dak, alsof hij peinsde over de dagen der jeugd; dan weder 

greep hij, als door een oude herinnering bezield, plotseling een strootje 

aan en schoof het doelloos onder een vooruitstekende pan. Doch slechts 

kort duurde dit nuttelooze leven. Weldra ontzonken hem de krachten 

en, toen hij nog eenmaal in de lucht wilde stijgen, viel hij neder op 

een akker, waarop de klaver reeds bloeide. Daar was het pleit snel 

„beslecht. De natuur had de stof voor den bepaalden tijd geleend; de 

termijn was verstreken; de stof werd weder opgeöischt voor andere 

levensvormen. Onopgemerkt lag daar de doode vogel tusschen de geu- 

rige bloemen. Neen, geenszins onopgemerkt! Tal van insecten hebben 

door hun scherpe zintuigen de blijde tijding ontvangen, dat daar gin- 

der stoffen beschikbaar zijn, die zij voor den bouw van hun lichaam 

kunnen gebruiken. Vliegen van allerlei soort komen brommend nader 

en strijken neêr op den zoo welkomen buit. In het bonte gewemel loopen 

de zwarte, blauwe en als goud glanzende diertjes op het doode lichaam 
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dooreen. Elk beiĳvert zich om de beste plaats voor den eersten aan- 

val te vinden. En telkens, als de wind, de klaverhalmen buigend, den 

vogel voor een wijle in het neigende groen doet verdwijnen, vliegt de 

geheele bende brommend en gonzend naar boven, om zich terstond weder 

ner te laten, als de rust daar beneden hersteld is. Een krachtig brom- 

mend geluid als van een groote wesp doet zich hooren; in een oog- 

wenk vallen een aantal donkere kevers op het woelige plekje neder. De 

groote bromvlieg schuift nog spoedig een eitje op een plaats, die zij 

voor de uitkomende larven geschikt acht; allen verhaasten hun arbeid, 

want zij hebben het signaal voor een aanval vernomen, die hun allen 

de prooi zal ontrooven. De nieuw aangekomen bespringers zijn niet 

anders dan de zoo bewonderenswaardige kevers, die als ‘“‘doodgravers” 

bekend zijn. Zij steken de zwarte, met oranjekleurige dwarsbanden sier- 

lijk geteekende dekschilden als dakpannen recht in de hoogte en be- 

ginnen nauwkeurig den vogel en den grond, waarop hij liet, te onder- 

zoeken. De uitkomst bevrediet allen; het dier is zooals zij het wenschen, 

en de grond is niet te hard en te zwaar voor de bewerking. Zonder 

dralen begint het kleine gezelschap den arbeid. Op kleine afstanden van 

elkander geplaatst, schuiven zij kop en borststuk onder den-vogel; de 

breede, krachtige pooten krabben de aarde, die onder het lijk ligt, naar 

voren, waar zij ze tot een ringvormigen aardwal opwerpen. Het doode 

lichaam zakt langzaam maar gestadig. Van tijd tot tijd komt een der 

gravers naar boven, om den voortgang van het werk van een ander 

standpunt te beschouwen. In een oogwenk ontwaart hij daar de deelen, 

die niet snel genoeg wegzinken. Hij verdwijnt weêr in den bodem, en 

terstond ziet men juist die deelen sneller zakken dan de andere. Alle 

krachten hebben zich onmiddellijk daar vereenigd. Zulk een arbeid vor- 

dert! Weldra is de vogel dan ook geheel in den grond verdwenen. Een 

kleine heuvel wijst nog de plaats, die het tooneel was van zooveel 

arbeid, doch ook deze is na een korte poos met den grond gelijk ge- 

maakt. De zwaarste arbeid is verricht, doch het doel nog niet bereikt. 

Niet voor zich zelven toch, maar voor hun nageslacht was al dit werk 

bestemd. De mannetjes gaan nu heen, de wijfjes blijven. De eersten 

gaan weêr elders als lijkbezorgers dienst doen; de laatsten kruipen in 

den bodem en begeven zich in het pas begraven dier, waarin zij tal 

van eieren leggen. Na een verblijf van ruim een vijftal dagen ver- 

schijnen zij weer boven in uitgeputten en schier onkenbaren staat. Zij 

hebben haar bestemming vervuld; de larven, die zich uit de eieren 
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zullen ontwikkelen, vinden zich bij haar geboorte door een overvloed 

van voedsel omringd. En ads later uit dien grond, door de zonnewarmte 

gekoesterd, tal van jonge krachtige kevers aan de oppervlakte verschij- 

nen, dan is de spreeuw weder opgestaan uit den doode. Als de vogel 

Phoenix is hĳ verjongd uit zijn asch herrezen, doch niet in dezelfde 

gedaante. In den vorm.van schitterende kevers kan hij zich weder op- 

heffen in de bläuwe veerkrachtige lucht en de vreugde van ’t korte 

leven genieten. 

Ook in het rijk der planten doet de stofwisseling haar rechten gel- 

den. Evenzeer slechts voor een beperkten tijd neemt de stof den vorm 

van het plantenlichaam aan. Ook daar is de eene vorm veel besten- 

diger en langer van duur dan de andere. Ook daar zijn de middelen, 

waardoor de natuur den overgang tot een andere gedaante bewerk- 

stelliet, in hooge mate merkwaardig. De helder roode klaproos, het 

sierlijk onkruid onzer korenvelden, leeft slechts een enkelen zomer. In 

dien korten tijd moet zij opgroeien uit een korrel zaad, bloeien, vrucht 

dragen en vergaan. De natuur staat aan de weede een tweetal jaren 

toe. Het eerste mag zij voor haar zelve, voor haar groei en ontwik- 

keling besteden; het tweede is voor de jonge plant, die, als kiem in 

het zaad verborgen, later de soort zal in stand houden. De eik draagt 

eerst vrucht op 40-jarigen leeftijd en kan onder de gunstigste omstan- 

digheden een ouderdom van 700 jaren bereiken. En de Californische 

reus, de Wellingtonia gigantea, sterft waarschijnlijk eerst dan, als hij 

8000 à 4000 jaarkringen volbracht heeft. 

Daar ginder in het woud staat een eik, een reus zelfs onder zijn 

broederen. Hier rijst de gegroefde stam boven de omringende struiken 

en boomen omhoog, om zich dan op te lossen in een heirleger van knoes- 

tige, dicht bebladerde takken, die een beschermend loofdak uitspreiden 

over den omtrek. De kroon van den boom is een bosch op zich zelve, 

en zijn wortelen putten het water uit den oorsprong der heldere woudbron. 

Een lange reeks tientallen van jaren gingen reeds over zijn kruin. 

Het geslacht der menschen, dat met hem opwies, was reeds lang op- 

gevolgd door een ander. Overal de grootste verandering, nergens rust 

of stilstand; slechts hij scheen dezelfde te blijven. Hoeveel had hij zelf 

reeds beleefd, hoeveel had hij als stille getuige aanschouwd! Nu eens 

had de storm zijn wilden aanval gedaan op het woud. Dan had hij de 

takken der andere boomen zien buigen en wringen, totdat vele der 

zwakkere broeders plotseling, ontworteld en krakend, ter aarde wer” 

à 
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den geworpen. Voor hem was er dan nauwelijks strijd. Wel knakte de 

storm zijn twijgen en ontrukte hem tal van bladeren, maar dit kon 

hem niet deren. Uit zijn rijken voorraad van sappen bracht het volle 

krachtige leven het verlorene weldra weêr voort. Hoe menigen stillen 

zomernacht had hij doodstil staan droomen. Als dan het woud zich 

baadde in de geurige zomerlucht, als daar boven de sterren flikkerend 

schenen en het zachte licht der maan de oude stammen der boomen 

met vloeiend zilver bekleedde, dan bewoog hij geen enkel blaadje; dan 

stond ook hij te luisteren naar de welluidende tonen des nachtegaals, 

den gevederden zanger, die zich het woud heeft verkoren, om de ern- 

stige schoonheid van zulke momenten in melodieën te vertolken. _ 

Zulke schoone dagen waren echter zeldzaam; er kwamen gevaren, die 

juist den koning der boomen bedreigden, doch de kleinen en zwakken 

verschoonden. Na een zoelen zomerschen dag pakten donkere wolken 

zich samen en dreven langzaam boven het woud. Een geheimzinnig 

duister spreidde zich uit over de toppen der boomen en gleed neer langs 

de rijzige stammen tot op het veerkrachtige mos aan hun voet. De na- 

tuur doofde in het donkere floers elke heldere tint, die niet passen zou 

bij het plechtige schouwspel, dat zij ging voorbereiden. En de wenk der 

natuur werd begrepen. Het gegons der insecten verstomde; hier vloog 

een troep kraaien zwijgend met snelle wiekslagen naar het dichtst van 

het lommer; ginds trachtte een eekhoorn met vlugge sprongen het veilige 

nest te bereiken. Weldra was alles tot rust en in angstige spanning 

het naderend onweer verbeidend. 

Op eens schoot een flikkerende schicht door het luchtruim en over- 

goot het woud met een zee van blauwachtig licht. Spookachtig teekenden 

de boomen hun grillige omtrekken tegen den lichten achtergrond af, 

om na een spanne tijds weer weg te duiken in het duister. Nauwelijks 

is t licht gedoofd, of een ratelend, knetterend geluid golft uit de wolk 

naar omlaag; de dieren des wouds springen in hun schuilhoeken op, 

als getroffen door een electrischen schok, en zij trillen nog heftig, als 

het geknetter zich oplost in een vol en statig rollen en rommelen. Een 

oogenblik rust en daar schittert een licht, oogverblindend, zoo mogelijk 

nog feller dan 'tandere. tIs of de hemel geheel in lichtelaaien gloed 

is ontbrand! Een lichtende slang springt uit de wolk op den top van 

den eik, schiet in snelle vaart kronkelend langs den stam naar 

beneden en verdwijnt in den vochtigen bodem. De boom kraakt onder 

de vurige omarming, en heinde en ver spatten de splinters van zijn 



VORMVERANDERING DER STOF, 19 

houtig lichaam uiteen. Doch onmiddellijk verstomt de forsche kreet van 

den woudreus voor een ontzettenden knal van den donder, gelijk de kreu- 

nende zucht van den nederstortenden krijgsman zich oplost in de zware 

dreunende basstem der kanonnen. De vaste bodem trilt, de dieren des 

wouds schijnen als met zinneloosheid geslagen. De geheele wereld schijnt te 

verstommen ; er bleef slechts een enkele machtige alles doordringende knal. 

Doch thans was het gevaar ook geweken. Het was of de donderwolk 

voor die ééne ontzettende uitbarsting haar laatste kracht had verzameld. 

Tot regendroppels viel zij uiteen, die kletterend nedervielen op de bla- 

deren der boomen. Een frissche wind stak op en ruischend voer de 

luchtstroom door de slanke kruinen daarboven. 

Alles herademde in de frissche veerkrachtige lucht, doch de woud- 

reus was voor altijd verminkt. Het hemelvuur had de dikke schors 

van den stam, zijn beschermend pantser, gespleten en geheele stukken 

uit zijn lichaam gescheurd. Zijn kracht was gebroken en zijn onder- 

gang voorbereid. 

Telkens, als voortaan de regen eentonig klaterend nederviel op het 

„woud, besproeide hij rijkelijk zijn wonden. En dit was geen verkwik- 

king. Het water, dat vroeger schadeloos afliep langs den stam, drong 

nu steeds dieper door in zijn lichaam. En allengs begon bederf en 

vermolming in zijn binnenste voort te woekeren. De specht had nau- 

__welijks de kwetsbare plaats ontdekt, of hij klampte zich vast aan den 

stam en hamerde er lustig op los. En elke stoot van zijn harden 

krachtigen snavel vergrootte de reeds onherstelbare wond. Zoo werd 

de krachtige stam langzaam door de vijandige machten gesloopt. En 

weldra viel zijn verval zeer in ’t oog. Telken jare, als de lente in ’t 

land kwam, kon hij steeds minder sappen aanvoeren, om deel te ne- 

men aan het verjongingsproces der natuur, om de bruine knoppen 

te ontwikkelen tot groen bebladerde twijgen. Steeds meer kromp de 

groene kroon ineen, en midden in den zomer mengde zich met het 

ruischen der bladeren het gekraak der dorre takken. 

„Toen na verloop van jaren de storm zich weêr in het woud liet 

hooren, toen werd het gehuil van den wind plotseling overstemd door 

een zwaren, doffen slag, die voortdreunde tot ver in den omtrek. De 

reus van het woud, voor wien in vroeger dagen de strijd met Aeolus’ 

woeste benden slechts spel was, ligt geveld ter aarde en met hem 

een geheele rij boomen, die hij in zijn val heeft verpletterd. 

Daar op den grond ligt de plantenreus uitgestrekt op een vochtig 
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mosbed. Het kreupelhout, dat zich allengs van den schok herstelt en 

nieuwe loten uitschiet, buigt zich meer en meer over hem heen en 

belet het zonlicht den toegang tot zijn vochtige, kille sponde. Daar 

onder het duistere loover is hij geheel weerloos overgeleverd aan tal- 

looze vijanden, die zijn ontbinding zullen bespoedigen. Door duizenden 

insecten — kevers, wespen en vliegen — wordt hij in elke richting 

doorboord en de mieren doorknagen het dikst van zijn stam, om er 

hun kunstige woning te bouwen. De varens, de bewoners der donkerste 

plekjes van het woud, zenden uitloopers naar den boom; zij spreiden 

haar breede vedervormige bladeren over den gevallene heen, alsof zij het 

tooneel der verwoesting zelfs voor de naaste omgeving wilden verbergen. 

Als na een tien- of twintigtal jaren het toeval een eenzamen wan- 

delaar in ’t schemeruur langs de plaats voert, waar zich eenmaal de 

woudreus verhief, dan wordt hij verschrikt door een phosphorachtigen 

lichtglans, die hem tegenstraalt uit het loover. Als hij dan, zich ver- 

mannend, de worsteling met de takken van het kreupelhout en met de 

slingerende ranken aanvaardt en doordringt tot de geheimzinnige plaats, 

dan aanschouwt zijn oog een tooneel, welks woeste schoonheid hem 

treft. Een ontelbare massa vermolmde tronken en takken ligt daar in 

grenzenlooze verwarring dooreen; op hen staat een heirleger van zwammen, 

gedekt met roode puntige hoeden. Zij — de lijfwacht van den koning, 

die over de boschgeesten heerscht — zijn gezonden om den laatsten 

plicht jegens den ouden eik te vervullen, om het laatste tijdperk zijner 

ontbinding met snelheid te doen verloopen. Elke tronk, waartegen de 

voet des wandelaars stoot, valt tot vochtig stof uiteen en onweer- 

staanbaar rijzen gedachten aan dood en vernietiging in den geest van 

den eenzamen zwerver op. Als hij echter op nieuw zijn tocht gaat ver- 

volgen en de frissche avondkoelte verkwikkend speelt om zijn slapen, 

dan zal zijn ziel weder vrij worden van den eersten machtigen indruk. 

Dan zal hij bedenken, dat de varens, de struiken, de jonge eiken, de 

geheele weelderige plantengroep, die hij op „dezelfde plaats mocht aan- 

schouwen, voor een deel zijn gevormd uit de stoffen, die de vermolmde 

eik uitspreidde op en in den bodem en als gassen uitstootte in de lucht. 

Dan weet hij, dat hij een reus heeft betrapt, die in de stilte des 

wouds zijn gedaantewisseling volbrengt; dan wijken de sombere ge- 

dachten van ondergang en bederf voor de lachende beelden van het 

nieuw ontluikende leven. (Slot volgt.) 



PASTEURS ONDERZOEKINGEN OVER DE GISTING. 

DOOR 

Dr. J. ZAAIJER Az. 

Beoefening der wetenschap om haarzelve, afgescheiden van het mo- 

gelijke nut, dat zij kan afwerpen, is terecht steeds de leuze van de 

uitnemendste vertegenwoordigers der wetenschap geweest. De mannen 

der praktijk zullen wel doen deze leuze te eerbiedigen; want met tal 

van voorbeelden is aan te toonen, dat de zuiver wetenschappelijke 

onderzoekingen in ruime mate aan de bedrijvige maatschappij ten goede 

komen. Sommige wetenschappelijke onderzoekingen staan echter meer 

in onmiddellijk verband met de nijverheid, en onder deze nemen die 

van PASTEUR een eerste plaats in. Deze hebben alle een zelfde onderwerp : 

de wijze van ontstaan en de voortplanting van gisting wekkende lagere 

organismen. Dit is de levenstaak , die PAsrrumr zich heeft gesteld. Dat pas- 

TEUR’s arbeid voor een goed deel over het gebied der nijverheid zich 

uitstrekte, bewijzen reeds de titels van sommige zijner werken, als 

zijn Ktudes sur le vin, Ktudes sur le vinaigre, Études sur la maladie 

des vers à soie. Pasteur was het, die, na de lagere organismen aan- 

gewezen te hebben als oorzaak van wijnbederf, het middel tot gene- 

zing aan de hand deed, hetwelk eenvoudig bestond in het verwarmen 

van den wijn, welk middel thans in het Zuiden van Frankrijk met 

uitnemend gevolg wordt toegepast. Pasteur was het, die aantoonde, 

dat de azijn door gisting onder den invloed van de mycoderma aceti 
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tot stand komt, en die eveneens de oorzaak van het bederf. van den 

azijn en de middelen tot voorkoming aanwees. Pasteur heeft ook, 

door de ziekte der zijderupsen te bestudeeren en het middel daartegen 

te ontdekken, de zijde-industrie in Frankrijk van een schijnbaar wissen 

ondergang gered. 

In 1876 verscheen weder eon lijvig werk van Pasteur, waarin hij 

de vruchten van zijn arbeid sinds 1870 heeft weggelegd. * Het onder- 

zoek van het bier was het doel van dien arbeid; maar langzamerhand 

kreeg dit doel grooteren omvang, zoodat het ten slotte op een vol- 

slagen gistings-theorie uitliep. Ik meen den lezers van het Album der 

Natuur geen ondienst te bewijzen, door omtrent dezen arbeid van 

PASTEUR, die nog niet in het Album besproken werd, een en ander 

mee te deelen. 

Men weet, hoe in hoofdzaak-het bier wordt vervaardigd. Men laat 

gerst, de goedkoopste graansoort, in water weeken en kiemen. De 

reden van deze bewerking is hierin gelegen, dat bij het kiemen in den 

graankorrel een stof, de zoogenoemde diastase, ontstaat, die het zet- 

meel van den korrel een scheikundige verandering doet ondergaan, z00- 

dat dit in druivensuiker wordt omgezet. De gekiemde gerst wordt ver- 

volgens gedroogd, dan gemalen en met water goed dooreengemengd;, 

waardoor men de mout verkrijgt. Deze kookt men met hop, laat ze be- 

zinken, tapt het helderste deel af en koelt snel af; dan brengt men 

de mout in de gistkuip, waar er gist bij gedaan wordt. Door deze gist 

ondergaat nu de suiker der mout een scheikundige verandering. Er 

ontstaat alkohol en koolzuur, benevens barnsteenzuur en glycerine in 

geringe hoeveelheden. Het ontstaande schuim, verzameld en uitgeperst, 

geeft nieuwe gist. Men laat verder de vloeistof bezinken, tapt af en 

doet ze in vaten of flesschen, om als bier verzonden te worden. 

Wat is nu die gist? LinpuweNmorK vond reeds in 1680, dat ze uit 

kleine kogelvormige lichaampjes bestond. CAGNIARD LA TOUR en SCHWANN 

(1835) zagen ze in eene geschikte vloeistof onder het mikroskoop groeien 

en zich vermenigvuldigen door zoogenaamde knopvorming. Aan een 

gistlichaampje wordt na eenigen tijd een knopje waargenomen, dat in 

omvang toeneemt en eindelijk zelf de afmetingen van een volwassen 

gistbolletje heeft; deze twee groeien na eenigen tijd op dezelfde wijze 

L eN . . 2 

t Etudes sur la bière, ses maladies, causes qui les provoquent, procédé pour la 

rendre inaltérable, avec une théorie nouvelle de la fermentation, par M. L. PASTEUR, 
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tot vier aan enz., zoodat na verloop van eenige uren uit een enkel gist- 

bolletje of celletje ontelbare andere ontstaan zijn. De gist bestaat dus uit 

levende wezens: lagere organismen, die zich door knopvorming vermenig- 

vuldigen. Bij de bierfabricatie nu worden deze lagere organismen als gist 

in de mout gezaaid, in welke suikerhoudende vloeistof ze zich voeden 

en vermenigvuldigen. Maar tegelijk doen ze iets anders: ze ontleden 

de suiker in alkohol en koolzuur, en brengen dus de alkoholische vloei- 

stof voort, die de bierbrouwer verlangt. 

Deze fabricatie heeft in de laatste jaren een groote verandering 

ondergaan. Vroeger kende men alleen de zoogenaamde bovengisting. Bij 

deze brouwmethode is de temperatuur vrij hoog, tot 20° à 21° C.; 

maar de naam is er nog meer daarom aan gegeven, wijl de gevormde 

gist in de vloeistof naar boven komt. Thans kent men echter gerui- 

men tijd ook de zoogenaamde ondergisting. Deze geschiedt bij lage tem- 

peratuur en de gist zet zich op den bodem af. De bierfabricatie met 

bovengisting is op het vasteland van Europa sterk aan het af-, die 

met ondergisting sterk aan het toenemen. In Bohemen b.v. waren in 

1860: 281 brouwerijen met bovengisting en 135 met ondergisting, en 

in 1870: 18 brouwerijen met bovengisting en 831 met ondergisting. 

In Frankrijk is men nog in een overgangstijdperk; maar ook daar 

neemt elk jaar het brouwen met ondergisting toe. Voor zijn gemak of 

omdat het goedkooper is, brouwt de bierbrouwer zeker niet bij voor- 

keur met ondergisting. Terwijl toch de bovengisting in 8 à 4 dagen 

afloopt, zijn daarvoor bij de ondergisting 10, 15 tot 20 dagen noodig. 

Daarenboven moeten bĳ ondergisting lage temperaturen worden aan- 

gewend; van daar dat het brouwen gewoonlijk ’s winters geschiedt. 

Het bier wordt vervolgens in iĳskelders bewaard; het heet dan ook 

lagerbier, bière de garde. Alleen de beroemde brouwerij van DREHER te 

Weenen gebruikt elk jaar 45 millioen kilogram iĳs. Men rekent, dat 

men voor 1 hectoliter bier 100 kilogram iĳs noodig heeft, van de af- 

koeling der mout tot aan den verkoop van het bier toe. Niets van dit 

alles treft men bij de bovengisting aan; daar loopt alles zeer eenvou- 

dig af, zonder al die kosten en omslag. 

Van waar dan die algemeene vervanging van de bovengisting door 

de ondergisting? Het kan niet alleen aan den smaak van het bier 

liggen, ofschoon die er wel toe meegewerkt heeft. Maar in Engeland 

heeft toch nog algemeen het brouwen met bovengisting plaats, en de 

smaak van de bieren wordt zeer op prijs gesteld. De reden is eene 
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andere, en wel hierin gelegen, dat de door ondergisting verkregen 

bieren minder aan verandering onderhevig zijn, dus langer goed blij- 

ven dan de door bovengisting gebrouwde. De laatste moeten daarom 

dadelijk na het brouwen gebruikt worden; de brouwer moet dus brou- 

wen naar gelang van de consumtie. Daar deze nu van verschillende 

omstandigheden, maar vooral van het weer afhankelijk is, mist zijne 

industrie de zoo onmisbare stabiliteit. Bij het brouwen met ondergis- 

ting bestaat dit bezwaar niet; daarbij kunnen de bieren op een be- 

paald tijdstip in groote hoeveelheid gebrouwen en op een ander tijd- 

stip afgeleverd worden, naar gelang van de behoefte. 

Met de veranderlijkheid van het bier staan nog andere handelwijzen 

in verband. Buiten de ijskelders moet men het bier in tonnetjes van 

zeer kleinen inhoud doen, opdat het spoedig opgebruikt zou zijn. Wil 

men het in flesschen aftappen, dan moet men de hoeveelheid zoo groot 

nemen, dat ze in een maand , hoogstens 6 weken, verbruikt is. In het Noor- 

den van Duitschland en in Beieren wordt het bier in flesschen wel 

tot 55° verwarmd, welke handelwijze men, naar PASTEUR, die ze het 

eerst bij den wijn invoerde, pasteurisatie noemt. Maar voor bier gelukt 

dit niet zoo goed als voor wijn, daar de fijne smaak van het bier 

er dikwijls door veranderd wordt. Dat men in Engeland nog steeds 

met bovengisting brouwt, ligt volgens PAsreuR aan de onmogelijkheid 

om, in een stad als Londen, aan de brouwerijen zoodanige uitbreiding 

te geven, als voor het brouwen met ondergisting noodig is. De 

smaak van het engelsche publiek zal zeker ook wel groot gewicht 

hierbij in de schaal legen. Bovendien is de bovengisting in Engeland 

zeer verbeterd. Bij het vervoer der engelsche bieren heeft men echter 

met de groote veranderlijkheid te kampen. Men verhaalt van een 

engelsche brouwerij, die bij een scheepslading bier, naar Indië be- 

stemd, een verlies van f 600,000 leed, daar al het bier bedorven aankwam. 

Wat is nu de oorzaak van een en ander? Waaraan is deze veran- 

derlijkheid van het bier toe te schrijven? Het antwoord op deze vraag 

leidt ons tot PAsTEUR's onderzoekingen, waardoor deze de grondslagen 

voor eene wetenschappelijke behandeling der bierbrouwerij, even als 

vroeger die voor de wijnbehandeling heeft gelegd. 

Pasrrur’s eerste stelling, geheel overeenkomende met hetgeen hij 

vroeger voor den wijn gevonden had, was deze: ‘“Elke ziekelijke veran- 

dering in de hoedanigheid van het bier valt samen met de ontwikkeling in 

het bier van mikroskopische organismen van anderen aard dan de eigen- 
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lijke biergist.” Het door Pasreur hiervoor geleverde bewijs is dood een- 

voudig. Hij nam eenige flesschen bier van hetzelfde brouwsel, verwarmde 

een gedeelte daarvan tot bij 60:'C., de overige niet, en liet ze ver- 

volgens eenige weken staan, waarna hij het grondsap mikroskopisch 

onderzocht. In de niet verwarmde flessechen vond hij naast de gist 

draadvormige lagere organismen, terwijl het bier bedorven en zuur was 

geworden. Het verwarmde bier daarentegen was goed en gistte nog ; men 

vond er wel enkele van die draadvormige organismen in, maar deze 

waren gedood. Aan een verwarming tot 55°C. kunnen ze geen weer- 

stand bieden, terwijl de gistcellen daardoor niet worden gedeerd. 

Door „deze ziekte-kiemen, zooals we ze tot bekorting zullen noemen, 

wordt dikwijls, zonder dat de brouwer er iets van weet, het geheele 

brouwsel bedorven. De klanten gaan klagen, en dan brengt de brou- 

wer verandering aan. Hij vraagt gist van een collega, die altijd be- 

reid is hem daarmede te helpen; een gebruik, dat algemeen door de 

brouwers geëerbiedigd wordt, wijl ieder op zijn beurt deze hulp noodig 

heeft. Daar de verwisseling van gist meest ten gevolge van de aan- 

wezigheid van ziektekiemen plaats heeft, zou men door mikroskopisch 

onderzoek het kwaad kunnen herkennen, lang voordat het slechte 

brouwsel er de aandacht op vestigde, Pasreur deelt daarvan een merk- 

waardig voorbeeld mede van een groote brouwerij te Londen. Bij ge- 

legenheid dat pasrmur deze bezocht, vroeg hij de gist in tegenwoor- 

digheid van de directeurs te mogen onderzoeken. Toen hem dit werd 

toegestaan en hij tot het onderzoek der gist, die tot de bereiding der 

porter gediend had, overging, vond hij daarin ziektekiemen in over- 

vloed. Het brouwsel moest dus veel te wenschen overlaten. Men er- 

kende dan ook, dien zelfden dag naar een andere brouwerij om nieuwe 

gist gestuurd te hebben. Deze gist vond Pasreur bij mikroskopisch 

onderzoek veel zuiverder. Hij onderzocht ook de gist van de ale, welke 

in die fabriek gebrouwen werd, en vond er eveneens ziektekiemen in, 

maar minder dan in die der porter. In de ale, die aan dit brouwsel 

voorafging, ontdekte hij de ziektekiemen eveneens. PasreuRrR voorspelde 

dat deze ale spoedig zou bederven en ried daarom aan, haar snel in con- 

sumtie te brengen. Hij beweerde, dat ze op dat oogenblik al niet 

zuiver van smaak moest zijn, hetgeen de directeurs, na zeer ver- 

klaarbare lange aarzeling, toestemden. Pasteur vroeg hierna inlich- 

tingen over de verliezen, die de brouwers konden lijden door het be- 

derven van het bier. Eerst lieten de directeurs hierover weinig los; 
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maar daar zij zeker begrepen, dat zulke vertrouwelijke mededeelingen 

aan een wetenschappelijk man niet zonder practisch nut voor den 

fabrikant konden zijn, bekenden zij eindelijk, dat zij in hunne brou- 

werij een groote partij bier in reserve hadden, die hoogstens 14 dagen 

na het brouwen in de vaten bedorven was. Toen PAsTEuR het grondsap 

van dit bier onderzocht, vond hij, dat dit enkel uit ziektekiemen be- 

stond, zonder een enkele gistcel. De nagisting, die altijd plaats heeft 

na het brouwen en waardoor het bier schuimend wordt, had hier dus 

uitsluitend door ziektekiemen plaats gehad. Pasrreur’s bezoek aan deze 

brouwerij had ten gevolge, dat men er dadelijk een mikroskoop aan- 

schafte en alle gist veranderde. 

De tweede stelling, de aanvulling van zijn eerste, formuleerde PASTEUR 

aldus: “De afwezigheid van verandering in de mout en in het bier 

valt samen met de afwezigheid van vreemde organismen.” Deze aanvulling 

was noodig, wijl men zou kunnen tegenwerpen, dat de ziektekiemen 

het gevolg en niet de oorzaak van het bederf van het bier zijn; daarom 

moest worden aangetoond, dat bij uitsluiting der ziektekiemen geen 

bederf ontstaat. De wijze, waarop deze stelling werd aangetoond, 

munt alweder uit door eenvoudigheid. 

Van een glazen kolfje werd de hals uitgetrokken en omgebogen in den 

vorm ab; het kolfje werd van eene zijdeling- 

sche open buis cd voorzien, waarover een buisje 

van caoutchouc was geschoven, dat door een 

glazen staafje ef kon gesloten worden. Door de 

zijdelingsche buis wordt de vloeistot in het kolfje 

gebracht, waarna men het glazen staafje ef de 

caoutchoucbuis laat afsluiten. De vloeistof, de 

mout of het bier, wordt aan het koken gebracht, 

om de ziektekiemen te dooden, de gevormde waterdamp kan bĳ 5 

ontwijken. Bij b wordt vervolgens een propje asbest aangebracht, en 

daarna laat men het kolfje aan zichzelf over. Hoe lang men nu de 

mout of het bier ook er in laat staan, ze blijven onveranderd; geen 

verschijnsel van ziekte of bederf doet zich voor. Brengt men zuivere 

biergist met een zuiver staafje door de opening bij e in de mout van 

het kolfje, dan gaat ze groeien en zich voortplanten; na 24, 48 of 

meer uren, naar gelang van de temperatuur en de vitaliteit der gist- 

cellen, komt een witte uanslag van gist tegen de wanden van het 

kolfje en een fijn schuim aan de oppervlakte der vloeistof; daarna 
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overvloedig schuim. Na 2 à 3 dagen valt het schuim, de gisting houdt 

eindelijk op, het bier is klaar. Dit bier kan men ook zoo lang in het 

kolfje bewaren als men wil; het bederft nooit. Wanneer men echter 

gist gebruikt, die, in welke mate ook, met ziektekiemen verontrei- 

nigd is, zelfs zoo weinig, dat een geoefend onderzoeker moeite zou 

hebben ze met het mikroskoop te ontdekken, dan vermenigvuldigen 

deze zich toch in het bier en doen het bederven. Pasrrum’s twee stel- 

lingen, nu op deze wijze bewezen, toonen onweerlegbaar aan, dat het 

bederf van het bier het gevolg is van de aanwezigheid van ziektekiemen. 

Als toepassing van zijn onderzoekingen heeft pAsrruR een verbeterde 

methode van bierfabricatie voorgesteld, waarvan de hoofdbeginselen 

zijn het dooden der ziektekiemen in de mout door verwarming en het 

aanwenden van zuivere gist. Een proef op kleine schaal genomen, 

waarbij op deze wijze bier werd gemaakt, leverde een bier zuiver 

in smaak en zonder ziektekiemen, dat gedurende den zomer in een 

flesch maanden lang goed bleef. 

Pasreur heeft vervolgens een toestel laten vervaardigen, waarmee 

hij deze methode in het groot kon toepassen. Deze nieuwe methode 

werd beproefd en met goed gevolg bekroond in de brouwerij te Tan- 

tonville. Het bier was goed van smaak en bleef langen tijd goed. 

Gelijk de biermout en het bier, toonden eveneens urine, bouillon, 

wijnmost en in het algemeen alle voor rotting of gisting vatbare vloei- 

stoffen, die de eigenschap hebben de microscopische kiemen te dooden, 

wanneer hare temperatuur tot ongeveer 100° C. gebracht wordt, geen 

spoor van bederf of gisting. Alle organische vloeistoffen verhouden zich als 

de biermout; maar de minimum-temperatuur, waarbij de kiemen ge- 

dood worden, is verschillend. Voor azijn is deze 50%, voor wijn wat 

hooger, voor biermout zonder hop 90° C, en voor melk 110° C. 

Toch houden sommigen nog vol, dat organische levenlooze stoffen 

in levende organismen overgaan door zoogenaamde generatio spontanea 

of abiogenesis. Pasrrur vindt het noodig, deze bewering nogmaals aan 

__de vuurproef te onderwerpen. Hij liet bloed en urine met de noodige 

voorzorgen onmiddellijk uit de vaten der dieren in zijne kolf jes stroo- 

men, zonder dat er uit de lucht kiemen bij konden komen, en vindt 

dat ook zonder verwarming dezer vloeistoffen geen rotting ontstaat. 

Dit was een genadeslag voor de voorstanders der generatio spontaneu; 

daar dezen tegen vorige proeven van PASTEUR meermalen hadden in- 

gebracht, dat de vloeistoffen door koking niet meer in haar natuur- 
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lijken toestand waren en niet meer geschikt om de kiemen zich te 

doen ontwikkelen. Nu had pasreur de vloeistoffen in het geheel niet 

verwarmd, en toch was geen rotting ontstaan, als hij maar zorgde, 

dat geen kiemen uit de lucht er in konden komen. 

Ook met druivensap nam PASTEUR afdoende proeven. Volgens FRÉMY 

zou druivensap, in aanraking met de lucht, door omzetting gistkiemen 

doen ontstaan, die het sap tot gisting brengen. Pasrrur vult nu 40 

kolf jes met gefiltreerden druivenmost, dien hij kookt om de kiemen er 

in te dooden. Hij wascht den steel en de druiven van een druiventros af, 

en brengt in 10 kolfjes eenige druppels van dit afwaschwater, dat 

onder het mikroskoop krioelde van organismen; in 10 andere kolf jes 

laat hij eenige druppels van hetzelfde water valien, nadat dit gekookt 

was. In het derde 1Otal brengt hij een druppel druivensap met groote 

voorzichtigheid binnen uit de druif genomen, en in het vierde 1Otal voegt 

hij niets bĳ. Hij laat nu alle kolfjes eenigen tijd staan. In de laatste 

10 ontstaat in het geheel geen verandering; evenmin in die, waarin 

hij druppels gehookt afwaschwater had gebracht; en ook niet in die, 

welke een enkelen druppel uit het binnenste der druif genomen drui- 

vensap bevatten. Alleen in de 10, die druppels ongekookt afwaschwater 

bevatten, geraakt de druivenmost in alkoholische gisting. Het besluit, 

dat pPasreuR uit deze proeven trok, was, dat de gistkiemen die het 

druivensap tot gisting brengen, niet uit het druivensap ontstaan, maar 

van buiten, van de schil en de steelen der druif, komen. 

Wat bracht nu FrRÉMY daartegen in? Dit, dat hij had bevonden, dat 

het bijna onmogelijk was een merkbare alkoholische gisting voort te 

brengen in een enkelen druppel druivensap, en dat deze gisting nog 

moeilijker moest zijn, als die druppel als het ware verdronken was in 

een aanzienlijke hoeveelheid sap, dat eerst aan koking was blootgesteld 

geworden. Dit blijkbaar gezochte antwoord gaf FRÉMY in een zitting 

der Académie des Sciences. Pasrrur’'s antwoord was afdoende. In de 

volgende vergadering bracht hij een menigte kleine gesloten kolfjes 

mee, waarin hij een druppel druivensap, nu niet met alle voorzorgen _ 

binnen uit de druif gehaald, maar van stuk gewreven druiven verkre- 

gen, had gebracht. De uitgetrokken punt van eenige dier kolfjes brak 

hij af, en allen bewezen duidelijk de gisting van dien druppel druiven- 

sap, door het fluitend geluid bij het ontsnappen van het door gisting 

ontstane gas, dat op een afstand kon gehoord worden. Frémy, die er 

bij tegenwoordig was, zweeg. 
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Pasrrur wijdt verder in zijn boek een hoofdstuk aan den beweerden 

overgang van verschillende organismen in elkander, en toont aan, dat 

deze niet plaats heeft. Bij deze proeven moet men bijzondere voorzor- 

gen nemen om de organismen, die men wil aankweeken , zuiver te krijgen, 

In de lucht en aan de oppervlakte der verschillende voorwerpen komen 

kiemen van allerlei lagere organismen voor. Men moet zich niet voor- 

stellen dat op alle plaatsen al de verschillende organismen aanwezig 

zijn; integendeel, de verspreiding is zeer ongelijkmatig, en op sommige 

plaatsen komen kiemen voor, die elders weer ontbreken. Maar in elk 

geval zijn in meerdere of mindere mate, en met meer of minder ver- 

scheidenheid, overal kiemen aanwezig, en deze bemoeielijken de proe- 

ven om één organisme zuiver aan te kweeken zeer, door zich ongemerkt 

er onder te mengen. Ja, zelfs kunnen ze bij het groeien de overhand 

krijgen, wanneer de vloeistof voor hun ontwikkeling gunstiger is dan 

voor die van de organismen, die men zuiver wil aankweeken. In een 

zelfde vloeistof kunnen alle organismen niet even goed leven. Zoo schaadt 

b.v. de zuurheid van een vloeistof aan de ontwikkeling der bacteriën, 

organismen die bij elke rotting optreden, en is daarentegen voordeelig 

voor den groei der schimmels. Een alkolische vloeistof werkt juist om- 

gekeerd. Men begrijpt, dat deze toevallige bijmenging van vreemde kie- 

men en het dientengevolge ontstaan van vreemde organismen in een 

vloeistof, waarin men meende een enkel organisme zuiver gezaaid te 

hebben, aanleiding kon geven tot de meening, dat deze vreemde or- 

ganismen ontstonden òf uit niet levende stof, òf door vervorming van 

de organismen, die men meende gezaaid te hebben. 

Bekend met deze bron van fouten, wist PASTEUR ze te vermijden. 

Hij deed in de eerste plaats proeven met Penicillium glaucum, een zeer 

gewone schimmelplant. Om deze zuiver te krijgen, vulde hij verscheiden 

glazen ballons met eef zuurachtig vocht, dat voor de ontwikkeling 

van schimmels geschikt was, kookte dit, trok de halzen der ballons 

uit en smolt ze dicht. Daarna brak hij er op de eene of andere plaats 

de punt af. De lucht treedt snel binnen en voert kiemen mee, die in de 

vloeistof vallen. De ballons worden dadelijk weer dichtgesmolten. In een 

zeker aantal ziet men schimmels ontstaan; dikwijls ziet men Penscillium 

glaucum alleen groeien, omdat de kiemen daarvan in de lucht zeer tal- 

rijk zijn en dus de meeste kans hebben in de ballons te vallen bij het 

openen. Men neemt nu wat sporen van de zuivere Penicillium op een 

platina-draadje dat door verwarming van kiemen gezuiverd is, en met 



80 PASTEUR'Ss ONDERZOEKINGEN OVER DE GISTING. 

een op dezelfde wijze gezuiverde pincet wordt vastgehouden, laat het 

platina-draadje met de Pendeillium door de zijdelingsche buis in het vroe- 

ger beschreven kolfje met uitgekookte suikerhoudende mout vallen en 

sluit de buis. Onder die omstandigheden nu heeft PAsTEuR nimmer iets 

anders dan Penicillium glaucum in de kolfjes zien ontstaan, en nooit 

deze schimmel in gistcellen zien overgaan, zooals dit wel van andere 

zijde beweerd was. 

Wel ontstonden gistcellen en ook bacteriën, wanneer PASTEUR deze 

voorzorgen niet nam en eenvoudig Penicillium zaaide, dat aan de lucht 

was blootgesteld geweest. Een minder nauwkeurig waarnemer dan PAs- 

TEUR kan in zulk een geval meenen, dat er werkelijk vervorming van 

Penicillium in gistcellen of bacteriën heeft plaats gehad; en daaraan 

zijn dan ook de uitkomsten toe te schrijven, waartoe verschillende 

duitsche en enkele fransche onderzoekers gekomen zijn. 

Dergelijke proeven als met Penzcillium glaucum nam PASTEUR met Ás- 

pergillus glaucus, Mycoderma vini, Mycoderma aceti en Mucor racemosus. 

Met al deze schimmelsoorten kreeg hij dezelfde uitkomst. Nam hij de 

noodige voorzorgen, dan gingen zij nooit in andere organismen over. 

Bij deze proeven kwam Pasteur tot een andere hoogst belangrijke 

uitkomst. De verschillende schimmels, waarmede hij experimenteerde, 

groeien allen aan de oppervlakte der vloeistoffen en zijn daardoor in 

staat de zuurstof, die zij voor hun groei noodig hebben, uit de lucht 

op te nemen. Maar wat zou plaats grijpen, wanneer men ze in de 

vloeistof onderdompelde en dus den toevoer van zuurstof afsneed? 

Proeven, die pPasreurR deed, om het antwoord op deze vraag te ont- 

vangen, gaven de volgende uitkomst. De schimmels, in de vloeistof 

ondergedompeld, blijven voortleven en groeien, ofschoon op kommer- 

lijke wijze. Ze worden niet in andere organismen veranderd; alleen 

krijgen hunne cellen en sporen onder deze levensomstandigheden zeer 

onregelmatige vormen. Maar het merkwaardigste is, dat deze schim- 

mels, die op de gewone wijze aan de oppervlakte der vloeistof in aan- 

raking met de lucht leven, in suikerhoudende mout nooit alkohol vor- 

men, maar dit wel doen, wanneer ze in deze vloeistof worden onderge- 

dompeld. Het voorloopig besluit, waartoe PAsrrur tengevolge van deze 

proeven kwam, met betrekking tot de alkoholische gisting, was het vol- 

gende. De alkoholische gisting is een scheikundige werking, gebonden 

aan het plantaardig leven van cellen van verschillenden aard, en ont- 

staat op het oogenblik, dat aan deze cellen de zuurstof onttrokken 
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wordt, die ze voor haar leven noodig hebben; in dat geval ontleden 

ze de zuurstofhoudende vloeistoffen. Het karakter van ferment, d. ì. gist, 

vertoont zich dus niet als een bijzondere eigenschap van het een of ander 

levend wezen, maar als een algemeene eigenschap van de levende cel in de 

genoemde omstandigheden. Het kan zwakker of sterker werken, naar 

gelang de plant of het orgaan of de cel zich in die omstandigheden 

min of meer gemakkelijk kan vermenigvuldigen. Aérobie noemt PASTEUR 

nu een organisme, dat niet zonder lucat kan leven; anaérobie zulk een, 

dat althans voor een zekeren tijd, daar wel buiten kan. 

Aan de eigenlijke gist, die de alkoholische gisting bij wijn en bij bies 

veroorzaakt, wijdt pasteur een afzonderlijk onderzoek. Wij zagen reeds 

vroeger, dat PAsTEUR's arbeid aan het licht bracht, dat de gistcellen, 

die de alkoholische gisting van den druivenmost veroorzaken, buiten op de 

druif en op de steelen zich bevinden. Pasteur stelde zich de vraag: 

wanneer verschijnen deze gistcellen op de druiven? Hij maakte verschei- 

dene kolfjes met druivenmost gereed, die hij door koking onveranderlijk 

maakte. Hij bracht daarin druiven met hun steelen, die hij achtereen- 

volgens geplukt had van den tijd dat zij nog onrijp waren af, tot aan 

het tijdstip van rijpheid. Zoolang de druiven nog onrijp waren, in het 

eind van Juli en de eerste helft van Augustus, ontstond er geen gis- 

ting in den druivenmost, waarin ze gebracht waren. In het laatst van 

Augustus gistte de most in enkele kolfjes; in den loop van September 

nam het getal steeds toe. Altijd waren er echter eenige kolfjes, die 

niet gistten, zelfs op het tijdstip van den wijnoogst. Daaruit blijkt dus, 

dat niet elke druif individueel gistingskiemen aan de oppervlakte draagt. 

Een tweede vraag was: tot welk tijdstip na den wijnoogst behouden 

de kiemen aan de oppervlakte der druif de eigenschap van te gisten ? 

Op 21 December, circa 8 maanden na den wijnoogst, kreeg PASTEUR 

slechts gisting in 4 van de 12 kolfjes met druivenmost, waarin hij 

druiven bracht; op 21 Januari slechts in 2 van de 12; op 2 Maart 

nog in 2 van de 12; in ’t begin van April in geen enkele. Na dien 

tijd nam hij nog tal van proeven, zonder dat hij ooit gisting verkreeg. 

Zelfs een versche tros blauwe druiven, in een broeikas geteeld, op 16 

April gekocht, gaf geen gisting. 

Tot zeer merkwaardige uitkomsten kwam pasteur met betrekking 

tot het polymorphisme van de gistsoort, die vooral bij de gisting van den 

druivenmost optreedt, de zoogenaamde saccharomyces pastorianus. Brengt 

men gist in een vloeistof, die er voor geschikt is, dan vermenigvuidi- 
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gen zich de gistcellen snel en vormen knoppen geheel gelijk aan de moeder- 

cellen. Brengt men de gistcellen echter in een vloeistof, die niet in 

staat is ze te voeden, zooals zuiver suikerwater, dan veroorzaken ze 

wel een begin van gisting, maar houden weldra met knopvorming op, 

krijgen een bruine kleur en zouden sterven als men ze lang genoeg in 

die omstandigheden liet. Pasteur noemt de gist in dezen toestand wit- 

geput. Zaait men deze uitgeputte gist nu in een vloeistof, die er een 

geschikt voedsel voor oplevert, b. v. biermout, dan wordt ze weer ver- 

jongd, en brengt cellen voort, die in vorm van de vroegere verschillen. 

In die omstandigheden gaan de cellen van de gist, Saccharomyces pas- 

torianus, gelijken op die van Dematium, een schimmelsoort, die op de 

oppervlakte der bladeren of van dood hout leeft en op het eind van 

den zomer vooral veelvuldig voorkomt op het hout van den wijnstok. 

Pasrrur meent, dat deze Dematium de gistkiemen van de druif levert, 

en dat de Saccharomyces pastorianus dus een orgaan zou zijn, dat zich 

van een meer samengestelde plant, de Dematium, heeft losgemaakt ; en 

hij acht het niet onwaarschijnlijk dat deze Dematuum weer afkomstig is 

van een nog meer samengestelde plant, de Mwucor racemosus. 

De gist, die de alkoholische gisting der druif veroorzaakt, waardoor 

de wijn ontstaat, wordt, gelijk uit het voorgaande blijkt, niet door 

kunst voortgebracht, maar komt vrij in de natuur voor. Op dergelijke 

wijze echter heeft de biergisting niet plaats. Daarbij is de gist van 

brouwerij tot brouwerij overgegaan. Natuurlijk moet de eerste brouwerij 

van vrij in de natuur voorkomende gist gebruik hebben gemaakt. Laat 

men de biermout gisten onder den invloed der gistkiemen in de lucht, 

dan krijgt men nooit de onder- of bovengist, die in de brouwerijen 

gebruikt wordt; maar wel gist, die min of meer overeenkomt met die 

van den wijn. Van waar komen dan de boven- en de ondergist der 

bierbrouwerijen? Pasrreur weet daarop geen zeker antwoord te geven; 

maar meent, dat men hier een nieuw voorbeeld heeft van veranderin- 

gen, die levende wezens onder den invloed van veranderde levensom- 

standigheden ondergaan en die op den langen duur erfelijk worden en 

op de nakomelingen overgaan. Men heeft hier een analoog geval als bij 

het graan, of de zijderups, die men ook niet in wilden toestand kent, 

en waarvan de oorsprong even onbekend is. 

De boven- en de ondergist der brouwerijen zijn afzonderlijke gist- 

soorten. De bovengist heeft de eigenschap in de kuip naar de opper- 

vlakte van de mout te stijgen; de ondergist blijft op den bodem. Maar 
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vooral de wijze van groeien verschilt; deze is bij de bovengist veel 

meer vertakt. Ook geven boven- en ondergist een zeer verschillenden 

smaak aan het bier. Pasreur heeft zelfs een nieuwe bovengist ontdekt 

en daarmee bier gemaakt. Dit geleek in smaak op geen der bekende 

bieren. Een andere gist, die Pasreur uit bovengist verkreeg en waar- 

aan hij den naam van kaasachtige gist geeft, gaf eveneens een bier van 

bijzonderen smaak. Deze kaasachtige gist speelt naar PASTEUR’s meening 

ook bij de ale eene rol. 

Elke gistsoort geeft dus eene alkoholische vloeistof van een eigen- 

aardigen smaak. Men kan daaruit afleiden van welk een gewicht het 

voor den zuiveren smaak der alkoholische dranken is, dat men de gist 

zooveel mogelijk zuiver heeft. De wansmaak van het bier is dikwijls 

het gevolg van een menging van verschillende gistsoorten. Vooral de 

zoogenaamde wijnsmaak wordt door de brouwers bij het bier zeer ge- 

vreesd. Bij onderzoek bleek aan Pasteur, dat deze veroorzaakt wordt 

door de vermenging der biergist met Saccharomyces pastorianus. 

De zuivering der gist heeft dikwijls van zelf plaats, wanneer de 

vloeistof gunstiger levensvoorwaarden voor de eigenlijke gist dan voor 

de bijmengselen aanbiedt. Zoo wordt in de wijnmost den Saccharomyces 

apiculatus eerst verdrongen door de Saccharomyces pastorianus en deze 

op haar beurt door de Saccharomyces ellipsoideus, de gewone druiven- 

gist. Ook uitputtingsproeven kunnen dikwijls de gewenschte zuivering 

tot stand brengen. Eindelijk, bij ondergist wordt door verlaging van 

temperatuur de ontwikkeling van vreemde gistingselementen tegengegaan. 

Wij bespraken hierboven het verschijnsel, dat de schimmels, die aan 

de oppervlakte der vloeistoffen leven, wanneer ze ondergedompeld 

worden, het karakter van gist krijgen en alkohol gaan vormen. Het 

omgekeerde van dit verschijnsel nam PasreuR waar bij biergist. Wan- 

neer men zuivere gist in biermout brengt en de gisting geëindigd is, 

dan zetten de gistcellen, zoo men ze in het bier laat, zich op den 

bodem neer en verouderen; als men ze gebruikt om in nieuwe mout 

nieuwe gisting tot stand te brengen, dan heeft men daarmee meer 

moeite naarmate ze ouder zijn; blijven ze lang op den bodem, dan 

sterven ze eindelijk. Zoo gaat het echter niet met al de gistcellen. 

Een gedeelte er van begint, na de gisting veroorzaakt te hebben, knop- 

pen te vormen; ze vermenigvuldigen zich onder medewerking der zuur- 

stof uit de lucht, en vormen aan de oppervlakte een vlies van gist. 

Deze gist leeft op de wijze van de schimmels, zuurstof uit de lucht 
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opnemende en koolzuur afgevende, Pasrrur noemt ze aérobie gist of 

schimmel-gist. Zij verschijnt aan de oppervlakte van alle gegiste vloei- 

stoffen en in sterkere mate naar gelang de lucht gemakkelijker toegang 

heeft. Deze schimmelgist heeft in knopvorming dezelfde eigenschappen 

als de gist waaruit ze ontstond. Toch zijn ze niet een en dezelfde gist. 

De schimmelgist van een ondergist afkomstig, is zelf een bovengist 

en geeft, tot gisting gebezigd, een ander bier dan de ondergist. De 

eigenschappen van een schimmelgist zijn erfelijk in volgende generaties. 

Elke gist heeft haar afzonderlijke schimmelgist. Het is niet onmogelijk, 

dat de gewone bovengist een aërobie-vorm van een ondergist is; maar 

PASTEUR kent deze ondergist niet, waaruit de gewone bovengist dan 

zou ontstaan zijn. 

Om aan te toonen, dat de biergist niet het eenige levende ferment 

is, dat buiten invloed van vrije zuurstof kan leven, heeft PASTEUR 

proeven genomen met vibrionen. Hij toonde aan, dat deze zich zonder 

vrije zuurstof vermenigvuldigen, ja, dat de zuurstof zelfs een nadee- 

ligen invloed er op uitoefent; juist het tegenovergestelde van hetgeen 

PASTEUR voor de bacteriën vond, die zonder zuurstof sterven, 

Wanneer men nu hetgeen omtrent het ontstaan der aërobie-gist is 

gezegd, in verband brengt met de gistende werking der schimmels, 

die in een gistingsvloeistof worden ondergedompeld, dan is PAsTEUR’s 

physiologische gistingstheorie, die hij in het breede ontwikkelt, ge- 

makkelijk te begrijpen. We willen deze thans nog kortelijk meedeelen. 

Zonder zuurstof kan gist niet leven; bevindt de gist zich aan de op- 

pervlakte der suikerhoudende vloeistof, dan neemt ze de zuurstof uit 

de lucht op, en ontleedt van de suiker slechts zooveel als ze tot haar 

voeding noodig heeft. Is de gist in de vloeistof ondergedompeld en 

vindt ze geen vrije zuurstof, dan ontleedt ze de zuurstofhoudende sui- 

ker, waaraan ze de noodige zuurstof onttrekt. De hoeveelheid suiker , 

die de gist ontleedt en in alkohol en koolzuur omzet, is evenredig 

aan de zuurstof, die ze voor haar bestaan noodig heeft: daarom is de 

hoeveelheid ontleede suiker zeer groot met betrekking tot de hoeveel- 

heid gevormde gist. Hoe meer vrije zuurstof men aan de gist in de 

vloeistof toevoert, hoe minder suiker er ontleed wordt, hoe meer de 

gist in haar levensverschijnselen op de schimmel gaat gelijken. De gis- 

ting door de gist veroorzaakt, is dus het gevolg van het leven der gist 

zonder aanwezigheid van vrije zuurstof. Ondertusschen, al is de zuur- 

stof niet noodig, ja zelfs nadeelig om de gisting te onderhouden, ze 
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is dikwijls onmisbaar om deze aan den gang te maken. Oude gistcellen 

moeten door de vrije zuurstof eerst als het ware verjongd worden, 

voor ze de gisting op voldoende wijze tot stand brengen. In goede 

brouwerijen zorgt men ook, dat de mout lucht kan opnemen om ze 

beter voor de gisting gereed te maken. 

‚ Daar wij boven zagen, dat de gewone schimmels, als men ze zonder 

toevoer van zuurstof in eene suikerhoudende vloeistof onderdompelt, 

ook alkoholische gisting veroorzaken, komen wij tot het besluit, dat 

de eigenlijke gist slechts in hoogere mate een vermogen bezit, dat aan 

vele, zoo niet aan ‘alle schimmels, in minderen graad ook eigen is. 

Het karakter van ferment is bovendien niet een levensvoorwaarde 

der gist, daar zij bij voldoenden toevoer van zuurstof dit karakter ver- 

liest. De gist is dus eene plant als elke andere, die slechts in bijzon- 

dere levensomstandigheden het kenmerk van ferment vertoont, welke 

eigenschap andere planten in mindere mate met haar gemeen hebben. 

Aan deze beschouwingen sluiten zich ten nauwste PASTEUR’S proeven 

over de gisting van suikerhoudende vruchten. Pasrrur kwam op 

het denkbeeld, dat de gisting een algemeen levensverschijnsel der plant- 

aardige cel zou zijn, wanneer deze buiten aanraking der zuurstof wordt 

gehouden. Op een dag, dat puMas, zijn vriend en vroegere leermeester, 

bij hem in het laboratorium was, voegde hij dezen toe: “Ik wed, dat, 

“als ik een tros druiven in koolzuur dompel, er aanstonds alkohol en 

“koolzuur zal ontstaan door een werking van de cellen binnen in de 

“druiven van denzelfden aard als die der gistcellen. Ik zal die proef 

“doen, en morgen, als gij hier komt, deel ik u den uitslag mede.” 

Werkelijk kwam Pasrrur’s voorspelling uit. In vereeniging met DUMAS 

zocht hij naar gistcellen binnen in de druiven; maar die waren niet 

aanwezig, zoodat het wel degelijk de gistende werking der vruchtcellen 

zelve geweest was, waardoor alkohol en koolzuur waren gevormd. 

Proeven met meloenen, sinaasappelen, pruimen, „rhabarberbladen ga- 

ven dezelfde uitkomst. Omtrent zijn proeven met pruimen deelt PASTEUR 

het volgende mede. Hij vergeleek pruimen aan de dampkringslucht 

bloot gesteld, met gelijke pruimen, die hij onder een met koolzuur ge- 

vulde klok had gebracht. Na acht dagen waren de eerste zeer zacht, 

saprijk en suikerhoudend geworden; reeds vroeger had men gevonden, 

dat ze daarbij zuurstof uit de lucht opnemen en koolzuur afgeven. De 

pruimen onder de klok met koolzuur, die geheel van de zuurstof der 

lucht afgesloten waren geweest, waren vast, hard, niet saprijk en 
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hadden veel suiker verloren. Er had een sterke warmte-ontwikkeling 

plaats gehad, en bij het destilleeren vond men meer dan 1’, alkohol 

in de pruimen. Er had dus een zeer merkbare gisting plaats gehad. 

De gisting is dus een zeer algemeen verschijnsel. Hier toonen de 

cellen der vrucht dezelfde levensverschijnselen als de cellen der gist. 

In de lucht gedompeld leven ze als aëörobiën en zijn geen ferment; in 

koolzuur, dus van de lucht afgesloten, leven ze als anaërobiën en 

zijn ferment. De gisting is dus het leven zonder lucht, zonder vrije 

zuurstof. 

Leeuwarden, Maart 1878. 

TELEPHOON EN PHONOGRAAF, 

Het feit verdient hier geregistreerd te worden, dat in de zitting der 

Académie des Sciences van 30 Sept. ll. een der leden, de phystoloog 

BOUILLAUD, luide zijne overtuiging heeft uitgesproken, volgens welke 

de uitwerkselen van beide deze werktuigen slechts schijnbaar zijn en 

telkens werden voortgebracht door... buikspreken! Toen hij van 

alle kanten werd tegengesproken, verklaarde hij “nooit te zullen aan- 

nemen dat een ellendig stuk metaal het edele geluidsorgaan zou kun- 

nen vervangen, ’t welk in ons lichaam aanwezig is.” 
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VORMVERANDERING DER STOF, 

DOOR 

Dr. J. E. ENKLAAR. 

Vervolg en slot van blz. 20. 

Al het zinlĳĳk waarneembare is dus slechts een voorbijgaande vorm, uit 

een bepaalde tijdelijke samenvoeging van stofdeeltjes geboren. Hen andere 

rangschikking der deeltjes, — en het heeft plaats gemaakt voor iets anders. 

Alles voorbijgaand? — Zoo vragen we; en voor onze gedachten ver- 

rijzen de trotsche bergen van Zwitserland en de onwrikbare klip- 

pen-van Noorwegen's kusten, die den romp der zwaarste schepen doen 

splijten. Bestaan zij niet uit het vaste zuilenporphier, uit groote blokken 

van het iĳĳzerharde graniet? Nemen ook hun bestanddeelen deel aan 

den kringloop der stof? Is het dan een leugen, dat zij den tand der 

eeuwen trotseeren? Voorzeker, dat is het! Het onsterfelijke leven dier 

rotsen is niet meer dan een dichterlijk beeld. Wel is waar is hun be- 

staan niet kortstondig van duur; eeuwen lang, maar niet eeuwig, 

kunnen zij ontgaan aan het gemeene lot, dat vergankelijkheid heet. 

Laten wij nog een oogenblik stil staan bij de vervorming en onder- 

gang dier reuzen uit het rijk der levenlooze natuur. 

In de tropische streken der aarde stijgt voortdurend een warme lucht- 

stroom naar boven, die met waterdamp is verzadigd. Deze stroom 

richt zich naar de polen der aarde en ontmoet op zijnen weg de top-_ 

pen der bergen, die in een mantel van ijskoude lucht zijn gehuld. 

In dien kouden dampkring kan de waterdamp niet blijven bestaan; 

9 
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op de hoogste toppen verstijft hij tot blanke sneeuw, die, in dichte 

vlokken vallend in de grauwe lucht, ravijnen opvult, bergruggen verhoogt 

en ten slotte de kruin van den geheelen berg bekleedt met een lelie- 

blank gewaad. Langzaam glijdt dit kleed langs de zijden van den steenen 

reus naar omlaag; maar het bestaat nu niet meer uit losse vlokkige 

sneeuw, het is veranderd in het blauwe doorschijnende gletscher-ijs. Nu 

is de harde mantel voor den berg niet minder verderfelijk, dan voor 

HERCULES het giftige kleed, dat hij van DEJANIRA ontving. Bij het ne- 

derglijden krast en slijpt hij de steenen flanken, en ontzaggelijke massa’s 

steengruis, door weêr en wind losgerukt uit den berg, voert hij naar 

beneden in het dal. 

Een ander deel van den vochtigen luchtstroom, die uit het zuiden 

aanrukt, treft de lagere deelen des bergs, waar de koude minder streng 

heerscht. Daar wordt de waterdamp onmiddellijk tot water verdicht, 

die als regen in zware stortbuien onophoudelijk klaterend ne@rvalt. 

Dit water stroomt dan voor een deel naar beneden, om beken en ri- 

vieren te voeden; voor een ander deel dringt het in de gesteenten 

door, want geen enkel gesteente, zelfs niet het hardste en vastste, is 

voor water geheel ondoordringbaar. De harde agaat kan men lang- 

zaam kleuren, door hem langen tijd in gekleurde vochten te leggen. 

Vele steenbrokken, opgedolven uit groote diepten, zijn eerst week en 

verkrijgen hun natuurlijke hardheid niet eerder, voor dat het zooge- 

naamde “mijnwater”, dat zij bevatten, verdampt is. Door poriën, reten 

en spleten vindt het water zeker zijn weg, zoodat de geheele aardkorst 

er overal van doordrongen is. Dit water heeft bovendien, toen het als 

regen door de lucht viel, daaruit koolzuur opgenomen en is dien ten 

gevolge in een zwak zure vloeistof veranderd. In dien toestand werkt 

het scheikundig op de gesteenten, die het doortrekt; het lost er in 

den loop der tijden groote hoeveelheden kalk, kiezelzuur en ijzer uit 

op. Het water, met die bestanddeelen in niet geringe mate bezwan- 

gerd, zakt steeds dieper in de rotsen naar beneden, tot het stuit 

op een ondoordringbare laag. Dan vloeit het in het binnenste van den 

berg langs een helling af naar de dalen. Daar komt het dikwijls als 

minerale bronnen weder te voorschijn, welker minerale stoffen dus niet 

anders zijn dan een vervormd gedeelte der rotsen. 

Onderwijl wordt de samenhang der gesteenten aan de oppervlakte 

des bergs steeds losser en zwakker, naarmate er meer bestanddeelen 

door oplossing aan worden ontnomen. Krachtig wordt deze werking 
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van het water door de lucht ondersteund, welker oxydeerend vermogen schei- 

kundige veranderingen in de mineralen teweegbrengt. Waar aldus een ge- 

steente langzaam voor den aanval van lucht en water bezwijkt, zegt men: 

dat het verweert. Eindelijk is de vastheid van een rotsblok , hier of daar rus- 

tend op de helling, zoozeer verminderd, dat het begint te verbrokkelen. Nu 

is zijn lot beslist. Het hemelwater, dat de berg langs zijn flanken neder- 

stuwt naar de dalen, grijpt het aan als een machtelooze prooi. Klate- 

rend, bruisend, loeiend vliegt de bergstroom door kloven en gangen, 

en sleept in zijn woeste vaart de steenbrokken met zich voort. Met 

de kracht van een reus rolt en slaat hij ze tegen elkander; de hardste 

brokken spatten krakend uiteen. Daar beneden ontvangen rivieren en 

beken de stukken in haren schoot; zij zetten het werk der vernieling 

voort, totdat de steenen tot zand en slib zijn gewreven. De duiker 

in den Boven-Rijn hoort het knetteren der kiezelsteenen, die de stroom 

over elkander rolt; uit de Alpenbeken stijgen voortdurend knarsende 

‚ geluiden naar boven, die denzelfden oorsprong hebben. 

Teder gevoelt onmiddellijk, dat de uitwerking van zulke krachten 

ontzettend groot moet wezen. Én toch overtreft de werkelijkheid nog 

ongetwijfeld de verwachting. | 

Ben enkel voorbeeld moge volstaan, om dit te bewijzen. De Rijn, 

die bij Keulen zelden steenen aanvoert, ter grootte van de vuist van 

een man, stuwt in het begin van zijn loop rolsteenen voort, die den 

omvang bezitten van het hoofd van een kind. Volgens het onderzoek 

van HORNER voert deze rivier, in 24 uren, bij Bonn nagenoeg 145000 

kub. voet vaste stoffen voorbij, waarvan ruim 50000 in opgelosten en 

bijna 95000 in zwevenden toestand verkeeren. De scheikundige ontle- 

ding heeft geleerd, dat die vaste deelen uit kiezelzuur, iĳzeroxyde, 

kali en natron bestaan, welke te zamen de voornaamste bestanddeelen 

uitmaken van de gesteenten der bergen, waarvan de Rijn zijn water 

ontvangt. 

Het stroomende water sleept echter niet slechts verweerde en ver- 

brokkelde massa’s mede; het schuurt en spoelt van gezonde gesteenten 

geheele lagen weg. Het is een ontwijfelbaar feit, dat vele rivierbed- 

dingen oorspronkelijk spleten en rotskloven waren, die door het water 

zijn uitgehold en verbreed. En even zeker is het, dat alle watervallen 

zieh voortdurend blijven verplaatsen. Die der Niagara, de beroemdste wa- 

terval der wereld, is in de jaren 1790 tot 1830 jaarlijks gemiddeld 

één voet teruggegaan; d.i. hij naderde jaarlijks omstreeks één voet 
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tot zijn oorsprong. En uit geologische gegevens mag men beslmiten, 

dat hij in oude tijden, naar de berekening vóór ongeveer 35000 jaren, 

zich bij Queenstown naar beneden stortte, terwijl de val nu niet 

minder dan zeven mijlen hooger op ligt. Op soortgelijke wijze werken 

de ebbe en de vloed van de zee, en niet het minst de golven der 

branding op de rotsachtige kusten. Het eiland Helgoland o. a. is door 

de zee voor een deel reeds weggeslagen, en zal zeker weldra geheel 

verdwijnen. 

Doch genoeg van deze feiten, die gemakkelijk vermeerderd kon- 

den worden. Er is iets dichterliĳks in dien wanhopigen strijd der 

ijzeren rotsen tegen de waterstroomen, die op de toppen der bergen 

en op eenzame klippige kusten dagelijks met hetzelfde gevolg wordt 

gestreden. Voor ons doel zagen wij genoeg van het schouwspel, 

nu wij weten, dat de rotsen, afgeslepen, verbrokkeld, losgespoeld 

door het water, in opgelosten of zwevenden staat allengs worden 

weggevoerd. 

De langzame verplaatsing van alle hoogten der aarde naar de lagere 

gedeelten en naar de zee heeft zelfs wetenschappelijke mannen met 

vrees voor de toekomst vervuld. Volgens hen zal de oppervlakte der 

aarde, door de werking van lucht en water van alle uitstekende dee- 

len beroofd, ten slotte in een onafzienbare vlakte zijn. veranderd. Dan 

zal de zee, in wier onpeilbare diepten ruimschoots plaats is voor al 

de vaste deelen der aardkorst, die zich boven haar peil verheffen, 

alle landen der aarde verzwelgen. Niet achter ons, roepen zij uit, 

maar vóór ons ligt de zondvloed! Als wij geen andere verschijnselen 

kenden dan de tot nu toe genoemde, dan zouden wij eenvoudig in de 

voorspelling moeten berusten. Ons restte dan slechts de vreugdevolle 

gedachte, dat wij zelven noch onze kinderen of kleinkinderen de groote 

katastrophe zouden beleven. Doch er is meer stof voor vreugde. Er 

zijn feiten, die ons een geheel ander uitzicht op de verste toekomst 

verschaffen. Naast de nivelleerende kracht van het water, die bergen 

en dalen gelijk maakt, staat de kracht van het vuur. In onderaardsche 

vulkanische haarden werkend, heft het geheele stukken der aardkorst 

omhoog, en herstelt naast de dalen de bergen. De aardkunde kan ons 

leeren wat zulke vulkanische krachten vermogen. In het zuiden van 

Sicilië vinden wij aardlagen, die gevuld zijn met schelpen van dezelfde 

soorten van weekdieren, die thans nog de Middellandsche zee bewonen. 

Deze schelpen bewijzen, dat deze lagen eenmaal als zand en slib waren 
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uitgespreid op den bodem der zee; en nu zijn zij er niet minder dan 

2000 voet boven verheven. Water en vuur zijn ook in dit opzicht 

elkanders tegenstanders. Onder hun gemeenschappelijke werking is de 

verdeeling van land en water op de aardoppervlakte in den loop der 

eeuwen telkens gewijzigd; wij vinden echter geen teekenen, die er op 

wijzen, dat een van beide elementen ooit uitsluitend de oppervlakte 

innam. 

Doet het voorafgaande de vrees voor een naderenden zondvloed ver- 

dwijnen, het geeft ons tevens de overtuiging dat de stoffen, die het 

water ontvoert aan de bergen, niet voor eeuwig aan den kringloop 

der stof zijn onttrokken. De vaste deelen, die zee en rivieren ontvan- 

gen, zijn de grondstoffen, waaruit nieuwe aardlagen worden gevormd. 

Tijdens hunne vorming rustend op den bodem der wateren, worden zij 

vroeg of laat door opheffing droog gelegd. Ontstaan die lagen aan 

kusten onder den invloed van ebbe en vloed, of door rivieren, dan 

zijn zij in een betrekkelijk kort tijdsverloop weder beschikbaar. De harde 

rotsen zijn dan vervormdjtot een weeken vruchtbaren bodem, waarop 

de wind kiemen en zaden uitstrooit en weldra weelderige planten ont- 

luiken, die de bestanddeelen opnemen en verder den kringloop der 

stof doen volbrengen. | 

Zoo is een deel der kleigronden van ons land door Rijn, Maas en IJsel 

gevormd, terwijl de vruchtbare polders der provinciën Friesland en 

Groningen aangeslibd zijn door de zee, die de stof voor een deel aan 

vreemde kusten ontnam, voor een deel van de rivieren ontving. Ons land 

moge veel hebben ontvangen van Britsche en Skandinavische rotsen , het 

beste deel is slechts een nieuwe vorm der gebergten van het naburige 

Duitschland. 

In de gedaante van zandige stranden, duinen en vruchtbaren klei- 

grond geven rivieren en zeeën het steengruis terug, dat zij aan bergen 

en klippen ontnamen, en in zwevenden toestand over verre afstanden 

vervoerden. | 

Vele samenstellende deelen der rotsen zijn echter in opgelosten toe- 

stand in het water der rivieren aanwezig, in denzelfden staat, waarin 

suiker zich weldra bevindt, die met water vermengd wordt. Met den 

Rijn stroomen immers, gelijk wij zeiden, volgens HORNER, bij Bonn, in 

24 uren niet minder dan 50000 kub. voet van die stoffen voorbij. 

De zee, die van daar zulk een groot gehalte aan zouten bezit, ont- 

vangt ze allen in haren schoot, 
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Door eenvoudige bezinking en aanslibbing kunnen zij het water niet 

weder verlaten. 

Keeren ook deze stoffen onder andere vormen uit de zilte plassen 

terug? Voorzeker. Laat ik slechts van een der belangrijkste ónder 

die, welke op deze wijze de zee bereiken, van de koolzure kalk, 

een enkele vormverandering aanwijzen. Waarschijnlijk kennen de 

meeste mijner lezers niet door eigen aanschouwing de merkwaardige 

koraalriffen en eilanden der tropische zeeën; doch even waarschijnlijk 

zou men onder hen te vergeefs iemand zoeken, die ze althans bij name 

niet kende uit de beschrijving van anderen. De koraalvormingen hebben 

van oudsher de verbazing en bewondering der zeevarenden opgewekt. 

En inderdaad, het kon niet anders! Rotsketens midden in het water- 

vlak van den onmetelijken oceaan, smal in vergelijking hunner ver- 

bazende lengte van soms 400 Engelsche mijlen, zich ombuigend tot 

een reusachtigen ring. En binnen dien ring een watervlak soms 25 uren 

breed, geheel afgesloten van de omringende zee. Die rotsketen met weel- 

derige planten bedekt, waaronder de reusachtige bladkronen der pal- 

men, als wuivende vederbossen op hun hemelhooge stammen zich ver 

boven allen verheffen. En binnen dien gordel van rotsen een bergachtig 

eiland, eveneens met statige palmen gekroond. 

Ziedaar een koraaleiland in zijn volkomensten vorm. Als de keer- 

kringszon al den gloed van zijn schitterend licht er over uitstort, fon- 

kelt het als een ring van smaragd op een reusachtig vlak van kristal. 

Zulke koraalriffen, waarvan er duizenden door den Stillen Oceaan 

worden omspoeld, bestaan voor 98 procent uit koolzuren kalk, die nood- 

wendig uit het zeewater moet gekomen zijn. Welke krachtig ingrijpende 

en heftig werkende oorzaken moeten het geweest zijn, die zulke ge- 

volgen hadden! Zoo zou men denken; toch is dit geenszins het geval. 

Het vastleggen van die ontzaglijke hoeveelheden kalk is het werk van 

millioenen uiterst kleine geleiachtige diertjes, polypen genaamd, die 

het vermogen hebben, om kalk uit het zeewater af te scheiden en er 

zich een vast omhulsel uit op te bouwen. De reusachtige koraalrotsen 

zijn niet anders dan deels nog levende, deels reeds gestorven polypen- 

families, uit millioenen leden bestaande, wier kalkachtige lichamen 

tot een samenhangend geheel zijn verbonden. 

In de noordelijke zeeën ontbreken de koraalpolypen, doch hare 

taak blijft ook daar niet onafgewerkt. Schelpdieren (waaronder de 

bekende oesters en mossels) en krijtdiertjes (Foraminiferen) vervan- 
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gen daar hare plaats; door hen wordt de koolzure kalk aan het 

zeewater ontnomen en aan de circulatie teruggegeven. De Forami- 

niferen of krijtdiertjes zijn mikroskopisch kleine wezens, die met 

sierlijke kalkschelpjes bekleed zijn. Het ons allen zoo goed bekende 

krijt is een verzameling van kalkhuisjes dier diertjes, waarvan er in 

een enkel pond zich meer dan 10,000,000 bevinden. Als wij dan den- 

_ken aan die ontzaglijk groote krijtbergen van Engeland, Zweden en 

Rügen, die in den loop der eeuwen zijn opgebouwd door die schepsel- 

tjes, elk op zich zelf eerst bij aanzienlijke vergrooting waarneembaar, 

dan gevoelen wij meer dan ooit de onmetelijke macht van het kleine. 

En dan vreezen wij niet, dat de zee de kalk, die zij uit den aardbo- 

dem opneemt, voor altijd als renteloos kapitaal zal behouden. 

Wij zijn thans tot een rustpunt gekomen, van waar wij nog een 

blik kunnen werpen op den weg, die achter ons ligt. 

Wij hebben de natuur in hare belangrijkste werkingen bespied, en de 

beteekenis er van trachten te verstaan. En overal werd dezelfde gedachte 

gewekt. Wij zagen den ouden spreeuw in het bloeiende klaverveld ster- 

ven, onder de aarde verdwijnen en na een wijle in den vorm van 

schitterende kevers verrijzen uit het donkere graf; wij waren getuigen 

van de schier onwrikbre kracht van den eik, den koninklijken woud- 

boom, van zijn ineenstorten in den strijd tegen bliksem en stormen 

gevoerd, en van zijn opstanding in andere kinderen des wouds. Wij 

hebben gezien, dat ook de trotsche gevaarten der rotsen, die men on- 

vergankelijk zou wanen, het gemeene lot niet ontgaan, maar dat ook 

kun ondergang geen vernietiging, doch slechts stofverplaatsing en nieuwe 

vorming beduidt. 

Zoo heeft de natuur dan ondubbelzinnig gesproken. 

“Mijn gewrochten van heden ,” zoo sprak zij, “ruk ik morgen uiteen. Ik 

duld hun onsterfelijkheid niet. Beweging is het diepst van mijn wezen. 

Rust is slechts een droombeeld der menschen. Alleen de stof mijner 

werken is eeuwig. Slechts de verandering heeft een onsterfelijk bestaan. 

De rustelooze wisseling der vormen is het eeuwige leven der wereld.” 

Maar veel grootscher en verhevener wordt het denkbeeld van het 

eindelooze komen en gaan, als wij ons niet slechts bepalen tot de din- 

gen dezer aarde, maar ook de hemelbollen met onze gedächten omvat- 

ten. Als wij de overtuiging verkrijgen, dat het weinige, dat de weten- 

schap onzer dagen var hun physischen toestand leert, noodwendig tot 
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het besluit voert, dat ook zij aan voortdurende verandering zijn on- 

derworpen, dat ook hun bestaan, al wordt het door milliarden van 

eeuwen gemeten, niet eeuwig duurt, dat ook zij het uur der geboorte 

hebben gekend. 

Een dier hemelbollen is onze aarde. Haar geschiedenis is ons het best 

bekend, en haar lot kunnen wij met veel waarschijnlijkheid gissen. Doch 

ook hier is naast veel dat den naam van wetenschap waard is, nog onein- _ 

dig veel meer, dat niet meer dan waarschijnlijk mag heeten. En wie de ont- 

zaglijke draagkracht van zulk een voorspelling beseft, zal de wetenschap 

er niet minder om achten, die hier dikwijls slechts aarzelend durft spreken. 

Geen sterfelijk wezen heeft de geboorte der aarde bespied, en toch 

kunnen wij ons een voorstelling maken van de wijze, waarop zij zou 

kunnen ontstaan zijn. Wij hebben dit te danken aan de geniale hypo- 

these, die door den beroemden rLA Pracr en reeds vroeger door den 

scherpzinnigen KANT is uitgedacht en verkondigd. Volgens die onderstel- 

ling maakte de stof onzer aarde, evenals die der andere lichamen, welke 

tot ons zonnestelsel behooren, een deel uit der zon. De hitte dier zon 

was groot boven alle beschrijving; zij overtrof nog verre den ontzet- 

tenden warmtegraad, dien zij nog heden bezit. Dientengevolge ver- 

keerde zij geheel in den damp- of gasvormigen staat, terwijl zij om 

hare as een snelle ronddraaiende beweging volbracht. De snelle om- 

wenteling deed de middelpuntvlieding ontstaan, dezelfde kracht waar- 

door het koord wordt gespannen, waaraan een steen in het rond wordt 

geslingerd. Door de werking dier kracht werd de reusachtige dampbol 

eerst afgeplat aan de polen, terwijl daarna groote massa's, losgerukt 

van zijn lichaam, werden voortgeworpen in de ruimte. Die massa’s ver- 

kregen eerst den vorm van den bol omgevende ringen , die echter weldra 

moesten scheuren en tot kleinere bollen ineen vloeien, die in gesloten 

banen om het centrale lichaam der zon gingen kruisen. Die bollen waren 

de planeten en één daarvan was dus onze aarde. 

Ziedaar, met een vluchtig woord, de stoutste hypothese geschetst, 

die wellicht ooit in het menschelijk brein werd geboren. Met warmte 

en bewondering ontvangen, later door velen betwijfeld, is zij door de 

nieuwste ontdekkingen — door de ontleding van het licht der hemel- 

lichamen verkregen — in velerlei opzicht bevestigd. In afwachting van 

later onderzoek dienaangaande, mogen wij aan hare waarheid gelooven, 

omdat zij alleen van de wording des zonnestelsels een aannemelijke 

voorstelling geeft. 



VORMVERANDERING DER STOF. 41 

Als een bol van dampen, die zich allengs tot vloeibaar gloeiende 

massa’s verdichtten, gelijk de zon thans nog is, snelde de aarde toen 

langs een kringvormige baan de ijle ruimte door, stroomen warmte en 

lieht naar alle zijden rondom zich verspreidend. 

Eeuwen lang vloog zij zoo voort, en onderwijl werd door de ont- 

zettende uitgaaf aan warmte de beschikbare voorraad steeds minder. 

BrscHor trachtte door proeven aangaande de afkoeling van gesmolten 

basalt eenigermate den tijd te benaderen, gedurende welken de aarde 

in genoemden toestand verkeerde. Hij vond, dat voor een afkoeling 

van 2000 tot 200 graden door de aarde niet minder dan 350 millioenen 

jaren moesten besteed zijn. | 

Eindelijk moest toch het tijdstip komen, waarop de oppervlakte 

stolde. Toen konden waterdampen zich op den bol verdichten en, na 

telkens nedergeslagen en als stoom te zijn vervluchtigd, eindelijk als 

blijvende zeeën de scheuren en ondiepten vullen. Een deel van het oor- 

spronkelijk gas bleef door zijn natuur voor verdichting bewaard. Dit 

is de dampkring, die nog heden onze aarde omgeeft. 

Nog waren het zuiver schei- en natuurkundige krachten, die de 

vormverandering der aardsche stoffen beheerschten. Doch allengs werd 

de aarde rijp voor het ontvangen van hoogere vormen. In één punt 

des tijds in het verre verleden verschenen in de onmetelijke zeeën de 

eerste moneren en de eerste levende cellen. 

Gebeurtenis, grootscher dan de ontzettende woeling der vurige ele- 

menten in het vormingsproces dat voorafging! ondoorgrondelijk mys- 

terie! Tusschen de doode materie en het leven, werkend in den vorm 

eener eenvoudige cel, ja zelfs in dien eener volkomen structuurlooze 

monere, ligt een onpeilbäre afgrond, dien de wetenschap wellicht nimmer 

zal dempen. Van waar kreeg de jeugdige aarde de eerste kiem van het 

leven? Was zij een vormverandering der levenlooze stoffen op aarde, 

of werd zij haar toegeworpen door een ander hemellichaam? Was in 

het heelal het leven eeuwig aanwezig, gelijk de materie zelf? Maar 

waar school het dan weg, wie beschermde het, toen de ruwe krachten 

waarvan LA PLACE spreekt, de ontzettendste warmte verwekten? Is 

ook het leven eenmaal geworden? Wie schetst ons dan de verwant- 

schap tusschen de doode stof en het leven; wie schakelt beide aaneen 

tot gelijksoortige deelen van een onverbreekbaar geheel ? 

In de eerste cel lag een volheid van toekomstig leven besloten. Door 

vermenigvuldiging en trapsgewijze ontwikkeling gaf zij in den loop 
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der eeuwen aan een weelderigen rijkdom van levensvormen het aan- 

zijn. Polypen, schaal- en schelpdieren zijn de eerste bevolking der 

aarde, die wij als zoodanig met zekerheid kennen. Hunne kalkachtige 

overblijfsels zijn in den schoot der aarde bewaard, om nog in onze 

dagen van lang vervlogen tijden te spreken. Toen verschenen de vis- 

schen, eerst spaarzaam, later in grooten getale. 

Allen zwijgende schepsels; in het koor der winden en het eentonig 

klotsen der golven had zich nog nimmer een kreet van een levend 

wezen gemengd. Doch de tijd brak aan, dat de visschen de oceanen 

moesten deelen met kruipende dieren, welker wonderbaar reusachtige 

gedaanten phantastische vormen van een dichterbrein schijnen te 

wezen. En onderwijl had ook de wereld der planten zich tot fijn be- 

werktuigde soorten ontwikkeld. Varens en wolfsklauwachtige gewas- 

sen waren door kegeldragers vervangen, en eindelijk ontplooiden de 

loofdragende boomen hunne bewegelijke bladerkronen. Toen verhief zich 

de vormkracht der aarde tot het formeeren van vogels en zoogdieren 

en eindelijk wrocht zij den mensch, het meesterstuk der natuur. 

En dit zijn slechts enkele schakels van den keten van levensvormen, 

die zich door de vervlogen eeuwen van de geschiedenis der aarde slin- 

gert. Zijn ééne uiteinde reikt in het heden, terwijl het andere zich in 

den nacht van het verst verleden verliest. ; 

Zoo heeft dan onze planeet, onder eindelooze wisseling van vormen, 

den middag haars levens bereikt. Achter haar liggen reeds millioenen 

van eeuwen en even zoo vele ongetwijfeld nog in het verschiet. Welke 

gedaantewisseling zal zij nog ondergaan? Zal de menschengestalte niet 

het laatste en hoogste product zijn harer vervormende kracht? Wie 

durft hier meer dan gissen ? 

En toch moet men aannemen, dat ook voor haar geen stilstand, 

geen bestendigheid kan bestaan; dat eens het veelvormige leven , waartoe 

zij thans een deel harer stof heeft geleend, tot de doodsche rust der 

levenlooze materie terugkeert. De ontdekkingen der natuurwetenschap 

in de laatste tientallen van jaren maken zulk een uitkomst in hooge 

mate waarschijnlijk. 

De jongste vorderingen dier wetenschap gaven ons de zekerheid, dat 

elke kracht, waardoor op onze aarde beweging en arbeid tot stand 

komt, haren oorsprong aan het licht en de warmte der zon dankt, 

ja, dat zij niets anders is dan het licht en de warmte van dat centrale 

lichaam des hemels, in een andere gedaante gebracht. Elke beweging — 
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en dus ook alle leven op aarde — is geheel van de zon afhankelijk. 

En deze — schijnbaar een onuitputtelijke bron van stroomen warmte 

en licht — wordt zeker eenmaal gedoofd. Toch kan de stoutste ver- 

beelding zich niet de minste voorstelling maken van de ontzaggelijke 

tijdruimte, die het oogenblik, waarop dit zal geschieden, nog van het 

heden scheidt. De warmte, die de aarde ontvangt van de zon is slechts 

het 28300 millioenste gedeelte van de geheele hoeveelheid, die deze in 

de ruimte uitstraalt. Konden wij al deze warmte samenbrengen in iĳs- 

koud water, dan zou zij in één uur tijds 700,000 millioen kubieke 

mijlen daarvan doen koken. Eeuwen lang gaf zij elk uur reeds zoo 

ontzettend veel uit, en toch is, althans in de laatste 400C jaren, niet de 

minste vermindering te bespeuren. Maar zelfs een onmetelijke voorraad, 

waar dagelijks wordt afgenomen, moet zeker ten slotte verdwijnen. 

Wel is waar kan men op bronnen wijzen, waaruit de zon zulke 

ontzaggelijke verliezen kan dekken, doch ook deze vloeien niet eeuwig. 

Als dan de aarde de zonnewarmte niet meer ontvangt, zal zij in 

die mate bekoelen, dat elk levend wezen een zekeren dood te gemoet 

gaat. Ja, zelfs wanneer de aarde voortdurend door een warme at- 

mosfeer bleef omgeven, waarin op zich zelf het leven bestaan kon, 

dan nog kan men bewijzen, dat, zoodra zij de bestraling der heldere 

zon moet missen, het verrichten van elken arbeid, het tot stand ko- 

men van beweging, en het leven in welken vorm ook weldra onmoge- 

lijk zou worden. Dan zal zij weer een eenzame steenklomp wezen, ge- 

lijk zij dat eenmaal in vroeger tijden was. 

Zal zij dan weer uit den doodslaap tot een nieuw leven ontwaken ? 

Als wij bedenken wat een beschouwing der tegenwoordige verschijn- 

selen op de aarde ons leerde, dan komt onwillekeurig een bevestigend 

antwoord op onze lippen. Wij weten immers, dat de stof daar nimmer 

nutteloos neêrligt, gelijk een kapitaal dat geen rente verschaft. Het 

uiteenvallen van oude vormen der stof was immers steeds het eerste 

tijdperk van het verrijzen van nieuwe gestalten? En zouden dezelfde 

wetten niet heerschen in elken tijd en in het gansche heelal? Ook het 

menschenhart zou nimmer vrede vinden bij de troostelooze gedachte, 

dat dood en stilstand de eindpalen zijn, waarnaar gansch de schep- 

ping streeft. 

Beweging, leven, slechts dit kan waard zijn het onvergankelijk be- 

ginsel, de grondgedachte der wereld te zijn. 

Werkelijk geeft ons de wetenschap het recht, om aan een wederge= 
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boorte, een herleving der gestorven hemelbollen te gelooven. Op welke 

wijze dit zou kunnen geschieden, is nog onlangs door den Duitschen 

natuurkundige Dr. meyer * op scherpzinnige wijze in het licht gesteld. 

Vergun mij althans enkele hoofdtrekken zijner onderstelling te schetsen. 

Het inwendige onzer aarde bestaat nog steeds uit gloeiend vloeibare 

massa’s, waarschijnlijk voor een goed deel uit gesmolten metalen. Slechts 

een klein deel der oppervlakte is vast. De vaste korst is, met den vloei- 

baren inhoud vergeleken, niet dikker dan de schaal van een ei in ver- 

houding tot de vloeistof is, die zij omsluit. 

Als onze planeet steeds minder stralen van de uitdoovende zon ont- 

vangt, zal zij allengs aan de omgevende ruimte, die uit zich zelf iĳzig 

koud is, hare eigene warmte afstaan. Naarmate zij afkoelt, krimpt zij 

ineen. Weldra komt dan een tijdstip, waarop de vaste korst moet 

scheuren en splijten, omdat zij sneller krimpt dan de heete vloeibare 

massa, die zij omgeeft. 

In dien toestand verkeert thans de maan, die geen levend wezen 

meer herbergt. Hare oppervlakte is met diepe scheuren doorploegd, de 

zoogenaamde rillen, waarvan sommige in rechte lijnen zich meer dan 

25 mijlen ver uitstrekken. Zoo scheurt ook eenmaal onze dan reeds 

lang onbewoonde aarde, en eindelijk zal de oppervlakkige korst in elke 

richting gespleten, in tallooze schotsen uiteenvallen. Dan wordt een 

tweede vloeibare laag aan de koude der wereldruimte blootgesteld, af- 

koeling en inkrimping vangen weer aan, totdat ook deze laag is ge- 

stold en, verbrijzeld, in groote stukken zich oplost. Én op deze 

wijze zal het ‘steeds voortgaan. Steeds dieper zal de vernielende 

werking der koude in de verbrokkelde aarde doordringen, totdat deze 

ten slotte geheel in een rondwentelenden bol van steenbrokken en 

puin is veranderd. 

Saturnus, de uiterste planeet van ons stelsel, is waarschijnlijk reeds 

in dit tijdperk van ontbinding gekomen. De eigenschappen der ringen , 

die haar omgeven, maken het in hooge mate aannemelijk, dat deze uit 

losse steenbrokken bestaan, die aan haar lichaam ontrukt zijn. 

De samenhang van de bestanddeelen der aarde is dan ten eenenmale 

verbroken, en de middelpuntvlieding zal dan achtereenvolgens de steen- 

t «Oeffentliche Vorträge gehalten in der Schweiz.” Band IV. Heft VII, Von den ersten 

und letzten Dingen im Universum, von DR. M. WILH. MEYER, Bazel, Hugo Richter, 1877. 
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brokken wegslingeren en allengs door de geheele ruimte van ons zon- 

nestelsel verspreiden. 

De koude der wereldruimte zal op geliĳke wijze, doch niet geliĳk- 

tijdig, elk der planeten enten siotte de zon zelve vernielen, en de mid- 

delpuntvlieding zal de stukken van de ontbonden hemelgevaarten weg- 

werpen heinde en ver. 

De groote massa’s zijn verbrijzeld; de sterke band, de aantrekking 

der zon, die de planeten onwrikbaar vasthield op hare banen, is ver- 

broken; de stof van de lichamen des hemels is door de geheele ruimte 

van het oorspronkelijk stelsel verspreid. Een grenzelooze verwarring - 

heeft de overhand verkregen. Licht en warmte zijn uit ons zonnestelsel 

verdwenen; duisternis en iĳzige koude heerschen oppermachtig alom. 

Van de schitterende zon van weleer en de planeten, haar getrouwe tra- 

wanten, rest niets meer dan een ontzaglijke wolk van onaanzienlijke 

steenen. 

Maar nu licht de tijd weer aan, die de afgestorven wereld tot een 

nieuw leven zal wekken. Ons geheele zonnestelsel heeft een voortgaande 

beweging in de ruimte, en deze beweging zal de steenwolk behouden, 

Milliarden van eeuwen zal zij zoo voorttrekken, steeds dieper de 

eindelooze ruimte in. Daar zweven andere zonnen, die dan nog licht 

en warmte verspreiden. Wij bespeuren ze thans in de verte, en noe- 

men ze vaste sterren. Telkens, als de wolk van steenen in de nabijheid 

van zulk een zon komt, zal de aantrekking van dit lichaam er een 

deel aan ontscheuren, en dit zal dan als een afzonderlijk geheel om de 

nieuwe zon gaan kruisen. 

Nu hebben de jongste waarnemingen der astronomen , bepaaldelijk die 

aangaande de bekende komeet van BrELA, een groote waarschijnlijkheid 

gegeven aan de meening, dat kometen niet anders zijn dan zulke wolken 

van steenen, de puinhoopen van wereldrijken, die te niet zijn gegaan. 

Zoo is dan onze aarde en zijn alle hemellichamen van het stelsel , waar- 

toe zij behoorde, in een heirleger kometen vervormd. De toekomst der 

kometen is dus ook de hare en die van haar lotgenooten. De kometen, 

te recht met den naam van dwaalsterren bestempeld, zijn zwervelin- 

gen door de ruimten des hemels. Op haren weg komen de meesten 

door streken, waar zij zich op verbazend groote afstanden van elke 

vaste ster bevinden en van hare aantrekking schier niets meer ge- 

roelen. In de tusschenruimten der sterren, waarvan o.a. de dichtst bij 

onze zon staande nog 4 billioenen mijlen van dat lichaam verwijderd 
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is, moeten zich allengs kometen verzamelen. Reeds nu zijn daar 

ongetwijfeld talloos velen aanwezig, die ons oog met de beste kij- 

kers gewapend, nog nimmer heeft kunnen aanschouwen. Daar dwar- 

relen dan eenmaal millioenen dier staartsterren door elkander. Her 

en derwaarts vliegend, zullen er telkens velen met elkander in 

botsing geraken, om dan, met elkander vereenigd, met snelheid hun 

weg te vervolgen. Zoo worden dan de verspreide steenblokken tot 

grootere massa’s vereenigd, die de kleinere, die hen voorbijgaan, 

met kracht zullen aantrekken en tot zich doen naderen. Is eens 

een reusachtige ophooping van steenbrokken tot stand gebracht, dan 

zal niets meer weerstand bieden aan de aantrekking, die zij uitoefent. 

Met steeds toenemende snelheid zullen de kometen uit den omtrek haar 

beweging naar die stofmassa richten, om er weldra op neder te storten 

als een dichte hagel van steengruis. De aanhoudende krachtige schokken 

der op elkander stootende massa's zal een onbeschrijfelijke hitte ont- 

wikkelen, waardoor het geheele gevaarte zal worden gesmolten, ja zelfs 

in dampen en gassen zal opgaan. Onderwijl heeft een krachtige zijde- 

Jingsche botsing aan het geheel een draaiende beweging gegeven; de 

middelpuntvlieding treedt weer in werking, en weldra is de chaos van 

dampen en gassen in een reusachtigen nevelbol veranderd. Een nieuwe 

zon is geboren, die schitterende golven van warmte en licht in alle 

richtingen uitzendt. 

De laatste schakel van de keten der vormverandering sluit aan de eerste 

weer aan. De stof kan van nieuws af den ouden kringloop volbrengen. 

Nieuwe planeten zal de maagdelijke zon uit haar eigen lichaam formee- 

ren, waaruit in den loop der tijden het weelderigste leven ontstaan zal. 

Hoe aangrijpend wordt thans de wet, die de wisseling der vormen 

beheerscht! 

Als de stralende dagvorstin reeds lang is ter kimme gedaald en wij, 

in het nachtelijk uur, in de eindelooze ruimte staren , waarin de sterren 

fonkelend zweven, dan wordt de stroom van gedachten, in het woelige 

leven gewekt, op eenmaal tot stilstand gebracht. In één machtig denk- 

beeld lost al ons denken zich op. Het is dat van eeuwige kalmte en 

rust, van een bestendigheid zonder einde of begin , waarvan de eeuwige 

sterren ons spreken, die daar boven ver verheven zijn boven het ge- 

meene lot, dat elken sterveling wacht. En toch, als de ziel zich van 

den eersten onweerstaanbaren greep heeft hersteld, en het denken zijn 

vrijheid herkrijgt, dan wijkt die grootsche gedachte voor een andere, 

” 
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niet minder verheven dan zij. Dan ruischt het lied van komen en gaan, 

dat wij reeds op aarde vernamen, ons te gemoet uit de matelooze diep- 

ten des hemels, als een machtige hymne, die het diepst der ziel 

ontroert. 

Heerenveen, 10 Februari 1878. 

EEN KAT EGELMOEDER. 

Het volgende, inderdaad opmerkelijk geval is ons medegedeeld door 

Dr. 5. w. A. RENSSEN te Sappemeer. 

“In * laatst der maand Augustus werd het schunrtje van s. SCHOEN- 

MAKER alhier, gereed gemaakt tot ontvangst van turf voor den winter. 

Bij die gelegenheid vond SCHOENMAKER, onder eenig stroo, een egel met 

6 jongen, die de oogen nog niet open hadden. Hij legde moeder en 

kroost in eene kist met wat stroo, maakte eene opening in de kist, 

opdat de moeder naar verkiezing zou kunnen uitgaan om voedsel te 

zoeken. In de schuurdeur was eveneens eene opening. 

Dezelfde oorzaak, die het nest van de egels deed vinden, verstoorde 

de residentie der kat, die op het punt was jongen te krijgen. De kat 

wist zich te redden, en maakte de kist, waarin de egels waren, tot 

kraamkamer. 

Daar kreeg ze eenige dagen later 6 jongen. 

Het gewone vooroordeel tegen zoogenoemde stoppelkatten was de 

oorzaak, dat haar al hare kinderen wreedaardig ontnomen en deze 

verdronken werden. Een jong katje, dat later in de kist gevonden 

werd, bleek niet of zeer kort geleefd te hebben. 

De kat ging echter weer naar de kist, als had ze hare jongen nog. 

Dit wekte de aandacht van SCHOENMAKER, die haar naging en ontdekte, 

dat ze het moederschap met de oude egel deelde en de jonge egels, 

die reeds 14 dagen oud waren, zoogde. 

Of de kat het meermalen deed, werd niet gezien; maar wel, dat ze 

den volgenden dag haar eigen jong, ’t welk in Mei 1.1. geboren was, 

weer bij zich had genomen en bleef zogen , als ware dit een pas geborene.” 

Sappemeer, October 1878. R, 



ONTDEKKING VAN TWEE PLANETEN BINNEN 

DE LOOPBAAN VAN MERCURIUS. 
DOOR 

J.A. C. OUDEMANS,. 

Reeds eenigen tijd geleden hebben nieuwsbladen en tijdschriften het 

bericht vermeld, dat den 29sten Julill,, bij gelegenheid der laatste zon- 

eklips, die voor een gedeelte van Noord-Amerika totaal was, Prof. 

WATSON, van Ann Arbor, in Michigan, er in geslaagd zou zijn, dicht 

hij de verduisterde zon ééne, wellicht twee planeten te ontdekken, 

wier loopbanen zonder eenigen twijfel binnen de loopbaan van Mercu- 

rius gelegen zouden zijn. 

Wij hebben van deze ontdekking nog geen bericht bekend gemaakt, 

daar er nog altijd eenige onzekerheid in de mededeeling van WATSON, 

vooral aangaande de tweede dezer planeten, overbleef. Door zijn laat- 

ste bericht echter wordt het zeer waarschijnlijk, dat werkelijk het zon- 

nestelsel binnen de loopbaan der planeet Mercurius nog twee planeten 

bezit, wier bestaan tot nog toe wel vermoed, maar toch nog niet met 

zekerheid bewezen was. 

Gaat men na, hoe moeilijk het wegens de nabijheid van Mercurius 

tot de zon is, deze planeet hier in Europa met het bloote oog te aan- 

schouwen, dan kan het geene verwondering baren, dat planeten bin- 

nen de loopbaan van Mercurius, die dus nog dichter bij de zon staan, 

zich nog hardnekkiger aan ons oog onttrekken. 

Toch koesterden de sterrekundigen om twee redenen het vermoeden, 

dat dergelijke planeten bestonden, dat er althans ééne intra-mercu- 

riëele planeet moest bestaan. 
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Ten eerste waren herhaalde malen, door verschillende waarnemers, 

kleine, zwarte ronde vlekjes op de zon gezien, die zich over de zon- 

neschijf bewogen, zoo snel, dat het onmogelijk zonnevlekken geweest 

konden zijn. 

De waarneming van zonnevlekken behoort nu tot die gedeelten der 

practische sterrekunde, waarvoor niet vele hulpmiddelen noodig zijn, 

(tenzij men photografieën van de zon neme, zooals WARREN DE LA RUE 

in Engeland gedaan heeft), en is daarom bijna altijd eene bezigheid 

van dilettanten geweest. Ook WARREN DE LA RUE was geen sterrekun- 

dige van beroep, doch heeft zich wegens het tot stand brengen van 

zijn photo-heliograaf en de daarmede door hem vervaardigde photogra- 

fieën groote verdiensten verworven, die de Royal Astronomical Society 

reeds in 1862, door eene bekroning met hare gouden medaille, erkende. 

De sterrekundigen op die observatoria, die van rijkswege met kost- 

bare instrumenten zijn toegerust, en niet zoo zeer voor het onderwijs, 

als wel voor de bevordering der wetenschap moeten dienen, hebben 

meestal hunne handen zoo vol met de waarnemingen en bepalingen, 

waarvoor die instrumenten geschikt, maar ook noodig zijn, dat zij zel- 

den tijd hebben, zich aan zonnevlekken, vallende sterren en andere 

dergelijke onderwerpen te wijden, waarvoor geringere hulpmiddelen 

volstaan en die ARGELANDER ook terecht aan de liefhebbers der sterre- 

kunde heeft aanbevolen. 

Dit moet als de reden aangezien worden, waarom bij die verschij- 

ningen van ronde vlekjes, die zich over de zonneschijf bewogen, niet 

„de noodige waarnemingen gedaan werden om al de bijzonderheden van 

het verschijnsel nauwkeurig aan te geven, waardoor het alleen moge- 

lijk is te beslissen, of men met eene planeet te doen gehad heeft, 

en hoe dan de loopbaan dier planeet gelegen moest zijn. 

Slechts eens is dit, hoewel met gebrekkige hulpmiddelen, geschied, 

door LescARBAULT, geneesheer te Ogères, in Frankrijk, den 26sten Maart 

1859; de aanteekeningen, door hem bij die gelegenheid gemaakt, heb- 

ben aangetoond dat, als men voor de bewuste planeet eene cirkelvor- 

mige baan aannam, de afstand tot de zon '/, van den straal der aardbaan , 

‘en dus de omloopstijd 19 dagen, 17 uren bedragen moet; de lengte der 

klimmende knoop zijner planeet moet 13° en de helling 12° geweest zijn. 

Dat die planeet, hoe zorgvuldig de zonneschijf ook werd bekeken , nooit 

is teruggevonden, heeft wel gemaakt dat de waarneming van LESCAR- 

BAULT later in diskrediet gevallen is, en dat menigeen, al kwam hij er niet 

4 
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openlijk voor uit, de mededeelingen van LESCARBAULT wantrouwde. 

LrvermIeRr, die in 1859 zelf te Ogères geweest was, om alle bijzon- 

derheden der waarneming na te gaan, hield nog in 1876, toen ik hem 

over die planeet sprak, de geloofwaardigheid van LESCARBAULT boven 

alle verdenking verheven, was dus van het bestaan der planeet over- 

tuigd, en meende tevens op goede gronden, dat alleen de groote helling 

der loopbaan de oorzaak was, dat de planeet van LESCARBAULT later 

niet meer teruggezien was. 

De andere reden was, dat LEVERRIER, de loopbaan van Mercurius 

zoo nauwkeurig mogelijk uit al de op die planeet gedane waarnemin- 

gen trachtende te bepalen, eene seculaire beweging van de groote as 

der loopbaan vond, die hij niet genoegzaam door de aantrekkingen der 

bekende planeten verklaren kon, zoodat hij verplicht was het bestaan 

van minstens ééne, tot nog toe onbekende, planeet binnen de loopbaan 

van Mercurius aan te nemen. 

Nog ligt het ieder versch in het geheugen, hoe LEVERRIER in het na- 

jaar van 1876, ten gevolge van eene vermeende waarneming eener 

ronde zwarte vlek op de zon, door weBER te Peckeloh, alle dergelijke 

waarnemingen op nieuw, (even als maasr reeds in 1869 gedaan had), 

aan eene behandeling onderwierp en waarschijnlijk maakte, dat de pla- 

neet van LESCARBAULT alleen wegens de groote helling harer loopbaan 

niet weder voor de zon gezien was. 

Om dit eenigszins duidelijk te maken, herinneren wij slechts, dat 

Venus, hoewel zij elke 584 dagen tusschen de aarde en de zon doorgaat , 

toch van 1769 tot 1874 niet op de zonneschijf geprojecteerd gezien is. 

Het was te begrijpen dat nu de vraag ontstond: is er dan bij to- 

tale zoneklipsen geen kans, dezelfde planeet te vinden? Dan is het 

hinderlijke licht der zon weggenomen, en al is de planeet dan zelfs 

zeer zwak, dan toeh zou zij moeilijk aan de waarneming kunnen ont- 

snappen, indien er slechts stelselmatig naar gezocht werd. Daarvoor 

zou de waarnemer dan natuurlijkerwijze voorzien moeten zijn van een 

kaartje, waarop al de in den omtrek der verduisterde zon te verwach- 

ten sterren voorkomen. 

Reeds bij de zoneklips van 1858, die in Zuid-Amerika totaal was, 

werd door de sterrekundigen, die te Paranaguà waarnamen, op die 

wijze naar eene planeet gezocht, maar te vergeefs. Tijdens de totale 

zoneklips van 31 December 1861 werd te Guapo, op het eiland Trinidad, 

door verscheidene personen eene ster zuidelijk en dicht bij de zon ge- 
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zien. De heer WARREN geloofde, dat het 5 sagittari geweest moet zijn, 

maar deze onderstelling is niet boven bedenking verheven, daar a sa- 

gittarú eerder westelijk dan zuidelijk van de verduisterde zon stond, 

en waarschijnlijk niet helder genoeg is, om, dicht bij de verduisterde 

zon, dus in het licht der lichtkroon, gezien te worden. Of bij de zone- 

klipsen van 18 Augustus 1868 en 12 December 1871 ook naar zulk. 

eene planeet gezocht is, is mij onbekend. Den 7den Augustus 1869 

stelden GOULD en NEWCOMB vergeefsche pogingen in het werk. 

Bij de laatste eklips, die van den 29sten Juli jl., die in Noord-Amerika 

totaal was, hadden de Amerikaansche sterrekundigen zich zeer goed 

voor het zoeken eener planeet voorbereid. Er werd van wege het U. S. 

Naval Observatory te Washington eene handleiding uitgegeven voor de 

waarnemingen, gedurende die totale eklips te doen. Aan die handlei- 

ding was eene kaart toegevoegd, waarop , behalve de verduisterde zon, alle 

sterren, tot en met die van de 7de grootte, aangegeven waren, die 16° 

of minder in rechte opklimming en 8° of minder in declinatie van de 

zon verschillen. Van deze kaart wordt een gedeelte hier wedergegeven. 

Zij moest dienen, om gemakkelijk te kunnen zien of er ook, terwijl 

de zon verduisterd was, eene planeet zichtbaar zou worden. De ruitjes 

beteekenen vierkante graden, en het hier medegedeelde gedeelte strekt 

zieh dus uit van 121° tot 129° rechte klimming,en van 8° tot 22° de- 
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clinatie, en wel, naar mij gebleken is, volgens het equinoctium van 1855. 

Men ziet er de sterren y en d van het sterrebeeld de Kreeft, en daartus- 

schen in, een weinig rechts, den sterrehoop de Krib, Praesepe, die zich 

voor het bloote oog als een nevel voordoet en, in vereeniging met 

yen d, het sterrebeeld de Kreeft dadelijk aan den hemel kenbaar 

_ maakt. Onmiddellijk rechts van de ster d staat de verduisterde zon. 

Verder staat rechts, d. 1, westelijk van de zon, op drie graden afstand 

de ster 6, op 5 graden de ster d', op 7!/, graad afstand, doch een halve 

graad zuidelijk, de ster £. 

Prof. waATsonN, van Ann Arbor, in Michigan, nam de eklips te Denver 

in Colorado, waar, en had zich voorgesteld, gedurende de totale eklips 

voornamelijk naar intra-mercurieele planeten uit te zien, waarvoor hij 

ook dit kaartje aanwendde. Weinige minuten vóór de totale eklips door- 

zocht hij met zijnen parallaktisch opgestelden kijker den hemel ooste- 

lijk en westelijk van de zon, en wel op eenen afstand van 8 tot 15°, 

maar hij zag geene sterren. Dadelijk na het begin der totaliteit begon 

hij dichter bij de zon te zoeken, namelijk niet verder dan 8 graden 

oost- en westwaarts van de zon, en onmiddellijk vond hij tusschen de 

zon en 0 van de Kreeft, maar iets zuidelijker, eene ster van de 4de grootte, 

die terstond zijne aandacht trok. Deze ster is, naar de plaats, die war- 

soN haar later toekende, op het bijgevoegde kaartje aangeduid door het — 

kringetje, waarbij de letter a staat. Na aan de papieren hulpcirkels, 

waarmede de. kijker voorzien was, de noodige teekens aangebracht te 

hebben, waaruit de plaats dezer ster later afgeleid kon worden, zette 

WATSON zijn doorzoeken voort, en vond eene ster, die hij voor & der 

Kreeft hield, hoewel zij nog helderder dan de eerst gevondene was ,„ 

en teekende weder op de cirkels hare plaats aan, met de letter 5. 

Voordat hij hiermede gereed was, eindigde de totale eklips, het zon- 

licht brak door, en de sterren werden onzichtbaar. 

Bij de afleiding der plaatsen der sterren uit de teekens die WATSON op 

de papieren hulpcirkels geplaatst had , bleek het, dat de laatstbedoelde ster 

C van de Kreeft niet kon geweest zijn. Daar zij echter op dezelfde declinatie 

als & van de Kreeft stond, zoo als het kaartje aangeeft, is WATSON eeni- 

gen tĳd in het onzekere geweest of er ook eene vergissing kon heb- 

ben plaats gehad, zoodat hij werkelijk £ van de Kreeft had ingesteld’ 

Dit kon alleen gebeurd zijn, indien een windstoot , die heeft plaats gehad 

terwijl hij onder het aangeven der teekeng voor de laatste ster den kijker 

een oogenblik verliet, sterk genoeg geweest is, om, hoewel de uurâs 
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van den kijker geklemd was, eene verplaatsing om die as te veroorzaken. 

WarsoN is met de andere sterrekundigen, die op hetzelfde station 

hadden waargenomen, nog later in briefwisseling getreden, om te ver- 

nemen of hunne kijkers, die minder tegen den wind beschut geweest 

waren dan den zijnen, door den bedoelden windstoot ook eenige verplaat- 

sing hadden geleden. Het antwoord was ontkennend, en daarom meent 

WATSON ten slotte, dat hij met veel waarschijnlijkheid kan beweren, 

twee nieuwe planeten ontdekt te hebben. Of het intra-mercuriöele pla- 

neten zijn, moet later blijken; hij zelf is er van overtuigd. 

Onafhankelijk van de waarneming van WATSON is de eerste der ver- 

melde planeten, die wij a genoemd hebben, ook door den heer 1. swrrr 

gezien, die insgelijks te Denver waarnam, en, even als WATSON, onmid- 

dellijk daarvan een verslag aan den Rear-Admiral Ropers, den super- 

intendent van het U. S. Naval Observatory te Washington inzond. Die 

waarneming is dus in alle geval boven allen twijfel verheven. — Min- 

der zeker is het bestaan der tweede planeet, want warsoN had door 

het doorgebrokene zonlicht geen tijd zich te overtuigen, dat zijn kij- 

ker nog op dezelfde ster gericht was, behoudens natuurlijk de verplaat- 

sing ten gevolge der dagelijksche beweging. 

De hoofdplaneten van ons zonnestelsel dragen namen van de goden 

der ouden; dit was reeds bij de grieksche sterrekundigen het gebruik. 

Bij Ptolemaeus heeten de van ouds bekende planeten: Hermes, Aphro- 

dite, Ares, Zeus en Kronos, waarbij Helios en Selene (zon en maan) 

moeten gevoegd worden om ket zevental voltallig te maken. Dit gebruik 

heeft men later ook gevolgd ; de latijnsche namen kwamen voor de grieksche 

in de plaats; zon en maan vervielen als planeten, maar achtereenvolgens 

kwamen er Uranus, Ceres, Pallas, Juno, Vesta, Astraea, Neptunus bij. 

„Waarschijnlijk omdat nu eenmaal de 4 eerste asteroïden godinnen- 

namen ontvingen, is men daarmede voortgegaan; althans, op een 

paar uitzonderingen na, kregen zij alle vrouwelijke namen. 

Door het groote aantal asteroïden, die sedert 1846 ontdekt zijn gewor- 

den, raakte de voorraad bekende godinnen-namen spoedig uitgeput, en 

werden allerlei andere namen aan de nieuwe asteroïden gegeven , die niet 

in de godenwereld t’huis behoorden. Zoo werd de 11de asteroïde Parthe- 

nope genoemd, de grieksche naam voor de stad Napels, waar zij door 

de GAsPARIS ontdekt werd. Aan de 67ste gaf PoasoN den naam Asia, daar 

het de eerste planeet was, die in dit werelddeel ontdekt werd; enz. 

Twee godennamen bleven stilzwijgend bewaard, nl. de naam Vulcanus 
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voor de nog te ontdekken planeet, waarvan de loopbaan binnen die 

van Mercurius zou liggen, en wier bestaan, zoo als boven is uitge- 

legd, vermoed werd, en Pluto, voor de planeet, die eene loopbaan 

buiten die van Neptunus zou bezitten. 

In plaats van één Vulcanus zijn er wellicht nu twee ontdekt, ter- 

wijl Pluto nog op zich laat wachten. Sedert minstens 33 jaren wordt 

door een aantal sterrekundigen een breede band des hemels, waar de 

ekliptika doorloopt, stelselmatig doorzocht, en daardoor zijn thans in 

het geheel bijna 200 planeetjes bekend geworden, die alle hare loop- 

banen tusschen die van Mars en Jupiter hebben, maar Pluto is niet 

gevonden, en de kans, dat hij bestaat, wordt van dag tot dag geringer. 

Toch kan men nog niet zeggen, dat die kans geheel verdwenen is. 

Als Pluto bestaat, heeft hij wellicht een omloopstijd van 350 jaren, 

en moet dus eens in de 175 jaren één zijner knoopen doorgaan. Bij 

die gelegenheid kan hij aan de waakzaamheid der planetenzoekers niet 

ontgaan, zoo hij ten minste niet al te klein is; maar 33 jaar is nog 

slechts omtrent een vijfde gedeelte van 175 jaar, en indien de helling 

der loopbaan van Pluto eens aanzienlijk was, — wij hebben in de 

laatste tijden geleerd, niets in de inrichting van het zonnestelsel voor 

onmogelijk te houden, — dan zou het nog wel mogelijk zijn, dat Pluto 

nog op zijne ontdekking wacht; hoewel dan ook zou moeten aangenomen 

worden, dat hij bij het onderzoeken van den sterrenhemel, met het 

doel alle aanwezige sterren binnen zekere grenzen te catalogiseeren, 

de aandacht der waarnemers steeds verschalkt zoude hebben. 

De vraag ligt nog voor de hand, of een der beide planeten van WATSON 

ook dezelfde kan zijn als de planeet van LESCARBAULT of als de planeet, 

van welks bestaan zich LEVERRIER in den laatsten tijd overtuigd hield, 

Wat de planeet van LESCARBAULT aangaat, uit LESCARBAULT's aantee- 

keningen van de punten van in- en uitgang werd met vrij hooge 

nauwkeurigheid afgeleid, dat de klimmende knoop harer loopbaan 

12° 59’ en hare helling 12° 10’ bedroeg. 

Tijdens de totale zonneklips van 29 Juli jl. had de aarde eene he- 

liocentrische lengte van 306°,6. Neemt men nu ook aan,dat de voer- 

straal der planeet — 0,1427 was, evenals voor de planeet van LES- 

CARBAULT was afgeleid, dan vindt men dat die planeet, den 29 Juli 

jl. westelijk van de zon, wel met eene zuiderbreedte is kunnen! gezien 

worden, maar het komt noch geheel met a, noch geheel met 5 uit. 

De planeet a werd door watson gezien met eene lengte, die 2° min- 
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der bedroeg dan de zon; de berekening toont aan, dat, als de zoo even 

beschrevene loopbaan van de planeet van LESCARBAULT de hare is, 

hare breedte dan moet bedragen 1°37’ Zuid, terwijl de planeet a om- 

trent 0’ 56’ Zuiderbreedte heeft. 

De planeet 5 daarentegen had 6°,4 minder lengte dan de zon; hier- 

mede zou overeenstemmen 55’ Zuiderbreedte, terwijl b juist 2’ Zui- 

derbreedte heeft; a is dus te noordelijk, 5 te zuidelijk, om de planeet 

van LESCARBAULT te kunnen zijn; nochtans is het verschil van a zoo 

groot niet of het zou wel vernietigd kunnen worden door de voor 

helling, lengte van den klimmenden knoop en overstraal aangenomen 

getallen te wijzigen. 

Naar de berekeningen, die Garrror den 5den Augustus jl, aan de 

Académie des Sciences te Parijs mededeelde, was het wel mogelijk, dat 

de ster a eene der planeten was, waarvan LEVERRIER het bestaan als 

mogelijk aannam , om verschillende voorbijgangen van ronde zwarte vlek- 

ken op de zon te verklaren. Hij bepaalde zelfs de excentriciteit en de 

lengte van het perihelium. Ongelukkig heeft cArLor, zoo als mij ge- 

bleken is, eene rekenfout begaan, waardoor zijn resultaat aanmerkelijk ge- 

wijzigd wordt. Wellicht kom ik hierop in een volgend nummer terug. Het 

onderzoek is dus nog lang niet afgeloopen, en er moeten noodzakelijk 

nog nadere waarnemingen der beide Vulcanussen, hetzij tijdens, hetzij 

buiten de totale zoneklipsen gedaan worden, eer dat men van de bij- 

zonderheden hunner loopbaan eenige juiste kennis hebben kan. 

De beste kans, buiten zoneklipsen de planeet terug te vinden, zou 

ongetwijfeld op de bergtoppen op lage breedte bestaan. Daar is, als 

de lucht onbewolkt is, hare doorschijnendheid tot vlak bij den hori- 

zon, zoo goed als volkomen, en doordien de ecliptica altijd een zeer 

grooten hoek met den horizon maakt, is het verschil in topsafstand 

van de zon en eene binnenplaneet steeds niet veel geringer dan haar 

onderlinge afstand. 

Ik voor mij ben van meening, dat een waarnemer, die eene maand 

lang op een bergtop op Java, hetzij met een kijker op parallaktischen 

voet, hetzij met een kijker van een universaal-instrument, na zonson- 

dergang in het westen en vóór zonsopgang in het oosten, den hemel wilde 

doorzoeken, mits voorzien van eene sterrekaart, even als de Amerikanen 

nu gebruikt hebben, veel kans zou hebben, de gezochte planeet te vinden 

en dan tevens eene bruikbare plaatsbepaling te leveren. 
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W. M. LOGEMAN. 

In een tijdsverloop van zeker niet meer dan tien of twaalf jaren zijn 

aan EDISON het bijna ongeloofelijke, maar toch officieel vastgestelde 

getal van een honderd en zestig patenten op nieuwe uitvindin- 

gen verleend geworden! 

Een honderd en zestig! Slechts weinige daarvan zijn hier in Europa 

bekend geworden. Daaruit blijkt ten duidelijkste dat niet alle even be- 

langrijke zaken betroffen en wordt het althans waarschijnlijk, dat zeer 

vele dier uitvindingen, gepatenteerd toen zij nog maar half waren 

beproefd, bij verder onderzoek moeten gebleken zijn niet proef houdend 

te wezen of in hare toepassing schipbreuk te zullen lijden op eene on- 

verwachte, dikwijls kleine zwarigheid, die toch de uitvinder niet over- 

winnen of ter zij schuiven kon. Vele dier patenten zullen ook wel ge- 

nomen zijn met het oog, niet op wat de uitvinding reeds was, maar 

wat zij worden kon. 

Maar dit alles zou slechts in aanmerking behoeven te worden geno- 

men en als ’t ware in rekening gebracht door hem, die reeds nu zou 

willen bepalen welke diensten EepisoN door zijne uitvindingen heeft be- 

wezen aan het menschelijk geslacht, in hoeverre hij daardoor verdient 

op gelĳke lijn te worden gesteld met warr en STEPHENSON en WHEAT- 

STONE en met wie men nevens dezen nog zou willen noemen, als 

vertegenwoordigende de alles vervormende kracht van het stoomwerk- 
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tuig en de telegrafen in de negentiende eeuw. Naar dezen, men zou 

kunnen zeggen eenigszins zelfzuchtigen maatstaf berekend, is rpison, 

of althans schijnt hij — want men weet niet wat de toekomst voor zijne 

uitvindingen heeft weggelegd — naast deze reuzen nog een dwerg. Maar 

men kan billiĳker zijn en behoort dit te wezen als men een objectief 

oordeel vellen wil, en dan vraagt men alleen naar de mate van in- 

spanning en geestesarbeid van den man, waardoor hij tot al die uit- 

vindingen is gekomen, bovenal naar de meerdere of mindere oorspron- 

kelijkheid, dat is voor zulke zaken genialiteit, waarvan zij doen blijken. 

En wanneer men zóó tracht zich een beeld te vormen van EvIsoN, dan 

kan men dit niet aanzien, maar men ziet er tegen op ; dan buigt iedereen, 

die maar eenigszins zich kan voorstellen wat het zegt eene uitvinding 

te doen en die te beproeven en aan te vullen en levensvatbaar te maken, 

vol eerbied het hoofd voor dien man en erkent in hem, zoo niet een 

der grootste en machtigste, dan toch zeker het vruchtbaarste genie 

van de negentiende eeuw, van alle eeuwen misschien. 

Het voornaamste en meest algemeen belangrijke van wat er in den 

laatsten tijd van EDIsoN's nieuwe uitvindingen bekend is geworden, zal 

hieronder kortelijk worden beschreven. 

Het eerst een nieuwe elektromagnetische motor. Iedereen weet dat 

zulk een werktuig ten doel heeft om, door middel van een in een ge- 

wone galvanische batterij voortgebrachten elektrischen stroom, eene 

beweegkracht te doen ontstaan, met andere woorden, om die kracht te 

verkrijgen door wat men in algemeenen zin zou kunnen noemen ‘‘ver- _ 

branden” van zink of iĳzer, zooals die in het stoomwerktuig wordt 

verkregen door verbranding van kool. Dit doel is bereikt in tallooze 

verschillende inrichtingen, die in de laatste veertig jaren zijn uitgevon- 

den. Geen van die allen heeft echter het stoomwerktuig kunnen ver- 

dringen of zelfs zich daarnevens een bescheiden plaatsje verwerven in 

de praktijk. En dit omdat zij, bij onmiskenbare voordeelen, dit ééne 

alles beslissende nadeel hadden, dat een paardenkracht, die zij leverden , 

vele malen meer ‘brandstof’ verbruikte, dus evenveel malen meer 

kostte dan dezelfde kracht van het stoomwerktuig. Eprson wil dat dit 

bij zijn werktuig geheel anders zij. Terwijl in alle vroeger bekende in- 

richtingen van dien aard, zegt hij, 90 procent der kracht van de batterij 

verloren gingen, en dus slechts 10 werden gebruikt, gaat in het mijne, 

Juist omgekeerd, slechts 10°/, verloren. 

De nevensstaande figuur kan van de samenstelling van BDIsoN’s “Har- 
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monic Engine’ — z00 noemt hij het — een denkbeeld geven. Het hoofd- 

deel daarvan is een reusachtige stalen stemvork, 0,75 meter lang en 

gebogen uit een staaf, die meer dan 5 centimeters in ’t vierkant heeft. 

Aan elk der uiteinden daarvan is een iĳzerblok van 16 kilogrammen 

gewicht stevig bevestigd, dat zich vrij met die uiteinden heen en weder kan 
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bewegen, terwijl het gebogen deel van de vork onwrikbaar is verbonden aan 

het voetstuk van het werktuig. Op dit zelfde voetstuk zijn twee kleine 

elektromagneten geplaatst, die elk, zoodra een elektrische stroom ze 

omvloeit, een der iĳjzermassa’s aantrekken. De wijze, waarop de om- 

windingen van dezen met elkaar en met een stroombreker in verbinding 

staan, is uit de figuur duidelijk. Men begrijpt, dat als de vork in tril- 

ling wordt gebracht, terwijl de uiteinden der zoo even vermelde geleiding 

met een galvanische batterij zijn verbonden, de aantrekking door de 

eltktromagneten op het geschikte oogenblik op het iĳzer uitgeoefend, 

die trilling kan onderhouden, al zou zij, zonder dit, ook snel in wijdte 

afnemen en dus spoedig ophouden door den arbeid, dien de trillende 

vorkeinden daarbij verrichten. Deze zijn namelijk elk van een uitsteeksel 

voorzien, dat reikt tot binnen een op het zelfde voetstuk geplaatst 

kastje, waarin een waterpomp in miniatuur met twee zuigers, een voor 

elk der genoemde uitsteeksels. Deze bewegen zich door de trilling slechts 

omstreeks 4 millimeter. Maar er geschieden ook 35 heen- en wedergangen 

of zuigerslagen in elke sekonde, zoodat, al is voor elken zuigerslag de 

hoeveelheid verplaatst water ook zeer klein, de totale hoeveelheid in 

weinige minuten reeds aanzienlijk worden kan. Eprson wil deze, bij werk- 

tuigen ter grootte van het beschrevene, gebruiken om lucht samen te per- 

sen en tot allerlei kleine beweegkrachten te bezigen. Met drie of vier kleine 



HET LAATSTE NIEUWS VAN EDISON. 59 

galvanische elementen verkrijgt hij daarvan reeds kracht genoeg om 

b. v. eene naaimachine in werking te houden. 

Van waar nu het bijzonder voordeelige in de verhouding tusschen 

den verbruikten en den in anderen vorm voortgebrachten arbeid, dien 

EDISON van dit werktuig zegt te hebben verkregen? Ik geloof niet te 

veel te zeggen als ik beweer, dat niemand dit à priori daarvan ver- 

wachten zou. Maar men is het van hem reeds gewoon dat hij volbrengt 

wat eene volkomen gezonde theorie vooraf, zoo niet onmogelijk, dan 

toch zeer problematisch noemde. 

Een andere van zijne laatste uitvindingen is wat hij zijn phono- 

meter noemt en beschrijft als een werktuig tot het meten van het 

mechanisch arbeidsvermogen der geluidgolven. Als meetwerktuig ver- 

eischt het zeker nog verbetering. Maar als voorbeeld van overbrenging 

van beweging is het zeer opmerkelijk. Het bestaat ten eerste uit een 

mondstuk met daarvoor geplaatst veerkrachtig plaatje, evenals bij een 

telephoon of phonograaf. Een aan het eind haakvormig omgebogen 

metalen staafje wordt door een veer, met tusschenvoeging van een 

stukje caoutcschouc, tegen het midden van het plaatje aangedrukt. 

_ Het in een scherpen kant eindigende haakje grijpt in de fijne tanden 

van een schijfje, dat met een vliegwieltje op een licht bewegelijke spil 

is geplaatst. Het haakje en de tanden zijn zoo gevormd, dat het eerste 

over de laatste in één richting gemakkelijk heenglippen kan, maar deze 
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en dus de schijf moet medevoeren bij zijne beweging in tegengestelde rich- 

ting.Men begrijpt nu gemakkelijk wat er gebeuren moet, zoodra op ge- 

ringen afstand van het mondstuk in de lucht niet te zwakke, aanhou- 

dende geluidstrillingen worden opgewekt. Dan trilt daardoor het plaatje, 

voert het haakje in zijn: heen- en weergaande bewegingen mede en doet 

dus de schijf en het vliegwiel draaien. Het is opmerkelijk, zegt EDIsonN, 

of zijn verslaggever in de Scientific American , hoeveel kracht er noodig 

is om, als eens het geheel in beweging is gebracht, het spilletje vast 

te houden en dus die beweging te doen eindigen. 

Een derde uitvinding van EDISON is de megaphone, die men zou 

kunnen noemen een telephoon in de vrije lucht. Het is een werktuig, 

waardoor een zacht fluisteren hoorbaar wordt tot op een afstand van 

meer dan 300 meters en de gewone luide spraak op nog veel grooteren 

afstand. Hen reusachtige, dubbele gehoorhoorn is het, die dit tot nog 

toe ongekende opvangen en hoorbaar maken der geluidstrillingen te- 

weeg brengt. Twee: kegelvormige buizen van metaal of zelfs van papier, 

elk van meer dan twee meter lang en aan het opene, naar het geluid 

toegekeerde einde omstreeks 0,7 meter in middellijn, zijn horizontaal 

op een voetstuk geplaatst en aan het dunne achtereind elk van een 

caoutschoucbuis voorzien, die tot in het oor van den waarnemer reikt* 

Voor den mond van dezen staat op hetzelfde voetstuk een van den ge- 

wonen weinig verschillende spreektrompet. Dit is de Megaphone. ! 

Van episoN’s Tasimeter, een wetenschappelijk instrument, is in 

het bijblad van de vorige aflevering van dit tijdschrift reeds een woord 

gezegd. In het voorbijgaan moge hier nog zijn thermotelephoon 

worden vermeld. Deze vertegenwoordigt veel meer een wetenschappe- 

lijke uitkomst dan een werktuig dat al aanstonds toepassing vinden 

kan. Wanneer een reep hard gevulkaniseerde caoutsehouc wordt gebo- 

gen, dan is daaraan, reeds met de lippen, eene temperatuur verande- 

ring te bemerken en wel eene vermeerdering aan de holle en eene 

vermindering aan de door het buigen bol geworden zijde. Hen dun 

plaatje van deze stof, vóór aan de opening van den reflector eens 

thermoskoops van MELLONI bevestigd, zal dus, als het door uit 

| Prof. weINHoLD te Cremnitz heeft EpIsoN's megaphone beproefd en zijne opgaven 

aangaande de werking daarvan volkomen bevestigd. Slechts merkt hij op, dat de bruik- 

baarheid daarvan beperkt wordt door de omstandigheid , dat dit werktuig alle geluiden 

hoorbaar maakt, welke tusschen de beide “megaphonen-stations” worden voortgebracht, 
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de lucht daarop werkende geluidgolven aan het trillen wordt gebracht, 

zich aan elke zijde beurtelings verwarmen en afkoelen. Een met den 

thermoskoop in verbinding en op een afstand geplaatste telephoon maakt 

daar de stroomen hoorbaar, die door deze temperatuursveranderingen 

in het thermo-elektrisch batterijtje worden opgewekt. Ziedaar eene 

uitkomst, waarbij men niet weet wat meer verrassend moet genoemd 

worden, de gevoeligheid van den thermoskoop als stroomgever of die 

van den telephoon als stroomtooner ! 

En nu het elektrisch licht, vraagt misschien een lezer, die, den 

naam EDISON reeds terstond daarmede in verband brengend, verwacht 

had dadelijk bij den aanvang van dit opstelletje daarvan iets te 

zullen vernemen. Er wordt daarvan hier eerst in de laatste plaats 

melding gemaakt, omdat er nog slechts dagbladberichten dienaangaande 

zijn bekend geworden, waaruit niets met eenige zekerheid aangaande 

den aard en de waarde dier uitvinding is op te maken. Hoogstens laat 

zich daaruit afleiden, dat het geen gewoon kolenlicht is, maar door 

gloeting van metaal wordt verkregen. In afwachting van het bekend 

worden van nadere bijzonderheden dienaangaande, heeft reeds de heer 

WERDERMANN, een beambte bij de British telegraph manufactory te Lion- 

den, openlijk de mogelijkheid aangetoond om een tiental elektrische 

lampen onafhankelijk van elkaâr te doen branden door slechts één 

stroomgever. Zij gaven elk een licht van omstreeks 40 spermacetikaar- 

sen, verkregen van een dun graphietstaafje, dat door den stroom in 

gloeïing werd gehouden. Het denkbeeld om op deze wijze elektrisch 

lieht voort te brengen is volstrekt niet nieuw. Des te eervoller misschien 

‚voor hem, die het nu in praktische toepassing weet te brengen en 

dus de blijkbaar aan die toepassing verbonden zwarigheden te overwinnen. 

Een zelfde denkbeeld als WERDERMANN schijnt Dr. moorwea te hebben 

geleid in zijne proefnemingen, waarvan hij voor eenige dagen te Utrecht 

de welgeslaagde proeven vertoonde. Mocht het blijken dat epison'’s uit- 

vinding op hetzelfde beginsel berust, dan zal het nu in dit jaar de 

tweede maal zijn dat deze nederlandsche geleerde met een amerikaan- 

schen uitvinder gelukkig wedijvert. . 



DE GROEI VAN DEN HARING. 

Terwijl men omtrent de ontwikkeling en den groei van eenige zoet- 

watervisschen, inzonderheid van zalmen en forellen, reeds een aantal 

vertrouwbare gegevens bezit, is de kennis daaromtrent, om voor de 

hand liggende redenen, bij zeevisschen nog eene zeer geringe. De com- 

missie tot onderzoek der duitsche zeeën, gevestigd te Kiel, heeft der- 

halve een goed werk gedaan door te trachten over de voortteling, 

ontwikkeling en groei van den baring eenig licht te verspreiden. De 

heer H. A. MEIJER heeft onlangs een verslag over dit onderzoek uitge- 

bracht, waaruit wij hier eenige hoofdpunten mededeelen. | 

Aan alle kusten van Noordelijk Europa komen de haringen twee- 

maal ’s jaars in hun rijtijd voor en worden alsdan gevangen. In het 

algemeen vallen die tijden in het voorjaar en in het najaar, doch naar 

gelang de streken noordelijker gelegen zijn, meestal iets later in, het 

jaar. Proeven met de eieren! genomen, in opzettelijk daartoe aangelegde 

aquariën, hebben geleerd dat de ontwikkeling niet aan een bepaalde 

temperatuur gebonden is; alleen duurt zij in koud water langer dan 

in warm, in water van 3° — 5° C. b. v. 40 dagen, in dat van 7° — 8%: 

15, bij 10° — 11°: 11, bij nog hooger temperatuur slechts 6 — 8 dagen, 

De in het westelijk gedeelte der Oost-zee uit de in April en Mei 

gelegde eieren gekomen jongen zijn bij het verlaten van het ei slechts 

5—8 millim. lang. In het eerste derde gedeelte van Juni hebben zij 

eene lengte van 25—28 millim. bereikt en zijn dan nog geheel door- 

schijnend en zeer in de lengte gerekt. Daarna nemen zij den bepaalden 

haringvorm aan en verkrijgen hunne schubbekleeding. Tot aan het einde 

van Juli, toen zij 45—55 millim, lang waren geworden, konden zij 

kunstmatig worden opgekweekt. Dezelfde generatie bereikt nu in Sep- 

tember eene lengte van 60—70 millim., in December 100 millim., 

in Maart en April van het volgende jaar 195—188 millim., hetgeen 

dan de lengte van den éénjarigen visch is. De kleinste individu’s met 

rijpe kuit, die men vangt, zijn 160—175 millim. lang , en met veel waar- 
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schijnlijkheid mag men aannemen dat die nagenoeg twee jaren oud zijn. 

De haring is dan echter nog niet volwassen; zijn verdere groei be- 

draagt dan nog ongeveer de helft van dien tot daartoe, of !/, der wer- 

kelijk te bereiken lengte, en men mag als waarschijnlijk beschouwen 

dat daartoe nog twee jaren gevorderd worden ,,zoodat dan de volwas- 

sen haringen vier jaren oud zouden zijn. 

Het gezegde geldt alleen van de voorjaars-generatie der Oostzee- 

haringen. Omtrent de herfst-generatie heeft de waarneming van den 

gang der ontwikkeling nog niet kunnen plaavs hebben, en ten aanzien 

van dien der Noordzee-haringen verkeeren wij mede nog in het duister. 

HG. 

DE KLIMATEN DER NOORDPOOLSTREKEN, 

In het vorige jaar hield Prof. NORDENSKJÖLD in de Zweedsche aka- 

demie een voordracht over dit onderwerp. Uit het reeds in rijkelijke 

mate verzamelde materiaal van fossile planten en dieren leidde hij af 

dat, van de silurische periode af, — gedurende welke en de daarop 

gevolgde devonische en steenkolenperioden, aldaar tot op minstens den 

8Osten breedtegraad eene tropische warmte heerschte , — de temperatuur 

zeer allengs is afgenomen. De door sommige, vooral engelsche geolo- 

gen, in den laatsten tijd voorgestane meening, dat de aarde beurtelings 

een warmer en een kouder klimaat zoude hebben gehad, al naar ge- 

lang zij zich op haren weg met het geheele zonnestelsel in een kou- 

der of warmer gedeelte der hemelruimte bevond, vind geen steun in 

het geologisch onderzoek der Noordpoolstreken. Erratische blokken, 

de kenteekenen eener gletschervorming, worden nergens aangetroffen in 

rotsen die ouder zijn dan het laatste gedeelte der tertiaire periode, En 

toch is er wellicht nergens ter wereld eene betere gelegenheid om zich 

daarvan zonder groote moeite te overtuigen. NorpeNsKJörp zegt daar- 

omtrent : 
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“Het karakter der kusten in de arktische streken is bijzonder gun- 

stig voor geologische onderzoekingen. Terwijl de dalen grootendeels met 

ĳĳs gevuld zijn, zijn de zijden der bergen des zomers, zelfs op den 80sten 

breedtegraad, tot eene hoogte van duizend of vijftienhonderd voet bo- 

ven den zeespiegel nagenoeg geheel vrij van sneeuw. Evenmin zijn de 

rotsen bedekt met eenigen noemenswaardigen plantengroei, en voorts ver- 

toonen de zijden der gebergten langs de zeekust dikwijls loodrechte door- 

sneden, die overal hare naakte vlakten aan den onderzoeker aanbieden. 

De kennis van de geographische samenstelling van een gebergte, waar- 

toe men in zuidelijker streken slechts geraken kan na lange en moei- 

tevolle onderzoekingen, na verwijdering van den bodem enz., wordt 

hier op den eersten blik verkregen. En daar wij noch op Spitsbergen 

noch op Groenland in deze doorsneden, die dikwijls verscheidene mij- 

len lang zijn, en waarin alle formatien, van die der sìlurische periode 

af tot die der tertiaire periode toe, vertegenwoordigd zijn, nooit eenig 

blok van de grootte van een kinderhoofd gezien hebben, zoo bestaat 

geen de minste waarschijnlijkheid, dat lagen van eenige uitgestrektheid , 

die erratische blokken bevatten, gevonden zouden worden in de pool- 

streken vóór het midden der tertiaire periode.” 

HG. 

erna daat ds Onhe bte 



UWE BOEKEN 
t veel verminderde Prij zen te bekomen 

_ zoolang de vooraad strekt bij 

D. BOLLE, 
ä _NOORDBLAAK, TE ROTTERDAM 

0p bestelling alom-(BRIEVEN en GELD FRAN CO). 

mm 

‚De Vrouw in het Wit, 1 deel. Prijs f 3,—; Voor f 1.50. 
EL ‚ Antonina, of de val van Rome, 1 deel. Prijs f/ 1,90. Voor/ I=: 

E Coruins. Zonder Naam, 2 deelen. Prijs f 3,20. Voor f 1,80. 

8 Corrins. Het Doode Geheim, 1 deel. Prijs f 2,30. Voor f 1,25, 
B Corrins. De Madonna, 1 deel. Prijs / 2,10. Voor f 1,— 

e Corzins. De twee Armadales, 2 deelen. Prijs f 3,50. Véhr AL 50. 
ie Couuins. Na Donker, 1 deel. Prijs f 1,50. Voor f 0,90, 

Bo. Basilius, of het zonderlinge Huwelijk, 1 deel. Prijs / 2,-. Voor f 0,90. 

ê . Man en Vrouw, 2 deelen. Prijs f 3,—. Voor f 1,50. 

„De Maansteen, 2 deelen. Prijs / 2,80. Voor f 150. 

„ Na Kerstmis, l deel. Prijs f 0,70. Voor / 0,50. 

. Miss Finch, of de arme Blinde, 1 deel. Prijs f 2,—. Voor f1, 25. 

‚ De OR Magdalena, en Vertellingen, L deel. Prijs f 2,50. 

De CGollins-Editie is zoo pas verschenen in het Dickens-formaat, de ‘prijzen 
an die mooie boeken zijn thans buitengewoon laag. gesteld, bijna de helft 
mi pinder als de bekende goedkoope Engelsche Tauchn.-Editie. 

an Leeson. Ernst Maitravers en Alice of de Geheimen, 2e drak, 4 dee- 
oor f 3, 

pris van de le druk was f 16, 25. 

rt Layrron. Alice of de Geheimen, 2 deelen. Voor f 1 Dl 
Erm nest Maltravers is niet afzonderlijk verkrijgbaar. 

pn Lyrros, Wat Zal Hij er meê doen? 2e druk, 2 deelen, prijs (3, 60 voor.f 2,25. 
R Liyrron, Kenelm Chillingly, vertaald door Mr. D. Beets, met portret 

ver ‚ 2 deelen in gr, 80. Prijs f 6,— voor f 1,90. 

T'r TACKERAY. Het Ploertenboek, De Lotgevallen van Hendrik Bsmond, en nog 
gsciesen. 2e druk, 2 deelen, met 2 pl. Prijs f 4.10. Voor f 1.90. 
do prijs van de le druk was f 14.75. 

TuackaRar, De Lotgevallen van Philips, op zijn reis door de wereld, aan- 
wie hem bestal, wie hem bijstond en wie zich niet om hem bekommerde. 
72 deelen. Prijs f 3,25. Voor f 1.90. 

De e prijs van de le druk was ST 

CKERAY. Geschiedenis van Arthur Pendennis, zijn voors en tegenspoed enz. 
„92 deelen. Prijs / 3,90. Voor 7 1,90. 
e prijs van de le druk was f 10.20. 

[ td HACKERAY. De Virginïers, 2e druk. 2 deelen. Prijs f 3,90. Voor f 1.90, 
e prijs van de le druk was / 9,—, 

L. Trackeray. De New Comes. Gedenkschriften van eene allerdeftigste Familie, 
‚2 deelen. Prijs /4,25. Voor f 1,9 

Je ie van de le druk was f 10,90, 
x ud  Tmackzray, De Kermis der IJdelheid, 2e druk. Voor f 2, 80. 

Zie ook Blade. 2-24, 



‘ 

‘Hoe Wismar weêr bij Mecklenburg kwam, daor W‚ A. Quitzow een 

:) PRI Tre op ED er EEE 
mari cet in 3 ist er af OR Se Me 

beh 

Henny HAVARD. Verleden en Heden, een. tocht a ds id he Zuiderz 
een woord vooraf van Dr. Jan ten Brink en een naschrift van Mr, Cohen S 
1 deel met 10 plcten. Prijs f 2,90. Voor f 1.90. In prachtband voor / 24 

Henny Havanp. De Bedreigde Grenzen, een tocht door de Provincie Friesl 
Groningen, Drenthe, Overijsel, Gelderland en Limburg, 1 deel met 10 plate 
Prijs f 3,—. Voor / d 90. In prachtband voor f 2.40. E 

J. Taosre. Meester Frits. Schetsen uit het Friesche Volksleven. Prijs f 125. Voor /07 

C. F. Born. Pius IX en Zijn Tijd. Vier deelen met platen. Prijs f11,—. Voor de 90 

Axnie Foore. Een maar Deelbaar. Prijs f 3.80. Voor f 1.25. 

Epmunrp Yarss. Een Klip voor den Boeg. 2 deelen. Prijs f 5.80. Voor # 150. 
EpmunrDp Yates. Een Zwijgende Getuige, vertaald door S. J. Andriessen, 2 deelen 
Prijs f 4.90. Voor / 1.90. 

Mirsuan. Tien jaren uit het leven van een Methodistenpreeker. 1 deel. RE 
f 2.10. Voor f 0.45. E 

verhaal uit het Plat-Duitsch. Prijs f 1.80. Voor f 0.90. ‚N 

Hans Muller en zijn moede door W.A. Quitzow, een verhaal uit het Plaf 
Duitsch. Prijs f 2.75. Voor f 0.9 

NB. Frits Reuter is niet de ee begaafde humorist uit zijn kleine vadorland | 
Fen tweede, in de laatste jaren naast hem opgetreden, is de zijner waardige sch 
van het boek dat ik hier wensch aan te bevelen voor ieder, die zijn even gemoe 
als ondeugend vernuft waardeert. W. Ad. Quitzow..... Alles in dien onderhoù 
denden, boeijenden, hier en daar ook aandoenlijken trant, dien we uit Frits Reutef 
kennen. ‚ (Dr.J. VAN 'VLOTEN in Euphonia). 

F.W. HackKLANDER. Onder de Pauselijke Zouaven. 1 deel. Prijs /1,50. Voor fo. 5 | 

Griese. Pligt en Roeping. 1 deel. Prijs f 1.50. Voor / 0.50. 5 

WiLiM Brack. Smaragd of Saffier. l deei, Prijs f/ 3.—. Voor f 0.90. 

Mrs. Henry Woon. In het Doolhof. 2 deelen. Prijs f 6.—, Voor f 1.90. 
Mrs. HeNar Woon. Bessy Rane. 2 deelen. Prijs f 6.80. Voor f 1.90. ze 
Mrs. Herry Woon. De Heer van Greylands. 2 deelen. Prijs f 6—. Voor f1.9% 
Mrs. Woop. De Hoeve van het Roode Hof. 2 deelen. Prijs f/ 5.80. Voor / 1. 90 | 
Mrs. Woop. De Holle weg van Dene. 2 deelen. Prijs f 6—. Voor 1.90. _— 
Mrs. Woop. George Canterbury’s Testament. 2 deelen. Prijs f 6.80. Voor 1 0. 
Mrs. Woop. Het verdwenen Codicil. 2 deelen. Prijs f 6,90. Voor / 1.90. 
Mrs. Woop. Oswald Gray. 3 deelen. Prijs f 7.50, Voor f 2.50. 

À. VAN STERNBERG. De Zendeling. 1 deel. Prijs / 2.50. Voor f 0.45. 

S. SrurM. Eén is uw Meester. Geschiedkundige roman uitde XVIe eeuw. 2 deelen ‚ 
Prijs f 5,—. Voor / 1.25. il 

Dr. JAN TEN BRINK. Nederlandsche Dames en Heeren. ì deel. Prijs f2.75. Voor flebl 

VAN LIMBURG BROUWER. Romantische Werken, als: Leesgezelschap te Diepen! 
Diophanes, enz. Twee zware deelen. Prijs f 6.—, Voor f 3.25. 

J.H. K, pe Roo van AupeweRELT. De Ondergang van het, Tweede Keizer’ 
(Val van Frankrijk in 1870/71), met Kaarten en Schetsen, 2 deelen. Koran 
Prijs f 8.40. Voor f 2,90. 

H. pe Veen. Frans Holster, oorspronkelijke roman, 3 deelen. Prijs f11.—. Voor 
Dat is zeker een Koopje. Hedendaagsche Auteurs. EE van Roma 

Werken, groot 40 formaat. Prijs f/5.20. Voor / 1.90. 
Nederlandsch Museum, Familie-Bibliotheek. 2 deelen. Prijs f/3—. Voor f 0 
Prof. J.J. vAN OOSTERZEE. Op Reis, bladen uit de Portefeuille, 3e druk. 
f 2.90. Voor / 1.50. & 

Groroe Erior. Adam Bede. 3e druk. Prijs f 2.90. Voor f 1.50. Re 
Greoree Error. Felix Holt, de Radikaal. 2e druk. Prijs f2.90. Voor 15 
Grorce Erior. Novellen, 2e druk. Prijs / 2.90. Voor f 1.50. 
Grorae Error. Romola. 2e druk. Prijs f 2.90. Voor / 1.50, 43 
Grorae Error. De molen van Dorlcote. 2e druk. Prijs f 2.90. Voor f 15 
NB. De le druk van Hliot's werken kostte ruim / 40,—., 

Mrs, Ezior, De Italianen. 2 deelen, Prijs f 4.75. Voor f 1,50. 



Biak uit het en 1 deel. Prijs / L 25. Ne f 0.602 
Kijkjes in het Leven. 1 deel. Prijs f 1.10. Voor f 0.60. 
(Uit de nalatenschap van) 1 deel, Prijs f 1.10. Voor f 0.60. - 

KER, Het Hotel de Soulange, nieuwe roman, 1 deel. Prijs f2. Voor f 0.90. 

vers-Magazijn. dane van Verhalen enz. enz. Jaargang 1873, 2 san 
1.30. Voor f 1,10 

vers-Magazijn, jaarg. 1875, 2 deelen. Prijs f 1.30. Voor f 1.10. 
He Lotgevallen en Ontdekkingen op een reis in het Noorden en Midden 
ika, op Jast der Britsche Regeering in de jaren 1849—1855 gedaan. 

elen met Platen en Kaart. Prijs / 22.85. Voor f 7.50. 

JIER. Leven na Stervén. Het toekomstig leven volgens de wetenschap be= 
wd. 2e druk. Prijs f 1.50. Voor f 0.90. 

JourAT. Geschiedenis van het Ottomanische Rijk, van af de verovering van 
tantinopel tot aan den dood van Mahmoud II, 2 deelen voor f 1.80. 

De laatste bewoners van Lyclama-State. 1 deel. Prijs.f 2.90. Voor f 0.90. 
ONGFELLOw. Hyperion. Reise, Ric en Leevensboek van een Amerikaan. 
Prijs / 275. Voor f1.25. 

NGFELLoOw. Outre Mer en Kavanagh. 1 deel. Prijs / 3.20. Voor f 0.15. 

us. Geld en Talent. Roman wt het volksleven der Amerikanen. 1 deel. 
ge Voor f 0,90. 

Ee Hawen mbewitt. 9: deerd” ‘Prijs f 6.—. Voor f 150. 
N DER Veen Az. Voor Zestig jären, een Drentsch Verhaal, 1 deel. Voor {0.90. 

vos. Hongaarsche Dorpsverhalen, 1 deel. Prijs f2.60, Voor f 0. 75. 

OSZOEN. Ernst en Luim. Verhalen door Mr. C. M. A. Simon van der Aa, 
f 2.90. Voor f 0.75. 

„ Verhalen uit het leven en de geschiedenis, 1 deel. Prijs. f3.—. Voor f0.75. 

‚ Mina en Betsy, 1 deel. Prijs / 1.60. Voor f 0.75. 

UBLINK Weppik, De binnenkamer van een Kruidenier, oorspronkelijke 
en Verhalen uit het burgerlijk leven, 1 deel, 2e druk, met vignet en 

Prijs / 1.80. Voor f 0.90. 

JVESTRE. Gedenkboek van mijn huiselijk leven, 1 deel. Prijs 1.80. Voor f 0.60 

JVESTRE. In het hoekje van den haard. Vertellingen voor oud en jong , 
Prijs fl.—. Voor f 0.60. 

Teekeniungen en Schetsen. 1 deel. Prijs f 2.50. Voor { 0.75. 
De Kiezer en andere Verhalen, 1 deel. Prijs / 3.75. Voor / 0.75. 
g van Maastricht, een verhaal. Prijs f 1.25. Voor / 0.60. 

DO DE AMicIs. Nederland en zijne bewoners, 2e druk, met eene voorrede 
Dr. Jan ten Brink. Prijs f 1.90. Voor f 1.50. 
bo De Amacis. Novellen. 1 deel. Prijs /2.25. Voor f1.25. In prachtb. voor £1.75. 
DO DE Amacis. Verspreide Geschriften. 1 deel. Prijs f 2.25, Voor /1.25. 
TEN BRINK. Slachtoffers en Helden der Fräukenë Revolutie, 2e druk , 

57 platen, waaronder vele portretten der meest berachte personen. Prijs f2.25. 
f 125. Im linnen band voor f 1.45. 

{ TEN BriNK. Vier Bladzijden uit de geschiedenis der Fransche Revolutie. 
Prijs { 125. Voor f 0.60, 



Dr. JAN TEN. Barr. Jearmekis en Juanito, oorspr. roman, 1 deel. Prijs 5 

Jor. Gram. Een Haagsch Fortuin, 1 deel. Prijs f 2,96. Voor 1 25. 
M. E. BRADDON . Sylvia. de dochter van den Dorpsschoolmeester, 2 dln: N 
f 1, Voor f 1,90 

M.E. BRADDoN. Lietas Davoren, of Dedaeen en Tollenaren, 2 deelen. Prijs {65 jr 
Voor. f1,90. KEE 

De Bokkerijder, een Verhaal uit de lijfstr. rechtspleging in Limburg, 1 doe À 
Prijs fl, Voor f 0,45. d 

Arrx. Dumas. Pauline of het grafgewelf, 1 deel. Prijs f 2,50. Voor-f 0,90. 

Cuarzês Dickens. Maarten Chuzzlewit. 2 deelen. Prijs f 3,60 voor f 2,25. 
CranLes DicKENs. Barnaby Rudge. 1 deel. Prijs f 2,— voor f 1,25. 

Crarzes Dickens. Kleine Dora. 2 deelen. Prijs f 3,60 voor f 2,25. 

CrarLES Dickens. Nicolaas Nicleby. 2 deelen. Prijs f 3,— voor / 2,25. 

Cuanues Dickens. Dombey en Zoon. 2 deelen. Prijs f 8,40 voor f 2,25. 

Caäruas Dickens. Het Verlaten Huis. 2 deelen. Prijs / 3;60 voor f 2,25. kj ö 

Cranres Dickens. Schetsen en Portretten. l deel. Prijs / 1,20 voor f 0,75. 

Cuarues Dickens. Slechte Tijden. 1 deel. Prijs f 1,20 voor f 0,90. | 

Craizes Dickens. Olivier Twist. 1 deel. Prijs f 2,40 voor f 1,25. 

Cranes Drekens. Groote Verwachtingen. 1 deel. Prijs f 2,80 voor / 1,50. 
Crarzes Dickens. In Londen en Parijs. 1 deel. Prijs / 2,20 voor f 1,50. 
Cuanums Dickens. Tafereelen uit Ifalië. 1 deel. Prijs f 1,20 voor f 0,%5. 
Cuaruas Dickens. De bezeten Man. 1 deel. Prijs f 1,20 voor f 0,75. 

Crarres Dickens. Kerstvertellingen. le bundel. Prijs f 2,20 voor f 1,25. 
Inhoud: Het Spookhuis. — Tijding uit zee. — Mopes de kluizenaar, 

CHARLES Dickens. Kerstvertellingen. 2e bundel. Prijs f 2,20 voor / 1,25. k 
‘Iúhoud: Jufvrouw Lirripers en hare commensalen. J ufvrouw Lirripers legaat 
Zeker iemands bagaadje. 

CHARLES DICKENS. Kerstvertellingen. 3e bundel. Prijs / 2,20 voor f 125. 
Inhoud: De reeepten van Docter Marigold. — Het station Mugby. — Geen ui 

Cranves Driokens. Kerstvertellingen. 4e bundel. Prijs f 1,60 voor f 1,25. 
Inhoud: Eene Geestverschijning. — De Nieuwjaarsklokken. — Het krekel 

den schoorsteen. 
Al 

Cuarzes Dickens. Kerstvertellingen. 5e bundel. Prijs f 1,60 voor f 1,25: _— 
Inhoud: De strijd des levens. — Een huis te huur, — Het Ane: van 
Golden Mary. 4 

Cranes Dickens. Gedenkschriften van Jozef Grimaldi. 1 dl. Prijs /1, 20 voor ro 

Cuanues Dickens. Een reiziger die geen handel drijft, vertellingen en ach SC 
1 deel. Prijs / 1,80 voor f 1,25. Ri 

Cuarzes Dickens. Schetsen uit Amerika. } deel. Prijs f 1,80 voor f 1,—. 
‘Crarzes Dickens. Onze Wederzijdsche Vriend. 2 deelen met 8 platen. Pr 

voor / 2 
G. A. la Het leven van Charles Dickens. Prijs / 0,90 voor / 0,50. 4 
ENGELBERT-GERRITSe Ons Vaderland, histor. romant. schetsen uit de vaderlandsel 

gemchindens, van de-vroegste tijden tot heden, 22 deelen met vignetten, eri 
voor f 17,50. 

J.J. CREMER. “Thijs de Smid. En f 0,50 voor f/ 0,20. } 
J. J. Cremer. Daniel Sils, Ze druk, goedkoope uitgaaf. Prijs f 1, 50. Voor. 
J.J. CREMER, Anna Rooze, Ze druk. 3 deelen. Prijs f 4,80. Voor / 2,90. 1 

banden voor 7 3,90. gi 
J.J. Cremer. Novellen, 1deel in groot 8o;, prijs / 2,90, voor f 1, 50. 

Inhoud: Portretten. - Kees Mpringer in de Kerk. - Kees Springer buiten d 
Herinneringen van Fidélius. - Wat Vader Harmen vertelt, « Naar Omhoog. 
‚hoorde en zag in den spoorwagen. - Zes schetsen in eene lijst. - Arme Sa 

J.J. sir Novellen en Vertellingen. 2 deelen, voor / Ig, 5 el 

A 

Ë 



Drika De Müätkbtenstee; 1 deel. Prijs Je 50 x voor en, 0,75. 
YrAG. Het Verloren Mandschrift, 3 deelen i le 80., met 3 pens 
10,50 voor f 3, 50. 

JE Debet en Credit, roman in zes ‘boeken, Ze Auke 2d tonen Prijs 3,20. 

„ Twee Balen, 1 deb. prijs f 3,60 v voo j 0,90. 
‚ De Emancipatiewoede, 1 deel, prijs f 2,75 voor f 0,75. 

k JOP ETA ScHwWARTz. De Hartstochten, 1 deel, prijs / 2,25 voor 0,75. 
oPHIA Souwartz. Herinneringen uit mijn jeugdig leven, 1 deel, prijs 
voor f 0,25. 

oPEIA ScrwaRrz. Anna's geheim, 1 deel, prijs f 2,15, voor f 0,90. 
Owen. Georgine, een verhaal, 1 deel, prijs f 3,20 voor f 0,50. 
ERK. Uit Opper-Italië. Schetsen, Ontmoetingen, Indrukken enz., met, 
‚Prijs f 3,60 voor f 0,15. 
RK. Neef Joseph, oorspronkelijke Roman, 2 deelen. Prijs {4,15 voor f 1,50. 
B. Zwitsersche Verhalen, vertaald door B. T. LiuBLiNk Weppix, met 
«Prijs f Ll voor-f 0,50. 

IFFER's_ Laatste Wets naar Madagaskar, door Duitschland, Nederland, 
Kaap en Mauritius, 1 deel met Portret. Prijs f 3 voor f 1,25. 
NGSLEY Jr. Perséus, Jason, Fhesecus, drie verhalen uit het helden- 
ak der Grieken, vert. door Dr. J. C. vaN Deventer. Prijs £2,25 voor f 0,90. 

v DE MaAs (Aart Apiriaar.) De Jaatste Hollandsche Minnezanger, 
Sp! nkelijke roman. Prijs f 2,90 voor f 1,25. 

ERBACH, Juweelen, vertaald door Z. C. C. van Lanner, met een wel 
Mr. J, VAN LENNeP, 2 deelen. Prijs f 4 voor / 2,25, in linuen banden voor f2,15. 
„WestHREENE Wz, Jan Steen, Hist. Romant. Schetsen. 1 deel. Prijs 

80 voor / 0,60: 

‚N-Huer. Adlan van Holland; 1 deel. Prijs / 1,25 voor f 0,60. 
L Heer Smits. Eventjes over de Grenzen, ldeel. Prijs f 1,80 voor f 0,60. 

TE, Sensatie Romans. Parodiën op beroemde romans, 1 deel. Prijs f 1,25 
0,60 
eze pikante prrodiën- van den BR Amerikaanschen Hamorist zal 
met genoegen lezen, 

EIJSON. Juffer Daatje en ten Doortje in Nederland, naar het 
Prijs f 1,5) voor f 0,%5. 
„ Wendela, oorspronkelijke-roman, L deel. Prijs f 2,90 ‚ voor / €,75. 
n de Sleutel „een nieuwe roman in 3 deelen. Prijs / 7,50, voor /1,80. 
NSee. Verstoorde Ilusiën, 1 deel. Prijs f 3,—, voor f 0,90. 
NE VON HriLveRN. Wally , uit het Duitsch en met eene voorrede - van 
ken Huet. 1 deel. Prijs f 3,75. Voor f 1,25. 3 
eel Linton. Patricia Kemball, beroemde dn 3 deelen. Prijs /8,— 
ar 

Br acvoceL. Een toklhdenen Leven, liste: roman uit het Duitsch doo 
ANDRIESSEN. 2 deelen gr. Bo. Prijs 7 4,80 voor f/ 1,90. 
_ Parres, Ter wille eener. aes uit het Eng. door S. J, dn 
' gr 80. Prijs f 5,90 voor f 1,75. 



A. Vorzenr. „Langs Kronkelwegen, elf. vens verle it NN ë 
2 deelen in gr. So. Prijs £-5,80 voor, f 1% HORT 

A. Vorrenr. In het Duister, gieuwe belangrijke verhalen, rs het Tifstrallelijk 
1 deel, Prijs 2,90 voor f°0,90. 

Karr Torow: De Famboer van Worth. Re sdhe. roman. uit, paadende 187 ( 

de deelen, prijs f 9,— voor f 3,25. 

„ VAN WiIcKepDs. Tooneelen uit den oorlog van 187, O1, 1 deel, re f ) td voor. 4 0 

nf Donknr. Een Parelsnoer, 2 deelen, prijs f 4,40 voor f 1,60. Sd 

JoHANNA. Twee Nichten, deel, prijs f 2,50 voor f/ 0,90. 

Warta, Raane. (J. Corvinus) Welke honger. hl hem? Aumoristische Kom 

_ 9 deelen, prijs / 5,— voor f 1,50. à 

Wir. Raage. (Corvinus) Hen Lenteleven, 1 deel, prijs / 2,50. voor # 0:90: Ë 

Gustave Rasen. Donkere Plaatsen, Straten en Pleinen. van; Londen. en} 

Berlijn in het daglicht gesteld, 1 deel. Prijs f 2,80 voor f 0,45. — BE. E 

J. B. J. vaw Doren. Boeroe en Manipa, 1 deel met platen. Prijs A2,50 voor 05% 5 

Wirkie Corrins. Armadale, 3 deelen, prijs-f 8,90 voor f 2,50: «> < zel | 

WiLkie Coruss. Na, Kerstmis, L deel, prijs f. 1,90. voor. @G0. 

Wirkie CorLins, De Maansteen, 2 deelen, prijs / 5,90. voor f wus 

B. C. Scnunsrr. En toch! beweegt zij zich?! (Uit de: dagen van Galie) Î 
prijs / 1,80 voor £ 9,60. 

Tliomas Th nau, door de schrijfster van. Godwie-Castler ex: Sb. Raches iet | 
tweeden druk uit het Hoogduitsch 3 dln, gr. 80. met vignet. prijs f 8;90voor 250. 

ALEXANDER Dumas en anderen. Nemesis, Tooneelen -nit-de: Lag (atradialijke Re 
pleging, 2. deelen, prijs / 3,60 voor. f 1,50 … 

Maurus Jokar. Die Arme Rijken of het Zwarte. Masker, eene Roovergeschie 
uit Hongarije. Vert. door JJ, A, Goeverneur, 2 deelen,.prijs f 4,50 voor f: 

W. N. Perpens. 1572, 1672, mld of.de Spanjaarden; à in Holland. l dee 
«plaat. Prijs f 2,50 voor f 0,15. 

J. VAN DE CAPELLE. Hen fnaite Koning. en. een. eerste Wereld-Ont 
ker; 2 deelen, prijs f 7,20 voor f'1,50. sn 

L. Sacuer Masocu. De laatste Koning der Magarijen, 2. dln. pief 6,50. voorn | 

De Baron de Vaudrey, of de Twee Weezen, 3 deelen, prijs f“7,50, voor £ 

Ernst vAN DeGensteyN, De, Onnatuurlijke Broeder, of: Nieuwe Verborgentede 
Amsterdam, 2 deelen, prijs f 4,50 voor / 1,80. 

RuBeNs. Willem de Bedelaar, of het Amsterdamsche. volksläen, de pag î 
«voor f 1,25. 

Xavier DE Monrerin. Het Bloemenmeisje, l,deel, prijs-f 2,50, voor p LE 

XAvieR DE MoNTerIN. Ontrouw, 8 deelen, in 3 afdeelingen, prijs f7,50 voor /8, 8 
le afd. Het eerste Huwelijk, 2e afd, De Gravin de Nancy: 3e- afd. De': 
van Aide. 

F. W. Paxcuxaup, De Wraak van een Indiaan, 2 deelen; prijs’ fam voor fl 

PANCHEAUD. De.Smokkelaar, geschiedkundige-roman. 2rdln, prijs f 5, voor / 
Pancasaup. Het Kasteel. Hermosa, 2: deelen; prijs: £:5;-= Voor f 1,60: 3 
Vrolijke Avonturen of kluchtige verhalen; uit de;Veteranendienst wax den 
Hans Otiversaagd, met gekleurde platen, prijs-/, 1,50 tvooref 1yet 

NB. Dit is nog. de oude Editie, uitgegeven: in: 1832; 

De Westphaalsche Opperhoeve, naar het Hoogd. ait Immerman’ s Maa À 
2 deelen. Prijs 7 4,20 voor 71,50, vorh 

FRIEDRICH GemsräcKeR. Mexico, 3 deelen. Prijs f 8,70 voor f 225. 

FRIEDRICH ,GERSTÜOKER. Kd hnt HENK of de Matroos tegen, wil en hei 
Prijs / 1,40 voor f 0,60. 



Jan pir wee 3, Ade Prijs./. sd Voor Rent 
Corsar. Naar de Rhietischie Alpen: Schetseù en ikdrukkers (Oostelijk Zwitt 
alië, Tyrol en Salzburg). 1 deel met 2 platen: Prijs {3,90 voor j 0,60. 

Oroïsser. In ótt óver dö Afpé: Schetsen eu, dadel ken (Lwitserl. en_noórd. Italië) 
ze Liet. platen. Prijs f 3,80 voor Ö.6O. Hetzelfde werk in prachtband voor /1,25. 

VAN BUREN, Scare, De „Rinaldo van het Noorden; of de Kooversbruid. 
en, n, prijs. U B. voor 1,80, di 

VAN Buren Scrare. De Roovers in rs Rölsvosting, òf het Mefsje aan da 
vierde druk, 1 deel voor f KBB, 
de Robrerhoofdinan, of de Schrik der Duivelaërof. Prijs, f23,50 voor rf 1 25. 

Dd’. á Hét Blauwe Boek van Mejulv. Gibot, 1 deel. Prijs 9, 10. ‚ Voor { 6,40. ry tt 

Daan, „Een 1 Lastige Vrouw, vert. eri, meteen Voorrede van: Ch. D. Busken 
1 deel in gr. 80. Prijs.f 3.—. Voor f 125. | 
Laynanoe. wat’ Verloijden vermogë, een pedant var aë Drie Musketiers. 
… Prijs f 3. Voor 0,7 < 
RT Prins BEE ee den ii dl, Prijs f 1 15. Yaof Á 0,90. 
\ Margaretha, Gautier, of het Lm meisje ke dame aux aaa 
Fe de > druk voor EEL ii 

Dezelfde en, neef Sk Ere 2 ir „prijs f 5, 50 voor. A 1,50. a 
| ZASCH. Uit het Schuldboek van Napoleon IL, 2 dìn. Prijs 3,50. Voor f1,40. 
k. De Fantilié Gogó, 3 deelen; Erijs je 7, 50. Voor f 2,50, ie 
vaN Ô BeföEd, Donkere Nachten, uithet leven, eener Amsterdamsche 

oör en nâ de omwenteling, van 1813. 1 deel. „Prijs. f-2,90. Voor, f 0,90. 
WÁSSER De Stormen. der. Omwenteling (Ltalie ‚Duitschland, 

co Hongarije ‚Polen, Ierland, Spanje. Creta; )- Geschiedkundige Roman uit 
egenwoordigen tijd, 3 deelen met 3 platêí. Prijs f 5,—. Voor f 1,%5. rm 

n Broodé, eeú roïman doof de sèlirijfster vän de beke van’ tante 
et, 2 deelen met ps Prijs f 5,50 voor f 1,90. 
ÖBINSON. Ërootinoe èr: s Geld,’ Di din. met 2 TDL Bn f5. 50 voor 1,95. 

F OBINSON „ In penai: 2 dln: met pl: prijs J 5,15 voor f 1,75. 
RoBINsON. De losprijs eener vrouw, 2 deplen, Pe tijs J 5,50 voor ji 1,50 
Dickens. Onze’ ‘wederzijdsche’ Vrede se ar, ke dln.) prijs / 3 60 voor 1,75. 
‚Deze Editie is de uitgave van DRUTEN & BLEEKER). … „ 
ep bezeten zr of het Verbond niet het NE 1 deel. prijs 

LN De ‘Seherpschntter van ‘Senjenoe ef Sina liet Hardèrstieisje. 
ijs EA , 40 voor fs 0,90. ‚ 

_ Hoè’ Willeae ILL Sta donder” weta; adh, Hipt út 46: geschiedenis 
re oe, in gé. 8vo. met gël th. titel en vignet. bop 3,40 voor 10,90. 
b e“ Bloòni’ dèt’ Useóc en, ‘een tere dents verhaal. met titel 
net, Prijs J_2;60 voor f 0,90. 
NiEMÂNN. Twee Kapiteins van Prins Will, den Beste; 1576 met ‘gélith 
gr. 8vo, Prijs, f 3,20 voor f 0,90. 

Mm. De Familie Sehaffels, 1 deel, Prijs / 3,25. Vads f 1,25. 



G. VAN DEN B Bertha, voor, driehonderd „jaren, een a prana 
f 240, Voor / 125. EE 

Dr. A Pirgson. Adriaan de Merival. “Een Leerjaar. Prijs f 9,—. Kk f 3, 50. 
GezarDp Kerver. De “Hypotheek op Wasenstein, 1 deel. Prijs /1, 50, ien Zos N35 
GegraRD KerveR: Gederailleerd, 1 deel. Prijs f 3,50. vóor-f. 25 è 

°_P. F. Bruninas. Twee Novellen, 2 deelen Prijs /4,— voor f 1,75. 
P. F. BRUNiNGs. Widriek, oors pronkelijke roman, 2 deelen, brie 5 ze poen 590 
P. FE. BrunNines. Een Vrouwenhater, oorspronkelijke roman. 2 deelen, Keije ie { 

Voor f 1,90. tl 
R. Koka. vAn’ Boekeren. Robbert de Moor. 3 deelen. Prijs fs, Voor f 2,5 
Hur vaN Bogen. In ’t Vuur van den Verkiezingstrijd, oorspronkelijke verkiezings 

roman, prijs f 3,25 voor f-0,45: d 
De Modiste van hef Quartier Latin (Wijk der Studenten) 1 deel. Prijs f 3, vóor fa 5 
T. FE. Urkers. Verhalen. l deel in gr. 80. prijs / 2,90 voor f 1,95.» SP 
Jonge Jafyrouwen, humoristisch voorgesteld door Boudewijn (van der. Vliet) Be deld "ul 

met “een woord vooraf van W.J. van Zeggelen. 1 deel, prijs f 1,90 voor kg 0,75 
De talrijke aanvragen was oorzaak dat van Boudewijn's ‘Jonge J ufvrouwen in 187 a 
de Je druk verscheen; wie zal dat boek onvoldaan ter zijde kene „bet Za 

FRANCISKA GALLÉ. Agnes, 2 deelen, prijs f 6,— voor /.190. » Re 
FrANcIsSKA Garvé. De Ziel van Wilg en Beek. 2 deelen, prijs f 1,50. Hooks F1 

ANNA Youre. Het Geheimzinnige Huweijk, vertaald, door Servaas de Bruijd 
gdeelen: Prijs f 5,—. Voor f/ 1,75. E 

Fr: Bremer De Middernachtreis op “St. Jansen het lot “der Weduwe, do 
HACKLANDER, prijs f 0,80. Voor f 0,50. zal B 

B. S. INGEMANN. Kuunuk en Naja, of de Groenlanders, een chan uit, het Deeise 
1 deel. prijs f 2,40. Voor / 0,60. 

De Ee een oorspronkelijk” Histor. Romant. verhaal, En deel, Prijs f 24 
Voor. f 0,6 ï 

Doctor Fanst, De van George Fullborn, 2 deelen (1875); Prijs f Bie Voal f dl 
me Het leven van Doctor Faust blijft altijd. belangstellend, doch. zooals het-hië 

wordt ‘beschreven in romant. stijl met zijne talrijke liefdes- avonturen enz, 
Kan het niet anders of iedereen zal dit werk om zoo te zeggen verslinden 

G. L. D vaN LINSCHOTEN: Huicheiarij of verraad of de Aanslag op Bergen-op- „Zoe | 
in 1581, hist.-rom, tafereel uit-de Nederlandsche geschiedenis, met titels en Jen 
9 deelen. Prijs f 4.70 voor f 160. | 

P. L. Warprouwen. De Twee Vaandrigs, of de Aanslag op. Aardenburg. in. 
9 deelen, prijs f 4,50 voor f 1,50. 

Mark LiNDen. De Gouäpletter, een verhaal uit den tachtigjarigen, ‘oorlog, 2 
met gelith. titels en vignetten, prijs'f 6,60 voor f 1,50 B 

M. Rarmonp. Thadeus- de Herrezene, naar “hiet Fransch, 2 deelen gr. 8vo n 
vignet. Prijs .f 6,60 voor f 1,40. 4 

EK. Gerpes, Heemskerks Val, een verhaal tijdens Ruwaart Albrecht’ Re 
3 deelen, prijs-/-5,50 voor / 1,30. 

E. LENAU. Zonneglans en Nevel. uit het leven van een student, een verhaal 
het werkelijk. leven, met-gelith. vignet gr, 80. ptijs f 8,70 voor fi) „75. 

A. vaN Linpe. Broederhaat en Wraakzucht, of de Belegering ° van Wotterdam, 1 
1489, een verhaal, 3 -deeler, gr. 80, prijs f 9.60 voor-f-2;90. nt e 

A. vAN Lupe. De Verloofde van den Watergeus, of Miskenning” en” 
Pukhuizen in 1572, Een verhaal, 2 deelen, Sr. 80. Prijs / 7.60 voor f 1,9 

A. ien Julia, of de laatste bede van ‘éen “Veroordeelde, 2 dsl ide 
voor f 1 

A. Scuraper. Melanie, de- Weduwd van den Grijsaard, 2 deelen, prijs J5r AE 
A. ScHrapeR. De Bruid van, Louisiana of de Blanke Slavin, naar den 1 

uit het Hoogduitsch, met gelith, vignet, 2 deelen; prijs / 5;— voor f 1.8 
A. ScarapeR. Een Dames Duel, -2 deelen, prijs f 5, = voor J 1,80. 2e 
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A, MurzerBeRG. De Dochter van de kamenier, 2 deelen, Prijs f 5, voor 
PonsoN pu Ferrat, Lord en Zigeuner, of edelmoedigheid en „list, 2 deel. 
{Di voor f 1,50 5. 

PonsoN Du TerraiL, De Wederwaardieheden van eene Jonge Weduwe, 2 ie 
f 5,— voor / 1,50. TET 

Ponson DU Tsss. De archi Schoolidebsters: Î deel, pre L 2 Li voor 
BAL 



; ke, se beans! tomaat. Healer ‘uit den” BOjarigen. strijd tegen 
n met Hentai gr 80. prijs f 6,50 voor /-150. 
rH. Leven en avonturen van. Mervyn ike deelen, prijs / 6,60, 

KERAY. De New Comes. Gedenksohtiften van een allerdeftigste Familie 
| groot, 8vo. Prijs f 10,50 voor J 2.90. 

KCKERAY. Aan Esther en ‘andere verhalen, 1 deel. Prijs f 2,90. Voor f0,90. 
TACKLANDER. Langs Slingerpaden, 2 deelen. Prijs / 6,80. Voor f1,75. 

HäcKLaNpeR. Aan den Oever én op het Meer, 2 âdele Prijs f 6,80. Voor f115. 
ÄCKLANDER. Europeesch Slavenleven, 4 deelen, 2de druk met vier fraaie 

prijs f-4,80 voor f 2,25. 
LN 50 Juultje en Toosje en haar Poesje, met gekl, pl. Prijs 0.50 

DETESSEN: Arme Lena en andere verhalen, metgekl. pl;-Prijs.f 0,50, voor.f 0 30. 
REAEBEN. De. Trouwe Furk: en andere „verhalen, met, gekl.. pl. Prijs f0,50 

N eeen De Moedige Knaap en andere verhalen, met gekl. pl. Prijs 
oor 7 0,30. 
LIZ. sd or ee een. roman naar het ene: 2 deelen. Prijs f/ 5,— 

] zie Er. Uit het. Hes van A Duitsche Joden, 1 deel. ND f 2 „15 voor. f 0,75. 
1 rr. Boheemsche Joden, 1 deel. Prijs f3,— voor f 0,75 8 

pm. Uit vreemde landen; Avonturen în Venezuela,-l deel: Prijs f 1 voor 6,50. 
UM. Uit vreemde: landen , Avonturen in Britsch. Columbia, 1 deel. 

Jl— voor f 0,50. 
| amelijke, opvoeding. der kinderen, naar. het Hoogd. door Mevr. M. S. 
p door T: nn ESE Horrkaur, Practiseerend. Geneesheer te Zwolle, Ze druk, 
1,90 voor £.LDi rib. 

„dezelfde"-schrijfster verscheen: - Het Boek voor Moeders of de Verstan- 
2 opvoeding der kinderen. Prijs / 1,25 voor f 0,6 
ee Geschiedenis van ons Vaderland, “met fraaie platen. Prijs 

voor = 
TN Onze Bella. (De lotgevallen van een Phaeton) 2 deelen. Prijs 
voor f 
c ier: Judith, een verhaal; 2. deelen. Prijs f 6,80 voor f 1,50. 
HAGEN. Wat de Zwaluw zong, 1 deel. Prijs f/ 3,25 voor f 0,50. 

Werken van Hendrik Conscience. 
„CONSCIENCE. Bella Stock, Tafereelen uithet leven der Vlaamsche Visschers. 

Roeken: Simon Turchi of de Italianen te Antwerpen. Voor j 0,60. 
Conscience. De Burgers van Darlingen. Voor / 0,60. 

Kk CONSCIENCE. De Burgemeester van Luik, Historische tafereelen uit de X VII 
Voor f0,60. 

° ONSCIENCE. Het Wonderjaar (1566) Historische tafereelen uit de XVIe eeuw 

ONSCLENCE. Het Goudland, lotgevallen van drie Vlamingen, die naar Ca- 
 vöeren om goud te zoeken, “Voor {075. 

oxsclexce. Moederliefde, Tafereelen. uit onzen tiĳd.Voor f 0,75. 
ONSCIENCE. De Koopman van Antwerpen. Voor f 0,75. 
ONSCIENCE. Valentijn, voor f 0,60. 
1de Werken van CONSCIENCE, zijn allen én dent formaat. 

Fe rende Werken van HENDRIK CONSCIENCE 
zijn in klein Ikwarto normaat. 
Conscience. De Burgemeester van Luik, 9 deelen, prijs /2—. Voor f1, se 
„Comsclexce. De Burgers van Darlingen, 2 deelen. prijs /2—. Voor {1,25 

K Conscience. Kene Uitvinding des Duivels, „Helsche Geschiedenis. Prijs / 0, 60 

Conscrexce. De Omwenteling van 1830. 1 deel. prijs f l—. Voor f0 ‚60. 
Conscience. De ziekte der Verbeelding, 1 deel. prijs f 1,—. Voor f 0, 50, 
CoNscIeNce. Menschenbloed, 1 deel. Prijs f/ 1,—. Voor / 0,60. 
Comsciexoz. De Geldduivel, 2 deelen, Prijs /2,— voor f 1, 50, 



10 Ne 

A. B - 1 ka SE erge Ne en de Jrg „Ho landers me de Nrijbei 
Hoe Hans Christiaan st zijn leven vertelt, 2 deelen. prijs 9,95 va voor 
f 0,90 in één prachtband voor f 1,50. U ini wl 

J. Hork. Jan Beitel, de kinderhuisjongen, 1 deel. Prijs [1 „40. Voor f 0,50. 

C. vaN SCHAICK. Varden Machiel, een Drentsche aofelle, ed deel. Brijs Va 1 „50, 
Voor f 0,50. N 

Euize Jon. Hangrogx. Te Laa, k: deel, % drak, goedkoope spare bij 1195, 
„Voor 40.90 

__F. SPIELHAGEN. Binnen de Perken. 4 delen” Prijs ri 9, 90 voor 4 8 ij 

F. SrieräaceN. In het Dûui. éen verhaal, T deel. ° “Prijs F 3,50, Van. LOB. hie 
F. SrreuHaceEN. Rosa van Weissenbach, 1 deel, Prijs /2,50, “Voor £ 0,%5. / 
Euire Souvestre. Tusschen de Bergen, Zwitsersche’ verhâlen. 1 deel. rijs 130, 

Voor f 0,60. Ro 

J. DE Vars. De Dag der vergelding, 3 deelen. Prijs f 7, 50 Jeon f 480. we 

J. pe Vries. Marie Simon, 1 deel. Prijs f 2,50 voor 4 I=. af 

J. DE Veres. De Verborgenheden van Amsterdam, 3e druk, 4 deelen, voor 7; 75 | 

J. DE Varss. Gustaaf « of “Het. Brandmerk, 3e druk, 1 ‘deel, voor 
Vn en ub it GRBEAES | 

J. pe Vars. Een Man en eene Vrouw. of. de Vruchten: der Wraak, 3e dr. 1 deel. Nart ï- 

J. DE Veres, Melena, of Gedenkschriften. eener Diepgevallene, Vroaw, 3e A 
2 deelen. Voor f 2,— 

J. pe Veiss. Johanna, de Dochter van de Dorpsmid, 3e drak, 2 din. Voor Ven 
J. pa Vaies. Eene Roos onder de doornen, 2e druk, Prijs f 2.50 voor # 1 | 
A. Trorrore. De Diamanten van de Famêlie Baere 8 en prik 
J 9,— voor f 1,80. 8,0 

A. Teorcore. Dé bgerde ee vertaald door Dr. J.C. van Deventer, 2 dele 
prijs / 8, 50 voor £ 1,59 

A. Trorzors. Het Huis ‘Biton, kent door Dr. M. P. Lindo, 2 dln. / 6,70 voor 150 k 
A. Trortors. Marietta, een verhaal. Ll deel. Prijs f 3,80. Voor £0, 60. Oi 

A. Trorzoré. De Bertrams , 2 deelen Prijs / 6,60: Voor 1,95 “°° B 

C. Havcr. Robert Fulton’s strijd en zegepraal. 2 deelen. Prijs /5,40 voor f1,40 | 
Jurius Kerr. we Dorpspredikant, I deel. Prijs f 1,50. Voor if 0,50 er e 
Lady Cuarvorrs Boay. Liefde, romant, verhaal met gelith. titel en vignetten, 2 deelen ep 

Prijs f 6,20 voor /1,25. y 

Vrerór Hueco. Drie en Negentig, 2 deelen,-prijs f 5, 60. Voor 1,90. 

Vicror Huao. De Man die Lacht. Vertaald door J. M. ‘Calisch. 4 deele gl 
DE f 445 voor f 450." AO stad 

Znster Anna, of, Liefde in voor- en tegenspoed, 1 deel. Prijs / 3,75 voor „on 
Mrs. GASKELL, Een Werk der Duisternis, 1” deel. Prijs f 2,60 voor / 0,60. 4 

Juuia KÁVANAGE. ‘Adèle, een ‘verbaal, 3 deelen met 2 platen. Prijs fi, 60. Voor f 1,8 

Cun. READE. Logens om bestwil, 9 deelen. ‘Prijs f. 6 ‚80. Voor gl 1,50. il 1 

Cu. Rreane Eene Zware verzoeking, vert. door S, & ANDRIESSEN, 9. deelen. Pri 
/ 6,50 voor f 1,50. Tin 

Cu. Raàpr. Door Eigen kracht 2 deelen. Prijs f5, 90. veor L£ 1,50. 

J. J. LausrecnTts. Ada van Holland, r rom, hist, tafereel met gelijh, vignet. B 
f.<2,90- voor f 0,75, | 

J.'J. Lamsercárs. Holland in 1650, of de Aanslag op Amsterdam bist „rom, \ | 
baal, 2 deelen gr. 80. Prijs f js voor f 1,50. k 

J. J. LÁubrecurs. Jacobs ‘van el ere hist. ro tafereel, ok 80, rijs. 78 3,6 
_vóor f 0,90. pen ie lik he ä | in | 

A 



ces ree amilie’ de la Laine, hist. vom. haa tijdens de vervolging 
tanten in Holland,’ 2. deelén gr. go. met gelith. titél, prijs /5,60 voor f 1,25 . 

e Fereane-CArveN. Een Nacht aan ’ Burlarmeer, uit het Zweedsch, 3 deelen 
‚à vignetten, gr. 80. prijs / 11,76 voor f 2,50. _ 

LY? ie CARLEN, De Korkinwijdine te 3 Bam, 2 deelen, prijs /58 80 voor f 1,50. 

ag Re Tiëado, bschikdklige? Román it etende 
beder 16e eeuw. 1 deel. Prijs f Bper voor 0,90. 

Prax. Sixtus IV en Lorenzó de Meâieis, historisclie. Roman, 1 deel Prijs 

 PERK. Tesselschade, eene Novelle. Puis u 0,50 voor f 0.30. 
Harrier Bezcuen Stowe. Oldtown en zijne bewoners, 2 deelen. Prijs 
„40 voor {1.80 _ 
R. James. Philip August of de Wancahuae derd: uit het aalechs 2 deelen 
So. met vignetten. Prijs./ 6,— voor /1.60 

R, James, Het Noodlot, uit hiet Engelsob, met gelith. titels en vignetten. 
len. Prijs / 6,50 woor f 1.50. 

De Liefde van eem Vatyebond, 3 deelen, prijs f 7, 50. voor DA 2,2 
re ain De Graaf del Mónte-Mayor, een verhaal uit de 16e eeuw pens 
f vignetten, 2 deelen gr. 80, prijs / 5,80 voor f 1.50. 

JS. Radboud’s Dochter en andere Novellen uit onze historie, met gelith, 
t. gr. 80. prijs f 3,20 voor / Ö,75. 
ULLOM. Karel van Bourbon of de-Koning en de Gravin een hist. sara! 

den iid van Frans 1, met gelith. titels en vignetten, 2 deelen, prijs 1 90 voor f 1,50. 

oristische Schetsen en Portretten, door een Clairvoyaat, met, vignet, gr. 
“prijs / 2,50 voor / 0,80. 

Je bree (schrijver van de Vervloekte enz.) De Platelands-Pastoor, 2 deelen. 
Prijs / 5,— voor f/ 1,90 

ALVENSLEBEN. Rome in de I9e Eeuw, Schaduwbeelden uit het Hof- en Volks- 
n, 2 deelen, prijs f 5,50 vcor 7 1,90. 

vicH Srorcu De Herberg op de H eide, taf. uit de Geschiedenis van Ierland, naar 
oogd. door Steenbergen van Goor, 3 din. gr. 8vo met vign. prijs /8,70 voor /2,25. 

, Marer. Kapitein Canot, of twintig jaren uit het leven van een Sed 
r, V deelen, prijs f 6,— voor f 1,50: 

PHORNE. Herschepping, of deroman van Monte Beni, 2 dln, prijs /5,50 voor /1,— 

AvzrrsacH. Op de Hoogte, 2de herziene druk, 2 deelen, prijs f3,50 voor f 1,35. 
s H. Ross. Een Lief Weeuwtje. 1 deel, prijs f 2,75 voor f 4,25. 

‚ Macpoxarp. De Pastorie te Marshhallows; een verhaal uit het leven van 
orpspredikant, vertaald door C.S. Adama van ape 2 deelen, prijs f 5,50 

N 1, 0. 

IA Hen. Eerde en ioigevalien van Lodewijk XVII, fanaten 
wettigen Koning, van, Frankrijk, operisden te Delft, 10 Aug. 1845, 2e druk, Ì deel, 

js / 2,40 voor f 1. 

C, : in Wordt kwaad ooit goed? cen. verhaal, 2 deelen, prijs f 4,90 
{Lb 
Wu. ) De Hegenboog, zeven, verhalen, 2 deelen, prijs /4,50 voor f 1, 50. 
EIN. Kortuinmaken, een, Volksroman, L deel, prijs / 2, 50 voor f 1, _, 

Ree Mans Sachs. Een familieverhaa), ldeel, prijs / 1,80 voor f ©, ge 
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Re Den ge zel Super-Carga- Crawford, taferelen vit 
„de Wildernissen van Afrika. Prijs / 1, 95. Voor f 0,60. Ò 

Ronzar HamexLING. Aspasia, vert, door W.C. Enklaar, 2dn., prijs f5 ‚=voor re, 50: 
Miss Younere. De Erfgenaam van Redelyffe, 3e druk, prijs f 4,50 voor 71 ‚so 
De Oude Melm, door de schrijfster van de Wijde wijde wereld, met gekleurde platen, 

en voorbericht van Ds, J. J. L.-ten Kate, 2 deelen prijs f 3, ‚60 voor f 1,8 
El Fureidís, of het gelukkige dal van. den -Tuibanon, verd a a B van ze 

Lantaarnopsteker, 2 deelen prijs / 5,— voor:/ 1,40. 

Louise Münrsacu. Brieven uit Egypte, 1 deel, prijs. f 1 „80 voor 7060 ne 

Louise Mürrsacu. Keizer en Paus, 1 deel, prijs f 1,90 ‘voor f 1,25. 8 
Louise MürrsacH, Vrouwenharten, 1 deel, prijs f 3,60 voor f 0,90. 

Louise Mürrsácu. Aartshertog Johan en de Hertog van Metternich, 
3 deelen, prijs /7,50 voor 2,50. «7: 

Louise Mürrsacu. Keizer Jozef en zijn Landknecht, een Histor, toman, 
4 deelen, prijs / 12,70 voor f-5,—. « NL 

Lovise MürrracH. Keizer Wilhelm en zijne mifdsendolen.- in 3 afdee- 
lingen, 5 deelen, prijs f 14,50 voor f 5,—. le afd» Uit de dagen der jeugd. — 
Ze afd. Voor den oorlog. — 3e afd. (slot) Voor het onweder. 

Louise MürnrsacE. Mohammed Alien zijn Muis, 2 du. prijs f 6,80 woor. í1 90. 
Louise MüurBacu. Vrouwenbeelden, 1 deel, prijs f-8.— voor f 0,90. 5 

Lovise Müursacu. Keurvorst en Geldvorst, prijs f 0,75. =e 

Louise Mürrsacn. Jozef de tweede en Maria 'Thercsia, 2 desi met 
portret, prijs f 5,90 voor f 2,90. 

Lovise MügursacH. Jozef de tweede en Maria Antoinette, 2 deelen met 
portret, prijs f 5,90 voor f 2,90. 

Niet în den haak, beroemde roman, uit het Eng. 2 dln. prijs f 4,50 voor f 7, 25. 

Mevr. ELISE VAN CALCAR. Johan Stephen van Calcar, historisch Verhaal uit 
de 16e eeuw, deel_in gr. So. Prijs f 8,— voor f 0,90. 

FREDERIKA BREMER. Huiselijk Geluk en Bids hak Leed, 2 druk. (aars 
lemsche uitgaaf.) 3 deelen. Prijs f 8;— voor f 1,— 

FRrDeRIKA Bremer. Nagelaten Werken, 2 deelen { 6,50 voor rf 1,50. 
F. v. BavmeR. De Koninginnen Maria Stuart en Elisabeth, 2 a 

elk met portret. Prijs / 4,50 voor f 1,50. E 

0, ‚EB. Brappon. De Lovels van Arden, 2 deelen. Prijs f 6,80 voor / 1.5 

‚ E. Brappon. Een Treurig Einde. 2 deelen, Prijs f 6,50 voor f 1,50. d 

‚ E. Brapvon. Een slachtoffer der Liefde, 2 deelen. Prijs / 6,50 voor 1 „oC . 

‚E. BrappoN. De Huurder der Hermitage, 2 deelen. Prijs /6,80 voor f 1 ‚50, 

‚BE. Brappon. Het wandelpark, 2 deelen. Prijs f 5,40 voor f 1,50. 

‚ E. BrappoN. Roofvogels, 2 deelen. Prijs f 5,80 voor f 1,50. 

.E. Brappor. Charlotte's Erfenis, 2 deelen. Prijs f 5,80 voor f 1.50, 
M. E. Brappon. Sodoms Appelen, 2 deelen. Prijs f/ 5,80 voor f 1,59. | 

M. EB. BrADpoN. Circe, 3 bedrijven uit het leven van een kunstenaar, ì deel. Prijs 
2,75 voor f 0,70. 

O. WiupeRMUTE. In het Daglicht, verhalen uit het werkelijk leven. Prijs f1,80 voor / 0 
Pr. Garen, Wanda, cf het dwaallicht van Argentières, 3 dln. Prijs f 7,50 voor f 2, 0 

Pu. Garen. Het geheim van Lowdale, (De Vuurtoren van Kaap Via 3 
deelen. Prijs f 7,50. Voor f 1,80. 

Fr. Margyar. Eindelijk de Mijne, 2 deelen. Prijs f 6,80 voor f 1 50. ij 

Fr. Margyar. Is hare bede verhoord? 3 deelen. Prijs f 8.25, voor f 2.2 
Fr. Marryar. Vrouw tegen vrouw. 2 deelen. Prijs f 7,— voor f 1,50. _ 
Fr. Mangvat, Bene bloem der Wildernis, 2 deelen. Prijs f 6,50 voor £: 1,50, 
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ella. H, onttroonde Koningen van pere; ‚Historische 
gste \geschiedeitis: van Spanje, 8 deelen. Prijs f 6,25-voor f 2 

JER. Twee en twintig jaren op de Planken. Herinneringen uit mijn 
elleven. tis f 2,50 voor / 0,90. 

ock. Dé Familie Ogilvie, 1 deel. Prijs f 3 ‚90 voor f 0,90. 
ock. Huis en wereld, verhalen, 1 deel. Prijs f 1,50 voor f 0,75. 
CK. Christina’s Misslag, 1 deel. Prijs / 2.25 voor f 0,45. 
ook. Twee Huwelijken, Ì deel. Prijs f 3,— voor f 0,75. 
K. Gedenkschriften van een Hond, 2 deelen, prijs / 6,— voor ig 1.90. 
AND. De Duivelspoel en Frans de vondeling , twee verhalen, prijs f 1,50 

NI a Reis door een met eene voorrede van Nisi Sioesocke. 1 deel. 
zi 80, voor f 0,60. 

Reneryere. De Begeringen en de Reodlátde’ Hist. Rom. Schetsen 
schiedenis der jongste omwentelingen, 2 deelen. Prijs / 4,90, voor /1,25. 

EN Amster. De Vlaamsche Visscher, histor. romant. tafereel uit 
a der 15e eeuw, 2 deelen. Prijs f 6,90. Voor f 1,50. 

\ DEN AMSTEL. Florus V, Graaf van Holland. Hist. Rom. verhaal uit het laatst 
e eeuw, 2 deelen. Prijs f 6,30. Voor /1,50. 
CKMAN. Oom Kasper en Ik, Zeemansvertelling. 1 deel, prijs /2,25 voor 0,75. 
Tt. In het Huis van den ee de 0 1 deel met vignet, prijs 

90 voor 71,50. 
de werk in 'prachtband, voor f 1,90. 

YNE Rerp. De Ruiter zonder hoofd, een vreemd. vérhaal lt Texas, 
met 2 platen, prijs f 390 voor f 1,75, 

ijs fl, 60, vor /0,90. In prachtband voor f 1,30. 
AYNE Rei. De jonge Reizigers, een avontuurlijk verhaal. Prijs 1,60 
0,90. In prachtband voor f 1,30. 
AN LINSCHOTEN. David Livingstone, als zendeling en reiziger. Prijs f 1,20, 

Revoir. (schrijver van de Engel der Prairiën). De Paria’ van Mexico. 
„ Prijs f 1,60. Voor f 0,60. 
E Coorzr. De Hertendooder een Amerikaansch verhaal, 2 deelen 483 pag’s, 
J.—. Voor f 1,25. 
E Coorer Lionel Lincoln, of de belegering van Boston, 317 pag's. 
1—. Voor f 0,75. 
} Volkboek. Museum voor Natuur, Kunst en Wetenschap, ter verspreiding 
ge e kennis, ook in hare toepassing cp het dagelijksch leven. Uitgegeven 

edewerking. van J. Addems, Dr. Lb. Ali Cohen, Dr. W. GleunsJr., Dr. 
Brie Dr. A. W. M. van Hasselt, A. Ileken, C.de Jong, Dr. F.W. 
ke, S. F. Klijnsma, J H. van Kolen, Dr. A. F. H. de Lespinasse, Prof. 
der, Prof. L. Mulder, A. Winkler Prins, Dr.N. W.P. van Rauwenhof, 
Reitsma, J. Sasse, Dr. D. J. Steijn Parvé, J. P.C. van Tricht, G. A. 
Dr. R Westerhof, Dr. A. Th. Winkler, T. C. Winkler en ‘anderen, 
illende jaargangen. Prijs f 36,—. Voor f 9 
e jaargangen geheel compleet, zijn voor denzelfden prijs dus ad / 0,90 in 
n f 3 ‚60 verkrijgbaar. 
ik. Handboek der Aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteeke- 
naar de voornaamste bronnen op nieuw hedge met eene kaart van den 
mel, vierde druk, prijs / 4,90 voor f 1,2 
ibn Sterrenhemel afzonderlijk voor f © 50. 
PANJE. Handboek voor den Horlogiemaker. Voor ieder die kenuis wil. 
van de werking en zamenstelling der uurwerken, 1 deel met eene menigte 
Prijs f 3,60. Voor / 1,59. 
ene lotgevallen van Jan Kompaan de jonge en zijne reismakkers, met 
leurde platen. Prijs/1,40. Voor /0,90. In prachtband voor f1,50. 

ZLoo'n miraculeus en avontuurlijk boek is tot dusverre niet verschenen. 

0 Zus De Kleine Hoveniersters, met gekl, platen. Prijs f 1,75 
bd 

N' Robinson Orusoë, of Avonturen van een Parijschen Jongen. 1 deel 
Epl. _ Prijs { 170, Voor 7 0.90. In Prachtband voor / 1,30 

d ne 
ü 

Marxe Reim. Verhalen van vreemde landen en volken, met geht. platen. 



Gustave Aursep. Het Ouporhoofd der Aucas, 2 deel ig parken den {8 
beto, etri In de Wildernis, Vier deelen, He RD eelingen « Prijs 

voor fes,90. d 8 
Gustave ArmarD. De Leeuw der Wildernis, L.deel. Prijs f 2,50 voor / 0,30 ' | 
Gustave ArmarD. De Scalpjagers 1 deel. Prijs /:2,50 voor / 0.90. 
S. W. Buen. Aan kant gel, Bf kotesnalien Bens Schipbre ting, sagen n 

aan Alie Jongens van Ss ‚} & 466 Et LD MAIOR. LES / IT. VOOr) 1,0 
Gerarn AD Wbkoool or Waki Peale et ANN en de PLS 

Hetzelfde werk in prachtband voor /:1,50. he 
Mrs. Sewer. Een blik jn het Jeven, l deel. Prijs / 360 voor./0,90. 
KREMER. Een Steen des Aanstoots, of het Godsdienstig leven in Nederland, een 

Utrechtscue geschiedenis, 3 deelen, Prijs f 11,50 vaar. / 2,23, 
Dr. T. C, Winkver. Van waar zijn wij gekomen? Waar zijn wij? Waar gaû 

wij been? Drie vragen.op het gebied der Geologie, naar het Eng. van Davip Pag 
1 deel. Prijs / 1,75 voor f 0,60. | te 

Marurivas. Over den omaang met het schoone geslacht. Een bri voor alle 
_die zich de genegenheid van de schoone sekse willen verwerven, Prijs 1,20 voor / 0,255 
tes” Dit boek is eene onmisbare vraagbaak zoowel voor Dames als voor Heeren.ss 
De Schat des Levens. De kennis-hoe men gezond en lang kan leven. 1 deel. Prijs 
f 3,90 voor £ 1,50. RE 

Cupido te Parijs. Pikante schetsen uit het laven der vrouw, in geïll, omsl 
prijs / 0,9) voor f ,6D. BE REE 

Just pe La Parsiëgres Eene Haagsche Historie, uit den mond eener ster 
opgeteekend. Prijs f.0,60. Voor f 0,25. esta 

Losse Bladen uit het gedenkboek van den Oorlog ia 1870/71, geillustr. geschied. 
van den Eransch-Duitschen veldtocht, met portretten, agrlogstafergelen te land @ 
te water enz. tekst van Aug. Snieders. Prijs f 2,50. Voor 140. 

H. Seruur. De-Groententuin. Volledige verhandeling over de teelt van groenten in def 
vollen grond en in broeibakken, met platen en uitvoerig register. Prijs f 2,—. Voor /1,28. 

3 van Rery, Gerchiedknudige beschrijving der stad Rotterdam, le deel. Pri 
A 

4,90. Voor f 1,50. AD 
Het Dames-kleermaken, volkomen handleiding tot het snijden en vervaardigon va 

dames- en kinderkleederen met platen. Prijs f 2,25. Voor / 1,25. Zn 
W. A. Erprnrs. Leven van Willem I, Prins van Oranje, Ideel met een {ras 

portret op staal naar het wereldberoemde schilderij van Miereveld, en het geliefd 
Wilhelmus van Nassau in 16 coupletten. | E | 

De le druk van dit Nationale boek was met platen doch kostte f 24 — De 2e druk 
f 3,90, de 3e druk is nu voor 4,60 verkrijgbaar Hetzelfde in prachthand voor / 

Dr. W. A.E. ZiameRMang. De Mensclt, De raadselen en wonderen zijner geestel 
ligchamelijke natuur; oorsprong van den mensch, zijne ontwikkeling uit den natu 
tot den staat van beschaving, naar de nieuwste ontdekkingen op het gebied van u 
kunde en geschiedenis. 2 deelen roijaal &o met eenige menigte. afbeeldingen. 
{1,50 voor 2,50, j Ee RR 

H. Le Hon. De Menseh in de Voorwereld, zijn leven, gewoonteu en gebruiken, vel 
klaard uit de overblijfselen vaan Kunst ea Arbeid, uit bet Fransch door H. M.E 
van Oosterzee. 1 deel met vele Houtgravuren. Prijs f 8,75 voor d 10 

KE. TB. Craven. Geschiedenis der Godsdiensten, behelzende de oude en_ 
daagsche godsdienstige gebruiken, plechtigheden en leerbegrippen, van alle 
der. aarde, versierd en opgehelderd door Negen en, Twintig, fraaie Staalgr 
2 deelen. Prijs / 14, — voor / 4,90. ” 

Uitstapjes op elk gebied, Bloemlezing van verhalen. Prijs f 1,50 voor f 0, 
Dr. G. J. Dozr. De Carlisten, Spanje gedurende de laatste 60 jaren, 1 

geïll. omslag, met portret, van, Don Carlos. Prijs f 140. Voor f 0,60. 
Sluivers; Magazijn, lectuur voor iedereen. Romans, Verhalen, Novellen, schiedkunde, Reisbeschrijvingen, Auecdoten, Charaden, Raadsels, Logogryphen. 

_ prijs per, jaargang, van, twee, deelen / 3— nu per jaargang voor /, 1,25, N 
handen de Jaargangen 1872, 1873, 1874, f ita 
eerd Familieblad. Jaargang 1872, groot 4to, formaat, 4l 

prijs / 3,— voor f 1,40. / ek Ring 
De Aardhol, Beschrijving van Zwitserland en Italië, met vele:platen, pr 

voor /1,5. REN ie 
De Aardbol. Beschrijving van Luxemburg, België, Groot-Brittanje en Ke 

met vele platen, prijs f 5,— voor / 1,25, Zi 

Nr’ ch Erdee 
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z, prijs / 2,70 voor / 1,50. | PANEEL 
dsch Journal pour Biré, bevattende behalve Hollandsche tekst, plus 

honderd koddige platen, voor / 0,80. 
n Heer Sarrs. De Nederlandsche Spectator, jaarg. 1858, met meer dan 150 aller- 

platen, (waarbij ook hedendaagsche Batevieren). Prijs f10.60., Voor 1,50. 
legel. Humor, Satyre, Ernst en Luim, onder redactie van Dr. Schalkland. 

ig 1869, met eene menigte platen. Prijs / 6—. Vo rf 2,50. Ien 
or ad in de hin naar het Hoog, doot Dr. A. A.-W. van 
1 deel, 510 bladz. met Houtsneefiguren. Prijs f 6, voor f 2,—, Het- 

ze in prachtband Ee PRE ee iben Bor dB 
k der Machinen en der Mechanica, voor beoefenaars der Werktuigkunde 
uw bewerkt door E. Kohl, omgewerkt door van Weezel Scheffelaar, met 

etisch register en 319 figuren. prijs j 5,50 voor f 1,50. 
B. Practische Handleiding voor het maken van Stookinrichtingen in 
en en Woonhuizen, over verbeteringen aan Steen-, Kalk-, Pottebakkers- en 

migen, Sehoorsteenen, enz. enz. 1 deel met 12 uitslaande platen. Erijs / 3,50, 
ih 

of en Hoefsmid. Handboek voor Smeden, Gezellen en Leerlingen, met 
n Prijs f 0,95 voor f 0,60. CE à ERE, ader REE 

tukadoor. Practisch Hand- en Hulpboek, door Scheffelaar en Pietersen, met 
; figuren. Prijs f 0,90 voor f 0,50. SA Kk pepe 

„De Coupeur, practische Handleiding in de snijkunde, een onmisbaar 
voor Kleermakers, met 2 uitslaande platen, Prijs f 1,— voor £ 075. 
EN Bosca: Verklaring van het Stoomwerktuig ; zijnde een hannepe 
iĳjke beschrijving van zijne onderscheidene deelen, zamenstelling en werking. 

elderd door een aantal platen en de bemoodigde Tafelen. De vierde druk, prijs 
50 tijdelijk voor / 1,25. EEN rdt Tasekc 
‘Industrieel, Verzameling van het nieuwe en meest wetengwaardige op 
gebied van Matwurkunde, Werktuigkunde, Technologie, Felegrafie, Photografie- 
erologie enz. enz., door J. H. vAn Ro “andere bevc r ni VAN KoTEN en andere bevorderaars der nijver- 

3 deelen met platen. Prijs 7 13,50, voor / 825 
lijke deelen geheel compleet voor f 1,25. _ 
AN; DER, Speck OsmeeN, Leerboek der Beschrijvende Meetkunst, waarb 
as met 20 platen, prijs f.5,50. Met de Atlas voor /0,90 
ignea zal denken het bekende werk door v. d. Speck ‘Obreen voor, 90 cent 
at ’s zeker abuis, dat kan niet, welnu doe uwe bestelling, voor 90 cent 

__ ontvangt men het boek en de Atlas bovendien. GROTE EE 
Magazijn voor den Zeeman, Machinist en Industrieel, onder, redactie van 

J. CD» Hex, Machinist aan de Marine, Van de bekende rijk geillustreerde Geo. 
on zijn vier jaargangen ad f 1,50 verschenen, elke jaargang kost nu slechts 
afzonderlijk verkrijgbaar : ne Pa 
C. Winkren. Onze Huisdieren, een fraai boek met groote platen. prijs 
OQ voor f 0.75. on pak BEREA 
Zakportefeuille, van buiten met slot van binnen met zeven tasschen en notitieboek, 

Oleographie, naar. PreNEMAN, voorstellende Admiraal de Ruyter gekwetst 
zeeslag, 22 April 1676. Prijs / 7,50—, voor 71,50. —_ 
Peyrers. De Declamator, Romancen, Balladen en Genrestukjes, ter voordracht 
erijkerskamers, vereenigingen ter beoefening der welsprekendheid, Nuts-vergade- 
enz. le en Ze Bundel, tweede verbeterde en vermeerderde druk, prijs per Bundel 
joor. Q-9O. In linn. band voor 1,20, Elke bundel is afzonder. ve kEdebanrt 
egentig Gezelschapsliederen, oud en nieuw, op bekende wijze, tten verschillende 
tezamen voor f 1,25. … cij EE, TU 
Men vindt. hierin ’ Wien Neêrlandsch bloed, ’t Wilhelmus enz. enz,, maar 
gaat naar den Bosch toe, Alle mocie, meisjes enz, enz. zen 
hiedenis van Jan Klaassen met 6 plaatjes. Prijs / 0,30, Voor, 4, 0,20, 
Trot en haar Poesje, met 6 plaatjes, Prijs f 0,30. Voor 7 0,20 
serd AB-Boek. met 15 platen en 14 versjes. Prijs / 0,90 voor f. 0,30. 

bren Jeehsenrda, Haakboekjes, met 36 Patroonplaten . Brijs £ Lr, 
AL ist: 

Ì amal 

At, 
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Dit es en Matilde een re ‘Pronteaboek met bijschriften var 7 J. 
rijs f 0,90. Voor / 0,60 eÂ 

De Zwarte Peter, een nieuw prettig boek voor jonge en oudere indeter met 
van Paul Konewka, in rijmen van J. J. A. Goeverneur. Prijs / 1,25. Voor f0, 

Hrootvader Peter Kras. Praatjes van een ouden Zeeman. medegedeeld 
_Kleinzoon, met gekleurde plaatjes. Prijs / 1—. Voor // 0,80. k 

R. Koormaxs vaN BoEKEREN. Strooi-avonden, met gekleurde pes 
band prijs /1,90. Voor f 1,80. ; 

„ KooPMANs VAN BOEKEREN, Jan Koster, met gekleurde platen: In ‚pa 
‘prijs { 1,90. Voor f130. Een 

li KooPMANs VAN BOEKEREN. Jurriaantjes, met gekleurde platen. In 
prijs / 1,90. Voor f 1,30. ; 

FrANs Horrxánn. Geld geen Geluk, met gekl. Ah, Prijs f/1,—in Krane d 
FrANs HorFMANN. In het hooge Noorden, met gekleurde platen: El Sj 

In linnen. Voor f 0,75. 
FRANZ HorrMaANN. De Stem des gewetens, met gekleurde platen, Prijs. / 
linnen voor f 0,75. 5 

Frans Hoeritan. Kleine oorzaken en groote gevolgen; met gekleurde 
Prijs f 1,50. In linnen voor f.0,%5. eh 

Frans ‘HoFFMANN. Lotgevallen van een Remplacant in kj Groe Are k 
f 1,20. In linnen voor f 0,75. ke 

FRANs Horrmann. Rechte en Kromme wegen, met gekleurde platen? Prijs 
voor / 0,75. et 
Frans Horrmann. Zoo Heer zoo Knecht en Frits Heiter, twee verhalen 

kleurde platen. Prijs f 1,50. In linnen. Voor f 0,90. “ed 
De bekwame Huisvrouw, of nieuw Kookboek, bevattende eene volledige verzande | 

voorschriften ter zuiuige bereiding van alle mogelijke spijzen, dranken,enz.naar den 2e ke 
bewerkt door den wereldberoemden Kok A. Soyer. 1 dl. 856 bladz’ prijs f1,75 voor /0,50. 8 

bet Zoölogiespel, met 120 plaatjes als: Plantdieren, Weekdieren, Gelede Dier 
Visschen, Kruipende Dieren, Vogels en Zoogdieren. Prijs f 0.80. Voor f- 0,45. 

A _ Beruoo. Geschiedenis des Vaderlands, voor jongelieden, 2de ver 
druk op best papier. Prijs f 3,30 voor f.1,30. 

Verhaaltjes van Fanny FEEN, voor de J eugd en hare Vriendinnen, me 
platen. Prijs f 1,90, voor f 0,90. In prachtband f/ 1,30. 

P. J. ANDRIESSEN. Flik en Flok, of een reisje door Aarde, Lucht; Vuur en £ 
„met 12 gekl, platen. voor f 1,50. Voor f 0,90. 

„ HAANsTRA. Kleine Versjes, voor lieve kinderen, le en 2e zestal, elk 
6 groote fraaie platen Prijs te zamen f 1,80 voor f 1,20. - 

RB. Wie lieve verzen en keurige platen aan kinderen wil geven, koope de boel 
van HAANsTRA. 

NicH en vaN Dirmam’s groot eden prentenboek Wat Mooi en Leelijk is, 3, ste 
ingebonden. Prijs f 1,60, voor f 1,25 

Nien en DirMmam’s groot “beweegbaar prentenboek Telkens wat Anders, stevig 
bonden. Prijs £ 1,60. voor f 1,25. 

P.J. Anpriessen. Groot Fabelboek, met keurige platen in fraaie omslag, 
Kee 1,50 voor / 1—. 
…_J. A. GoeveRNevm. De Oorlog tusschen Frankrijk en Duitschland, 
EERE verhaald, met 8 platen. Prijs f/ 1,50 voor # 0,45. 8 
Mevr. Erise vAN CALCAR. De Fröbelsche Kartonwerkers, handleiding tot iets 

digen van allerlei soort van Kartonnages, met 9 platen. Prijs f 0,90. Tijdelijk voor 
Mevr. Eise van Carcam. De kleine Papierwerkers. Het Prikken, met 8 
Prijs / 0,90. Tijdetjk voor f 0,50. : El 
Mevr: Erisa van CaLCaR. De kleine Papierwerkers. Knippen en plak 

8 platen. Prijs f 0 90. Tijdelijk voor f 0,50. En 
De Frôbel Arbeid. Het groote Mozaïk Album. Prijs f 1,25 voor f O, 75 

NB. Op elke groote plaat in het Mozaïk Album staat een afgewerkt model, 
D. Dekker. Geschiedenis van Graaf Hongerdorp. Een tooververtelling 

___12 platen. Prijs f 125 voor f 0,75. 
D. Dekker. Martha en hare Poosjes. wk, Tooververtelling met 6 pl 
f 125. Voor f 0.75. 

De Zwitsersche Robinson Crusoë, een Verhaal voor de Jeugd, aal pl 
Prijs f 0,70.” Voor / 0,40. 

De J aargetijden, uitgezochte verhaaltjes voor de Jeugd, met 8 pl. Prijs f1,25 vóor: 



halen voor de Jeugd, met 4 pl, Prijs f 0,75-voor f 0,40. 
Verhalen voor de Jeugd met. gek!. pl, in linnen bandje. Prijs f1,50 voor AA. 

tijm, avonturen van Robert Cunard, met 4 p:. Prijsf 1,60 voor f 1,—. 
MÖLLEAUSEN, Schetsen uit de nieuwe wereld, tooneelen-uit de wilder- 

a. 1 deel. Prijs f 1,25: Voor f 0,60. veste Cg 
ten Van dat, Van alles wat, een alleraardigst prentenboek, door tante Keetsz, 

15 voor f 0,40. verd U 
he Vertellingen. Geschiedenis van Ali-Baba en de Veertig Roovers, met 

plaatjes, prijs / 0,30 voor f 0,15. 1 Ha} 
che Vertellingen. Geschiedenis van Ali-Cogia,, Koopman te Bagdad, met 
jes, prijs f 0,30 voor j 0,15. . 
arsde. Kat, met 6 gekleurde platen, prijs f 0,90, voor f 0,40. 

vwitje en de Dwergen met 6 gekleurde platen, prijs 0,90, voor / 0,40. 
poester, met, 6 gekleurde platen, prijs -0,90 voor f 0,40. 

pone Slaapster in het Bosch, met 6 gekleurde platen f 0,90, voor f0,40. 
NG. Uit de Jongenswereld, met vier gekl. platen, prijs f 1,50 voor f 0,60; 
r Avonturen in het Wonderland, met gekl. platen 40 formaat, prijs f 1,25 
ROD rs Ke 
nipte Teekenmodellen voor de Jeugd, prijs. f 0,60 voor f 0,40. 

melschaduwen, nieuw vermakelijk tiüdverdrjf voor Oud en Jong, prijs 0,9) 
ï 0,50, 0,5% ah € \ SEE _ 

_Tooverboels voor Oud en Jong, prijs f 0,75 voor f 0,40. 
zegkaarten van Mlle. Le Norment in étui voor / 0,40. 

witputielijke Wonder-Enktkoker, prijs f 2,50 voor f 1,— 
tein Manrvar. Stuurman Flink of de schipbreuk. van de vrede, 4e druk met 

leurde platen. Prijs-f 1,80 voor 1,50. \ 
in Marrrar. De Kinderen van het Woud, 3e druk met gekleurde platen. 
1,80 voor 1,50. Hetzelfde werk in prachtband voor. / 2,20. 
EFMANN. Onder de Sneeuw begraven, met pl. Prijs. f 0,75 voors 0,50. 

OFEMANN, De Mag! van het Geld, met gekl platen, prijs f1,— voor f 0,50; 
FFMANN. Het beleg van Maagdenburg, een verhaal uit den 30jarigen 
net gekleurde platen. Prijs f 1,— in linnen voor f 0,75. 
Nieuwe Kinderwerkjes „Verhalen „Sprookjes, Vertellingen enz. enz: te zamea 

rschillende aardige soorten, met 48 fraaie platen. Prijs te zamen f-1,80, voor f1,20. 
rrassende Cosmorama voor de Jeugd, een nieuw soort prentenboek, met zes 

en een groot aantal kleinere plaatjes, die naar willekeur kunnen worden verwissel 
doende een. beweegbaar Prentenboek wordt. Prijs: f.1,50, voor { 0,15. 
us, een groot, boek met 8 platen. Prijs f 1,— voor-f 0,50.’ 
Ons Speelgoed, kleine vertelsels voor kinderen;, met 24 fraaie plaal- 

rijs fl,—, voor f 0,60, | 
Onze. Spelen kleine vertelsels voor kinderen; met 24 fraaie plaatjes. Prijs 

‚ voor f 0,60. ê 
e,- Kinderboeken. van AGATHA vormen te zamen een aardig geheel. 

gevallen van Pieter Spa, op zijn reis naar Londen, in proza, aan de jeugd 
steld door Acara, met 6 prachtige chromclithografien - Prijs f 1,50, voor fl; 
gevallen van Pieter Spa, op zijn reis naar Amsterdam, in proza, aan de jeugd 

door AGArHa, met 6 prachtige Chromolithografien. Prijs f 1,50 voor VD Pat 
reizen van Pieter Spa, door AGArga naverteld, zoo pas verschenen en 

„voor verminderde prijs verkrijgbaar, zijn spoedig uitverkocht, men ge 
us spoedig te bestellen. 5 

en. uit den Elzas, door Marcarerra S., 1 deel, prijs f 1,25, voor / 0,60. 
DES. Naar Jeruzalem en het Heilige Land, een reisverhaal, naar de 
tste en nieuwste bronnen. bewerkt, 8 deelen in één band met 13 fraai gekleurde 
en 2 kaarten Prijs f 6,—:; Voor f 2,40 
Es Het Mertevel, een verhaal voor jonge lieden, met 4 platen, 1 dee!, 
1,50. Voor f-0,90 in prachtband f 1,50. 
Es. Sleddermieke, een verhaal. Prijs f 1, —. Voor f 0,50. 
s… Levenservaringen, eene spookachtige verschijning, en 15 andere ver- 

Prijs f 0,90. Voor f 0,50. d 
et Gouden ree ei der Friezen, Een verhaal tijdens. Koning Radbot.d 

tand 698-719, met gekl. pl. Prijs /0,75. Voor f 0,59. Keurig gebonden voor / 1. 
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E. Genpgs. …_ Joker witten én rkél. e slade’ ui an 
lagen” tijdens de regering vär Graa win lem VE me Far. me vet ette 
Prijs f 0,75. Voor f 0,55. 

E. Genot. Dé Strijd ot Eet’ ded Bef’ verhaël tijdes in wiens 
schen Graaf Willem van Holland. a Lodewijk van Loon 1203191 Met PE de 
plateri. Prijs f 0,75. Voor f 0,56 zus 

E. Gerpes. De Zwarte Wolf. Een verhaal tijdens Graaf Dùk TI ad == 1039 
met” gekleurde’ platén. Prijs f 0,75. Voor f 0,55. Keurig’ gebonden v Ef ==: 

E. Gerpes. Erix en Fella. Ben verhaal tijdens het Botiedard schap det Babdribren E 
met de) Roineinen"54-52 V.O. met gekl. pl. Prijs-/ 0,75. Voor ne Ar ki # 

E. Gerpss. De Valkenier van den Vogeléizaüg. Eer verliäël tijdéns’ het 
leven van Jad-I, dem laätsten Sef uit het Hollindséhe Huis 12961300 miet 
gekleurde platen. ‘Prijs f 0,75. Voor f 0,55. 

P. Werpa. Pieter van. den’ Bróëk in Azië, of geschiedenis der tochiter dr verg 
geú’ van” dezen’ Nederlandschen’ Regulús, t deel met pl. Prijs f 2,50, voor rf © hk il 

P. Hoer. Het lot der Zwaften in deni Tränsfaal, niededeelingen’ omtrent de’slâv k 
eh wreedheden in’ de ZuidsAfrikaänsche republiek: Prijs f 0,95, vóor f0,60: 

De Draytons en de Davenants, eene geschiedenis uit den tijd väh den Bag le 
schèf’ Bufgeroòrlog' onder Kutel I, doot” de schrijfster van „de Fänilië ‘Schönberg | 
Cotta”, 1 deel, prijs f 1,60’ voör f 0,60. 4 

GARIBALDI. Priester dwang, of Rome in de 19e eeuw, 2 deelef Prijs” î5, jl 
Tijdelijk voór f 1. “a 

Uit Fanny Fern’ Portefeuille, lósdé schetsen, 1’ deel. Prijs jef 195. Vòór fo 0,56. 5 
HIRSMANN-.. Lóoit’ úaër Wetkön, Eené Roovergeschiedenis, oörspronkelijke Rouisâ, & 

2 At Prijs f 5,25 voór f.1,50._ Gr 
Dr. F. A W. Hurrer. Het Nijlschip en dò Karavaan, Réis cenef Bifgelsôtie Ha | 
ie Egypte, Palestiná eb Syrië, 1 deêl met 5 platen, prijs f 3,75 voor £, 0,90: 

_ Berra. Aveksaou De Mots van het legióer vaù eer, prij “0,50 voor f 0.30. Re 
G. Sráu. Tweede Zestal Zedelijke. Verhalën, 1 d bi ps tz, 50’voór. EN, 0,50. | 
Crarrreury. De bepoévingen vànven Schoolmeester, mef EP sf 0.90 voör foo: A 
Mevr. Courtmans. Moeder Danel, eéie hiene gen dede. 1 bvn { 
SLEECKX. De Planneft vaïi’ Peérjan, 1 deel, voor 6 

G: Booms. Oostenrijk en ko Dsndane: in dr cosp if 1856” ; 
‘Prùisser. Prijs'f 0,60 voor f 0,30 RE 

Dè Twaalf Maiden des” din vertelsels” in pfózá et póé ek met oute Ib rê 
oor f EENS 

_ Het Boöl def winsbanhieen, niëuwd vetsahemdgn vR ven : | 

0,40: 
De emakellike Gesabiedenle v. (Harlekijn. met 16 Hbtshepl: Prijs 0170. Vols fo) 
Fabelen va de Lafóntaîne opnieuw waverteld; met 16 eere plantjes "nhar Gus 
Doré en anderen Prijs f 0,90, thans f 0,60. 

Kinderdeuútes- en Wiegeliederen,’ vier diverse’ stúkjes, elk” met 6 plâatjes 
per stukje f 0,30, thans’ per’ stukje: / 0,20. 

KunstsAlbuùi, verzameling vän twaalt- keurige nieuwe’ bk naár schilder 
oude en nieuwe meesters. Handelswaarde /'5,— voór' f 1,25. Le 

Macohièke Bouwstukken; bloèmlezmg” van’ binner= en” buitenlaadscher letteren 
op ‘het gebied der vrijmetselarij, 4 deelen, per deel prijs id 3/60: Per-deel voor 

C. P. Tteve. Dé Nieuwe-geest des"Evangelies in zijne werken” en eischen. ks 
Prijs f 1,— voor f 0,50. 

Jan «dé Rijmer. (Jd. J. As; Goeverneuf) ‘Dames- en’ „Heeren Portretten, een 
prenteboek- voor kinderen=vär 17’ tof 77: jaar. prijs"{ 0,76: „rid ER 

Dichtlievende Uitspaaningen- voor ‘het: Gezelschâp;- luimige” Gediehten;” rijs f0, 50. ue 
J. van OorerwijK BRUIN. Luitge” Diohtstukje3, 2e’ vorz meling 13e: 

Prijs’ f 1,40 vóor / 0,60! dik 
J. A. Pix. Ernst en Luim, Poözij voof vrienden vari Deelamdt ú je) Prijs» fl ‚20 dok 
Souvenir Arnhémi, gezichten in den vorm eener roog;prijs'f 1y=vobr” 1015. 
Bloemtezing uit “Schiller's Gedichten, (in het Hoogd:) Prijs If 0,75” vóór fl 0.20: 20. 
Uit Madame Angot, geill. vitgave met pikante verzen, voór /' 0,80. 
Salori dé! Variétés,” le en 2e bundel, verzameling: van 19 en 17 Toonèelkfaki 12 

het’ Haogd, én” Fransch Ptijspèr bündel 71,50, voor'f 0590’ za Ee 

ng 
„se 



kiften eener Maag, uitgegeven doot cot ministér var Binnetiländsctie Zäken’, 
EL E 0,40. é 

o 
enstknöcht;’ bekekerf uit alléthande gétiehtsputiten;" éen’ luimig' hoekje door den 

er van de Dienstmeid. 2e druk. Prijs / 0,50. KAD O8 
K. Hardieiding’ vóor Dames en Heètenr om’ zelve hef Har te kappen, beneveris 
ke. miëdelen,. óm het uitvallefr én grijs worde van' let háár te’ belëtten: 88 
ijden met. plaat Prijs f 0/60 voor 7 0,25; 

ven onder de: Kúdiënen, twee verhalen, 1 deel met 4 platen. Prijs 
f 175 voor f' 0,75. Es {reuket 
Bate Tijdschrift voor Jongens, onder: redactie var’ ME, Matten Westérmäts jaargang 

865, twee zware deelen. Prijs f 5,—. Voor f'190% Need 
Bike In’ deze’ jaargarig komt o: a: voor: Dé verwonderlijke; ongehootdëen ondvere 

NE _ troffen avonturen van’ den’ jongen’ Mútichhausén. 
0, Tijdschrift voor Jongens, onder redaetië van’ M. Marten Westérman; jaarging 

‚twee: zware: deelen: met-12 platen Prijs f 5,— Voor f 1:90. 
Tijdschrift voor Jongens, onder redactie var M. Marten Westermatì, jaargang 
, twee zwate'deelen met 12’ plate” Prijs’ f 5 Vöòf PRgos Ast 
VEENENDAAL, Mäarten’ Kater, de groote Rerktiervormiër een ‘verhäal voor jonde 

lieden met’ gekleurde platen, Prijs / 1,30: Voor f 0,75 in: préeitband' voor ALE 
dl Couriaen. Herinneringen eenei naald; eén verhaal voór mêisjes met'8 
platen. Prijs / 1,60. Voor f 0,50. Ered Ei 

_C. van Meegdten. Beknopte Geschtedeinìs der Mythologie‘of Goden: 
et.17! plaatjes: (goderr ew: godinnen). Prijs' /°0,90* Voor / 0,60. 

A.C. van MrettéN. Geschiedenis der Apostelén, voor meerge- 
der jongelingên … Prijs:f 2,60 voor 70,60. Bh 
erijsTooneel voor de jeugd’ inhoudendedrië tooneelsthkjës 2edruk. Prijs f 030. 
tijdschrift voor de“ Nèderlandsehe- Jeúgd. - Prijs’ /’ 3,90 voor f 0,90. 

ne pi ás eel: Hemós- banden voor 1,25. 
bevat uitgezochte Verhalen, Nòvellet.”Reisbeschfijvingen, Kunstjes, Raadsels, 

ader, eriz. enz: ens. dn éénwoord uitmuntende lectweren bezigheid voor krapenen meisjes. 
pr MKinder-Courant, de beste en meest gezóchte löetuur’ voor de: Nederlandsche 
leugd, in folio formaat, jaargang 1873, 1874, 1875, elk'-met 52’ plátén' oth' uit 
B knippeny opte plakken; te bouwen, na’te teekenen, te'kléuren, enzi enz. Prijs 

0, woor slechts f'1,90 per jaargang. 
chtoyfers der Beswiteén, naar dé Ree et bescheiden’ vat een 
ekene,” 2 deelen Prijs f-7:-- voor'f 19 
ER? Vietor Emanuel, hist: ront. schets. 2 deëltjes, prijs 3,75 vóor f 0,60. 

HATTON.-Mation' Beelden: uit het levér té'New- York; 2'deelen: Prijs-/ 3:80 voor ft. 
em: BPaar, Schetsen: uit: het: Patiisohe leven, 1’ deel rijs f 1,80’ vóor f 0,75, 

GAS JERROLD. (schrijver van de Bedsermoenen.) Uitgezóechté Verhalen, 4 deelen, 
„860. Voor-f150: 5 
 D'Arrorry De Apostolische Zendbriëven: van’ Päatús, adn: de Thessa- 
en,. Corinthiers, Galaten en Romeitien in ‘hûn“oofsprórng, waârde’en regte 
s, uit het Engelsch, door-E; Gerdes“ Prijs f'1,— Voor f 0,40. 

GAAS Bebrs. Rijmbijbel: (Stichtelijke. poëzy) 2 druk. Piijs’/1,80. Voor f 0,50; 
cry Dagboek: gehouden: tijdens? het’ Vaticaarsék -Cöncihie; vertaald ‘door G-. 

Kits van Heyningen, L-deel: Prijs’4,50: Voor f 0,75: 
Bp Een ongedacht licht versprêidé dit’ werk’ over\ der’ loopen’ het besluit’ vän het 
PoGonoîlie, en draagt alle: blijken van nauwgezet en eëttijk’ onderzóek;-ter wijl 
‚_’tieéne zeep juiste voorstelling” rd vân” alles -wát''in” dien tijd te Romie vòor- 

hed 

EN 

ENT) 

FP _Nieuwe:Testam. aan kinderen verteld, 2e druk: Pfijs*f1,25. Voorf 0,60, 
Heine … Almanzor; u; a: Prijs:f-1,—. Voor f 0,80. 

„Herne; Uber Ludwig Börne. ie ed 1,—. Voor'f 0,80, - 
„El erne.…Höllenfahrt, -Prijs-/: 0,75. Voor /:6;80,° 



Aglaja, dn van Dameshand werken ink madeplaates, 2 jaag. Pr 
Voor f 0,60 per jaargang i 

A. Fokke SIMONsz. Verzamelde werken, 12 deelen. Prijs / Lais voor 
A. FoxKKE SIMONSZ, Spreekwoorden. Prijs f 1,80, Voor # 0,75. zur an 
A. Fokke Srmoxsz. Kronisch- Komisch Physo-Chemisch Woo rden= 

boek. Prijs f 3,—. Voor f 0,90. Sr Eee 
À, Fokke Sruoxsz. De Antieke Helicon. Prijs f 1,80. Voor. d 0, 75. à 
A Fokke Simonsz. De Moderne Helicon. Prijs f L80. Voor f 0,15. 
A. Fokke Simonsz, Nieuwjaarswenschen van Thomasvaer op de Br 

van Kloris en Koosje, in den Amsterdamsehen de: uitgesproken van de 
eersten Januarij 1802 tot den eersten Januarij 1809, 3e druk. Prijs £0,80 voor f 0,305 

P. G. Booms. Kissingen, eene episode uit den Oorlog van 1866-met platen en eene 
kaart. Prijs f 1,40 voor f 0,60. EE 

Door Ewitscrland. Savove en het Noorden van Italie, langs. a Middollans 
Zee en door Provence. Reisverhalen «en Indrukken, door J hr. Mr. D. EF. 
ArPnHeN. 1 deel: Prijs {-2,25 voor f 0,60. 

Brie maanden in Abyssinië, en in gevangenschap onder Koning Theod 
l deel, prijs f 0,75 voor f ,40 1e 

RapemacteR De Geheimen van een Klooster, prijs f 4, voor f 1,50. 
Middel-Eeuwsche Legenden en Spookjes, naar het Hoogd. 1 dl. Prijs f 1, 40. Voor gj 
Cazitus, Studien des levens, vrolijke karakters en beelden, 1 dl, Prijs f3, 40. Voor. d 
A. G. Bruinses. Herioneringen: uit het Jeven, nieuwe schefsen en „verhalend 
Prijs f 3,60. Voor 0.60. frr) > ON 

A. G. Bruinses. De Speler, ‚l deel. prijs {0,85 voor 0,80, (Ea EE 
Het Herkerleven in Nederland, Schetsen en Tooneelen uit de age an | 
papieren van gevangenen,-l deel prijs-f 1,40 voor f 0,50. aj 
Vergeet mij niet. Eerste Gedichten van FE, H. van LEENT. Prijs AL, — voor /{ 
Hwmor, honderd geestige teekeningen met tekst, gebonden. met lederen Tug: en rond 
hoeken en penmarmer op snee. prijst 0,75 voor f 0,50. d 

H. Martin. Het leven van Erasmus, met een ‘beknopt geschiedkundig over | 
van. zijn tijd. le deel, prijs f 2,50 voor f 0,90. 7 

Jores Ropensene. Me Nieuwe Zondvtoed, 4 deelen prijs f 3,20 voor 1 0 
A. J. Dieperink. Fen gemengd Huwelijk, een ‘verhaal uit onze! ager 

Prijs f_0.60 voor f 0,30. a 
Upgaix Orivies. Adolf’ Mory, een dorpsverhaal, 1 deel prijs 73. 20 voor. 7 o, D 
MarcaRtHa S. Spitg, een verhaal uit den Elzas voor f-@40. EE 
MARGARTHA S. Komsnaveltje, een verhaal uit-den Elzas voor f 0,10. en hk 
MarcaRTHA S. Het Huis in het-Bosch, een verhaal uit den Elzas voor. f O0. 
MaraartHaA S. De kleine Matthijs, een verhaal. uit den Elzas; voor! fO1O: 
Maraartaa S. De Vroaw van Mr. Matthijs, een verhaal uit den Elzas voor 
C. G. SaLrzMaN. Geschiedenis van den Huzaar Zwartmantel, 2 deelen 2e 

Prijs f 3,75. Voor -f 1 — 
C. G. SALTZMAN. Geschiedenis van Hendrik Ligthoofd, 2e druk.” Prijs 2. nbr 0 0 
C. G. SaLrzmanN, Geschiedenis,;van Simon Blaauwkool, 2e druk. Prijs /2. Voor / 
C. G. SaLrzmanN. Uitvoerig verhaal hoe Brust -Haverveld van een- wine een v 

_ is geworden, Se druk. Prijs / 2,40. Voor / O,50.. oel ie 
Juverrana.  Gedichten-door een student, Prijs f-0,70, voor P 040. ne Kl 
Het Hotel Garni te Scheveningen,-vier bouwcartons met handleiding, prijs / 1, 20 v voor 6, 
Drie jaren in het leger van den Paus, of de lotgevallen van een Pauselijk ole 

geaurende dien tijd. Prijs. / 0,80. Voor. 0,35. gel en 
De Pantoffelregering, of de kunst om alle- mannen onder het juk ee bre 

te beheerschen, een onmisbaar boekje voor. elke. vrouw. Vijfde druk. Prijs 
Kamper Uijen. Verzameling van Anecdeten en‚grappen in proza-en p 

bundels. per bundel voor f 0.40 AE 
Jon. FismrcisteE 8De Heerst om droamen wit te leggen, of 

beteekenis. van alle--droomen, gezigten, wersohijningen,. enz. met 130 
Derde druk. Priis f-0,60. 

Zwarte Uijen, Geïtustreerde Anecdoten « Prijs f0,40 voor fo, 15. 
De Goedkoepe Advokaat, of. ruim zes honderd Alphabetische ede van 

aard, geput. uit het Burgerlijk Wetboek, Arresten van den Hoogen Raad, besl 
singen van verschillende „Rechtbanken, Kantongerechten enz. enz. ten beste. ca 
woord. 161 bladz. Prijs f 1,—. Veer 075 ne 
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 Harr. Aardrijkskundig Handboek van Zuid Afrika, met eene groote fraaie kaart, N 9,60 voor / 090. rj ae SO E le Me dE vi et ht ui 4 RAL 

r Î 

Republiëk, enz, was verde 
Ds Wet eend e{3 Eri DN 

kst. fs 
C 60 Ulyssis van Ithaka, volgens Homerus, 3e druk met plaat, prijs £ 1,50 
060 pes io epsprus: derd SU ee) 
ABEL, „Beschouwingen, over den Pruissischen oorlog van 1866. Prijs f 1,— 

: MEPPEN. Bladen en Vruchten uit Luuther’s leven, met portret van Luther, 
s / 0,60 voor / 0,40. AN 9 B Ld anachaad ge in Aoi ok 

her’s leven en Tijd, tafereelen, schetsen en verhalen, 1 deel. Prijs / 1,50 voor /O, 25. 
IN CuMMING. Stemmen van den Nacht, uit het Eng., 1 dl. Prijs /1,85. Voor f 0,75. 
N Cummine. Het Leven en de Leer van’ onzen Heiland, uit het Engelsch, 

. Prijs / 5,80 voor / 1,90. ° à rn vreesde ar Paak. 5 
oek bevat de verklaring van het N. T., en mag een degelijk Huisboek ge- 

_ Vooral voor hen die belang stellen in de Transvaal is dit handboek aller 

md worden. - 
v CumMING. Het ware Levensgeluk, uit het Eng, 1 dl, Prijs 3,50. Voor { 9,90. 

Comuinc. Christus neemt de zondaars aan, uit het Engelsch, 1 deeltje. 
l—. Voor f0,50. _ ì tin iede ; hie 
CHELTEMA Ez, Woorden van stichting, eene bloemlezing uit de were 

der schrijvers van vroeger en later tijd, 1 deel, prijs f'2,40, voor f/ 0,75. In 
linnen band voor f 1,25. Weet Wee ke es! 

ASCHOKKE. Jezus Christus in de gemeente des Heeren op aarde, verzameld 
it de Stunden der Andacht, 1 deel. Prijs 1,75. Voor {0,175 . Gebonden voor ; 1,—. 

Ei ÖSCHOKKE. Gods grootheid en goedheid in de Schepping, 1 deel, 5e druk, 
tijs / 1,20. Voor £ 0,15, Gebonden voor f 1,—. 
INE. „Vorstin van Belgiojoso, Reisherinneringen uit Klein-Azië, Syrië en 

na, 1 deel. Prijs 7 2,90. Voor f 0,50.“ * et | | 

en, 2 deelen. Prijs f 6,39. Voor f 1,50. 
UsT Néanpen. Het Rijk van Christus, 2 deelen. Prijs / 4,40. Voor /1,25, 
EELIx. Brieven van een Burgerman over en tegen de moderne richting, 
REDES Zal, 20: voor f 0,30. 72707 DELEN a 

AN BERKUM. Antoinette Bourignon. een beeld uit de Kerkelijke geschiedenis der w. l deel prijs f 3,30 voor f0,25. «© pit 
J. Diest Lorcion. Beknopte Geschiedenis der Kerkhervorming. Voor /0,50. 
uitdeeling 12 Ex, ad f 0,45. 25 Ex. of meer ad f 0,40. | 

„ Diest Loreron. Geschiedenis van de invoering des Christendoms in Nee 
„1 deel, prijs f 1,80 voor f 0,50. Hate 8 

‚ Dresr Loreron. Hubertus Duifhuis, een tafereel uit den tijd der Kerk- 
| ng, 1 deel. prijs f 8,— voor f 0,15. se Ee 
ne: 204 Galilei in de lijst van zijn tijd, 2 deelen met vignetten, prijs f 5,80 
D S MITH. Verhalen uit de vroegste eeuwen des Christendoms, 1 deel prijs 

hd 

deelen, prijs f 9,— voor f 3,—. 
Es. Bijbel voor de jeugd, met een Voorwoord van Prof J. J. vn 
ER, 3 deelen. Prijs / 10,— voor f 4,50. Adot 

Pp H.Merre v’Auniené, Geschiedenis der Kerkkervorming; voor hetChristelijk BEET 

gewerkt door Ds, J. G. VerHoerr, uitgegeven door wijlen den Heer 

n. Prijs / 2.50. Voor f 1,25. 
Sterven en Herleven. Iets tot bestuur en troost op den weg naar „ 3e druk, Prijs f 0,90, Voor f 0,60, ri) Fitr 

Wee 

Mr En teer 

GUST N6ANDER. Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van het Christes ie 

| SONSTRAL. Geschiedenis van het-Husitismus van zijnen oorsprong in de 14e 



Prachtbijbel. Bevattende al de boeken van het Oude en Nieuwe Testament 
Apogryphen; volgens de Staten-overzetting opgehelderd door gelijkluidende plaa 
en aanteekeningen. Met tachtig keurig bewerkte staalplaten naar schilderije 

beroemde meesters, of gezichten der voornaamste plaatsen in de H. S. genoem 
naar de natuur geteekend door H. W. Barrett, op zijn jongste reizen doo 

Heilige land, Benevens een alphabetisch register op het Oude en Nieuwe Testa 
en een geïllustreerd familieregister om daarin naar oud vaderlandsch gebruik, dé 

huwelijken, geboorten en sterfgevallen aanteteekenen. Prijs / 69,55 voor f 15,—. 

De eerst aanvragenden ontvangen bovendien nog gratis als Premie de 

groote bekende prachtige Staalgravure Maria em Johannes terugkeen | 
rende van Jezus graf. Die fraaie Gravure kost in de meeste Plaatwinkelss 

À f12,— en is een waar sieraad in de huiskamer. _ EE 

Het Boek der Psalmen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, doop 

last van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, wi 

_drie berijmingen in den jare 1173, gekooren, mitsgaders de Formulieren van eenheid; 

_ de Liturgie en de Kerken-ordening der Gereformeerde Kerken. a 

Zoolang de voorraad strekt is Het Boek der berijmde Psalmen, (echte uitgaaf 

VAN VELZEN) verkrijgbaar voor slechts 75 cents in plaats van / 2,25, EO 

De Zaaiïer, onder redactie van Dr. M. Conen Sruamt, met platen, jaargang 1877, 

Prijs f 4,80, voor f 1,25. an 

De Zaaier voor de Huiskamer van Burger en Boer, jaargang 1874 met eene menigté 

fraaie platen. Prijs / 4,80, Voor f 1,50. In prachtband voor / 2. - Gn 

J.J. L. ren Kare. Hleine Gedichten Ze druk, netjes gebonden. voor / 0,754 

J. J. L. rex Kare. Sprookjes en Verhalen van H. C. Andersen, in dichte 

maat naverteld, prijs f 2,50 voor f 1,25. In prachtband voor f 1,90. Ki 
J.J. L. ren Kars. Gedichten van Kord Myromn, eerste volledige uitgaaf) 

prijs / 2,50 voor f 1,25. in 
J.J. L. ren Kars. Met boek Job in Nederduitschen dichtvorm overgebrachtg 

en toegelicht, 2e druk, prijs f 2,50 voor f 1,25. ng B 

| 

Hetzelfde werk le druk, prijs 3,90 voor f 1. Gebonden voor / 1,40. 

J.J, L. ten Kare. Wnoë. Verspreide en nieuwe Gedichten, prijs {8,25 voor / 1,50% 

Ia Prachtband voor f 1,90. hái BE 
J. J. L. ten Kars. Schemeravondstonden, prijs / 2,25 voor 1,28. 
Gevoel en Lied, jongste Gedichten van FREDERIK Wijsman. Ze druk. met ple 

Volksuitgaaf. Voor / 0,90. An 
G.H. J. Ervror Boswer. Gezamenlijke Gedichten, met voorbericht van J. J. Cremer el 

W.J. van Zeggelen en portretinstaalgravure Prijs / 2,75 voor. /1,50 inPrachtb. voor /2,28 
J.J. L. Ten Kare. De Planeeten, een Gedicht in negen zangen, groot formaat, allers 

prachtigst gebonden in rood linnenband, rijk verguld op plat en snede. Prijs f9 

tijdelijk voor f 4,25. | 
Ten einde de banden niet te beschadigen, wordt dit werk van den d 

J. J. L. ren Kare in koker afgeleverd. on 

Hetzelfde werk, in kleiner formaat. Prijs /3,60, voor f1,80, in prachtband voor # 

ALFRED TENNYsoN. Henoch Arden, uit het Eng. overgebracht door $.J. van den B 

bij het Nederlandsche Volk ingeleid door Ds. J.J. Lu. ten Kate met portret en Fac 

van den vertolker prijs f 3,50 voor f 0,90 in heel linnen prachtband voorf Z 

H.F, Tuuussen. Grieksche VP rouwen, Grieksche Liefde, prijs f 1,25 voor fO, 

WWE" Roserr Haxarrine. Ahasverus te lome. Gedicht in Zes Zang 

— metriseh overgezet door Dr. J. W. A, Huberts. Royaal 80, prijs f/ 7, 

f2,90. In Prachtband voor / 8,90. Re 

Dr. M. P. Lixpo. (Ouden Heer Smits.) De Opkomst en Ontwikkeling v 

Engelsche Volk, in zijne geschiedenis tot op onzen tijd (1874) gescnetst. 2 

Prijs f 5,50 voor / 2,25. f Ds 

Fa. Srecer. De Nippon-vaarders of het wedergeopend Japan, in schetse 

bekendste oudere en nieuwere reizen, 1 deel. 397 pag. met 140 Houtsne 

Prijs f 3,50. Voor / 1,80. Hetzelfde werk in Prachtband voor / 2,40. 

Aurora, Jaarboekje voor 1866, uitgegeven door W. J. HorpiJk, Keur va 

eu Poëzy, met medewerking onzer voornaamste Letterkundigen, met keurige Sta 

in Prachtband verguld op snee. Prijs f 4,90, tijdelijk voor / 1,50. en. 

Aurora, Jaarboekje voor 1867, uitgeven door W.J. Horpiuk, Keur van Pro 

Poëzy, met medewerking onzer voornaamste Letterkundigen, met keurige Staalplat 

Prachtband verguld op sneê. Prijs f 4,90, tijdelijk voor / 1,50e En 



Jaarboekje voor 1868, verzameld onder toezicht van W.J. Horpisk, Keur 
za en Poëzy, met medewerking onzer voornaamste Letterkundigen, met keurige 
n in Prachtband verguld op snee. Prijs f 4,90, tijdelijk voor f 1,50, 
voor 1871, Jaarboekje aan fraaie letteren en kunst gewijd, (zonder kalender) met 
staalplaten in allerkeurigste band en verguld op snee. Prijs /4,90, voor 1,90. 
voor 1872, 1873, 1874 en 1875, uitvoering gelijk als 1871 prijs per 

g f 4,90, per jaargang voor f 1,90. | 
bladzijden uit de geschiedenis van Neêrlandsch roem en grootheid, met een 

algravure. 1 deel prijs / 2,50 voor f 0,90, in prachtband voor f 1,35. Her 
oud: Het Verbond der Edelen, door A. J.de Bull. — De Watergeuzen, door 
L. Ten Kate. — Leiden in 1574 door H. J. Schimmel. — Het doodbed van Prins 
m I, door A. Beeloo. — De slag bij Nieuwpoort, daor Is. da Costa, — Chattam, 
W. van Dam van Isselt. — De dood van M. A. de Ruijter, door S. J. van den 
„— De Slag bij Waterloo, door S. J. van den Bergh. — J. J.C. van Speijk 
W. J. Hofdijk. — Oranje bij Bautersem, door W. J. Hofdijk. 
Bereuaus. De Volken van den Aardbodem, volgens hunne afstamming , 

ntschap en eigenaardigheden in regeeringsvorm, godsdienst, zeden, gewoonten 
derdracht, met 120 keurig gekleurde platen de natuur trouw gevolgd, 2 zware 
n prachtbanden rijk verguld. Prijs f 83,10. Voor f 20,—. 
Slechts een klein aantal ex. van dit kostbare werk zijn voorhanden. 
Gouw. De Gilden, eene bijdrage tot de geschiedenis van het volksleven, 
J1,— voor f 0,60, 
VAN LENNEP en J. TER GOUW. De Uithangteekens, in- verband met 
jedenis en Volksleven beschouwd, geïllustreerd met ruim 300 Boekdruketsen van 
. Zürcher. 2 deelen royaal 8vo. Prijs / 10,80, Voor f 5,20. In de originele 
tbanden. Prijs / 12,20. Voor f6 50. 
VAN LENNEP en J. TER GOUW. Het Boek der Opschriften, eene 
ige tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven, geïllustreerd met 
50 Boekdruketser van FE. W. Zürcher 1 deel royaal 8vo. prijs f 5,20 voor 
„ In de orgineele prachtband. prijs f 5,90 voor f 8,—. 

Deze aanbieding is tijdelijk. De prijs van deze unieke werken die wel in waarde 
vermeerderen, maar nooit verminderen, wordt later weder verhoogd. 
ehilderschool. Levensschetsen en Kunstwerken van eenige meesters uit de 
dsche en Vlaamsche scholen, uitgegeven onder redactie van Mr. C. Vosmaer, 

4o. prijs / 10,80 voor f 8,75. 

is Van dit kostbare prachtplaatwerk is slechts een beperkt aantal ex. voor deze 
‚geringen prijs verkrijgbaar. 
VAN GENABETH. Bloemlezing uit Nederlandsche Dichters, geheel omgewerkt en 
ermeerderd door J.W, A. Rensen. Vierde druk, 312 bladz. compres gedrukt. Voor /1. 

BE inhoud van bovenstaande gezochte bundel: 32 eas en beschrijvende ge= 
Beer _ dichten, 53 Lyrische gedichten, 20 Diedactische gedichten, 8 Dram. gedichten. 
aleen Leed. Zangen der liefde, in prachtbandje verguld op sneê. Prijs f 1,60. Voor f 0,50. 

Bee De allerfraniste, zoozeer gezochte, nog niet geëvenaarde, geïllustreerde 
Se Nederlandsche Volksboeken. De Oude Tijd. — Kennis en Kunst. 

de Kijd. Geschiedenis. — Maatschappelijk en huiselijk leven, — Monumen- 
__Volkseigenaardigheden. — Overleveringen. — Kùnst. — Nijverheid, — 
en, — Kleeding. — Volksverhalen. — Spreekwoorden. — Liedjes uit Noord= 
„Nederland. enz. enz. te veel om hier te noemen, alles met een menigte 

_ Zes verschillende jaargangen. Onder leiding van D. v.d. Kellen Jr, en 
Gouw. Prijs per jaargang / 3,90, aangeboden voor f 1,95 per jaargang. 

Elke jaargang is afzonderlijk verkrijgbaar. 
j en Kunst. Geillustreerd Volksboek, ter algemeene ontwikkeling, als: 
uigkunde — Nijverheid. — Fabriekwezen. — Uitvindingen en toepassingen. — 
kunst. — Beroemde personen. — Gedenkwaardige feiten. — Natuurkunde en 
rlijke historie. — Gezondheidsleer. — Staathuishoudkunde, enz. enz., alles rijk 
reerd in den trant zooals vroeger het Nederlandsch Magazijn. Acht verschillende 
ngen, onder leiding van T.C. Winkler en R. Koopmans van Boekeren, prijs per jaar- 
3.90, aangeboden voor f1,95 per jaargang. Elke jaargang is afzonderlijk verkrijgbaar 
, het grappigste boek der Wereld, verschenen in groot formaat. Jaargang 

en 1876, elk met meer dan 200 platen. Prijs per jaargang f 2,90. per 
Jaargang voor f 1.80. 
aedichten door Frans pe Corr, prijs / 1,90 voor / 0,35. 

_ 

0 
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Uit Mart en Leven. Poëry door W. C, van SENDEN, prijs 1,25 voor # 
rréotypen, en‘Nieuw Daguerréotypen 4e A. vaN DER Hoor Jr. APagu 

Volksuitgaaf, prijs f 1,25, voor / 0,90. EL eert dent 
me De die Bundel reeds viermaal is herdrukt, bewijst genoeg dat luimige Poës 

_ toch altijd welkom is. ….…— REE 
J. H. van Lummen. Moofdgebeurtenissen uit de Vaderlandsche Geschiedenis} 

in Schetsen en Afbeeldingen, met-12 keurige Chromolithographien , prijs / 1 
voor f 3,90. … úedtisene ii 06: zi eere dl. 

P. Veneens, Merkwaardige Personen uit Neêrlandsch Geschiedenis} 
tijdsorde verhaald. Voorafgegaan door de Geschiedenis van Ons Vaderland, 1 dee | 

lende Ornamenten voorkomen, uitgaaf 1877, prijs f 9,— voor slechts / 2,90. 

NB. Wie met zijn tijd wil meegaan, wie in zijn vak geld wil verdienen, weet, bij 

ondervinding dat degelijke voorbeelden onmisbaar zijn, Dat dit Werk van den He 
Boersma nu reeds wordt aangeboden voor nog geen derde van den prijs, is aan €&l 
samenloop van omstandigheden te danken; men bedenke echter, dat die prijs slech 
tijdelijk is. Zoodra een aantal ex. zijn verkocht, wordt de prijs verhoogd. al 

Aardrijkskundig Handwoordenboek van Nederland, of Alphé 
betische Opgave van de Gemeenten, Steden, Vlekken, Dorpen, Gehuchten, Buurten 

voorname Huizen of Buitenplaatsen, bewoonde en onbewoonde Polders, enz, met df 
vermelding,…in. welke provincie, rechterlijk arrondissement of kanton, en in wel 

hoofdkiesdistrict voor de benoeming. der leden van de Staten=(teneraal of Provincië 
Staten zij gelegen zijn; alsmede vermelding der afstanden van alle steden onderlig 
van alle dorpen tot ‚de nabijliggende steden en van de gehuchten tot de midde 
punten der gemeenten waartoe zij behooren; verder de volksbenaming en die vi 
de Koninklijke Academie van Wetenschappen, van vele plaatsen en de namen val 
plaatsen buitenlands, gelijkluidende aan die van plaatsen binnenlands; en eindelijk 
het cijfer der bevolking van elke gemeente op 1 Januari 1873, en gezindheid 
naar de laatste algemeene volkstelling, bewerkt door S. GILLE HERINGA, Ou 
Schoolopziener te Schiedam, Oud-Directeur van het Postkantoor te Utrecht. “B | 
3e druk prijs f 3,50 voor / 1,50. E 

Handelswoordenboek in vier talen, Hollandsch, Fransch, Engelsch, Duits 

Voor f 3,122. 2 
Reken eens hoe goedkoop dat is, alleen die twee groote Platen kosten ande 

f en nu ontvangt men alles te zamen voor slechts f 3,121/g. eN 
W‚_J. Horpijk, Leyden's Wee en Zegepraal, (1573—74) met platen 
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INHOUD DEZER AFLEVERING. 

Dr. J. E. Enklaar, VORMVERANDERING DER STOF. (Slot.) . . .. Blz, 38. 

EEN KAT EGELMOEDER ... 3... Ne Rl 76 
J. A. C. Oudemans, ONTDEKKING VAN TWEE PLANETEN BINNEN 

DE LOOPBAAN VAN MEROURIUS oe ee, 
W. M. Logeman, HeT LAATSTE NIEUWS VAN EDISON ...... re Oe 
DE CHORI VAN DEN ERIN » … 62. 

DE KLIMATEN DER NOORDPOOLSTREKEN ....... DANE vr 08, 

WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 

De nieuwe ster in de Zwaan. — Eigendommelijke lichtverschijnsels 

bij onweder. — Optische eigenschappen van lijm, gom en dextrine in 

platen. — Wrijvingstonen. — Eene subjectieve waarneming van warmte. _ 

— Hooren met twee ooren. — Nieuwe eenvoudige methode om zilver 

te ontdekken. — De chemische elementen. — Verhouding der spleetope- 

ningen der bladeren tot hunne uitwaseming. — Verschillend gekleurd 

licht in zijn invloed op het plantenleven. — Planten, geconserveerd in 

zout water. — Invloed van de doorsnijding der secretiezenuwen op de 

zweetklieren en de speekselklieren. — Het gebrom der vliegende insek- 

ten. — Voortplanting der bijen. — Zenuwstelsel der Cestoden. — Eozoön. 
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Met Bi lad ongev. 40 Cent, zonder Bijblad 30 Cent de aflev. Ke ee) 

ALBUM 

TUUR 
ONDER REDACTIE VAN 

P. HARTING, D. LUBACH en W. M. LOGEMAN 

1879 
_ Derde aflevering 

7 HAARLEM 

_H. D. TJEENK WILLINK 

In maandelijksche afleveringen van twee vel B 

_ 

Versierd met de noodige houtsneêfiguren in den tekst of steendrakplaten 



Uitgaven van H. D. TJBENK JEENK WILLINK, on Haarlem. 

KERSTTERTELLINGEN 
DOOR - 

H. DE VEER. 
In prachtband, verguld op sneê f 2,90; ingenaaid / 2,25. 

end 

FÉLIX CLÉMENT, CATHARINA F: VAN REES. 

BOND TOOKUNSTENAIRS HUZIKALE NOVELLEN 
van de zestiende eeuw tot op onzen tijd. E En De 6 

IK wee deeltjes in geillustreerd omslag f : 
Ee In prachtband, verguld op sneê j4,90. 

ea NE Ae Inmoup. Henri Carey. — De onder- - 
Met Register, bevattende de namen der onder- gaande zon. — Paganini’s dubbel- 

scheidene componisten en hunne compositiën. ganger. — Franz Schubert. — Ro- 

Prijs f 4,65. Herl Schumann. 

In prachtband verguld op sncê f 5,25. 

: _ Mevr. A. L. fen BOSBOOM TOUSSAINT. 

A. S. CARPENTIER ALTING, «| LAUBA'S KEUZE. 

„BEELDEN EN TYPEN 
UIT DE CHRISTELIJKE WERELD. | - __J. J. CREMER, 

Met talrijke houtgr L. | 
betendor 1876. Levend san. IC TREUSKE VAN TE ODE 

: Gebonden En 1,35. Ingenaaid f 0,90. 

ATR A a ELISE VAN CALCAR, 

Een geïllustreerd bäel voor Jongelui, UIT HEI LEVEN VOOR HEI LEVEN. ae 

DOOR Met portret van de Schrijfster. 

J. TER GOUW. Twee deeltjes. 

Gelonden f 2,25. Tugenaaid f 1,50. Per deeltje, gebonden f 2,95. Ingenaaid f 2,50 

NEDERLANDSE AMANAK VOOR 170 
De NEDERLANDSCHE ALMANAK munt uit door zijn rijken inh 0 ud 

en practische strekking; is een Jaarboekje voor dageliĳksch ge- 

bruik; bevat tal van Opgaven, Inlichtingen en Wetenswaardigheden,; die 

schier elk oogenblik te pas komen, benevens Platen en Portretten, Spoorweg= _ 

kaart van Nederland, enz 

Prijs 75 Cents, of franco per post, tegen toezending van een postwissel 

aan den Uitgever. | | | 

| Gebonden f 1,90. Ingenaaid f 1,20. ze 
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Zooeven verscheen de 

NEDERLANDSCHE ALMANAK 

voor 1819, 
Aan den Nederlandschen Almanak is van de zijde der dagblad- 

pers zoowel als van die des publieks een algemeene bijval geschonken. 

»Men verbaasde zich” — zoo luidde meestal het oordeel — »dat 

men voor zoo geringen pris zulk een fraai-geïllustreerden 

almanak kon leveren; 't was een prachtwerkje in +t klein; alleen de 

platen waren de 75 cents meer dan waard.’ — Was deze uitspraak 

op zich zelve al vleiend genoeg, de uitgever had toch nog veel liever 

gezien, dat men den rijken inhoud, de practische strek- 

king geprezen hadde boven den aangenamen vorm. Om dien 

inhoud is het hem voornamelijk te doen geweest. De Nederlandsche 

Almanak moest een jaarboekje zijn voor dageliĳksch gebruik, 

voor het naslaan van allerlei opgaven, die ieder burger van den 

Staat elk oogenblik noodig heeft, voor tal van wetenswaardig- 

heden, die allen standen te pas komen en die men, zoo beknopt 

bijeen, nergens elders vinden kan. De Nederlandsche Almanak moest 

niet alleen ingezien, maar telkens kunnen geraadpleegd worden; 

dat was zijn doel en daarin ligt zijn vaste toekomst. 

Om dien veelomvattenden inhoud meer en meer te doen waar- 

deeren, volge hieronder de korte opgaaf van hetgeen o.a. te vinden 

zal zijn in den 

Nederlandschen Almanak voor 1879. 
Kalender. — Maten en gewichten in O. en W. Indië. — Tarief van het zegel. — 

Spaartafel. — Waarde van vreemde muntspeciën in Nederlandsche munten. — Mun- 

ten in Nederland en zijne Overzeesche Bezittingen. — Bevolking van Ned. 0. en 

W. Indië. — Algemeene Kalender voor 1879. — Verklaring van den Almanak. — Zon- 

en Maaneclipsen in 1879. — Op- en ondergang der Maan in 1879. — Watergetij- 

den. — Maten en gewichten. — Kerkelijke feestdagen. — Planeten. — Regeerende 

Europeesche Vorsten. — Koninklijke Familie. — Ministers. — Ministers van Staat. — 

Ministeriën sedert 1848. — Voornaamste wetten van 1 September 1877 tot 

31 Augustus 1878. — Nederlandsche Ridderorden. — Adel, Hooge Raad 

van Adel. — Raad van State. — Staatsraden in buitengewonen dienst. — Eerste en 

Tweede Kamer der Staten-Generaal. — Algemeene Rekenkamer. — Kabinet des 

Konings. — Ministerie van Buitenlandsche Zaken. — Vertegenwoordigers van vreemde 

Mogendheden in Nederland. — Vertegenwoordigers van Nederland bij vreemde Mo- 

gendheden. — Consuls en Agenten van buitenlandsche Mogendheden 

en van Nederland buitenslands. — Ministerie van Justitie. — Rechtswe- 

zen. — Hooge Raad der Nederlanden. — Gerechtshoven. — Arrondissements-Recht- 



banken. — Kantongerechten. — Hoog Militair Gerechtshof en Auditiën. — Raad van 

tucht voor koopvaardijschepen. — Ministerie van Binnenlandsche Zaken. — Nationale 

militie. — Onderwijs. — Bestuur der provinciën. — Kunsten en Wetenschappen. — 

Koninklijke Academie van Wetenschappen. — Rijksadviseurs voor de monumenten 

van geschiedenis en kunst. — Rijksarchief. — Verschillende Bibliotheken. — Museums. — 

Kabinetten. — Koninklijke Muziekschool. — Medische Politie. — Ministerie van Ma- 

rine. — Schepen en vaartuigen van oorlog. — Sterkte der zeemacht voor 1879. — 

Directiën der Marine. — Corps Ingenieurs der Marine. — Inspectiën der Marine, — 

Ministerie van Finantiën. — Administratie der directe belastingen, enz. — Arrondisse- 

ment-Betaalmeesters. — Muntcollege en ’s Rijks munt. — Ministerie van Oorlog. — 

Koninklijke Militaire Academie. — Het leger. — Sterkte der verschillende wapencorp- 

sen. — Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. — Waterstaat en Publieke 

werken. — Raad van toezicht op de Spoorwegen, Stoomwezen enz. — Kamers van 

Koophandel en Fabrieken. — Nederlandsche Bank. — Ministerie van 

Koloniën. — Hoofdbestuur der Nederlandsche Koloniën. — Raden van Justitie 

op Java en in de Buitenbezittingen. — Departement van Finantiën en van 

Bipnenlandsch Bestuur. — Europeesch Gewestelijk Bestuur. —- Inlandsche Be- 

sturen (Java en Madoera). — Residenten en Adjunct-Residenten. — Be- 

sturen buiten Java. — Departement van Onderwijs, Eeredienst, Nijverheid, 

Burgerlijke. Openbare Werken, Oorlog, Marine. — Algemeene Rekenkamer. — Hoofd- 

bestuur van Nederlandsch West-Indië. — Ontwerp-Staatsbegrooting voor 1879. — 

Bedrag der Nationale Schuld op 1 Januari 1878. — Ontwerp-Begrootiag voor Neder- 

landsch-Indië voor 1879. — Universiteiten en Seminaria. — Kerkelijke 

Hoofdbesturen. — Herleiding van den tijd in Europa. — Brievenposterij. — 

Binnenlandsch en Buitenlandsch brievenvervoer. — Internationale en Tele- 

graphische Postwissels. — Telegraafdienst. — Telegraafkantoren 

in Nederland. — Spoorwegdiensten. — Tarieven voor reizigers op de 

Spoorwegen in Nederland; enz. enz. 

De Nederlandsche Almanak voor 1829 levert bovendien tal 

van Kunstplaten, benevens de portretten van onze aanstaande 

Koningin. — J. Schouw Santvoort. — Dr. P. Bleeker. — 

Dr. T. J. Stieltjes. — Frans Dunkler. — Voorts Spoor- 

wegkaart, enz. | 

Prijs 75 Cents. 

HAARLEM, November 1878. H.D. DJEENK WILLINK. 

De ondergeteekende verlangt door middel van den Boek- 

ROOD EN REDE EADE RANT EE 

een Ex. NEDERLANDSCHE ALMANAK voor 1879. 
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_ LEVENSSCHETS VAN WILLEM JACOB ’s GRAVESANDE, 

DOOR 

P. L. RIJKE. 

's GRAVESANDE behoort zeker tot de wis- en natuurkundigen, die ons 

land het meest tot eer hebben gestrekt; doch dat hem onder dezen de 

allereerste plaats zou toekomen, wordt door niemand beweerd. Heeft 

men den man ondertusschen eens van nabij leeren kennen, dan is er 

geen naam, voor welken men later eerbiediger buigt. Nooit toch leefde 

er een geleerde meer vrij van alle aanmatiging, en wien het voortdu- 

rend meer om waarheid, en om waarheid alleen te doen is geweest. 

Mogen de volgende regelen strekken om dien dunk meer algemeen 

te maken ! 

WILLEM JACOB ’SGRAVESANDE is geboren te ’s Hertogenbosch, den 

26 September 1688, dus in de dagen, waarin de tocht werd voorbe- 

reid, die onze republiek haar toppunt van grootheid moest doen be- 

reiken. Hij is voortgesproten uit eene oude patricische familie, de 

STORM VAN 'S GRAVESANDE'S, waarvan sommige leden zich echter kort- 

weg STORM of 's GRAVESANDE hebben laten noemen. De STORM VAN 'S GRAVE- 

SANDE's behoorden oorspronkelijk te Delft te huis, maar één er van, de 

grootvader van onzen WILLEM JACOB, had zich, kort nadat de stad in 

handen der Staten was gekomen, te 's Hertogenbosch gevestigd en was 

er, vooral door toedoen van FREDERIK HENDRIK, met onderscheidene aan- 

zienlijke en winstgevende betrekkingen bekleed geworden. 

5 
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66 LEVENSSCHETS VAN WILLEM JACOB S GRAVESANDE. 

Het gezin, waartoe de jonge ’s GRAVESANDE behoorde, was zeer talrijk, 

maar de vader was “Ontvanger generaal der beursen en geestelijke goe- 

deren gesticht voor de studiën, Controleur der licenten in de stadt van 

den Bosch’, daarenboven ‘Ontvanger der domeinen en geestelijke goe- 

deren van Z. H. den prinse van Oranje in zijne Baronie van Kranen- 

donck, de stadt Eijndhoven en andere heerlijckheden gelegen in de 

Meijerij van den Bosch”, en daar eenige dier betrekkingen ruime inkom- 

sten opleverden, kon hij, al ware hij zelf niet zoo vermogend geweest 

als ik wel genegen zou zijn aan te nemen, aan zijne kinderen eene be- 

hoorlijke opvoeding laten geven. 

Onder de leermeesters, met die opvoeding belast, heeft een zekere 

TOURTON behoord, wien de verdienste toekomt, het eerst bij den jeugdi- 

gen WILLEM JACOB de lust voor mathematische studiën te hebben opge- 

wekt. Ofschoon rouRrTON zelf een vrij goed mathematicus schijnt geweest 

te zijn, moet hij toch meermalen hebben verklaard, soms, om zijn leer- 

ling vooruit te blijven, dag en nacht te hebben moeten doorstudeeren. 

Het schijnt dat ’s GRAVESANDE te Leiden, werwaarts hij zich in 1704 

met twee zijner broeders begeven nad om er in de rechten te studee- 

ren, geen leermeesters gevonden heeft, die hem in zijne wis- en na- 

tuurkundige studiën van veel kulp zijn geweest; althans van onderwijs 

in de wis- en natuurkunde aan de akademie genoten, heeft hij later 

nooit gewaagd. Wij weten evenwel dat hij er zijne mathematische stu- 

diën niet heeft)laten varen, getuige zijn: Essai de perspective, dat uit 

zijn akademietijd is, en vóór zijne promotie geheel was afgewerkt. Hoe 

groot de ijver was, waarmede hij aan die verhandeling gearbeid heeft, 

blijkt uit hetgeen hij later wel placht te verhalen, namelijk dat hij op 

een collegie, ’t welk hem geen belang inboezemde, maar dat hij ter 

wille van zijn vader bezocht, onder het dicteeren niet opschreef wat 

opgeschreven moest worden, maar zich gedurende het geheele lesuur 

met zijne perspectief bezig hield. 

De drie gebroeders, te gelijk aan de akademie gekomen, hebben haar 

ook te gelijk verlaten. Alle drie zijn op denzelfden dag, den 25 Octo- 

ber 1707, in de rechten gepromoveerd en zijn ook alle drie, na hunne 

promotie, naar den Haag getrokken, om er zich op de rechtspraktijk 

toe te leggen. Of wirLeM JACOB aan die praktijk veel gedaan heeft, meen 

ik te mogen betwijfelen; althans in 1711 verscheen zijn Essai de per- 

spective, en twee jaren later zien wij hem, in vereeniging met eenige 

andere jongelieden, waaronder MARCHAND, SALLENGRE, ALEXANDRE, 
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st HYACINTHE en VAN EFFEN, het Journal littéraire oprichten, ’t welk spoedig, 

zooals bekend is, zoowel binnen als buiten ’s lands, een belangrijke rol 

gespeeld heeft. Ofschoon nu ’s GRAVESANDE in dit tijdschrift vele onder- 

werpen heeft behandeld, heeft niet één er van, zoover mij bekend is, 

op de studie van het recht betrekking; eenige zijn van wijsgeerigen 

aard, al de overige behooren tot het gebied der wis- en natuurkun- 

dige wetenschappen. 

Het Mssai de perspective door ’s GRAVESANDE vóór zijn negentiende 

jaar geschreven, en waarover JEAN BERNOULLI, dien men nooit van 

buitensporige ingenomenheid met het werk van een ander heeft be- 

schuldigd, zulk een gunstig oordeel heeft uitgesproken, had natuurlijk 

de aandacht van deskundigen tot zich getrokken; nog meer moest 

het doen eene verhandeling over de luchtpomp, geplaatst in het Mei- 

en Juni-nummer van het Jourzal Littéraire voor 1714. In die verhan- 

deling komen niet alleen zaken voor, waarvan meer dan één physicus 

van onzen tijd, zoo hij oprecht is, zal moeten verklaren, dat zij nieuw 

voor hem zijn, — men kan van dit stuk nog zeggen, dat het de eerste 

bekende verhandeling is, gewijd aan de theorie van een physisch werk- 

tuig. Het denkbeeld moest trouwens het eerst opkomen bij een man, 

voor wien het verbeteren van bekende en het uitvinden van nieuwe 

instrumenten de lust des levens zou zijn. 

Geen jaar heeft op den verderen levensloop van ’s GRAVESANDE gr00- 

teren invloed uitgeoefend dan het jaar 1715, het kroningsjaar van 

GEORGE Il. De Staten-Generaal namelijk hadden besloten zich bij die 

plechtigheid door een buitengewoon gezantschap te laten vertegenwoor- 

digen en hadden dit gezantschap opgedragen aan de heeren baron 

WASSENAER VAN DUYVENVOORDE Een BORSELE VAN DEN HOGE, en deze be- 

wezen aan het Journal Littéraire de eer van — wat zijn de tijden ver- 

anderd! — twee leden der redactie aan hun gezantschap te verbinden, 

namelijk ’s GRAVESANDE als eersten en VAN EFFEN als tweeden secretaris. 

Het kon niet anders of het vooruitzicht dier reis moest bij ’s GRA= 

VESANDE, nauwelijks 27 jaren oud, hoog gespannen verwachtingen op- 

wekken. Zoo hij het verlangde, zouden de aanzienlijkste kringen in En- 

geland voor hem openstaan. Hij zou zijn engelsche akademievrienden 

weer ontmoeten, daaronder de twee BURNeT’s, door wie hij zeker in ken- 

nis zou komen met hun vader, thans bisschop van Salisbury, den be- 

roemden Dr. BURNET, die, uit het geschiedverhaal van MACAULAY, ook 

ons zoo welbekende figuur. Hoe hoogen prijs moest daarenboven iemand 



68 LEVENSSCHETS VAN WILLEM JACOB ’s GRAVESANDE. 

van zoo veelzijdige ontwikkeling als ’s GRAVBSANDE er niet in stellen, 

in aanraking te komen met al die groote litterarische vernuften, die 

aan het tijdperk van ANNA’s regeering zoo veel luister hadden bijgezet. 

Doch er was voor hem weggelegd, wat, in zijne oogen, oneindig meer 

waarde dan al het voorgaande moest hebben: hij zou het grootste 

genie der eeuw, hij zou NEWTON ontmoeten ! 

Het onthaal, aan ’s GRAVESANDE te beurt gevallen, moet wel aan zijne 

verwachtingen hebben beantwoord, evenals zijn omgang, zoowel met 

NEWTON zelf als met Newton's volgelingen, gestrekt zal hebben om hem 

in diens leer en methode dieper te doen indringen. Ware zulks niet het 

geval geweest, hij zou niet, na het vertrek van het gezantschap, nog 

een jaar lang in Engeland zijn gebleven. Hij zelf schijnt op de wis- 

en natuurkundigen, met welke hij in aanraking kwam, een zeer 

gunstigen indruk te hebben gemaakt, niet het minst op NEwroN, die 

zieh dan ook zoo gunstig over hem tegenover WASSENAER uitliet, dat 

deze, na zijn terugkeer in Hoiland, hem ter vervulling van een leer- 

stoel aan de Curatoren der Leidsche akademie meende te moeten aan- 

bevelen. Een nabestaande van dezen WASSENAER, namelijk een WASSE- 

NAER VAN STERRENBURGH, was te dien tijde President-Curator, en tot 

dezen zal WASSENAER VAN DUYVENVOORDE zich waarschijnlijk wel in de 

eerste plaats hebben gewend. Wij kunnen dit echter niet opmaken uit 

de omstandigheid, dat, in het collegie van Curatoren, het initiatief omtrent 

’s GRAVRSANDES benoeming van WASSENAER VAN STERRENBURGH iS uitge- 

gaan; immers in die tijden was het alleen de voorzitter die voorstellen 

ter tafel bracht: men vindt althans nergens in de notulen gewag ge- 

maakt van de eene of andere motie van een gewoon lid afkomstig. Doch 

wat hiervan ook zijn moge, in de notulen van Ll Febr. 1717 leest men: 

“Den heer van STERRENBURGH heeft aan de heeren Curateuren en Bur- 

gemeesteren voorgedragen dat de professie eertijts bekleet bij den heer 

GRONOVIUs sal". nu al een geruijmen tijd was vacant geweest en het 

Theatrum Astronomicum, ’t geene jaarlijex met groote kosten moet wor- 

den onderhouden, mede seer langh buiĳten eenig gebruiĳck is gebleven, 

gevende derhalven hij heer van STERRENBURGH in bedenken of het niet 

dienstig voor de universiteiĳjt zoude wezen, na een (geschikten?} Pro- 

fessor Litterarum Humaniorum ende bijzonderlijek zoo een, dewelcke 

grondige kennisse heeft van de Grieksche taele, uiĳttesien, alsmede 

of daer niet een bequamen man soude te vinden sijn die de Astrono- 

mie en de andere partes Matheseos alhier soude kunnen doceren.” Daar- 
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op werd besloten dat men zich, “soude informeeren op de bequaemhey t 

van eenige persoonen, dewelcke daer toe soude in consideratie koomen, 

omme vervolgens hierop nader te worden geresolveert, zooals den dienst 

van de universiteijt sal koomen te vereiĳschen.” 

Eerst drie maanden later is de zaak op nieuw bij Curatoren ter ta- 

fel gekomen, namelijk in de vergadering van 19 Mei, toen Curatoren, 

zooals de notulen luiden: “naa rijpe deliberatie op de loffelijke getuiĳge- 

nisse die haar zijn voorgekomen van de naarstigheiĳt, geleertheiĳjt en 

verdere goede gualiteijten van den heer WILLEM JACOB ’s GRAVESANDE, goed- 

gevonden ende geresolveert hebben den voor” heer ’s GRAVESANDE, 

tot ords Professor Astronomiee et Matheseos op deze Universiteijt te 

beroepen op een Tractemt van Agt honderd guldens, ende de Privilegiën 

voordeelen en immuniteĳĳjten aan de selve professie dependeerende, en- 

de sal van deselve beroepinge aen de meergemelte heer ’s GRAVE- 

SANDE, bij de navolgende Missive kennisse werden gegeven’ 

Hierop volgt een deftige latijnsche brief aan ’s GRAVESANDE, waarin 

men, te midden van de gewone plichtplegingen, niet verzuimt te 

vermelden, dat al de kosten, aan zijne verplaatsing verbonden, 

zullen worden vergoed, en men er hem tevens opmerkzaam op 

maakt, dat zijne private collegiën “lwculentissimos reditus’’ kunnen op- 

leveren. 

Men zal wellicht met eenige bevreemding hebben gezien , dat ’s GrA= 

VESANDE, die aan zijne verdiensten omtrent Physica schier uitsluitend 

zijn roem te danken zou hebben, niet om Physica, maar om Astro- 

nomie en Mathesis te doceeren, naar Leiden is beroepen. Hij heet de 

opvolger van DE VOLDER te zullen, zijn, en deze onderwees immers zoo- 

wel Physica als Astronomie en Mathesis! 

De schijnbaar vreemde handeling van Curatoren laat zich echter uit 

den toenmaligen toestand te Leiden gereedeliĳk verklaren. 

Het is bekend dat het geven van publieke lessen oorspronkelijk de 

eigenlijke en eenige taak eens hoogleeraars was. Of hij buitendien pri- 

vate collegien zou geven was eene zaak die hem alleen aanging; hij 

was er in alle gevallen toe bevoegd, en die bevoegdheid strekte zich zelfs 

uit tot vakken, waarover anderen, ambtshalve, publieke lessen hadden te 

geven. Ofschoon die publieke lessen van lieverlede in hetgeen wij thans 

populaire voordrachten zouden noemen, waren ontaard, en de private 

collegien meer en meer op den voorgrond waren getreden, zoo waren 

de oude vormen, zoo als het zoo dikwerf gaat, toch blijven voort- 
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leven. De voLpeR was dan ook wel de officieele hoogleeraar in Physica 

en Astronomie en als zoodanig directeur van het Observatorium (het 

Theatrum Astronomicum) en van het Physisch Kabinet (het Theatrum 

of Laboratorium Physieum), doch dit had seneverDpius, die, na de ge- 

beurtenissen van 1672, om zijne rechtzinnige gevoelens, naar men be- 

weert, tot Professor in de Philosophie was benoemd, niet verhinderd 

tegenover DE VOLDER private collegien over Physica te geven, en dat 

wel in een jegens dezen zeer vijandigen geest. Strijd tusschen die twee 

mannen kon trouwens bezwaarlijk uitblijven, want evenzeer als DE 

VOLDER, ook op natuurkundig gebied, de Cartesiaansche philosophie 

was toegedaan, evenzeer meende SENGUERDIUS die philosophie ten krach- 

tigste te moeten bestrijden. Het schijnt dat pe vorper dien strijd einde- 

lijk is moede geworden; althans den 6den October 1705 zien wij hem, slechts 

62 jaren oud, in eene vergadering van Curatoren verschijnen om te ver- 

klaren, dat hij “eenige jaren herwaerts gedelibereert hebbende om sigh 

op eene gevoegeliĳke wijse van den Academischen dienst te ontslaan 

door verscheiĳjde toevallen daarin telkens verhindert geworden dog sedt 

een jaer herwaerts door zekere indispositie sijnde aangetast, die hem 

in sijne publijcque en particuliere institutie groot ongemak ende verhin- 

deringh bijbragt”, hij eindelijk tot het besluit was gekomen zijn pro- 

fessoraat neer te leggen, en daarom Curatoren kwam verzoeken “hem 

zijne demissie te verleenen, alsmede te permitteren, dat hij op den 

19den dier maand de voors. resignatie van sijne professie met eene 

publijcque harangue soude mogen afleggen’ Curatoren schijnen aan 

de “indispositie” van DE VOLDER, ofschoon zij van ernstigen aard 

was, geen groot gewicht te hebben gehecht, althans “naa gehouden 

deliberatie’’ werd door hen verklaard dat hun “dese propositie met veel 

verwondering ende niet minder leedwesen was voorgekomen” en zij 

daarom “geerne souden sien dat hij van zijn voornemen wilde desiste- 

ren’; doch het besluit van pr vOLDER stond vast, en aan zijn verzoek 

moest worden voldaan. Ondertusschen werd het alleen in zoo verre 

ingewilligd, dat hij van de verplichting tot het geven van onderwijs 

werd ontheven; zijne betrekking tot de hoogeschool bleef overigens 

onveranderd; men meende in die dagen, dat een hoogleeraar nog 

tot iets anders dan tot het geven van collegie dienstig kon zijn. 

Ook spreekt het van zelf dat aan Dre VvOLDER, die bij Curatoren 

hoog stond aangeschreven en het om zijne buitengewone verdiensten 

ook ten volle verdiende, vergund werd op den door hem voorgestelden 
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dag de oratie te houden, waarop hij zoo gesteld scheen te zijn. In die rede 

ondertusschen wordt nog wel over klimmende jaren en achteruitgaande 

gezondheid geklaagd, doch slechts zeer in het voorbijgaan; het is pr 

VOLDER duidelijk om iets anders te doen: hij wil niets meer te maken 

hebben met lieden, die in wetenschappelijke geschillen strijden “tanta 

eum vehementia tantaque animorum acerbitate, ac si de salute ageretur patria” , 

vooral niet meer met hen, die ‘‘palliare student veras litium causas et in 

suarum ineptiarum integumentum advocant Veritatem, Religionem, Causam 

Dei, Magna et Veneranda Nomina.’ In één woord, pe voLDER wil gedu- 

rende de jaren, die. hij nog te leven heeft, “se sibi totum dare.’ 

Nauwelijks was deze oratie uitgesproken, of er werden door SENGUERDIUS 

bij Curatoren * “ernstige instantien gedaan ten einde aan hem voortaen 

mogten worden toegestaan het gebruiĳjck van ’t Laboratorium Physicum 

mitsgaders van de instrumenten tot nu toe bij Prof, BURCHERUS DE VOLDER 

geëmploijeert tot het doen van sijne experimenten.” * 

Het schijnt dat tegen dit verzoek, dat eigenlijk had moeten worden 

afgewezen, bij Curatoren geene bedenkingen zijn gerezen. SENGUERDIUS 

was een man dien men niet gaarne voor het hoofd stiet; van de ver- 

beteringen, die hij aan de luchtpomp had aangebracht, was altijd veel 

ophef gemaakt, en wellicht heeft men gemeend, dat hem ten goede moest 

komen zijn onverdroten strijd tegen de Cartesiaansche philosophie, nu 

die philosophie op natuurkundig gebied van Newton den genadeslag 

scheen te hebben ontvangen. 

Ofschoon het verzoek van SENGUERDIUS werd ingewilligd, de inwil- 

liging ging gepaard met het voorbehoud, dat “die geene dewelcke in 

plaetse van den Heer pr voLpDeER met den titel van Professor of Lector 

Philosophiee sal worden gesurrogeert, sigh vant’ meergeme Laboratorium 

ende publijcque instrumenten mede sal mogen bedienen ende sal aan 

het overleg ende schickinge van haar worden overgelaten wat dagen 

ider in de week tot sijne lessen sal willen gebruiĳjcken…”’ 

* Notulen van 5 Nov. 1705. 

3 SENGUERDIUS had ook verzocht, dat “insgelijex reguard zoude mogen genomen wor- 

den op de diensten, die hij in den tijd van zes en twintig jaren in de qualiteijt van 

Professor of Lector Philosophie aen dese universiteijt hadde gedaen, ende diensvolgens 

deszelfs wedde met eene sortabele bijslage souden gelieven te verhoogen.’”’ Ook aan dit 

verzoek is voldaan en wel door eene verhooging van jaarwedde ten bedrage van f 200. 

Eene gelijke verhooging was aan SENGUERDIUS vier jaren vroeger, bij zijne benoeming tot 

Bibliothecaris, te beurt gevallen. 
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Toen ’s GRAVESANDE derhalve in 1717 beroepen zou worden, kon men 

zeggen dat er een titularis voor de Physica aanwezig was, en wat het 

bewuste voorbehoud van Curatoren betrof, dit sloeg, zal SENGUERDIUS 

beweerd hebben, op hem die DE VOLDER als Professor in de Philosophie 

zou opvolgen, en die opvolger was niet ’s GRAVESANDE maar BERNARD. 

Wat hiervan zijn moge, het stond vast dat ’s GRAVESANDE geen publieke 

lessen over physica zou hebben te geven, en hij zelf, in den brief aan 

Curatoren, waarbij hij het beroep aanneemt, gewaagt er van, dat hij 

slechts een gedeelte zal hebben over te nemen van de taak die op zijn 

voorganger rustte. 

’s GRAVESANDE heeft zijne betrekking den 22sten Juni ' aanvaard met 

het uitspreken eener oratie ‘‘de Matheseos in omnibus scientiüs, precipue 

in Physicis usu, necnon de Astronomie perfectione ew Physica haurienda.” 

Dat de jeugdige spreker, die daar was opgetreden, gekomen was om 

oude altaren af te breken en nieuwe op te bouwen, zal wel voor geen 

zijner toehoorders een geheim zijn geweest. Geen woord ondertusschen , 

dat voor een tegenstander pijnlijk kon zijn aan te hooren, is 's GRAVE- 

SANDE ontvallen. De naam van DESCARTES wordt zelfs niet éénmaal ge- 

noemd, maar dat de spreker de leer van NEWTON is toegedaan, wordt 

onverholen, ofschoon altijd op de aan ’s GRAVESANDE eigene wijze, uit- 

gesproken. Hij wacht er|zich ook wel voor, zich plus royaliste que le roi 

voor te doen; zoo wordtser b. v. met hetzelfde voorbehoud als door 

NEWTON van de algemeene aantrekking gewag gemaakt: de aantrekking 

is het verschijnsel, het is er niet de oorzaak van: Vis hec quecunque 

sit nomine designart debet. St corpus versus quod aliud fertur spectemus, 

vocatur Attractio, respeetu vero corporis quod pellitur vocatur' Gravitatio. 

* ALLAMAND heeft voor de Oeuvres Philosophiques et Mathématiques van 's GRA- 

VESANDE een levensbericht geplaatst, dat ik in bijna alle deelen heb gevolgd. In dit 

levensbericht nu wordt vermeld, dat ’s GRAVESANDE den l6den Juni was beroepen en den 

22sten dierzelfde maand, dns 6 dagen later, zijne oratie had gehouden. Die tusschenruimte 

van 6 dagen kwam mij zoo kort voor, dat er aan eene vergissing te denken viel. Ik 

verzocht daarom den heer DE BRUIJN Kops, secretaris van heeren Curatoren, het notulen- 

boek van het collegie voor het jaar 1717 te mogen inzien. Aan mijn verzoek werd niet 

alleen met de meeste bereidwilligheid voldaan, maar zonder dat ik er om verzocht had, 

werden nog andere notulenboeken ter mijner beschikking gesteld. Aan den heer DE BRUIJN 

Kors heb ik het dus te danken, mij te hebben kunnen vergewissen dat ’S GRAVESANDE 

wel den 22sten Juni zijne oratie had gehouden, maar dat zijn beroepsbrief reeds den 19den 

Mei was verzonden. 
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Hec nomina effectus non causam indicant, et qui in illis gualitates occultas 

designari clamant , hujusce Philosophie sibi minime justam formarunt tdeam. 

In de oratie zou, naar den titel te oordeelen, onder anderen het nut 

van de kennis der Physica voor de beoefening der Astronomie worden 

aangetoond. Menigeen ondertusschen zal, na het stuk gelezen te heb- 

ben, beweren, dat, wat dit punt aangaat, de inhoud geenszins aan 

den titel beantwoordt. Dit oordeel zou echter niet zeer billijk zijn. Men 

moet niet uit het oog verliezen dat het woord Physica voor ’s GRAVE- 

SANDE een veel ruimere beteekenis had dan voor ons. Volgens ’s arA- 

VESANDE behoorde ook tot de Physica wat wij thans de zuivere of 

theoretische Mechanica noemen, en het is van de kennis van die Me- 

chanica dat hij het nut voor den Astronoom heeft willen doen uitko- 

men. Daarenboven, was het nauwe verband tusschen Astronomie en het- 

geen ’s GRAVESANDE onder Physica verstond, aangetoond, dan was men er op 

voorbereid, dat de nieuwe professor in de Astronomie ook collegie over 

Physica zou geven. Dat ’s GRAVESANDE, toen hij zijn professoraat aan- 

vaardde, reeds vast besloten was physica te doceeren, lijdt bij mij geen 

twijfel, maar buitendien zou de toenmalige inwendige toestand der 

Akademie er hem van zelf toe gebracht hebben. Bij zijn optreden toch 

stond reeds hoog boven den gezichteinder de ster, die van heinde en 

verre scharen van weetgierigen naar Leiden deed stroomen; zouden die 

velen de Chemie hooren voordragen door een man als BOERHAAVE, de 

Physica daarentegen door een SENGUERDIUS, die de Cartesiaansche dwaal- 

begrippen wel voortdurend had bestreden, doch niet wijl hij zijne eeuw 

vooruit, maar integendeel wijl hij haar verre ten achteren was? Dat 

_)SGRAVESANDE overigens spoedig aan zijn plan gevolg heeft gegeven , 

blijkt reeds daaruit, dat de eerste uitgave zijner Physices Ilementa 

Mathematica in 1719 verschenen is, en dat hij in dit leerboek werk- 

tuigen beschrijft, waarvan hij zegt dat hij gewoon was ze bj zijne 

lessen te gebruiken. 

Wisten wij het niet van elders ‘dat die lessen zeer druk werden be- 

zocht, dan zouden de notulen van Curatoren het ons leeren. Curatoren 

zijn wel gewoon zich altijd, zoo als het fatsoenlijke lieden betaamt , 

Ll Wij vernemen het onder anderen uit een brief van VOLTAIRE aan FREDERIK IL, 

toen nog Kroonprins van Pruissen: “Je suis dans une ville où deuw simples par- 

ticuliers, Mr. BOERHAAVE d'un cóté, et Mr. 's GRAVESANDE de l'autre attirent quatre 

ou cinq cents étrangers.” 
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in hoffelijke bewoordingen omtrent professoren uit te laten, maar van 

tijd tot tijd komen in hunne notulen uitdrukkingen voor, die zij maar 

bij uitzondering, bij het huldigen van buitengewone verdiensten, bezigen, 

Zoo zij dan ook, 15 Maart 1724, na den dood van sENGUERDIUS, bij de 

overdracht aan ’s GRAVESANDE van het Laboratorium physicum van diens 

“geleertheiĳt en neerstigheiĳt’ gewagen, dan heeft men aan die woor- 

den geen groot gewicht te hechten : “neerstigheijt en geleertheijt” waren in 

die tijden, naar het schijnt, de gewone attributen van een professor; 

maar voegen Curatoren er bij, zoo als zij werkelijk doen, dat hij zijne 

collegien onder eene ‘“‘groote confluentie van studenten” pleegt te geven, 

dan kan men er op vertrouwen, dat de toevloed van hoorders, bij 

die collegien, inderdaad buitengewoon is geweest. Men behoeft trou- 

wens de Philosophia naturalis van SENGUERDIUS slechts te vergelijken 

met ’s GRAVESANDE's Mlementa Mathematica, om dien toevloed zeer na- 

tuurlijk te vinden. De physische wetenschappen gaan in onze eeuw 

zeker snel vooruit, zoo snel zelfs dat niet een ieder dien vooruit- 

gang even goed kan bijhouden, en er dus soms groot verschil is 

tusschen het onderwijs van professoren, geroepen hetzelfde vak te onder- 

wijzen, maar of er ooit in onzen tijd zulk een groot verschil is waar- 

genomen als tusschen het onderwijs van SENGUERDIUS en dat van ’s GRA= 

VESANDE meen ik te mogen betwijfelen. Wat toch te denken van een 

man, die twee jaren vóór het verschijnen van NEWTON's Principia nog 

op theologische en andere gronden beweert dat de aarde moet stil staan ? 

Doch oneindig meer dan door inhoud, verschillen die twee leerboeken 

nog door methode. Zoo onbepaald en nevelachtig de voorstellingen 

zijn bij sENGUERDIUS, zoo duidelijk en scherp is het alles bij ’s GRAVvE- 

SANDE. Ging men uit de school van sENGUERDIUS over in die van ’s GRAVE- 

SANDE, de overgang was uit de duisternis der middeleeuwsche scho- 

lastiek in het volle licht van onzen tijd. 

's GRAVESANDE heeft zijn leerboek getiteld: * Physices Elementa Ma- 

* Van de Physices Elementa Mathematica zijn drie uitgaven verschenen, de eerste 

in 1719, de tweede in 1725, de derde in 1742, het jaar van ’s GRAVKSANDE's over- 

lijden, zoodat de voorrede maar gedeeltelijk van zijne hand is. Fr bestaan van de 

Elementa twee vertalingen in het Engelsch, waarvan de eene bezorgd is door DESAGU- 

LIERS, en die twee uitgaven heeft beleefd, en ook twee in het Fransch, waarvan verreweg 

de beste is die van DE JONCOURT , door LANGERAK en VERBEEK te Leiden, in 1746, uitgegeven. 

ENGELMAN, Med, Dr. te Haarlem, had ook eene hollandsche vertaling willen leveren, maar; 
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thematica experimentis confirmata sive Introductio ad Philosophiam New- 

tonianam (Mathematische grondbeginselen der Physica door experimen- 

ten gestaafd of Inleiding in de Newtoniaansche wijsbegeerte). Onder- 

tusschen heeft het boek — althans in den vorm, waarin de twee eerste 

uitgaven zijn verschenen — niets van hetgeen wij thans onder een leer- 

boek over de Mathematische Physica verstaan, want alles wordt uit 

het experiment afgeleid, zoodat b. v. de eigenschappen der verschil- 

lende zoogenaamde enkelvoudige werktuigen één voor één bewezen 

worden door proeven met die werktuigen te nemen. — De door ’s GRrA- 

VESANDE gekozen titel was ondertusschen wellicht in zoo verre te ver- 

dedigen, dat de proeven moesten leiden tot natuurwetten die noodwen- 

dig mathematische vormen moesten aannemen. Het doel van ’s GRAVESANDE 

was klaarblijkelijk — hij komt er trouwens herhaaldelijk voor uit — 

geheel met zijn voorgangers te breken, en, onder verwerping van al 

hetgeen op hypothese rustte, niets aan te nemen dan hetgeen, hetzij 

langs mathematischen, hetzij langs proefondervindelijken weg kon wor- 

den bewezen. Daar nu de opleiding, die het meerendeel zijner toehoor- 

ders ontvangen had, hem niet toeliet den eersten weg zelfs gedeel- 

telijk te volgen, was hij wel gedwongen den tweeden in te slaan. Maar 

dan moest hij ook de instrumenten hebben, met welke die proeven 

genomen konden worden. Die instrumenten nu bestonden grooten- 

deels nog niet, hij moest ze dus uitdenken, en daarin heeft hij eene 

virtuositeit aan den dag gelegd, waarvan men de weerga nog niet 

had gezien. Het geluk heeft ook gewild dat hij ter zijner beschikking 

had de hand, die kon uitvoeren wat zijn brein had gewrocht. Geen land 

bezat toen bekwamer instrumentmakers dan het onze, en onder deze werd 

de allereerste plaats ingenomen door den te Leiden gevestigden JAN 

MUSSCHENBROEK, broeder van den hoogleeraar, die aan ’s GRAVESANDE is 

opgevolgd. 's GRAVESANDE zelf vermeldt hoeveel hij aan dien JAN MUS- 

SCHENBROEK verschuldigd was, die, volgens het getuigenis van ALLAMAND, 

ze is incompleet gebleven, dewijl ze geen genoegzamen aftrek vond; de kennis van het 

latijn was toen nog te algemeen verspreid. 

'S GRAVESANDE heeft, ten behoeve zijner leerlingen, van zijn Elementa eene verkorting 

gegeven onder ten titel: Philosophie Newtoniane Institutiones in usus Academi- 

cos. Lugduni Batavorwm apud Petrum van der Aa, 1724, in 80, Hiervan hebben 

twee uitgaven gedurende het leven van ’S GRAVESANDE het licht gezien, terwijl er twee 

na zijn dood zijn verschenen, maar van deze moet ALLAMAND eerder als auteur gelden, 

daar hij ze naar de derde uitgave der Wlementa heeft omgewerkt. 
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op bloot mondelinge opgaven van ’s GRAVESANDE, al het door dezen 

ontworpene wist uit te voeren, ALLAMAND voegt er bij, dat het afgele- 

verde wellicht beter had kunnen zijn afgewerkt, maar het was, zegt hij, 

stevig en beantwoordde volkomen aan het doel. Of physische instru- 

menten in die dagen beter konden worden afgewerkt, laat ik, ofschoon 

genegen voor MUSSCHENBROEK partij te kiezen, ter zijde; maar dat 

MUSSCHENBROEK's instrumenten stevig waren, kan ik getuigen, daar ze 

nu nog even goed te gebruiken zijn als toen ’s GRAVESANDE ze, ander- 

halve eeuw geleden, in handen kreeg, en dat zij aan het doel beant- 

woordden blijkt daaruit, dat in het Leidsche Kabinet de meesten door 

geene andere van nieuwere constructie zijn vervangen. 

Men denke echter niet dat de instrumenten van ’s GRAVESANDE d'un 

premier jet zijn. Vergelijkt men de afbeeldingen, die in de verschillende 

uitgaven der Mlementaì voorkomen, onderling, dan ontwaart men dat 

'S GRAVESANDE die instrumenten voortdurend is blijven verbeteren, zoo- 

dat men van zijne verzameling van instrumenten kan zeggen, dat zij 

meer dan eens is hernieuwd. 

Zelden is een auteur bij het schrijven van een boek aan het éénmaal 

ontworpen schrijfplan zoo getrouw gebleven als ’s GRAVESANDE. Hij houdt 

zich aan het besluit, dat er in zijn leerboek niets hypothetisch zal voor- 

komen, zoo stipt, dat hij, in weerwil van zijn eerbied voor NEWTON, 

van diens verklaring van de kleurverschijnselen bij dunne platen met 

geen enkel woord gewaagt. De vices facilioris reflevionis et facilioris trans- 

missionis worden niet ééns genoemd; maar, wat erger is, de wetten 

van HUYGENS omtrent de dubbele straalbreking worden, omdat zij op 

eene hypothese rustten, evenmin vermeld. ’s GRAVESANDE had onder- 

tusschen, even als WoLLASTON zulks later gedaan heeft, zich kunnen 

overtuigen, dat, die wetten geene louter theoretische wetten waren, 

en dat zij, onafhankelijk van eenige onderstelling omtrent de natuur 

van het licht, als volkomen juist te beschouwen zijn. Slechts ééne enkele 

maal is ’S GRAVESANDE ontrouw aan zijn beginsel, en men kan niet 

zeggen dat het geluk hem dan bizonder dient. Immers hij leidt de wetten 

omtrent de enkele straalbreking af uit eene hypothese, die later geble- 

ken is valsch te zijn. 

Wij hebben gezegd dat ’s GRAVESANDE in zijn leerboek geene mathe- 

matische betoogen had opgenomen. Hij schijnt echter later te hebben 

begrepen, dat zijne Klementa zonder die betogen toch bezwaarlijk als 

eene inleiding tot de werken van Newton, zooals de titel luidde, kon- 
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den beschouwd worden, en dat het overigens wel wenschelijk was van 

die Elementa een studieboek te maken voor hen, die verder in de mathe- 

matische wetenschappen gevorderd waren. Het zou echter te betreuren zijn 

geweest, 200 ’s GRAVESANDE, om zijn doel te bereiken, zijn boek voor de 

volgende uitgaven had omgewerkt en er het plan, waarnaar het ge- 

schreven was, aan had opgeofferd. Hij heeft het gelukkig niet gedaan, 

en die betoogen vindt men dan ook niet verspreid in den text, maar, 

als aanhangsels, achter sommige hoofdstukken. 

Men had het 's GRAVESANDE schier als eene misdaad aangerekend, dat 

hij nergens in zijn boek bronnen opgaf, nergens de namen meedeelde 

van hen, die zich omtrent het een en ander het meest verdienstelijk 

hadden gemaakt. Men was zelfs zoo ver gegaan van te vragen, of hij 

zijne lezers in den waan had willen brengen, dat men alleen aan hem 

en aan NEWTON al het nieuwe, dat in de laatste tijden gevonden was, 

te danken had. — Nooit zeker was er minder grond voor zoodanige be- 

sehuldiging. ’s GravrsANpr had reeds in de voorrede van de eerste uit- 

gaaf gezegd, dat de schrijver van een elementair boek niet geacht wordt 

iets nieuws, wat den inhoud betreft, te leveren, dat er dus geene spraak 

van kon zijn, dat hij, hetgeen hij meedeelt, voor eigen vinding wil laten 

doorgaan. Ik heb, voegde hij er bij, zonder opgave van bronnen, rechts 

en links genomen wat ik voor mijn doel noodig achtte — het heeft veel 

van het bekende gezegde van Morròre: “je prends mon bien où je le trouve” 

— jeder kan het zijne terug nemen, ik wil niets als het mijne beschouwd 

hebben. ’s GRAVESANDE is echter later voor den aandrang bezweken, en 

heeft in de voorrede der derde uitgave de bronnen, waaruit hij geput 

had, opgegeven. Die taak is echter voor hem geene lichte geweest, want 

hij had de slechte gewoonte van weinig of niets op te schrijven. Kwam 

er wat nieuws aan den dag, dan hechtte hij er veel meer gewicht aan 

dat nieuwe in zich op te nemen en te verwerken, dan zich den naam 

van hem, aan wien men dat nieuwe verschuldigd was, in het geheugen 

te prenten. 

Men zal het wellicht vreemd vinden, dat ik bij een boek, dat toch 

maar een leerboek was, zoo lang heb stil gestaan. Het zij mij echter 

vergund op te merken, dat men van dit leerboek kan zeggen: beschouw 

het al dan niet in het licht van zijn tijd, het is, wat methode en 

helderheid van voorstelling betreft, tot nu toe door geen ander geëven- 

aard. In de beste leerboeken van onzen tijd komen, en het zou onbil- 

lijk zijn er den schrijvers eene grief van te maken, tal van plaatsen 
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voor, die uit andere schrijvers zijn overgenomen; beproef of gij zooda- 

nige plaatsen bij 's GRAVESANDE kunt aanwijzen? Wel een bewijs dat zijn 

boek een nieuw tijdperk in het onderwijs der experimenteele physica 

heeft geopend. — Ondertusschen wil ik gaarne erkennen dat de tijd voor 

leerboeken in den trant der Mlementa voorbij is. In hoeveel gevallen toch 

komt men met een kort mathematisch betoog veel verder dan door 

een grooten omhaal van proeven? Wij hebben, helaas, niet meer uit- 

sluitend naar den weg te vragen, waarop het minst aantal moeiliĳk- 

heden voorkomen, wij weten maar te zeer dat wij den kortsten heb- 

ben in te slaan. 

Het is klaarblijkelijk dat een boek, waarin de Philosophia Naturalis 

van vroeger in zoo geheel nieuwe vormen te voorschijn trad , den schrij- 

ver spoedig eene groote bekendheid moest doen erlangen ; en inderdaad, er 

is een tijd geweest waarin ’s GRAVESANDE de meest bekende natuurkun- 

dige van Europa was. De brieven van vorLrArrE onder anderen, die het- 

geen er in de fransche litterarische kringen van dien tijd omging, zoo 

levendig teruggeven, leveren er meer dan één bewijs van. 400 VOLTAIRE 

zelf, op het einde van 1736, na, uit vrees van wegens de uitgave 

van den Mondain te worden vervolgd, zijne schuilplaats bij de markiezin 

DU CHATELET, te Cirey in Champagne, verlaten te hebben, besloot naar 

Holland de wijk te nemen, was het hoofdzakelijk, omdat hij er ’s GRAVE- 

SANDE zou kunnen ontmoeten, in wien hij den man meende te zullen vin- 

den, die hem het best omtrent zijn Mlements de la philosophie de Newton, 

die hij voornemens was uit te geven, van raad zou kunnen dienen. Wij 

weten dat VOLTAIRE toen eenige weken in ons land heeft vertoefd, grooten- 

deels te Leiden, waar hij trouw de lessen van ’s GRAVESANDE heeft bij- 

gewoond. ! 

Al mogen wij aannemen dat ’s GRAVESANDE het door hem te geven 

onderwijs als zijne hoofdtaak heeft beschouwd, zoo zoude men hem 

echter onrecht doen, door te gelooven, dat hij ook niet in het belang. 

der wetenschap werkzaam was en’ dat de door hem in de Wlementa 

beschreven werktuigen slechts tot collegieproeven konden dienen. Men 

* Hoe gaarne zouden wij iets naders weten van den indruk, dien voLrarre op de def- 

tige Leidsche professoren van dien tijd gemaakt heeft! Van ALLAMAND vernemen wij alleen 

dat ’S GRAVESANDE “admirait la facilité avee laquelle Mr. ve vorraire evprimait des 

choses qui ne semblent guères susceptibles des ornemens du langage.” Toen ALLAMAND 

dit schreef, in 1774, was voLrAIRE nog in leven, en hij heeft klaarblijkelijk niets wil- 

len zeggen, dat voor dezen onaangenaam zou zijn aan te hooren. 
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denke slechts, wat het tweede punt betreft, onder anderen aan de door 

hem verbeterde dubbele kraanluchtpomp met den vernuftig uitgedach- 

ten toestel voor de automatische beweging der kranen, inzonderheid 

aan zijn door een uurwerk bewogen heliostaat, * waardoor, voor het 

eerst, de richting der zonnestralen onafhankelijk werd gemaakt van de 

verplaatsing der zon aan den hemel, eene vinding van zoo groot be- 

lang, dat zij alleen den naam van ’s GRAVESANDE zoo lang als de weten- 

schap zelve zal doen voortleven. Doch ook met meer dan één onder- 

zoek, voor de zuivere wetenschap van het hoogste belang, heeft 

'S GRAVESANDE zich bezig gehouden. Zoo heeft hij de physische wetten, 

waaraan gespannen snaren en veerkrachtige lichamen in ’t algemeen 

gehoorzamen, langs proefondervindelijken weg met eene nauwkeurigheid 

nagegaan, die vóór dien tijd niet was geëvenaard, zoodat dan nog, op den 

huidigen dag, die proeven in alle leerboeken over de natuurkunde worden 

vermeld. ’s GRAVESANDE is ook zeer betrokken geweest in den strijd omtrent 

de vraag, hoe men de kracht die in een lichaam, dat in beweging is, geacht 

werd te huisvesten, moest meten. Dat die kracht evenredig moest zijn 

aan de massa van het lichaam, was een punt, waaromtrent allen het eens 

waren; doch hoe was het gesteld met de snelheid? Was de kracht 

eenvoudig evenredig aan de eerste of was zij evenredig aan de tweede 

macht dier snelheid, met andere woorden, moest de hoeveelheid van 

beweging of moest de zoogenaamde levende kracht van het lichaam tot 

maat dier kracht worden genomen? Uit hetgeen muyeeNs, echter zon- 

der zich in de vraag zelve te verdiepen, geleerd had, vloeide voort dat 

de kracht evenredig zou zijn aan het vierkant der snelheid. Hij nam 

toch tot maat de verticale hoogte waartoe het lichaam onder den in- 

vloed van de snelheid, die het bezit, kan stijgen, en die hoogte was, 

dit werd algemeen erkend, evenredig aan het vierkant dier snelheid. 

De vraag, waaraan HUYGENS geen opzettelijk onderzoek had gewijd, 

was later door LEIBNITz opgevat, en deze had niet geaarzeld uit te spre- 

ken, dat men werkelijk de massa vermenigvuldigd met het vierkant 

der snelheid, tot maat der bewuste kracht moest nemen. Newton had, 

maar ook zonder in de vraag dieper in te gaan, het in zijn tijd gang- 

t Onder meer andere toestellen van ’s GRAVESANDE is ook zijn oorspronkelijke heliostaat 

door mij gezonden naar de historische tentoonstelling, twee jaren geleden, in het Ken- 

sington-Museum gehouden. Men heeft er te Londen voor dit Museum een facsimile van 

vervaardigd. 
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baar gevoelen aangenomen, dat de kracht beschouwd moest worden 

als evenredig te zijn aan de eerste macht der snelheid on dit was voor 

de engelsche wis- en natuurkundigen voldoende geweest om zich, ook 

in deze quaestie, tegen LEIBNITz te verklaren. Daar nu schier alle fran- 

sche geleerden hun voorbeeld gevolgd hadden, kon men zeggen dat 

er een tijd was, dat het gevoelen van rerBNitz alleen in Duitsch- 

land verdedigers had. Ook ’s GRAVESANDE deelde in de algemeene ziens- 

wijze, maar was verstandig genoeg om in te zien, dat in dien stand 

van zaken experimenteel onderzoek niet overbodig zou zijn, en dat hij 

wel zou doen met zelf de handen aan het werk te slaan. Daartoe liet 

hij vervaardigen drie koperen bollen, wat den uitwendigen vorm be- 

trof, zoo veel mogelijk aan elkander gelijk; de eene bol A was mas- 

sief, de twee anderen, B en C, bestonden ieder uit twee holle hemi- 

spheren, die in elkander geschroefd konden worden en zoodanige dikten 

hadden, dat de gewichten der drie bollen A, B en C tot elkander ston- 

den als3:2: 1. Het is duidelijk, dat, liet men twee dier bollen, b. v. 

Aen B, van zoodanige hoogten op eene massa weeke klei vallen, dat 

de snelheden, op het oogenblik van aanraking, evenredig waren aan de 

vierkantswortels van 2 en 3, met andere woorden liet vallen van hoogten 

evenredig aan 2en3, men dan in de klei holten zou krijgen, die, zoo 

LEIBNITZ gelijk had, even diep zouden zijn. Toen ’s GRAVESANDE nu de 

proef ging doen, verwachtte hij dat de diepten ongelijk zouden zijn, 

en dat hij, om gelijke diepten te krijgen, bij eene tweede proef aan de 

lichamen snelheden aan 2 en 3 evenredig zou moeten geven. Doch zie, 

beide proeven vielen gansch anders uit dan ’s GRAVESANDE verwacht had, 

geheel ten voordeele van LriBNimz. Die onverwachte uitkomst deed 

hem luide uitroepen: “Wel, dan ben ik het, die ongelijk heb,” welke 

uitroep zijn zwager SACRELAIRE, die zich bij toeval in hetzelfde vertrek 

bevond, naar hem deed toesnellen met de vraag, wat er toch gaande 

was. Daarop werden de proeven voor SACRELAIRE door ’s GRAVESANDE 

herhaald en wel met eene opgetogenheid, die, volgens het zeggen van 

SACRELAIRE, niet grooter had kunnen zijn, indien de proeven zoo als 

hij, 's GRAVESANDE, verwacht had, waren uitgevallen. ! 

Het is er verre af, dat die experimenten, welke ons zoo beslissend 

voorkomen, en waaraan ’s GRAVESANDE nog een groot aantal andere, 

1 Een Italiaansch geleerde, markies PoreNr, had vroeger soortgelijke experimenten 

genomen, die echter eerst later ter kennis van ’s GRAVESANDE zijn gekomen. 
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alle tot dezelfde uitkomst leidende, had toegevoegd, de tegenpartij 

tot erkenning harer dwaling hebben gebracht. De strijd is integendeel 

heftiger dan ooit voortgezet, en daarbij is ’s GRAVESANDE voor het eerst en 

het laatst afgeweken van zijn stelregel, van nooit op persoonlijke aan- 

vallen te antwoorden. Een bekend theoloog, SAMUEL CLARCKE, dezelfde 

die de optica van NEwroN uit het Engelsch in het Latijn heeft vertaald, 

had niet alleen gezegd !, sprekende van LEIBNITZ, HERMAN, ’S GRAVESANDE 

en BERNOULLI: “that in mathematieks themselves which are a real science, 

and founded in the necessary nature of things, men of very great abilities 

in abstract computations, when they come to apply those computations to the 

nature of things, should persist in maintaining the most palpable absur- 

dities and in refusing to see some of the most evident and obvious truths , 

is very strange,’ hij had er nog bijgevoegd, dat zij, @% order to raise 

a dust of opposition against Súr ISAAC NEWTON's Philosophy, the glory of 

which is the application of abstract Mathematicks to the real Pheenomena 

of nature, have for some years insisted with great eugerness, upon a prin- 

eiple which subverts all science and which may easily be made appear (even 

to an ordinary capacity) to be contrary to the necessary and essential 

nature of things.” Het is alleen tegen de laatste aantijging — het overige 

beteekent volgens ’s GRAVESANDE alleen, dat er een punt was, waarom- 

trent hij het ongeluk had met den heer crARCKE van gevoelen te ver- 

schillen, — het is alleen tegen de laatste aantijging, waarbij hij in 

zijne piëteit jegens NEwroN werd aangerand, dat ’s GRAVESANDE in ver- 

zet is gekomen. — NewroN had zich overigens den strijd, die in zijn naam 

heette gevoerd te worden, weinig aangetrokken. Zoowel zijne hooge ja- 

ren, verklaarde hij in 1725 in een onderhoud met graaf BENTINCK, als 

bezigheden van een geheel anderen aard hadden hem belet zich met de 

zaak in te laten. Het gesprek verder voortzettende, liet hij zich om- 

trent ’s GRAVESANDE uit in bewoordingen, die aartoonden dat deze nog 

even hoog bij hem stond aangeschreven. 

Ik geloof ondertusschen dat ’s GRAVESANDE wijzer gehandeld zou hebben , 

zoo hij ook de persoonlijke aanvallen van CLARCKE als niet gedaan had be- 

schouwd en zich vergenoegd had met, zooals hij gewoon was, de aange- 

voerde argumenten, zonder vermelding van eigennamen, te weerleggen. 

Behoefde ’s GRAVESANDE zich te bekommeren om lieden, wien men kon 

doen gelooven, dat hij in staat was NEwroN met heftigheid te bestrijden ? 

1 Phil. Trans. 1128, Numb. 401, p. 382. 
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Het was zeker op experimenteel gebied dat ’s GRAVESANDE het meest 

schitterde, maar het was hem toch gegeven soms op mathematisch 

terrein op te treden met een kort betoog, dat even, zoo niet meer, 

afdoende was als de langwijlige bewijsvoeringen, waarvan men zich tot 

nu toe bediend had. Daarvan heeft hij onder anderen een blijk gegeven 

in den strijd, die ons bezighoudt. ' Het betoog, waarbij ik zoo veel 

mogelijk de terminologie van den tijd volg, komt ongeveer op het vol- 

gende neer. Onderstellen wij dat we een lichaam hebben dat zich vol- 

gens eene bepaalde richting AB beweegt met eene snelheid gelijk aan 

V, en laten wij er nu gedurende een tijdsverloop t op werken, volgens 

eene op AB loodrechte richting CD, eene kracht P, die aan het lichaam, 

in dat tijdsverloop é, eene snelheid gelijk aan V, kan geven. Daar de 

twee richtingen AB en CD loodrecht op elkander staan, zal de kracht 

P na het tijdsverloop t hare volle werking op het lichaam hebben uit- 

geoefend, en zal omgekeerd de aan AB evenwijdige kracht, die in het 

lichaam aanwezig was, geene wijziging hebben ondergaan. De totale 

kracht in het lichaam aanwezig, zal dus gelijk moeten zijn aan de kracht 

die er reeds in was, vermeerderd met de kracht die er bij gekomen is. 

Neemt men nu aan, dat die krachten gemeten moeten worden door 

de eerste machten der respectieve snelheden, en noemen wij V, de 

resulteerende snelheid, dan zal men moeten hebben: 

Vv; = V, + V, 

doch dit is niet mogelijk. Neemt men daarentegen aan, dat de krach- 

ten evenredig zijn aan de vierkanten der snelheden, dan moet men hebben: 

VN VS 

en deze vergelijking is, zoo als wij weten, volkomen juist. 

's GRAVESANDE is nog door den gang van zijn onderzoek gevoerd tot 

proeven, waarvan wellicht noch hij noch een zijner tijdgenooten de volle 

portée heeft ingezien. Hij heeft namelijk een toestel uitgedacht, * waar- 

mede men proefondervindelijk kan bewijzen, dat, wordt eene bepaalde 

hoeveelheid mechanisch arbeidsvermogen onder zeer verschillende omstan- 

digheden verbruikt om een lichaam in beweging te brengen, dit lichaam 

* Supplément à U Essaî sur le choe des corps. Journ. Litt.T. XII p. 190 et Oeu- 

vres Phil. & Math. T. IL. p. 250. 

3 Nouvelles expériences sur la force des corps en mouvement. Journal historique 

de la république des Lettres T, III. p. 374. Oeuvres Phil. & Math. T. 1. p. 280. 

Physices Hlementa Mathematica, Ed. III, T. I, $ 745, p. 209. 
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altijd gelijke snelheid zal erlangen. Men stelle zich een ongeveer 1 meter 

lange staaf voor, die om een boven aangebrachte horizontale as vrij 

kan draaien, en waaraan op twee verschillende afstanden twee loopers 

(cursores) zijn vastgeschroefd. Die cursores zijn voorzien van schijven 

van gelijk gewicht, die men er van kan verwijderen en dan vervan- 

gen door eene veer, die evenveel als elk dier schijven weegt. Wan- 

neer men nu de veer achtereenvolgens aan elk der cursores aanschroeft 

en haar telkens even sterk tegen een onbewegelijk lichaam aandrukt, 

met dien verstande dat de staaf altijd denzelfden verticalen stand in- 

neme, dan zal men de staaf, bij het losspringen van de veer, telkens 

denzelfden hoek zien beschrijven, met andere woorden het zwaartepunt 

van de stang zal altijd tot dezelfde verticale hoogte worden opgevoerd, 

hetgeen in zich sluit, dat de staaf telkens dezelfde snelheid moet heb- 

ben verkregen. 

Ik heb boven gezegd, dat wij ons moeilijk kunnen voorstellen, hoe 

het mogelijk is geweest den strijd, na het bekend worden van ’s arA- 

VESANDE's proeven, nog verder voort te zetten. Willen wij echter bil- 

lijk zijn, dan moeten wij erkennen, dat het geschil grootendeels daar- 

uit was voortgesproten, dat men niet was aangevangen met de woorden, 

waarvan men zich bediende, scherp te definieeren en dat dit verzuim 

tengevolge had gehad, dat hetgeen de een onder het woord kracht ver- 

stond, hemelsbreed verschilde van de beteekenis, die een ander er aan 

hechtte, om niet te spreken van hen, die, naarmate het hun te pas 

kwam, aan het woord dan deze dan gene beteekenis toekenden. Men 

kan dan ook zeggen, dat beide partijen, tot op zekere hoogte, gelijk en 

ongelijk hadden; immers op de vraag: welke verhouding moet er be- 

staan tusschen twee onveranderlijke krachten , die twee in beweging zijnde 

lichamen in gelijk tijdsverloop in rust moeten brengen, antwoordt ieder 

thans: dezelfde verhouding als tusschen de hoeveelheden van beweging der 

lichamen die men beschouwt; terwijl op de vraag: welke is de verhou- 

ding tusschen de hoeveelheden arbeid welken beide lichamen bij het over- 

gaan tot den stand van rust verrichten, even eenparig geantwoord 

wordt: dezelfde als tusschen de levende krachten dier lichamen. 

Men zal ongetwijfeld met bevreemding vernemen, dat een man als 

)S GRAVESANDE, die zijn tijd in vele opzichten vooruit was, door den 

landgraaf van Hessen naar Cassel ontboden om zijn oordeel uit te spre- 

ken over een toestel, waarvan de vervaardiger, een zekere ORFFYREUS, 
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beweerde dat het een perpetuum mobile was, overgeheld heeft tot het 

gevoelen, dat deze orFryrmUus werkelijk het groote vraagstuk had op- 

gelost. ’s GRAVESANDE heeft de zaak zelfs van zooveel belang ge- 

acht, dat hij haar ter kennis van NEWToN heeft gebracht in een brief, 

afgedrukt in den Mercure Historique et Politique (September-nummer van 

1721). Reeds ten tijde van ’s GRAVESANDE geloofde schier geen wis- of 

natuurkundige meer aan de mogelijkheid van het perpetuum mobile. Tegen- 

spraak kon dus op den brief aan NEWTON niet uitblijven, en die tegen- 

spraak heeft ’s GRAVESANDE getracht te weerleggen in de Remarques tou- 

chant le mouvement perpêtuel, door ALLAMAND in de Oeuvres philosophigues 

et mathématiques opgenomen. Ik erken het gaarne: les écrits dotvent être 

jugés d'après leur date, maar in de Remarques stuit men op dwalingen, 

die niet alleen uit de achterlijkheid der wetenschap zijn te verklaren. 

Wij hebben uit het leven van ’s GRAVESANDE nog eene bizonderheid te 

vermelden, die, ofschoon van geheel anderen aard , evenzeer bevreemding 

moet verwekken. Wij hebben gezien dat ’sSGRAVESANDE, behalve Physica, nog 

Astronomie en Mathesis had te doceeren en men zou denken, dat het, zelfs 

in die tijden, zwaar moest vallen eene taak van zooveel uitgebreidheid 

naar eìsch te vervullen. Ondertusschen zien wij ’s GRAVESANDE, eenige 

jaren vóór zijn dood, in 1734, nog daarenboven het onderwijs van een 

belangrijk deel der Bespiegelende Wijsbegeerte op zich nemen. Aan Cu- 

ratoren was het wenschelijk voorgekomen * “eenige gedeeltens der Phi- 

losophie’’ zooals hunne notulen luiden, “welke in minder estime ge- 

raekt waeren weder te doen floreren,’ en zij besloten daarom de ‘‘tituls’s 

van WITTICHIUS, professor in de Philosophie en Ethica en van 's GRAVE- 

SANDE, die nog professor in de Astronomie en Mathesis heette, alsmede 

“deselver departementen te egaliseren ende dienvolgende deselve aen 

te vullen tot professoren totius Philosophiae.” Daar nu, tengevolge van 

dit besluit, ’s GRAVESANDE collegie over Logica en Metaphysica is gaan 

geven, terwijl wrrricHrus zich met een gedeelte van het onderwijs in 

de wiskunde belastte, moeten wij aannemen dat Curatoren de Bespie- 

gelende Wijsbegeerte gaarne in handen van ’s GRAVESANDE zagen. Het 

spreekt van zelf dat deze te voren in de zaak gekend was. Dus rijst 

de vraag: wat kan ’s GRAVESANDE bewogen hebben in die schikking 

te treden? Hij werd wel tevens ontlast van het onderwijs in de ‘““Ne- 

derduytsche doctrine van de Civile & Militaire Bouwkunden,” dat 

l Notulen van 12 Juli en 9 Augustus 1734. 
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onder de benaming van “Duytsche mathematicq” aan een lector werd 

overdragen, maar dit onderwijs zal voor ’s GRAVESANDE op verre na 

niet zoo tĳĳdroovend geweest zijn als dat, ’t welk hij nu op zich 

ging nemen. Wat mij betreft, ik geloof dat het verkrijgen van 

’Ss GRAVESANDE's toestemming aan Curatoren niet veel moeite zal heb- 

ben gekost. Minder dan iemand was deze hetgeen wij thans een “spe- 

cialiteit’”” noemen. Ik twijfel er zelfs niet aan, dat, had men hem kun- 

nen overtuigen, dat er veel meer wetenschappelijken roem voor hem 

te wachten was, zoo hij, maar met al den aankleve van dien, een 

“specialiteit’’ werd, hij stellig voor de groote eer bedankt zou hebben. 

Neemt men nu in aanmerking, dat, van zijne jeugd af, zooals verschil- 

lende door hem in het Journal lttéraire geplaatste stukken getuigen, 

onderwerpen van wijsgeerigen aard, inzonderheid zoo zij op de Mo- 

raal betrekking hadden, hem sterk hebben aangetrokken, dan kan men 

zich wel voorstellen, dat het vooruitzicht van ook op wijsgeerig ge- 

bied een actieve rol te spelen hem heeft toegelachen. Ik geloof onder- 

tusschen dat ’s GRAVESANDE wijzer gedaan had met aan de verzoeking 

meer tegenstand te bieden. Ik zal de laatste zijn om er tegen hem een 

grief van te maken, dat hij belang stelde in de vraagstukken, waar- 

mede de bespiegelende wijsgeer zich bezighoudt; maar belang te stellen 

in eene wetenschap is iets anders, dan als haar vertegenwoordiger op 

te treden. Dat ’s GRAVESANDE daarenboven zijn collegie over Philosophie 

niet als eene bijzaak beschouwde, wordt bewezen door zijne Jntroductio 

ad Philosophiam, Metaphysicam et Logicam continens, alsmede de tal- 

rijke opstellen van wijsgeerigen aard, na zijn dood onder zijne papieren 

gevonden. Ofschoon er van de Introductio vijf uitgaven verschenen zijn, 

waarvan drie gedurende zijn leven, zoo beweren de deskundigen toch, 

dat ’s GRAVESANDE het op wijsgeerig gebied niet boven het middel- 

matige gebracht heeft. Zou de wetenschap er niet oneindig beter bij 

gevaren zijn, zoo de tijd, besteed aan het schrijven over wijsgeerige on- 

derwerpen, gewijd was geworden aan een dier experimenteele onder- 

zoekingen, waarin het ’s GRAVESANDE zoo gemakkelijk viel zijn mees- 

terschap te doen uitkomen? ! 

t Ten opzichte van concentratie in de gedachte, methode in het uiteenzetten en hel- 

derheid in het voorstellen, schijnt de Zutroductio op gelijke lijn met de Elementa te 

kunnen worden gesteld. Vandaar dan ook dat fransche schrijvers nog in onze eeuw 

er met zooveel lof van hebben gewaagd. DfÉefraNpo heeft er onder anderen van ge- 

zegd: “Cet ouvrage, quoiqu'il n'ait pas avancé la science sur les points essentiels 
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Was het Curatoren, toen zij het onderwijs in de Philosophie aan 

’s GRAVESANDE opdroegen, voornamelijk te doen om iemand te hebben, 

die geen ergernis zou geven, en meenden zij dien in den humanen en 

zoo bezadigden ’sGRAVESANDE te hebben gevonden, dan heeft de uit- 

komst, wat de niet te geven ergernis betreft, maar gedeeltelijk aan 

hunne verwachting beantwoord. ’s GRAVESANDE toch was tot op zekere 

hoogte het determinismus toegedaan, en dit determinismus werd door 

de rechtzinnigen dier dagen, tot groote verbazing van ’s GRAVESANDE, met 

de leer der Dortsche vaderen onvereenigbaar verklaard. Overigens schijnt 

'S GRAVESANDE zich de tegenspraak, die zijne philosophische leer bij som- 

migen ontmoette, weinig te hebben aangetrokken. Dat hij zich ook niet 

verwaardigd heeft een fransch schrijver te beantwoorden, die getracht 

had hem door leugenachtige voorstellingen- bespottelijk te maken, 

spreekt van zelf, 

Wij zouden van ’s GRAVESANDE's werkzaamheid eene onvolledige voor- 

stelling hebben gegeven, zoo we nog niet vermeldden, dat hij in 1724 

onder den titel van: Christian Hugenùü Opera Varia, Lugduni Batavo- 

rum, apud Janssonios van der Aa, 2 deelen in 4°, eene uitgave bezorgd 

had van de werken van HUYGENS, voorzien van een levensbericht, 

en 4 jaren later een toevoegsel, getiteld Christiani Hugenü Opera 

religua, Amstelodami, apud JANSSONIOS VAN DER AA, à deelen in 4, 

Verder zijn er nog onder zijn toezicht uitgegeven NEWTON's Arithmetica, 

Lugduni Batavorum apud F. T, H. VERBEEK, de werken van zijn vriend 

KEILL: JOHANNIS KEILL, Zntroducttones ad veram Physicam et veram As- 

tronomiam. Quibus accedunt Trigonometria, De Viribus Centralibus, De 

Legibus Attractionis. Lugduni Batavorum, apud 35. et H. VERBEEK in 4°, en 

eindelijk de Ouvrages adoptés par U Académie Royale des Sciences, avant 

son renouvellement en 1699 à LA HAYR, chez P. GOSSE ef J. NEAULME 1729 

in 4°, Van dit laatste werk heeft hij echter slechts aan de vier eerste 

deelen zijne zorgen gewijd. 

Ook is veel van 's GRAVESANDE'’s tijd weggenomen door de adviezen, 

die van hem in het belang der publieke dienst gevraagd werden, Toen 

hij nauwelijks de hoogeschool verlaten had, werd hij reeds geraadpleegd 

et difficiles sera toujours précieuw à ceux qui la cultivent, La plupart des livres 

de philosophie qu'on met aujourd'hui entre les mains des élèves ne valent pas 
Eh celui-là,” Men raadplege ook: Mémoire sur la vie et les écrits philosophiques de 

's GRAVESANDE lu à U Académie des Sciences Morales et Politiques, Séances des 30 

Mai, 20 ef 21 Juin 1857, par M.C. MALLET. Paris, A. Durand, 1858. 
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over de finantieele operaties, waartoe men gedurende den spaanschen 

guccessie-oorlog de toevlucht moest nemen. Hem werden mede gedu- 

rende dien oorlog onderschepte stukken, in geheim schrift geschreven, 

toegezonden, wanneer anderen ze niet hadden kunnen ontcijferen, ter- 

wijl hij, naar het schijnt, er altijd in slaagde. Zijne adviezen in Water- 

staatszaken moeten, volgens ALLAMAND, tot eene ware verzameling zijn 

aangegroeid. Hij had onder anderen met zijn ambtgenoot wrrrrcmrus en 

den landmeter crugurus een plan tot verbetering van de Merwe ont- 

worpen; ook had hij het reeds vroeger voorgestelde ontwerp eener over- 

loop door het land van Altona ontworpen. ! 

’s GRAVESANDE moet een vermogend man zijn geweest. Ik maak het, 

behalve uit andere bizonderheden, voornamelijk daaruit op, dat hij de 

instrumenten, die hij noodig had, uit eigen middelen kon bekostigen. 

Deze zijn, na zijn dood, voor taxatieprijs, door Curatoren, ten behoeve 

der hoogeschool, voor f5931: 10 overgenomen; doch wij weten dat 

’S GRAVESANDE zijne instrumenten voortdurend wijzigde en verbeterde 

en dikwerf. door nieuwe verving; hij zal derhalve voor zijne verzame- 

ling veel meer dan de vermelde som hebben uitgegeven. Neemt men 

daarenboven in aanmerking, dat het geld, in het begin der achttiende 

eeuw, twee à driemaal meer waard was dan thans, dan zal men mijn 

vermoeden, dat 's GRAVESANDE een bemiddeld man geweest is, niet on- 

gegrond vinden. Het zijn ondertusschen de ruime geldelijke hulpmid- 

delen, waarover hij kon beschikken, niet alleen geweest, die hebben bij- 

gedragen om van 's GRAVESANDE te maken, wat hij geworden is; men 

kan zeggen, dat het geluk hem in alles gediend heeft. Wat kan toch 

meer gewenscht zijn, wanneer men een akademischen leerstoel gaat 

vervullen, dan daartoe geroepen te worden op een tijdstip, dat men als 

hervormer kan optreden; en, moet men als hervormer optreden, wat 

meer gewenscht dan de noodige krachten met het noodige zelfvertrouwen 

in de onmiddellijke omgeving van een NEWTON te kunnen vergaren? 

Vergeten wij ook niet dat het tijdperk , gedurende ’t welk ’s GRAVESANDE 

werkzaam is geweest, dank zij de tegenwoordigheid van BOERHAAVE, 

een der meest bloeiende der Leidsche Akademie is geweest, en dat 

volgepropte collegiezalen ook op ’s GRAVESANDE hare gewone bezielende 

t Morr, Bijdragen tot de geschiedenis der wiskundige wetenschappen in de Ne- 

derlanden, in de achttiende eeuw, in VAN KAMPEN's Geschiedenis der Letteren en 

wetenschappen in de Nederlanden, Deel III, bl. 310. 
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kracht wel zullen hebben uitgeoefend. Ook werd hij niet alleen gesteund 

door den hoogen dunk, dien zijne landgenooten van hem hadden ; want 

tot twee malen toe is hem eene onderscheiding te beurt gevallen, die 

toonde, hoezeer ook het buitenland zijn verdiensten waardeerde. In 1724, 

bij de stichting der Petersburger Akademie, werd er hem een zetel, en 

wel op door hem te stellen voorwaarden aangeboden, terwijl later in 

1740, FREDERIK DE GROOTE hem nog liet uitnoodigen zich te Berlijn als 

hid der Berlijnsche Akademie te komen vestigen. 

Hoe effen de levensloop van ’s GRAVESANDE geweest moge zijn, ein- 

delijk heeft hij toch den tol moeten betalen, die vroeg of laat van ons 

allen gevergd wordt. Slechts één ramp, wel is waar, heeft hem getrof- 

fen, maar die ramp moet voor hem verpletterend geweest zijn. Uit zijn 

huwelijk met ANNA SACRELAIRE, in 1720 gesloten , waren hem twee zoons 

geboren, van welke men de beste verwachtingen mocht koesteren, en 

beiden zijn hem, schier te gelijkertijd, toen zij hunne akademische 

studien nauwelijks hadden aangevangen, plotseling ontvallen. Zijne gods- 

dienstige overtuigingen , door zijne wijsgeerige studien eerder versterkt 

dan verzwakt, hebben hem den slag schijnbaar met gelatenheid doen 

dragen; hij heeft zelfs zooveel zelfbeheersching aan den dag gelegd, 

dat men hem drie dagen, nadat hij den laatst overleden zoon grafwaarts 

had vergezeld, zijne ambtsbezigheden heeft zien hervatten. Hij heeft 

zijne kinderen ondertusschen niet lang overleefd. Drie jaren later werd 

hij door eene kwijnende ziekte aangetast, die een einde aan zijn leven 

heeft gemaakt. Hij stierf, slechts 54 jaren oud, maar die 54 jaren 

waren de jaren van een welbesteed leven. 

Leiden , November 1878. 
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Dr. D. LUBACH. 

De oorlog van de Engelschen tegen Afghanistan heeft veler oogen 

op dat tot dusver aan de meesten wel niet anders dan bij name be- 

kende land gevestigd, en het komt mij voor, dat het alzoo aan sommigen 

niet anders dan welgevallig zijn kan, indien hunne aandacht een oogen- 

blik bepaald wordt bij het volk, dat het genoemde land bewoont, — 

een volk, dat ook uit anthropologisch en ethnologisch oogpunt wel 

die aandacht verdient. 

Ik zal niet noodig hebben de ligging van het land der Afghanen 

(Afghanistan) te beschrijven en mag veronderstellen, dat ieder mijner 

lezers, in dezen tijd, nu de dagbladen bijna dagelijks berichten mede- 

deelen omtrent de toerustingen en de aanvankelijke vorderingen der 

Engelschen, wel eens een oog heeft geslagen op de kaart van Azië, 

eerst om zich het belang duidelijk te maken dat de Engelschen heb- 

ben bij Afghanistan als voormuur tegen de Russen, vervolgens om 

op de hoogte te blijven van de krijgsgebeurtenissen. Genoeg zij het hier 

op te merken, dat Afghanistan met het ten zuiden daarvan gelegen 

Beloedsjistan voor ’t grootst gedeelte bestaat uit eene bergvlakte, om- 

ringd door gebergten, en op welke zelve ook hier en daar bergen met 

daartusschen gelegen dalen voorkomen, terwijl een ander gedeelte uit 

vlak land bestaat. Het klimaat is wegens de hoogte, waartoe het land 

zich verheft, zeer gematigd en koel, niettegenstaande de zuidelijke 

ligging er van. Het gevolg daarvan is, dat Europeesche gewassen daar 
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met die der subtropische landen kunnen tieren en dan ook hier en 

daar in overvloed worden aangetroffen. 

Dat de voornaamste steden in dit land Kaboel, Kandahar en Herat 

zijn, is in elk geographisch handboek te lezen. 

De Afghanen, die dit land bewonen, noemen zich zelven niet zóó, 

maar Poeshtoe of Poestaneh, en hunnen taal Pashto of Pachto. De 

naam Afghan schijnt van perzischen oorsprong te zijn. Zij worden be- 

schreven als een welgemaakt, groot en krachtig slag van menschen, 

met eene vrij blanke huidkleur, die echter door blootstelling aan lucht 

en zon donker wordt, zoodat ook de vrouwen der landbouwers en der 

werkende klassen door de Engelschen als ‘“swarthy”’ beschreven worden, 

— hetgeen niet belet dat de Afghaansche vrouwen meestal als schoon 

worden geroemd. 

Tot welken menschenstam moeten de Afghanen worden gebracht? 

Luidens hunne eigene traditiën zouden zij Israëliten van afkomst en 

dus Semiten zijn. Ofschoon zij als Mohamedanen van het bekrompenst 

slag de Joden diep verachten, dragen zij toch roem op hunne-veron- 

derstelde Israëlitische af komst, en noemen zich zelven “Beni Israeli”, 

— kinderen Israëls. Zij bezitten uitvoerige schriftelijke verhalen over 

den uittocht der Israëliten uit Egypte onder aanvoering van MOESA 

(mozrs), van de oorlogen der Israëliten met de Amalekiten, de Ena- 

kim, de Philistijnen en andere heidensche volken, van de omzwervin- 

gen van de verbonds-ark, — in ’t algemeen van de lotgevallen van 

Israël tot op het tijdstip van de vermeestering van Kanaän, — en de 

inhoud dier boeken komt, met terzijdestelling van ettelijke vreemde 

inmengselen, in de hoofdzaken met dien van de historische boeken der 

Israëliten overeen. Evenzoo hebben zij ook verhalen van hunne eigene 

rondzwervingen sedert zij Palestina verlieten en tot zij in hunne tegen- 

woordige woonplaats aanlandden; hun stamvader KmsH ABDOERESCHID 

wordt daarbij voorgesteld niet alleen als vader van de vier oorspron- 

kelijke stamvorsten der Afghanen, maar ook als de vader van den 

Israëlitischen koning sAUD. Sommige stammen in Afghanistan, ofschoon 

overigens niet van de overige Afghanen verschillende, worden door 

dezen Pathans genoemd en als afstammelingen van de oorspronkelijke 

bevolking, dus niet als Israëliten van afkomst, beschouwd en natuur- 

lijk veracht. Ì 
Deze overlevering wordt ondersteund door de merkwaardige over- 

eenkomst van de gelaatstrekken der Afghanen met die der Joden, die 
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iederen vreemdeling, zoodra hij in Afghanistan komt, in ’t oog valt. 

Er is dan ook geen reiziger, die van de Afghanen spreekt, of hij maakt 

daarvan gewag, en BELLEW, die in 1857 in Afghanistan vertoefde, grondt 

zich op deze overeenkomst en op eenige door hem waargenomen joodsche, 

of op die der Joden gelijkende gebruiken der Afghanen, om aan hunne 

overleveringen geloof te schenken. 

Anders wordt de zaak , wanneer men acht geeft op de taal der Afghanen. 

Op grond van deze zouden de Afghanen moeten behooren tot de aziatische 

Ariërs, en wel tot den Iranischen tak daarvan. Volgens nieuwere onder- 

zoekingen is het Pashto zelfs niet te beschouwen als alleen maar een 

tak van het Pehlwi, nog minder, zooals anderen willen, als een men- 

gelmoes van arisch en semitisch, maar als een zelfstandige zijtak , ont- 

sproten uit de bifurcatie van het oorspronkelijk arisch in de iranische 

en sanskritische taaltakken. | 

In het nu aan den eenen kant waar, dat men niet geheel kan afgaan 

op ’t geen de gelaatstrekken van een volk schijnen te leeren, al wordt 

die aanduiding door overleveringen ondersteund, zoo is het aan den 

anderen kant even zeker, dat die taal, alleen en op zich zelve, even- 

min altijd tot een beslissend oordeel kan en mag voeren. De voorbeel- 

den van volken, die ten gevolge van overheersching of om andere redenen 

eene hun vreemde taal hebben aangenomen, bestaan; ik herinner, om 

een ontwijfelbaar voorbeeld te noemen, aan de bewoners van Haïti, die 

wel door niemand zullen worden geacht van fransche afkomst te 

wezen, omdat zij niets dan fransch verstaan en spreken. 

De uitkomsten van schedelmetingen zouden hier veel licht kunnen 

verspreiden. Maar ongelukkig is het aantal Afghanenschedels, die in de 

kabinetten voorhanden en gemeten zijn, zeer klein, te klein om uit 

de metingen er van gevolgen afteleiden. WriLLIaMsoN, die nog de 

meeste Afghanenschedels onderzocht, houdt het er voor dat zij groot 

en ovaal zijn en op de best gevormde Europeesche schedels gelijken. 

BARNARD DAVIS, die er zes onderzocht (waarvan 4 van de later te ver- 

melden Joesoefzai en 2 uit de hoofdstad Kaboel) gelooft daarentegen 

dat zij bij nader onderzoek bepaald klein zullen worden bevonden. 

Mij komt het ’t waarschijnlijkst voor dat de Afghanen een uit Ariers 

en Semiten gemengd ras zijn, evenals dit van hunne zuidelijke nabu- 

ren, de Beloedsjen, verzekerd wordt. Die Semiten behoeven daarom 

nog geen Israëliten geweest te zijn. Zij kunnen Arabieren zijn geweest, 

gelijk men dan ook wil dat het Semitisch element onder de Beloedsjen 
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van Arabische herkomst is. Bekend is het, dat de gelaatstrekken der 

Arabieren aan die der Joden niet ongelijk zijn. 

Of de Afghanen bij de ouden bekend waren, is onzeker. De Pactyers 

(lldxrves) en Gandariers (Tavdéprot), door HrRODOTUS opgenoemd onder de 

volken, die de banier van xeRxrS volgden, schijnen door sommigen voor 

de voorouders der Afghanen te worden gehouden. De grond voor deze 

gissing bestaat eensdeels in de overeenkomst van den volksnaam Pac- 

tyers met den naam Pachto der Afghaansche taal, anderdeels daarin, 

dat men door eene combinatie van het weinige wat de oude grieksche 

schrijvers (HERODOTUS, HBECATAEUS, STRABO, PTOLEMAEUS), over de Pac- 

tyers en de Gandariers vermelden, tot het besluit is gekomen dat het 

land der eersten grensde aan of een deel uitmaakte van dat der laat- 

sten, en dat Grandaria gelegen was ten oosten van Bactriana. 

De kleeding der Afghanen, ofschoon verschillend naarmate van de 

verschillende stammen en landschappen, komt in de hoofdzaak voor de 

mannen neder op een wijde broek van donkerkleurig katoen, een ruim 

beneden de knieën reikend overkleed van evenzeer donkere wollen stof, 

eene lage muts van zwarte zijde en rijglaarzen tot aan de kuiten. Is 

het koud, dan slaan zij nog een mantel of overkleed van goed gelooide 

schapenhuid met de wol naar binnen, of een van kemelsharen vilt, over 

alles heen. De vrouwen dragen minder wijde broeken, maar een veel 

langer overkleed; het laatste is van fijnere stof dan dat der mannen, 

en daarbij lichter en vrooliĳjker van kleur, niet zelden versierd met 

opgenaaide zijden bloemen. Zij scheiden het haar van voren in twee 

vlechten, die op het achterhoofd worden vastgemaakt en bedekken alles 

met een kleine fraai gekleurde zijden muts, waaraan een soort van 

sluier is bevestigd, die zij voor het gelaat trekken, wanneer een vreem- 

deling nadert. Hare versierselen bestaan in gouden en zilveren kettin- 

gen, strengen van Venetiaansche sequinen, vinger-, oor- en neusringen. 

In de steden worden ook wel de perzische wijzen van kleeden in meer 

of minder mate gevolgd. 

Wij hebben gezegd dat er vier hoofdstammen van Afghanen bestaan; 

zij zijn die der Doerani, der Gilzai, der Berdoerari en der Joesoefzai. 

Maar ieder van deze hoofdstammen is weer in verschillende kleinere 

stammen of clans (khiels) verdeeld. Elke khiel heeft zijn opperhoofd, 

dat den titel van Khan draagt; kleinere stammen en de onderdeelen 

van de groote bezitten hoofden van minderen rang. De provinciën 

worden bestuurd door prinsen van het vorstelijk huis, en het hoofd 
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van dit, de Emir, die te Kaboel zijn verblijf houdt, is de beheerscher 

van het gansche land. 

De godsdienst der Afghanen is, gelijk reeds is opgemerkt, de Mohame- 

daansche, en zij behooren, evenals de Turken, maar in tegenstelling 

van de Perzen, tot de Sonnitische secte. Zij zijn echter verdraagzaam 

genoeg om belijders van andere godsdiensten, zelfs heïdensche Hin- 

does, tegen betaling van eerfe kleine belasting, ongehinderd in hun land 

te laten wonen. Onder de hoogere kringen moeten trouwens twijfelaars 

en zuivere deïsten geen zeldzaamheid zijn. De zedelijkheid der Afgha- 

nen staat overigens op vrij lagen trap. Dieverij is algemeen en niet 

schandelijk; schande is het zich te laten betrappen. Moorden komen 

dagelijks voor, en niemand let daarop. Onkuischheid heerscht onder 

de mannen op de meest afstootende en walgelijke wijze. Dankbaarheid 

schijnt den Afghanen onbekend; een hunner eigen hoofden verzekerde 

dat een Afghaan volkomen in staat is een engelschen geneesheer, die 

hem uit zuivere menschenliefde de door hem afgesmeekte medicijnen 

in de eene hand geeft, met de andere neertestooten. Daar tegenover 

staan de gastvrijheid der Afghanen: geen man zal zijn ergsten vijand 

eenig leed toevoegen zoolang hij onder zijn dak vertoeft; — hunne ma- 

tigheid in spijs en drank, hunne werkzaamheid, hunne trouw jegens 

hunne vrienden, hunne zachtheid jegens hunne ondergeschikten. Trou- 

wens de Afghaan is in velerlei opzicht een zonderling mengsel van goed 

en kwaad en schijnbaar vaak met zichzelven in tegenspraak. Dezelfde 

Afghaan, zegt ELPHINSTONE, die zeer zeker een eenzamen reiziger, die 

een overkleed aan heeft, daarvan zal berooven, zal zeer goed in staat 

zijn een overkleed te schenken aan een reiziger, die er geen heeft. 

Het onderwijs staat in Afghanistan op een zeer lagen trap ; de armen 

leeren van een Mollah gebrekkig uit den koran lezen en kunnen zeer 

zelden schrijven; de middenstand zendt de kinderen naar eene school, 

waar lezen en schrijven geleerd wordt; de rijken nemen een bijzonderen 

onderwijzer aan. In het Pashto bestaan slechts weinig boeken ; de meeste 

literatuur die aan de priesters en rijken bekend is, bestaat uit perzische 

boeken; alle correspondentie en alle regeeringsstukken worden in het 

perzisch gesteld. Van wetenschappelijke kennis is in Afghanistan niets 

te vinden; zelfs van aardrijkskunde heeft men daar geen begrip. Europa 

of Ferengistan is naar het denkbeeld der Afghanen een land dat be- 

woond wordt door de Ferengies, ‘“‘een blank, varkensvleeschetend ras 

van ongeloovigen, dat veel houdt van vechten, drinken en zich eens 
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andermans land toeeigenen…”’ De Engelschen zijn volgens hen de ware 

Ferengies; van andere Europeesche volken weten zij niets, behalve iets 

van Russen en Franschen, die zij beschouwen als een soort van bas- 

terd-Ferengies. 

Bijgeloof in den vorm van geloof aan tooverij, geestverschijningen , 

droomgezichten, aan de kracht van liefdedranken en bezweringen enz. 

is algemeen. 

De Afghanen zijn zeer gezellig: zij scheppen vermaak in keuvelen in 

de koffiehuizen en de medsjids of moskeeën, en in gastmalen, waarbij 

vooral gekookt schapenvleesch met eene door zout en peper gekruide 

saus en brood wordt gebruikt. Veel houden zij van jagen en hebben 

onder anderen veel kennis van het africhten van valken en van het jagen 

daarmede. 

Voor de Afghanen uit de hoogere standen is bijna geen werkkring 

open dan die van soldaat of landbouwer, en slechts de armsten wijden 

zich aan een handwerk of aan den kleinhandel. Slechts weinige Afghanen 

zijn kooplieden; maar, +t zij uit trots, ’t zij uit traagheid, hebben deze 

altijd een Perziaan of een Hindoe in hun dienst, om voor hen de bij- 

zonderheden van hun beroep waartenemen. De overige kooplieden be- 

hooren tot de zoo even genoemde natiën. 

De maatschappelijke en huiselijke toestand der Afghaansche vrouwen 

is dezelfde als die in de meeste mohamedaansche landen. In den regel 

worden zij door de mannen zeer verwaarloosd, die hun meesten vrijen 

tijd in de koffiehuizen (hoejra’s) of in de moskeeën doorbrengen. Op het 

platteland zijn de vrouwen vrijer dan in de steden. 

Ik heb boven de namen der vier Afghaansche hoofdstammen opge- 

noemd. De Doerani of westelijke Afghanen leven deels van landbouw, 

deels van veeteelt. Zij zijn opgeruimd, zeer gastvrij, weinig fanatiek, 

goedhartig en dapper, en veroorloven aan de vrouwen veel meer vrij-. 

heid dan de overige Afghanen. Onder de hoogere klassen zijn velen 

goed bekend met Perzische poëzie enz. 

De Gilzai verschillen weinig van de Doerani; de onderscheiding se hijnt 

meer van politieken aard te zijn, dan op stamverschil te berusten. 

Van de stammen der Berdoerani of oostelijke Afghanen is die der 

Kyberi 't meest bekend, en van deze maken de thans in de dagbladen 

soms genoemde Affridi eene afdeeling uit. Het waren de Kyberi, die 

in vereeniging met de Gilzai in 1842 een Britsch leger van 16500 man 

in den Kyber-pas van den Hindoe-Koh zoo totaal vernietigden, dat 
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slechts één man, Dr. BRYDON, overbleef. De Berdoerani en vooral de 

Kyberi zijn geboren plunderaars en roovers, die de door de bergpassen 

leidende wegen onveilig maken, — maar dapper, en uitmuntende solda- 

ten. Hunne onderlinge veeten zijn zoo vele, dat de kinderen in de dor- 

pen er van jongs af aan gewend worden nooit op het midden van den 

weg te loopen, maar steeds onder bedekking van muren enz. dáárheen 

te sluipen, waar zij heen willen, en het is zonderling dat hun vee als 

bij instinkt dezelfde gewoonte heeft aangenomen. In hun uiterlijk ge- 

lijken zij wel wat op de Kurden; zij zijn donkerder van kleur dan de 

overige Afghanen en daarbij, schoon gespierd, rank en mager, met 

vooruitstekende jukbeenderen. 

Terwijl bij de Doerani een soort van feudaal stelsel heerscht, is de regee- 

ring der Joessoefzai, of kinderen van Jozef, meer demokratisch. Zij zijn 

meestal landbouwers. De landerijen behooren aan de stammen , doch zij 

worden aan de kleinere onderafdeelingen van deze slechts voor een bepaal- 

den tijd in gebruik gegeven, opdat ieder op hare beurt het gebruik zou heb- 

ben van de vruchtbaarste gedeelten. Iets dergelijks schijnt ook in ouden tijd 

bij vele Germaansche stammen plaats te hebben gegrepen. Nergens be- 

zitten overigens de hoofden (mulliks) minder macht dan bij de Joessoefzai, 

en bloedveeten zijn bij hen zóó in zwang, dat niemand ongewapend 

durft uitgaan en de rijken zich steeds door eene soort van garde doen 

omringen. 

Nog wonen in Afghanistan overal verspreid Tadjiks, van Perzisch 

bloed en een Perzisch dialekt sprekend. Zij wonen overal verspreid, 4 zij 

in afzonderlijke dorpen, ’t zij als huurders of dienaars van Afghanen, 

Vooral in de steden zijn zij zeer talrijk. Zij zijn een rustig, matig en 

werkzaam volk,en, ofschoon Sonniten, minder dweepziek dan de Afgha- 

nen. Velen dienen ook als soldaten in het leger van den Emir en in 

het Engelsche leger in de Punjaub. 

De Kazzilbash zijn aan de Tadjiks verwant door afkomst en taal, 

doch behooren, evenals de Perzen, tot de secte der Shiïten. Zij zijn een 

schoon, verstandelijk goed ontwikkeld en tevens dapper en oorlogzuchtig 

volk, dat deels als soldaten, deels als kooplieden, geneesheeren, schrij- 

vers, kleinhandelaars enz. zijn brood verdient, maar tevens op de Per- 

zen gelijkt in slimheid en bedriegelijkheid. 

De Hazarah's, die Tataren zijn, de Hindki, de hier en daar ver- 

spreide inboorlingen van Kashmir en Armenië, en eenige zwervende 

stammen van wie men weinig weet, ga ik met stilzwijgen voorbij. 
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Ik zal geen schets trachten te geven van de Afghaansche staatsin- 

stellingen, te meer omdat deze op zeer losse grondslagen berusten. 

EreuiNstoNe bericht dat in Afghanistan geen geregelde rechtbanken zijn 

en geen spoor van eene georganiseerde politie, en dat alle instellingen 

er in een weifelenden en onzekeren toestand verkeeren. Hen karakter- 

trek van de Afghanen is, dat zij het belang en de eer van hun volk 

en van ieders afzonderlijken stam boven alles stellen, en daarom , ofschoon 

anders aan hunue hoofden vrij onderdanig, volstrekt niet aarzelen de 

bevelen van dezen in den wind te slaan, zoodra zij begrijpen dat die 

met dat belang en die eer in strijd zijn. 

Het leger bestaat uit een staand leger en eene militie. Bij sommige 

stammen is ieder man tot krijgsdienst verplicht, — bij andere wordt 

een voetknecht voor iedere ploeg, of een ruiter voor twee ploegen ge- 

eischt. Het staand leger bestaat uit 17 of 18 op engelsche wijze uit- 

geruste en geoefende regimenten, gewapend met vuursteen-, of zelfs 

lontgeweren, 3 of 4 regimenten dragonders, en eenige artilleristen met 

ongeveer 100 metalen eigengemaakte kanonnen. De soldaten worden 

slecht en ongeregeld betaald en voorzien zich van het noodige door 

den landman te plunderen, zoodat zij in velerlei opzicht als een vloek 

voor het land kunnen worden beschouwd. Hoe het met de uitrusting 

der militie is, waarvan elk lid zelf voor zijne eigen wapens zorgt, 

is te begrijpen. 

In hoever de Emir van Afghanistan, smrrR ALr, zoon van den be- 

roemden of beruchten posr MOHAMMED, met die troepen den aanval 

der Engelschen zal kunnen weerstaan, zal de tijd moeten leeren. De 

Afghanen zijn dapper en krijgshaftig; maar de vraag is of zij met hunne 

vuursteen- en lontgeweren, met hunne speeren en zwaarden, tegen de 

achterladers der Engelschen bestand zullen zijn. Thans is reeds de vroeger 

100 goed verdedigde Kyberpas zonder moeite genomen. Gelukt het En- 

geland de Afghanen tot onderwerping te brengen, dan zou het mij 

echter niet verwonderen indien zij zich daardoor, voor 't geval van 

een mogelijken oorlog met Rusland, een onverzoenliĳĳjken vijand aan 

hunne grenzen verwekten, die elke gelegenheid zal aangrijpen om de 

plannen van elken vijand van Engeland te begunstigen. 
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Ë: 

Wanneer men een tulpenbol of een knol van den erocus in voch- 

tige aarde zet en voor een voldoenden warmtegraad en toevoer van 

versche lucht zorg draagt, zal, welke de overige omstandigheden ook 

mogen zijn, de ontwikkeling beginnen en zich spoedig doen kennen door het 

ontluiken eener bloem. Ik stel mij voor: één bloempot met erocus-knollen 

in donker en een andere blootgesteld aan het daglicht; in beide gevallen 

heeft volgens het zooeven gezegde groei plaats, en de verschillen, tus- 

schen beide optemerken, zijn niet zeer in het oogvallend. Terwijl name- 

lijk de bloemen gelijk gekleurd zijn, trekt het de aandacht, dat de lange 

spitse bladeren van den crocus in hot eene geval normaal groen zijn, 

maar in de donkere kast een verbleekt uiterlijk bezitten. Wat ik even- 

wel wenschte aantetoonen, is, dat de groei zelf in beide gevallen onge- 

veer even krachtig is. Dit verwondert ons niet, wanneer wij weten 

dat onze knol of bol met een groote hoeveelheid voedingsstof was op- 

gevuld. Deze stof heet zetmeel en is blijkbaar toereikend om den krach- 

tigen groei der bloem en van andere deelen mogelijk te maken, hetgeen 

daaruit volgt, dat, als de bloem haar vollen wasdom heeft bereikt, 

een groot deel der voedingsstoffen is verdwenen en de bol of knol 

hare oorspronkelijke hardheid heeft verloren. 

Behalve de eerstgenoemde voorwaarden — vochtigheid, warmte, 

versche lucht — hebben planten en deelen eener plant dus nog noodig: 

een zekere hoeveelheid voedingsstof, in ons geval zetmeel, Is deze voor- 

7 
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raad opgeteerd, dan moet de groei ophouden, tenzij er een nieuwe 

bron voor dergelijk voedsel wordt geopend. In de nabijheid van de 

plant echter zien wij die nieuwe bron niet, noch in de lucht, noch 

in den grond, waarin zij bevestigd is. De stoffen, die wij rondom de 

plant aantreffen, zijn ruwe, onbewerktuigde, zoogenaamde anorga- 

nische stoffen, terwijl het zetmeel gebracht wordt tot de groep der 

bewerktuigde, organische stoffen, welke naam aanduidt dat zij in een 

levend wezen, in een organisme gevormd zijn. Het eenige wat er dus 

aan de plant overblijft te doen, is: het samenstellen van een nieuwen 

voorraad voedingsstof uit de bestanddeelen van bodem en dampkring, 

of m. a. w. het veranderen van anorganische in organische stoffen. 

Keeren wij tot onze tulpen en ecrocussen terug en beschouwen wij 

ze nog eens eenige maanden nadat wij ze in de aarde gezet hebben. 

Onze bevinding is nu, dat de plant die in het donker heeft gestaan, geheel 

is verwelkt en slechts eenige afgestorven overblijfsels heeft achterge- 

laten, niettegenstaande zij uit hare omgeving alles kon putten wat 

noodig is voor de vorming van een nieuwen voorraad zetmeel. 

Een geheel ander schouwspel biedt ons de andere, de in het licht 

opgegroeide plant. Ook hare bloem, ook hare bladeren zijn verdroogd, 

maar in den grond vinden wij een nieuwen knol of, als ’t cen tulp is, 

een bol, met dezelfde eigenschappen als die waarvan wij straks uit- 

gingen. Deze plant heeft dus bouwstoffen voor zetmeel aan de omge- 

ving ontleend; deze plant heeft werkelijk de anorganische in organi- 

sche stoffen omgezet en ze opgehoopt in het onderaardsche deel, op 

welks top de aanleg van een nieuwe plant duidelijk is aantewijzen. 

Welk een verschil! Het zonlicht dat deze plant beschenen heeft, is hier- 

van blijkbaar de oorzaak; het is bet zonlicht dat aan de plant de kracht 

heeft gegeven om een nieuwen voorraad voedingsstof te vormen. Men 

kan deze zeer eenvoudige proef ten allen tijde nemen en altijd 

zal men zien dat de plant onder den invloed van het zonlicht de be- 

schreven werking volvoert. Nader onderzoek, welks methode we hier 

niet verder wenschen aantegeven, leert, dat alleen de groene deelen 

der plant, maar ook uitsluitend deze, in staat zijn de voedingsstoffen 

onder den invloed van het zonlicht te vormen. De groei van een kruid, 

van een heester of een boom laat zich dus alleen verklaren, wanneer 

men weet dat de groene, door de zon beschenen bladeren voortdurend 

voedingsstoffen vormen, die door de groeiende en nieuw ontstaande 

deelen worden verbruikt. Het veranderen van anorganische stoffen, 
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zooals zij in den dampkring en in den grond worden gevonden, in 

organische, gelijk men ze in de plant aantreft, noemt men assimilatie. 

Een blad assimileert, \en het geassimileerde wordt bij den groei verbruikt. 

Verreweg de meeste plantensoorten zijn zóó in staat gesteld, in hare 

levensbehoeften te voorzien, maar er zijn er ook, die om deze of 

gene reden de hulp van andere noodig hebben. Stel u een plant 

voor, die geen groene kleurstof voortbrengt, en wier stengels en bla- 

deren b.v. wit of geel zijn. Een zoodanige plant zal niet kunnen assimileeren, 

zij kan uit den vruchtbaren bodem niets trekken en zal dus noodwen- 

dig om het leven moeten komen. Maar zulke planten zoeken andere 

levende wezens op om de voedingsstoffen, die deze voor zichzelven heb- 

ben gemaakt, weg te nemen en zoo in haar onderhoud te voorzien, Men 

noemt de zoodanige Woekerplanten of Parasieten. Alle planten dus, die geen 

groene kleurstof bezitten, zijn parasieten. ' Maar omgekeerd mag men 

niet zeggen dat alle parasieten miet-groene planten zijn, want men 

kent er verscheidene die volkomen groen zijn, maar om andere nog 

niet goed bekende redenen de hulp van een andere plant behoeven. 

Zoo vindt men op de korenvelden een klein groen plantje, dat onder den 

naam van Oogentroost bekend staat (Euphrasia odontites en E. offici- 

nalis). Ofschoon het geheel den schijn heeft van zichzelve te onderhou- 

den, leert men toch bij nadere beschouwing, dat het innig vereenigd 

is met de roggeplanten, waartusschen het groeit, door middel van de 

wortels, die al dadelijk bij de kieming van de plant die van de rogge 

hebben aangegrepen. Het zoogenoemde zwartkoorn (Melampyrum arvense) 

hecht zich op dezelfde wijze aan andere graangewassen vast. Wat de 

aanleiding tot deze soort van woekeren is, laat zich niet geheel en al 

verklaren. Het eenige wat men hiervan kan zeggen, is, dat de woeker- 

plant zelve niet bij machte is, het noodige vocht uit den bodem op 

te zuigen, maar dit doet door tusschenkomst van de Rogge. Heeft zij 

nu eenmaal de bouwstoffen tot hare beschikking, dan kan zij die tegelijk 

met het aan den dampkring ontleende verwerken tot bruikbare voedings- 

stof. Hen dergelijk voorbeeld levert de Vogellijm (fig. 1), een ge- 

1 Er zijn planten, wier bladeren oogenschijnlijk uiet groen zijn, maar brnin, rood 

enz., en die toch niet parasitisch leven. Bij deze is de groene kleurstof eenvoudig door 

een andere bedekt, die men door koking gemakkelijk kan verwijderen. Bladeren van den 

bruinen beuk, sommige begonia’s en andere siergewassen, kan men door ze een paar 

minuten in heet water te houden, in zuiver groene bladeren veranderen, 
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heel groene plant van een zonderling voorkomen, die alleen op an- 

dere gewassen, op krachtige boomen, kan tieren '. Vooral in den 

Fig. 1. Vogellijm (Viseum album) op een peerentak. 

winter trekt zij de aandacht van den voorbijganger, omdat hare groene 

bladeren zoo scherp afsteken bij de bruine, dorre takken van den boom 

waarop ze leeft. Men kent de plant gemakkelijk aan de bijzonderheid, 

dat bij het uiteinde van elk takje een tweetal leerachtige groene bla- 

deren bevestigd zijn. Alhoewel de vogellijm meest voorkomt op appel- 

en pereboomen, ziet men haar van tijd tot tijd ook op andere vrucht- 

boomen verschijnen, eveneens op wilgen, linden, esschen, eschdoorns, 

conifeeren, ja op de vogellijm zelf, terwijl volgens jongere berich- 

ten ook de bekende gomboom, Eucalyptus globulus, niet voor hare aan- 

vallen gevrijwaard is. Jaren aaneen blijft de plant van hare voedster 

leven, telken jare wordt haar omvang grooter en de stam dikker , 

zoodat wij hier een voorbeeld van een echten woekerboom voor ons 

hebben. Met hare wortels dringt zij tusschen hout en bast in, om van 

daar het noodige voedsel te putten; het steeds dikker wordende hout 

1 Wetenswaardige bijzonderheden over deze plant vindt men op bladz. 301, jaargang 

1854 van dit tijdschrift, in een opstel van den heer r. w. VAN EEDEN, getiteld : de 

Woekerplanten, 
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van den aaungetasten boom sluit die wortels in zich en zet er elk jaar 

een nieuwe laag om af,‚ zoodat het schijnt alsof de wortels door al de 

houtringen zijn heengedrongen. Dit is intusschen niet zoo, en wanneer 

men dus vindt (zooals werkelijk voorgekomen is) dat een wortel van 

de vogellijm door 70 houtlagen bedekt is, kan men daaruit besluiten, 

dat de woekerplant minstens 70 jaren oud is, wijl voor 70 jaren de 

wortel door de eerste houtlaag is ingesloten. 

Gaan wij over tot de zonderlinge bremrapen (Orobanche), die men 

bij menigte in de duinen aantreft. Men ziet ze daar ten getale van 

vier of vijf bij elkander, 

bleekgeel van kleur en 

voorzien van schubachtige 

blaadjes, die veel minder 

in het oog vallen dan de 

onregelmatige bloemen, 

die het grootste gedeelte 

van den stengel bedekken. 

Met hare onderaardsche 

deelen’ hecht zich de brem- 

raap aan de wortels van 

de brem, het walstroo en 

eenige andere plantsoorten, 

maar niettemin heeft zij 

nog sporen van zelfstandig- 

heid overgehouden, in zoo- 

verre men in haar binnenste 

kleine hoeveelheden blad- 

groen kan aanwijzen en 

behalve dit nog opmerkt 

dat enkele harer wortels 

in den bodem zelven bevestigd zijn. Het laat zich evenwel met recht 

betwijfelen dat de plant een belangrijk deel harer voeding aan dezen 

laatsten te danken heeft. 

En zoo komen wij dan eindelijk tot die parasieten, welke ook de laat- 

ste sporen van eigen zelfstandigheid hebben opgegeven en geheel af hankelijk 

zijn van het welzijn eener andere plant. Van de talrijke hiertoe behoo- 

rende, wijs ik op een inlandsche plant, het Wargaren (Cuscuta europaea 

fig. 3), dat als een bundel lange draden verscheidene onzer kruidachtige 

Fig. 2. Bremraap (Orobanche) op een wortel van 

thym (Thymus serpyllum) groeiende. 
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Fig. 3, Wargaren (Cuscuta) op luzerne woekerend. 

SS zuigwortels. 

gewassen bedekt. Men 

ziet het, bij fig. 4, hoe 

de kleurlooze onbe- 

bladerde stengel de 

voedsterplant aan- 

grijpt en kleine wor- 

teltjes in haar bin- 

nenste indringen, om 

het organische voed- 

sel te bemachtigen. 

Dicht bij ’s Hertogen- 

bosch vond ik, in den 

zomer van 1877, tien 

verschillende _plant- 

soorten, die in el- 

kaars onmiddellijke na- 

bijheid groeiden, door 

een uitgestrekt samen- 

hangend net van dit 

warkruid bedekt. Hier- 

voor staat de Cuscuta 

europaea trouwens bekend; een andere aanverwante soort C. epilinum, 

bezoekt voornamelijk (volgens sommigen 

Fig. 4. Een stukje van Cuscuta (B) met hare 

voedsterplant (A); a schors, 5 houtring, c merg, 

xv cambiumlaag, y worteltjes der Cuscuta. 

uitsluitend) het vlas, terwijl 

C. epithymum op de wilde thym 

en eenige andere heideplan- 

ten wordt aangetroffen. 

Ziedaar dan eenige voor- 

beelden van parasitisme in 

het plantenrijk. Wat ik 

voorloopig wilde aantoo- 

nen was, dat ook hier geen 

scherpe grenzen bestaan tus- 

schen zich zelf voedende plan- 

ten en parasieten, maar dat 

beide door een reeks van 

langzame overgangen, waar- 

van ik slechts weinige noemde, 

met elkander zijn verbonden. 
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Ik wensch thans te bewijzen dat het parasitisme tamelijk algemeen in 

het plantenrijk voorkomt, om ten slotte stil te staan bij den allerzon- 

derlingsten vorm, waaronder het bij de lagere planten optreedt. Vooraf 

nog een paar opmerkingen. Parasieten kan men aantreffen in verschil- 

lende afdeelingen van het plantenrijk, hoewel niet in alle. De straks 

genoemde b.v. behooren alle tot de tweezaadlobbige gewassen, onder 

de eenzaadlobbige kent men er slechts weinige. Opmerkelijk is het 

voorzeker dat de tweezaadlobbige planten op haar beurt veel geregelder 

door woekerplanten worden aangetast, terwijl de eenzaadlobbige, die 

zelf weinig woekeren, ook zeldzaam door woekerplanten worden be- 

zocht. Herinnert men zich dat palmen, vele grassen en andere eenzaad- 

lobbige planten een zeer harde buitenlaag bezitten, terwijl bij onze 

boomen, voorbeelden van tweezaadlobbigen, het harde deel in het mid- 

den en het weekere aan den omtrek gelegen is, dan is het tevens dui- 

delijk, waarom gene minder ontvankelijk zijn voor indringers dan de 

laatstgenoemde. 

IL 

Zoowel eenzaadlobbige als tweezaadlobbige gewassen dragen op ze- 

keren tijd bloemen; te zamen met de sparren, dennen en cycadeëön 

vormen zij de hoofdafdeeling: Bloem- of Zaadplanten (Phanerogamen). 

De andere hoofdafdeeling noemt men Sporeplanten of bloemlooze ge= 

wassen (Cryptogamen); deze brengen nooit bloemen voort, en in 

plaats van “zadensporen”’ of kiemkorreltjes, die steeds zeer klein 

en licht zijn en uit dien hoofde zich gemakkelijk laten verspreiden. 

Deze sporeplanten nu zijn of zelf in staat zich te onderhouden of ont- 

leenen haar voedsel aan andere wezens, hetzij planten of dieren. Maar 

de verhouding tusschen het aantal soorten van de eene en die der an- 

dere levenswijze is hier niet dezelfde als bij de Phanerogamen. 

Honderde, ja duizende soorten leven parasitisch, en zelfs is er 

een aanzienlijke groep van planten, waarvan geen der leden zich zelf- 

standig voedt. Ik bedoel de schimmels, paddestoelen of zwammen, na- 

men, waarbij men dadelijk denkt aan het vlokkige aanslag op vruch- 

ten, brood, leder of aan de gesteeide schermen, die zoo dikwijls in 

bosschen en tuinen op de half vergane bladeren tieren, of aan de bruine 

roestvlekken, die op de bladeren van den pereboom, de zuring en ver- 

scheidene graangewassen voorkomen. Als van zelve gevoelt men reeds 
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dat men hier te doen heeft met planten, die heilloos inwerken op de 

welvaart van andere, dat zij het zijn die gevaarlijke ziekten in het 

Fig. 5. Een stukje van een aardappelblad, 

dwars doorgesneden, waarin een schimmel 

(Peronospora infestans) woekert ; a schim- 

melweefsel, 5 schimmeltakjes, die door een 

huidmondje aan de onderzijde van het blad 

heengedrongen zijn, e knopjes. De bovenzijde 

van het blad isin de figuur naar onder gekeerd. 

leven roepen en de hoop op een rij- 

ken oogst jammerlijk teleurstellen. 

Wilt ge een dier gevaarlijke we- 

zens leeren kennen, die ook in ons 

vaderland telken jare schade aan- 

richt ? 

Vestig dan uwe aandacht op eene 

zieke aardappelplant, die in de 

maand Juli hier of daar wel te vin- 

den is, soms gemakkelijker dan den 

meesten lief is. In het eerste tijd- 

perk der ziekte vertoont zich op de 

bladeren, bij voorkeur aan de on- 

dervlakte , een teeder schimmel weef- 

sel, dat bij vergrooting uit eenige tak- 

jes (hyphen) blijkt te bestaan, zooals 

bij b fig. 5 is afgebeeld. Genoemde tak- 

jes zijn niet anders dan verleng- 

sels van het draderige weefsel, dat 

in het binnenste van het blad voort- 

woekert ten koste van de groene 

cellen, waaruit dit hoofdzakelijk 

staat. De buisjes a zorgen zoo- 

doende voor de voeding van het geheele weefsel. van de gansche schim- 

melplant, maar de naar buiten gedrongene (b) zijn het, die maken dat 

Fig, 6. Afgesnoerde knopjes van Peronospora in- 

Jestans; ss vertoont de verdeeling van den inhoud, 

zz vrije bewegelijke lichaampjes, door die verdeeling 

ontstaan. 

het kwaad in weinig tijd 

zich op een schrikbarende 

wijze vermenigvuldigt en 

dikwijls aan al de aardap- 

pelplanten in de nabijheid 

wordt medegedeeld. Door 

aan den top aan te zwel- 

len, vormen zij in korten 

tijd kleine eironde knopjes 

(c en fig. 6 s), die aan het 

vrije uiteinde van een klein uitstekend puntje voorzien zijn. Deze val- 
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len van de buizen af en worden weldra door meer andere opgevolgd. 

Nu kan het gebeuren dat zij, op een ander blad neergekomen, dade- 

lijk weer gaan kiemen, d. w.z. buisjes uitzenden, die in de plant door- 

dringen en zoo een nieuwe schimmelplant van dezelfde soort in het 

leven roepen. Maar men merkt ook dikwijls op, dat de inhoud der 

knopjes zich verdeelt en vooraf eenige kleinere lichaampjes (fig. 6 z) 

doet ontstaan, die uit het straks beschrevene puntige uiteinde ten ge- 

tale van 6—16 ontsnappen. Deze kleine lichaampjes leiden gedurende 

een half uur een vrij leven, aangezien zij heen en weer zwermen, tot 

welke beweging de beide fijne trilhaartjes stellig belangrijk bijdragen. 

Daarna komen ze tot rust, nemen een bolronde gedaante aan en vor- 

men, door uit te groeien, elk een nieuwe schimmelplant, die weldra het 

inwendige der aardappelplant bereikt. Daargelaten of wel alle knopjes, 

hetzij verdeeld of niet, het kiemvermogen bezitten en in de gelegen- 

heid komen van dit te uiten, valt het toch van zelf in het oog, dat . 

we hier te doen hebben met een snelheid van vermenigvuldiging, die 

in een andere afdeeling van het plantenrijk te vergeefs gezocht wordt. 

De bladeren, welke op die wijze aangetast zijn, beginnen weldra ver- 

anderingen te vertoonen, die met het bloote oog gemakkelijk zijn waar 

te nemen. Zij verkrijgen bruine vlekken, die zich meer en meer uit- 

breiden en zelfs samenvloeien, om zich vervolgens aan de kruidachtige 

stengels mede te deelen, Van hier kan het kwaad zich tevens overplan- 

ten naarde onderaardsche deelen, namelijk de nieuwe knollen, die nu juist 

bezig zijn aan te zwellen. Dit geschiedt, wanneer het weer vochtig en 

nat is; de knollen worden dan tot in het binnenste week en ziek, 

bij droog weder daarentegen sterft wel het loof af, maar kunnen de 

aardappels gespaard blijven. Dat evenwel uiterlijk gezonde knollen toch 

soms schimmelweefsel in zich herbergen, blijkt wel hieruit, dat in het 

voorjaar, wanneer de aardappels gepoot zijn en gaan uitgroeien, on- 

middellijk draden gaan meegroeien van uit den knol, waar zij gedu- 

rende eenige maanden hebben gerust. 

De aardappelziekte, die hier bedoeld wordt (er bestaan nog andere, 

zooals de krul, de schurft, de kanker) wordt dus teweeg gebracht door 

een schimmelplant, die uit een zeer lange witachtige, zich vertakkende 

buis bestaat, zij teert van het voedsel , dat zich in de cellen der aardappel- 

plant bevindt, en oefent zóó een wijzigenden invloed uit op de groene stof, 

die deze kleurt. Of al de ziekelijke veranderingen die de plant ondergaat, 

wel zijn toe te schrijven aan het genoemde draderige weefsel, is een vraag 
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die hier niet in het breede besproken kan worden. Voldoende zij het 

op te merken, dat deze aardappelziekte, die sinds 1845 bekend is, stel- 

lig wordt ingeleid door den schimmel, dien men Peronospora infestans 

noemt. Zoo leven er nog ontelbare bloemlooze woekerplanten , die door de 

onbestemde kleur, door de fijnheid van het weefsel en de verborgen levens- 

wijze, nauwelijks in het oog vallen, maar wier rampzalige werking heinde 

en verre schade aanbrengt. Alle komen hierin overeen, dat zij samen- 

gesteld zijn uit fijne draden, en lichaampjes voortbrengen, die door hunne 

buitengemeene kleinheid zich ongezien maar ontzaglijk snel verspreiden. 

Zelfs de grootere schimmelsoorten — paddestoelen, champignons — 

zijn in hoofdzaak zoo samengesteld als de straks beschrevene. Maar hun 

eigenlijk weefsel bevindt zich onder den grond. Dagen lang, voordat 

zij uit den bodem oprijzen, leefden zij reeds verborgen tusschen afge- 

vallen bladeren en andere organische overblijfsels. Het voor ons zicht- 

bare gedeelte, de gesteelde hoed, is de drager der voortplantingscel- 

len, die alleen door de lucht kunnen opgenomen en verbreid worden. * 

De schimmel die de druivenziekte veroorzaakt, de ziekten in onze 

graangewassen enz. enz. zouden om hunne belangrijkheid hier alle nog 

een plaats kunnen vinden, als het mijn bedoeling was over schim- 

mels alleen uit te weiden. Ik stelde mij evenwel slechts voor door 

eenige verschillende voorbeelden een denkbeeld te geven van hetgeen 

men onder parasitisme in het plantenrijk verstaat en van de wijze 

waarop het zich openbaart. 

II. 

De schimmelplant is volstrekt niet gebonden aan hoogere planten 

alleen, zij kan haar voedsel eveneens ontleenen aan gewassen, die in 

mate van ontwikkeling of even hoog of zelfs belangrijk lager staan dan 

zij zelve. Eriseen groote groep van bloemlooze planten, die men Wieren 

of Algen noemt, planten die voor het meerendeel in het water leven en 

dus tegen den aanval van schimmels vrij volledig beschut zijn. Haar 

kleur is of groen of bruin of rood; de grootte wisselt van '/,,, mM. 

tot 500 Meters toe. De vormen zijn zeer uiteenloopend, want men 

treft er aan, en wel onder de allerkleinste, die bolrond zijn, andere 

die de gedaante van een draad bezitten, terwijl weer andere een be= 

langrijke breedte en lengte, maar een uiterst geringe dikte bezitten, 

* De Paddestoelen of Hoedzwammen leven niet van levende wezens, maar van plant- 

aardigen afval. Ook onder de Phanerogamen vindt men zulke afvalplanten. 
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zoodat men ze vergelijken kan met een blad zeer dun papier. Maar 

de grootste en meest bekende, de soorten die aan onze kusten leven 

(fig. 7), die de Sargasso-zee van Columbus vullen, en die welke de tro- 

Fig. 7. Een stuk van Fucus vesiculosus (bruinwier), 

pische zeeën versieren, al 

die algen hebben een ui- 

terlijk, dat in de verte doet 

denken aan de stengels, 

bladeren en wortels der 

hoogere planten, maar in- 

derdaad teweeg wordt ge- 

bracht door vertakkingen 

van het ééntoonige loof, 

waaruit deze planten zijn 

samengesteld. 

Slechts enkele soorten 

dezer zoo rijke afdeeling 

zijn voor de aanvallen der 

schimmels toegankelijk ; 

het zijn de eenvoudigste 

en de kleinste vormen, 

plantjes, die men dikwijls 

eerst dan kan waarnemen 

met het bloote oog, wan- 

neer eenige honderden in- 

dividuen op en nevens elk- 

ander voorkomen. Met deze 

houden wij ons dus uitslui- 

tend bezig. A 

Op boomschors, rotsen en op mosplanten vindt men dikwijls een 

aanslag, dat bij nader onderzoek blijkt te bestaan uit een wiersoort * 

van zeer eenvoudige samenstelling. Men ziet het: een paar rijen van 

draden, die verdeeld zijn in cellen (fig. 8). De cellen hebben een geelachtig 

groene tint, zij bezitten dus de voor haar onderhoud onmisbare groene 

kleurstof, maar bovendien nog in haar midden een bruinrood vlekje, 

dat aan deze plant een zeer eigendommelijk uiterlijk geeft. Op ver- 

scheiden plaatsen der schors ziet men niets anders dan dit, niets an- 

1 Trentepohlia Mart. 
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ders dan lange draden door elkander heen geslingerd, door geen en- 

kelen tegenstand in den groei gestoord, Maar hier en daar ontdekt 

men den vreemden indringer in de gedaante van een witte buis, die 

Fig. 8. Een Wier (Trentepohlia) bestaande uit draden van groene cellen. Rechts is slechts 

ééne rij aangetast, links hebben zich de hyphen of schimmeldraden H reeds tusschen de 

cellen ingedrongen. 

zich vast tegen onze wier aanzet, door middel van korte takjes de 

onderdeelen aangrijpt en er zelfs in slaagt tot in: het binnenste der 

cellen door te dringen. Het is weer de schimmel, die, aangelokt door 

de voedende bestanddeelen der wier, haar tracht te omslingeren, overal 

haar prooi zoekt te omvatten, zelfs de groene cellen uit elkander 

dringt en zoodoende aan de aangetaste plant een gansch ander aan- 

zien geeft. Hoe meer men den oorsprong van den schimmel nadert, des 

te dichter is het net van witte vezels, des te meer zijn de aangegrepen 

cellen van elkaâr verwijderd. Ja, als men de veranderingen niet stap 

voor stap had nagegaan, zou men werkelijk een geheel ander gewas 

voor zich meenen te hebben, een plant die samengesteld is uit twee 

verschillende elementen, groene en kleurlooze bestanddeelen. 

Een tweede voorbeeld. Op dergelijke plaatsen, als waarop men de 

zooeven beschreven wiersoort vindt, treft men er ook eene aan *, die 

door haar lange draden en haar zachte blauw-groene kleur dadelijk 

de aandacht trekt. Met de gewone cellen, die den draad vormen, wisselt 

van tijd tot tijd een geelgekleurde af, en bovendien;merkt men op, dat 

het geheel in een vrij dikke scheede is ingevat. Men zou zeer moeie- 

lijk eenig verband zien tusschen deze en eene die iets verder op 

dezelfde schors voorkomt, wanneer men niet gezien had dat ook deze 

Vl Scytonema Ag. 
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wier door schimmeldraden wordt aangetast, die zich eerst tegen hare 

oppervlakte aandringen, maar bij voortgezetten arbeid de verschillende 

cellen uit elkander weten te drijven. Zoo hevig is zelfs de aanval en 

zoo afdoende de insluiting, dat men ten slotte de prooi in het mid- 

den en den overweldiger aan weerszijden ziet, die onder de hand dik 

geworden is van al het voedsel, dat hem wordt aangeboden en, uit 

dankbaarheid daarvoor, hechtwortels uitzendt naar de schors om zich 

zelve en de voedster aan de onderlaag vast te klemmen. * Toch is het 

zoo; en dat de blauw-groene cellen hier de meeste verandering heb- 

ben ondergaan, blijkt uit de geele cellen, die in veel minder gewij- 

zigden vorm tusschen de andere terug te vinden zijn. 

Ziedaar een paar uitstekende voorbeelden van parasitisme. Maar 

wat is het einde van de zaak? Wordt de plant geheel uitgezogen en 

alzoo de dood voor den schimmel voorbereid? Geenszins. Beide plan- 

ten leven rustig door; de wier wordt niet alleen niet uitgeput, maar 

tiert in hare gevangenis, waarin zij tegen allerlei gevaren is beschut, 

ja, dikwijls veel voordeeliger dan in den vrijen staat, welig voort. 

De beide planten worden onmisbaar voor elkander, omdat zij ge- 

zamenlijk aan nagenoeg alle wederwaardigheden des levens weerstand 

kunnen bieden, daar zij zich tevreden stellen met het allersoberste voed- 

sel dat ergens ter wereld te vinden is, en de sterkste hitte met de 

grootste droogte, die in den zomer aan duizende andere planten den 

doodsteek toebrengt, en evenzoo de felste koude kunnen verduren. Zulke 

vereenigingen van planten kunnen in een wereld, waarin de strijd om 

het bestaan zoo beftig gevoerd wordt, geen zeldzame verschijningen 

zijn. Integendeel, men vindt ze allerwege, en dat er tot nog toe zoo 

weinig over gesproken is, vindt eenvoudig zijne verklaring hierin, dat 

de tegenwoordige beschouwing slechts weinige maanden geleden be- 

wezen is de eenige ware te zijn. Het zijn de Lichenen of Korstmos- 

sen, die ik hier op het oog heb. 

Tl Om het aantal figuren niet al te veel uittebreiden, heb ik mij genoodzaakt gezien 

een tweetal afbeeldingen, die op het zooeven besprokeue betrekking hebben, wegtelaten. 

Evenwel kan zieh de lezer den beschreven toestand verduidelijken door fig. ll, waar 

een dergelijke verhouding tusschen groene en kleurlooze elementen voorkomt, als waar- 

van hierboven sprake is, 

(Vervolg en slot in het volgend nommer.) 



ONTDEKKING VAN TWEE PLANETEN BINNEN 

DE LOOPBAAN VAN MERCURIUS, 

DOOR 

J. A. C. OUDEMANS. 

(Vervolg van blz. 55.) 

Het in eene vorige aflevering opgenomen opstel was grootendeels 

reeds in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad van 25 Oeto- 

ber jl. medegedeeld. Alleen was daarin nog niets omtrent mijne eigene 

berekeningen vermeld, daar die op dien datum nog niet verricht wa- 

ren. Alvorens hare resultaten te bespreken, moge hier een korte ver- 

klaring volgen omtrent het onderscheid, in het eerste opstel gemaakt 

tusschen “de planeet van LESCARBAULT”’ en “de planeet, van welker be- 

staan LEVERRIER zich in den laatsten tijd overtuigd hield.” 

Toen LESCARBAULT, den 26sten Maart 1859, een zwart lichaampje 

zich over de zonneschijf had zien bewegen, heeft hij, zoo nauwkeurig 

de gebrekkige hulpmiddelen het toelieten, waarover hij te beschikken 

had, den tijd aangeteekend waarop, en de plaats aan de zonneschijf, 

waar de ingang en uitgang hadden plaats gehad. Neemt men aan, dat de 

loopbaan der planeet, die hij gezien heeft, elliptisch is, dan waren 

deze aanteekeningen niet toereikende, om er de elementen dier loopbaan 

daaruit af te leiden, maar zij zijn wel voldoende, als men wil aannemen, 

dat die loopbaan cirkelvormig is, want in het laatste geval heeft men 

twee onbekenden minder te bepalen, de richting der groote as en de 

excentriciteit. 

Aan de planeet van LESCARBAULT eene cirkelvormige loopbaan toe- 
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schrijvende, vond reverRIeR al in 1859, dat de afstand dier planeet 

tot de zon bedragen moest 0,1427 (den middelbaren afstand van de 

aarde tot de zon als eenheid aannemende). 

De derde wet van KEPPLER toepassende, vindt men hieruit voor den 

omloopstijd 19 dagen en 17 uren. ! 

De helling der loopbaan op de ekliptika bleek te bedragen 12°10', 

en de lengte van den klimmenden knoop 12°59', 

Met de benaming “de planeet van LESCARBAULT”' is nu bedoeld eene 

planeet, wier loopbaan aan deze gegevens geheel en al voldoet. 

Het in het vorige opstel met een enkel woord vermelde onderzoek, 

dat LEVERRIER in het najaar van 1875 instelde, ging van geheel andere 

gegevens uit, hoewel het toch ook de waarneming van LESCARBAULT in 

zich opnam. 

LeverrIeR onderzocht een aantal verschillende waarnemingen van 

liehaampjes, die op de zon gezien waren, met het doel of er ook meer- 

dere voorbijgangen van dezelfde planeet bij konden zijn. Aannemende, 

dat al die waarnemingen vertrouwen verdienen, moet het waargeno- 

mene toch aan sommige eischen voldoen, opdat het betrekking kunne 

hebben op eene intramercurieele planeet. De beweging moet bijv. noch 

te snel geweest zijn, waardoor men eerder aan een voorbijtrekkend 

meteoor zou gelooven, noch te langzaam, waardoor het waarschijnlijk 

zou worden, dat hetzij eene zonnevlek of eene planeet aan deze zijde 

van Mercurius zou gezien zijn. 

Na dus de goede van de slechte waarnemingen gezift te hebben, 

moesten nog alleen die bij elkander gevoegd worden, die, wat den da- 

tum van waarneming aanging, niet te ver uit elkander liepen. Even 

als de overgangen van Mercurius alleen plaats hebben in het begin 

van Mei en November, die van Venus alleen in het begin van Juni 

en December, evenzoo moeten de overgangen van eene andere binnen- 

planeet in twee tijdperken des jaars vallen, die nagenoeg een half jaar 

van elkander verschillen; het zijn namelijk die tijdperken, waarin de 

aarde zich in of nabij de knoopenlijn der planeet bevindt. 

‘ Men heeft namelijk : 

(Omloopstijd planeet}?: (omloopstijd aarde)® = 0,14273: 13 

waaruit 

Omloopstijd planeet —= omloopstijd aarde X TL” 0,14273 

365,26 X 0,05392 — 19,695 dag 

19d 16u 41w, I 



112 ONTDEKKING VAN TWEE PLANETEN 

Ware de zon, uit de aarde gezien, een enkel punt, of althans een 

zeer klein lichaam, en de planeet evenzoo, dan zou de aarde, tijdens 

eene zoogenaamde onderste conjunctie, volkomen juist in de knoopen- 

lijn moeten staan, om de planeet op de zon geprojecteerd te zien. Maar 

nu de zon een tamelijk aanzienlijken schijnbaren straal heeft, nl. van 

16 minuten, nu bestaat hieromtrent eenige meerdere speling, en kan 

eene binnenplaneet, van de aarde uit, ook op de zon geprojecteerd 

gezien worden, al bevindt zich de aarde bij de onderste conjunctie der 

planeet niet juist in de knoopenlijn; maar het spreekt wel van zelf dat 

de planeet zich dan niet over het middelpunt der zon schijnt te bewe- 

gen, maar ten noorden of ten zuiden van het middelpunt eene koorde 

beschrijft. De ruimte van tijd, — vóór en na den doorgang der aarde 

door de knoopenlijn, — waarin een overgang zichtbaar is, is bij 

gelijke helling der loopbaan, grooter, naarmate de planeet dichter bij 

de zon is; en daarom meende LrVERRIER de mogelijkheid te kunnen 

aannemen, dat de volgende voorbijgangen tot ééne en dezelfde planeet 

behoorden: 

No. Waarnemer. Plaats. Datum. 

1. FRITSCH Quedlinburg 10 October 1802. 

2. STARK Augsburg 9 Oetober 1819. 

3. DE CUPPIS Rome 2 Oetober 1839. 

4, SIDEBOTHAM Manchester? 12 Maart 1849. 

9. LESCARBAULT Ogères 26 Maart 1859. 

6 . LUMMIS Manchester 20 Maart 1862. 

Wanneer nu de planeet, waarvan sprake is, niet in een cirkel, maar 

in eene ellips om de zon loopt, (altijd met dien verstande, dat de zon 

een der brandpunten dier ellips inneemt), dan wordt de geheele omloops- 

tijd ook in het algemeen niet door de beide doorgangen door den klim- 

menden en een dalenden knoop in twee gelijke deelen gedeeld; dit heeft 

alleen dan plaats, als de knoopenlijn samenvalt met de groote as. 

Had men nu, bij het onderzoek of de waargenomene overgangen tot 

ééne en dezelfde planeet behooren, alleen te doen met overgangen, in 

dezelfde maand waargenomen, dan zou hierop niet behoeven gelet te 

worden: men zou alleen maar te onderzoeken hebben of er eene pe- 

riode bestond, die een evenmatig deel was van de tijdsruimte tusschen 

de eerste en de tweede, de tweede en de derde waarneming, enz. ; maar 

nu er October- en Maart-overgangen zijn, mag het niet buiten rekening 
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gelaten worden. In de vooronderstelling dat het overgangen der zelfde 

planeet zijn, heeft die planeet bij die overgangen gestaan op punten 

in hare loopbaan, die nagenoeg diametraal tegen elkander over staan. 

Stel nu, dat behalve de overgangen in den éénen knoop, er ééne waar- 

neming is in den anderen knoop; stel dat men de tijdsruimten tusschen 

de oogenblikken der waarneming aan eene dergelijke proef onderwer- 

pen wilde, als zooeven bedoeld is, dan zou, rekenende van den eersten 

waargenomen overgang, de tĳĳdstippen der overgangen in denzelfden 

knoop als waarin de eerste plaats had, verwijderd zijn een zeker aan- 

tal malen den geheelen omloopstijd; maar het tijdstip van dien over- 

gang door den anderen knoop, aan een zeker aantal malen den geheelen 

omloopstijd met nog een halven omloopstijd er bij. Komt dit nu niet 

juist uit, dan kan dit, overeenkomstig het gezegde, nog liggen aan 

eene ellipticiteit der loopbaan; en het verschil kan daarom juist die- 

nen om iets naders omtrent die ellipticiteit af te leiden. 

LrvERRIER bericht nu dat de vijf boven vermelde waarnemingen van 

1802, 1839, 1849, 1859 en 1862, allen voorgesteld kunnen worden 

door meer dan ééne formule, die begrepen zijn in de volgende alge- 

meene formule. 

v = 189°,94 + 214°,18 k + (10°,901252 — 1°,972472 k) j 

H- (— 5%,8 H- 50,5 k) eos. v 

waarin k een onbepaald geheel getal is, dat positief of negatief kan zijn. 

In deze formule stelt v de ware lengte der planeet voor: en 7 het 

aantal dagen, verloopen sedert het begin van het jaar 1750. 

Men moet dus deze formule aldus opvatten: 

De middelbare lengte der planeet bij het begin van het jaar 1750 is 

139094 plus of min k maal 214°,18; 

de middelbare dagelijksche beweging is 

10°,901252 min of plus k maal 1°,972472; | 

de herleiding van middelbare lengte tot ware lengte , of de zoogenaamde 

middelpuntsvereffening is 

— 503 + 50,5 k maal de cosinus der middelbare lengte. 

In het algemeen genomen bestaat de middelpuntsvereffening, althans 

benaderd, uit twee termen, waarvan de eene bestaat uit een factor, 

maal de cosinus, de andere uit een’ factor, maal de sinus der middel- 

bare lengte; maar de laatste kon LrevErrIER niet bepalen, daar de 

waarnemingen zoo dicht bij de nachteveningspunten plaats hadden en 

de lengte der planeet dus nagenoeg 0° of 180° en de sinus der lengte 

8 
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dus nagenoeg == 0 was; daarom is de formule niet volledig, en komt 

dit gebrek meetkunstig daarop neder, dat de groote as aangenomen 

is te loodrecht te vallen op de lijn der nachteveningen. 

_ Door de planeet, die LEVERRIER voor mogelijk hield, hebben wij 

deze bedoeld, wier ware heliocentrische lengte door de bovenstaande 

formule werd voorgesteld. Zij is niet afgeleid uit de bijzonderheden der 

waarnemingen van LESCARBAULT, maar alleen uit de túdstippen, waarop 

door 5 waarnemers ronde zwarte vlekjes op de zon gezien zijn. Eene 

zesde waarneming kwam er bij, want miND merkte op, dat de voor- 

bijgang eener vlek, den 9den October 1819 waargenomen, ook in de 

formule paste. 

LrvermrieR stelde nu in de gevondene formule k achtereenvolgens 

gelijk aan — 2, —1, 0, +1, en +2, en kwam tot de volgende - 

gevolgtrekkingen : 

k == 0; de oplossing is zeer juist en is die, welke LEVERRIER reeds 

vroeger gegeven had; de omloopstijd is 83,02 dagen, en de halve groote 

as —= 0,201. 

k = — 1; de oplossing is even nauwkeurig als de voorgaande; de 

omloopstijd is 27,96 dagen en de halve groote as —= 0,180. 

k = — 2; de oplossing is minder goed; de omloopstijd is 24,25 

dagen, kleiner dan de omwentelingstijd der zon om hare as. 

k = + 1; geeft omtrent dezelfde nauwkeurigheid als k —= — 2; 

omloopstijd == 40,32 dagen. 

k == + 2 laat grove fouten over; omloopstijd 51,75 dagen. 

LrVERRIER merkt nog op, dat bij al deze onderstellingen omtrent k 

de berekende voorbijgangen dicht bij de knoopen omtrent dezelfde ble- 

ven, namelijk: 
Voorbijgang in Det Voorbijgang in 

1859. 1862. 

== — 2 stellende: 25,55 Maart 184°,9 20,41 Maart 180°,0 

= — 1 » 25,90 >» 185,2 20,05,» ended, 

0 > DEPT kmo SD arken vald az 179 „2 

k=z= + 1 > 27,10.» … 186 ,4 18,82, Brna den 

Werkelijk had de door LESCARBAULT waargenomen doorgang plaats 

den 26sten Maart 1859, en de door LumMIsS waargenomene den 20ster 

Maart 1862. 

Steunende op deze overeenkomst en aannemende de lengte van den 

klimmenden knoop == 12%9, zooals hij vroeger voor de planeet van 

Lengte. 

GEE En 

| 

Il 
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LESCARBAULT had afgeleid, onderzocht LEVERRIER, hoe in de volgende 

jaren de waarschijnlijkheid was, om op het einde van Maart, als de 

aarde zich nabij de knoopenlijn zou bevinden, eenen overgang der planeet 

waar te nemen. Het resultaat was, dat in het jaar 1877 slechts eene 

flauwe kans daartoe bestond, en dat eerst in 1885 weder eene nieuwe 

periode van jaren zou aanbreken, waarop, in het begin van April of 

het einde van Maart, mogelijkheid bestaan kan, deze planeet voor de 

zon te zien. Tusschen 1877 en 1885 is bij de onderste conjuncties, die 

in dit gedeelte des jaars plaats hebben de afstand der knoopen te 

groot, dus de planeet te hoog benoorden of te laag bezuiden het vlak 

der ekliptika, om op de zon geprojecteerd te kunnen gezien worden. 

Een dergelijk resultaat gaven de overgangen in de nabijheid van den 

dalenden knoop in het begin van October of het eind van Sep- 

tember. 

In Maart 1877 werd op een aantal sterrewachten, onder anderen 

ook te Leiden en te Utrecht, naar eene planeet op de zon gezocht, 

maar te vergeefs. 

Toen nu de tijding van de door watson ontdekte planeet in Europa 

kwam, droeg de heer moucurz, de tegenwoordige directeur der sterre- 

wacht, te Parijs, den heer GAILLOT op, de vier door LEVERRIER als moge- 

lijk aangeduide loopbanen van de intermercurieele planeet aan de 

° waarneming van WATSON te toetsen. 

Daartoe moest eerst, onder verschillende onderstellingen aangaande 

den afstand van die planeet tot de zon, hare heliocentrische lengte 

afgeleid en daarna onderzocht worden of de door LEVERRIER afgeleide 

formule daaraan voldeed. 

Voor den afstand der planeet tot de zon nam aaAILLOT aan 0,150, 

0,195 en 0,240. Voor elk dezer afstanden kon hij nog onderstellen, 

dat de planeet tijdens de waarneming van WATsoN aan deze of aan 

gene zijde der zon was, met andere woorden of zij nabij hare onderste 

of nabij hare bovenste culminatie was. 

Hij vond in deze drie onderstellingen het volgende: 
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De planeet aan deze zijde der zon. | De planeet aan gene zijde der zon. 
Afstand der planeet _Tiengte. Breedte, Lengte. Breedte, 

tot de zon. 

0,150 293057’ —70 5’ 14854 — 9057’ 

0,195 297 42 —5 1 159 58 —i 81 

0,240 299 48 —3 50 185 25 —4 59 

En, de formule van LEVERRIER voor de lengte der planeet van war- 

SON. aannemende, heeft men: 

le hypothese k = — 2 800,2 = v, 

2e » ksk 48,50 NE 

3e > == 0 FOIS =S 

4e » kzz + { AN 

Garrror besluit hieruit, dat er geene benadering hoegenaamd bestaat 

tusschen de lengten v, en wv,, met de bovenstaande; v, = 163,8 

zou beter overeenkomen met de lengten, die de planeet hebben zou, 

als zij aan gene zijde der zon heeft gestaan, maar v, komt werkelijk 

zeer na met de lengte overeen, die de planeet van watson hebben: moet, 

als zij aan deze zijde der zon staat. 

Bij deze berekening schijnt cArLLOT echter meer dan eene rekenfout 

begaan te hebben; want de planeet had uit de aarde gezien eene lengte 

kleiner dan die der zon (die 126°35' bedroeg;) of met andere woorden, 

voor iemand die het hoofd naar de noordpool der ekliptika gericht 

heeft, stond zij aan de rechterhand der zon. 

Neemt men nu aan, dat de planeet aan deze zijde der zon stond, 

dan moet zij, uit de: zon gezien, links van de aarde gestaan hebben, 

dat is, eene grootere lengte gehad hebben dan die der aarde, die 

306°%35: bedroeg. Bij eAILLOT zijn de drie lengten 293°57’, 29742’ en 

299°48’ kleiner dan dat getal, hetgeen blijkbaar daarvan daan komt, 

dat hij den hoek aan de zon, tusschen de aarde en de planeet, met 

een verkeerd teeken heeft aangebracht. 

Neemt men daarentegen aan, dat de planeet aan gene zijde der zon 

stond, dan moet zij, uit de zon gezien, rechts van de plaats gestaan 

hebben, die diametraal tegenover de aarde is; d. 1. de lengte moet 

kleiner zijn dan 126° 35’, terwijl de drie door cArLLoT gegevene lengten 

148° 54’ enz. allen grooter zijn. 

Bij mijne berekeningen heb ik de laatste mededeeling van WATSON 

aangaande zijne planeet ten gronde gelegd, dat zij had 
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eene rechte opklimming van 126°51', 

en eene declinatie van 1816’, 

Dit omgezet in lengte en breedte geeft: lengte 124°43'3, 

breedte —0°51’,3. 

In aanmerking nemende, dat de lengte der zon tijdens de waarne- 

ming, die te 10u. 5m. (des namiddags) middelb. tijd te Parijs plaats 

had, 126%35',5 bedroeg, dan vond ik in plaats van de boven opgege- 

vene getallen de volgende. 

Afstand der planeet De planeet aan deze De planeet aan gene 

tot de zon. zijde der zon. zijde der zon. 

Heliocentrische Heliocentrische 
Lengte. Breedte. Lengte. Breedte, 

0,150 7 37081 — 4'58' 141°18' — 6138’ 

0,195 814 31 — 9°87 188 17 — 5 18 

0,240 812 39 — 2 47 186 25 — 4 28 

Ook ingevolge deze berekening biedt alleen de eerste hypothese, 

k = — 2, eene redelijke overeenkomst aan. 

Die hypòthese geeft eene middelbare dageliĳjksche beweging van 

14°,846198, zoo als men licht vindt, als men let op hetgeen boven 

aangaande de formule van LEVERRIER is medegedeeld. Deze deelende 

in 360% vindt men voor den omloopstijd 24,24863 dagen , of 0,06638797 

sideraal jaar; maar hieruit kan men door de derde wet van KEPPLER 

den middelbaren afstand vinden, door namelijk dit getal in de tweede 

macht te verheffen en uit het komende de derde-mackts-wortel te trek- 

ken. Men verkrijgt dan 0,1659556. 

Uit de boven gegevene getallen kan men licht afleiden dat bij dezen 

afstand van de zon de planeet van watson eene geocentrische lengte 

van ongeveer 316°,5 zou moeten gehad hebben, hetgeen dus niet veel 

van de 500,2 verschilt, die uit de formule van LEVERRIER volgt, aan- 

nemende k —= — 2. De overeenstemming kan nu volkomen gemaakt 

worden, door nog datgene aangaande de elliptische loopbaan er bij 

aan te nemen, wat wij boven reeds hebben opgemerkt, dat nog slechts 

onvolkomen werd voorgesteld. Wij zeiden dat die onvolkomenheid een 

gevolg was van de omstandigheid, dat de gebruikte doorgangen alle 

dicht bij de nachteveningspunten waren waargenomen. De verklaring 

hiervan is deze, dat er, zoo als boven is opgemerkt, even als een 

term, waarin de cosinus der lengte voorkomt, nog een tweede behoort 

_ te zijn, waarin de sinus der lengte voorkomt. Van dezen term bleef 
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de coëfficiënt (of vermenigvuldiger) onbepaald, maar nu kon die be- 

paald worden door de berekening in volkomene overeenstemming te 

brengen met de planeet van watson. Op die wijs vond ik, dat de excen- 

triciteit moest bedragen 0,1472 (cairror heeft ook ongeveer hetzelfde 

nl. 0,14), en de lengte van het perihelium 128°21' (cArrror heeft 74°), 

en de lengte van den klimmenden knoop == 10° aannemende, hetgeen 

weinig verschilt van de waarde die de waarneming van LESCARBAULT 

geeft, verkrijg ik eene helling van 6 tot 7 graden. 

GarrLor komt tot het besluit, dat uit zijne berekeningen geenszins 

de identiteit volgt van de planeet van watson met die, waarvan 

LEVERRIER de formule gegeven heeft, maar dat er ook geenszins tegen- 

strijdigheid bestaat tusschen het bestaande en het hypothetische hemel- 

lichaam. Om de vraag te beslissen, moeten wij verdere waarnemingen 

afwachten. ° 

Zoo als gezegd, hebben wij de berekeningen, door cAILLoT aange- 

geven, zelf ook volbracht, en de bijzonderheden nagegaan, betreffende 

de overgangen, waarop LEVERRIERzijne berekeningen gegrondvest heeft. 

Wij hebben daaromtrent het volgende gevonden. In de eerste plaats 

is er, bij aanpeming van de door LEVERRIER aangegevene formule geene 

mogelijkheid de waarneming van SIDEBOTHAM met de anderen door 

ééne planeet voor te stellen, en ik zou haast durven beweren, dat 

GAILLOT die bij zijn eerste onderzoek reeds heeft moeten verwerpen. 

In zijne tweede mededeeling, van 30 September, zegt hij dat LEVERRIER 

reeds tot het besluit was gekomen der noodzakelijkheid hiertoe. Ik 

merk nochtans op, dat dit bepaaldelijk alleen slaat op de formule 

van LEVERRIER, zoodat als men een andere formule toetste, wellicht 

de waarneming van SIDEBOTHAM wel zou blijken bruikbaar te zijn. 

De formule van LEVERRIER, na daarin k == — 2 gesteld te hebben, 

aan al de opgenoemde waarnemingen toetsende, (waarbij bij gebrek 

aan kennis van het uur der waarneming aangenomen werd, dat zij 

op den middag gedaan is), blĳkt namelijk dat de waarneming van 

SIDEBOTHAM eene afwijking van 59 graden oplevert, zijnde de lengte 

der planeet naar die formule zooveel kleiner dan de lengte der aarde, 

uit de zon gezien. Dat dan bij geene mogelijkheid de planeet op de 

zon geprojecteerd geweest is, spreekt van zelf. Doch ook bij de pla- 

neet van WATsoN blijft dan eene fout van ongeveer 18 graden over. 

De waarneming van SIDEBOTHAM uitsluitende, kan men eene loop- 

baan zoeken, die zoo goed mogelijk aan de overigen voldoet, maar daar 
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de waarneming van WATSON voor vrij nauwkeurig moet gelden, kan 

men als voorwaarde aannemen, dat aan deze strikt nauwkeurig vol- 

daan wordt. Op die wijze heb ik de volgende loopbaan verkregen : 

Middelbare lengte tijdens de waarneming van rritscm, 1802 

Weber OOPEN Pnt ade lek lits 280,3 

Middelbare dagelijksche beweging. ........ 14°,846654 

Bentmierbent: Ien eee tartte ADA 0 „1472 

EENS TEGO NEREDE ME eet HA Ke 0 „1639522 

Lengte van het perihelium”. .…... 123021’ 

Maar de overblijvende fouten in lengte zijn dan de volgende, (Be- 

rekening — Waarneming :) 

WOO eto bats LSOZ MN ERITSCH). even ar shane on “erneer — 40,8 

RO stober ESTO (STARE) 3 omnes wa oet okee wd perd + 4 2 

ER October, 189 (Da (CUBPIS) ane eas acier ee + 2,4 

26 Maart 1859 (LESCARBAUEE) ‚sen asus + 7,8 

20Maart“1862 (mummrs)', ', „Oi 0000. Oe oe — 1,9 

29 Juli FORSE ARSORDIOHAOT LEEREOOL, ONE 0, 0 

Het behoeft nauwelijks betoog, dat bij de waarneming van LESCAR- 

BAULT geene fout in lengte van 7°8 te dulden is. Die waarneming is 

veel te nauwkeurig gedaan, aan haar moet geheel voldaan worden. 

Maar dan blĳkt wel dat de waarneming van LUMMIS vervallen moet 

want, moet de vorm en ligging der baan zoover veranderd. worden, 

dat de lengte der planeet den 26sten Maart 1859 70,8 kleiner wordt, 

dan wordt de fout den 20sten Maart 1862 ook nagenoeg evenveel ver- 

anderd; men zou dus daar eene lengte verkrijgen, die 15°7 te klein 

was, hetgeen weder te veel is. Maar bezien wij hetgeen van die waar- 

neming bekend is, dan zien wij dat het lichaam, dat LumMIS op de 

zon heeft gezien, onmogelijk eene intra-mercurieele planeet kan geweest 

zijn, want LUMMIS vermeldt dat de door hem geziene ronde vlek van 

8u. 28m. tot 8u. 50m., dus in 22 minuten tijds, 12 minuten boogs 

had afgelegd. Hier zou dus een snel voorbijgaand meteoor gezien zijn. 

Als het een cosmisch lichaam geweest is, dan is het wellicht, even 

als vele kometen, van ver buiten het zonnestelsel tot ons gekomen, 

om na het beschrijven eener hyperbolische loopbaan even zoo weder 

te verdwijnen. Sluit men nu de waarneming van LUMMIS uit, dan blij- 

ven er nog 5 over; men kan nu verlangen, ook aan de waarneming 

van LESCARBAULT geheel te voldoen; aldus heeft cArLLOT de vraag op 
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nieuw opgevat, en zijn resultaat in de fransche akademie van weten- 

schappen medegedeeld. Het is het volgende: 

Middelb. lengte op midd. Parijzer middag 

{“Januarr TEDOANTE EEE. INE UI OREN DE 165089 

Middelbare dagelijksche beweging ......... 14°,845650 

Mixeentrieitert. 4 St SA ORD 0 „2538 

Lengte vanhet perihelmm, 4 ss, 4 ten ted 1550,5 

Deze loopbaan sluit nu ook geheel op de waarneming van FRITSCH 

aan, zoodat de overblijvende fouten de volgende zijn: 

10OetoberstSOAMERITSOEH) ERE NEEN LIM 00,0 

9 ‘October 18LG (STARE). 1 MPN AE Mh IN + 2,4 

2' October 1830’ WDE YCUPPIS)s BE ee ode AE ete — 2,4 

268Máart 1850 (TDSCHEBAUDTIE, Vern inne Een a. 0,0 

29 Juli 1878 (WATSON) BD Ee VOELEN, 0,0 

Dat wil zeggen, op de eerste, voorlaatste en laatste waarneming 

sluit de opgegevene loopbaan volkomen aan, maar voor den 9den Oc- 

tober 1820 wordt de heliocentrische lengte 2°,4 te groot, en voor 

den 2den October 1839 20,4 te klein genomen. 

Dit verschil is niet te groot, want de tijd, waarop sTARK en DE CUPPIS 

hunne waarneming deden, is niet aangegeven, en 2°,4 stemt met eene 

beweging in 4 uren overeen. 

De aarde had bij de waarneming van FRITSCH eene lengte — 1604, 

of, dit door de praecessie op het nachteveningspunt van 1878 her- 

leidende, en er dus 76 x 50’2 —= 3815’ == 1°,1 biĳĳvoegende: 170,5 

Evenzoo bij de waarn. van sTARK 150,3 H- 59 x 50,” 2 = 16 ‚e 

bij » > » DE CUPPIS 8,6 +39 X 50, 2 = 80 

bij » » » LESCARBAULT 5,3 +19 Xx50, 2= 180, +-5,6 

Nemen wij nu, zonder op die 180o te letten, het midden van de andere 

getallen, dan verkrijgen wij voor de gemiddelde lengte der knoop, 

die zich aan de zijde bevindt, waar de aarde zich in October bevindt, 

129,0. Dit komt zeer nabij overeen met de lengte van den klimmenden 

knoop, zooals uit de waarneming van LESCARBAULT afgeleid was. Maar 

toen GAILLOT nu naging, welke helling aan de loopbaan moest toege- 

kend worden, om de waarneming van WATSON voor te stellen, ver- 

kreeg hij 4° 4, en tegen zulk eene geringe helling is dit in te brengen, 

dat, als zij bestond, de planeet elk jaar, in April en October, eenen 
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voorbijgang over de zon zou moeten vertoonen, hetgeen niet aan te 

‚nemen is, daar het de opmerkzaamheid der waarnemers onmogelijk had 

kunnen ontgaan. 

Ik geloof, dat er nog twee opmerkingen ten dezen opzichte te 

maken zijn. In de eerste plaats heeft LESCARBAULT zoo nauwkeurig tijd 

en plaats van in- en uitgang zijner planeet aangegeven, dat het niet 

aangaat, die waarnemingen geheel te verwerpen. Van hare realiteit 

Was LEVERRIER, die een onderzoek in loco heeft ingesteld, overtuigd. 

Nu gaf de waarneming van LESCARBAULT eene helling der loopbaan 

op de ekliptika van 12°, en de gevondene waarde van 44’ wijkt hier 

te veel van af. Zoo als ik in het vorige opstel zeide, de le planeet 

van WATSON is te veel noordelijk, om de planeet van LESCARBAULT te 

kunnen zijn. f 

Eene tweede opmerking betreft den grondslag der geheele berekening. 

Men moet noodzakelijk tot de origineele verhalen opklimmen, die de 

waarnemers zelve gegeven hebben. Wat zegt nu rrrrscH aangaande zijne 

waarneming van den 10den October 1802? Men vindt het op blz. 188 

van het Berl. Astr. Jahrbuch voor 1806. Schrijvende aan den uitgever 

van het jaarboek, den sterrekundige Bopr te Berlijn, zeet rrITSCH: 

“Uw denkbeeld dat de heer pangos slechts een meteoor waargeno- 

men heeft (Berl. Jahrb. 1801, p. 229) vind ik zeer waarschijnlijk, ik 

geloof dat het met mijne zoo snel voorbijgegane zonnevlekken even zoo 

gesteld kan zijn. Den 1Oden October (1802) was ik op het punt, weder 

zulk eene waarneming te doen. De hemel was eenigszins ongunstig. 

Eene kleine ronde vlek vertoonde zich op de zon, en toen ik haar met 

meerdere andere in rechte opklimming vergeleken had, en dit na 3 mi- 

nuten wilde herhalen, had zij zich reeds 2 minuten in rechte opklim- 

ming vooruitbewogen. De toenemende wolken lieten mij nauwelijks toe 

deze waarneming te eindigen; toen ik vier uur later bij weêr helder 

gewordene lucht de zon weder beschouwde, was de vlek niet meer voor- 

handen. Over het algemeen heb ik sedert kort over het snelle verdwij- 

nen en ontstaan van geheele rijen vlekken weder eenige belangrijke 

bijzonderheden opgemerkt. Vreemd is het dat sommige vlekken een iets 

verder inschuiven of een iets verder uitschuiven der oogbuis vorderen. 

Ik hoop nog veel belangrijks in dit opzicht te bemerken, daar ik da- 

gelijks, wanneer het helder is, en zoo mogelijk dicht bij den middag, 

de zon waarneem.” 

Het blijkt hieruit dat rrrrscu zijne waarneming vermeldt, terwijl 
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er van snel voorbijtrekkende ronde vlekken sprake is; in 3 minuten 2’ 

rechte opklimming, dat is den straal der zon in 48 minuten; ik besluit 

hieruit dat het door rrrrscH geziene voorwerp geene intra-mercurieele 

planeet kan zijn, evenmin als het door rumars bedoelde. 

Laten wij nu de waarneming van FRITSCH ook vervallen, dan blijven 

er alleen over die van STARK, DE CUPPIS, LESCARBAULT Een WATSON. 

Het zal nu wel altijd mogelijk zijn eene loopbaan te vinden, die, wat 

de heliocentrische lengten aangaat, aan deze vier waarnemingen ge- 

heel voldoet; — het komt namelijk overeen met het vraagstuk, een 

stel van vier vergelijkingen, tot den eersten graad, met vier onbe- 

kenden op te lossen, — daar dit nu altijd mogelijk is, zoo wordt er 

niets of althans nog zeer weinig door bewezen; eerst wanneer vijf, 

zes, zeven... verschijningen door ééne loopbaan verklaard worden, 

wordt die loopbaan waarschijnlijk; en wat de boven aangehaalde waar- 

nemingen aangaat, houd ik de beide waarnemingen van LESCARBAULT 

en WATSON voor zeer moeilijk vereenigbaar. 

GarLLor beproeft in de Comptes Rendus van 30 September nog, of de 

tweede planeet van WATSON ook met een der loopbanen van LEVERRIER 

in overeenstemming te brengen is. Hij komt tot een vrij gunstig re- 

sultaat ten opzichte der 2de loopbaan, waarin k = — 1 gesteld was. 

Maar daar hij ook hier gebruik maakt van de waarnemingen van FRITSCH 

en LUMMIs, heeft mijns inziens het onderzoek geene waarde hoegenaamd. 

Daar earLzor voor de helling 17° verkrijgt, vertrouwt hij ook zelf zijne 

uitkomst niet, daar hij bij zulk eene helling het twijfelachtig vindt of 

de planeet op zooveel verschillende dagen des jaars wel voor de zon 

gezien kan zijn. 

Wij komen tot het besluit, dat het zeer goed mogelijk is, dat er 

zelfs twee intra-mercurieele planeten bestaan, maar dat het voorshands 

niet mogelijk is, iets zekers ten haren opzichte mede te deelen. 

Uit een schrijven van carLLor blijkt, dat hij het onderzoek nog voort- 

zet. Worden nadere resultaten daaromtrent door hem bekend gemaakt, 

dan zullen wij de lezers van dit tijdschrift daarvan op de hoogte houden. 
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Over kleurenblindheid, ook Daltonismus genaamd, is in de laatste 

Jaren zooveel gezegd en geschreven, dat wij niet kunnen v eronder- 

stellen, dat een lezer van ons Album daarvan niet eenig denkbeeld 

zou bezitten. Iedereen weet, meenen wij, dat kleurenblindheid be- 

teekent die gesteldheid van het oog, waarbij sommige kleuren niet 

worden waargenomen, of liever, niet worden onderscheiden van zekere 

andere, en daarmede worden verward. Het meest in ’t oog loopende 

is de verwarring tusschen rood en groen. Bekend is het geval van 

een dorpskleermaker in Engeland, die een rooden soldatenrok, hem 

gegeven om een stuk in den elleboog te zetten, terugbracht met een 

groene lap voorzien, en die stijf en sterk bleef beweren, dat het in- 

gezette stuk dezelfde kleur had als de rok. Het is de beroemde en- 

gelsche scheikundige JoHN DALTON, die het eerst op dit gebrek van 

het gezichtsvermogen de aandacht vestigde, en wel in eene voor- 

dracht, in 1794 in de Manchester Society gehouden (Extraordinary 

Facts relating to the Vision of Colours). Trouwens de ontdekking van 

dat gebrek had pArron op zich zelven gedaan. Terwijl de meeste men- 

schen zes (of zeven, wanneer men blauw en indigo voor twee rekent), 

kleuren in het zonnespectrum herkennen, zag hij er maar twee: geel 

en blauw, of, ten hoogste drie: geel, blauw en purper. Hij zag geen 

onderscheid tusschen groen en rood; de bovenvlakte van een laurier- 

blad had voor hem dezelfde kleur als rood lak, en de benedenvlakte 

dier bladen was volgens hem in kleur volkomen gelijk aan de lichter 

gekleurde roode ouwels. Toen wreweLL hem vroeg, waarmede hij zijn 

rooden doctorstabbaard vergeleek, wees hij op de bladeren der boo- 

men in de nabijheid. Hij vond ongeveer twintig personen, behebd 

met hetzelfde gezichtsgebrek. De beroemde metaphysicus DUGALD STEWARD 

was er een van; hij kon alleen door het verschil in gedaante een 

bloedroode vrucht onderscheiden van de bladeren, waartusschen deze 

aan ‘den boom hing. 

Op het vaste land gaf men aan dit gebrek eerst den naam van Daltonis- 

mus. De Engelschen verwierpen dien naam ; men zou op die wijze, zeiden 

zij, stotteren Demosthenismus, een bochel Esopismus, het gemis van 
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een arm Nelsonismus kunnen noemen, zoodat eindelijk de nakome- 

lingschap beroemde mannen voornamelijk van den kant van hunne 

gebreken zou leeren kennen. 

Nadat onderscheiden andere benamingen waren verworpen, werd in 

Engeland, en daarna bijna overal, de door BREWSTER voorgeslagene 

van kleurenblindheid (Coulour-Blindness) aangenomen. 

Het getal der kleurenblinden is betrekkelijk groot, grooter dan men 

verwachten zou. Het gebrek wordt dikwerf niet opgemerkt en komt 

eerst uit, wanneer men kennis erlangt van het bestaan er van in het 

algemeen. Eens aan eene familie, uit vier personen bestaande, ont- 

vouwende wat kleurenblindheid was, bleek het mij al dadelijk dat een 

der leden kleurenblind was. Er lag op de tafel een tafelkleed met 

rooden grond en groene bloemen. En nu bleek het, dat de zoon des 

huizes altijd gemeend had dat de kleur van den grond en van de bloe- 

men dezelfde was, ofschoon van een andere tint. 

Te verwonderen is het dan ook niet, dat in de laatste jaren de re- 

geeringen de machinisten der spoorwegen en de stuurlieden van tijd 

tot tijd op kleurenblindheid doen onderzoeken, om er zeker van te 

zijn dat zij de gekleurde seinen, kustlichten enz. van elkander weten 

te onderscheiden. Te meer is dat noodig, omdat het schijnt gebleken 

te zijn dat iemand, die niet kleurenblind is, zulks kan worden. 

Aangeboren of verkregen kleurenblindheid schijnt echter genezen te 

kunnen worden. Dat het dus van belang moet geacht worden, om reeds van 

de vroegste jeugd af maatregelen te nemen tegen het bestaan of de ont- 

wikkeling van dit gezichtsgebrek , behoeft nauwelijks te worden betoogd. 

Al ware het niet dat onder zekere omstandigheden eenige moeielijk- 

heden en onaangenaamheden, onder andere omstandigheden gevaar 

met het bestaan van dit gebrek vergezeld gingen, zou die bestrijding 

van de kleurenblindheid reeds van het aesthetische standpunt gerecht- 

vaardigd zijn. Men denke b.v. aan het genot dat aan den beschouwer 

de waarneming van de oneindige en zoo schoone kleurschakeringen, 

waarmede de natuur hare werken versierd heeft, oplevert, en dat de 

kleurenblinde noodzakelijk missen moet. Het jaargetijde, waarin ik dit 

schrijf, geeft mij aanleiding te doen opmerken, dat een kleurenblinde 

niets waarneemt van de schoone uitwerking, die de thans rijpende 

lijsterbessen tusschen het donkere groen van een boschje teweegbrengen. 

De heer A. FAvRE heeft aan eene reeks van onderzoekingen aangaande 

kleurenblindheid, door hem aan de Académie des Sciences aangeboden, 
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eenige slotsommen toegevoegd, in eenige waarvan hij de middelen aan 

de hand geeft om dit gebrek tegen te gaan en te doen verminderen. 

Zij zijn de volgende: 

1%. De kleurenblindheid * heeft hare oorzaak in de onwetendheid 

omtrent de kleuren, de verwarring van de eene met de andere. (Dat 

deze stelling geheel juist zou zijn, meen ik te moeten ontkennen). 

2°. In Frankrijk lijden meer dan drie millioen menschen aan kleu- 

renblindheid. 

8’. Het getal der aangetaste vrouwen staat tot dat der mannen 

ongeveer in de verhouding van 1 tot 10. 

40, Negen op tien gevallen van kleurenblindheid kunnen bij jeugdige 

personen gemakkelijk genezen worden. 

5%. Het beste middel daartoe bestaat in eene methodische oefening 

op gekleurde voorwerpen. ri 

6°, In het huisgezin moeten de huismoeders zorg dragen voor de ont- 

wikkeling van den zin voor kleuren bij de kinderen, vooral van diegene, 

die dwalingen begaan bij het benoemen. Men moet haar afraden om 

met de kleurenblinden den spot te drijven. 

70, In de toekomst moet niemand tot den dienst der spoorwegen, 

der marine en tot de schilderscholen worden toegelaten , zonder met goed 

gevolg op kleurenblindheid onderzocht te zijn. 

8’. Kleurenblindheid kan geen vrijstelling verleenen van den dienst 

in het leger te land en ter zee, maar de kleurenblinden mogen nooit 

belast worden met bezigheden die betrekking hebben op gekleurde sig- 

nalen. Bij de marine en het leger te land behooren geregelde oefeningen 

op kleuren te worden ingesteld. 

9". In alle scholen moeten de leerlingen op de onderkenning der 

kleuren onderzocht en geoefend worden. 

Wij behoeven hier nauwelijks bij te voegen van hoeveel belang ge- 

regelde en goed bestuurde oefeningen van dien aard op de bewaar- en 

voorbereidingscholen zouden zijn. Deze staan echter in ons land helaas 

nog altijd boven de wet. 

D. L. 

| De heer FAvRE gebruikt, evenals alle Franschen, nog steeds de benaming daltonis- 

me. De armoede der fransche taal, die geen samenstelling van woorden toelaat, is 

daarvan waarschijnlijk de reden. Maar waarom dan niet, volgens fransche gewoonte, 

een grieksch woord genomen ? 
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Er zijn sommige vraagstukken, die, al meent men dat zij reeds op 

afdoende wijze beantwoord zijn, toch telkens weder opduiken. Zoo gaat 

het ook met dat aangaande den waren uitvinder der slingeruurwerken. 

Na de uitvoerige, op authentieke bescheiden steunende verhandeling 

hierover door VAN SWINDEN (Verh. der eerste klasse van het Kon. Ned. 

Instituut, 8de Deel, 1817) zoude men meenen dat het onderwerp uitge- 

put was en dat er geen de minste twijfel was overgebleven aangaande 

de aanspraak die onze CHRISTIAAN HUYGENS heeft op de verdienste van 

het slingeruurwerk te hebben uitgevonden. Toch zijn er sedert het 

verschijnen dier verhandeling meerderen geweest, die hem die ver- 

diensten ontzegd en de uitvinding aan anderen toegekend hebben. Dit 

heeft den heer r. GERLAND te Kassel aanleiding gegeven het vraagstuk 

nogmaals aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen, en hij heeft 

de uitkomsten daarvan medegedeeld in een opstel, geplaatst in de 

Annalen der Physik und Chemie, 1878. Neue Folge, Bd. IV p. 584. Voor 

de bijzonderheden daarheen verwijzende, stippen wij daaruit hier slechts 

het volgende aan. 

In zijne Geschichte der Astronomie, München 1877, p. 369, heeft 

onlangs de hoogleeraar re. worr de uitvinding der slingeruurwerken toe- 

geschreven aan een Zwitser, met name Bürar, die reeds omstreeks 1580 

een secondenslinger tot regeling van uurwerken zoude gebezigd hebben. 

Hij beroept zich daartoe op een manuscript van BOTHMANN, den hof- 

astronoom van den landgraaf Willem IV van Hessen, dat bewaard 

wordt in de landsbibliotheek te Kassel en voorts op door Bürar ver- 

vaardigde uurwerken, waaronder er althans één is, namelijk het vol-: 

gens plannen van genoemden landgraaf door Bürer vervaardigde pla- 

neten-uurwerk, dat werkelijk een slinger bezit. 

GERLAND nu toont vooreerst aan, dat de in het manuscript van 

BOTHMANN voorkomende uitdrukkingen volstrekt niet de aanwezigheid 
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van een slinger aan Bürer’s uurwerken bewijzen, en ten tweede dat 

de slinger, waarvan het thans te Kassel bewaarde planeten-uurwerk 

van Bürer werkelijk voorzien is, daaraan in veel lateren tijd is toe- 

gevoegd. 

Veel ernstiger zijn de aanspraken van GALILEI, die trouwens reeds 

grootendeels aan VAN SWINDEN wel bekend waren. Toch schrijft deze 

de uitvinding aan HUYGENS toe, even als ook later s. GÜNTHER, in zijne 

Quellenmässige Darstellung der Erfindungsgeschichte der Pendeluhr, te 

vinden in zijne Vermischte Untersuchungen zur Geschichte der mathema- 

thischen Wissenschaften, Leipzig 1876, p. 308. 

Daarentegen hebben wp. ALBERS, de uitgevers der verzamelde geschrif- 

ten van GALILEI (Le Opere di Galileo Galilei, Firenze, 1856) en c. v. ar- 

BLER in zijn geschrift: GALILEO GALILEI und die Römische Curie nach 

den authentischen Quellen, Stuttgart 1876, de uitvinding aan GALILEI 

toegekend. 

Wat is nu hier de waarheid ? 

De heer GERLAND komt, na zorgvuldige overweging der verschil- 

lende nog aanwezige bewijsstukken, tot de volgende uitspraak. 

“Garrer heeft het slingeruurwerk in 1641 uitgevonden; HUYGENS 

heeft, zonder van GALILEIS uitvinding te weten, deze in 1657 nog 

eens gedaan. Doch terwijl de toestel van cALrILET onbekend bleef en 

nooit toepassing gevonden heeft, vond die van HuyGeNs zeer spoedig 

algemeenen ingang en werd weldra overal in toepassing gebracht.” 

Het komt ons voor, dat die uitspraak in hoofdzaak juist is. Alléén 

zouden wij er nog het volgende aan willen toevoegen. De wijze waarop, 

volgens het door GALILEI ontworpen plan, de slinger als regelaar der 

beweging met het uurwerk moest verbonden worden, verschilde daarin 

van die van HUYGENS, dat zij merkelijk samengestelder was, terwijl 

de door dezen uitgedachte inrichting veroorloofde, op zeer eenvoudige 

wijze elk bestaand rader-uurwerk van een slinger te voorzien. Dit 

mag dan ook wel de hoofdreden geweest zijn waarom zijne uitvinding 

zoo spoedig ingang vond. HG. 
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In Nature, 3 Oct. 1878, komt een verhaal voor van iemand, zich 

onderteekenende w. M., die van eene vriendin vernomen had, dat zij 

dikwijls een bij onder den invloed van chloroform had geplaatst, en 

daarbij altijd had gezien, dat deze vóór den dood den angel in den mond 

brengt en den daaruit vloeienden giftdroppel opzuigt. De dame bood aan, 

w. M. door de proef te overtuigen, doch er was geen bij op dit oogen- 

blik bij de hand, maar wel een wesp, die gevangen en onder een om- 

gekeerd glas geplaatst werd, met een stukje papier dat met chloro- 

form was doortrokken. 

Binnen weinigen seconden viel de wesp op den rug, en bijna on- 

middellijk daarna krulde zij haar achterlijf om, met den angel uitge- 

stoken, en een droppel vocht kwam uit het einde daarvan te voorschijn. 

De angel werd naar den mond gebracht, en de droppel verdween. Daarop 

bleef de wesp bewegingloos liggen. Na eenige seconden werd het glas 

weggenomen. De wesp kwam echter gedurende den dag niet meer bij ; men 

bracht haar naar buiten in eene voor het houden van vlinders bestemde 

kooi. Den volgenden morgen was de wesp verdwenen. De schrijver (of 

schrijfster) vermoedt dat de wesp door een kleine spleet nabij het deurtje 

der kooi ontsnapt was. Is dit zoo, dat blijkt, dat het vergift des angels 

voor de wesp niet doodelijk is, dat er derhalve hier aan geen zelfmoord 

kan gedacht worden. Heeft het vergift dan eene pijnstillende, narco- 

tische werking? Of welke andere beteekenis heeft deze zonderlinge 

handeling? Nadere proeven, die gemakkelijk door ieder kunnen geno- 

men worden, zullen wellicht hierop een antwoord geven. 

Misschien zijn er onder onze lezers of lezeressen, die, buiten wonende, 

eene goede gelegenheid hebben en zich opgewekt gevoelen om deze proef 

te herhalen, onder wijziging der omstandigheden, bepaaldelijk die van 

een langer of korter verblijf der bij of wesp onder het bedekte glas. 

Ook zoude men, door op hetzelfde oogenblik dat het dier verdoofd op 

den rug nedervalt, door middel van een strookje papier de ombuiging van 

den angel naar den mond kunnen beletten. Al zulke proeven moeten 

echter vergelijkende zijn, zullen zij tot eenig betrouwbaar resultaat leiden. 

Bene mededeeling van de uitkomsten van dergelijke proefnemingen zal 

de redactie van dit tijdschrift gaarne ontvangen. HG. 

ennn a en ad 
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DE AARDE EN HAAR VOLKEN 
wordt geopend met eene geheel oorspronkelijke BESCHRIJVING VAN AMSTERDAM, 

met keur van fraaie en artistieke Platen. 
Behalve Nederland, zal ook het overig Europa in den nieuwen Jaargang 
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terwijl daarenboven de Beroemde tocht van Heori M. Stanley door Afrika, door 
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door J. CRAANDIJK. — De Sumatra-Expeditie, door Dr. H. F.R HUBRECHT, — 
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PARASITISMUS IN HET PLANTENRIJK. 

DOOR 

Dr. J. C. COSTERUS. 

(Vervolg en slot van bladz. 109.) 

EV: 

De naam ‘korstmos’ duidt aan, dat men deze planten vroeger onder 

de familie der mossen plaatste, meer omdat ze dikwijls deze vergezellen, 

dan omdat de uitwendige overeenkomst zoo treffend is. CASPAR BAUHIN , 

die omstreeks 1600 arbeidde en schreef, plaatste ze inderdaad onder 

het geslacht ‘“Muscus”’ of Mosplant. Eerst in de vorige eeuw werden ze her- 

Fig. 9. Ben korstmos. (Weinig vergroot.) 

kend als een afzonderlijke 

groep, evenals de mossen, 

de schimmels en de varens, 

die alle afdeelingen zijn van 

de groote klasse der cry pto- 

gamen of sporeplanten. Op 

merkelijk is het, dat ze in 

de tweede helft der 19de 

eeuw niet tot ééne maar 

tottwee afdeelingen te ge- 

lijk zijn gebracht. Korst- 

mossen (Lichenes) doen 

zich voor als aanslag op 

muren, steenen, rotsen en 

boomstammen, en zijn, be- 

halve daaraan, ook kenbaar 

aan een witte, groene of 

9 
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geregend heeft, 
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geele tint; dikwijls verheft zich de 

plant meer boven de oppervlakte 

en is dan in gekromde bladachtige 

uitwassen verdeeld (fig. 9), of ze doen 

zich voor als vertakte stammetjes 

(fig. 10), die groote uitgebreidheden 

van den bodem bedekken of, als dun- 

ne lappen, van den stam en de takken 

der boomenafhangen. Vooral als het 

zijn de lichenen 

schoon groen of geel gekleurd en 

trekken dan van verre de aandacht. 

Sober van levenswijze als zij zijn, we- 

ten zij zich te vergenoegen met den 
Fig. 10. IJslandsche mos (Cetraria islandica) hardsten totsboden heeten zien 

(weinig vergroot). a apotheeciën. 
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Fig. 11. Dwarse doorsnede van een korstmos 

(Sticta fuliginosa) g. gonidiën, m. hyphen, r. hecht- 

onderste schorslaag; in wortels, o. bovenste, u. 

beide zijn de hyphen meer aaneengesloten. 

op glas, zelfs op de rails der spoor- 

wegen, waaruit ze toch waar- 

lijk niet veel kunnen putten. 

En toch zijn zij het, die met 

hunne hechtworteltjes (r fig. 

11)den bijkans ondoordringba- 

ren rotsgrond weten los te ma- 

ken, door middel van het kool- 

zuur, dat zij bij den groei zelf 

ontwikkelen, en het water dat 

zij opnemen. Bovendien laten 

ze bij hun dood een klein 

laagje teelaarde achter, dat 

aan andere, minder sobere 

gewassen een gunstige stand- 

plaats aanbiedt. Zoo wordt 

de bodem al losser en steeds 

meer geschikt voor planten 

die nog grooter behoeften 

hebben dan de opvolgsters der 

eenvoudige lichenen. Duizen- 

den individuën leiden geza- 

menlijk een gezellig leven; 
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soms is elk individu klein van stuk, nog kleiner dan een millimeter; 

velen zijn een voet lang, nog anderen bereiken de lengte van een ge- 

heelen meter. In de heete luchtstreken is de Lichenen-vegetatie uiterst 

weelderig, maar dat ook in Europa vele vormen voorkomen, blijkt uit 

eene opgave, volgens welke het aantal bekende soorten in Duitschland 

en Zwitserland alleen over de 1000 bedraagt. Inwendig beschouwd 

leveren de beschreven planten een belangrijk schouwspel op. Onderzoe- 

ken wij een dwarse doorsnede (fig. 11), dan wordt onze aandacht bepaald 

door tweederlei bestanddeelen, nl. bolronde cellen (9) met een groen 

gekleurden inhoud, en ten tweede lange ongekleurde, elkander kruisende 

draden (m), die aan de oppervlakte (o) en aan den benedenkant (u) beide 

dichter ineen zijn gevlochten. De groene cellen noemt men “gonidiën”, 

de draadvormige, ‘‘hyphen”’, eene benaming, die ook voor de bestand- 

deelen der schimmels in gebruik is. Beide elementen zijn tegen elkander 

gedrukt en stevig verbonden, maar niettemin heeft men nooit kunnen 

waarnemen dat de gonidiën uit de hyphen ontstaan zijn of omgekeerd 

deze hun oorsprong in de gonidiën hebben. De volkomen afwezigheid 

van groene kleurstof in de hyphen maakt het zonder verdere beschou- 

wing zeker, dat zij zelven niet in hun onderhoud kunnen voorzien, maar 

het noodige voedsel moeten ontleenen aan de gonidiën, die juist door 

haar groene kleur in staat gesteld zijn voedsel te assimileeren. Meer 

dan waarschijnlijk is het evenwel, dat de hyphen het noodige water 

met de daarin opgeloste stoffen aanvoeren. De inwendige samenstelling 

is bijna overal dezelfde, en het kan dus niet verwonderen dat hier nau- 

welijks sprake is van een individuëel bestaan, maar dat een afgesneden 

stuk der plant even goed blijft voortleven; ja het is eene gewoonte van 

zeer vele lichenen, eenige gonidiën door hyphen omsponnen uit te 

werpen, die dan op hare beurt weder een nieuwe plant kunnen vor- 

men. Maar één enkel bestanddeel is ontoereikend; de beide moeten voor 

het vormen van een korstmos immer samen gaan. Deze wijze van zich 

voort te planten is vergelijkbaar bij het stekken, marcotteeren, enten, 

oculeeren, welke handelwijzen in den tuinbouw algemeen worden toege- 

past, voor zoover ook hier een deel der plant in staat wordt gesteld 

een nieuwe te vormen. Met geslachtswerktuigen heeft ze evenwel niets 

te maken. Toch bestaan deze. Het zou ons veel te ver voeren, wanneer 

wij de werking der geslachtsorganen gingen bestudeeren; veel liever 

wijs ik den lezer op de einduitkomst van hunne werking. Als zoodanig 

vindt men een soort van vruchtje aan de oppervlakte der korstmos 
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dat zoo groot is dat men het met het bloote oog kan onderscheiden 

en, gewapend met een loupe, weldra ontdekt dat het een schijfvormige 

verhevenheid (fig. 10 a) is, wier bovenzijde min of meer schotelvormig is 

uitgehold, met een vrij scherpe omranding. Bij eenige Korstmossen zijn 

de vruchtjes geheel in het binnenste verborgen en dus alleen op de door- 

snede duidelijk waar te nemen (fig. 12). Men noemt deze vruchtjes 

“apotheciën”. 

Op eene overlangsche 

doorsnede (fig. 12 A) 

“ziet men al spoedig 

de voornaamste be- 

standdeelen; hier, in 

het midden vooral, 

Fig. 12. Doorsnede van een apothecium van Endocarpon vertoonen zich uit- 

pusillum ‚dat geheel door het omgevende weefsel is ingesloten. _gerekte peervormi- 

De sporeblazen A zijn in fig. 15 meer vergroot voorgesteld. ge blazen met de 

spits naar beneden en het afgeronde gedeelte naar boven gekeerd. Reeds 

ziet men door de dunne wanden andere lichamen heenschemeren. Het zijn 

de sporen die op dit oogenblik te gelijk met een hoeveelheid vocht in de 

blazen gevangen zitten. Maar weldra zullen zij vrij komen. Wordt 

het apothecium bevochtigd, dan zwellen de onderdeelen zoo sterk 

op, dat het gedwongen is een grootere oppervlakte te beslaan, maar 

de opspringende rand verzet er zich tegen, deze wijkt niet uit 

en het einde moet dus zijn, dat de blazen bersten en de sporen er 

uit vliegen. De kracht waarmede dit geschiedt is zoo groot, dat ze tot 

op een afstand van minstens 1 eM. worden voortgeslingerd. Deze 

sporen nu zijn het, die de plant op geslachtelijke wijze vermenig- 

vuldigen, evenals aan de zaden der hoogere planten is opgedragen de 

soort in stand te houden. Zij zijn het die bĳ de sporeplanten vrij 

algemeen voorkomen en haar naam aan deze afdeeling van het plan- 

tenrijk hebben gegeven. 

Ziedaar een schets van het maaksel der Korstmossen; volledig is zij 

niet, maar voldoende om het gewicht der thans volgende beschouwing 

te doen gevoelen. 

Ik wil namelijk thans trachten de tegenwoordige theorie van de 

vorming der Korstmossen uiteen te zetten, en de gronden aangeven 

waarop zij rust. Men beschouwt een korstmos als een vereeniging vau 

twee zeer verschillende planten, een schimmel en een wier. De wier 
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is in staat zich zelve te onderhouden en ten koste van de bestand- 

deelen des bodems en van de dampkringslucht nieuwe voedingsstoffen 

te vormen; de schimmel, die dit vermogen mist, wordt daardoor ge- 

noodzaakt te woekeren, d.i. te leven van den voorraad dien de wier 

bezit, maar als vergelding biedt zij haar gevangene een beschutte plaats 

aan, waar zij voor vijandelijke aanvallen gevrijwaard is. 

Reeds op het eerste gezicht treft ons de groote gelijkenis tusschen 

sommige wieren en de gonidiën, en aanstonds zijn wij geneigd een 

parallel te trekken tusschen de hyphen der Lichenen en die der Schim- 

mels. Is het niet geheel natuurlijk, dat men getracht heeft de bestand- 

deelen te scheiden en te zien of ieder voor zich kan leven? Vooraf 

dient men wel in het oog te houden, dat alleen de wier zelfstandig 

zal kunnen bestaan, maar de schimmel al heel spoedig de hulp eener 

andere plant behoeven zal. Maakt men nu de gonidiën vrij en zuivert 

men ze goed van de hyphen, dan zal men zien dat ze niet alleen blij- 

ven leven, maar blijken geven van krachtig door te groeien, hetgeen 

zich openbaart in een snelle voortplanting (srarL). Deze voortplanting , 

die door middel van deeling plaats heeft, is zoo snel, dat de daaruit 

ontstane producten veel kleiner zijn, dan wanneer zij opgesloten zijn 

in de korstmos, hetgeen wel bewijst dat de schimmeldraden nog wat 

anders doen dan uitzuigen, namelijk de gonidiën aansporen tot ver- 

grooting en versterking van hare massa. 

Wetende, dat de sporen, waarover straks 

gesproken is, ontstaan uit het ongekleurde 

gedeelte van de korstmos en dus in eigen- 

schappen met de hyphen overeenstemmen, 

verzamelde BoORNET *, een fransch plantkun- 

dige, de sporen eener zekere soort van Lichen 

en liet ze kiemen. Evenwel droeg hij zorg, in 

hare nabijheid echte wieren te plaatsen, die 

hij op de schors van boomen verzameld had. 

De proef kreeg daardoor een dubbele betee- 

kenis; vooreerst kon er uit blijken of uit de 

kiemende sporen gonidiën gevormd werden, Fig. 13. Kiemende spore 

van Physcia parietina. De en daarmee zou de tegenwoordige beschouwing 

hyphen (4) omspinnen de Wie- vallen; in de tweede plaats zou men kunnen 

ren (9), Profococcus viridis. beoordeelen of de draden neiging vertoonen 

Ll Ook Dr. x. TREUB, te Voorschoten, heeft zich met dergelijke proeven bezig gehouden. 
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om zich met de wier te verbinden. Men zie slechts figuur 13 

en men verbaast zich over den snellen groei der hyphen , die zooeven uit 

de spore ontstaan zijn; ze vatten de wier aan en geven door een en ander 

te kennen, dat zij het voedsel, noodig voor den groei „aan haar onttrek- 

ken. Men ziet hieruit dat eene verbinding van twee verschillende planten 

kan plaats hebben. Vroeger, toen dit feit nog minder goed was waar- 

genomen en de verklaring nog meer bestreden werd, kwam men tot het 

besluit, dat de gonidiën der Lichenen, vrij geworden , zelfstandig voort- 

leefden en de Algen dus eigenlijk afkomstig zijn van Lichenen, en 

in één woord vrijgeworden gonidiën waren. Maar dit veronderstelt, 

dat de gonidiën door de hyphen gevormd er uit ontstaan zijn; en die 

veronderstelling juist is volkomen van grond ontbloot. 

Reeds in 1871 werd door een Duitsch plantkundige een Lichen sa- 

mengesteld uit een wier (Nostoc lichenoides) en de sporen van een Lichen 

(Collema glaucescens). Maar de feiten, onlangs door een anderen Duit- 

scher (er. stTAHL, te Würzburg) wereldkundig gemaakt, heffen allen 

twijfel aangaande den dubbelen oorsprong der korstmossen op. Bij een 

klein plantje dezer klasse (Endocarpon), welks afbeelding men hier 

ziet (fig. 14) en dat evenals een hooger gewas door middel van stevige 

Fig. 14. Endocarpon pusillum, Fig. 15. Hen gedeelte van het 

vijf maal vergroot. apothecium van Exdocarpon pu- 

sillum sterker vergroot , g gonidiën. 

vezels in den bodem is vastgehecht, vindt men ten tijde der sporevor- 

ming kleine groene gonidiën tusschen de sporehouders (fig. 12 en 15) 

verborgen, die afstammelingen zijn van de lager liggende. Zij worden 

tegelijk met de sporen uitgeworpen, zoodat deze bij hare kieming da- 
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delijk gelegenheid hebben zich ten koste dier gonidiën te voeden. Op- 

merking verdient het, dat juist de aangetaste gonidiën bijzonder wel- 

varend zijn, 't geen op te merken is aan den buitengewonen omvang 

(fg. 16) en de helder groene kleur die zij weldra verkrijgen, ter wijl 

Fig. 16, Twee kiemende spo- Fig. 17. Twee afgestorven spo- 

ren van Mndocarpon pusillum. ren van Wndocarpon pusillum. 

De gonidiën, die door de kiem- De tegelijkertijd uitgeworpen go- 

buizen zijn aangetast, zijn aanmer- nidiën hebben zich sterk verme- 

kelijk dikker geworden. _nigvuldigd. 

andere die niet het geluk hebben te worden aangegrepen (fig. 17), zich 

snel verdeelen en zich geheel en al voordoen als wieren, die in de 

onmiddellijke nabijheid van ZEndocarpon worden aangetroffen. Het is den 

heer sranL gelukt uit dezen eersten ontwikkelingstoestand een geheele 

Lichen van dezelfde soort te laten ontstaan, een plant voorzien met 

de lange wortelstreng en de generatieorganen, in één woord, eene die 

volkomen gelijk was aan die, welke men in de vrije natuur vindt. 

Wat intusschen de aandacht bij het tot stand brengen dezer cultuur 

in hooge mate trof, was het vrij standvastig optreden van eene an- 

dere soort van korstmos, en wel dezelfde soort die altijd in de on- 

middellijke nabijheid van Endocarpon groeit. Ditjgaf aanleiding tot een 

onderzoek wat hiervan de reden kon zijn. 

STAHL verzamelde daartoe sporen van die andere korstmos, Thelidium 

minutulum geheeten, en zaaide ze tegelijk met de gonidiën van Endo- 

carpon. Wat hij verwachtte gebeurde; de twee vereenigden zich en 

vormden na verloop van weinig {tijd nieuwe exemplaren van Thelidium. 

Zoo werd dus op ongedwongen wijze verklaard, waarom de twee ge- 
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noemde Lichenen altijd in elkaars nabijheid groeien — ze voeden zich 

ten koste van dezelfde Algensoort. Wanneer dit geen krachtig bewijs 

is in de oogen van de vroegere tegenstanders, dan laat het zich niet 

verwachten, dat deze ooït overtuigd worden. Dit opmerkelijke feit vindt 

zijn tegenhanger in een ander, dat reeds vroeger bij verschillende planten 

dezer afdeeling was waargenomen. Men vond namelijk in één en dezelfde 

korstmos twee verschillende soorten van gonidiën, blauwe en groene. Hoe 

laat zich dit verklaren? Alleen door aan te nemen, dat de woekerende 

hyphen twee verschillende soorten van wieren in haar net hebben verstrikt. 

Dit voert dus tot de eenvoudige verklaring der waargenomen feiten. 

Schimmels van verschillende soorten kunnen dezelfde wiersoorten in 

zich sluiten, maar ook kunnen twee verschillende soorten van Algen 

voedsel verstrekken aan één soort van schimmel. Voegen wij om de 

volledigheid hier nog aan toe, dat zeer vele Lichenen volkomen gelijk 

gevormde gonidiën bezitten, dan verschijnen de aangehaalde bijzonder- 

heden in een nog helderder daglicht. 

In de laatste zinsneden, en eveneens in het begin, heb ik meermalen 

het woord “schimmel” gebruikt , waar ik wilde aanduiden de ongekleurde 

bestanddeelen, de hyphen der korstmossen. Tot nu toe evenwel is 

er nog geen rechtstreeksch bewijs aangevoerd dat deze benaming juist 

is. Wel zullen de meesten mijner lezers toegeven dat een Lichen een 

samengesteld wezen is, opgebouwd uit voedsel bereidende planten en 

andere n.l. de hyphen, die zich dat voedsel toeëigenen, maar zij willen 

misschien nog niet daaruit besluiten, dat die hyphen juist schimmel- 

draden zijn. Toch is de gelijkenis onmiskenbaar. Reeds op het eerste 

gezicht is men getroffen door de langgerekte gedaante, het kleurlooze, 

de eigenaardige groeiwijze en het bezoeken van groene plantendeelen, 

dat zoowel bij de echte schimmels als bij het ongekleurde deel der 

korstmos voorkomt. Ja, deze overeenkomst is zoo sterk, dat men vroe- 

ger voor het gemak reeds zeide: wieren bestaan uit min of meer ronde 

cellen van allerlei kleur, schimmels uit langgerekte draden (hyphen) 

en Lichenen uit beiderlei vorm-elementen. En dat alles, zonder dat 

iemand de tegenwoordig geldende theorie had durven uitspreken. Hierin 

is ’t niet alleen, dat de overeenkomst treffend is. Straks sprak ik over 

de mannelijke bevruchtingswerktuigen der Lichenen. En wilde ik u thans 

in kennis stellen met dezelfde organen bij een bepaalde groep van schim- 

mels (Ascomyceten), dan zou een zelfde teekening dienst kunnen doen, 

want een doorgaand verschil is niet aan te wijzen. In die zelfde groep 
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van Ascomyceten komt een sporehouder of liever een verzameling van 

sporehouders voor, die tot in bijzonderheden denzelfden bouw vertoont 

als het apothecium der korstmossen (Zie fig. 13). Dezelfde gezwollen 

buizen, gevuld met sporen, dezelfde draadvormige deelen er tusschen 

in, dezelfde gedaante van het geheel. Alleen vindt men er, zooals trou- 

wens van zelf spreekt, geen gonidiën tusschen in gesloten. Hen belang- 

rijke, maar na al het meegedeelde volstrekt niet bevreemdende over- 

eenkomst bestaat eindelijk in de sporen en hare ontwikkeling. Sporen 

zijn de kleine lichaampjes, die bij kieming een nieuwe plant opleveren. 

Zij spelen, gelijk boven werd opgemerkt, dezelfde rol bij de Cryptoga- 

men, als de zaden bij de Phanerogame planten. Niet alleen de vorm 

is bij beide volkomen dezelfde, maar ook de veranderingen die ze bij 

de kieming vertoonen. In beide gevallen ontstaat een draderig weefsel 

van ongekleurde vezels of hyphen, een weefsel dat te loor gaat, zoo- 

dra de reserve-stoffen, in de spore aanwezig, zijn opgeteerd. Om den 

dood te voorkomen, dient men dus een andere plant toe te voegen, die 

in de levensbehoeften der hyphen kan voorzien. In één woord, in alle 

opzichten is de overeenkomst zoo treffend, dat er geen twijfel bestaat 

of de Lichenen-hyphen zijn echte schimmels en wel soorten uit de groote 

onderafdeeling der Ascomyceten. Mag er nu nog geëischt worden da 

men een Lichen samenstelle uit een willekeurig gekozen schimmel en 

de een of andere wier? Voorzeker niet. Vele woekerplanten, zoowel 

onder de hoogere als onder de lagere, hebben haar eigen plant, van 

welke zij leven, terwijl zij op andere, ofschoon ook gezonde en voed- 

zame gewassen overgebracht, spoedig sterven. De Cuscuta europaea, 

waarvan ik boven (bl. 115) melding maakte, tast zeker verschillende 

plantsoorten aan, maar van de C. epslinum is het bekend dat zij alleen 

het vlas bezoekt en andere planten, die zij noodzakelijk op haar weg 

tegenkomt, meestal onaangeroerd laat. De vogellijm leeft voornamelijk 

van eike- en appelboomen en laat zich te vergeefs op zoovele andere 

boomen zoeken. Waarom dit alles zoo is, laat zich niet altijd verkla- 

ren; men kan b.v. niet zeggen, waarom de wijnstok-schimmel alleen 

onzen wijnstok en de aardappelschimmel alleen den aardappel aangrijpt. 

Maar wel is het te begrijpen, waarom palmen met hun houtig hulsel , 

grassen met hun stevige ondoordringbare bast en zoo vele andere één- 

zaadlobbige gewassen niet ontvankelijk zijn voor woekerplanten, die 

juist het sappige, gemakkelijk te bereiken weefsel beminnen. Hoe het 

ook zij, het laat zich niet verwachten dat men woekerplanten naar 
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willekeur op een andere plant, dan waarop zij gewoon waren te leven, 

met goeden uitslag zal overbrengen. En daarom zou het een tamelijk 

wanhopige poging zijn, een schimmel, die altijd gewend is zich van 

deze of gene plant te voeden, te willen overbrengen op een wier, of 

omgekeerd, sporen van een korstmos uit te zaaien op een geheel ander 

„ gewas, b.v. koren of een aardappelplant. Dit zou een poging zijn van 

een onwetende, die uit het mislukken van grove ondoordachte experi- 

menten de onhoudbaarheid der thans verdedigde stelling zou willen 

afleiden. Uit het onloochenbaar feit echter, dat een Lichen een samen- 

gesteld wezen is; verder uit de omstandigheid dat het eene onderdeel 

al de wezenlijke kenmerken van een wier, het andere al de eigenaar- 

dige trekken der schimmels vertoont, blijkt voldoende, dat Lichenen 

de allerzonderlingste en opmerkelijkste voorbeelden zijn van woeker- 

planten en hare voedsters, die zij uitzuigen, maar tegelijk verdedigen. 

Met volle overtuiging kunnen wij daarom de woorden onderschrijven, 

die de Bazelsche hoogleeraar en lichenoloog SCHWENDERER voor 9 jaren 

reeds uitsprak: “So bieten uns also die Flechten, diese ‘“rustici pauper- 

rimi’’, das düstere, aber doch lebensfrische Bild eines herrschenden, 

man möchte beinah sagen mit staatsmännischer Klugheit berechneten 

Schmarotzerthums auf der einen, und eines niederen, zu ewiger Un- 

freiheit verurtheilten Helotenthums auf der anderen Seite, — ein Bild, 

das zwar in einzelnen Zügen auch im Thierreich und im Leben der 

Völker seine Analogien findet, jedoch in dieser Eigenartigkeit und 

Absonderlichkeit in der ganzen Reihe organischer Wesen nicht wie- 

derkehrt.”’ 

AMSTERDAM, Maart 1878. 
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Louis sCHWENDLER, chef van het bureau voor elektrische verlichting 

in Engelsch-Indië, heeft onlangs te Londen een uitvoerig en nauwgezet 

onderzoek ingesteld omtrent elektrische verlichting, ter beantwoording 

van de hem gestelde vraag, of invoering daarvan voor de stationsge- 

bouwen in Indië wenschelijk zoude zijn. 

De resultaten van deze proeven heeft sCHWENDLER onlangs publiek 

gemaakt, en het komt mij voor, dat deze belangrijk genoeg zijn om 

ze onder de aandacht te brengen van de lezers van het “Album der 

Natuur’. Het schijnt dat de verwachtingen, welke men heeft opgewekt 

omtrent een spoedige vervanging van het lichtgas door elektrische ver- 

lichting ook in onze woningen, zeer overdreven moeten geacht worden. 

Voor eigenaren en aandeelhouders in gasfabrieken vooral is een 

juiste kennis omtrent de mogelijkheid en waarschijnlijkheid van dit 

veel besproken onderwerp hoogst belangrijk. Zijn de resultaten van 

SCHWENDLER te vertrouwen — en het komt mij voor dat hiertegen 

geen redelijke gronden zijn aan te voeren — dan zullen de actiën 

der gasfabrieken spoedig weder rijzen. 

In de eerste plaats stelde scHWENDLER een vergelijkend onderzoek 

in omtrent de dynamo-elektrische toestellen, welke tegenwoordig in 

gebruik zijn. Hij vergeleek: a. een toestel van SIEMENS, systeem HEFNER 

ALTENECK van middelbare grootte, 5. een dito toestel, klein model, 

c. een toestel van GRAMME, en d. een toestel van denzelfden , met dub- 

bel stel borstels. 

Al deze toestellen werden voldoende geschikt bevonden tot het 
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voortbrengen van elektrisch licht, maar in den regel beantwoordden 

zij, wat hun werking betreft, niet geheel aan hetgeen door de fabrikanten 

daarvan getuigd was; de hoeveelheid licht, welke de machinesverschaf- 

ten, was te hoog, en de vereischte beweegkracht was te laag opgegeven. 

Maar desniettegenstaande kwam SCHWENDLER tot het resultaat, dat 

de eenheid der hoeveelheid licht, wanneer zij door deze toestellen ge- 

leverd werd, minstens vijftigmaal goedkooper was, dan wanneer zij 

door verbranding van lichtgas werd verkregen; een hoogst belangrijk 

feit ten gunste van het elektrisch licht. Terstond voegt SCHWENDLER 

er echter deze opmerking bij: dat bovengenoemde gunstige verhou- 

ding alleen dan doorgaat, wanneer ieder dynamo-elektrisch toestel 

slechts één electrisch licht produceert. 

De drie genoemde toestellen, 5, c en d bleken in werking ongeveer 

gelijk te staan, terwijl de machine van sIEMENS (a), zelfs bij een be- 

trekkelijk geringer arbeidsverbruik, een veel sterker licht gaf dan een 

der drie anderen. In ronde getallen, zegt SCHWENDLER, bevond ik, dat 

de voortbrenging van de eenheid der hoeveelheid licht met den toestel 

a van SIEMENS slechts de helft van de hoeveelheid arbeidsvermogen 

vereischt van die der drie anderen. Volgens hem is dit gunstige resul- 

taat vooral daaraan toe te schrijven, dat de genoemde toestel een betrek- 

kelijk geringen inwendigen weerstand bezit en de beweging langzaam is. 

Gebrek aan standvastigheid en regelmatigheid schijnt nog altijd het 

zwakke punt van het elektrisch licht te zijn; verschillende verbeterin- 

gen in dit opzicht zijn volgens het oordeel van SCHWENDLER echter niet 

alleen wenschelijk, maar ook mogelijk. De koolspitsen, welke vroeger 

uit de koolkorsten van de retorten der gasfabrieken werden gezaagd, 

worden tegenwoordig geheel kunstmatig vervaardigd, en dit is reeds 

een belangrijke verbetering, maar ook de laatsten zijn nog verre van 

volmaakt, zoodat de vervaardiging van goede koolspitsen nog in 

hooge mate de aandacht verdient. 

Volgens SCHWENDLER staat de elektrische lamp van SIEMENS theore- 

tisch ver boven die van SERRIN, maar de laatste is in de praktijk 

veel gemakkelijker en verdient daarom, vooral na de verbeteringen 

welke door hem zelf daaraan zijn aangebracht, de voorkeur. Het juist 

stellen van de lamp van s1RMENs schijnt eenige moeilijkheden op te leveren. 

Het oordeel van SCHWENDLER over de verdeeling van het elektrisch 

licht, dat is, het verkrijgen van een aantal lichten met denzelfden 

elektro-motor, is zeer ongunstig. Volgens zijn onderzoekingen wordt 
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door de verdeeling de lichtkracht zeer sterk verminderd, terwijl dit 

verlies voor iedere onderverdeeling belangrijk toeneemt, zoodat het 

elektrisch licht alleen dan met lichtgas kan concurreeren, wanneer 

ieder dynamo-elektrisch toestel slechts één, en wel een zeer intensief 

licht behoeft voort te brengen. 

Alle pogingen, welke in het werk worden gesteld om het elektrisch 

licht te verdeelen — hoe belangrijk op zich zelf — zullen volgens S. 

altijd stuiten op het bezwaar, dat de verbruikers zich de weelde van 

een dergelijke verlichting niet zullen kunnen veroorloven. 

Toen sCHWENDLER tot deze overtuiging was gekomen, beproefde hij 

welk resultaat diffusie opleverde; hij plaatste tot dit doel eenige krach- 

tige lichten (welke ieder door een afzonderlijken elektro-motor gepro- 

duceerd werden) op verschillende punten, en verspreidde het licht met 

behulp van optische instrumenten over een groote ruimte. Een niet 

onbelangrijk gedeelte van het licht ging daarbij natuurlijk door ab- 

sorbtie verloren, maar S. bevond, dat dit verlies in een bepaalde 

verhouding staat tot de totale hoeveelheid van het geproduceerde licht , 

en dat het verlies bij grooter intensiteit zelfs afneemt. 

De wijze, waarop SCHWENDLER zich ingevolge de genomen proeven 

voorstelt de elektrische verlichting toe te passen, is de volgende. Op 

de meest geschikte punten zal hij intensieve elektrische vlammen plaat- 

sen (ieder door een afzonderlijken toestel in het leven geroepen); deze 

worden voorzien van reflectors van verzilverd glas, waardoor het licht 

op een wit beschot wordt geworpen, hetwelk zoodanig geplaatst is, dat 

zooveel mogelijk de geheele ruimte door diffuus licht wordt bestraald. 

De reparaties, welke de toestellen in verloop van tijd zullen behoe- 

ven, kunnen, volgens S., gemakkelijk door een gewoon werkman ver- 

richt worden, en één persoon is naar zijn meening in staat om, op 

een bepaalde plaats, zoowel de stoommachine als de elektro-motors, 

de lampen en de reflectors in orde te houden. 

Niet onbelangrijk voor de vraag of elektrisch licht geschikt is om 

onze woningen te verlichten, is de opmerking van wiLrs (Chemical 

Society, London), dat in de vlamboog betrekkelijk groote hoeveelheden 

stikstofzuurstof verbindingen (stikstoftetroxyde en salpeterzuur) ge- 

vormd worden; bij vier proeven verkreeg hij gemiddeld 0,6 gram sal- 

peterzuur per uur. 

Amersfoort, Januari 1879. 



ELEKTRISCH LICHT, 
DOOR 
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In de laatsten weken zijn mij door zoovelen, vooral toen het bekend 

geworden was dat ik daarover hier te Haarlem eene voordracht gehou- 

den had, inlichtingen aangaande het elektrisch licht en zijne waarschijn- 

lijke toekomst gevraagd, dat ik bij de lezers van dit Album belang- 

stelling genoeg in dit onderwerp meen te mogen verwachten om, ook 

na de voorgaande belangrijke mededeeling van Dr. MENALDA VAN SCHOU- 

WENBURG, nog enkele daaraan gewijde bladzijden niet geheel onwelkom 

te doen zijn. 

Het zal nu welhaast 66 jaren geleden zijn dat het elektrische licht, 

niet voor het eerst gezien — dit was, naar het schijnt, reeds een paar 

jaren vroeger geschied — maar voor het eerst vertoond werd in al den 

verblindenden glans, welken een buitengewoon sterke elektrische stroom 

daaraan kan geven. pavy deed dit met de batterij der Royal Institu- 

tion, van 3000 cellen, die wel is waar in werking zeer achterstonden 

bij onze tegenwoordige galvanische elementen, maar toch een stroom 

opleverden, welke met dien van een klein achthonderdtal Bunsen, van 

de “grootste soort, kan gerekend worden gelijk te staan. Deze laatste 

elementen werden eerst in 1840 bekend gemaakt en kwamen langzamer- 

hand algemeen in gebruik. Met 60 en zelfs met 40 daarvan kon men 

reeds een licht voortbrengen, dat elk ander kunstlicht in sterkte vele 
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malen overtrof. Toch duurde het nog een tiental jaren eer er van eenige 

ernstige toepassing van dit machtige verlichtingsmiddel sprake kwam. 

Omstreeks 1850 vernam men van de elektrische verlichting, die de 

werklieden bij den bouw der Docks Napoleon te Parijs veroorloofde om 

ook des nachts hun arbeid voort tezetten, en korten tijd daarna werd 

zelfs in ons land hetzelfde middel aangewend bij den bouw van een 

spoorwegbrug — ik meen tusschen Rozendaal en Breda — maar niemand 

beschouwde dit anders dan als een buitengewoon hulpmiddel in bui- 

tengewone gevallen. 

Het kon toen ook wel niet anders zijn dan dit. Iedereen, die ge- 

woon is met galvanische batterijen te werken, weet wat een arbeid 

er tot het vullen en weer ledigen en schoonmaken van een vijftigtal 

Bunsen-elementen vereischt wordt, en zal het dus volstrekt niet vreemd 

vinden dat zulk een arbeid, voor zonsondergang en na zonsopgarg te 

verrichten met zorg en oplettenheid, menigeen, die daarvan partij had 

kunnen trekken, afschrikte van het gebruik van elektrisch licht, ge- 

zwegen nog van de hooge onkosten, door het gebruik van zink en zu- 

ren in de batterij veroorzaakt. 

Gelukkig dat de natuurwetenschap omstreeks denzelfden tijd een 

beter en minder kostbaar middel deed kennen om elektrische stroomen 

op te wekken. Reeds in 1831 was de grond daartoe gelegd door den 

beroemden FARADAY, die toen het eerst de mogelijkheid aantoonde om 

die stroomen te verkrijgen met bekulp van magneten. Toen, en veel 

later nog, droomde die groote ontdekker niet, dat hij daardoor der we- 

reld zulk een machtigen elektromotor had geschonken. Althans toen ik 

hem, 20 jaren later, in April 1851, zeide, dat ik op de toenmalige eerste 

wereldtentoonstelling te Londen een magneto-elektrisch werktuig had 

gebracht, dat 34 kubieke centimeters der gemengde gassen per minuut 

kon ontwikkelen, als het door één man werd bewogen, antwoordde hij 

met een half ongeloovig lachje: that is a great deal! Maar hij heeft het 

nog beleefd dat meer dan twintigmaal zooveel door diezelfde werktui- 

gen werd ontwikkeld. En dit wel zeer kort daarna. Een actief, door 

kapitalisten krachtdadig geholpen geleerde, Nouer te Brussel, voerde het 

eerst die werktuigen uit in voor dien tijd reusachtige afmetingen en 

van zeer groote kracht. Hij meende ze — voor het tegenwoordig onder- 

werp is dit zeer opmerkelijk -— te gebruiken om waterstof en zuur- 

stof, knalgas, te ontwikkelen uit water, en de vlam daarvan, als het 

door een nauwe opening uitstroomde, op een kalkcylinder te rich- 
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ten, ten einde daardoor het bekende kalklicht ot Drummond-licht te 

ontwikkelen en dit, zoo op de goedkoopst mogelijke wijze voortgebracht, 

voor openbare verlichting te bezigen. Deze omslachtige weg om door 

elektriciteit licht te verkrijgen mislukte volkomen, gelijk gemakkelijk 

te begrijpen is. Maar Norer's arbeid was toch niet geheel verloren. Hij 

werd door hem, met een industrieel te Parijs, benuttigd om de Com- 

pagnie V Alliance te stichten, die zich de rechtstreeksche omzetting van 

elektriciteit in licht ten doel stelde, met behulp van koolspitsen, op 

de wijze die reeds sedert pAvy bekend was. 

Deze Compagnie is naar het schijnt niet geslaagd, en in de laatste 

twee jaren hoort men daarvan weinig of niets meer. En dit zeker niet, 

zooals, helaas, bij zoovele industriëele toepassingen der wetenschap het 

geval is, omdat de directeuren hun eigen voordeel ver boven dat der 

deelhebbers behartigden. Integendeel, alles wat men daarvan heeft ver- 

nomen, toont dat die directeuren op alle mogelijke wijzen het hunne 

hebben gedaan om de bruikbaarheid van hun elektrisch licht en zijne 

voordeelen boven elk ander verlichtingsmiddel voor allen, die in zulke 

dingen belang konden stellen, overtuigend te bewijzen. In 1860 en 1861 

verlichtten zij wat toen heette La Place Napoleon III, en een gedeelte 

van het Palais Royal te Parijs met een aantal “elektrische lampen” bij 

wijze van proefneming. Op vuurtorens brachten zij dit licht aan, ter ver- 

vanging van de tot dien tijd gebruikelijke olielampen met een aantal con- 

centrische pitten; op stoomschepen, om zelfs in de ongunstigste omstan- 

digheden aanvaringen te voorkomen, en op oorlogschepen om het terrein 

rondom te verlichten als het noodig was. 

Hetzelfde deed, in hetzelfde tijdsverloop, HouMmmrs in Engeland, die 

door FARADAY zelven krachtig werd gesteund. In 1868 verlichtte deze 

eenige der londensche parken met elektrisch licht. 

Maar geen van al deze pogingen heeft een blijvend gevolg gehad. 

Voor vuurtorens kwamen de voordeelen der elektrische lampen nog het 

duidelijkst uit; maar ook zelfs daar hebben zij de oliepitten niet ge- 

heel en blijvend kunnen verdringen. Nog veel minder gunstig was de 

uitslag van de pogingen tot de invoering van het elektrische licht voor 

de openbare straatverlichting. De lampen werden aangebracht en ont- 

stoken en brandden avond aan avond gedurende een grooter of kleiner 

aantal dagen of zelfs maanden achtereen, om dan duister te blijven en 

weggenomen te worden. 

Vanwaar dit geringe gevolg? Naar het weinige wat dienaangaande 
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zeer fragmentarisch is bekend geworden en in sommige berichten uit 

dien tijd tusschen de regels te lezen was, mag men stellen dat vooral 

twee oorzaken hieraan schuld waren. 

De twee koolspitsen, waartusschen op de bekende wijze de elektrische 

liehtboog wordt ontwikkeld, nemen, zelfs in eene ruimte waarin geene 

verbranding der kool geschieden kan, in lengte af, zoodat hun af- 

stand zich langzamerhand vergroot, spoedig grooter wordt dan hij zijn 

moet om het sterkste licht voort te brengen en eindelijk groot genoeg 

om den overgang der elektriciteit onmogelijk te maken, zoodat de 

stroom ophoudt en het licht wordt uitgedoofd. Deze spitsen moeten dus 

telkens een weinig nader bij elkander worden gebracht om het licht te 

doen ‘‘voortbranden”. Mechanische inrichtingen om dit te doen plaats 

grijpen door den elektrischen stroom zelven, onaf hankelijk van eenige uit- 

wendige zorg, heeten regulatoren voor het elektrisch licht, of kortweg 

elektrische lampen. Zulke inrichtingen waren reeds vroeg — ik meen 

het eerst omstreeks 1852 door den Engelschman srarre — uitgevonden 

en in gebruik gebracht. Men begrijpt dat de toekomst van het elektri” 

sche licht geheel en al van de voldoende werking dezer lampen af hing, 

Want een licht, dat van tijd tot, tijd uitgedoofd wordt, om eerst weder 

te stralen als misschien nä een half uur of langer een deskundige het 

euvel is komen herstellen, is geen licht dat in het openbaar mag schij- 

nen, al bezit het overigens ook nog zulke belangrijke voordeelen. En 

iedereen, die ook zelfs maar eenmaal heeft gewerkt met zulke ‘‘zelfre- 

regelende” lampen, weet hoe gemakkelijk het kan voorkomen dat ook 

de volmaakste van allen, die van SERRIN, eens even weigert. Voor 

laboratorium-proefnemingen is dit van weinig belang; men heeft daarbij 

de lamp steeds onder zijn bereik en een enkel tikje brengt alles weer 

in orde. Maar bij een openbare verlichting vereischt zulk een tikje de 

komst van iemand, die het weet aan te brengen, met een ladder. Gezwe- 

gen nog.van de bij zulk gebruik wel nooit geheel weg te nemen mo- 

gelijkheid dat, bij een voortdurend gebruik in de open lucht, ernstiger 

stoornissen zich voordoen, die met geen tikje te verhelpen zijn. Ik meen 

dat er allen grond bestaat om te vooronderstellen, dat de noodzake- 

lijke en voor enkele malen onvermijdelijke tekortkomingen der elek- 

trische lampen de eerste oorzaak van het niet slagen der elektrische 

verlichting zijn geweest. 

De eerste, maar zeker niet de eernigste! Want wanneer men nagaat 

wat er thans bekend is van de onkosten voor deze verlichting -— waar- 

10 
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over later — en in aanmerking neemt dat de magneto-elektrische werk- 

tuigen van dien tijd bij onze tegenwoordige verre achterstonden, * dan 

valt er niet aan te twijfelen of de onkosten moeten toen zeer hoog 

zijn geweest, zóó hoog, dat zij het gebruik, behalve in zeer enkele ge- 

vallen, onmogelijk zouden hebben gemaakt, ook al waren de elektrische 

lampen de meest volkomen werktuigen geweest, die men maar be- 

geeren kon. 

Zij zijn dit, gelijk ik boven reeds aanmerkte, tot op den huidigen 

dag nog volstrekt niet. Vandaar dan ook, dat zeker de meeste po- 

gingen om het elektrisch licht algemeen te doen worden, die in dezen 

tijd worden aangewend, berusten òf op het geheel ter zijde laten van 

zulke lampen met beweegbare koolspitsen, òf op de vervanging daar- 

van door inrichtingen, waarin die spitsen door koolranden zijn ver- 

vangen. 

Het eerste, het geheel en al breken met het tot nog toe gevolgde 

systeem, doet JABLOCHKOFF met zijn bekende elektrische kaarsen. Deze 

bestaan uit twee koolstaafjes van 20 of meer centimeters lang, die 

op geringen afstand nevens elkaâr zijn geplaatst, en van elkaâr wor- 

den gescheiden gehouden door een laag van eene de elektriciteit niet 

geleidende stof, welke voornamelijk bestaat uit gips en barytsulfaat. 

Worden deze staafjes van onderen elk met een der pooleinden van 

een genoegzaam sterken stroomgever verbonden, en de afstand tusschen 

de vrije boveneinden voor een oogenblik “overbrugd” door een dun ge- 

leidend staafje, dat spoedig wegsmelt of vervluchtigt of ook weggeno- 

men wordt, dan ontstaat de lichtboog tusschen de beide staafjes, en 

blijft bestaan, omdat naarmate deze vervluchtigen en korter worden, 

ook de isoleerende laag door de verbazend hooge temperatuur, die 

daar heerscht, in damp overgaat en verdwijnt, om voor den licht- 

boog plaats te maken. Een onophoudelijke afwisseling in de richting 

van den stroom , zooals die van magneto-elektrische werktuigen gemakke- 

lijk te verkrijgen is, maakt dat van de beide koolstaafjes steeds het 

t Een opmerkelijk voorbeeld van den vooruitgang in de constructie der magneto-elek- 

trische werktuigen heb ik in eeu der vorige jaargangen van dit Album reeds vermeld. 

Het betreft het ook hier, bl. 144, vermelde werktuig, dat in 185) op de eerste alge- 

meene tentoonstelling aanwezig was. Nu een zestal jaren geleden, is het naar de nieuwere 

inrichting verbeterd. Het ontwikkelt thans, door zeker niet grooter kracht dau vroeger 

bewogen, 78 à 80 in plaats van 34 cM3 der gemengde gassen in de minuut, 
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eene juist. evenveel als het andere zich verkort, en dus de spitsen van 

beiden steeds op dezelfde hoogte blijven. 

Men weet dat deze “kaarsen” in de laatste maanden allerwege in 

werking te zien zijn geweest. Te Parijs, in de Avenue de Opéra en op 

het plein voor dit gebouw, gedurende de tentoonstelling van verleden 

jaar, heeft “heel de wereld” haar krachtig en prachtig licht kunnen 

bewonderen en opmerken hoe zij de gewone gasvlammen in hare na- 

bijheid niet verbleeken, maar ‘vergelen’ deden. En ook in ons va- 

derland heeft, met een daar niet dikwijls voorkomende bereidvaardig- 

heid tot het in gebruik nemen van “nieuwigheden”, de Hollandsche 

spoorwegmaatschappij haar station aan het Oosterdok te Amsterdam 

daardoor verlicht, nadat reeds vroeger een Amsterdamsch industriëel 

hetzelfde gedaan had voor zijne fabriekloods. Op den Dam in diezelfde 

stad heeft reeds menigeen de proefnemingen bijgewoond, die met 16 

dezer kaarsen werden genomen, en als het programma der feestelijkheden , 

die wegens een voor geheel de natie treurig verlies werden uitgesteld, 

niet al te zeer wordt besnoeid, dan zal dit licht op nieuw, gedurende 

vele nog vrij lange avonden, daar schijnen in April a.s. Aanstonds nog 

iets aangaande hetgeen ‘““men’’, dat wil zeggen het publiek, qui n'a 

Jamais tort, daarvan reeds gezegd heeft en zeker dan weer zeggen zal. 

Maar reeds nu — misschien wel om zoo spoedig mogelijk te zeggen 

wat ik niet gaarne zeggen wil, maar toch hier zeggen moet — het 

antwoord op de vraag: zullen de Jablochkoff-kaarsen het elektrisch licht 

der toekomst opleveren? Het spijt mij voor den uitvinder, die door 

zijn vindingskracht en volharding aîle succes heeft verdiend, maar ik 

acht dit niet waarschijnlijk! De onaf hankelijkheid van haar licht van 

uitwendige invloeden en stoornissen is zeker aanmerkelijk grooter dan 

bij de beste der vroeger gebruikelijke regulatoren, maar toch.... in 

vier maanden tijds ging, volgens het officiëele rapport der te dezer zake 

benoemde commissie van den gemeenteraad te Parijs, het licht hier 

en daar 60 malen uit, en vereischte dan somwijlen 45 minuten om 

weder te ontbranden. Als men bedenkt dat daar 62 ‘kaarsen’ ontsto- 

ken waren, dan is het zeker, dat geen der vroeger gebruikelijke “lampen” 

een even gunstige uitkomst heeft opgeleverd. Nu hoopt wel de Societé 

générale d'électricité, die het brevet van JaBLocHKOFF exploiteert, zeer 

spoedig door hare ondervindingen tot nog veel gunstiger uitkomsten, 

tot nog veel grootere standvastigheid van haar licht te geraken — maar 

dit is nog geen zekerheid. 
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En een mijns inziens nog veel ernstiger bezwaar tegen het gebruik 

dier kaarsen ontspruit uit het volgende. Met den stroom van eene bat- 

terij van 40 groote Bunsen-elementen kan men, bij het gebruik der 

gewone koolspitsregulatoren ‚een zeer voldoend en aanhoudend elektrisch 

licht verkrijgen. Een Jablochkoff-kaars vereischt daartoe een veel ster- 

keren stroom. Ware nu het licht sterker in dezelfde verhouding, dan 

zou dit — geen vóórdeel, zooals aanstonds blijken zal — maar slechts 

een betrekkelijk nadeel zijn. Maar dit is op verre na het geval niet. 

Het is niet de lichtboog, die het licht afstraalt, maar voornamelijk 

de in dien boog heftig gloeiende spits der positieve koolstaaf. Vandaar dat 

de afstand tusschen beide spitsen veel gemakkelijker te groot dan te 

klein kan gemaakt worden, om door een gegeven stroom het maximum 

van lieht voort te brengen. Deze afstand kan nu in de gewone elek- 

trische lampen naar behoefte geregeld worden: in de Jablochkoff-kaarsen 

is zij onveranderlijk, en naar het mij voorkomt alleen voor zéér sterke 

stroomen niet te groot. Toch schijnt het niet mogelijk dien veel klei- 

ner te maken zonder op praktische bezwaren te stuiten. Dit geeft, vooral 

zoodra een zelfde stroom ‘over een aantal lampen verdeeld zal worden, 

een aanmerkelijke wanverhouding tusschen de aangewende stroomsterkte 

en de daardoor voortgebrachte hoeveelheid licht, dus tusschen deze 

laatste en de kosten van voorbrenging. 

Na JABLOCHKOFF zijn er dan een drie- of viertal andere inrichtingen 

tot hetzelfde doel in gebruik gebracht, waartoe deze zijn “kaarsen” 

bezigt. 

Een daarvan is eene amerikaansche, in Engeland de Workman's 

lamp genaamd, van WALLACE FARMER. Twee koolstaven van bijna 28 

centimeters lang en 78 millimeters breed zijn hierin, met de langste 

afmeting horizontaal, boven elkaar geplaatst. De onderste, met de nega- 

tieve pool van den stroomgever verbonden, is ruim 6 millimeters dik, 

de bovenste, positieve, omstreeks 13 millimeters. Zij zijn met de smalle 

kanten naar elkaar toegekeerd, en deze staan eenige millimeters van 

elkander verwijderd. Op dezelfde wijze als bij de Jablochkoff-kaarsen 

wordt nu aan het eene eind een lichtboog tusschenbeide tot stand ge- 

bracht. Na korten tijd is de afstand op die plaats grooter dan daar- 

nevens geworden. Dan verplaatst zich de lichtboog een weinig en door- 

loopt zoo de geheele lengte, om, aan het andere eind gekomen, weder 

terug te keeren. Hen mechanische inrichting, door een elektro-magneet 

als gewoonlijk bewogen, brengt, zoodra dit noodig is, de koolreepen 
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nader tot elkaar. Het voornaamste voordeel van deze lamp boven een 

elektrische kaars schijnt wel in den geringen prijs te bestaan, waar- 

voor de koolrepen kunnen geleverd worden in verhouding tot hunnen 

duur als zij licht geven. Een Jablochkoff-kaars, die 1!/, uur branden 

kan, kost f 0,37%, dus per uur /0,25, de koolreepen van de boven- 

genoemde afmetingen in de Wallace-lamp kunnen 100 uren branden te- 

gen den prijs van f 0,05 in het uur. 

De Rapieff-brander, die mede voor eenige maanden te Londen is in 

gebruik gebracht, verschilt in beginsel nog minder dan de vorige van 

de vroegere gebruikelijke elektrische lampen. De toepassing van dit be- 

ginsel daarin is alleen eenigszins gewijzigd. Toch schijnt deze brander 

zeer goede uitkomsten te leveren. In de drukkerij van het reuzendagblad 

the Times is hij sedert eenige maanden in gebruik, in een zestal exem- 

plaren. Er zijn daarin vier koolspitsen, in plaats van twee. Twee daarvan, 

te zamen met dezelfde pool van den stroomgever verbonden, zijn in 

een vertikaal vlak geplaatst, en maken met elkaar een hoek van 90°. 

Twee dergelijke, verbonden met de andere pool, zijn horizontaal , en 

maken met elkaar denzelfden hoek. Zn den lichtboog, welke op de ge- 

wone wijze tusschen deze spitsen ontstaat, is een kalkeylindertje geplaatst , 

dat daardoor in heftige gloeiing geraakt! Dit vermeerdert de licht- 

kracht met 40 °/,. 

Te Parijs, op eenige spoorwegstations, is ook nog het Lontin-licht 

met goed gevolg in gebruik. Het schijnt dat de lamp daartoe slechts 

in onwezenlijke bijzonderheden van de gewone inrichtingen afwijkt. Althans 

men vindt daarvan niets vermeld. 

Als stroomgevers voor al deze ‘“kaarsen”’ of “branders” worden magneto- 

elektrische werktuigen gebezigd. De meeste daarvan zijn de bekende 

van GRAMME of van HEFNER-ALTENECK, zooals ze door sIEMENs te Ber- 

lijn worden vervaardigd. Alleen met de Wallace-Farmerlamp wordt 

een opzettelijk daartoe ingericht werktuig van WALLACE gebruikt, dat 

in constructie van de gewone niet zeer verschilt. 

Alvorens over een vierde elektrische lamp te spreken, meen ik hier 

het voornaamste te moeten meedeelen van wat bekend is aangaande 

den prijs, waarvoor het elektrische licht kan geleverd worden. Voor 

eenige maanden waren dienaangaande zeer onjuiste berichten verspreid , 

niet slechts die in de lucht hingen, zooals de toezeggingen, die in 

EDISON’s naam in Amerikaansche dagbladen werden gedaan, maar ge- 

tallenopgaven in brochures en prospectussen. De meergenoemde Com- 
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pagnie générale d'electricité b. v. beweerde tegen den prijs van f/ 0,32° 

in het uur het licht te leveren, van een Jablochkoff-kaars, gelijkstaande 

met dat van 100 gasvlammen, die elk 140 liters lichtgas in het uur 

verbruiken. Tegen den prijs van f0,09 de meter gas, zou ditzelfde 

lieht kosten f1,26, en dus het elektrische licht bijna 4 malen goed- 

kooper zijn. Maar de bovenvermelde commissie uit den Parijschen ge- 

meenteraad heeft photometrische bepalingen doen verrichten van het 

liekt der Jablochkoff's in de Avenwe de ! Opéra. Daaruit is gebleken 

dat dit niet met dat van 100, maar slechts met dat van 27 der boven- 

genoemde gasvlammen gelijk staat, dat per uur f0,34 aan gas kost. 

Bovendien komt het mij voor, dat in de berekening der Compagme, 

waaruit zij hare opgave van f 0,32° als de prijs van het licht van 

zulk een kaars afleidt, wel het een en ander is vergeten of zeer laag 

gerekend. Ik geloof niets te overdrijven, wanneer ik beweer dat dit 

lieht minstens f 0,40 in het uur kosten moet en dus aanmerkelijk duur- 

der dan gaslicht is. Dezelfde prijs is het ook welke berekend wordt 

voor het elektrisch licht in de goederenloodsen van den Chemin de fer 

du Nord te Parijs, waar nu sedert twee jaar zes Gramme-machines elk 

een licht spijzigen, en dus alles op de voordeeligste wijze is ingericht, en 

voor de goederen- en passagiers-stations van den Chemin de fer de U’ Ouest, 

waar sedert omstreeks 8 maanden 18 elektrische ‘foyers’ zijn ontsto- 

ken. Deze laatste zijn Lontin-lichten. In een ander passagiersstation, 

dat van de lijn Paris-Lyon-Méditerranée, heeft de administratie een 

“_eontract gesloten met de eigenaars van dit laatste licht, waardoor 

deze verplicht zijn het te leveren tegen f 0,25 in het uur voor elk 

foyer. De beweegkracht en de oppassing, althans de eerste, zullen daarbij 

wel voor rekening dier administratie zijn verbleven. Photometrische 

bepalingen zijn alleen voor de Jablochkoff's bekend geworden. 

Waar het aankomt op de berekening der onkosten, niet voor een of 

meer elektrische lichtbronnen, maar voor eene elektrische verlichting 

van eeu gegeven ruimte, moeten deze bepalingen ook met behoedzaam- 

heid worden gebruikt. Een zaal, die door 400 van onze gewone stearine- 

bougies zeer rijk zou zijn verlicht, zou, wat de verlichting aangaat, een 

waarlijk akelig schouwspel opleveren, indien men in het midden daarvan 

een elektrisch licht ontstak dat met 600 van die bougies gelijk stond. 

Men zou daar op de eene plaats een verblindende lichtzee en op de 

andere eene verlichting vinden, die in vergelijking voor duisternis zou 

gelden, om van de scherpe slagschaduwen op den vloer nog niet eens 
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te spreken. In geen lokaal ter wereld, dat daardoor voldoende wordt 

verlicht, branden, voor zoover mij bekend is, dan ook minder dan vier 

elektrische lampen. Maar er is meer! Het menschelijk oog is een be- 

wouderenswaardig werktuig, dat zich, door de meerdere of mindere 

samentrekking der pupil, schikken kan naar elken graad van verlich- 

ting, binnen vrij wijde grenzen. Maar dit “schikken” geschiedt niet 

oogenblikkelijk; al is het een gevolg van wat de physiologen noemen een 

reflexbeweging. Het schijnt ook alsof wij er eenig bewustzijn van hebben 

en daardoor voornamelijk het verschil in de helderheid der verlichting 

bemerken van de voorwerpen, die wij beschouwen. En wij gewennen 

ons daarbij spoedig aan de sterkste der in eenigen tijd waargenomen 

verlichtingen, zoodat wij deze, en haar alleen, voor de ware, voldoende 

houden. Al wat minder is dan deze, schijnt ons dan onvoldoende, flauw, 

half duister toe, Hierin ligt, dunkt mij, de verklaring van het feit, 

dat, toen voor eenigen tijd de Dam in onze hoofdstad elektrisch ver- 

licht werd, bij wijze van proefneming, en daarbij een licht ontving, 

minstens gelijkstaande met het drie- of viervoud van wat gewoonlijk 

door gas daar ontwikkeld wordt, sommige toeschouwers, en daaronder 

enkelen die aan waarnemen gewoon waren, die verlichting nog niet 

schitterend noemden en zeiden: men moest nog eenige kaarsen meer 

hier plaatsen! Zij zagen dat de verlichting op enkele plekken minder 

sterk was dan op andere, dichter bij een der kaarsen gelegen, en dit 

deed hen zeggen dat het licht op de eerste niet geheel voldoende was. 

Toen kon men ook op de eerste fijne drukletters gemakkelijk lezen. 

Eene elektrische verlichting, die van weinige zeer intense bronnen af- 

straalt, moet dus, om te voldoen, een veel sterker som van licht opleveren 

dan elk ander licht, waarvan de bronnen talrijker en zwakker zijn en 

waarvan daardoor de verspreiding, als van zelve, gelijkmatiger is. 

Kon men nu maar zulk eene elektrische lichtbron verdeelen in een 

aantal zwakkere, die op verschillende plaatsen gesteld kunnen worden ! 

Men begrijpt dat het er hier niet op aankomt om, in plaats vau een 

“foyer” van de lichtsterkte eener Jablochkoff-kaars, b. v. er vier te 

voeden door een zelfden stroom, die dan ook vier of meermalen sterker 

is dan die voor de eene werd gebruikt. In dien zin heeft de verdeeling 

van het elektrisch licht reeds voorlaug plaats gehad. Wat men behoeft 

is de mogelijkheid om een voldoend en aanhoudend, zij het dan ook 

betrekkelijk zwak, elektrisch licht te verkrijgen door een stroom, die 

in sterkte en in kosten van voortbrenging gelijk staat met slechts een 
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vierde of nog kleiner deel van dien, welken men tot het voortbrengen 

van de tot nog toe gebruikelijke lichten behoefde: de mogelijkheid dus 

om het zwakste elektrisch licht, dat men tot nog toe aanhoudend kan 

voortbrengen, te verdeelen in vier of meer naar evenredigheid zwak- 

kere, op willekeurige afstanden van elkaâr geplaatste lichtbronnen. Hier- 

door zou het laatst aangewezen bezwaar der elektrische verlichting 

worden opgeheven en dit algemeen, ook voor kleinere ruimten, toege- 

past kunnen worden. 

De elektrische lichtboog is hiertoe niet bruikbaar. Dit begreep reeds 

in 1845 kine te Londen, die daarom een patent nam op het voort- 

brengen van elektrisch licht met behulp van door den elektrischen stroom 

heftig gloeiende, slechte geleiders. Ditzelfde denkbeeld lag aan een aantal 

later verworven patenten ten grondslag. Een daarvan betrof het doen 

gloeien door dien stroom van een kwikstraal, die onophoudelijk vernieuwd 

werd. Het werd genomen door zekeren warrr. Dat dit niet slagen kon, 

is gemakkelijk te begrijpen, al gelukte het den uitvinder ook om van 

zijne proefnemingen in dagbladen te doen spreken op eene wijze, die 

den argeloozen lezer deed gelooven dat zijne uitkomsten wonder wat 

beteekenden. Binnen zeer korten tijd hoorde men niets meer daarvan, 

evenmin als van de vele andere pogingen in gelijke richting. In 1874 

nog kwam LODYGUINE te Petersburg met hetzelfde denkbeeld voor den 

dag. Zijne gloeiende geleiders waren dunne koolstaafjes. Nu is kool 

tot dit doel zeker uitmuntend geschikt. Zij geleidt nog ongeveer 25 

malen slechter dan platina, kan een veel grootere hitte dan dit ver- 

dragen zonder te smelten en straalt bij dezelfde gloeihitte veel meer 

licht af dan dit. Lopyauine vond alle mogelijke aanmoediging en onder- 

steuning. Toch heeft hij volstrekt geen blijvende uitkomsten op zijn 

arbeid verkregen; evenmin als zijne landgvnooten KOSLOFF, KONN en 

BOULIGUINE, die later zijn stelsel trachtten te verbeteren. 

De zwarigheid welke zij niet konden overwinnen, is thans bekend 

geworden. Hun koolstaafjes konden ook door den sterksten stroom niet 

gesmolten worden, maar zij verdampten spoedig en verbrandden daarbij , 

als de gloeïing niet geschiedde in eene zuurstofvrije ruimte, en wel in het 

midden hunner lengte, waar zij het heetst werden, het meest; zoodat 

zij spoedig daar af braken of doorbrandden en dus door een ander moes- 

ten vervangen worden. | 

De eerste, die een eenvoudig, praktisch middel gebruikte om aan dit 

bezwaar te gemoet te komen, was een Franschman, REYNIER, in het 
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laatst van 1878. Maar voor dat dit algemeen bekend was, vernam men 

van de uitkomsten, langs denzelfden weg verkregen door WERDERMANN 

te Londen en bijna gelijktijdig door Dr. roorwee te Utrecht, waarvan 

ik reeds op bl. 61 van dezen jaargang met een enkel woord bericht gaf. 

Met slechts eenige wijzigingen in de uitvoering is het beginsel voor 

alle drie hetzelfde. Een koolstaafje van drie millimeters middellijn on- 

geveer en willekeurige lengte, kan door een mechanische kracht voort- 

geschoven worden door een metalen busje heen, met welks binnenwand 

het voortdurend in aanraking blijft en dat met de positieve pool van 

een stroomgever verbonden is. Met een der uiteinden, waar het een 

weinig is afgespitst, stuit het tegen het midden van een koolschijf 

van een centimeter of meer dikte en tweeof drie centimeters middel- 

lijn, die op een afstand van 15 tot 20 millimeters van het zooeven 

genoemde busje geplaatst is en met de negatieve pool van denzelfden 

stroomgever verbonden. De stroom van dezen gaat dus doo» dat ge- 

__deelte van het koolstaafje dat zich tusschen het busje en de schijf be- 

vindt en doet dit gloeien en licht geven; maar nu verreweg het sterkst 

aan het toegespitste uiteinde, waar het het dunste is en slechts met 

een zeer kleine oppervlakte aan de koolschijf raakt, en dus de elektrische 

weerstand het grootst is. Sommigen beweren dat zich tusschen dit uiteinde 

en de schijf zelfs een — zeker in afmetingen mikroskopisch — licht- 

boogje ontwikkelt. Het komt mij voor dat deze bewering en vooral die 

dat dit lichtboogje een aanmerkelijk aandeel zou leveren van het door 

het koolstaafje uitgestraalde licht, geen genoegzamen grond heeft. Maar 

hoe dit ook zij: het koolstaafje neemt door het gloeien alleen aan dit 

uiteinde merkbaar af en wordt daardoor, terwijl het spits blijft, korter. 

Maar in diezelfde mate wordt het, door het busje heen, voortgeschoven, 

zoodat het steeds aan de schijf blijft raken, en dus het licht niet uit- 

gedoofd wordt. 

Ik heb met een drietal naar dit beginsel vervaardigde lampjes een 

aantal proeven genomen; met den stroom van acht groote Bunsen-ele- 

menten voor elk, gaven ze een fraai en zeer standvastig licht. Ik heb 

mij hierbij niet kunnen ophouden met de bepaling van de voordee- 

ligste afmetingen van het werkend gedeelte der koolstaafjes en van 

vele bijzonderheden, die zeker op de mate van het door een gegeven 

stroom voortgebrachte licht van grooten invloed zijn, en daarom ook 

dit licht niet gemeten. Een der parijsche instrumentmakers, die 

iets later zulke lampjes ten verkoop hebben aangeboden, bericht 
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dat zij met denzelfden stroom het licht van vier der boven dikwijls 

aangehaalde gasvlammen geven. Dit is dat van omstreeks vijftig stea- 

rinekaarsen. 

Mijne staafjes namen in het uur omstreeks 5 centimeters in lengte 

af. Verder kan ik van de kosten voor zulk licht uit mijne proefne- 

mingen niets met zekerheid afleiden. Maar er zijn onwraakbare theore- 

tische gronden, die recht geven tot de bewering dat die kosten naar 

verhouding aanmerkelijk hooger moeten zijn, dan die voor de zooveel 

sterkere elektrische lichtbronnen, welke tot nog toe algemeen gebrui- 

kelijk zijn. Toch heeft misschien, als in de praktijk dit verschil niet al te 

groot blijkt te zijn, dit licht groote kans om in gebruik te komen overal 

waar in niet groote lokalen de onmiskenbare voordeelen van het elek- 

trische licht de grootere kosten waard worden geacht. Dit toch is aan 

zonlicht gelijk door wat men zijn zuiverheid zou kunnen noemen: ter- 

wijl bij lamp- en gaslicht de kleuren zich in onderlinge verhouding 

vervalscht vertoonen, omdat blauw en vooral violet daarin niet tot 

hun recht kunnen komen, vertoonen zich alle in het elektrische licht 

met gelijken en onverzwakten glans. Schilders kunnen dus bij dit 

licht arbeiden en photografen evenzeer, de laatste met veel vrijer be- 

schikking over sterkte, verdeeling en standvastigheid der verlichting, 

dus beter en zekerder dan bij daglicht. Maar bovendien bezit het nog 

twee andere voordeelen, die juist als het in kleine besloten lokalen 

wordt gebezigd, zieh schitterend zullen doen gelden. Ten eerste: al is 

het volstrekt niet waar, wat voor eenigen tijd uit Amerika ons werd 

medegedeeld, “dat elektrisch licht geen warmte geeft’, toch is het on- 

tegenzeggelijk dat dit, bij gelijke lichtkracht, twee en een half maal 

minder warmte ontwikkelt dan gas of lamplicht. En ten tweede: ter- 

wijl de laatstgenoemde gewone lichtbronnen alleen bestaan kunnen 

onder vrije toetreding van de lucht waarin zij worden ontwikkeld, 

door zuurstofverbruik uit die lucht, behoeven elektrische lichtbronnen 

die zuurstof theoretisch volstrekt niet, en verbruiken zij in de praktijk 

van dit gas slechts eene hoogst geringe hoeveelheid. 

Men ziet het dus: buiten en behalve de zeker niet ongunstige uitkom- 

sten, die het elektrische licht op groote pleizen en in zeer ruime lokalen 

reeds heeft opgeleverd, zijn er nog minstens even gunstige, misschien 

voor het algemeen meer belangrijke, daarvan te verwachten. Maar ook 

al worden deze verwachtingen niet beschaamd, dan nog zal er zeer 

veel moeten geschieden, alvorens dit licht, ik zeg niet, het gas- en 
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lamplieht verdringen, maar zich daarnevens met eer en voordeel staande 

houden kan. Dit moet, dunkt mij, de meening, in weinig woorden 

uitgedrukt, zijn van iedereen, die dit licht met eenige zaakkennis en 

onbevooroordeeld in al zijn eigenaardigheden en in zijne geschiedenis 

heeft bestudeerd. 

De gasmaatschappijen zitten middelerwijl ook niet stil. Te Parijs 

zal men binnen kort in de gelegenheid zijn, of heeft men misschien 

die thans reeds, om het elektrische licht te vergelijken met gaslicht, 

dat niet met het oog op de geringst mogelijke kosten wordt voortge- 

bracht. Evenzoo te Londen. En terwijl men op beide plaatsen alleen 

tracht te toonen, dat het gaslicht gn hoeveelheid gemakkelijk met het 

elektrische kan wedijveren, is men in laatst genoemde stad ook nog 

bezig te grijpen naar het voorlang voorgeslagen middel van het zoo- 

genaamde carbureeren — het vermengen van het lichtgas met den damp 

van benzine of naphtaline — om het licht daarvan ook in witheid vooruit 

te brengen. Dit zelfde doel — laat ons dit niet vergeten — werd 

reeds voor vele jaren nagestreefd bij het pogen om zuurstof in het 

groot tegen geringen! prijs te ontwikkelen en dit dan op de gasvlam- 

men te doen stroomen. 

Maar TESSIE DU MOTAY en MALLET, en een half dozijn anderen mis- 

schien, hebben dit beproefd, gemeend dat het hun gelukt was en 

zijn toch teleurgesteld geworden. Hun naam wordt thans slechts door wei- 

nigen, en zal spoedig door niemand meer genoemd worden. Dit is het 

lot, niet slechts, naar des dichters uitspraak, van het schoone, maar 

daarnevens ook van zéér veel menschelijke wetenschap en vindings- 

kracht en genie op dezen aardbol. 

H. Februari 1879. 



DE AMERIKAANSCHE STORMVOORSPELLINGEN, 

Het in den laatsten tijd herhaaldelijk besproken vraagstuk aangaande 

den graad van waarschijnlijkheid der uit Amerika overgeseinde storm- 

voorspellingen heeft het onderwerp uitgemaakt van een nauwkeurig 

onderzoek van Prof. LooMmIs, waarvan de resultaten door hem zijn 

medegedeeld in de Januari-aflevering van het American Journal of 

Science and Arts. 

Loomrs heeft den loop nagegaan van zeven en zeventig stormen die, 

van Maart 1874 tot November 1875, de oostkust der Vereenigde Staten 

verlieten. Van die 77 stormen kon hij 36 over den Atlantischen oceaan 

tot aan de kusten van westelijk Europa volgen, hoewel daaronder 8 

waren die, alvorens Europa te bereiken, met andere stormen samen- 

smolten. Het gemiddelde getal van stormen, die in een jaar tijds van 

uit Amerika den Atlantischen oceaan geheel oversteken tot aan de 

Europeesche kusten, bedraagt 18, doch bijna al deze stormen nemen 

eenen noord-oostelijken loop, ver ten noorden van Schotland. Slechts bij 

4 ging het middelpunt over het noorden van Engeland, nooit zuidelijker. 

Loomts berekent dat, wanneer een storm, in welks middelpunt 

de barometer tot beneden 29,5 EK. duim (749 millim.) gedaald is, de 

kust der Vereenigde Staten verlaat, de waarschijnlijkheid dat deze 

over eenig gedeelte van Engeland zal gaan slechts 1 van de 9, die 

dat in eenig deel van Engeland nabij de kust harde wind zal waaien 

1 van de 6, en die dat deze zich bepalen zal tot een frissche bries 

1 van de 2 keeren bedraagt. 

Hoewel dus de voorspellingen, die uit Amerika tot ons komen, niet 

geheel te veronachtzamen zijn, blijkt toch dat hare waarde voor de 

havenplaatsen van ons vaderland betrekkelijk gering is. _HG. 



EEN REDENEEREND PAARD. 

De heer M. CARREY-HOBSON deelt, in het engelsche tijdschrift Nature, 

19 Dec. 1878, het volgende geval mede, dat onlangs voorgekomen is 

te Graaf-Reinett in Zuid-Afrika. 

Evenals in alle andere oude hollandsche steden, is ook aldaar in 

„het midden een groote vierkante marktplaats, waar de boeren, koop- 

lieden en anderen, op welk uur van den dag of nacht zij aankomen, 

de ossen of paarden van hunne wagens mogen uitspannen en hen 

naar de gemeente-weide zenden, terwijl zij zelve bij de wagens bivoua- 

keeren, zoo als de gewoonte is der reizigers in Afrika, totdat ten 

acht ure de markt begint. 

Een oud paard, dat bij een dezer gezelschappen behoorde, had lang 

rondgedwaald om naar gras en water te zoeken, doch blijkbaar te 

vergeefs, want het was in den tijd der groote droogte, waarvan zich 

nu eerst de landstreek begint te herstellen. Op de groote, naakte markt- 

plaats gekomen, naderde het een troep mannen, die daar stonden te 

praten, en trok een hunner met de tanden aan zijn hemdsmouw. De 

man, van meening dat het paard hem bijten wilde, stootte het van zich, 

Maar, daar dit niet zeer hard gedaan werd, herhaalde het paard 

dezelfde beweging. Weder stootte de man het paard weg, maar wederom 

trok het paard hem aan zijn mouw. Toen dit dus driemaal geschied 

was, meende de eigenaar toch dat daar iets achter moest zitten, dat 

het paard hem wilde te kennen geven. Hij klopte daarom het paard 

op den nek, zeggende: “Kom aan, oude jongen, voort dan maar!” 

Dadelijk ging het paard den weg op naar de pomp aan het verste 

einde van de plaats. Daar stonden eenige knechts, kleurlingen. Op 

het bevel van den blanken man, vulde een hunner een emmer met 

water; driemaal moest dit herhaald worden voordat het paard zijn 

grooten dorst gestild had, en toen, alsof het dier zijne dankbaarheid 

wilde te kennen geven, wreef het zachtjes zijn neus langs 's mans arm 

HG. 



DE ONTDEKKER DER MARS-SATELLIETEN, 

In een opstel getiteld: Die Marsmonde und die Kant-Laplace'sche 

Hypothese, door DR. G. W. RACHEL te New-York, opgenomen in Gaea 

1878, Hft. 11, vinden wij de volgende mededeeling omtrent professor 

ASAPH HALL, die, met den door ALVAN CLARK vervaardigden reuzen- 

kijker op het observatorium te Washington, in Augustus van het vorige 

jaar de twee Mars-satellieten ontdekte, waaromtrent de lezers de noodige 

inlichting vinden in het daarover gegeven bericht door DR. H. VAN DE STADT, 

geplaatst op bl. 25 van den vorigen jaargang. 

ASAPH HALL is geboren in den staat Massachusetts. Als knaap ge- 

noot hij eene zeer gebrekkige opvoeding en werd bij een timmerman 

in de leer gedaan. Werkelijk heeft hij verscheidene jaren lang dit am- 

bacht uitgeoefend. Hij trouwde echter eene school-onderwijzeres, en 

aan haar is hij zijne verdere ontwikkeling grootendeels verschuldigd. 

Zij gaf haren man het eerste onderwijs in verschillende vakken van 

wetenschap, zelfs in de hoogere mathesis. Toen hij 25 jaren oud was, 

was hij zijne beminnelijke leermeesteres reeds verre voorbij gestreefd 

en werd hij geplaatst aan het observatorium van Harvard College, 

vanwaar hij in 1861 naar Washington werd beroepen. Hier geraak- 

ten zijne bekwaamheden eerst tot hare volle ontwikkeling, en toen in 

1875 professor NEwcoMB zich terugtrok, werd aan maLL het oppertoe- 

zicht van het werk met den in 1873 ontvangen grooten kijker op- 

gedragen. Den 1lden Augustus 1877 nam hij, toen hij Mars onder- 

zocht, het eerst de buitenste maan waar. Gedurende de volgende vijf 

nachten maakte het weder elke waarneming onmogelijk, en men kan 

zich denken met welk een pijnlijk ongeduld rarr naar beter weder uit- 

zag, om zijne ontdekking verder te bevestigen. Hij waagde het nog niet 

deze aan zijne mede-beambten aan het observatorium mede te deelen. 

Alleen zijne vrouw maakte hij er dadelijk deelgenoote van, en bij haar, 

die geen oogenblik twijfelde aan de juistheid van de door haren man 

gedane ontdekking, vond hij steun en troost, totdat hij op den 16de» 

de reeds geziene maan, die intusschen van plaats veranderd was, terug- 

zag en op den 17den nog een tweede, dichter bij de planeet staande 

maan ontdekte. HG, 



EEN WATERVAL VAN DEN EERSTEN RANG IN 

BRITSCH-GUY ANA, 

De geologische opneming van Britsch West-Indië heeft aan haren 

directeur, cm. B. BROWN, de gelegenheid gegeven, eenen boven alle 

voorstelling grootschen waterval, den Kaieteur, te ontdekken en nauw- 

keurig te beschrijven. 

Volgens zijn bericht heeft de Kaieteur een onafgebroken val van 741 

Engelsche voeten. Boven dezen val vloeit de 15 voet diepe rivier Po- 

taro zacht in een vlakke laagte van zandsteen-conglomeraat en verdwijnt 

over den rand (1130 voet boven de zee) in een 870 voet breede massa. 

Toen de waterval in April 1870 was ontdekt, was het rotsachtig ka- 

naal geheel bedekt, terwijl gedurende den zomer het water-volumen 

afneemt, zoodat de breedte tot 274 voet wordt ingekort, en dit duurt 

naar het zeggen der Indianen tot in October. De beste tijd om dezen 

waterval te bezoeken is daarom het voorjaar, aan het einde van den 

regentijd. 

De waterval kan niet schooner gedacht worden, dan de ontdekkers 

hem zagen. Het middelste, nimmer opdrogende gedeelte vormt een 

klein hoefijzer of een inspringenden hoek, en in dit gedeelte behoudt 

het water zijn volkomene gedaante tot op korten afstand van den rand. 

Maar overal elders en ook hier reeds weinige voeten van den rand 

verdwijnt alle gelijkheid met water; het breekt of verstuift in een fijnen 

rook, die dan, evenals bij den Staubbach en andere dergelijke watervallen, 

in een donker rotsbekken naar beneden stort, om daaruit nog 31 voet ver- 

der over groote steenblokken heen te springen. De uitgeholde ruimte ach- 

ter den val is de woonplaats van duizenden zwaluwen, welke des morgens 

vandaar te voorschijn komen en.’s nachts bij scharen terugkeeren. De 

val zelf is een enkele machtige zuil van eene fijne, drcog schijnende, 

sneeuwwitte stof, die in kleur en gedaante op de sneeuw eener la- 

wine gelijkt, maar alle lawinen in grootte en schoonheid ver over- 
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treft. Regenbogen van schitterenden glans worden gezien, een van het 

front des vals des morgens, een ander van den top uit gezien des 

avonds; de laatste vormde een gekleurden ring, in welke de geheele 

watermassa scheen te storten, om beneden aan de kloof en mond van 

het bekken zwart en rookend te voorschijn te komen. 

De Potaro of Zwarte rivier, die den Kaieteur-val vormt, ontspringt 

op de Sierra Pacaraima en mondt na een loop van omtrent 15 Duit- 

sche mijlen, onder 5’ 21’ NB. 58° 54’ WZ., in den Essequibo, den 

hoofdstroom van Britsch-Guyana uit. Elf dagen was het reisgezelschap 

den sterk opgezwollen Essequibo opgevaren, nog vijf dagen brachten 

zij door aan den Tumatamari, den benedensten val van den Potaro, 

tot aan het dorp Partamona, niet ver van den Kaieteur, en op deze 

uitgestrektheid telden zij nog vijf watervallen. Bergen, met weelderig 

woud bedekt, en de schoonste plantengroei van orchideën, agaven, 

varens en mos aan de oevers omgeven dit prachtig riviertooneel. 

Volgens het zeggen van de Indianen moet ook de Curiebrong eenen 

waterval vormen, die in hoogte aan den Kaieteur gelijk is en lood- 

recht nederstort, en dien zij Chowza-vouta noemen. 

Uit: Dr. A. PereRMANN's Mittheilungen über wichtige 

neve Erforschungen auf dem Gesammtgebiete 

der Geographie. 1871 bl. 179 env. 

Dr. A. T, Rerrsma, 
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OVER HET INMAKEN VAN GROENTEN EN VRUCHTEN. 

DOOR 

Dr. HUGO DE VRIES. 

Er is geen wetenschap, die meer punten van aanraking aanbiedt met 

de verschijnselen, die dagelijks ons oog treffen, dan de plantkunde, en 

toch ook geene, omtrent welker aard en werkzaamheid meer onjuiste 

voorstellingen heerschen. Hoort men van plantkunde spreken, een ieder 

denkt aan de bloemen in zijn tuin of op zijn bloementafel, hoogstens 

ook aan het onkruid daartusschen, en meent daarmede het geheele ge- 

bied dezer wetenschap te overzien. Wel is waar weet men, dat er nog 

tal van andere planten bestaan, ja iedereen kent b.v. de zwammen 

en korstmossen, doch men beschouwt deze slechts als een aanhangsel, 

en meent het zwaartepunt der plantkunde toch in fraaie gewassen en 

mooie bloemen te moeten zoeken. 

Vandaar dan ook de meening dat slechts de zomer den plantkundige 

stof voor zijne onderzoekingen biedt, dat in den winter, met den plan- 

tengroei in onze tuinen, ook zijn arbeid rust! Moge deze meening den 

oningewijde ook waarschijnlijk klinken, een ieder die iets nader met 

den aard van het onderzoek in onze wetenschap bekend is, zal toege- 

ven dat juist het tegendeel waar is. En hoe vreemd het ook schijne, 

toch biedt de winter juist aan dat onderdeel der plantkunde, waar- 

van men het het minst verwachten zou, de ruimste gelegenheid tot 

studie. Ik bedoel de physiologie der planten, de leer harer levensver- 

11 
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richtingen. Als in den tuin de boomen en kruiden hunnen winterslaap 

houden, dan is het voor den plantenphysioloog de beste tijd, om de 

verschijnselen van het plantenleven te onderzoeken. Want die boomen 

en die bloemplanten zijn het niet, die hij bij voorkeur bestudeert; on- 

der andere nadeelen hebben zij juist dit, dat zij den onderzoeker van 

het jaargetijde zouden afhankelijk maken. Neen, planten, die men in 

elk jaargetijde in het laboratorium willekeurig kan laten groeien, die 

men dus steeds tot zijn beschikking kan hebben, deze leveren het beste 

materiaal voor studie. Als voorbeeld noem ik kiemplanten, die. men 

ten allen tijde uit de zaden kan verkrijgen. Maar de winter heeft nog 

andere voordeelen, die de zomer mist. Wel is waar is het in den 

zomer warm, en geschieden dan de processen van het plantenleven 

snel, maar de warmtegraad is uiterst veranderlijk, en het is niet mo- 

gelijk dien willekeurig te regelen. Anders in den winter. In de ver- 

trekken van een laboratorium kan men den geheelen winter door een 

zelfde temperatuur doen heerschen, ja, wat meer zegt, men kan gelijk- 

tijdig verschillende afdeelingen op verschillende, doch elk standvastige 

warmtegraden houden. Gemakkelijk zou ik bij deze voordeelen tal van 

andere kunnen voegen, doch de aangehaalden. mogen genoeg zijn om 

ons te overtuigen, dat de studie van de levensverrichtingen der plan- 

ten geenszins uitsluitend gebonden is aan groote of mooie gewassen, 

en evenmin beperkt is tot den zomer. Haar arbeid geschiedt in den 

winter even goed als des zomers, en de planten, met welke zij werkt, 

kiest zij uit den rijken schat, dien de natuur haar aanbiedt, zoodanig 

uit, dat zij zooveel mogelijk van de wisseling der jaargetijden en van 

de veranderlijkheid van het weer onaf hankelijk zij. 

Het onderwerp, dat ik in dit opstel wensch te bespreken, is ontleend 

aan zulk een deel van de levensleer der planten, dat wel in den hoog- 

sten graad onafhankelijk is van jaargetijde en weersgesteldheid. Het, 

is ontleend aan het leven van de laagst ontwikkelde vormen van zwam- 

men, planten die het ongewapend oog dikwijls niet als zoodanig kan 

herkennen, en die toch onze aandacht ten volle waardig zijn. Zij vor- 

men geen sieraad van onze bloemperken, juist het tegendeel, men kent 

ze als de getrouwe begeleiders van bederf en ontleding. Maar ket on- 

derzoek heeft geleerd, dat zij deze verschijnselen niet alleen standvas- 

tig vergezellen, maar in een bepaald oorzakelijk verband tot hen staan. 

Zij veroorzaken het bederf: zonder haar vindt dit niet plaats; eerst 

wanneer in spijzen of dranken de kiemen der bedoelde zwammen tot 
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ontwikkeling komen, eerst dan neemt de ontleding een aanvang. Daarom 

kunnen wij alle tot deze groep behoorende vormen van planten met 

den gezamelijken naam van “bederfzwammen’’ aanwijzen. 

Overal, waar produkten van het plantaardig of dierlijk leven in 

vochtigen toestand aan de lucht aan zich zelven zijn overgelaten, be- 

ginnen na korter of langer tijd de bederfzwammen haar vernielende 

werkzaamheid. 

Hoe is het mogelijk dat zij zoo spoedig zich op elke plaats vertoo- 

nen, die voor haar ontwikkeling gunstig is? Het antwoord op deze 

vraag is zeer eenvoudig. ledereen heeft wel eens opgemerkt, dat, als 

een zonnestraal door het venster in een kamer valt, men overal in de 

lucht fijne stofdeeltjes ziet zweven. Men kan deze stofdeeltjes verza- 

melen en onder het mikroskoop onderzoeken. Dan blijkt, dat onder de 

talrijke stofjes, die door het afslijten van allerlei voorwerpen ontstaan 

zijn, steeds ook enkele voorkomen, wier vorm reeds hunnen aard als 

kiemen van zwammen verraadt. Een nauwkeurig onderzoek leert hier 

grootere en kleinere kiemen onderscheiden, ja zelfs de soorten bepalen 

van welke zij afstammen. Waar men de lacht ook onderzoekt, overal 

vindt men kiemen van de meest verschillende soorten van zwammen 

in groot aantal daarin zwevend. Geen wonder dus, dat zij op alle 

plaatsen komen, en dat geen enkel voor rotting geschikt voorwerp aan 

haren invloed ontsnapt. 

Wil men nu eenig lichaam, dat aan bederf onderhevig is, daarvan 

vrij bouden, dan moet men natuurlijk zorgen, dat de kiemen der be- 

derfswammen zich daarop niet ontwikkelen kunnen. Doch hoe dit doej 

te bereiken? Het is duidelijk, dat een wetenschappelijke beantwoording 

dezer vraag slechts door de studie van de levensvoorwaarden der be- 

derfswammen te vinden is. Kent men deze, dan zal het natuurlijk mo- 

gelijk zijn, de omstandigheden zoo uit te kiezen, dat het leven der 

zwammen verhinderd, of ten minste zoo vertraagd wordt, dat het geen 

schade meer kan. aanbrengen. 

De studie van deze levensvoorwaarden der bederfswammen vormt 

den wetenschappelijken grondslag van de leer van het inmaken of ver- 

duurzamen van levensmiddelen. Tevens bieden ons juist de bewerkin- 

gen die bij het inmaken in gebruik zijn, alsmede de verschijnselen 

die zich bij het bederven van spijzen vertoonen, de beste en meest al- 

gemeen bekende voorbeelden ter opheldering van de physiologische wet- 

ten omtrent het leven dezer planten, 
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Gaan wij eerst de verschillende vormen na, waaronder de bederf- 

zwammen zich voordoen. Men kan ze tot drie groepen brengen, t. w.: 

a. De Spliĳjtswammen of Bacteriën. 

b. De Gistzwammen (gistcellen). 

c. De Draadzwammen of schimmels. 

De beide eerstgenoemde groepen zijn natuurlijke familiën, hare leden 

komen zoowel in physiologische als in systematische kenmerken zeer 

nauw met elkander overeen. Niet aldus is het met de derde groep ge- 

steld. Deze omvat soorten uit de meest verschillende afdeelingen der 

zwammen, die in systematische kenmerken en vooral in hare voortplan- 

tingswerktuigen in hooge mate van elkander afwijken, doch alle daarin 

met elkander overeenkomen, dat zij meestal een los, draderig weefsel 

vormen. Somtijds zijn deze draden ééncellig, in andere gevallen duiden 

zij door dwarsschotten een hoogeren bouw uit tal van cellen aan. Men 

vat al deze vormen met hetzelfde recht onder één naam samen, als 

waarmede men van slingerplanten, parasieten, ja zelfs van heesters en 

boomen spreekt. Even als de schimmels behooren ook de slingerplan. 

ten tot zeer verschillende natuurlijke familiën. Even als deze komen 

echter ook de eersten in bepaalde physiologische kenmerken met elkan- 

der overeen. Men zou dus kunnen zeggen dat de schimmels geen 

stelselmatige afdeeling, maar wel een physiologische groep onder de 

zwammen vormen. 

Wij willen thans allereerst elk dezer drie groepen aan een nadere 

beschouwing onderwerpen, en beginnen daartoe met de schimmels. 

Tedereen kent de gewone blauwe schimmel. Zij komt op inkt, beschim- 

meld brood en op vele ingemaakte spijzen maar al te dikwijls voor. In 

haar jongste toestanden is zij wit; eerst als zij ouder wordt en sporen 

of kiemkorrels begint te vormen, neemt zij een blauwe kleur aan. Deze 

sporen zijn hare kiemen, elk schimmelplantje ontstaat uit zulk een 

spore. Om de ontkieming en den groei der schimmelplant gemakkelijk 

waar te nemen, behoeft men slechts zulke sporen op wat suikerwater 

uit te zaaien. Men ziet door het mikroskoop, dat ze elk uit een cel 

bestaan; deze groeit bij de ontkieming tot een klein buisje uit, dat, 

allengs grooter wordend, zich naar alle zijden vertakt. Men kan de 

takken met het bloote oog nog slechts even als uiterst fijne draden 

waarnemen. Het mikroskoop leert ons dat ze hol zijn en door tus- 

schenschotten in tal van cellen verdeeld, Als het plantje ouder wordt, 

groeien er ook draden loodrecht van uit de anderen omhoog, en ver- 
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heffen zich dus in de lucht. Deze draden vertakken zich, en snoeren aan 

hare toppen bolronde cellen af, die een blauwe kleur aannemen en 

de sporen zijn. Deze sporen zijn droog en kunnen door de lucht 

gemakkelijk worden weggenomen en verplaatst. Zij worden in zulk een 

groot aantal gevormd en in de lucht verspreid, dat men zeggen kan 

dat ze overal voorkomen. Vallen zij op een plaats die voor haar ont- 

wikkeling geschikt is, dan ontkiemen zij weldra en geven zoo aanlei- 

ding tot een nieuwe schimmelvegetatie. Meestal vallen er talrijke zulke 

sporen dicht bij elkander, de jonge plantjes vlechten hare fijne takken 

dooréén, en zoo ontstaat het dikke, leerachtige vlies, dat somtijds ge- 

leien en ingemaakte vruchten overdekt. 

Er zijn nog vele andere soorten van schimmels, die zich vooral in 

de wijze, waarop hare sporen ontstaan, van elkander onderscheiden. 

Het zou mij te ver voeren, wilde ik die allen beschrijven ; ook is 

zulk een beschrijving voor ons doel niet noodzakelijk. 

Schimmels leven bij voorkeur op vochtige stoffen of op de opper- 

vlakte van vloeistoffen. In vochten ondergedompeld, ontwikkelen zij zich, 

wegens gebrek aan lucht, slechts zeer langzaam en onvolledig; zij kunnen 

hier nooit zoo krachtig worden, dat ze sporen beginnen te maken. Aan 

de spijzen, waarop zij groeien, deelen zij spoedig den eigenaardigen duf- 

fen smaak en den onaangenamen reuk mede, dien zij zelven hebben. Op 

den langen duur verteren zij deze stoffen bijna volkomen; een voor- 

beeld moge dit ophelderen. Näaerr deed een brood in een blikken doos 

en sloot deze met het deksel goed, maar niet luchtdicht. Na 1 !/, jaar werd 

de doos geopend; het brood was geheel vergaan, en er was slechts eene 

kleine weeke, uit schimmels bestaande massa overgebleven. De talrijke 

poriën in het brood maken dat de lucht overal doordringen kan, en dat 

de schimmelplanten dus gelijktijdig alle deelen van het brood konden 

aantasten. Ware dit niet het geval geweest, dan zouden 1', jaar voor 

zulk een algeheele vertering op lange na niet voldoende geweest zijn. 

In bet groot wordt deze vernielende werking van schimmels o. a. bij 

het vergaan van boomstammen waargenomen. Hun hout bestaat bijna 

geheel uit cellen die met lucht gevuld zijn; de schimmeldraden kun- 

nen dus hier, even als in ’t brood, tot in het binnenste der massa 

doordringen. Tengevolge van hunne werking wordt het hout tendeele 

vermolmd, tendeele voor de inwerking der lucht toegankelijk gemaakt , 

die het langzamerhand geheel doet vergaan. Zóó worden in oorspronkelijke 

wouden de omgevallen boomstammen allengs verteerd; niet zelden vindt 
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men er, wier schors nog den oorspronkeliĳjken vorm bezit, doch reeds 

geheel hol is. Ook het hol worden van boomen tijdens hun leven biedt 

ons een voorbeeld van zulk een langzaam vergaan onder den gemeen- 

schappelijken invloed van lucht en schimmelgroei. 

De tweede groep van bederfzwammen, die wij te behandelen hebben, 

is die der gistzwammen. Van deze kleine afdeeling, welke tot de aller- 

laagste zwammen behoort, kent iedereen, ten minste van naam, de 

gewoue gist. Wat men in het dagelijksch leven gist noemt, is een deeg- 

achtige massa, die bij mikroskopisch onderzoek uit onnoemelijk vele, 

uiterst kleine losse cellen blĳkt te bestaan. Gelijk bekend is, dient de 

gist bij het bakken van brood en bij 't brouwen van bier. Zij heeft 

deze rol te danken aan haar vermogen om suiker te ontleden en in 

alkohol en koolzuur te veranderen. Alle alkoholische dranken worden 

door hare werking bereid. Suikerhoudende vochten of vruchten, die in 

suiker en water zijn ingemaakt, worden zeer licht door dit gewas aan- 

getast, daar zijne kiemen, evenals de sporen der schimmels, bijna 

overal in de lucht aanwezig zijn. 

Onder het mikroskoop gezien, bestaat de gist uit uiterst talrijke, ovale 

cellen, die vrij leven, of tot min of meer vertakte snoeren verbonden 

zijn. Aan elke cel onderscheidt men duidelijk een wand, en een min of 

meer troebelen inhoud. De cellen vermenigvuldigen zich door knopvor- 

ming, d.i. aan haar top ontstaat een kleine uitstulping, die langzamer- 

hand tot een nieuwe cel aangroeit en zich eindelijk van de moedercel 

afsnoert. Vormen de dochtercellen weer nieuwe uitstulpingen, vóór ze zich 

afsnoeren, dan kunnen op deze wijze vertakte groeper van gistcellen ont- 

staan. Dit heeft vooral bij snellen groei in rustige vloeistoffen plaats. 

De belangrijkste verschijnselen der gisting zijn nog voor korten tijd 

in dit tijdschrift uitvoerig behandeld, zoodat het thans niet noodig is, 

langer bij dit onderwerp stil te staan. ! | | 

Tot de familie der gistzwammen behoort een tweede soort, die onder 

den naam van kim eveneens algemeen bekend is, al weet men ook niet 

altijd, dat die kim een plant is. * Zij doet zich voor als een wit vlies, 

soms grauwachtig, soms helder melkwit, meest met een glanzende op- 

t Dr. J. ZaAyER, PAsTEUR's onderzoekingen over de gisting. Album der Natuur 1878. 

2 Ten onrechte wordt het vlies op verschalenden wijn of azijn somtijds kim genoemd; 

het bestaat niet uit de cellen der kimplant maar uit bacteriën. 
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pervlakte en overal met fraaie opstaande plooien bedekt. Nergens in 

het vlies ziet men openingen, nergens draden of takken of iets wat de 

kim op een schimnmelgewas zou doen gelijken. Doch beschouwen wij 

een deel van zulk een vlies onder het mikroskoop. Terstond blĳkt ons, 

dat het uit talrijke, kleine cellen bestaat, die reeds op het eerste ge- 

zicht zooveel op gistcellen gelijken, dat men ze voor een en dezelfde 

soort zou houden. Een nader onderzoek bevestigt deze overeenkomst: 

het zijn kleine ovale cellen, met een dunnen wand en een korreligen 

inhoud, waarin druppels celvocht en olie gemakkelijk te zien zijn. Ook 

ziet men hier en daar cellen, die een kleine cel aan haar top dragen 

of die in groepen van twee of meer op dezelfde wijze met elkander 

verbonden zijn, als wij dit voor de gist beschreven. De vermenigvuldi- 

ging geschiedt dus juist zooals bij de gist. Toch mogen wij de gist en 

de kim niet voor hetzelfde gewas houden, al komen ze nog zoo zeer 

met elkander overeen. Zij onderscheiden zich in één belangrijk opzicht, 

dat ze, tenminste met betrekking tot ons onderwerp, tot geheel: ver- 

schillende zaken maakt. De kimeellen toch missen het vermogen om 

gisting te veroorzaken; dompelt men ze in een vloeistof onder, zoo 

leven ze nog slechts kommerlijk en sterven weldra. Haar rol in de 

natuur is dezelfde als die der schimmelplanten; zij tasten de opper- 

vlakte van vochtige produkten van het planten-en dierenrijk aan , en ver- 

teren deze langzamerhand, onder de inwerking van de zuurstof der lucht. 

Wat den vorm betreft komt de kim dus met de gistcellen, wat haar 

verrichtingen betreft, met de schimmels overeen. 

Onze laatste afdeeling was die der bacteriën. Dit zijn uiterst kleine, 

rneest staafvormige cellen, die slechts met de sterkste vergrootingen 

kunnen worden gezien, en waaraan een bepaalde structuur ter nau- 

wernood kan worden waargenomen. Zij zwerven op eigenaardige wijze 

door het veld van bet mikroskoop, en bewijzen reeds daardoor hare 

natuur als levende wezens. Dertig-duizend-millioen dezer bacteriën we- 

gen in drogen toestand nog niet één milligram; het is dus nict te 

verwonderen, dat de studie van deze wezens steeds met groote moei- 

lijkheden gepaard gaat. 

Men zou zich allicht verwonderen hoe het mogelijk is, dat zulke 

onbegrijpelijk kleine plantjes een zoo groote rol in de huishouding 

der natuur kunnen spelen. De verklaring is echter zeer eenvoudig: wat 

hun aan grootte ontbreekt, herstellen zij door het ontzaglijk aantal, 
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waarin zij plegen voortekomen. Het vermogen om zich te vermenigvul- 

digen is namelijk bij hen onvergeliĳkelijk veel grooter dan bij alle 

hoogere planten; in korte tijden kunnen uit enkele kiemen zulke hoe- 

veelheden bacteriën ontstaan, dat de vloeistof, waarin zij zich bevin- 

den, reeds voor het ongewapend oog duidelijk troebel wordt. Onder 

gunstige omstandigheden kan een bacterie zich éénmaal in het halve 

uur deelen; in elk half uur kan dus het aantal bacteriën verdubbeld 

worden. Men kan gemakkelijk uitrekenen dat daardoor in 12 uren meer 

dan twintig millioen nakomelingen uit één enkele cel kunnen ontstaan. 

Wanneer een rottende vloeistof, waarin zich bacteriën bevinden, 

langzamerhand verdampt, en de rest eindelijk geheel uitdroogt en tot 

stof overgaat, wordt dit stof allicht door luchtstroomen opgenomen en 

heinde en verre verspreid. De uitgedroogde bacteriën zijn daarbij geens- 

zins gestorven, maar slechts in een staat van rust overgegaan, uit 

welken zij terstond weer ontwaken, zoodra ze door den luchtstroom 

op een plaats gebracht worden, die voor haar ontwikkeling geschikt is. 

Men noemt deze droge cellen dikwijls kiemen van bacteriën. Zij komen 

overal in de lucht in zoo aanzienlijke hoeveelheden voor, dat men een 

voor rotting geschikte vloeistof slechts korten tijd open behoeft te laten 

staan, om de ontwikkeling van bacteriën een aanvang te zien nemen. 

Het is volstrekt niet noodig, er zelf bacteriën in te brengen; veel eer 

moet men, als men zulk een stof voor eenige proef bewaren wil zon- 

der dat ze bederft, haar door bepaalde maatregelen tegen het indringen 

der kiemen beveiligen. 

De ontwikkeling van bacteriën in vloeistoffen veroorzaakt in deze in 

het algemeen ontledingen, die, al naar gelang van den aard der vloeistof, 

zeer verschillend kunnen zijn. Plantaardige en dierlijke produkten, in 

water aan de lucht blootgesteld, rotten in den regel onder den invloed 

der bacteriën; deze rotting is meestal door een onaangenamen reuk 

gekenmerkt. Niet altijd gaat echter de vermenigvuldiging der bacteriën 

met dezelfde verschijnselen gepaard. Integendeel, gewoonlijk begint 

hunne werkzaamheid anders. De meeste plantaardige spijzen verzuren, 

voordat ze gaan rotten, en deze verzuring wordt veroorzaakt door bac- 

teriën, die de suiker in melkzuur omzetten. Het zuur worden van melk 

en van bier berust op deze zelfde werkzaamheid der bacteriën. Eerst 

wanneer de suiker verteerd is, neemt de eigenlijke rotting een aanvang. 

Men kan de meeste ontledingen, die door bacteriën in vochtige spij- 

zen of dranken worden teweeggebracht, op een veel zuiverder, en voor 
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een wetenschappelijke studie veel geschikter wijze doen plaats vinden 

dan die waarin men ze gewoonlijk ziet. Hiertoe maakt men gebruik van 

kunstmatige mengsels van enkele bepaalde stoffen , die men in wille- 

keurige verhoudingen in zuiver water brengt. Op deze wijze is het ge- 

lukt vele der anders tezamen optredende verschijnselen van elkander 

te scheiden, en deze in een eenvoudigen vorm aan het onderzoek te 

onderwerpen. Daarbij heeft men bevonden, dat de onaangename reuk, 

dien rottende voorwerpen in den regel verspreiden, geenszins een onaf- 

scheidelijke eigenschap der rotting is, maar alleen daar voorkomt waar 

bepaalde stoffen in de rottende massa bevat zijn. Zoo zijn het vooral 

de zwavelrijke eiwitstoffen, die den reuk naar zwavelwaterstof ontwik- 

kelen. Laat men vloeistoffen rotten, waarin de bedoelde lichamen ont- 

breken, zoo blijft deze reuk dan ook achterwege. 

Hoewel men nog volstrekt niet, alle ontledingen, die door bacteriën 

veroorzaakt worden, grondig kent, zoo mogen wij thans toch reeds de 

overtuiging uitspreken, dat deze schijnbaar zoo uiterst ingewikkelde 

processen in werkelijkheid zullen blijken uit een klein aantal eenvou- 

dige werkingen samengesteld te zijn. Is het eenmaal gelukt, al deze een- 

voudige verschijnselen af te zonderen, en elk op zichzelf te bestudee- 

ren, dan zal het weinig moeite meer kosten om ons ook van de ont- 

ledingen van spijzen en dranken een juist begrip te vormen. 

Het eindresultaat van de werkzaamheid der bacteriën is bijna altijd 

een volledige vertering van de aangetaste organische stoffen. Zij zet- 

ten deze op den duur alle in koolzuur en water om, waarbij dan na- 

tuurlijk nog andere anorganische verbindingen vrij worden. Soms schijnt 

het, dat zeer samengestelde scheikundige verbindingen in eens in de 

eindprodukten van het ontledingsproces worden veranderd, in andere 

gevallen kan men deze verandering trapsgewijze nagaan. Zoo wordt b.v. 

melksuiker eerst in melkzuur, en dit weer in boterzuur omgezet, ter- 

wijl eerst het boterzuur tot koolzuur en water geoxydeerd wordt. In 

den regel geven echter reeds de eerste ontledingen, die de bacteriën 

bewerken, aan de spijzen een zoo onaangenamen smaak, dat het ver- 

dere bederf in de huishouding als onverschillig pleegt te worden aan- 

gezien. Vandaar dat wij in het vervolg van dit opstel slechts zelden 

van bijzondere vormen van bacteriën, of van bijzondere, door hen ver- 

oorzaakte ontledingen zullen behoeven te spreken. 

Wij zien dus dat niet alle werkingen der bacteriën met denzelfden 

naam bestempeld worden. De belangrijkste ontledingen die zij veroor- 
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zaken zijn wel het verzuren en het rotten; ook sommige processen van 

gisting worden door bacteriën en niet door gewone gistcellen bewerkt. 

Het is hier de plaats er op te wijzen, dat niet alle veranderingen, 

die in het dageliĳjkseh leven met den naam van rotting bestempeld wor- 

den, aan de bacteriën toe te schrijven zijn. Ik noem als voorbeeld het 

zoogenoemde rotten van vruchten, b.v. van peren en appelen. Hierbij 

wordt het vleesch der vruchten allengs bruin en week; eerst ontstaan 

kleine bruine plekken onder de schil, en deze groeien langzamerhand 

aan. Het mikroskopisch onderzoek heeft geleerd, dat hier schimmels 

aan het werk zijn; men ziet overal hare fijne draden tusschen en door 

de cellen heendringen. De schimmels dooden het weefsel, dat zij voor 

haar eigen voedsel uitzuigen, en de gestorven cellen kleuren zich door 

den invloed der lucht bruin, evenals de sneevlakte van een doorgesne- 

den peer na eenige uren aan de lucht pleegt bruin te worden. 

Het medegedeelde moge voldoende zijn, om ons omtrent de verrich- 

tingen en de levenswijze der zoo gevreesde zwammen eene voorstelling 

te geven. Thans willen wij nagaan, hoe hare ontwikkeling bij het in- 

maken belet wordt. E 

Het is duidelijk, dat dit in ’talgemeen op tweeörlei wijzen geschie- 

den kan. In de eerste plaats kan men trachten de spijzen geheel van 

alle kiemen te bevrijden, en zorg dragen dat er geen nieuwe kiemen 

op vallen kunnen. In de tweede plaats echter kan men de kiemen er in 

laten, doch de omstandigheden zoo nadeelig voor haar leven maken, dat ze 

zich of in ’t geheel niet, of slechts uiterst langzaam kunnen ontwikkelen. 

In het eene geval moeten de kiemen dus gedood, in het andere be- 

hoeven zij slechts werkeloos gemaakt te worden; in beiden zal daardoor 

het bederven der spijzen voorkomen worden. 

Beide methoden worden zoowel in de huishouding als ook in ’t groot, 

fabriekmatig, in toepassing gebracht. Dikwerf is het zeer gemakkelijk 

om te beslissen of spijzen op de eene of op de andere wijze zijn bereid, 

Het dooden der kiemen toch geschiedt bijna uitsluitend bij die spijzen, 

welke in blikken bussen of in goed gesloten glazen flesschen zijn inge- 

maakt. Overal daarentegen, waar de ingemaakte spijzen in open vaten 

liggen, of slechts door een papier of een blaas bedekt zijn, kan men 

zeker zijn dat de tweede methode gevolgd werd. 

Wij zullen nu beide wijzen van inmaken afzonderlijk bespreken, en 

beginnen daartoe met die, waarbij de kiemen gedood worden. Hoe kan 
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men dit bewerkstelligen? hoe kan men verhinderen, dat later nieuwe 

kiemen binnendringen ? 

De laatste vraag is het gemakkelijkst te beantwoorden. Daartoe be- 

hoeven wij ons toch slechts te herinneren, dat de kiemen van schimmels, 

gist en bacteriën zich overal in de lucht bevinden en zoo klein zijn, 

dat zij ook door de zwakste luchtstroomen medegevoerd worden. Overal 

dus waar de lucht kan komen, zal zij ook kiemen medebrengen. Daar- 

om is het noodzakelijk de lucht volkomen aftesluiten, gelijk dit b.v. 

door het dicht soldeeren der blikken bussen gedaan wordt. 

Doch wanneer men spijzen in zulk een bus brengt en haar daarna 

luchtdicht sluit, dan is wel het binnendringen van nieuwe kiemen on- 

mogelijk gemaakt, maar dit is voor de bewaring nog geenszins vol- 

doende. Al heeft men de bus van binnen, vóór het vullen, ook nog 

zoo goed gereinigd, toch zal tijdens het inbrengen der spijzen de lucht 

met deze in aanraking komen en er kiemen op afzetten. Deze kiemen 

blijven bij het sluiten er in, en zullen zich wellicht kunnen vermenig- 

vuldigen en den inhoud der bus bederven. 

Hoe nu deze kiemen te dooden? Er is slechts één middel bekend, dat 

de kiemen der zwammen met zekerheid doodt. Dit middel is de warmte. 

Door sterke verhitting kan men het leven in alle kiemen vernietigen, 

en zoodoende de spijzen in de bussen voor altijd voor bederf vrijwaren. 

Wij willen thans nagaan welke temperatuur in verschillende geval- 

len noodig is om dit doel te bereiken. Wij moeten daarbij de verschil- 

lende soorten van bederfzwammen afzonderlijk in het oog vatten ; doch 

willen vooraf den invloed van hooge warmtegraden op het leven van 

planten in het algemeen beschouwen. 

Het leven van alle planten en alle dieren is tusschen bepaalde tem- 

peratuurgraden ingesloten. Bij een zekeren, voor elke soort verschillenden, 

graad geschieden de verrichtingen het normaalste; een al te sterke ver- 

warming boven of afkoeling onder deze temperatuur doet eerst de be- 

wegingen ophouden, en kan later het leven zelf vernietigen. Zoover 

men weet, kunnen alle planten zonder gevaar voor haar leven, gedu- 

rende korten tijd tot het vriespunt worden afgekoeld; de meeste ver- 

richtingen staan dan stil, doch beginnen weer, zoodra de temperatuur 

weer gunstiger wordt. Bij een sterkere afkoeling kunnen de sappen in 

de weefsels bevriezen, hetgeen zeer dikwerf voor het leven gevaarlijk 

kan worden. Verwarmt men planten of plantendeelen boven de tem- 

peratuur der lucht, zoo zal men eenmaal een graad bereiken, waarbij 
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het leven niet meer mogelijk is, waarbij de cellen sterven. Deze warmte- 

graad wordt met den naam van de temperatuurgrens van het leven 

bestempeld. Overschrijden dezer grens heeft den dood tengevolge. 

De temperatuurgrens is wel is waar niet voor alle planten en alle 

plantendeelen volkomen dezelfde, doeh voor hoog ontwikkelde gewas- 

sen kan men in ’talgemeen stellen dat zij omstreeks 50° U. ligt. Dom- 

pelt men een bebladerden tak in water van 50° C., en haalt men hem 

en na eenige minuten weer uit, zoo zijn de bladen geheel slap gewor- 

den, en herstellen zich niet weer. Het mikroskopisch onderzoek leert 

dan dat de cellen gedood zijn. 

Op dezen regel maken, bij hoogere planten, slechts die organen een 

uitzondering, die zonder nadeel voor hun leven, geheel uitdrogen kun- 

nen. Zoo bijvoorbeeld de zaden. Droge erwten sterven eerst bij een 

warmtegraad van omstreeks 75’ C., vochtige of kiemende erwten reeds 

bij 50’C. Enkele soorten van zaden kunnen in drogen toestand zelfs de 

kookhitte zonder schade verdragen. 

Nog veel hoogere temperaturen kunnen droge sporen van vele bloem- 

looze planten overleven. De sporen van sommige schimmels kunnen tot 

100’ ja 120’ C verwarmd worden zonder te sterven, en de cellen der 

ben kunnen in drogen toestand zelfs door eene hitte van 130° C. 

niet met zekerheid gedood worden. 

Gelukkig, dat men bij het inmaken van spijzen nooit met de droge 

kiemen te doen heeft, en dat dezelfde kiemen, in vochtigen toestand, 

voor warmte veel gevoeliger zijn. Vochtige sporen van schimmels ster- 

ven reeds bij 70° C.; gekiemde sporen of ontwikkelde schimmelplanten 

reeds bij 55° C., dus bij weinig hooger temperatuur dan de hongere 

gewassen. Gisteellen sterven in gistende vloeistoffen eerst bij 60° C. 

Voor bacteriën kan men deze temperatuurgrens niet zoo eenvoudig 

opgeven. Reeds bij schimmels en bij gist vertoont zij geringe afwijkin- 

gen, al naar gelang van de samenstelling der vloeistof , waarin men ze 

verwarmt; bij de bacteriën is de invloed van het vocht zoo groot, dat 

de grens bijna in elke vloeistof een andere is. Omgekeerd kan men, 

door willekeurige verandering van de samenstelling der oplossing, de 

grens willekeurig hooger of lager maken. Zoo vond Näcrrr, dat bac- 

teriën in sommige vochten pas bij 110 C., in andere daarentegen reeds 

bij 30’ ©. sterven, en dat voor alle andere vochten de grens tusschen 

deze beide waarden inligt. 

Alle in water oplosbare stoffen schijnen op deze temperatuurgrens 
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een invloed te hebben, doch geen andere in zoo hooge mate als de 

zuren. Zuren werken ook bij de gewone temperatuur, geliĳk wij later 

zien zullen, nadeelig op het leven der bacteriën; zij verminderen haar 

vermogen om aan groote warmte weerstand te bieden zeer sterk. Slechts 

in neutrale, of alkalisch reageerende vloeistoffen overleven bacteriën de 

kookhitte, de geringste hoeveelheid zuur maakt, dat zij daarbij onver- 

mijdelijk sterven. Hoe meer zuur men toevoegt, des te lager is de tem- 

peratuur, die ze doodt; ja door aanwending van sterke zuren kan men 

die grens tot temperaturen doen afdalen, die voor het leven der 

hoogere planten gewoonlijk onschadelijk zijn. Enkele voorbeelden mo- 

gen het medegedeelde nader toelichten. Melk reageert zwak alkalisch; 

door koken kan men de daarin bevatte bacteriën niet vernietigen; dit 

geschiedt eerst bij 110°C. In zuiver water sterven de bacteriën om- 

streeks 100°C., in de zwak zure mout van bier reeds bij 90’ C., en ein- 

delijk in azijn reeds bij 50° C., 

Vatten wij het besprokene kortelijk samen, zoo zien wij, dat schim- 

mels en gist reeds door temperaturen van 60° à 70° C., dus vrij ver be- 

neden het kookpunt, gedood worden, terwijl voor bacteriën de grens, al 

naar gelang van de eigenschappen der vloeistof, van 30 tot 110” C. afwis- 

selt. Hieruit volgt ten 1°, dat niet alie stoffen, na insluiting in blikken 

bussen, door koken in water kiemvrij gemaakt kunnen worden, en 

ten 2°, dat in vele gevallen een geringere hitte dan die van het kook- 

punt voldoende is. 

In de huishouding worden slechts zulke groenten in bussen ingemaakt , 

in wier vocht de kiemen reeds door kookhitte van het leven beroofd 

worden. Meestal beperkt zich deze wijze van inmaken tot erwten, tuin- 

boonen, snijboonen, worteltjes, bloemkool en aspergies. Daarentegen 

komen in den handel tal van andere spijzen in blikken bussen voor, 

vooral verschillende vleeschsoorten, wier reactie geenszins, zooals die 

der groenten, zuur is. Deze moeten dus tot een hoogeren graad verhit 

worden, dan het kookpunt van water. Op welke wijze dit geschiedt, 

zullen wij weldra zien. 

Men kan nu gemakkelijk nagaan, waarom er, bij het inmaken van 

groenten in bussen, zoo groote zorg aan het goede en luchtdichte slui- 

ten moet worden besteed. Het gebeurt niet zelden, als men de bussen 

heeft laten dicht soldeeren, en ze dan in den ketel met kokend water 

verhit, dat er uit de eene of andere bus kleine luchtbellen ontwijken. 

Soms ziet men deze luchtbellen terstond, soms wordt men er eerst 
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door een zacht gefluit op opmerkzaam, dat het ontwijken der lucht 

door een nauwe opening begeleidt. Het is dan volstrekt noodig, de bus 

uit den ketel te nemen en opnieuw te laven soldeeren, totdat alle ope- 

ningen goed gesloten zijn. Natuurlijk, want verzuimt men dezen maat- 

regel, zoo zou na het bekoelen lucht door zulk een gaatje kunnen bin- 

nendringen, en daarbij allicht kiemen van zwammen medebrengen, die 

zich in den inhoud der bus zouden kunnen ontwikkelen en vermenig- 

vuldigen, en deze dus zouden bederven. 

Iedereen weet, dat spijzen uit bussen meestal slechts korten tijd na 

het openen goed blijven. Vooral is dit het geval met groenten, in min- 

dere mate met vleesch, daar dit meer droog, en dikwijls daarenboven 

gerookt is. Het is duidelijk, wat de oorzaak van het bederf is. Het zijn 

de kiemen der zwammen, die de lucht aanvoert, en die in de gecon- 

Serveerde spijzen een gunstigen bodem voor hare ontwikkeling vinden. 

Hoe vochtiger de spijs is, en hoe warmer de lucht, des te sneller zullen de 

kiemen zich vermenigvuldigen; in des te korter tijd zal de uit de bus 

genomen inhoud bedorven zijn. Vandaar dat men bussen met groenten 

in den regel niet grooter neemt dan juist voor één maaltijd noodig is. 

Groenten in bussen behooren twee uren, vruchten met suiker in bus- 

sen behoeven slechts een kwartier te koken. Vanwaar dit verschil ? 

Bij die korte verwarming toch, zal niet de geheele inhoud de tempe- 

ratuur van het kookpunt bereiken, het binnenste zal eenige graden 

daaronder blijven. Doch de toegevoegde suiker en het uit de vruchten 

ontwijkende zure sap oefenen op de bacteriën een zoo schadelijke wer- 

king uit, dat zij reeds bij lager temperatuur gedood worden; het is 

dus niet noodig de bussen zoolang in het kokende water te laten, 

totdat zij door en door tot 100’ C. verwarmd zijn. 

Zoo zoude men nog van verschillende andere handelwijzen , die bij het 

inmaken van spijzen in bussen in gebruik zijn, een verklaring kunnen 

geven. Doch het medegedeelde moge voldoende zijn en mijne lezers 

den weg wijzen om in andere gevallen zelve een verklaring te vinden. 

Werpen wij thans nog even een blik op de geschiedenis van dezen 

tak van nijverheid. Omstreeks het begin dezer eeuw trachtte een Fransch- 

man, APPERT, een middel te vinden, om vleeschspijzen te verduurza- 

men. Wel kon men toen dit doel door drogen of door rooken, ja ook 

door bewaren in iĳs bereiken, doch geen van deze middelen was instaat 

aan de toenmalige behoefte te voldoen. Arpert's pogingen gingen van 
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een onjuiste beschouwing omtrent de oorzaken van het bederf uit, doch 

door een gelukkige combinatie van verschillende omstandigheden voer- 

den zij toch tot het beoogde doel. Men wist toen nog niet, dat het 

bederf door mikroskopische planten veroorzaakt werd, ja men vermoedde 

zelfs niet, dat levende wezens hierbij een rol spelen. Men meende dat 

de lucht de eenige oorzaak van het bederf was, en toen LAVOISIER’S 

schitterende ontdekkingen een juiste kennis omtrent de samenstelling 

der lucht en omtrent de eigenschappen der zuurstof hadden gegrond- 

vest, twijfelde men niet meer of het was de zuurstof, die de spijzen 

bedierf. Arperr trachtte dus de spijzen van hare zuurstof te berooven, 

en dit kon, langs praktischen weg, slechts door koken verkregen 

worden. Opdat dan, na verkoeling, niet nieuwe zuurstof met de spij- 

zen in aanraking zou komen, moesten deze in kokenden toestand lucht- 

dicht worden afgesloten. 

Men ziet, dezelfde middelen, die Apprrr gebruikte om de zuurstof te 

verwijderen en een latere toetreding onmogelijk te maken, moesten ook 

de kiemen der aanwezige bederfzwammen dooden en een later indrin- 

gen van zulke kiemen geheel en al verhinderen. Al was dus de rede- 

neering zelve niet volkomen juist, haar resultaat was dit wel. 

ArrprrT bracht de spijzen, die hij wilde conserveeren, in glazen fles- 

schen, die in een open waterbad gekookt en op verschillende wijzen 

luchtdicht gesloten werden. Door lateren werden in deze industrie tal 

van verbeteringen aangebracht, en weldra verkreeg zij een uitbreiding, 

die alle verwachtingen overtrof. 

Zoo voerde corriN het gebruik der blikken bussen in, die door ge- 

ringer gewicht, mindere breekbaarheid, gemakkelijker sluiting en veel 

lageren prijs, de glazen flesschen van aPPeRT bijna in alle opzichten 

verre overtroffen. Zij zijn dan ook, gelijk iedereen weet, algemeen in ge- 

bruik gekomen, en hebben voor vleeschspijzen de glazen flesschen vol- 

komen verdrongen. Slechts groenten en vruchten, die in blikken bus- 

sen licht een onaangenamen metaalsmaak aannemen, worden ook thans 

nog in ‘tgroot in glazen flesschen verduurzaamd. 

Een andere belangrijke verbetering werd door CHEVALIER-APPERT, te 

Parijs, een der grootste fabrikanten van verduurzaamde levensmiddelen, 

aangebracht. In het begin kookte men de blikken bussen, nadat het 

deksel er-op gesoldeerd was, in een open waterbad, en vulde dit, om 

de temperatuur boven die van het kookpunt te kunnen verheffen, niet 

met gewoon water, maar met een oplossing van keukenzout of van 
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chloorcalcium. In het deksel liet men een kleine opening; bij het koo- 

ken ontweek daardoor de nog in de bussen aanwezige lucht. Zoodra 

deze geheel en al verdreven was, sloot men de fijne opening met een 

druppel soldeersel, liet de bus nog korten tijd in het waterbad, en nam 

haar er dan uit om te bekoelen. Doch bij het bekoelen ontstond in het 

inwendige een luchtledige ruimte, tengevolge van het langdurige koo- 

ken, en de drukking der buitenlucht welfde het dunne blik soms zoo 

diep in, dat het barstte. Men had getracht dit te voorkomen door de 

bussen, even voor het sluiten, door middel van een trechter, met ko- 

kenden bouillon te vullen, doch al kon men hierdoor het barsten voor- 

komen, de bereidingswijze werd er niet praktischer door. Daarbij kwam, 

dat de ondervinding geleerd had, dat het noodzakelijk was de bussen, 

ook na het toesoldeeren, eenigen tijd te koken, en dat ook hierbij vele 

bussen barstten. CHEVALIER-APPERT vermeed al deze bezwaren, door als 

beginsel aan te nemen dat de bussen eerst volkomen gesloten en pas 

daarna verhit zouden worden. Dit laatste behoefde nu niet meer in 

open waterbaden te geschieden, maar kon in een gesloten ruimte, door 

middel van stoom gebeuren. In groote metalen ketels werden de toe- 

gesoldeerde bussen luchtig op elkander gestapeld, zoodat de stoom er 

overal tusschen door kon gaan, dan werd de ketel gesloten, en stoom 

er ingeleid, Door middel van een manometer en een veiligheidsklep kon 

dan de spanning van den stoom en dus de temperatuur van den ketel 

willekeurig geregeld worden. 

De duur der verhitting hangt natuurlijk af van de grootte der bus- 

sen, daar kleine bussen veel sneller de temperatuur van den stoom aan- 

nemen dan groote; de warmtegraad , waartoe zij moeten verhit worden, 

is, gelijk wij gezien hebben, voor verschillende spijzen verschillend, en 

wordt gewoonlijk door voorloopige proeven bepaald. 

Gaan wij thans tot de behandeling van de tweede methode van inma- 

ken over. Deze berust, gelijk wij ons herinneren, op het beginsel dat de 

kiemen niet gedood en geweerd, maar slechts in werkeloozen toestand 

gebracht worden. De groenten en vruchten worden nu eens gekookt, en 

dan weer niet, nu eens door toevoeging van zout of zuur of andere 

bijvoegselen geconserveerd, dan weer eenvoudig in water gebracht, nu 

eens in gesloten flesschen, en dan weer open aan de lucht bewaard. In 

één woord de meest verschillende wijzen van behandeling doen zich hier 

voor, doch allen komen daarin overeen, dat de spijzen of open staan, 
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zoodat er dus voortdurend kiemen op kunnen vallen, of zoo ze afgeslo- 

ten zijn, dan toch niet tijdens of na ‘tsluiten gekookt zijn, en dus 

eveneens nog kiemen bevatten. Steeds moet dus door de eigenschappen 

der spijs of van ’t vocht waarin ze bewaard wordt, deze ontwikkeling 

der aanwezige kiemen belet worden. 

Iedere huisvrouw weet, dat dit bij verschillende inmaakselen in zeer 

verschillende mate het geval is. Sommige stoffen worden zóó goed voorbe- 

reid, dat geen kiem van schimmel, gist of bacterie zich ontwikkelen 

kan, zoodat dus alle bederf volkomen is buitengesloten. Andere daaren- 

tegen mogen aan hunne oppervlakte beschimmelen; na het wegnemen 

van het schimmellaagje is het overige nog goed gebleven. Groenten die 

in open vaatjes in het zout zijn ingemaakt, vertoonen gewoonlijk op 

de oppervlakte der vloeistof de boven genoemde kim, een vlies dat bijna 

geheel uit de cellen der kimplant bestaat. Zorgt men er voor, dat dit 

vlies van tijd tot tijd wordt weggenomen, dan is het niet in staat de 

groenten tot bederf te doen overgaan. 

Ten einde nu een helder inzicht in al deze verschillende manieren 

van inmâken te verkrijgen, willen wij ons allereerst {wee vragen stellen. 

Van welke omstandigheden hangt het af, of zich op of in eenige soort 

van voedsel bederfzwammen kunnen ontwikkelen? En als deze ontwik- 

keling mogelijk is, welke omstandigheden bepalen dan, hoe snel zij 

zal geschieden ? 

De onderzoekingen hebben geleerd, dat dezelfde stoffen, die, in groote 

hoeveelheden gegeven, het leven geheel beletten, in geringere quanti- 

teiten de ontwikkeling vertragen, en wel in het algemeen des te sterker 

naarmate zij in grooter gift toegevoegd zijn. Daarom kunnen wij beide 

vragen te zamen beantwoorden. 

De voornaamste factoren, van welke het leven der bederfzwammen, 

afhangt, zijn de zuurstof, het water, het voedsel, de opgeloste niet 

voedende stoffen en de temperatuur. De strijd om het bestaan, die in 

zoo vele gevallen in het leven der zwammen een nog veel belangrijker 

rol speelt dan de opgenoemde factoren, komt bij de beginselen, waarop 

het inmaken van spijzen berust, bijna niet in aanmerking. 

Wij moeten deze factoren thans aan een uitvoeriger bespreking on- 

derwerpen, doch vooraf wensch ik even de bedoeling van het gezegde 

nader toe te lichten. Slechts wanneer alle omstandigheden gunstig zijn? 

kunnen zwammen zich ontwikkelen; zoodra een der genoemde een be- 

paalde grens overschrijdt, houden de functiën van het leven op. Voor 

12 
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sommige factoren wordt deze grens zeer spoedig, voor andere daaren_ 

tegen zeer moeilijk bereikt. Daarbij komt, dat zij geenszins voor schim- 

mels dezelfde is als voor gist of voor bacteriën ; integendeel, deze groepen 

wijken in hun vermogen om aan schadelijke invloeden weêrstand te 

bieden, in hooge mate van elkander af. 

Het is duidelijk, dat groei en vermenigvuldiging slechts bij aanwe- 

zigheid van voldoend voedsel en bij gunstige temperatuur kunnen 

plaats vinden. Doch aan deze beide voorwaarden voldoen ingemaakte 

spijzen wel altijd: ik vertrouw dat dit punt geen nadere toelichting 

behoeft. Alleen doe ik opmerken dat voor gisting en schimmelgroei de 

gunstigste temperatuur bij 25—30’ C gelegen is, terwijl bacteriën aan 

een nog iets hoogeren warmtegraad de voorkeur geven (35° C). Bij tempe- 

raturen die dicht bij het vriespunt liggen houdt de werkzaamheid der 

zwammen op, of wordt ze tenminste zoo langzaam dat men er niets 

van bemerkt. Voor tusschengelegen warmtegraden geldt in 't algemeen 

de regel, dat de levensverrichtingen des te sneller geschieden, naarmate 

de temperatuur hooger is. Vandaar dat spijzen 's zomers sneller bederven 

dan ’s winters, en dat men bij voorkeur koele plaatsen, vooral kelders, 

voor het bewaren van ingemaakte zaken verkiest. 

Het voedsel der zwammen bestaat gedeeltelijk in organische, gedeel- 

telijk in anorganische stoffen; beide komen in spijzen in ruime hoe- 

veelheid voor. Schimmels behoeven, behalve anorganische verbindingen, 

geen andere organische stof dan alleen suiker; zij kunnen zich echter 

ook met andere organische lichamen voeden. Zoo b.v. met zetmeel, 

eiwit, en tal van andere stoffen. Ook met organische zuren kunnen 

de schimmels zich voeden, een omstandigheid die voor ons van groot 

belang is, omdat daardoor een zure vloeistof door krachtige schimmel- 

vegetatie langzamerhand van hare zure eigenschappen beroofd kan wor- 

den. Hierdoor wordt dus mettertijd de vloeistof geschikt voor het leven 

van bacteriën, en het bederf kan een aanvang nemen. Vandaar dat 

schimmels op spijzen in ’t zuur, al doen ze geen rechtstreeksch kwaad, 

toch middelliĳjk de aanleiding tot een volledig bederf kunnen worden. 

De bacteriën verkiezen voor haar voedsel de meer samengestelde or- 

ganische verbindingen, vooral de stikstof houdende; de gist en de kim 

groeien ook bij voorkeur in zulke stoffen, doch zijn ook met suiker 

en anorganisch voedsel tevreden. 

Uit het medegedeelde volgt als van zelf, dat men in ingemaakte 

spijzen, aan de bederfszwammen onmogelijk haar voedsel kan onthouden, 
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en dat men dus in haar behoefte aan voedsel geen middel kan vinden 

om hare ontwikkeling te verhinderen, m. a. w., dat hieraan geen 

beginsel voor het inmaken van spijzen kan worden ontleend. 

Anders is het echter gesteld met de overige, door mij opgenoemde 

factoren: de zuurstof, het water en de opgeloste niet voedende stoffen. 

De beide eersten kan men in zoodanige mate aan de spijzen onttrek- 

ken, de laatste in zoo groote hoeveelheid toevoegen, dat daardoor de 

ontwikkeling der zwammen onmogelijk wordt gemaakt. Men kan daarbij 

het gestelde doel door één enkelen dezer factoren trachten te bereiken, 

of wel, door de vereeniging van twee of meer middelen, op een schijn- 

baar meer samengestelde, maar in de praktijk dikwijls gemakkelijker 

wijze tot een gunstig resultaat komen. 

Onder de opgenoemde factoren verdient thans in de eerste plaats de 

zuurstof onze aandacht, want bij alle niet kiemvrij gemaakte, maar 

toch luchtdicht afgesloten spijzen is het doel dezer afsluiting, aan de 

kiemen der bederfzwammen de voor haar leven noodige zuurstof te 

onthouden. 

De zwammen toch hebben, evenals de hoogere planten en evenals de 

dieren, voor hare ademhaling zuurstof noodig. Laat ons daarom even 

een blik werpen op de ademhalingsverschijnselen der hoogere planten. 

Gelijk iedereen weet staan de meeste planten in een dubbele betrek- 

king tot de atmospheer. De groene bladen voeden zich met koolzuur, 

en geven daarvoor zuurstof terug, terwijl zij de koolstof door verbin- 

ding met andere elementen voor den bouw van nieuwe plantendeelen 

geschikt maken. Zij doen dit echter alleen zoolang als zij door zonlicht 

of door tamelijk sterk daglicht beschenen worden. Is dit niet het geval, 

zoo houdt de verrichting der voeding op. Alle niet groene plantendeelen 

nemen aau dit proces zelfs in het zonlicht geen deel. Daarentegen ademen 

zij voortdurend, en verbruiken daarbij de zuurstof der lucht, terwijl 

zij koolzuur afgeven. De groene bladen ademen ook wel, en geheel op 

dezelfde wijze; zoolang zij echter door ’t licht beschenen worden is de 

ademhaling geheel bedekt door de veel sterkere koolzuur-ontleding. 

Doch in 't donker of in zwak licht gedragen zij zich evenals niet-groene 

deelen. 

“ ledereen weet, dat de afwezigheid van groene cellen een der kenmer- 

ken van de zwammen is. Zij kunnen dus natuurlijk geen koolzuur ont- 

leden, en hunne ademhaling zal dus nooit door de processen der voeding 

onkenbaar gemaakt worden. 
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De meeste planten hebben voor het onderhoud van haar leven vrij 

veel zuurstof noodig; velen verbruiken in 24 uur meer dan haar eigen 

volumen van dit gas, en kunnen dus in dat tijdsverloop een vijf maal 

grooter volumen atmospherische- lucht van haar zuurstof berooven. Van- 

daar dat in een gesloten ruimte tenminste, in het donker, het leven der 

planten groot gevaar loopt. Wel is waar sterven planten in een van 

zuurstof beroofde lucht niet terstond, maar zij houden hier toch op 

te groeien en zich te ontwikkelen. Duurt het verblijf in zulk een ruimte 

langer, b.v. verscheidene dagen, dan zal een herstel niet meer mogelijk 

zijn, en de planten zullen, evenals dieren dit zouden doen, uit gebrek 

aan lucht te gronde gaan. 

Men kan zich door een zeer eenvondige proef van het groote belang 

van de zuurstof voor den groei der planten overtuigen. Wij kiezen 

daartoe de gewone blauwe schimmel. In twee gelijke fleschjes wordt zoo- 

veel van een slappe oplossing van suiker in water gebracht, dat de 

fleschjes omstreeks half vol zijn. 

Nu zaaien wij in beide fleschen, op de oppervlakte der vloeistof 

enkele sporen van de schimmel, sluiten dan de eene flesch met een 

stop goed luchtdicht en laten de andere open staan. Beide plaatsen wij 

op een warm plekje. 

Na een paar dagen beginnen de sporen in beide fleschjes te ontkiemen ; 

er ontstaan kleine witte schimmelvlokjes, die op de oppervlakte van 

het vocht blijven drijven. Zij groeien zeer snel en vormen weldra een 

aantal groote, vrij drijvende vlokken. Tot hiertoe ging de ontwikkeling 

in beide flesschen even snel. Thans houdt die in de gesloten flesch op; 

die in de open flesch gaat daarentegen ongestoord voort, totdat een dikke 

schimmellaag de geheele vloeistof bedekt en overal de blauwe sporen 

in groote hoeveelheid worden afgesnoerd. Vanwaar dit verschil, dit 

plotseling ophouden van den groei bij de eene proef ? Het eenige onder- 

scheid in de inrichting der beide flesschen lag daarin, dat de eene open 

en de andere gesloten was, dat dus in de eene de verbruikte lucht telkens 

kon ververscht worden, in de andere niet. Zoodra in de. gesloten flesch 

de zuurstof verteerd was, hield de groei op; in de andere stroomde 

steeds nieuwe zuurstof uit de omgevende lucht toe. 

In de leer der ademhaling is het-een belangrijke vraag, welke be- 

trekking er bestaat tusschen de hoeveelheden koolzuur en zuurstof, die 

in denzelfden tijd worden uit- en ingeademd. In het algemeen zijn deze 

hoeveelheden, naar het volumen gemeten, gelijk, zoodat een plant, in 
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een afgesloten ruimte ademende, het volumen van die ruimte niet 

vergroot of verkleint. Bij deze proeven heeft men echter opgemerkt, 

dat de gelijkheid slechts zoolang blijft bestaan, als er nog zuurstof 

in de omgeving der plant aanwezig is; zoodra deze geheel verteerd is, 

doet zich een ander verschijnsel voor. Het volumen der lucht begint 

dan grooter te worden, m. a. w. de plant gaat voort met koolzuur 

uit te ademen, ook al kan zij geen zuurstof opnemen. Dit uiterst merk- 

waardig verschijnsel duurt zoolang voort, als de plant in leven blijft, 

eerst met den dood houdt de uitademing van koolzuur op. In dit op- 

zicht gedragen planten zich juist zooals koudbloedige dieren, die ook 

in zuurstofvrije omgeving uog geruimen tijd voortgaan koolzuur uit te 

ademen. Het spreekt van zelf, dat dit koolzuur aan de bestanddeelen 

van het lichaam ontleend wordt, en dat dus, bij gemis van herstel door 

zuurstof, de weefsels al meer en meer uitgeput zullen raken. Eindelijk 

zal deze uitputting zoover gaan, dat de plant of het dier sterft. 

De ademhaling gaat dus, ook in een zuurstofvrije ruimte, eenigen 

tijd voort; voert men na niet te langen tijd weer versche lucht toe, 

zoo kan de plant of bet dier het geleden verlies weer herstellen; bij 

korten duur is dan het verblijf in een zuaurstofvrije lucht onschadelijk. 

Slechts zelden duurt echter de ademhaling onder deze omstandigheden 

lang, en slechts zelden is zij daarbij zoo krachtig, dat zij met groei 

en vermenigvuldiging, in één woord met actieve levensverrichtingen 

gepaard gaat. Dit geval komt onder de hoogere planten niet voor. In 

het geheele plantenrijk zijn het alleen de gist en de bacteriën, die de 

vrije zuurstof der lucht zonder belangrijk nadeel kunnen ontberen, en 

ook zij kunnen dit nog slechts onder enkele zeer bepaalde omstandig- 

heden, en slechts voor een beperkten tijd. 

Het is voor ons onderwerp van het hoogste belang, dit onderscheid 

tusschen de gist en de bacteriën aan de eene zijde, en alle andere 

planten aan de andere zijde nauwkeurig te leeren kennen. Gelukkig, 

dat er onder de bederfzwammen ook soorten gevonden worden, die 

zich juist 200 gedragen als de hoogere planten, en dat wij bij deze 

bespreking dus niet buiten ons onderwerp naar een maatstaf ter ver- 

gelijking behoeven te zoeken. 

(Slot én het volgende nummer.) 
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Onder de weinige vreemde gewesten, waar eene Nederlandsche be- 

volking zich blijvend gevestigd heeft, behoort Zuid-Afrika. Hoewel het 

klimaat, de grond en de voortbrengselen niet zoozeer van die van 

Midden-Europa afwijken, om een voortdurend verblijf voor Europe- 

anen onmogelijk te maken, leveren zij toch verschillen genoeg op, om 

het onderscheid te verklaren, hetwelk tusschen den Afrikaanschen 

kolonist — den Afrikaander — en de bewoners van het moederland 

bestaat. Men vindt daar, om eene spreekwijze der kolonisten te ge- 

bruiken, rivieren zonder water, bloemen zonder geur en vogelen zonder 

zang. Inderdaad zijn vele groote rivieren, gedurende een gedeelte van 

het jaar, bijna droog, zoodat men ze doorwaden, of met wagens kan 

doortrekken; werkelijk mist men in Zuid-Afrika rozen en andere geu- 

rige bloemen, die aan ons werelddeel eigen zijn, en zijn die vervangen 

door tal van eigenaardige heideplanten, geraniums en lischdodden met 

prachtig gekleurde, doch reukelooze bloemen; wel vindt men er tal 

van vogels, zooals bontgekleurde vliegenvangers, honigzuigers en andere, 

maar de zangvogels, die ons, des zomers, op hunne aangename tonen 

onthalen, worden hier bijna geheel gemist. In de binnenlanden vindt 

men bovendien den reus onder de vogels, de struis, die men in de 

laatste jaren heeft leeren temmen en kunstmatig uitbroeden. Daardoor 

is een nieuw bedrijf, de struisvogelenteelt, ontstaan, die, met den land- 

bouw en de schapenteelt, benevens het vroeger door ons beschouwde 
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diamant-graven '‚, de voornaamste bron van welvaart van een deel 

van Zuid-Afrika uitmaakt. Door verschillende opgaven daartoe in staat 

gesteld, zullen wij omtrent de struisvogels en hunne kunst matige teelt 

eenige mededeelingen doen. 

De struis is de grootste der thans levende vogels, hoewel nog in 

historische tijden, op Madagascar en Nieuw-Zeeland, reusachtiger ver- 

wante vormen gevonden werden. * Zijne hoogte is meer dan twee meters, 

van enkele zelfs bijna drie, terwijl zijn gewicht 100 tot 150 kilo be- 

draagt. De kop is zeer klein, de snavel breed, plat en stomp, de oogen 

zijn klein. De kop en het bovenste deel van den hals zijn naakt, het 

onderste deel van den hals, de borst, rug en buik zijn, bij den haan , 

met blinkend zwarte vederen bedekt, hier en daar met enkele grijze 

gemengd; deze laatste komen alleen te voorschijn, wanneer de vederen 

in wanorde geraken. De vederen der vrouwelijke struisvogels zijn grijs 

of aschgrauw van kleur. De jongen zijn gedurende het eerste jaar 

grauw, eene kleur, die in volkomen overeenstemming is met die van 

den grond, waarop zij gewoonlijk leven. Zooals bekend is, kan de 

struis niet vliegen; in plaats van slagpennen heeft hij, in de vleugels 

en den staart, zachte, breede, los gekrulde vederen. De staartvederen 

en de eerste vleugelveder zijn bij beide geslachten wit, de overige 

vleugelvederen zwart en maken het grootste sieraad dezer vogels uit. 

De hoeken der vleugels zijn van doornen voorzien. Hij bezit kale» 

roodachtig grijze, krachtige, hooge pooten, waaraan slechts twee teenen 

voorkomen, waarvan de buitenste zonder nagel is. Door zijn langen 

hals, den vorm zijner pooten en de eeltachtige plekken, die hij aan 

het onderlijf heeft, herinnert de struis eenigzins aan den kameel, waar- 

mede hij ook de verblijfplaats en het voedsel gemeen heeft. Van daar 

dan ook zijn wetenschappelijke naam: Struthio Camelus. 

Het vaderland van den struisvogel is geheel Afrika, behalve Egypte, 

benevens het zuidelijk deel van Arabië, waar hij in vlakke en dorre 

streken gevonden wordt. In Noord-Afrika zijn de struizen echter kleiner 

dan in het Zuiden van dit werelddeel. | 

Aan de Israëlieten was de struis bekend, even als aan de oude Grieken 

en Romeinen. Ten tijde der keizers deden deze vogels reeds bij de wedren- 

nen dienst. Struisvederen worden, sinds de vroegste tijden, als sieraad 

t Zie: Album der Natuur 1878, pag. 239. 

2 Zie: Idem 1853, pag. 1, 1854 p. 323; 1855 p. 57. 
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gebruikt: de Rorneinsche krijgslieden, zoowel als de middeleeuwsche rid- 

ders versierden daarmede hunne helmen ; de Janitsaren pronkten daarmede 

op hunne tulbanden, terwijl zij, in onzen tijd, een aanzienlijk handelsar- 

tikel zijn geworden, waarmede onze dames hare hoeden versieren. 

Het voedsel vau den struis bestaat uit verschillende kruiden en planten, 

peulvruchten en boombladeren, benevens insekten en wormen; zelfs 

ratten en muizen worden door hem niet versmaad. Hij is een onver- 

zadelijke gulzigaard, die dikwijls, om de spijsvertering te bevorderen, 

steenen en andere harde en onverteerbare voorwerpen inslikt. Dikwijls 

treft men struizen aan in streken, waar volstrekt geen plantengroei 

aanwezig is, zoodat men niet begrijpt, van waar hij zijn voedsel krijgt : 

doch als een echte zoon der woestijn kan hij lang vasten; ook kan 

hij verscheiden dagen leven zonder te drinken, hetgeen hem in dorre, 

waterlooze streken goed te pas komt; wanneer hij echter water vindt, 

dan drinkt hij overvloedig. — Het vleesch van jonge struisvogels is 

niet onaangenaam van smaak, dat der ouden hard en taai; toeh werd 

het in vroegere tijden tot voedsel gebruikt. 

De struis is een gezellige vogel: nu en dan vindt men hem in groote 

troepen in vereeniging met zebra's, springbokken ', wilde beesten * 

en andere dieren; reeds XENOPHON verhaalt, dat het leger van Cyrus 

struizen vond in gezelschap van wilde ezels. De struis leeft in veel- 

wijverij: in den broedtijd vindt men elken haan met twee of drie hen- 

nen te zamen, die hare eieren in één en hetzelfde nest leggen. Dit 

bestaat eenvoudig uit eene holte van omstreeks één meter in den 

grond, met een rand van zand daarom heen. Zoodra 10 of 12 eieren 

“in het nest zijn, beginnen de struizen te broeden, en wel afwisselend: 

des daags is eene der hennen op het nest; des nachts broedt de haan, 

om de aanvallen van jakhalzen en andere roofdieren te kunnen afslaan. 

Dikwijls vindt men deze dieren dood naast het nest. Gedurende het 

broeden leggen de hennen voortdurend eieren, totdat het nest vol 

is, waarin gewoonlijk 830 tot 85 eieren plaats vinden. De later gelegde 

eieren worden wanordelijk rondom het nest geplaatst en dienen om de 

pas uitgekormen jongen te voeden, waartoe zij door de onden worden 

stuk getrapt. De jongen kunnen namelijk niet terstond het moeielijk 

verteerbare voedsel der ouden gebruiken. De broedtijd duurt omstreeks 

40 dagen. Gedurende den dag verlaten, bij warm weder, niet zelden 

1 Antilope euchore, 3 Antilope Gau, 
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de ouden het nest, dewijl de zonnewarmte dan voldoende is, om de 

eieren uit te broeden. Wanneer de nachten zeer koud zijn, ziet men 

soms twee vogels te gelijk op het nest zitten. Gedurende het broeden 

worden de eieren van tijd tot tijd omgekeerd. De schaal is vuil wit, 

met geel gemarmerd, zeer dik, blinkend en poreus; de vorm fraai en 

aan beide einden bijna gelijk. Zij zijn smakelijk, blijven lang versch en 

worden dikwijs tot het bereiden van gebak gebruikt; de inhoud staat 

met omstreeks 24 hoendereieren gelijk. Uit de schalen maakt men 

bekers, die na eenigen tijd ' zoo hard worden als ivoor. 

Bijzonder zorgvuldig trachten de oude struizen de plaats te ver- 

bergen, waar zij hun nest hebben; zoodra zij bemerken dat het ont- 

dekt is, vernielen zij het terstond zelf. Wanneer de plaats der eieren 

veranderd, of hun getal verminderd is, dan trappen zij ze allen stuk 

en leggen elders een nieuw nest aan. Wanneer derhalve de Afrikanen 

een nest ontdekken, gaan zij, wanneer het door de vogels verlaten is, 

tegen den wind daarheen en verwijderen met een boomtak zorgvuldig 

bunne voetsporen. Zij schuiven met behulp van een langen stok, de 

eieren naar zich toe, die rondom het nest liggen. Op die wijze is een 

nest eene rijke voorraadschuur, waaruit zij, gedurende een paar maan- 

den, alle twee of drie dagen zooveel eieren halen, als zij behoeven. 

Men vindt gedurende het geheele jaar nesten, maar in de winter- 

maanden (Juni tot September) zijn zij in Zuid-Afrika het talrijkst. In 

dien tijd zijn de vederen niet veel waard, daar zij, door het broeden, 

beschadigd worden. 

De jonge struizen zijn, wanneer zij het ei verlaten, omstreeks zoo 

groot als eene hen; spoedig zijn zij in staat de ouden te volgen, die» 

wanneer zij gejaagd worden, allerlei listen gebruiken om hunne jongen 

te redden. Een jager verhaalt, dat hij een troep jonge struizen ont- 

moette, onder de hoede van een haan en eene hen. Zoodra de ouden 

bemerkten dat zij achtervolgd werden, trachtte de hen den jager te 

misleiden, op dezelfde wijze als de wilde eenden dit dikwijls doen: zij 

t Op de laatste Parijsche tentoonstelling waren uit Noord-Australië eieren van den aan 

de struizen verwanten Emoe (Dromaeus Novae- Hollandiae) ingezonden , die iets kleiner 

dan struiseieren zijn. Zij waren in goud- en zilverdraad gevat en leverden verschillende 

zeer fraaie voorwerpen op, zooals inktkokers, doozen, bakjes, enz. Door hunne groene 

kleur gelijken zij op brons, vooral wanneer zij in zilver gevat zijn. 
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vluchtte met uitgespreide vleugels en viel, alsof zij gewond was, op 

den grond neder; toen zij bijna door haar vervolger was ingehaald, 

zette zij het uit alle macht op een loopen, zoodat zij weldra uit het 

gezicht van den jager was verdwenen. Intusschen had de haan zich, in 

alle stilte, met de jongen verwijderd. 

De loop van den struis is waarschijnlijk de snelste van alle dieren. 

Wanneer hij vervolgd wordt, doet hij, volgens LIVINGSTONE, stappen van 

3,5 tot 4 meters, ja zelfs 4,2 meters. Men kan de bewegingen zijner 

pooten evenmin volgen, als die van de spaken van een wagenrad, dat 

snel ronddraait. Zijne snelheid bedraagt dan niet minder dan 43 kilo- 

meters in het uur, gelijkstaande met die van een gewonen spoortrein. 

Wanneer hiĳ zeer snel loopt, laat hij zijne vleugels over den grond 

slepen. — De struisvogel is zeer sterk: zelfs met twee personen op 

den rug loopt hij zoo snel als een harddraver. In zijne pooten heeft 

hij zooveel kracht, dat hij met één slag — hij slaat altijd vooruit — 

een mensch kan dooden. 

De jacht op struisvogels geschiedt het best, wanneer zij zich in 

troepen verzamelen. Men verontrust hen dan voortdurend, zoodat zij niet 

geregeld hun voedsel kunnen zoeken. Daardoor worden zij zoo vermoeid , 

dat zij ten slotte kunnen worden ingehaald en met stokken afgemaakt 

worden, om de vederen niet te bevlekken met bloed. Dikwijls worden 

de jongen levend gevangen en getemd. Bij de buitengewone snelheid, 

waarmede de struizen zich bewegen, is het bijna onmogelijk dat zij 

door één jager te paard worden gejaagd. Meestal vereenigen zich 

daartoe vier of vijf, die zich, op zekeren afstand van elkander, plaat- 

sen. De eerste zoekt de struisvogels op en jaagt hen naar den twee- 

den, die hen, op zijne beurt, eenigen tijd achtervolgt, waarna hij hen 

naar den derden jager drijft. Eerst wanneer zij onder het bereik van 

den vierden of vijfden jager zijn gekomen, zijn zij vermoeid genoeg 

om hen, zonder bezwaar, te naderen en af te maken. De inboorlingen 

bedienen zich, bij de jacht, van de volgende list: zij steken den kop 

van een struisvogel op een stok, die omstreeks zoo lang is als de 

hals van den vogel. Vervolgens verven zij hun lichaam hier en daar 

wit, en bevestigen daaraan zoovele vederen, dat men hen in de verte 

voor een struisvogel zou houden. Nu nemen zij den stok met den kop 

in de eene en pijl en boog in de andere hand en naderen, zoo toege- 

takeld, terwijl zij de bewegingen van den vogel zoo goed mogelijk na- 

bootsen, eene kudde struizen, totdat zij hun, met eenige goed gemik- 
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te pijlen, doodelijke wonden kunnen toebrengen. ' Op dezelfde wijze jagen 

zij ook het wilde beest dat zich, gelijk wij boven zagen, niet zelden 

in gezelschap der struizen ophoudt. Ook is het voorgekomen, dat een 

Boschjesman zoo juist den struis nabootste, dat hij door een zijner 

stamgenooten werkelijk voor zulk een vogel werd gehouden, zoodat, 

hij alleen door zich van zijne vermomming te ontdoen aan den doode- 

lijken pijl vau zijn makker ontkwam. Dat de struisvogel zoo dom zou zijn, 

om, wanneer hij achtervolgd wordt, zijn kop in het zand te steken, in de 

meening dat hij dan door den jager niet gezien wordt, is niets meer dan 

eene fabel, die waarschijnlijk hieraan haar ontstaan verschuldigd is, dat 

de struis, wanneer hij achterhaald wordt, zijn kop zooveel mogelijk 

verbergt, daar deze de meest kwetsbare plaats van zijn lichaam is, en zich 

met zijne pooten verdedigt. Bij de jacht worden de struisvederen dik wijls 

beschadigd door doornstruiken, die bij de kolonisten de eigenaardige 

namen van Maak-en-steek en Wacht-een-beetje dragen. 

Reeds voor geruimen tijd hadden twee kolonisten te Beaufort-West, 

in de Kaapkolonie, MOLTINI en PRITSCHARD, met goed gevolg struisvo- 

gels gehouden, doch het was niet gelukt de eieren uit te broeden. Na 

vele vergeefsche pogingen slaagde de Engelsche kolonist A. DOUGLASS , 

te Grahamstown, hierin. Voor omstreeks tien jaren was hij in het be- 

zit van drie struisvogels, later kreeg hij nog acht daarbij. Zoodra hij 

had opgemerkt dat zij in gevangenschap eieren legden, nam hij proe- 

ven om die kunstmatig uit te broeden. Gedurende drie jaren waren 

de uitkomsten daarvan weinig bevredigend, maar later werden zij 

door de toepassing van een nieuwen broedtoestel zeer voldoende. 

Doverass zag zijne elf struisvogels tot 900 aangroeien, en die vermeer- 

dering gaat nog steeds geregeld voort. Andere kolonisten volgden zijn 

voorbeeld en thans is de struisvogelteelt een der weldaden voor de 

dorre en onvruchtbare streken van Zuid-Afrika, die tot weinig anders 

kunnen dienen. Douerass gebruikt voor zijne struisvogels 480 hectaren 

oneffen land, hetwelk vroeger als weide voor schapen diende. ° De grond 

schijnt echter ontaard en verzuurd te zijn, zoodat hij voor de schapen 

geene genoegzame hoeveelheid voedsel opleverde, doch de struisvogels vin- 

den daarop nog genoeg planten om zich te onderhouden. Met uitzonde- 

1 Op eene dergelijke wijze worden ook de Emoe's op Nieuw-Holland gejaagd. Zie 

Album der Natuur 1866, p. 64. 

2 De schapenteelt neemt insgelijks thans in Zuid-Afrika eene groote vlucht: men 

schat het aantal dezer dieren op 20 millioen stuks, 
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ring van de jongen en zieken, zoeken de struisvogels huu eigen 

voedsel, 

Zonder kunstmatige broedinrichting gaat de teelt der struisvogels 

moeielijk, daar de vogels, bij het broeden, hunne vederen bederven. 

De broedinrichting, waarvan onderstaande figuur naar eene photo- 

graphie, op de Parijsche tentoonstelling aanwezig, eene voorstelling 

geeft, bestaat uit een vertrek, hetwelk door kunstwarmte op de ver- 

eischte temperatuur wordt gehouden. Verschillende thermometers geven 

IL Le | I he BE LE 
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Broedkamer der struisvogeleicren. 

de temperatuur daarvan aan. In het midden staat eene tafel, van 8 

meters lengte, en de halve breedte; hierop zijn verschillende bakken 

geplaatst, waarin de eieren worden gelegd nadat ze met flanel zijn 

omgeven. Verschillende voorzorgsmaatregelen moeten worden in acht 

genomen, om het uitbroeden goed te doen plaats hebben : de temperatuur 

moet behoorlijk geregeld worden; is zij te hoog, dan trekt het dooier- 

vlies zich tezamen en de vrucht verstikt; is zij te laag, dan ontwik- 

kelt zij zich onvolkomen. Eene zekere mate van vochtigheid is mede 

noodig; daarbij moeten de eieren drie malen daags worden omgedraaid, 

daar, zooals wij boven zagen, de ouden dit ook bij het, broeden doen. 
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In een paar der in de figuur voorgestelde bakken ziet men een jongen 

struisvogel die pas het ei heeft verlaten. 

Aan de bewegingen van den jongen vogel en aan andere teekenen, 

die door’ den heer pouerass zijn opgemerkt, kan de opzichter der 

broedinrichting, op één uur na, zien, wanneer het jong gereed is de 

schaal te verlaten. Hij neemt dan de taak van verloskundige op zich 

en helpt den vogel den dop verbreken, waarbij hij verschillende werk- 

tuigen bezigt. Onderstaande fignur, insgelijks naar eene photographie 
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Het verbreken van het ei. 

op de Parijsche tentoonstelling aanwezig, stelt den opzichter voor ter- 

wijl hij daarmede bezig is. Vervolgens neemt deze de taak van voed- 

ster op zich en geeft de jonge vogels eieren te eten, daar zij gedu- 

rende de eerste dagen nog geen plantenkost kunnen verdragen. 

Later worden de jonge struizen aan de zorg van een inlander 

toevertrouwd, die 30 dezer dieren onder zijne hoede krijgt. Hij drijft 

hen van den morgen tot den avond in de velden met lucerne (Medicago 

sativa) rond, maait bovendien dit gewas voor hen af en voorziet hen 

van kiezelsteenen, die zij voor hunne spijsvertering noodig hebben, en 

van water. De jonge dieren zijn dan ook zeer aan hun oppasser gehecht, 
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Nog later worden de vogels op de uitgebreide velden gebracht die, met 

een enkel ijzerdraad, hetwelk op paaltjes rust, is afgerasterd, waar ze in 

vrijheid ronddwalen. Eenmaal per week worden zij binnen eene om- 

heining gedreven. Dit geschiedt door mannen te paard, die van lange 

doorntakken voorzien zijn, waarmede zij de onwillige vogels voor zich uit- 

drijven ; enkele dezer dieren blijven zeer wild en brengen, met hunne krach- 

tige pooten, gevaarlijke schoppen toe; een der ruiters heeft een zak met 

Turksch koren bij zich, waarop de struizen zeer gesteld zijn, en hiermede 

lokt hij hen binnen de omheining waar zij geteld en nagezien worden. 

Wanneer de vogels een jaar oud zijn, worden ze geplukt; deze be- 

werking wordt twee keeren ’s jaars herhaald. Hoelang dit zonder na- 

deel kan worden voortgezet, is onbekend: er zijn vogels, die gedurende 

16 jaren geplukt zijn en toch telkens al hunne vederen terugkrijgen. Als 

de tijd van het plukken is gekomen, worden de struizen binnen de 

omheining gedreven, waarna de deur wordt gesloten. Nu worden zij 

zoo dicht op elkander gejaagd, dat zij niet in staat zijn te schoppen, 

of hunne vleugels te bewegen. Dan gaan personen tusschen hen in en 

trekken hun de gewenschte vederen uit, of wel zij snijden die zoo kort 

mogelijk af. Het eerste is het voordeeligst: de uitgetrokken veder wordt 

spoediger door eene nieuwe vervangen dan de afgesnedene, daar de 

schacht dan niet eerst behoeft verwijderd te worden. Ook schijnt het 

dat het uittrekken niet bijzonder pijnlijk is, daar het dier daaronder 

niet veel lijdt. Men ontneemt aan den struisvogel alleen de staart- 

vederen en de eerste vleugelveder, die wit zijn, benevens de tweede 

vleugelveder, die zwart is. 

Daarna worden de vederen in een vertrek gebracht, waar ze zorg- 

vuldig worden uitgezocht, gereinigd en in bundels bij elkander gepakt. 

Vervolgens worden ze in kisten gelegd en naar de Londensche markt 

verzonden. De duurste vederen worden voor 30 ponden sterling ( f 360) 

het halve kilo verkocht. 

Van hoeveel belang de struisvogelenteelt voor Zuid-Afrika is, kan 

uit de volgende getallen blijken: in 1865 waren in de Kaapkolonie 

nog slechts 80 tamme struisvogels, in 1875 niet minder dan 32.247, 

en thans wordt hun getal op 40.000 geschat. De uitvoer van struis- 

vederen bedroeg in 1864 17.863 Engelsche ponden (9.110 kilo), ter 

waarde van 81.754 ponden Sterling (/ 981.000) en in 1874, 36.829 Eng. 

ponden (16.710 kilo) ter waarde van 205.540 ponden Sterling (/2.466.480), 

November 1878. 



EEN ZACHTAARDIGE PAUW. 

Onder de levende leden van mijne kleine menagerie reken ik een pauw, 

dien ik kortelings uit de Preanger Regentschappen kreeg, en die sedert 

den eersten dag, dat hij in mijn bezit was, op ’t dak vloog en daar zijn 

vaste stand-, zit- en slaapplaats koos, om die niet te verlaten dan wan- 

neer het eten voor hem wordt neergestrooid, — althans zoo meende ik ; 

maar nog een andere reden bestaat er, die hem van zijn lievelingsplaats 

doet neerstrijken. 

Toen ik op een zondag te huis blijvende eenige insekten onderzocht, 

ontdekte ik tot mijne groote vreugde een nauwen vriendschapsband tus- 

schen mijn pauw en een trits jonge, ondeugende, speelsche poedels. 

Ziehier welke lieve scène ik aanschouwde. 

De drie veelbelovende spruiten stoeiden naar oude gewoonte op ’t erf 

van ons huis en dreigden, onder gekef, geknor en gejank, elkaârs ooren 

en pootjes te verslinden, toen plotseling dat spel gestaakt werd door- 

dien de trotsche pauw van zijn verheven zetel neerdaalde en, alsof hij 

hen wilde verzoeken mede te mogen spelen, zijn kop midden tusschen 

de strijdlustigen legde. Tableau !... De schrik was totaal, maar van zeer 

korten duur, want de schitterende trillende veertjes op den kop van 

mijn pauw wekten te veel de speel- en bijtzucht van de jeugd op, 

dan dat ze die konden inhouden. Hen algemeene aanval werd gewaagd. 

De pauw, die allengs zijn geheele lichaam op den grond had uit- 

gestrekt, was ’“t mikpunt van alle plagerijen, die in de jeugdige brei- 

nen opkwamen; de vleugels werden geheel en al uitgespreid door een 
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der aanvallers, die aan de slagvederen ging trekken, en 't heen en weer 

gooien van dat krnllekopje verried maar al te zeer 't booze plan om 

zich dat geheele lichaamsdeel toe te eigenen; een ander liep over zijn lijf 

en beet waar ‘them luste; de derde rukte aan zijn kuif, etc. etc., zonder 

dat de trotsche vogel zich een oogenblik een greintje gekrenkt gevoelde; 

de geloovigste ketter had niet met meer zachtmoedigheid de hevigste 

martelingen van den wreedsten inquisiteur kunnen doorstaan dan mijn 

pauw die van zijne speelmakkers. Cet âge est sans pitié! Toen de pauw 

't genoeg achtte, schudde hij de kaboutermannetjes van zich af, en vloog 

weer op 't dak om zijn toilet in orde te brengen, dat er deerliĳk ge- 

havend uitzag. 

Sedert hoorde ik, dat dergelijke opofferingen van mijn pauw niet zeld- 

zaam zijn, en word ik nu en dan daarvan overtuigd , wanneer ik uit het 

kantoor komende daor dat kleine gebroed begroet word, met een goud 

veertje van den pauw, als zegeteeken, in hun bek. 

Omdat men altijd beweert dat de pauw valsch van aard is, en omdat bij, 

belast op de oogen van groot en klein, zooveel mogelijk gemeden wordt , 

achtte ik me verplicht dit feit. mede te deelen, opdat men niet een al 

te kwaad ideé van Juno's lieveling met zich omdrage. 

Batavia, 27 December 1878. P. EF. Srrnorr, JZN. 
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OVER HET INMAKEN VAN GROENTEN EN VRUCIITEN, 

DOOR 

Dr. HUGO DE VRIES. 

(Vervolg van bladz. 181.) 

Reeds heb ik er op gewezen, dat schimmels niet zonder zuurstof 

groeien kunnen; men herinnert zich de proef, waaruit wij dit leerden. 

Geheel hetzelfde geldt van de kim; ook zij kan dit gas niet ontberen. 

Vandaar dat, zooals iedereen weet, schimmels en kim zich bij voor- 

keur op de oppervlakte van spijzen of vochten vertoonen. In het in- 

wendige van spijzen dringen zij nooit door, tenzij dat deze zoo po- 

reus zijn dat ook de lucht er overal in kan dringen, zooals dit b.v. 

met brood het geval is. Algemeen bekend is het, dat men van be- 

schimmelde spijzen slechts het bovenste of buitenste laagje behoeft 

weg te nemen, om de daaronder gelegen deelen nog geheel onbedorven 

te vinden. Natuurlijk, want de zuurstof der lucht verspreidt zich daar 

slechts uiterst moeielijk. 

Vloeistoffen nemen de zuurstof gemakkelijker op dan vochtige vaste 

liehamen, doch ook zij doen dit slechts in geringe mate, vooral dan 

wanneer ze met een kleine oppervlakte met de lucht in aanraking zijn, 

en weinig omgeroerd of bewogen worden. Zij bevatten dan ook meest 

zoo weinig opgeloste zuurstof, dat noch schimmels noch kim zich in 

haar vertoonen. Wel bedekken deze de oppervlakte, tot welke de lucht 

vrijen toegang heeft, maar dieper dringen ze niet in. Iedereen weet, 

13 
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dat vele groenten, die van nature zuur zijn, licht door een schimmel- 

laagje worden bedekt. Evenzoo ziet men op de pekel, in welke in 

onze kelders snijboontjes of andere groenten worden bewaard, in den 

regel een dik vlies van kim. Maar noch de schimmel, noch de kim 

tasten de dieper gelegen deelen van de groenten, of van de pekel aan. 

Wel kan men door bepaalde voorzorgen de schimmels er toe bren- 

gen, om zich onder water te ontwikkelen. Maar dan moet men stoffen 

uitkiezen, die voor beschimmeling uiterst vatbaar zijn, b.v. afgestor- 

ven deelen van planten, ze in zuiver water brengen, en daarbij zorgen 

dat dit de plantendeelen niet al te hoog bedekt, maar veeleer met 

een groote oppervlakte met de lucht in aanraking is. Dan zal men, 

ook onder water de voorwerpen zien beschimmelen. Maar de schim- 

mels groeien uiterst traag, en brengen maar weinig verandering te 

weeg. Ja, zoo moeilijk kunnen ze zich met het weinigje zuurstof, dat 

in het water opgelost is, tevreden stellen, dat ze er nooit toe komen 

om sporen te vormen, iets waartoe wij weten dat zij aan de opper- 

vlakte der vloeistoffen, in het vrije genot der lucht, zoo spoedig 

geraken. 

Hoe wij het ook aanvangen, steeds is voor een normalen groeì van 

kim of schimmels de rechtstreeksche toetreding der lucht noodzakelijk; 

ontbreekt deze, dan kan slechts een langzame en kwijnende vegetatie 

op kosten der in het water opgeloste zuurstof plaats vinden. In een 

zuurstofvrije omgeving eindelijk staan hare levensverrichtingen ge- 

heel stil. 

Hiertegenover staan nu de gist en de bacteriën. Wel is waar ver- 

kiezen deze het leven met zuurstof evenzeer als de schimmels en de 

kim, maar zij bezitten het vermogen, om zich in ongunstige gevallen, 

als het ware voor dit gemis, door andere stoffen schadeloos te stellen. 

Deze stoffen zijn sommige voedingsstoffen, en wel voor de gist de suiker, 

voor de meeste vormen van bacteriën de eiwitachtige lichamen. Waar 

zij deze in een zuurstofvrije of zuurstof-arme omgeving aantreffen, ont- 

leden zij ze en veroorzaken dan de verschijnselen, die men in het 

dagelijksche leven met de namen van gisting en rotting bestempelt. 

Gisting en rotting zijn dus de middelen, door welke de gistcellen 

en de bacteriën in staat zijn, het gemis van vrije zuurstof, dat bij 

alle andere planten den groei terstond doet ophouden, betrekkelijk 

langen tijd zonder groote schade te verdragen. 

Bij gist en bacteriën hebben wij dus tweeërlei toestanden te onder- 
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scheiden, en deze beide toestanden komen bij spijzen en dranken die 

tot bederf overgaan dikwerf voor. In den eenen toestand leven zij 

even als alle andere zwammen, en ademen dus de zuurstof der lucht 

in; in den anderen toestand hebben zij een geheel eigen leven. Dit 

vindt zonder zuurstof-opneming plaats, maar gaat daarentegen met de 

ontleding van samengestelde organische stoffen, met gisting of met 

rotting gepaard. 

Gaan wij beide toestanden meer in bizonderheden na. Vooraf doe ik 

opmerken, dat het reeds op het eerste gezicht gemakkelijk is om te 

onderscheiden, in welken toestand onze planten zich bevinden. Hiertoe 

is noch een mikroskopisch, noch ook een proefondervindelijk onderzoek 

noodig. Integendeel, de omstandigheden waaronder zij voorkomen be- 

slissen hieromtrent ten eenenmale. Want slechts aan de oppervlakte 

van spijzen of dranken kan de lucht genoegzaam toetreden en telkens 

ververscht worden; in het binnenste daarvan dringt zij slechts weinig 

en met moeite door. Wij bebben hierover bij de behandeling der schim- 

mels uitvoerig gesproken. Men zal nu alreeds zelf de conclusie getrok- 

ken hebben: waar wij gist of bacteriën aan de oppervlakte van vochten 

of vochtige lichamen vinden, leven zij, als andere zwammen, met 

zuurstof; waar wij ze daarentegen binnen in spijzen of ondergedompeld 

in vochten vinden, moeten zij dit gas ontberen. * In het inwendige 

van spijzen kan zich de gist, om later te vermelden redenen, niet ont- 

wikkelen; deze zijn dan ook, gelijk bekend is, niet aan gisting on- 

derhevig. 

Wat nu den eersten toestand, het leven met zuurstof aan de opper- 

vlakte der bedervende stoffen betreft, zoo gedragen zich gist en bac- 

teriën in dit geval juist evenzoo als de overige bederfzwammen. Zij 

gebruiken dan de hun aangeboden stoffen eenvoudig als voedsel, en 

ademen koolzuur daarvoor uit. Hun werking is dus gelijk te stellen 

aan die van een langzame verbranding, waarbij de organische stoffen 

zich met de zuurstof der lucht verbinden, en in den vorm van kool- 

zuur en enkele andere gewone verbrandingsprodukten ontwijken. Dit 

verbrandingsproces geschiedt betrekkelijk langzaam; daarbij komt dat 

1 Het spreekt van zelf, dat hiermede uiet gezegd is, dat deze plaatsen scheikundig 

gesproken volkomen vrij van zuurstof zouden zijn; dit is trouwens voor physiologische 

beschouwingen ook onverschillig; zij zijn slechts zoo arm ean zuurstof, dat zij het 

verlies, dat de zwammen door de ademhaling aan dit gas lijden, niet kunnen herstellen, 
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het tot de oppervlakte beperkt is, en eindelijk dat het niet die on- 

aangenaam riekende stoffen levert, die b.v. bij de rotting ontstaan. 

Om al deze redenen brengt het leven der zwammen met zuurstof betrek- 

kelijk weinig schade aan de spijzen toe, een schade, die in vele geval- 

len zoo uiterst gering is, dat men baar volstrekt niet vreest; gelijk 

door menige met schimmel of kim bedekte spijs in provisiekamer en 

kelder bewezen wordt. 

Veel gevaarlijker is het leven zonder zuurstof. In dezen toestand 

vermenigvuldigen zich de bederfswammen wel is waar slechts lang- 

zaam, maar des te krachtiger grijpen zij de organische stoffen in 

hare omgeving aan. Vandaar dat zij in korten tijd spijzen en dran- 

ken geheel kunnen bederven. Het is hier niet de plaats, om uitvoerig 

de veranderingen te schilderen, die de gist en de bacteriën onder deze 

omstandigheden in organische stoffen teweeg brengen. Genoeg zij het 

er op gewezen te hebben, dat de gist slechts suiker ontleedt, en deze 

daarbij, gelijk bekend is, zich in aleohol en koolzuur splitst, terwijl som- 

mige bacteriën de eiwitachtige en andere stikstofhoudende stoffen aan- 

tasten, en ze tot eenvoudiger verbindingen verbranden. Andere bacte- 

riën daarentegen zetten suiker in melkzuur om en worden zoodoende 

de oorzaak van het verzuren van spijzen. 

Voor ons doel is het overigens onverschillig, op welke wijzen de 

levensmiddelen door de zwammen bedorven worden, daar het inmaken 

natuurlijk ten doel heeft, alle onaangename veranderingen te voorko- 

men. Ook is het gebied van de verschijnselen van gisting en rotting 

zóó uitgebreid, dat zelfs een beknopte behandeling ons thans te ver 

van ons eigenlijk onderwerp zou afleiden. 

Genoeg zij het te weten, dat het leven der bederfzwammen zich 

onder twee vormen voordoet. Met zuurstof leven zij aan de oppervlakte 

van spijzen of dranken, die ze niet ontleden, maar langzaam verteren; 

zonder zuurstof leven ze én de spijzen of dranken, en veroorzaken hier 

snelle ontledingen die als gisting en rotting bekend zijn. 

Het is volstrekt noodzakelijk deze beide toestanden steeds goed uit 

elkander te houden; wij willen ze daarom thans afzonderlijk beschou- 

wen en gaan allereerst het eenvoudigste geval, het leven zonder zuur- 

stof, na. Wij zullen dus trachten de vraag te beantwoorden: Van welke 

omstandigheden hangen gisting en rotting af; welke invloeden zijn in 

staat haar tegen te gaan en te verhinderen ? 

Om in de beantwoording van deze vraag niet al te wijdloopig te 
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worden en ons alleen tot die gevallen te beperken, welke bij het in- 

maken voorkomen, beschouwen wij hier alleen de stoffen, waaruit de 

spijzen en dranken zelve bestaan, of die daaraan plegen te worden 

toegevoegd. Onder deze stoffen vntmoeten wij in de eerste plaats de 

eigenlijke voedende bestanddeelen; zij vormen ook voor de gist en 

de bacteriën een gewenscht voedsel, en werken dus als zoodanig door 

hare aanwezigheid gunstig. Maar deze guustige werking duurt slechts 

zoolang als ze niet in al te groote hoeveelheid voorkomen. In over- 

maat worden ze nadeelig voor het leven der zwammen, ja in zeer 

groote hoeveelheden kunnen zelfs de beste voedingsstoffen de gisting 

en de rotting tegengaan. Ben voorbeeld moge dit ophelderen, vóór 

wij tot de bespreking der bizonderheden overgaan. Vruchtensappen 

gisten gemakkelijk; het is de suiker die daarbij door de gist opgeno- 

men en ontleed wordt. Voegt men nu meer suiker toe, dan zal de gis- 

ting daardoor niet versneld, maar integendeel vertraagd worden, en 

bij een voldoende hoeveelheid van de suiker in het vocht zal de gis- 

ting geheel ophouden. 

Evenals de voedselstoffen in overmaat , werken de niet voedende stoffen 

reeds in de kleinste hoeveelheden. Zij vertragen door hare aanwezig- 

heid de levensverrichtingen der zwammen, en bij een bepaalde sterkte 

doen zij deze geheel stilstaan. 

Daar nu juist de levensuitingen der bederfswammen de oorzaken van 

het bederf zijn, kunnen wij als resultaat van deze beschouwingen den 

regel vaststellen, dat alle stoffen, zoowel de voedende als de niet voe- 

dende, in niet al te geringe hoeveelheid in spijzen of dranken aanwezig, 

het bederf tegengaan. Men kan dus, door bijna elke in water oplos- 

bare verbinding, het bederf van levensmiddelen verhinderen of vertragen, 

zoo men haar slechts in voldoende mate toevoegt, 

Onder al deze talrijke stoffen verdienen nu enkele groepen van ver- 

bindingen een nadere beschouwing, omdat zij bij het inmaken de voor- 

naamste rol spelen. Het zijn: 

1°. brandewijn. 

2’. suiker. 

8’, zout. 

4°, zuren. 

Omtrent den brandewijn valt weinig te zeggen. De alcohol die zij bevat 

zou reeds bij een veel geringer gehalte den groei der zwammen onmo- 

gelijk maken. 
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Om vruchten in suiker te bewaren, voegt men in den regel zooveel 

toe, dat de vloeistof dik-vloeibaar of gebonden wordt, zooals men het 

weleens hoort noemen. Voegt men minder suiker toe, zoo bestaat er 

gevaar dat het vocht gaat gisten. Dit geschiedt zoodra er minder dan 

35°, suiker aanwezig is. Groote hoeveelheden suiker beletten ook het 

leven der bacteriën, en maken dat de schimmels slechts aan de opper- 

vlakte der vloeistof leven kunnen; deze doen hier, door hare langzame 

ontwikkeling weinig kwaad, of kunnen op andere wijze onschadelijk 

gemaakt worden. 

Evenals de suiker werken ook de zouten. Onder deze is het gewone 

keukenzout in de huishouding in gebruik, doch men kan met even goed 

gevolg verschillende andere zouten gebruiken. Alle hebben de eigenschap, 

de ontwikkeling der zwammen des te meer te vertragen, naarmate hare 

hoeveelheid grooter is. Men kan zich hiervan zeer gemakkelijk over- 

tuigen. Daartoe bereidt men zich b.v. oplossingen van keukenzout van 

verschillend gehalte, b.v. van 1, 5, 10, 15 en 25°. Met elk dezer 

oplossingen vult men dan een glaasje, en brengt er vervolgens eenige 

erwten in, die men vooraf zich met water heeft laten volzuigen. Ein- 

delijk brengt men ook eenige erwten in een glaasje met water, zonder 

zout. Men laat de glaasjes open aan de lucht staan, zoodat in allen 

kiemen kunnen vallen. Na een paar dagen, des te sneller naarmate de 

temperatuur hooger is, is het glaasje met water troebel geworden ; 

het mikroskopisech onderzoek toont aan, dat de vloeistof vol bacteriën 

is. Tets later worden ook de zwakste zoutoplossingen troebel, nog later 

de sterkere, terwijl de sterkste oplossingen meer dan 8 dagen lang helder 

blijven. Hoe geringer dus het zoutgehalte is, des te sneller nemen de 

bacteriën in aantal toe. Terwijl na verloop van een paar weken de 

erwten in het water zonder zout geheel vergaan en in een breiachtige 

massa veranderd zijn, toonen de zwakste oplossingen na maanden nog 

slechts sporen van bederf, en vindt men in de sterkste ook dan nog 

de erwten geheel gaaf. Deze proef toont: dus op een eenvoudige doch 

duidelijke wijze, dat de vermenigvuldiging der bacteriën des te lang- 

zamer ig, naarmate de vloeistof meer zout bevat, en dat reeds door 

een gering zoutgehalte hare ontwikkeling zóó vertraagd wordt, dat 

zij geen noemenswaardige schade veroorzaken. 

Hierop berust nu het inmaken in zout. Wenscht men dat er verzuring 

zal plaats hebben, zoo voegt men slechts zeer weinig zout toe, men 

vertraagt dan den groei der bacteriën, maar belet die niet. Dit ge- 
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schiedt b.v. bij het bereiden van zuurkool, in welke, gelijk bekend is, 

het zuur juist door de bacteriën gevormd wordt. Dezelfde mikrosko- 

pische plantjes, die men in alle andere ingemaakte spijzen 700 zeer vreest, 

roept men hier te hulp om aan de kool dien eigenaardigen zuren smaak 

te geven, die velen zoo bijzonder aantrekt. Wil men echter de ont- 

wikkeling der bacteriën beletten, zoo behoort er meer zout toegevoegd 

te worden. Op welke wijze dit in de huishouding pleegt te geschieden, 

behoef ik wel niet te beschrijven. 

Krachtiger dan eenig ander bijmengsel, dragen zuren tot het bewaren 

van spijzen bij. Eensdeels die, welke reeds van nature in de vruchten 

en groenten aanwezig zijn, anderdeels de azijn, waarin men ze in- 

maakt. Het is ongeloofelijk in hoe geringe hoeveelheid zuren voor het 

leven der zwammen schadelijk zijn. Vooral voor dat der bacteriën, in 

iets mindere mate ook voor gist, in nog veel geringere voor schimmels, 

die niet zelden in zure oplossingen bij voorkeur leven. Bacteriën ver- 

kiezen neutrale of alcalische vochten, elk spoor van zuur vertraagt 

hare ontwikkeling. Voegt men aan water, waarin erwten staan, enkele 

druppels phosphorzuur toe, zoo blijft het weken lang volkomen helder, 

ook als de erwten in niet aangezuurd water reeds volkomen verrot zijn. 

Geen spoor van zwammen vertoont zich in het zure vocht; noch bac- 

teriën, noch gist kunnen er in leven. Op dezelfde wijze werken andere 

minerale zuren. Doch ook de plantenzuren bezitten dit vermogen , hoewel 

in geringere mate. Van dezen moet men dus eenigszins grootere hoeveel - 

heden toevoegen, om het bederf te beletten. Bij het inmaken worden 

nu de zuren meestal zoo slap gebruikt, of door verschillende bewer- 

kingen zoo verslapt, dat zij wel het leven van bacteriën en van gist 

in de vloeistof buitensluiten, maar niet dat der schimmels. Deze ont- 

wikkelen zich echter slechts aan de oppervlakte en moeten dan van 

tijd tot tijd weggenomen worden, ten einde een algeheele verslapping 

van het zuur te voorkomen. Of wel men weet de schimmels op een 

andere wijze tegen te gaan, iets waarop wij weldra terugkomen. 

Ik zeide reeds dat men gewoonlijk azijn voor het inmaken van spijzen 

in “+ zuur gebruikt, doch dat in enkele gevallen daarbij ook de zuren , 

die in de plantendeelen zelven voorkomen, een rol spelen. Dit schijnt 

b.v. het geval te wezen bij kruisbessen en andere vruchten, die alleen 

in water zijn ingemaakt. Jonge kruisbegsen worden in flesschen gebracht 

en deze eenvoudig met gekookt en koud geworden regenwater goed 

aangevuld en dan met kurken gesloten. De sappen, die uit de bessen zich 
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in het water oplossen, beletten dan het bederf der vruchten. Op dezelfde 

wijze kan men ook andere vruchten inmaken. Men snijdt b.v. appels 

aan stukken, schudt deze vervolgens in een stopflesch tot de flesch 

goed vol is, giet er dan water overheen totdat alle luchtbellen verdreven 

zijn, en sluit eindelijk de stop luchtdicht toe. Het appelzuur, dat den 

aangenaam frisschen smaak aan de appels geeft, komt langzamerhand 

uit het weefsel naar buiten, verdeelt zich in het water, en belet hier 

aan gistcellen of bacteriën, die er mochten zijn, haar schadelijke wer- 

king uit te oefenen. 

Ik mag niet van de bespreking der bederfwerende werking van zuren. 

afstappen, zonder te wijzen op den grooten vooruitgang, die in den 

tegenwoordigen tijd juist op dit punt wordt opgemerkt. Deze. vooruit- 

gang is zoo snel en zoo aanzienlijk, dat het den schijn heeft, alsof 

het conserveeren door zuren weldra alle andere wijzen van inmaken en 

verduurzamen, zoo niet verdringen, dan toch op den achtergrond schuiven 

zal. En geen wonder. Van alle andere stoffen , wier bederfwerende eigen- 

schappen men gebruiken kan, moet men steeds groote hoeveelheden toe- 

voegen, die in vele gevallen het inmaken duur doen worden, in andere 

weer den smaak der spijzen al te zeer veranderen. Van zuren behoeft 

men steeds slechts geringe hoeveelheden, ja er zijn in den laatsten tijd 

zuren bekend geworden, die reeds in zoo uiterst geringe giften conservee- 

rend werken, dat onze smaak niet in staat is hunne aanwezigheid te ont- 

dekken. Onder dezen neemt het salicylzuur thans de eerste plaats in. 

Voor eenige jaren werd een ander zuur, het carbolzuur , hoog geroemd 

wegens zijne antiseptische eigenschappen en algemeen aanbevolen zoowel 

om rotting en bederf te verhinderen als ook om voorwerpen of localen , 

die door aanstekelijke ziekten besmet waren, te desinfecteeren. Voor 

het laatste doel vrij algemeen in gebruik gekomen, kon het op de 

verduurzaming van levensmiddelen bijna niet worden toegepast. De oor- 

zaak hiervan is de uiterst onaangename reuk die het carbolzuur bezit, 

en die zich aan alle stoffen, waarin men het oplost, mededeelt. Het sprak 

van zelf, dat deze eigenschap eene toepassing in het groot geheel buiten- 

sloot. Toch zou men dwalen, indien men meende dat carbolzuur bij 

onze verduurzaamde levensmiddelen volstrekt geen rol speelde. Integen- 

deel een der belangrijkste metboden van conserveeren van vleesch be- 

rust op de eigenschappen van dit zuur. Ik bedoel het rooken van vleesch. 

De rook, waarin hammen en andere vleeschsoorten worden opgehangen, 

bevat, onder talrijke andere bestanddeelen ook de dampen van het 

md niek ak 
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carbolzuur. Dit doortrekt dus op den duur het vleesch, doch in zoo 

geringe hoeveelheid, dat het wel een eigenaardigen, maar geen onaan- 

genamen smaak er aan mededeelt, In dezen uiterst verdunden toestand 

zou het alleen niet voldoende zijn om de rotting te beletten , daarom 

moet het vleesch gelijktijdig ten deele uitgedroogd worden, want ook 

deze bewerking is voor de bacteriën nadeelig. Het gedeeltelijke uitdro- 

gen en het doortrekken met uiterst geringe hoeveelheden carbolzuur 

zijn dan samen voldoende om de werkzaamheid der zwammen te ver- 

hinderen. 

Toen nu voor weinige jaren de beroemde scheikundige KoLBe de samen- 

stelling van het salicylzuur ontdekte en vond dat deze slechts weinig 

van die van het carbolzaur afwijkt, kwam hij op de gelukkige gedachte, 

of wellicht het nieuwe zuur ook dezelfde bederfwerende eigenschappen 

zou bezitten als het, in dit opzicht reeds langer bekende, carbolzuur. 

Tal van proeven werden door hem ingesteld, en alle bevestigden zij zijn 

vermoeden volkomen. Moge al de werking van het salicylzuur niet vol- 

komen even sterk zijn als die van het earbolzuur, zij verschilt er toch 

zoo weinig van, dat voor de praktijk het bederfwerend vermogen van 

beide zuren als even groot beschouwd mag worden. 

Daarbij heeft het salicylzuur boven het carbolsuur twee belangrijke 

eigenschappen vóór. Het laatste riekt en smaakt uiterst sterk en onaan- 

genaam, het salicylzuur is bijna geheel smakeloos en reukeloos. Het 

earbolzuur is reeds in geringe hoeveelheden schadelijk voor de gezond- 

heid van den mensch, in grootere werkt het als vergif; het salicylzuur 

is onschadelijk. 

Vandaar dat men reeds spoedig, ook in wijder kringen, op de be- 

langrijke eigenschappen van deze nieuwe stof opmerkzaam werd, en 

dat zij thans in het groot en fabriekmatig bereid wordt, en als be- 

derfwerend middel reeds veelvuldig wordt toegepast. Zonder twijfel 

zal hare toepassing allengs toenemen, en zal zij in vele gevallen, het- 

zij tot verbetering of tot vereenvoudiging van de thans gebruikelijke . 

methode van inmaken worden aangewend. 

Om deze redenen zij het mij veroorloofd iets langer bij het salicyl- 

zuur sijl te staan, en zijn werking door eenige voorbeelden nader toe 

te lichten. KorBr deelt daaromtrent o. a. het volgende mede: 

Lost men in suikerwater salicylzuur op, zoo kan men hierdoor de 

gisting voorkomen, of zoo zij reeds begonnen is, terstond doen op- 

houden. Hiertoe behoeft men aan de 1000 gewichtsdeelen water slechts 
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één deel salicylzuur toe te voegen. Bij nog geringere hoeveelheden wordt 

de gisting wel vertraagd, maar niet volkomen belet. 

Versche melk, aan welke men op 10,000 deelen vier deelen salicyl- 

zuur had toegevoegd, bleef 36 uren langer goed dan melk zonder dit 

zuur. Men kan dus door zulk een onbegrijpelijk kleine hoeveelheid het 

bederven der melk zoolang uitstellen, als dit in de huishouding in 

den regel gewenscht wordt. Wil men melk langer goedhouden, dan 

behoeft men er slechts wat meer salicylzuur bij te doen. 

Bekend is het gebruik van salicylzuur om eieren te bewaren. Versche 

eieren worden in een verzadigde oplossing van salicylzuur in water 

gelegd, en daarin een uur lang bewaard, dan laat men ze aan de 

lacht afdruipen en drogen, en pakt ze in een kist met haksel. Korse 

bewaarde de zoo bereide eieren 100 dagen, en vond ze toen nog in 

goeden staat, terwijl eieren, die zonder salicylzuur even lang bewaard 

werden, reeds veel vroeger bedorven waren. 

Het bewaren van vruchten op salicylzuur, en het conserveeren van 

bessensap door toevoeging van geringe hoeveelheden van deze stof heb- 

ben reeds sinds eenigen tijd bij ons ingang gevonden; beide verdienen 

echter meer algemeen aanbevolen en toegepast te worden. 

Men ziet, dat in het algemeen uiterst geringe hoeveelheden salicyl- 

zuur de gisting en rotting tegengaan. Eén deel op de duizend vertraagt 

deze werkingen reeds zeer belangrijk, 2 à 3 deelen op de duizend zijn 

in de meeste gevallen in staat het bederven voor goed te beletten. Op- 

merking verdient, dat koud water niet veel meer dan 3 deelen op 

1000 kan oplossen, zoodat men dus in het dagelijksch leven veilig een 

verzadigde oplossing gebruiken kan, als men de toe te voegen hoe- 

veelheid niet nauwkeurig wenscht af te wegen. 

Bij al deze schitterende eigenschappen bezit het salicylzuur echter 

één belangrijke schaduwzijde, die de oorzaak is, dat het veel minder 

snel ingang vindt dan het wel verdient. Ik bedoel den betrekkelijk 

hoogen prijs. Gelukkig dat men slechts zóó uiterst weinig noodig heeft, 

dat in vele gevallen de kosten bijna niet in rekening komen. Doch bet 

is te hopen, dat het salicylzuur, dat thans nog slechts in één enkele 

fabriek vervaardigd wordt, weldra op meerdere plaatsen zal worden 

bereid, en dat daardoor zijn prijs dalen zal. 

In de laatste jaren wordt nog een ander zuur, van geheel an- 

dere samenstelling en chemische eigenschappen, als bederfwerend 

middel aanbevolen. Het is het boriumzuur of boorzuur. Het ie 
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minder krachtig bederfwerend als het salicylzuur, doch is veel 

goedkooper. 

Wij hebben thans lang genoeg stil gestaan bij de voorwaarden onder 

welke het leven der bederfzwammen zonder zuurstof kan plaats vin- 

den’, en bij de middelen, die ons ten dienste staan, om onder deze 

omstandigheden haar leven en daarmede haar schadelijke werkingen te 

verhinderen. Thans willen wij tot het tweede geval overgaan en het 

leven der zwammen nagaan, zooals het zich onder den invloed van 

de zuurstof der lucht vertoont. 

Wij herinneren ons dat op levensmiddelen deze vorm van het leven 

der zwammen bijna uitsluitend aan de oppervlakte wordt aangetroffen, 

en wel natuurlijk alleen dan, wanneer de lucht vrijen toegang tot die 

oppervlakte heeft. Dan vertoonen zich aldaar bij voorkeur schimmels 

en kim, doch ook bacteriën worden hier dikwerf in krachtige vege- 

tatie gezien. Men behoeft slechts stukjes brood, of gekookt eiwit, of 

doorgesneden vruchten of groenten of eenige andere spijs, op een voch- 

tige, warme plek, aan de lucht te bewaren, en binnen weinige dagen 

zal men ze geheel bedekt vinden met zwammen van allerlei soort en 

gedaante, ja van de meest verschillende kleuren. Voor den beschrij- 

venden plantkundige leveren zulke voorwerpen steeds een rijken oogst 

van de meest uiteenloopende soorten en geslachten van zwammen op. 

Doch uit een phygiologisch oogpunt beschouwd, zijn de verschillen 

veel geringer. Allen toch leven eenvoudig ten koste van de stof waarop 

zij groeien; de meesten nemen daarvan slechts zooveel op, als ze voor 

hun voeding noodig hebben; zij verteren haar dus langzamerhand, 

zonder haar vooraf belangrijk te veranderen. Zoo doen voornamelijk 

de schimmels en de kim. De bacteriën echter oefenen in deze gevallen 

dikwijls nog een andere werking uit. Bevat de spijs namelijk suiker, 

en dit is met bijna alle groenten en vruchten het geval, dan ver- 

anderen zij deze suiker in melkzuur en geven daardoor aanleiding tot 

het zuur worden, het zoogenoemde verzuren der spijzen. Op wijn wordt 

het bekende verschalen door een overeenkomstige werking van bacte- 

riën veroorzaakt. 

Vandaar dat schimmels en kim slechts weinig schadelijk, bacteriën 

echter zeer gevreesd zijn. Maar in den regel komen deze verschillende 

zwammen niet afzonderlijk doch met elkander vermengd voor. De 

schimmels gedoogen den groei van kim en bacteriën slechts weinig ; 
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meestal weten ze deze geheel te verdringen, zoo ze niet omgekeerd 

zelve door haar verdrongen worden. Doch kim en bacteriën ziet men 

zeer dikwijls te zamen gaan, zoo dikwijls, dat soms de werking der 

bacteriën, het verzuren, aan de kimplant toegeschreven wordt. Onder- 

zoekt men echter in zulke gevallen het kimvlies onder het mikroskoop, 

dan ziet men het tusschen de kimcellen wemelen van kleine, ‘vrij 

rondzwemmende bacteriën. In de buishoudieg onderscheidt men daarom 

de kim en de bacteriën dikwijls niet van elkander, terwijl iedereen 

gemakkelijk de zooveel grootere schimmelplanten kan onderkennen. 

Door zeer verschillende middelen tracht men in de praktijk het leven 

der bederfzwammen aan de oppervlakte van spijzen of dranken te ver- 

hinderen of ten minste onschadelijk te maken. Deze laten zich gemak- 

kelijk tot drie groepen brengen. 

Het natuurlijkste middel om het gestelde doel te bereiken, is wel 

het gebruik eener luchtdichte sluiting. Dit wordt dan ook, gelijk aan 

iedereen bekend is, zoowel bij het fahriekmatige verduurzamen van 

spijzen, als ook bij het inmaken in de huishouding vrij veelvuldig toe- 

gepast. Zoo worden ingemaakte vruchten meestal in luchtdicht geslo- 

ten flesschen verkocht, en worden porselein en andere groenten in 

flesschen ingemaakt. Iedereen weet, dat men hierbij steeds zorg moet 

dragen, dat de flesschen zoo goed mogelijk gevuld zijn; in halfgevulde 

flesschen zou de inhoud, zelfs bij de beste sluiting, toch beschimmelen. 

Natuurlijk, want de in de flesch aanwezige lucht maakt het leven 

der zwammen ten minste gedurende eenigen tijd mogelijk. Hoe min- 

der lucht er dus is, hoe korter de zwammen kunnen leven , en hoe min- 

der schade ze derhalve kunnen aanrichten. Bij het inmaken van porse- 

lein heeft men somtijds gelegenheid hieromtrent een wel is waar on- 

aangename, maar toch leerrijke ervaring op te doen. Wordt namelijk 

de gekookte groente haastig in de flesschen gebracht, zoo gebeurt het 

niet zelden, dat er hier en daar luchtbellen blijven zitten. In elk dezer | 

luchtbellen pleegt zich dan wat schimmel te ontwikkelen, en zijn er 

wat veel bellen, dan is deze schimmel-vegetatie soms zoo sterk, dat 

de groente, als men ze uit de flesch genomen en toebercid heeft, 

den onaangenaam duffen smaak naar schimmels bezit. Dit is de reden, 

waarom men bij het inmaken er zoo zorgvuldig op letten moet, dat 

er geen luchtbellen in de flesch blijven. 

In de ruimte in den hals der flesch, tusschen den inhoud en de 

kurk, bevindt zich natuurlijk steeds wat lucht. Vandaar dat gewoon- 
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lijk bij het openmaken van flesschen met porselein er eerst een zoo- 

genoemde prop uitkomt; deze prop werpt men weg en mengt hem 

niet met den overigen inhoud. Het is de schimmel, die zich ten koste 

van het beetje lucht ontwikkeld heeft, maar die reeds vroeg de zuur- 

stof dier lucht verteerd had en dus in zijn groei zoo spoedig werd be- 

lemmerd, dat hij geen schade kon aanrichten. Ook in flesschen met 

bessensap vindt men gewoonlijk zulk een schimmelprop in den hals. 

Wanneer een flesch wijn of een kruik bier open gemaakt wordt en 

de inhoud eenige dagen aan de lucht blijft staan, verschaalt de wijn 

en verzuurt het bier. Het zijn de bacteriën, die zich thans aan de 

oppervlakte der vloeistof kunnen ontwikkelen, die deze werking uit- 

oefenen. Evenzoo en om dezelfde redenen bederven deze dranken in de 

flesch, wanneer de sluiting niet luchtdicht was. Vandaar het gebruik 

om flesschen met wijn liggend te bewaren; dan blĳft de kurk nat en 

sluit beter, dan wanneer hij kan uitdrogen en daardoor inkrimpen. 

De tweede groep van middelen om het zwamleven aan de opper- 

vlakte van spijzen te verhinderen, berust op een geheel ander begin- 

sel. Men laat de spijzen vrij aan de lucht, of bedekt ze slechts met 

een papier of met een blaas, die beide natuurlijk de lucht doorlaten. 

Maar men zorgt, dat de scheikundige samenstelling een zoodanige zij, 

dat ook bij vrijen toegang der zuurstof het leven der zwammen on- 

mogelijk is. Zulke spijzen hebben dit eigenaardige, dat zij, uit het 

vat of uit de flesch genomen, niet bederven; zij bederven namelijk 

eerst wanneer ze met water vermengd of in een al te vochtige lucht 

bewaard worden. 

Hiertoe behooren in de eerste plaats alle gedroogde spijzen, b.v. ge- 

droogde groenten en vruchten. Verder tal van geleien en in suiker 

ingemaakte vruchten of andere deelen van planten. Ik noem als voor- 

beeld den gember. 

Het beginsel, waarop het inmaken dezer spijzen berust , bestaat een- 

voudig daarin, dat dezelfde stoffen, die reeds in geringe hoeveelheden 

het leven zonder lucht verhinderen, bij sterkere concentratie ook dan 

in staat zijn hare schadelijke werking uit te oefenen , wanneer de zwam- 

men met lacht, en dus onder zooveel gunstiger omstandigheden, groeien. 

Onder alle stoffen is het voornamelijk de suiker, bij welke deze eigen- 

schap voor de praktijk van groot belang is. Slap suikerwater gist en 

beschimmelt gemakkelijk. Lost men echter zooveel suiker op, dat 100 

deelen van het suikerwater omstreeks 35 deelen suiker bevatten, dan 
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kan er reeds geen gisting meer plaats hebben. Doch de schimmels groeien 

er nog gemakkelijk op. Dampt men echter de oplossing uit, totdat zij een 

stroopachtige massa wordt en begint kristallen te vormen, dan verliest 

zij hierdoor het vermogen, het leven der schimmels te begunstigen. In 

dit geval nu verkeeren vele geleien; zij bevatten zooveel suiker, dat 

deze, hoezeer anders een goed voedsel voor de schimmelplant, thans 

op haar als vergif werkt. Mengt men zulke geleien echter met water, 

en verdunt zoodoende haar suikergehalte, zoo zal men zich weldra over- 

tuigen hoe snel zij door schimmels worden aangetast en overdekt. 

Hetzelfde doel, dat men hier door een overmaat van suiker bereikt, 

wordt in andere gevallen door toevoeging van sterken brandewijn, in 

nog andere door bepaalde zuren verkregen. Onder deze laatsten verdient 

ook hier weder het salicylzuur een eerste plaats in te nemen. 

Terwijl de tot nu toe besproken middelen zoowel bij het verduur- 

zamen van levensmiddelen in het groot, als bij het inmaken van ver- 

schillende groenten en vruchten in de huishouding worden toegepast, 

blijft er ons thans nog een groep van gevallen over, die uitsluitend 

aan het huishoudelijk inmaken ontleend zijn. Ik bedoel al die inmaak- 

sels bij welke men niet zoo nauwlettend en angstvallig zorgt, dat er 

toch volstrekt geen kim of schimmel op de spijzen kome, maar waar 

men een geringe mate van ontwikkeling van deze bederfzwammen, als 

het ware oogluikend, toelaat, overtuigd als men is, dat zij niet z00- 

veel schade zullen aanrichten, dat het de moeite waard zou zijn hun 

groei geheel en al te beletten. Men zorgt slechts, dat door toevoe- 

ging van zout, of suiker of azijn de ontwikkeling der zwammen in de 

te bewaren stoffen verhinderd zij, wat er dan aan de oppervlakte moge 

ontstaan, kan men wel van tijd tot tijd wegnemen en zoodoende on- 

schadelijk maken. De gevaarlijkste werkingen der bederfzwammen toch, 

de rotting en de gisting, behoeft men niet te vreezen, zoo de zwammen 

zich alleen aan de oppervlakte vertoonen, want rotten en gisten ge- 

schiedt slechts dáár, waar de lucht geen vrijen toegang heeft; aan de 

oppervlakte verteren de zwammen wel is waar de organische bestand- 

deelen, maar ze scheiden gewoonlijk geen onaangenaam riekende of 

den smaak bedervende stoffen af. 

Gaan wij enkele der meer bekende gevallen uit deze groep nauw- 

keuriger na. Tot de meest gewone verschijnselen in de provisiekamer 

behoort wel het ontstaan van een schimmellaagje op vele vochten, ge- 

leien of andere inmaakselen, Dit schimmellaagje, dat soms als een dik 
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leerachtig vlies de geheele oppervlakte bedekt, is in den regel niet zoo 

schadelijk, dat men zich veel moeite zou behoeven te geven om zijn 

ontstaan te voorkomen. Integendeel, iedere huisvrouw weet, dat men 

de schimmels gerust haar gang kan laten gaan, en dat het meestal 

voldoende is, van tijd tot tijd het laagje weg te nemen; ja somwijlen 

kan men dit er gerust op laten zitten, totdat men de spijs gebruiken 

wil. Het is alsof de schimmels de door hen bedekte stoffen hielpen 

conserveeren; dit is echter in werkelijkheid niet het geval, maar haar 

groeì is zoo langzaam, dat de schadelijke werking zich tot een zeer 

aun, oppervlakkig laagje beperkt. ledereen kent de gewoonte, om ge- 

leien met een in brandewijn bevochtigd papiertje te bedekken. Het doel 

hiervan is gemakkelijk in te zien. De brandewijn belet den groei der 

schimmels een tijd lang, is hij verdampt, dan ontwikkelen zij zich op 

het papier en kunnen niet in de gelei doordringen. Als ze eindelijk het 

geheele papier doorgroeid hebben en ook de gelei zouden gaan aantasten, 

dan is het tijd het papiertje door een nieuw te vervangen. Zoo kan 

men haar werking gedurende lange tijden geheel onschadelijk maken. 

Bij groenten, die, in open vaatjes, in pekel zijn ingemaakt, ziet men 

gewoonlijk de pekel kimmen. Er ontstaat op de oppervlakte een fijn 

vlies van meest grijze kleur, dat nu eens sneller, dan weer langzamer 

groeit. Heeft men er voor gezorgd, dat de groente geheel onder de 

pekel blijft, zoo komt dit kimvlies niet terstond met haar in aanraking , 

en zoo men van tijd tot tijd de kim wegneemt en de oppervlakte der 

vloeistof, als ook de randen van het vat zoo goed mogelijk schoonmaakt, 

dan is dit kimmen geheel onschadelijk. Iedereen weet, hoe men door 

verschillende middelen zorg kan dragen, dat de kim niet met de groenten 

in aanraking komt. 

Wij zijn tot het einde van ons onderwerp genaderd. Wij hebben een 

lange reeks van bijzonderheden uit het leven der bederfzwammen leeren 

kennen, en overal gezien hoe tusschen deze en de praktijk van het in- 

maken een nauwe samenhang bestaat. De aard van dit verband heeft 

in den loop der tijden allengs veranderingen ondergaan, en deze ver- 

anderingen zijn in de laatste tientallen van jaren zoo aanzienlijk ge- 

worden, dat men wel voorspellen mag, dat nog menige nieuwe ver- 

andering te wachten staat. Laat ons even een blik werpen op de ge- 

schiedenis van den samenhang van wetenschap en praktijk op dit gebied, 
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De praktijk is, zooals gewoonlijk, ook hier veel ouder dan de weten- 

schap. Bij haar ontstaan vond de laatste dus een rijken schat van prak- 

tische ervaringen, en het was haar eerste taak, de grondslagen voor 

een juiste waardeering en verklaring dezer ervaringen te leggen. De 

beteekenis van de verschijnselen moest zij ons duidelijk maken, en ons 

zeggen waarom elke handelwijze juist haar gevolg heeft. Het mikros- 

kopisch onderzoek leerde in bedervende spijzen de aanwezigheid der 

zwammen kennen, langs proefondervindelijken weg werd het bewijs 

geleverd, dat de zwammen de oorzaak der ontledingen zijn. Hieruit 

volgde dat er twee wegen waren om het bederven te voorkomen. Aan 

de eene zijde het dooden van de aanwezige kiemen en het bewaren in 

een kiemvrije luchtdicht gesloten ruimte; aan de andere zijde het be- 

letten van de ontwikkeling der kiemen door schadelijke invloeden. Beide 

methoden waren in de praktijk reeds lang in gebruik voordat de 

wetenschap ons met het bestaan der bederfzwammen bekend maakte; 

beide kwamen echter eerst door het wetenschappelijk onderzoek tot hare 

juiste waarde. 

Doch de invloed der wetenschap breidde zich al meer en meer uit. 

Zij beperkte zich niet langer tot cen verklaring der gebruikelijke han- 

delwijzen, maar het gelukte haar ook op verschillende punten onjuist- 

heden en leemten aan te wijzen en tevens de middelen aan de hand 

te doen om deze te verbeteren en aan te vullen. Daardoor veranderde 

langzamerhand de verhouding tusschen wetenschap en praktijk, en be- 

gon de laatste allengs meer op de eerste te steunen en hare raad- 

gevingen toe te passen. 

Vooral op het gebied van het fabriekmatige verduurzamen van levens- 

middelen is deze verhouding thans overal de heerschende; het is niet 

moeilijk zich daarvan te overtuigen. In geringere mate is dit het geval 

met het huishoudelijke inmaken. Hier is op de meeste punten nog vol- 

strekt niets te bemerken van dien wijzigenden en verbeterenden invloed 

der wetenschap; hier worden, met weinige uitzonderingen, nog steeds 

de aloude praktijken gevolgd. Vandaar dan ook dat op dit gebied, in 

tegenstelling met het verduurzamen van levensmiddelen in 't groot, 

slechts een uiterst langzame vooruitgang te bespeuren is. Want dit is 

het eigenaardige van de samenwerking van wetenschap en praktijk, 

dat, waar zij wordt aangetroffen, de vorderingen en verbeteringen elkan- 

der snel opvolgen, ja, dat men als het ware stelselmatig naar een ideaal 

doel voortschrijdt. Zonder dien bezielenden invloed der wetenschap gaat 
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de praktijk slechts langzaam vooruit en dikwerf volgt zij nog onver- 

anderd dezelfde methoden, die reeds voor eeuwen in gebruik waren. 

Doch er bestaat grond om te hopen, dat ook op het inmaken van 

spijzen in onze huishouding de wetenschap spoedig een belungrijken 

invloed zal gaan uitoefenen. Reeds zijn er vele teekenen, die ons aan- 

wijzen, dat de oude wegen verlaten en nieuwe ingeslagen worden. 

Ontdekkingen als die, welke wij omtrent de bederfwerende eigenschap- 

pen van het salicylzuur leerden kennen, zijn wel in staat om ons te 

doen inzien, dat menige spijs veel gemakkelijker en even goed, zoo niet 

zelfs beter ingemaakt kan worden, wanneer men de raadgevingen der 

wetenschap volgt. 

Alles is als het ware voorbereid om spoedig een krachtig verbond 

tusschen wetenschap en praktijk te zien geboren worden, een verbond 

waarvan het beginsel onderlinge samenwerking, het doel de bevordering 

van de belangen der menschheid is. Geen twijfel, of deze samenwerking 

zal voor beide partijen schitterende vruchten afwerpen, voor de prak- 

tijk door het rechtstreeksche nut dat zij aanbrengt, voor de wetenschap 

door de erkenning dat zij ook hier de leidsvrouw onzer handelingen ís. 

14 
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R. E. DE HAAN. 

Zal men het zegenen of vloeken, heeft het meer onheil over de 

aarde gebracht dan wel geluk en welvaart verspreid, het metaal, 

waarvan in deze bladen sprake zal zijn? ’t Valt voorzeker moeilijk 

op deze vraag een bepaald antwoord te geven, maar toch is het aan 

geen twijfel onderhevig of een aanzienlijk deel der jammeren, die voor 

en na de menschheid hebben geteisterd, zijn te wijten aan de dorst 

der stervelingen naar zijn bezit. De schoone kleur en glans, die duur- 

zaam weerstand bieden aan invloeden, waarvoor schier alle andere 

metalen bezwijken, de gemakkelijke smeedbaarheid en andere voordee- 

lige technische eigenschappen, anderdeels eene stilzwijgende overeen- 

stemming, hebben aan dit metaal eene waarde verleend, die ongestoord 

bleef stand houden van de vroegste tijden tot op heden. 

Bijna geen metaal beveelt zich beter aan als algemeen ruilmiddel 

en waardemeter. Het groote soortelijke gewicht (ruim 19) veroorlooft 

in een betrekkelijk klein volumen eene groote waarde te besluiten. 

Indien al het goud der aarde tot een klomp werd saamgesmolten, dan 

zou deze massa toch nog slechts een parallellopipedum vormen van 

8 meter lengte, 5 meter breedte en even zooveel dikte. Alle verhalen 

omtrent “kamers vol goud”, gelijk b.v. de vroegere Inca’s zouden heb- 
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ben bezeten, moeten dus naar de sprookjeswereld worden verwezen. 

Volgens KOBEL zou de naam “goud” zijn afgeleid van ajar chold, 

een arabisch woord, — voor welks juistheid ik evenwel niet wil in- 

staan, — dat “geel metaal der eeuwigheid’ beteekent; uit het eerste lid 

zou het latijnseche woord aurwm, het fransche or, enz. zijn ontstaan, 

uit het tweede gedeelte het hoogduitsche gold, het nederlandsche goud 

met zijn verdere germaansche wijzigingen. Voorts zou hetzelfde woord 

ajar chold nog de beteekenis hebben van “eeuwig zonnelicht”, weshalve 

door de oude alchymisten het zonneteeken © ook voor het goud werd 

gebezigd. Dat genoemde alchymisten niet gelukkig waren in hunne 

pogingen om goud te “maken”, is overbekend, en zulks behoeft in 

onze dagen dan ook niemand meer te verwonderen, die weet dat goud 

geen samengestelde stof, maar een element, eene enkelvoudige stof is, 

die niet ge maakt wordt, maar op en in de aarde aanwezig is, dus 

gevonden moet worden, evengoed als zulks ook het geval is met 

koper en zilver, lood en iĳzer, en andere metalen. 

Koper en ijzer vindt men in groote massa’s, soms iu beddingen van 

aanzienlijke uitgestrektheid en dikte, — het goud niet; dit edel metaal 

is zeer spaarzaam verspreid, zelfs nog spaarzamer dan het zilver, en 

waar het gevonden wordt, is de aanwezige voorraad doorgaans binnen 

een niet groot tijdsbestek uitgeput. Van daar dat de totale hoeveelheid 

goud zelfs in honderd en meer jaren niet zoodanige vermeerdering 

ondergaat, dat zulks van overwegenden invloed zou kunnen zijn op 

den marktprijs; en het is deze omstandigheid — die het goud trouwens 

met het zilver gemeen heeft, — waaraan beide edele metalen hunne 

geschiktheid danken om tot standpenningen te dienen in het muntstelsel. 

De vindplaatsen van het goud laten zich tot drie hoofdgroepen 

terug brengen: 

1°. wordt het aangetroffen in de gangen en aderen, d. w.z. in sple- 

ten en kloven, van de oudste kristallijne gesteenten, als graniet, sye- 

niet, dioriet, kwartsiet en de oudste sedimentaire vormingen, het 

cambrisch, silurisch en devonisch, te zamen ook wel het overgangs- 

gebergte geheeten. Ook wel in deze gesteenten ingesprenkeld. 

2°. In losse, aangespoelde gronden, dus in gronden, die samenge- 

steld zijn uit zand, grint, leemklonters, conglomeraten enz. De Duit- 

schers noemen zoodanige formaties, “Seifen’ of het “Seifengebirge.” 

Dit woord is moeilijk te vertalen; daarvoor “zeepgebergte” to bezigen, 

zoo als somtijds geschiedt, komt mij bedenkelijk voor. Het liefst be= 
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houd ik den vreemden term, of bepaal mij tot eene omschrijving. Het 

engelsche woord alluvial geeft tot begripsverwarring aanleiding, daar 

aangespoelde gronden of alluviale gronden in geologischen zin tot het 

hedendaagsch tijdperk behooren, en gelijk wij later zullen zien, wor- 

den de “Seifen” in alle formaties aangetroffen, van de steenkolen af 

tot het (geologische) alluvium. Geognostisch moge dus dit “Seifenge- 

birge’’ met alluviaal of aangespoeld gelijk zijn te stellen, geologisch, 

d.i, in tijd, zijn beide van elkaâr verschillend. 

Soortgelijke moeilijkheden openbaren zich meermalen in de mineralogie 

en geologie. De reden daarvan is niet ver te zoeken. Wij Nederlanders heb- 

ben voor beide wetenschappen ter schole moeten gaan bij onze naburen. 

Het materiaal der “Seifen” is natuurlijk voor een deel ontleend aan 

de onder N° 1 genoemde gesteenten, die deswege het moedergesteente 

worden genoemd. De “Seifen’’ kunnen nu in sommige gevallen ter plaatse 

zijn gebleven, waar zij door verweering zijn ontstaan, zoo als, naar 

ik meen, vele Seifen in den Oeral, maar meestal werden zij door wa- 

terstroomen naar elders vervoerd en daar afgezet. 

3°. In het zand der rivieren. Zoodanig goud heet stofgoud of wasch- 

goud. Vele europeesche rivieren, zooals de Donau, Theiss, Main en 

Rijn leveren nog jaarlijks eene niet onaanzienlijke hoeveelheid van 

het edel metaal; van Bazel tot Manheim nu nog voor een jaarlijksch 

bedrag van 21000 gulden. De prijs van het goud ongeveer 1400 gul- 

den per kilo zijnde, volgt hieruit een gewicht van nog geen 15 kilo. 

Volgens berekening zou er uit het zand van den Rijn nog voor eene 

waarde van 80 000 000 gulden kunnen gewasschen worden. De oorsprong 

van het riviergoud ligt voor de hand. 

Veelal komt het goud in kleine korrels voor, enkele malen in zeer 

groote klompen. Zoo vond men b.v. in de laatste jaren in Australië 

— en wel in de “Seifen’’ — klompen van 188, 101, 99, 69, 55, 44, 

42, 29 en 27 halve kilogrammen. 

Geheel zuiver is het goud bijna nooit; dikwijls is het vermengd 

met zilver; door een eenvoudige handelwijze wordt het hiervan ge- 

zuiverd. De massa wordt namelijk met zwavelzuur gekookt, waarin het 

zilver zich oplost en het goud terugblijft. Fijn verdeeld goud wordt 

met aanhangend en omringend gruis en zand in een vat gedaan, kwik- 

zilver tot de massa toegevoegd en het geheel langen tijd goed geschud, 

waardoor een goud-amalgama wordt gevormd, waaruit men door 

destillatie het kwik wederom verwijdert, 
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Is het goud gekristalliseerd, dan vertoont het den zoogenaamden 

teerlingvorm, waaronder wij niet alleen den kubus zelf, maar tevens 

de daarvan afgeleide kristalvormen, zooals de octaëder, het ruiten 

twaalfvlak enz. verstaan. 

Meestal zijn de kristallen klein, plaat-, draad-, staaf- en struikvormig. 

De vlakken zijn meestal afgerond en ook de ribben dikwijls uitgewischt. 

In vroeger tijden leverden Indië en Spanje veel goud; later waren 

Peru, Mexico, Guinea, Hongarije en de Oeral belangrijke vindplaat- 

sen, terwijl in den jongsten tijd Californië en Australië als zoodanig 

eene groote vermaardheid hebben erlangd. Het laatstgenoemde vaste 

land schijnt evenwel al zijn voorgangers te zullen overschaduwen. 

De rijkdom aan edel metaal overtreft daar ter plaatse alle vroegere 

vindplaatsen. Het goudland is hier aan geen bepaalde lokaliteit ge- 

bonden, maar beslaat eene fabelachtige oppervlakte. 

Het is mijn voornemen in de volgende bladen mijn lezers met die 

australische goudvelden nader bekend te maken. Alvorens daartoe over 

te gaan, acht ik mij verplicht de bron mede te deelen, waaruit ik de 

volgende mededeelingen heb geput. In het Januari-nummer van 1877 

van het tijdschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft komt eene zeer 

uitgebreide studie voor van den heer austav woLrF over het goud in 

Australië. Genoemde schrijver, een uitstekend geoloog, is geruimen 

tijd in Australië geweest, zoowel op Nieuw-Holland als op Nieuw-Zee- 

land, heeft daar de goudvelden persoonlijk bezocht en bestudeerd; bo- 

vendien stond hem een rijke litteratuur ten dienste, zoodat zijne be- 

richten, zoowel de theoretische beschouwingen — op eigen en anderer 

waarneming steunende — als de statistieke opgaven, alle mogelijke 

vertrouwen verdienen. 

De goudvelden van het vaste land van Australië (N. Holland) be- 

vinden zich in de koloniën Victoria, Nieuw-Zuid-Wales en Queensland. 

Zij strekken zich uit van Melbourne op 38° Z. B. tot de Palmerrivier 

onder den zestienden zuiderparallel, en nemen alzoo de geheele oost- en 

zuidoostkust in beslag. 

De koloniën Victoria en N. Zuid-Wales zijn het rijkst aan edel me- 

taal. Daarbij levert de bedoelde landstreek niet enkel goud, maar te- 

vens overvloed van andere nuttige metalen, als: ijzer (weinig), tin en 

lood (meer), koper (veel), kwikzilver (op enkele plaatsen). Bovendien 
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liggen er uitgestrekte kolenvelden in den schoot der aarde bedolven, 

terwijl naast den zwarten diamant zelfs zijn aanzienlijke broeder niet 

wordt gemist, zoodat wij terecht N. Holland een der rijkste en meest 

belovende gedeelten der wereld mogen noemen. Wij willen ’t evenwel 

bij deze oppervlakkige schets niet laten blijven, maar de bedoelde 

landstreek uit een geologisch en geognostisch oogpunt aan een nauw- 

keuriger onderzoek onderwerpen, om daardoor te komen tot eene juiste 

voorstelling van de plaatsen waar, en de wijze waarop het goud daar 

ligt, en de tijden wanneer het daar werd bedolven. 

Van af kaap Howe tot kaap York strekt zich een bergketen uit, die 

steeds de kust volgende, ofschoon hier en daar dieper het land insnij- 

dende, aan de Cordillera's van Amerika herinnert en dan ook hier dien- 

zelfden naam heeft ontvangen. Twee zijtakken gaan van het hoofdge- 

bergte in westelijke richting uit, de Kinlay Range (22° Z. B.) en de 

Pyreneeën (38° Z. B.). Genoemde ketens vormen even zooveel water- 

scheidingen; ten oosten van ’t hoofdgebergte bevindt zich het stroom- 

gebied der kustvloeden, ten zuiden van de Pyreneeën een ander rivier- 

gebied, tasschen de beide parallelketens zuidelijk het Darling-Murray- 

stroomgebied, noordelijk het woestijngebied met rivieren zonder afloop; 

terwijl zich eindelijk ten noorden van de Kinlay Range het stroomge- 

bied bevindt van die rivieren, welke zich in de golf van Carpentaria 

ontlasten. 

In Victoria bestaat het gebergte (Pyreneeën en Cordillera) uit silu- 

rische gesteenten en eenige andere (cambrische?) vormingen. Hierin lig- 

gen vele goudvelden. Eene reeks van graniet-eilanden duikt ter weers- 

zijden van den keten uit deze formatie op, hier en daar bedekt met 

bazalt van jongen, waarschijnlijk tertiairen datum. Genoemde bazalt- 

lagen rusten veelvuldig op goudseifen, en wisselen daarmede af. Zij 

geven dus belangrijke vingerwijzingen voor den bergbouw. 

De straks genoemde silurische gesteenten — ook de andere (cambri- 

sche?) sedimenten — dragen dikwijls blijken van de inwerking der 

granieten, waardoor zij meer of min gemetamorphoseerd zijn geworden. 

De porfieren, diabasen en diorieten, die er mede verbonden zijn, bijzon- 

der in Gippsland, behooren tot de jongste silurische of oudste devoni- 

sche periode. Steenkolengebergte wordt hier weinig, keuper, trias en 

lias in ’t geheel niet gevonden, daarentegen is de jura tamelijk ont- 

wikkeld, In deze jura wordt een weinig steenkool aangetroffen. 

Noordwestelijk van dit gedeelte der Cordillera en noordelijk en wes- 
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telijk van de Pyreneeën ligt eene uitgestrekte massa tertiair, dat het 

grootste deel van de kom der Darling en Murray vult. Langs den 

zuidrand is deze vorming minder ontwikkeld. Gelijk straks nader zal 

worden aangetoond, hebben de tertiaire gronden, die onmiddellijk op 

het silurische zijn gelegerd, een aanzienlijk gedeelte van het materiaal 

geleverd, waaruit in Victoria zooveel goud wordt gewonnen ; door rolstee- 

nen en bazalt bedekt, vormen zij namelijk de zoogenoemde “deep leads” 

of diep gelegen Seifen, die nog jaren lang een aanzienlijken oogst beloven. 

De Cordillera’s, van kaap Howe af tot den S5sten breedtegraad, 

even als de voortzetting der straks genoemde Cordillera’s van Victo- 

ria, die er mede evenwijdig loopen, bestaan uit granietmassa’s, die 

door cambrische, silurische en devonische lagen — hier en daar door 

de gesteenten der kolenformatie en door tertiair — zijn omgeven ; por- 

fieren, groensteenen en bazalten van verschillenden ouderdom hebben 

zich door beide (granieten en sedimenten) heen een weg gebaand. Wes- 

telijk van de binnen-Cordillera’s treden tinerts voerende granieten op. 

Beide ketens zijn verbonden door een van ’t 4. O. naar het N. W. voort- 

loopend verbindingslid, dat zijn ontstaan dankt aan een reusachtige 

doorbraak van bazalt. Ook in dit terrein bevinden zich rijke goudvelden. 

Van 35° Z. B. tot 82° Z. B. ontmoeten wij nogmaals geweldige 

bazaltmassa's, die met, de overgangsformatie (== silurisch en devonisch) 

de zijden van het gebergte vormen. Van de zeekust tot aan de berg- 

keten zelf strekken zich de lagen der steenkolenformatie uit, die 

in bijna horizontale ligging op het overgangsgebergte rusten. Westelijk 

van de hoofdketen ligt het klassieke goudland van N. Zuid-Wales » 

en wel te midden van sterk geplooide silurische en devonische gesteen- 

ten, alsmede eene massa syenietachtige granieten, diorieten, diabasen , 

serpentijnen en leden der bazaltfamilie. Dit goudveld strekt zich uit 

van den 150sten tot den 147sten meridiaan (O. L. van Greenwich) en 

van den 85sten tot den 82sten breedtegraad. 7930 kwadraat-mijlen wer- 

den reeds door den Staat aan het publiek ter exploitatie afgestaan. 

De meer westelijk gelegen deelen dezer kolonie worden ingenomen door 

jong-tertiaire vormingen, maar overal, waar uit deze vormingen ge- 

_ plooide, oude sedimenten of kristallijne leigesteenten oprijzen, daar is 

ook steeds weder het goud aanwezig. 

Het straks genoemde kolengebergte wordt op 32° Z. B. rijker aan 

echte kolenvoerende lagen, zich hier uitstrekkende langs beide oevers 

van de rivier de Hunter, en plaatselijk afgebroken door granieten en 
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goud bevattende schiefers (leiachtige gesteenten). Ook juravormingen 

beginnen hier op te treden, die evenwel eerst in Queensland van be- 

teekenis worden en daar ontginbare steenkolen bevatten. Tot 25° Z. B. 

strekken zij zich langs de kust uit. 

Van 31° Z, B. tot in de nabijheid van Warwick bestaan de Cor- 

dillera’s zelf uit een kern van graniet, vergezeld van porfier, terwijl 

oostelijk en westelijk devonische gesteenten daartegen zijn gelegerd. 

Het graniet herbergt de rijke tinerts-seifen en tinerts-gangen van Inve- 

rell, Tenterfield en Stanthorpe, terwijl een aantal kleinere en grootere 

goudvelden over dit terrein verstrooid liggen. Ook hier hebben de ge- 

steenten den invloed ondervonden van bazalt-erupties. 

Onder 147° O. L. betreedt de Cordillera de tertiaire gesteenten der 

straks. genoemde woestijn van noordelijk Queensland, doch verwijdert 

zich weder van daar op 20° Z. B., ter plaatse, waar de zijtak Kinlay 

Range het hoofdgebergte verlaat. Deze zijtak doorsnijdt eerst de ter- 

tiaire zandsteenen, daarna de krijtformatie en ontmoet op 139° 0. L. 

wederom kristallijne cambrische leigesteenten, waarin rijke kopergan- 

gen en het goudveld van Cloneurry gelegen zijn. 

De hoofdketen zet zich intusschen steeds noordelijk voort, om in 

kaap York te eindigen. Groote bazaltmassa’s ontmoeten wij wederom 

op dezen weg, in gezelschap van graniet en devonische gesteenten: 

In deze gedeeltelijk gemetamorphoseerde gesteenten liggen wederom 

rijke goudvelden, terwijl de Cordillera’s zelve uit graniet, kristallijne 

gesteenten en uit overgangsgebergte schijnen te bestaan. 

Wij hebben nog verzuimd melding te maken van het kustland, dat 

in Queensland zich ten oosten van de Cordillera tot aan den oceaan 

uitstrekt. Het is doorsneden van vele, dikwijls in noordelijke richting 

zich uitstrekkende, vertakkingen van het hoofdgebergte. In ’t zuiden is 

de hoofdmassa devonisch, afgewisseld door grootere en kleinere graniet- 

partijen. Elf produktieve goudvelden worden hier aangetroffen. Naar 

het noorden nemen de granietmassa’s toe; in ’t noordwesten treden 

steenkolen en tertiaire zandsteenlagen op,‚ die hier en daar krijt tot 

ondergrond hebben. De tertiaire zandsteen is dezelfde als die, welke 

in de woestijn bezuiden de Kinlay wordt gevonden. Bazaltgangen ba- 

nen zich overal door die gesteenten een weg. 

Op 148° O. L. ontwikkelt de bazalt zich nogmaals tot eene lang 

uitgestrekte reusachtige massa, in ’t westen begrensd door devonisch 

en eene smalle strook van het steenkolengebergte; laatstgenoemde for- 
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matie rust verder naar ’'t westen op kristallijne schiefergesteenten, en 

in deze bevinden zich drie goudvelden en rijke koperertsgangen. Ten 

oosten grenst de bazalt aan de hoofdmassa van ’t zooeven genoemde 

steenkoolgebergte, noordelijk aan graniet en devonische gesteenten. De 

graniet, die ten westen van Kepple-bay optreedt, strekt zich onafgebroken 

uit over zeven breedtegraden en zes lengtegraden, en hoogst waarschijnlijk 

breidt zich de bedoelde massa nog verder noordwaarts uit. 

De straks genoemde tertiaire zandsteenlagen der woestijn hebben 

vroeger het geheele noordelijk gedeelte van Queensland ingenomen. Dit 

blijkt hieruit, dat nu nog afzonderlijke stukken van die formatie, op 

verschillende hoogten em op verschillende gesteenten liggende, door de 

geheele landstreek verstrooid voorkomen. Terwijl die formatie in het 

oosten verdween — behoudens de zooeven gemelde uitzonderingen van 

gedeelten, welke door de uitbarstingen van bazalt een hooger niveau in- 

namen en daardoor voor wegspoelen bewaard werden — is zij ten westen 

der Cordillera’s grootendeels behouden gebleven. Het groote waterdoor- 

latend vermogen van dit gesteente is de oorzaak van de dorheid des 

landschaps. Uit deze beschrijving blijkt vrij duidelijk, dat de Australi- 

sche Cordillera’s zijn te beschouwen als het produkt van opheffingen, 

die gedurende de tertiaire periode, en wel hoofdzakelijk in hare jongste 

afdeelingen, haar invloed deden gelden. Die opheffingen werden veroor- 

zaakt door erupties van geweldige bazaltmassa’s. 

De devonische en oudere gesteenten zijn, gelijk reeds een en ander- 

maal gezegd is, sterk geplooid, opeen gestuwd en strijken meest van 

het noorden naar het zuiden, terwijl de kloven van alle tot hetzelfde 

tijdperk behoorende eruptieve gesteenten met die richting ongeveer 

parallel loopen. Deze plooiing en strekking staan evenwel met de 

richting van het gebergte en met de doorbraken van bazalt in geen 

verband. Immers de jongste devonische gesteenten van Queensland 

staan haast nog even vertikaal als de oudste lagen der overgangs- 

formatie; de onderste lagen der steenkolenformatie daarentegen zijn 

reeds horizontaal op de koppen dier lagen gelegerd. Hieruit volgt, 

dat die oudste sedimenten zijn opgeheven in den tijd, die tusschen de 

devonische en steenkolenperiode in ligt. Welke der oudere eruptieve 

gesteenten daaraan deelgenomen en die opheffing bewerkt hebben, is 

niet met zekerheid te zeggen. De omstandigheid, dat de kern van het 

gebergte uit graniet schijnt te bestaan, zou ons hierbij in de eerste 

plaats doen denken aan dit gesteente. 
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Door de later gevolgde doorbraken’ van bazalt en trachiet zijn hier 

en daar de oudere sedimenten uit de straks genoemde oorspronkelijke 

strekking in eene andere overgebracht, terwijl door dienzelfden in- 

vloed de jongere sedimenten eene strekking erlangden, die van de me- 

ridiaanrichting afwijkt; grootendeels behielden zij bij de doorbraken 

de oorspronkelijke horizontale ligging. Tevens werd het niveau dienten- 

gevolge dikwijls veranderd. Zoo liggen de onderste lagen der groote 

steenkolenformatie van N. Zuid-Wales gedeeltelijk beneden den zeespie- 

gel, gedeeltelijk eenige honderden voeten daarboven, en elders 2 à 3000 

voet hoog boven op den rug der Cordillera. 

Het zoo even genoemde verschijnsel, t. w. dat de overgangsgesteenten 

van het Australische vastland, ja zelfs vele der hen vergezellende erup- 

tieve gesteenten, eene strekking hebben van noord naar zuid, welke 

strekking zelfs gemeen is aan de Pyreneeën van Victoria, aan de zij- 

takken in N. Zuid-Wales en aan de plateaux van Queensland, — dit 

verschijnsel is zoo algemeen, dat reizigers en herders daarvan dikwijls 

gebruik maken als van een kompas, ten einde zich te oriënteeren. En 

als wij nu bedenken, dat in de geplooide laagstelsels in die richting 

de samenhang het geringste was, daar nu alleen de zijdelingsche druk, 

de zwaarte der lagen hier viel te overwinnen, dan kan het ook geen 

verwondering baren, dat ook de spleten en kloven, waarin zich de 

goudkwartsbeddingen bevinden, welke kloven door die sedimentaire 

(devonische en silurische) lagen heen loopen, parallel met genoemde 

richting werden opengeschuurd. 

Omtrent den tijd van het ontstaan der kloven schijnt men te mogen 

aannemen, dat deze valt op het einde van het overgangstijdperk, of 

in eene periode, die onmiddellijk de vorming van het steenkolenge- 

bergte voorafging. In dit tijdperk lag het oostelijk deel van N. Hol- 

land nog onder de wateren. Eene eeuwen lang voortgezette opstuwing 

der granieten, die de kern der Cordillera’s vormen, deed het allengs bo- 

ven den oceaan verrijzen. De toen reeds gevormde gesteenten der de- 

vonische en voorafgaande tijdperken ondergingen daarbij die verschui- 

ving en plooiing en vertikale opheffing, welke wij daaraan nu nog 

waarnemen. 

(Slot volgt.) 



DE HELIOSTAAT IN DEN OORLOG. 

Toen onze ’s GRAVESANDE voor omstreeks anderhalve eeuw den he- 

liostaat uitvond, dacht hij er voorzeker niet aan, dat dit werktuig 

immer een rol in den oorlog zoude spelen. Een heliostaat is niet 

anders dan een spiegel verbonden aan een uurwerk, waardoor deze 

zoo bewogen wordt, dat de zich daarin terugkaatsende zonnestralen 

altijd in dezelfde richting geworpen worden. Nu weet elk dat men 

door glas teruggekaatste zonnestralen op zeer grooten afstand zien 

kan. De ondergaande zon verguldt de vensters van gebouwen die men 

zelve slechts even met het bloote oog onderscheiden kan, en opzette- 

lijke waarnemingen hebben geleerd dat, indien men het oog met een 

verrekijker wapent, de door den spiegel van een heliostaat terugge- 

kaatste zonnestralen op eenen afstand van 6 of 7 uren gaans, — d.i. 

b. v. van Utrecht naar Amsterdam, — nog duidelijk gezien worden. 

Heeft men eenmaal lichtstralen ter zijner beschikking, dan kan men 

daarmede ook seinen geven. Een dergelijk alphabet als dat van MORSE, 

hetwelk bij den elektrischen telegraaf in gebruik is, veroorlooft alle 

mogelijke woorden te spellen. Men vervangt slechts de korte en lange 

streepjes, die daarbij in gebruik zijn, door korte en lange perioden 

van licht en van duisternis. Men ziet gemakkelijk in dat dit door 

tijdelijke bedekking en niet-bedekking der spiegelende oppervlakte ge- 

schieden kan. Een enkele korte lichtschijn b.v. beteekent e; een korte, 

gevolgd door een langeren lichtschijn a; een lange lichtschijn gevolgd 

door drie korte is b; een lange, een korte, een lange, een korte geeft c, enz. 

In landen waar, zoo als in Europa, de zon slechts zelden eenigszins 

aanhoudend schijnt, zoude het nat van den heliostaat als seingever 

zeer beperkt zijn. Maar in sommige tropische en sub-tropische streken, 

waar de zon soms vele weken achtereen dagelijks aan den hemel 

schijnt, is dit anders. De engelschen hebben dit ingezien, en werkelijk 

speelt de heliostaat in hunne tegenwoordige oorlogen tegen de Afgha- 

nen en de Zoeloes een gewichtige rol. Alleen daardoor is het hun 

mogelijk geweest met den bij Ekowe opgesloten kolonel PARSON in 

geregelde gemeenschap te blijven. 

Een opstel in het tijdschrift Nature van 83 April, van den heer 

BADEN PRITCHARD, leert ons dat bij elk bataljon infanterie en bij elk 
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regiment cavallerie eenige manschappen in het gebruik dier toestellen 

geoefend zijn. Des nachts worden op gelijke wijze seinen gegeven, 

hetzij door een helder olie-licht of door een alkoholvlam te bezigen, 

waardoorheen men na bepaalde tusschentijden een mengsel van gepoe- 

derd magnesium en hars blaast. 

Zulke lichttelegrafen, ofschoon zij, gelijk van zelf spreekt, nooit 

den elektrischen telegraaf geheel vervangen kunnen, hebben toch boven 

dezen één ding vooruit, namelijk dat zij nooit door den vijand kun- 

nen worden afgesneden. 
HG. 

EEN NIEUWE UITVINDING VAN EDISON. 

Een nieuwe geluid-ontvanger, zeer verschillend van alle tot dusver 

bij telephonische mededeelingen gebruikte, maar daarentegen eenigszins 

naderende tot den reeds in 1861 door mers uitgedachten toestel, werd 

16 Maart jl. te Londen in eene vergadering door een tot dat doel 

overgekomen agent van EDISON vertoond en schijnt buitengewoon goed 

voldaan te hebben. Volgens een bericht in Nature, 20 Maart, p. 471, 

werden zingen, spreken, fluisteren, op een mijl afstand voortgebracht, 

door het geheele matig groote vertrek op alle punten duidelijk gehoord. 

In beginsel verschilt de daarvoor gebruikte inrichting geheel van den 

BELLschen telephoon en ook van den mikrophoon. Een mica-plaat van 

4 duimen in doormeter draagt in zijn midden een veer, waarvan het 

vrije einde tegen een kalk-cylinder aankomt, die met een zout (zwa- 

velzure soda of gewoon keukenzout met pyrogallus-zuur) doortrokken 

is. Draait nu de kalkeylinder rond, dan komt de micaplaat in trilling. 

Voor het doen ontstaan der ronddraaing en gevolglijk voor de op- 

wekking der trillingen zijn de zwakke elektromagnetische stroomen, die 

van een BELLSchen telephoon aan het andere einde uitgaan, voldoende. 

De hier gevolgde handelwijze is eene wijziging van eene andere, 

reeds vroeger door EDIsoN uitgedacht, die ten doel heeft telegraphische 

teeknes overteseinen. Daarbij wordt, in de plaats van het bovenge- 

noemde kalkeylindertje, een met zout doortrokken en zich afwikke- 

lende papierstrook gebruikt. Langs dien weg zouden zich 1200 woor- 

den per minuut laten overseinen, iets dat inderdaad wel eene nadere 

bevestiging verdient, om geloofd te kunnen worden. He. 
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In ’t uiterste noorden van Schotland ligt het graafschap Caithness. 

Ten zuiden begrensd door woeste bergen, aan de tegenovergestelde 

zijde door eene onstuimige zee, die in hooge brandingen tegen de steile 

kustrotsen breekt, is Caithness daarbij ten prooi aan lange, mistige 

en stormachtige winters, afgewisseld door korte en koele zomers. 

Uitgestrekte venen en heidevelden vormen een groot deel van den 

eentonigen, vlakken, kalen en onvruchtbaren bodem. De plantengroei 

is armoedig, bloemen zijn er zeldzaam, en waar deze laatste ontbreken, 

daar is ook de insektenwereld schaars vertegenwoordigd. Het oor van 

den wandelaar wordt er niet gestreeld door ’t gekweel der vogels, 

want hier is geen boschje om te nestelen, bijkans geen boom om op 

te rusten. Voorwaar! moeilijk zou de beminnaar der natuurlijke his- 

torie ongeschikter plek op de wereld kunnen bedenken tot het najagen 

zijner studiën. De levende wereld schijnt hier haast alleen beperkt tot 

de wateren, die de klippen bedekken, of hier en daar fiordsgewijs het 

land indringen. h 

In dit onherbergzaam oord wierp ket lot ten jare 1830 den twin- 

tigjarigen jongeling ROBERT DicK, van beroep broodbakker. Hij was de 

zoon van een ambtenaar bij de belastingen. Sedert deze voor de tweede 

maal in het huwelijk trad, had er een zwarte wolk over den huise- 

lijken haard gehangen. De arme pick schijnt veel van zijne stiefmoeder 

te lijden te hebben gehad, en gelukkig achtte hij zich, toen hij op 18-jarigen 

leeftijd het ouderlijk huis mocht verlaten, om bij een bakker in de leer 

te gaan. Zijne ouders woonden destijds te Tullibody, een plaatsje aan 

den voet der Ochil-heuvelen gelegen, die laag Schotland van de High- 

Lands scheiden. Hier ontwikkelde zich in den knaap die liefde voor 

de natuur, welke hem zijn geheele leven niet meer verliet, en die ons 

een der sterkste bewijzen oplevert voor hetgeen de mensch vermag, 

als toewijding en volharding hem aansporen tot den arbeid. De droeve 

dagen zijner jeugd sloten prck’s hart voor de menschenwereld, om hem 

zijne vrienden te leeren zoeken onder de bloemen des velds en de stomme 

gesteenten der aardschors. En ofschoon hij, ware eene wetenschappelijke 

opleiding zijn deel geweest, waarschijnlijk een der beroemdste naturalisten 

zijns tijds zou geworden zijn, toch is zijn leven niet nutteloos geweest 

voor de wetenschap, maar heeft deze veel verplichting aan den eenvoudi- 
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gen werkman, die naast een onbegrensde liefde tot de natuur eene 

opmerkingsgave en een takt paarde, welke bewondering inboezemen. 

Te Tullibody dan oefende hij zich allereerst. in de kennis van de 

flora zijner geboortestreek. De wetenschappelijke benaming zijner lieve- 

lingen kende hij niet, haar plaats in het stelsel was hem vreemd, 

maar nauwkeurig wist hij van elk harer de standplaats, den tijd dat 

zij ’t eerst haar knopjes ontplooiden, haar bloemen ten hemel zonden, 

of vruchten uitstrooiden. Terwijl hij het brood bij de klanten zijns 

meesters rondbracht, kruiste hij door de velden en dwaalde af langs 

allerlei zijpaden, om naar planten te zoeken. 

Met deze liefde in ’t hart kwam pick te Thurso, een weinig bedui- 

dend plaatsje in ’t straks beschreven graafschap Caithness, alwaar hij 

voor eigen rekening eene bakkerij opende. De streek leverde weinig 

op voor zijne studiën, eerder zou zij alle liefhebberij bij onzen bakker- 

dilettant hebben uitgedoofd, indien die in den bodem zijns harten ge- 

wortelde liefde kon worden uitgerukt. Wel voelde prcK zich aanvanke- 

lijk meer aangetrokken door de zee en het daarin verborgen leven; 

wel dwaalde hij in den beginne onvermoeid langs de kust om schelpen 

te verzamelen, doch weldra kwam hij tot de overtuiging, dat op dit 

gebied weinig voor hem te veroveren viel, en wendde hij zich weder 

tot de plantenwereld. Gering was de oogst, maar des te grooter zijn 

begeerte om al wat de schrale natuur hem hier aanbood te verzamelen 

en zelfs het kleinste halmpje niet op den akker te laten liggen. Hij 

doorkruiste de venen, hij doortrok de eenzame hei, hij besteeg de 

klippen, en daalde af in de kloven, en weldra was hij in ’t bezit van 

een herbarium, waarin schier geen plantje werd gemist. Eene nauw- 

keurige beschrijving van de stand- en groeiplaats, gesteldheid van den 

bodem, habitus enz. werd daaraan toegevoegd. Menige zeldzame varië- 

teit prijkte daarin. Aan deze plantencollectie voegde hij eene volledige 

verzameling van de insektenfauna van Caithness. 

Zoo had prek reeds een aantal jaren in T'hurso doorgebracht, en nog 

altijd bepaalde hij zijne, liefde tot de levende organische schepping. 

Bij toeval ontdekte hij op zekeren dag een aantal fossiele vischschub- 

ben, die in de rotsen begraven lagen. Verder onderzoek bracht eene 

menigte beenderen en pantsers aan ’t licht, en van dit oogenblik af 

was de geoloog geboren. Dezelfde liefde, waarmede hij tot dus- 

verre zich gewijd had aan planten en insekten, diezelfde liefde werd 

thans overgedragen op de versteeningen, die in den schoot van Caith- 
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ness’ rotsen bedolven lagen. Hij begon deze versteeningen te verzame- 

len, niet als een dillettant/, die uit pure verveling, of uit de zucht 

om met een ordeloos kabinet voor niets beduidende bezoekers te pron- 

ken, een ganschen hoop daarvan bijeenhaalt, maar, als door intuïtie 

daartoe gedreven, legde hij naast elk nummer eene gedétailleerde be- 

schrijving van de omstandigheden, onder welke hij ze had gevonden 

en van den uiterlijken vorm, dien ze aanboden. Zoo verkreeg zijne 

verzameling hooge wetenschappelijke waarde, en maakte de bakker 

van Thurso zich verdienstelijk door de vermeerderde kennis van den 

ouden rooden zandsteen, de formatie der streek. 

Wilde men uit dit alles het besluit trekken, dat pick zijne beroeps- 

plichten verzuimde, men zou zich zeer vergissen. Hij woekerde met 

den tijd, wist dien juist te verdeelen, en ziedaar den sleutel van het 

geheim, dat onze bakker naast zijne dagelijksche werkzaamheden nog 

tijd in overvloed overhield “for making hönself acquainted with the 

natural history of his new home.” 

Zoo althans meldt ons de biograaf van ROBERT DICK , de bekende SAMUEL 

SMILES, aan wien het tijdschrift Nature eenige bijzonderheden ontleent, 

waaruit deze mededeelingen wederom geput zijn. 

Drek had tot gewoonte in den vroegen morgen het brood te bakken; 

terwijl hij den verkoop overliet aan zijn huisbaas, een vertrouwd en 

eerlijk man, nam hij zelf den wandelstok in de hand, en lang voorde 

meest matineuse bewoner van Thurso den slaap uit de oogen had ge- 

wreven, was onze bakker reeds op weg naar poel en moeras, naar 

kloof en klip. Enkele malen, wanneer hem een bijzonder lange tocht 

wachtte, stond hij reeds te middernacht op, om onder ’t schijnsel der 

sterren zich naar buiten te begeven. Nimmer verzuimde hij echter 

savonds weder in tijds thuis te zijn, ten einde alles in gereedheid te 

brengen voor zijne beroepsbezigheden van den volgenden ochtend. Het 

spreekt van zelf, dat zulk eene vreemde figuur in ’t kleine stadje de 

aandacht moest trekken. Zijn medeburgers begrepen niets van de geest- 

drift, die prck bezielde, en met medelijden en minachting werd deze 

bejegend. Als hij ’s avonds de stadspoort binnentrad, achteloos gekleed , 

met een hoed op het hoofd als een kachelpijp, een ouderwetschen rok 

aan ’t lijf, bemodderde laarzen aan de voeten, beladen met een pak 

steenen of een bundel planten, ziet, dan haalden de eerzame Thursoërs 

medelijdend de schouders op voor een man, die dus zijn tijd verbeu- 

zelde en eer eene plaats verdiende in ’t krankzinnigen- of idiotengesticht ! 
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Men vermeed zijn gezelschap, maar pick eveneens het hunne. Zijn treurige 

jeugd had hem alreeds niet al te vriendelijk gestemd jegens zijn mede- 

menschen, en hoe langer hoe meer trok hij zich terug uit de samen- 

leving. Binnenshuis zocht hiĳ zijn troost in de boeken, daar buiten 

bij planten en versteeningen. Drick’s lektuur bepaalde zich niet enkel 

tot werken over natuurlijke historie; al wat degelijk was trok hem aan; 

hij was inzonderheid een beminnaar van poëzie. Hij had zich geoefend 

in de teekenkunst en was hierin naar wensch geslaagd. Deze kunst 

kwam hem uitnemend te stade bij zijn lievelingsstudiën, en bovendien 

versierde hij de wanden der bakkerij met allerlei zinrijke en zelfs smaak- 

volle schetsen. Een stuk houtskool was hem daarbij het eenvoudig, 

maar deugdelijk materiaal. 

Het toeval bracht onzen bakker in kennis met den beroemden Huor 

MILLER. Hen innige vriendschap tusschen deze twee, zoo hemelsbreed 

van elkander verschillende, en toch wederom in sommige opzichten zoo 

zeer met elkaar overeenkomende persoonlijkheden, was de vrucht dezer 

ontmoeting. Nu eerst werd de geologische wereld bekend met den 

wetenschappelijken arbeid van den bakker van ruurso. En deze, bij 

zijn gloeienden oven gezeten, en in MILLER's geschriften zijn eigen naam 

vermeld vindende, bloosde van schaamte. “Vertel de menschen’, zoo 

schreef hij daarna aan MILLER, “vertel de menschen niet meer, wie die 

oude beenderen vond, laat ze daarnaar raden als het hun lust.” 

Toch was pick niet ontbloot van ijdelheid. Zoo maakte hij zich b.v. 

vroolijk over de “‘heeren-geologen”, die zoo bang zijn hun schoenen 

vuil te maken. Hij vertelde met eene bijzondere zelfvoldoening aan zijn 

vrienden hoeveel uren en minuten hij aan één stuk had doorgewandeld, 

en spotte met de “heeren”, die hun tijd doorbrachten met slapen, of 

zich in koetsen lieten rondrijden. 

Ook kon hij niet altijd de verzoeking weêrstaan, met zijn schrander- 

heid in “t maken van gevolgtrekkingen te pralen, of te prijken met zijn 

collecties. Deze kleine vlekjes werden evenwel ruimschoots opgewogen 

door zijn braaf, rechtschapen karakter, zijne edele onbaatzuchtigheid, 

zijn geestdrift voor de natuur en zijn nauwgezetheid in de vervulling 

zijner beroepsplichten. Zijn leven was eensdeels een voortdurende strijd 

tegen de armoede, anderdeels eene onvermoeide toewijding aan de weten- 

schap. Na 56 jaren van zulk een leven stierf hij, nauwelijks genoeg 

achterlatende om de kosten der begrafenis te dekken. 

Winterswijk, 12 Jan. 1879. R. E. pr HAAN, 
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OVER DEN RHÉ-ELEKTROMETER 
| VAN M. MELSENS. 

DOOR 

Mr. J. A. VAN EIJK. 

In den jaargang 1878 van dit maandschrift heb ik, op bl. 353, eene 

uitvoerige beschrijving gegeven van een merkwaardig geval van op- 

gaanden bliksemstraal, voor eenige jaren in het station van den spoor- 

weg te Antwerpen waargenomen, waarvan ik de bijzonderheden mon- 

deling mocht vernemen van den Hr. M. MELSENS, hoogleeraar in de 

schei- en natuurkunde aan de Veeartsenijschool te Brussel, en lid van 

de Akademie van Wetenschappen aldaar. 

Bij die gelegenheid besprak ik met genoemden heer de wenschelijkheid 

van een eenvoudigen toestel om de richting van den elektrischen stroom 

bij bliksemstralen aan te duiden, dewijl er naar mijn bescheiden meening 

veel meer gevallen van zoogenaamde opgaande bliksems plaats grijpen, 

dan men vermeld vindt. In het begin van het jaar 1877 had ik weder 

het genoegen dien geleerde te ontmoeten en te vernemen dat door 

hem een klein eenvoudig werktuigje, onder den naam van Rhé-élec- 

tromètre, was uitgedacht, waardoor men met zekerheid de richting 

der elektriciteit bij een bliksemslag, als ook de richting der elektrische 

aardstroomen in het algemeen, kan leeren kennen. 

Ik vlei mij den lezers van het Album der Natuur geen ondienst te 

doen door eene beschrijving met afbeeldingen van het bedoelde werk- 

15 



226 OVER DEN RHÉ-ELEKTROMETER. 

tuigje te geven, vergezeld van eenige waarnemingen, daarmede op ver= 

schillende telegraafstations in België gedaan. 

De rhé-elektrometer (stroom-elektrometer) bestaat uit een ronde 

mahonyhouten doos met eene middellijn van 108 mm. buitenwerks, 

hoog 28 mm. De doos is van binnen tot eene diepte van 10 mm. uit- 

gehold met een middellijn van 96 mm. en vervolgens tot den bodem 

toe met een middellijn van 87 mm. 

De hierbij gevoegde afbeeldingen stellen de halve natuurlijke grootte 

voor; de cijfers geven de afmetingen in millimeters aan. 

De doos (zie fig. 1) wordt door eene schroef met moer op eene geelkope- 

ren strook E bevestigd, en kan daarop om haar middelpunt in den ver- 

eischten stand gedraaid worden. De koperen strook is aan het vrije 

einde rechthoekig omgebogen, om het werktuigje daarmede door een 

paar schroeven tegen een staanden wand te kunnen bevestigen. De 

doos zelve is dus in eenen horizontalen stand geplaatst. 

Fig 1. 

In de doos zijn, zooals de af beeldingen (fig. 1 en 2) aantoonen, twee te- 

genover elkander staande koperen knoppen met klemschroeven L en T 

aangebracht ter opneming van de geleiders. Rechthoekig op de as tusschen 

beide knoppen ligt op den bodem der doos een dunne holle cylinder van 

eboniet (zie fig. 3), met eene middellijn van 8 mm., omwonden met 48 

windingen van goed geïsoleerd koperdraad, van 1,25 mm. dikte, de iso- 

leerende bekleeding niet medegerekend. Deze koperen draad heeft met 

de uiteinden, die, zoo als fig. 3 aanwijst, met de vroeger vermelde 

knoppen zijn verbonden, in het geheel eene lengte van 1,25 m. Ter 

\ De beschrijving en vermelde waarnemingen zijn ontleend aan de Bulletins de ’Aca- 

démie royale de Belgique, Ze Série, t‚ XLIII, No. 5. Mai 1877, 
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halve lengte, alzoo in het midden van de doos, is een blokje, in welks 

middelpunt eene stift is bevestigd, waarop eene magneetnaald moet 

draaijen. 

De magneetnaald kan zich vrijelijk in het horizontale vlak bewegen 

boven eene papieren schijf, die 

op een dun koperen plaatje 

geplakt is, welk op de verdik- 

king of borst in de doos onge- 

veer ter halver hoogte steunt. 

De papieren schijf is, zoo als 

fig. 2 aanwijst, in graden ver- 

deeld. De verdeeling is tot 

de helft van den omtrek be- 

perkt, omdat alleen de gra- 

den door de punt N aange- 

geven in aanmerking komen. 

De papieren schaal moet 

zóó worden geplaatst dat het 

O-punt juist over het mid- 

den van de koperen knop L 

ligt. Op het papier is eene 

magneetnaald afgebeeld (zie 

fig. 2) om den juisten stand 

aan te wijzen. 

Bij de plaatsing moet de 

doos gedraaid worden, totdat de geblauwde punt van de magneet- 

naald juist zoo als in de af beelding ligt, en alzoo samenvalt met het nul- 

punt der graadverdeeling. Men is dan verzekerd dat de magneetnaald 

en het omwonden kokertje eenen rechten hoek met elkander vormen. 

(Zie fig. 3.) | 

De doos is van boven, ter beschutting van de naald tegen luchtstroo- 

mingen, met een glas gedekt, dat in eene sponning sluit. 

De afbeelding 3 stelt de inrichting van binnen voor, zooals die zich 

‚voordoet als de papieren schaal is weggenomen. In den wand bij B, 

dat is aan de oostzijde der graadverdeeling, is eene opening gemaakt. 

Aan de tegenovergestelde zijde bij A is slechts eene kleine holte in 

den binnenwand geboord. Het midden dezer holte zoowel als dat 

van de opening bij B komen juist overeen met het midden van het 
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ebonieten kokertje, zoodat een iĳzer- of staaldraad er door heen kan 

gestoken worden. Het iĳzer of staaldraad moet volkomen vrij van ee- 

nig magnetismus zijn. Bij het 

insteken van den draad, door 

MELSENS kern genoemd, mag 

de stand van de magneet- 

naald in het minste niet ver- 

anderen, maar deze moet rus- 

tig op het O-punt blijven staan. 

De kern heeft eene lengte van 

100 mm. en eene middellijn 

A van 2,4 mm. en is aan het 
ik eene einde platgeslagen. Dit 

platgeslagen einde moet altijd 

naar de westzijde ingestoken 

worden, en in de reeds ver- 

melde holte rusten. Hierdoor 

weet men steeds hoe de lig- 

ging der naald is geweest. Om 

echter tegen alle vergissing 

te dien opzichte gewaarborgd 

te zijn, moet de kern in eene 

koperen knop worden gesto- 

ken, waarin een gaatje is geboord. Hierin kan alleen het cylindrische 

gedeelte der naald geschoven worden, en niet het platgeslagen einde. 

Deze knop dient tevens om de opening in den wand te sluiten. 

Men moet eenen voorraad van die kernen hebben, waartoe brei- 

naalden zeer goed kunnen dienen, mits men zorg drage, als zij mag- 

netisch zijn, zulks door uitgloeien te vernietigen. 

De ebonieten cylinder is in die richting omwonden, dat, als men 

den knop L met de positieve pool en den knop T met de negatieve 

pool eener galvanische cel verbindt, de blauwe punt, d.i. de naar het 

noorden wijzende, van de magneetnaald naar het oosten wordt gekeerd : 

d, ji. naar het uiteinde van de kern te dier plaatse wordt aangetrok- * 

ken, omdat het ongelijknamig met de blauwe punt der naald is gemag- 

netiseerd. Door de richting van den stroom om te keeren, vindt na-_ 

tuurlijk het tegengestelde verschijnsel plaats. De toestel geeft dus de rich- 

ting van den stroom te kennen, waardoor de kern gemagnetiseerd werd. 
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In plaats van een voortdurenden galvanischen stroom kan ter proef- 

neming gebruik worden gemaakt van de wrijvingselektriciteit, alsmede 

van geïnduceerde stroomen. Door sterke elektrische stroomen wordt de 

naald op 90° O. of 90° W. getrokken, zoolang de kern van het draad- 

klosje blijft liggen. 

Het bezigen van do beschreven kernen levert het voordeel op, dat 

men het feitelijke bewijs in handen heeft in welke richting de stroom 

de draadwinding heeft doorloopen ; want de stukjes stalen breinaalden 

daartoe gebezigd, blijven, als de elektrische stroom eenigszins krachtig 

was, jaren lang magnetisch. 

Het is daarom eene hoofdvoorwaarde om juiste resultaten te verkrijgen, 

dat de kern bij het insteken in het klosje geen spoor van magnetis- 

mus aanbiedt. 

De afstand tusschen het draadklosje en de magneetnaald is zeer klein 

genomen, opdat elektrische stroomen van geringe sterkte daarop zou- 

den kunnen inwerken. 

De rhé-elektrometer kan zoowel met een bliksemafleider, als met 

telegraaflijnen in verbinding worden gebracht. | 

Bij het schrijven der voormelde verhandeling in de Bulletins de l’Aca- 

démie had de Hoogleeraar MELSENs nog geene gelegenheid gehad, het toe- 

stelletje bij eenen bliksemafleider te bezigen, maar wel bij verschillende 

telegraaflijnen, zooals op de stations te Leuven, Mechelen, Antwerpen 

Landen, Aalst, Brugge, Ostende en Kortrijk. 

De rhé-elektrometer werd geplaatst op de aardliĳjn voor de aard- of 

grondplaat, en stelde dus de verbinding daar tusschen den El. stroom 

der galvanische batterij, als deze de telegraaflijn, seintoestellen enz. had 

doorloopen, en den grond. Bij het seinen doorloopt de galvanische stroom 

steeds de draadwinding van den rhé-elektrometer, maar kan op den 

stand der naald alleen een zeer geringen invloed uitoefenen als slechts van 

één station wordt geseind. Bij heen en weder seinen tusschen de sta- 

tions wordt de inwerking op de naald vernietigd, omdat de richting 

der stroomen tegenovergesteld is. Zelfs in het eerste geval ontstaat er 

geen blijvend magnetismus. 

Als daarentegen eene krachtiger tijdelijke of voortdurende ontlading 

door den rhé-elektrometer plaats grijpt, wordt de magneetnaald ge- 

woonlijk naar het oosten of westen geworpen, en blijft meerendeels 

na eenige schommelingen op 90’ O. of W. staan, zoolang de kern 

niet is weggenomen. Dit verschijnsel is waargenomen, ofschoon in de 
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nabijheid van het station geen enkel teeken van elektriciteit werd be- 

speurd, noch eenige kennisgeving ontvangen was van eene donderbui 

in de verte, 

Bij het plaatsen wordt de koperen knop L met de luchtgeleiding of 

draadlijn, en de knop T met de grondgeleiding verbonden. Hiervan is 

het gevolg dat, als de blaauwe punt naar het oosten wordt gedreven, 

de positieve elektriciteit van de draadgeleiding naar de aarde gaat, 

maar omgekeerd, als de naald naar het westen wordt getrokken, de 

positieve pool in de aarde aanwezig is. Dewijl de stroom van de posi- 

tieve pool uitgaat, kan men op deze wijze gewaar worden, of, ingeval 

van een bliksemslag, de positieve elektriciteit uit de wolken naar de 

aarde, of omgekeerd uit de aarde naar de wolken is geschoten; met 

andere woorden of het een nederdalende of opgaande bliksem was. 

In den zomer van 1875 werd door het bestuur der telegrafen in 

België eene instructie voor de telegrafisten der bovengenoemde stations 

vastgesteld, waarnaar zij zich met het behandelen van den rhé-elektro- 

meter en het doen der waarnemingen moesten gedragen. 

Omtrent die waarnemingen werd door den ingenieur BANNEUX in 

1876 een zeer uitgebreid verslag gegeven, waaruit ik hier eenige mede- 

deelingen laat volgen. : 

Eerstelijk blijkt daaruit, dat de magneetnaald door den invloed eener 

ver verwijderde donderbui zeer sterk kan worden aangedaan. Zoo toonde 

b.v. op 19 Juni 1875 de naald te Leuven, ofschoon er geen spoor 

van onweder aanwezig was, eene afwijking van 85° ten oosten door 

eene donderbni te Beverloo, op ongeveer 40 kilometers van Leuven 

gelegen. Vervolgens: dat hagelbuien steeds vergezeld zijn van eene krach- 

tige vrije elektriciteit. ' Zoo werd te Mechelen, op 2 Maart 1876, de 

naald ten gevolge eener zware hagelbui met sterken wind naar het 

oosten geworpen, ofschoon er niets van eene donderbui noch op die 

plaats noch in de verte werd bespeurd. 

Een daarmede geliĳjkstaand verschijnsel werd te Antwerpen, op 7 

December 1875, waargenomen bij het invallen van een strenge vorst, 

nadat het eenige dagen gesneeuwd had. Bij dergelijke gevallen is het 

mt ben 

! Belangrijke mededeelingen hieromtrent kan men vinden in het “Notice sur le ton- 

nerre par Arago. Annuaire 1838,” en in “l’Atmosphère, par Camille Flammarion, Paris 

1873, p. 664 et suiv. 
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ontwikkelde magnetismus in de kern zeer zwak, en levert geen grooter 

afwijking dan 30° oostelijk of westelijk, terwijl door de inwerking 

eener donderbui, hetzij in de onmiddellijke nabijheid of in de verte, 

de naald op 90° oostelijk of westelijk wordt gedreven. 

Ten slotte leert de rhé-elektrometer dat de elektriciteit der aarde 

meermalen bij het vallen eener donderbui van teeken kan veranderen , 

d. i. negatief of positief worden. 

Bewijzen daarvan vindt men o. a. in eene waarneming te Leuven. 

Gedurende een zwak onweder op die plaats schommelde de naald tus- 

schen 8 en 4 graden in oostelijke en westelijke richting. Tien minuten 

na het einde der bui werd de magneetnaald plotseling op 87° W. ge- 

worpen. Men merkte daarbij op, dat tegelijk het isoleerend papier van 

den bliksemafleider was doorboord op de lijn in de richting van Ant- 

werpen. De aarde was in dit geval positief geëlektriseerd. 

Dat die toestand geruimen tijd kan duren, leert ons eene waarneming 

te Mechelen. De naald week 85° westelijk af des namiddags ten 12 u. 

45 m. Des avonds ten 8 u. 50 m. brak het onweder boven die stad 

los, waarbij de naald denzelfden stand behield. De richting van den 

elektrischen stroom toonde aan, dat de aarde positief elektrisch was ge- 

bleven. Zeer snel kan de wisseling der ongelijknamige elektriciteiten plaats 

grijpen. Op 1° Juli 1875 werd te Leuven, bij een onweder in de rich- 

ting van Namen, de afwijking van de magneetnaald ten 8 u. 25 m- 

v. m. 80° oostelijk waargenomen. Twee minuten later werd de naald op 

85° westelijk geworpen, en tevens bespeurde men dat het isoleerend papier 

van de bliksemafleiders op de lijnen naar Namen licht was doorboord. 

Veeltijds heeft men te Brugge, Mechelen en andere plaatsen waar- 

genomen dat de naald afwisselend bij iederen opvolgenden bliksemstraal 

van het Oosten naar het Westen werd geworpen. Te Brugge werd op 

18 Juli 1875 gedurende} een onweder dat van 3 u. 45 m. nm. tot 

9 u. 55 m. aanhield, de magneetnaald tien malen naar het oosten en 

twaalfmaal naar het westen gedreven. 

Soms ook kan de elektrische stroom, ofschoon er vele bliksemstralen 

voortschieten, dezelfde richting blijven behouden, en daarna plotseling 

herhaaldelijk omgekeerd worden. Zoo toonde de magneetnaald te Leuven 

bij stormachtig weder, op 12 Augustus 1875, eene afwijking van 90° 

W. Ten 8 u. 14 m. v. m. deed een bliksemstraal de naald op 90° O0. 

wijken. Bij toenemende hevigheid van het onweder, wierp een zware 

bliksemstraal de naald weder op 90° W. ten 8 u. 26 m. 
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Niettegenstaande er vele bliksemstralen schitterden, bleef de naald 

dien stand behouden tot 9 u. 15 m., toen een zware bliksemslag de 

naald op 90° O. wierp. 

Bij zware onweders is het noodzakelijk te onderzoeken of de mag- 

neetnaald haren oorspronkelijken magnetischen toestand heeft behou- 

den, want de ondervinding heeft geleerd, dat het magnetismus ver- 

zwakt kan zijn, dat er volgpunten kunnen ontstaan, en de polen der 

magneetnaald omgekeerd worden. Men moet er dus wel acht op geven 

dat de magneetnaald, na het uitlichten van den kern, op het nulpunt 

terugkeert, en, zoo niet, die verwisselen of verbeteren. 

Uit het bovenvermelde blijkt, dunkt mij, dat de rhé-elektrometer 

van Prof. MELSENs duidelijk de richting der elektriciteit tusschen de 

aarde en de wolken aantoont en onze kennis der meteorologische ver- 

schijnsels, die zich vóór of bij onweersbuien openbaren, in het algemeen 

kan vermeerderen. Zooals boven reeds is aangemerkt, was het toestel- 

letje bij het uitbrengen van het verslag nog niet onmiddellijk in ver- 

binding gebracht met eenen gewonen bliksemafleider. Het komt mij 

voor, dat zulks gevoegelijk kan geschieden door den rhé-elektrometer 

eenerzijds met den geleider bij den grond in verbinding te brengen 

en ter audere zijde in verband te brengen met den afleider in den 

grond. Hierdoor blijft de afleider in zijn geheel, en ontvangt de 

draadklos slechts een gedeelte, als afgeleide stroom, van de elektrici- 

teit, die den afleider als hoofdgeleider doorloopt. Anders zoude er groot 

gevaar bestaan dat het werktuigje door een bliksemstraal vernield werd. 

Bij de verbinding met de telegraaflijnen bestaat dit gevaar niet, om- 

dat deze door hunne afleiders de grootste hoeveelheid der elektriciteit 

afvoeren. 

De geheele inwendige inrichting van den rhé-elektrometer wordt in 

Fig. 4. nevensstaande figuur No. 4, in 

A doorsnede voorgesteld. 

De toestelletjes worden vol- 

tn gers de opgaven van den hoog- 

EN leeraar MELSENS vervaardigd 
== door den Heer pre vos te 

” Brussel, werktuigkundige bij 

56 de telegraafdienst in België, en 

kosten weinig geld, zoodat de prijs geen bezwaar tegen de aanwen- 

ding kan opleveren. 



NASCHRIFT. 

Nadat ik kennis had gekregen van de uitkomsten in België met 

den rhé-elektrometer van Prof. MELSENs, trad ik in overleg met mijnen 

geachten vriend den heer p. H. C. KISTEMAKER, een welbekend lief heb- 

ber der natuurkunde alhier, om ook hier ter stede eenige waarnemingen 

met deze werktuigen te bewerkstelligen. Ten gevolge daarvan kwamen 

de volgende inrichtingen tot stand. Het huis door genoemden heer 

op de Heerengracht bewoond, heeft een tuin, lang 25 m. tusschen het 

woonhuis, dat 25 m. en het tuinhuis, dat 4 m. is. Van den top van het 

huistot den top van het tuinhuis werd een matig dikke koperdraad ge- 

spannen, waarvan het eene uiteinde langs het huis geïsoleerd met de 

duinwaterleiding werd verbonden, terwijl het andere einde langs het 

tuinhuis geïsoleerd werd gehecht aan eene in den grond gegraven 

koperen plaat. Op den zolder van het huis werd een rhé-elektrometer 

in de keten geschakeld, met de voorzorgen en wijze hierboven be- 

schreven. De aardgeleiding voltooide de sluiting der keten. 

Hiermede zijn de volgende uitkomsten verkregen. 

Op 11 Mei 1878, ten 1lu. 15m. vm., werd bij een donderslag de 

blauwe of noordpunt 20° oostwaarts afgedreven. 

Op 21 Mei ten 6u. 10 m. nm. werd de blauwe punt tijdens een 

donderbui met hagel 48° westwaarts geworpen. 

Op 19 Juni, ten 3 u. nm. waren twee, in stede van één, elektrometers 

in de keten gebracht. De blauwe punten der naalden werden tijdens 

een onweder ten 7u. nm. 90° westwaarts gedreven. De ijzeren staafjes 

waren vrij sterk gemagnetiseerd. 

Tien minuten later werd de naald naar het oosten geworpen op 90° 

oostelijke afwijking; ten 7u. 45 m. nm. werden de naalden weder op 

90° westwaarts teruggebracht. Een andere bliksemstraal dreef ze beiden 

12 minuten later 20° ten oosten. 

Op denzelfden avond ongeveer ten 9 u. werd de stand der naalden 

weder 35° westelijke afwijking. 

Op 17 September daaraanvolgende, wezen beïde naalden tijdens de 

storm en regenvlagen gedurende den nacht eene afwijking van onge- 

veer 5° ten oosten aan. 

Op 19 September, des avonds ten 8u. 10 m., werden beide naalden, 

door twee hevige bliksemstralen op 90” oostelijke afwijking gebracht. 
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Op 30 September werden beide naalden tijdens twee ver verwijderde 

donderslagen en een hevigen regen op 8° westelijke afwijking gebracht. 

Ten zelfden dage, ten 3 u. nm., werd de stand tijdens eene zware 

hagelbui voor de eene naald 15° oostelijk en voor de ander slechts 

5® oostelijk. 

Op 23 October werd de stand van beide rhé-elektrometers des och- 

tends vroeg bevonden, eene afwijking van 5° westelijk te zijn. Het had 

des nachts zwaar gestormd en geregend. 

Ten 5u. 15m. nm. brachten eenige donderslagen, de naalden tot 

eene afwijking van 85° oostelijk. De ijzeren staafjes waren zwak ge- 

magnetiseerd. 

Op 28 October werd, des avonds ten 11u. 30 m., tijdens een onwe- 

der met hagel- en regenvlagen, de naald van den eenen elektrometer 

op 87° westelijke afwijking gebracht, en van den anderen slechts op 25° 

derzelfde afwijking. Het iĳzerkerntje van den eersten was vrij sterk, 

dat van den tweeden zeer zwak gemagnetiseerd. 

Hierin ligt de reden van de verschillende afwijkingen der beide on- 

derling verbonden rhé-elektrometers. Hoezeer goed uitgegloeid, blijft het 

eene stukje ijzerdraad gevoeliger dan een ander voor de zwakke in- 

ductie van de draadbundels. Als beider afwijking gelijk is, kan men 

van eene sterke inductie verzekerd zijn. 

Dewijl ik het van belang achtte dergelijke waarnemingen te be- 

werkstelligen met eenen rhé-elektrometer in verbinding gebracht met 

eenen bliksemafleider, werd daaraan op de volgende wijze gevolg 

gegeven. 

Op de nok van een graanpakhuis, hoog 11 m. boven den grond, 

staat een iĳzeren stang lang 2 m., van een platina spits voorzien. 

Deze stang is verbonden met een ijzeren geleider langs den muur van 

het gebouw geplaatst, en eindigende in de stadsgracht op 2'/, m. af- 

stands van het gebouw gelegen. 

Een raam in de nabijheid van den geleider gaf gelegenheid, om twee 

geïsoleerde draden, op 2 m. afstand boven elkander met den geleider 

zorgvuldig in geleidend verband gebracht, naar binnen op den zolder 

te brengen en de uiteinden met een elektrometer te verbinden. Ik koos 

een afgeleiden stroom, om den afleider in zijn geheel te laten. 

Wegens mijne langdurige afwezigheid uit Amsterdam en eene ongesteld- 

heid van den heer K., hebben wij tot heden slechts ééne waarneming 

kunnen bewerkstelligen, op 19 Juni 1l., waarbij tijdens het onweder 
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hierboven vermeld, eene afwijking van 90° oostelijk werd gevonden, en 

zwakke magnetiseering van het ijzeren staafje. 

Uit bovenstaande opgaven blijkt hoe veelvuldig en snel de elektrische 

toestand van aarde en lucht kan veranderen, en dat opgaande bliksem- 

stralen, die de blauwe punt der naald naar het westen drijven, in geenen 

deele zeldzaam zijn. 

EENE VOORGESTELDE VIVISECTIE, 

In eene lezing, die PAUL BERT onlangs over de verdiensten van CLAUDE 

BERNARD hield, vermeldde hij een zonderlinge krijgslist, die door den 

grooten physioloog was voorgesteld, gedurende den tijd toen Parijs door 

de duitsche legers was ingesloten. Men kad namelijk in de provincie 

een groot aantal runderen verzameld, om deze bij eene geschikte ge- 

legenheid binnen het uitgehongerde Parijs te brengen. Er bestond 

echter een gewichtig bezwaar. Hoe namelijk de runderen te doen zwij- 

gen bij het kruisen der vijandelijke lijnen ? Toen stelde BERNARD voor 

de zenuw naar hun stemorgaan te doorsnijden. Deze operatie is zoo een- 

voudig, dat elk slachter haar gemakkelijk leeren en binnen weinige 

seconden volvoeren kan. Geen der aldus geopereerde dieren, die daar- 

door stom werden gemaakt, scheen daaronder iets te lijden. Doch de 

gehoopte gelegenheid, om haar op de voorgestelde wijze in toepassing 

te brengen, bood zich helaas niet aan. 
HG. 

DE HONIGBIJ IN NIEUW-HOLLAND, 

Men heeft herhaaldelijk getracht de honigbijen naar Nieuw-Holland 

over te brengen, iets dat ook zonder moete gelukt is. Het blijkt nu 

echter uit van daar ontvangen berichten, dat de Europeesche bijen 

wel is waar gedurende een. paar jaren voortgaan op gelijke wijze te 

leven als zij in Europa doen en hunne korven goed in orde houden, 

raten bouwen en honig verzamelen, maar dat zij allengs dat minder 

en minder doen, zoodat de was- en honig-pruductie eindelijk geheel 

ophoudt. (Nature, 7 Maart 1878 p. 372). HG. 
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R. EE. DE HAAN. 

(Vervolg van bladz. 218.) 

In ons inleidend woord hebben wij vermeld, dat het goud onder an= 

deren voorkomt in gangen en aderen. Daaronder verstaat men kloven 

in eenig gesteente, die met verschillende mineralen en rotssoorten zijn 

aangevuld, en daarbij metaalerts bevatten. Ontbreekt dit laatste, dan 

noemt men de gangen en aderen doof, loos, of men verwisselt eenvoudig 

den naam van gang of ader met dien van kloof of spleet. Het onder- 

scheid tusschen een gang en ader ligt alleen in de grootte; nauwe 

gangen zijn aders. De spleten kunnen op tweeërlei wijze zijn ontstaan : 

1° het gesteente heeft bij samentrekking der massa, of ten- gevolge van 

verzakkingen en opheffingen, scheuren doen ontstaan, die dan later zijn 

opgevuld geworden; of 2° de eruptieve gesteenten hebben er zich door 

heen gezet. Loopt een gang of ader parallel met de voeg der gesteen- 

ten, dan wordt de gang beddinggang, de ader beddingader genoemd. 

Een netwerk van elkaar kruisende gangen of aderen wordt adernet of 

gangnet genoemd. De goud bevattende gangen nu van Australië lig- 

gen steeds in de silurische en devonische (of nog oudere) gesteenten, 

of in eruptieve gesteenten, zooals graniet, syeniet, felsiet, porfierach- 

tige gesteenten, groensteenen, serpentijn en kwartsiet van denzelfden 

ouderdom. Tevens kunnen al deze gesteenten het goud ingesprenkeld 
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bevatten. Meestal is pyriet dan de drager (gastheer, waard, zegt de mine- 

raloog) van het edel metaal. Nu eens ligt het goud in deze gesteen- 

ten gelijkmatig verdeeld, dan weder in bepaalde streken of zoogenaamde 

zonen. Zijn het graniet, de syeniet of de groensteen nog onverweerd, 

dan is de hoeveelheid goud daarin vervat, uiterst gering en slechts 

door chemische analyse aan te wijzen. Eene meer dan gewone verwoes- 

ting van het gesteente geeft dikwijls aanleiding tot zeer winstgevende 

seifen, gelijk o.a. in N. Zuid-Wales en noordelijk Victoria. Het goud 

dat hieruit gewonnen wordt, draagt wegens zijn fijnheid bij de delvers 

den naam van “buskruitgoud”. Opmerkelijk is het dat de goudvoe- 

rende syenieten of granieten altijd in de nabijheid van groensteen- 

gangen voorkomen, die door genoemde gesteenten zich een weg heb- 

ben gebaand, terwijl ook hier het pyriet, of deszelfs ontledingsproduk- 

ten (ijzeroxyden) als de drager van het goud voorkomt. Naar het schijnt 

bevatten alle goudvoerende gesteenten der granietfamilie hoornblende, 

benevens plagioklaas als veldspaatsoort. 

In Queensland zijn het voornamelijk felsieten, die als gangen de 

overgangsgesteenten vergezellen of doorboren, en deze felsieten leveren 

genoeg goud om ze met winst daarop te verwerken. 

Itakolumiet, itabiriet en andere daarmede verbonden iĳzerglimmer- 

gesteenten, die in Brazilië zoo kenschetsend zijn voor de aanwezigheid 

van goud, schijnen in Australië te ontbreken. Genoemde gesteenten 

zijn in de Nieuwe Wereld tevens bekend als het moedergesteente van 

den diamant; de diamanten van N. Zuid-Wales zijn daarentegen steeds 

gebonden aan ijzerhoudende conglomeraten, waarin tevens goud wordt 

aangetroffen (seifen). 

Onder de met het goud verbonden (geassociëerde) mineralen bekleedt 

het kwarts de eerste plaats; dan volgen pyriet en andere zwavelijzers 

(markasiet, speerkies), daarna sulphiden van koper, arseniden, en ein- 

delijk carbonaten, metaaloxyden en gedegen metalen. 

Het meerendeel der goudvoerende gangen bestaat uit kwarts, door- 

gaans vergezeld van andere mineralen. Onder de variëteiten van het 

kwarts komen vooral het witte kwarts, iĳjzerkiezel, chaleedoon en jas- 

pis voor. Het kwarts is veelal doortrokken met pyriet of andere zwa- 

velmetalen. 

In de gangen van de goudvelden van Gympie en Kilkivan bevindt 

zich veel loodglans, welk erts het pyriet en koperkies haast geheel in 

het kwarts heeft verdrongen; in dit loodglans is het goud bevat. In 
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de gangen van Bonaro (Queensland) is het goudhoudend kwarts verge- 

zeld van metallisch bismuth, bismuthglans en bismuthoker — een zeer 

zeldzame associatie. 

In zeker goudveld van N. Zeeland vond men de kwartskristallen hol 

en deze holten waren opgevuld met naphta. In water oplosbare zou- 

ten, zooals gips, worden nimmer in de gangen aangetroffen. Ten over- 

vloede zij herinnerd, dat het goud niet alleen in het kwarts, maar 

ook in de opgenoemde bijgemengde mineralen is ingesprenkeld. De ver- 

deeling van het goud is zeer ongelijkmatig. 

Ook iĳzerkiezel treedt nevens het witte kwarts als gangvormer op, 

of bevat dit metaal — meestal weder met pyriet geassociëerd — in- 

gesprenkeld. 

Cinnaber schijnt een afkeer te bezitten van het edele metaal; in 

een gang van de Savage-groeve (N. Zeeland) waren die gedeelten, welke 

cinnaber bevatten, vrij van goud. De hoeveelheid goud in de gangen 

schijnt onafhankelijker te zijn van den aard van het nevengesteente 

dan men vroeger wel aannam, maar daarentegen in hoogere mate be- 

paald te worden door den vorm der oorspronkelijke spleten, tevens van 

de kanalen, die daarin na gedeeltelijke opvulling overbleven; hiervan 

toch hing af de snelheid der in de gangen en spleten rondloopende 

vloeistoffen, waaruit het goud werd afgezet. Intusschen is ook de vorm 

der spleten weder afhankelijk van den aard van het nevengesteente. 

Ook hing het dikwijls af van de samenstelling van dit laatste of er 

gangen dan wel gangbeddingen (—= beddinggangen) zouden worden ge- 

vormd. Had de doorbraak van eruptieve massa's plaats in meer dunne 

en leiachtige lagen, dan vormden zich meestal gangen; waren de ge- 

steenten minder leiachtig en dikker, zooals de zandsteenlagen der 

grauwakke, dan was de splijtingsrichting meer evenwijdig met de voeg 

van het gesteente en er ontstonden beddinggangen. Op N. Holland 

vindt men meer beddinggangen, op N. Zeeland meer echte gangen. 

Ware beddingen, stokken en nesten ontbreken geheel en al, netgan- 

gen zijn niet menigvuldig en impregnaties of insprenkelingen evenmin. 

Gangen, die nog 6,2—9,3 gram goud per ton bevatten, en die van 

3,1—4,7 gram per ton door de amalgamatie-methode zouden kunnen 

voortbrengen, worden in N. Zeeland als niet meer exploitabel beschouwd 

— in Victoria daarentegen wel. 

Had het bovenstaande betrekking op de oorspronkelijke ligplaats van 

het goud, wij willen thans een oogenblik verwijlen bij de secundaire 
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ligplaatsen, de seifen, waaronder wij nu tevens betrekken de rivier- 

beddingen. 

Het ontstaan der seifen in aanmerking genomen, kan het geen ver- 

wondering baren, dat de mineralen en gesteenten, waarmede het goud 

in deze lagen vergezeld is, een bont mengelmoes kunnen zijn van het 

ganggesteente, nevengesteente en verder van alle ander door dezelfde 

oorzaken medegevoerd gruis. Alle gesteenten der hoofd- en zijdalen 

van het gebergte kunnen in de seïifen vertegenwoordigd zijn. Het kwarts, 

de standvastige begeleider van het goud, ontbreekt nimmer; rolstee- 

nen komen in allerlei grootte voor, hoekig en rond, al naarmate ze 

korter of langer aan de inwerking van den stroom waren blootgesteld ; 

soms zijn de kwarts-rolsteenen nog goudhoudend. De “diggers’’ noe- 

men deze steenen “specimen”. Verder vindt men in de goudseifen van 

Australië: diamant, bergkristal, topaas, saffier, rutiel, zirkoon, man- 

gaanoxyden, magneetijzer, titaanijzer, tinsteen , cinnaber, gedegen kwik, 

amalgama’s, glimmer, enz. Met betrekkelijk geringe moeite wordt uit 

deze ligplaatsen het goud gewonnen; vandaar gedeeltelijk hare belang- 

rijkheid. | 
De ouderdom dezer aanspoelingen is zeer verschillend; sommige 

zijn in het hedendaagsche tijdperk ontstaan, of gaan nog dagelijks voort 

met zich te vormen en kunnen dus met recht alluviaal genoemd wor- 

den; andere stammen af uit het tertiaire tijdperk, en zijn in dit ge- 

val dikwijls door bazalt, soms in afwisselende lagen, bedekt; ver- 

der heeft men in het Australische steenkolengebergte — ja in de ko- 

lenlagen zelf — goud gevonden. Op van Diemensland haalde men uit 

eene steenkoolbedding een klomp goud te voorschijn van aanzienlijke 

grootte. Aan de Australische goudseifen, die teven diamant voeren, is dit 

eigenaardige verbonden, dat zij veel iĳjzeroxyde bevatten, welk erts als 

bindmiddel conglomeraten vormt. Dat er in het overgangsgebergte (de- 

vonisch, silurisch en oudere formaties) geen goudseifen worden gevon- 

den, is geheel in overeenstemming met hetgeen wij vroeger vermeld- 

den aangaande den ouderdom der moedergesteenten. 

In de nabijheid van Togocreek aan den Shoalhaven zijn de silurische en 

devonische vormingen met hare goudgangen, alsmede de deze vergezellende 

serpentijnen, gabbro’s, diorieten en granieten bedekt met eene dikke 

laag conglomeraten en zandsteenen der koolformatie. De onderste la- 

gen bestaan uit rolsteenen van verschillende grootte, van kwarts, 

graniet, porfier en kalken, door iĳzer tot een vast en ruw conglome- 
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raat aaneengebakken. Hierin vindt men een hoeveelheid goud genoeg- 

zaam om de moeite van het wasschen te loonen. 

In de juravorming van: Fitzroy-downs en Peak-downs (Queensland) 

wordt insgelijks goud gevonden. Maar die seifen, welke het meeste 

goud bevatten en voor de industrie haast bij uitsluiting bruikbaar 

zijn, vindt men in de tertiaire en daarboven gelegen lagen. Zoo de 

goud bevattende jongere tertiaire gronden ‘van Victoria en _N. Zuid- 

Wales. Veelal liggen zij onder bazalt. Het zijn deze seifen, die den 

eersten stoot hebben gegeven tot den goudbergbouw in Australië. 

De meest belangrijke onder genoemde seifen uit den tertiairen tijd 

zijn de zoogenaamde “deep sinkings” of “deep leads’; zooals de naam 

aanduidt vindt men ze niet aan de oppervlakte, en zij moeten dus door 

uitgravingen of mijnwerken bereikt worden. Toch komen zij veelal op 

enkele plaatsen aan den dag. Deze ‘‘deep leads” zijn op navolgende wijs 

ontstaan. 

Uit het water der mioceene zee rezen van lieverlede de thans bestaande 

gebergten van Victoria omhoog. Naarmate zij boven het niveau van 

den oceaan klommen, werden de mioceene lagen, die zich op de oudere 

sedimenten (devonisch en silurisch) hadden gelegerd, door den golfslag 

weggespoeld, zoodat de kammen en oude uitspoelingsdalen van het 

overgangsgebergte weer ontbloot waren geworden en aan nieuwe érosie_ 

werden blootgesteld. De koppen der lagen verbrokkelden; het puin 

werd door het regenwater naar de breedere en diepere dalen vervoerd, 

en zelfs de kwartslagen bezweken voor den verweerenden invloed van 

lucht en water. Het daarin bevatte goud, door water en slijk mede- 

gesleept, werd insgelijks in de dalen afgezet, — het grove goud bleef 

met de zwaardere steenmassa’s terug. Waar zandsteenmassa’s of kwarts- 

gangen het water den doortocht versperden, daar vond eene ophooping 

van materiaal plaats. Deze plaatselijke ophoopingen zijn de ‘‘deep leads” 

der gouddelvers. Men heeft hierin tevens overblijfsels van planten en 

dieren gevonden. Nadat de zoo even genoemde werking een tijd lang 

had geduurd, is het land op nieuw gedaald, — althans op sommige 

plaatsen, want bedoelde seifen zijn dikwijls bedekt met goudvrije zand- 

massa’s. En hierop zijn de geweldige doorbraken van bazalt gevolgd, 

die aan de Cordillera’s en aan het geheele vastland van Australië hun 

hedendaagsche gedaante schonken. De bazaltmassa’s stortten zich uit 

over het zand, dat zich intusschen op de seifen had afgezet. Daarop 

volgde wederom een tijdperk van rust, en nieuwe zand-, leem- en 
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slijklagen zetten zich af op het bazalt. Nieuwe erupties — en wederom 

een tijdperk van rust met aanvoer van zoetwatervormingen, enz. Deze 

afwisseling in bazalterupties en zoetwaterbezinksels (leem) heeft althans 

vier malen plaats gegrepen; de totale dikte der massa bedraagt hier 

en daar ettelijke honderden voeten. De bovenste lagen behooren tot 

het alluvium of hedendaagsche tijdvak. 

Op andere plaatsen zijn de bazalten boven de “deep leads” verdwe- 

nen; het water heeft ze weggespoeld. Elders zijn ze nimmer aanwezig 

geweest. 

De hooger gelegen gedeelten dezer ‘‘deep leads’ komen dikwijls aan 

de oppervlakte, de diepere zijn dan nog door bazalt en andere stoffen 

overdekt. 

Bevinden zich seifen in de rivierbeddingen — want het is duidelijk 

dat het riviergoud zulk een oorsprong heeft — dan wordt doorgaans 

het droge jaargetijde afgewacht om ze te bewerken. Treedt dan eene 

plotselinge rijzing van ‘t water in, dan worden niet zelden de pompen, 

waterleidingen, raderwerken, waschtoestellen, enz. omvergerukt, door 

den vloed mmedegesleept, zoodat in een oogwenk de arbeid van weken 

en maanden verloren gaat. 

Eenig in hare soort zijn de zee-seifen van N. Zeeland. Deze zijn 

blijkbaar zeeduinen, welker zand goud bevat. 

Wij hebben nu achtereenvolgens nagegaan onder welke verschillende 

omstandigheden het goud in den Australischen bodem voorkomt, daarbij 

het oog vestigende op de geologische en geognostische eigenaardigheden 

der ligplaatsen. Wij wenschen nu nog ten slotte een blik te slaan op 

de hoedanigheid en het voorkomen van het metaal zelf, alsmede op 

de wettelijke voorschriften, waaraan de delvers onderworpen zijn. Een 

paar statistische tabellen mogen dan dit opstel besluiten. 

Het Australische goud, voor zoover het op de oorspronkelijke lig- 

plaatsen wordt gevonden — het seifengoud is zeer onregelmatig van 

vorm — en gekristalliseerd is, vertoont meestal den vorm eens oc- 

taëders; ook wel de combinatie van dit lichaam met den teerling, of 

het ruiten-twaalfvlak, terwijl zelfstandige teerlingen nog niet zijn ge- 

vonden. Sommige kristalleu zijn hol en opgevuld met kwarts of ijzeroxyde. 

Dit laatste moet zijn ontstaan door ontleding van pyriet. Kristallen 

zijn evenwel zeldzaam en den “digger”’ zijn ze minder welkom, daar zij 

16 
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veelal gepaard gaan met eene zekere armoede van het gesteente aan edel 

metaal, tevens met eene onregelmatige opvulling der gangen. Kristal- 

loïden — onvolkomene kristallen met onbepaalde vlakken, of waaraan 

ware kristalvlakken soms geheel ontbreken; volgens KenNeorr, Lehrb. 

der Mineralogie, behooren daartoe grovere of kleinere korrels, blaadjes, 

schubjes, naalden, staafjes en andere vormen — kristalloïden zijn 

veelvuldiger. Het zoogenoemde “spider-leg-gold” van Queensland, al- 

dus genoemd naar de gelijkenis met gebogen spinnepooten, behoort 

daartoe. Het goudgehalte van dit spider-leg is 90°), , het overige bestaat 

uit zilver met een weinig koper, lood en ijzer. Ook vindt men het 

goud als overtreksel op kwarts, kalkspaat en ijzerspaat. De plaatjes 

wisselen in grootte zeer af; nu eens ziet men bij tienmalige vergrooting 

afzonderlijke plaatjes als fijn stof in t gesteente ingesprenkeld, dan we- 

der beslaan zij eene oppervlakte van vele vierkante decimeters. Zoo 

vond men op de gangen van het Talgay-goudveld in Queensland kwarts, 

dat goudplaatjes bevatte ter grootte van 6—8 dM.*? bij eene dikte van 

0.25— 2 mM. Deze plaatjes lagen, in zeker aantal tezamen en onderling 

evenwijdig, in een stuk kwarts, dat daardoor een min of meer leiach- 

_ tig uitzicht verkreeg. Zeer eigenaardig komt het goud, dat zich in die 

gedeelten der gangen bevindt, welke aan het onderliggende nevenge- 

steente grenzen , haast nooit anders dan in plaatjes voor ; deze plaatjes zijn 

met hunne vlakken evenwijdig aan den gangwand geplaatst. De eigenlijke 

gangmassa voert dan evenwel goud in klompjes. Voorbeelden hiervan 

vindt men in de gangen van de Nuggety Hills (N. Zuid-Wales). Het 

veelvuldigst wordt het goud evenwel in onregelmatige brokken en klom- 

pen gevonden, door platte of gebogen oppervlakken begrensd, en van 

buitengemeene zuiverheid. Nu en dan vindt men het goud in verwron- 

gen staafjes en plaatjes, even alsof het door de openingen van een 

vast mineraal was geperst geworden. Werkelijk vond men eens een 

stuk kwarts, uit welks openingen het goud gewrongen en overlangs 

gestreept te voorsehijn kwam. De strepen kwamen overeen met de spleet- 

hoeken van het kwarts. Groote druk en een heel of half vloeibare toe- 

stand van het metaal schijnen bij dit proces als voorwaarden te moe- 

ten worden gesteld. Kogelronde stukken en druipsteenachtige vormen, 

waarin andere mineralen zoo dikwijls voorkomen, worden bij het 

Australische goud niet opgemerkt. 

De samenstelling van het goud schijnt aan geen vaste wetten onder= 

worpen te zijn; toch heerscht daarin voor het goud van een zelfde 
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distrikt, als de geognostische omstandigheden geliĳk zijn, weinig of 

geen verschil. Zilver, koper, lood en iĳzer zijn de begeleiders, maar 

nimmer nog werd er een metaal uit de platinagroep in aangetroffen. 

Meestal bestaat het mineraal uit enkel goud en zilver, 

Koper deelt aan het goud een zwak groenachtigen tint mede, zil- 

ver een witachtigen. Zelden is het kopergehalte zoo groot, dat het 

erts er roodachtig door gekleurd wordt. Verliest het mineraal de gele 

kleur te zeer, zooals b.v. het bij Maryborough in Victoria gevonden 

loodgoud (71 °%, goud en 21 ®/, lood), dan wordt het geen goud meer 

genoemd. Het behoeft geen betoog, dat zulke ertsen niettemin zeer 

kostbaar zijn en op goud worden verwerkt. 

Zeer zuiver goud verliest den kristalvorm; naarmate het zilverge- 

halte toeneemt, vermeerderen ook de kristallen en kristalloïden. Het 

gehalte wisselt van 46-97 ®/, goud. 

Opmerking verdient het, dat de natuurlijke goud-zilverlegeeringen 

donkerder geel van tint zijn dan de op kunstmatige wijze verkregen 

mengsels van hetzelfde allooi. De eigenlijke kleur van het mineraal kan 

somtijds gemaskeerd zijn door zeer dunne overtreksels pyriet, iĳzer- 

verbindingen, enz. En dat overtreksel is dikwijls zoo innig met het 

metaal verbonden, dat dit laatste onttrokken wordt aan de onmiddel- 

lijke inwerking van het kwikzilver, een omstandigheid, die menigeen 

reeds bittere teleurstelling bereidde. 

Zoo ergens, dan voorzeker in een goudveld zijn wettelijke voorschrif- 

ten omtrent de delving van het mineraal noodzakelijk. Die voorschrif- 

ten hebben natuurlijk tot inhoud: regeling van de onderlinge verhou- 

ding van staat en delver, van de delvers onderling, alzoo ieders rechten 

en verplichtingen. Eenige dier bepalingen, in zoover zij betrekking 

hebben op het delven zelf, mogen hier nu eene plaats vinden. 

Zoodra de aanwezigheid van goud in eenige landstreek op voldoende 

wijze is geconstateerd, wordt dit gedeelte door de koloniale regeering 

— de meeste gronden zijn domein — aan akkerbouw en veeteelt ont- 

trokken en tot ‘‘goudveld” verklaard. Hierover wordt, een speciale re- 

geeringscommissaris aangesteld, die tevens het ambt van vrederechter 

bekleedt, en in zijn werkzaamheden wordt bijgestaan door een thesau- 

rier en een landmeter. De commissaris waakt voor de orde, vereffent 

de gerezen geschillen en komt op voor de belangen van den staat. Ma- 

ken de omstandigheden zulks noodzakelijk, dan wordt er eene jury in- 
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gesteld, bestaande uit den commissaris zelf als voorzitter en twee door 

het lot gekozen gouddelvers. De commissaris verleent voorloopige con- 

cessies, terwijl de definitieve concessie-verleening aan den minister ver- 

blijft; tot hem moet men zich wenden tot het bekomen van een graaf- 

bewijs, “miner rights”. Zulk een bewijs geeft den bezitter recht op 

delven en op het bouwen eener woning ('/, morgen per man en per 

woning) op alle landerijen der kroon. Zulke bewijzen kosten f 6 per 

jaar; zij geven evenwel. geen wettig eigendomsrecht op het gekozen 

goud-bevattend grondstuk; dat recht wordt eerst verkregen wanneer 

de vinder aan de vier uiteinden van het veld palen opricht, voorzien 

van het beleeningskontrakt, terwijl hij tevens eene copie van het laatste 

met de kosten van het opmeten den commissaris heeft ter hand gesteld. 

De beleening is tweeërlei: pachtgeldvrij en pachtgeldplichtig. De pacht- 

geldvrije groeven, “claims”, zijn kleiner, de andere, “leases”, mogen 

grooter zijn. Verder wordt er onderscheid gemaakt tusschen de ‘‘allu- 

vial grounds” of seifen en de “quartz reefs” of gangen. De eerste 

worden nog verdeeld in ‘shallow alluvial”, oppervlakkige, en ‘‘deep 

sinkings” of “deep leads”, diep gelegene seìifen. De ‘deep leads” wor- 

den weer onderscheiden in droge en natte; verder heeft men nog de 

“river beds” of rivierwasscherĳen. 

Daarmede in overeenstemming is de grootte van het beleende veld. 

Een één-mans veld is b.v. bij ‘shallow alluvial” en ‘deep leads” van 

5000—7000 M.?; voor “riverbeds’”’ van 30 —100 M. rivierlengte. ‘“Lieases’’ 

worden meest uitgegeven voor “riverbeds” en “deep leads”, terwijl de in- 

houd 40 morgen bedraagt. Bij “claims”, die aan gangen liggen (reef- 

claims) bedraagt een één-mansveld 8200 M.? De breedte van zoodanig 

veld is 16 M., de lengte 200 M. De ligging van dit veld ten opzichte 

der bedding is juist bepaald, 

‘“Leases”, op gelijke plaatsen gelegen, mogen niet meer dan 40 morgen 

oppervlakte bezitten; voor deze wordt f 12 per 1'/, morgen aan jaar= 

lijksche pacht betaald, of 5 °/, van de bruto goud-productie. Worden 

er nieuwe, voor ontginning geschikte ligplaatsen ontdekt, dan is de be- 

leening grooter; de vinder van nieuwe goudvelden ontvangt van re- 

geeringswege eene belooning tot een maximum van f 24.000. 

Het benoodigde hout mag op onbeleend domein vrij geveld worden. 

Waterleidingen, rails enz. mogen zelfs op privaatbezittingen aangelegd 

worden, het bedrag der vergoeding, aan den eigenaar uit te keeren, 

wordt door den staat geregeld. 
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Het gewonnen goud is in drie koloniën aan een uitvoerrecht onder- 

worpen van f 38.50 tot f 48 per kilogram. Een gevolg van dezen 

maatregel is, dat het grootste gedeelte van het uitgevoerde goud in 

Australië zelf reeds tot de grootst mogelijke zuiverheid wordt gebracht. 

Ten einde den lezer in staat te stellen zich eenig denkbeeld te vor- 

men van de totale goud-productie in Australië, laat ik hier een paar 

tabellen volgen, waarvan de eerste de opbrengst der verschillende ko- 

loniën bevat, sedert de eerste ontginning tot December 1871 , de tweede 

tabel de produktie van een enkel jaar en wel van 1871, 
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Hoe belangrijk de goudproduktie van Australië, blijkens bovenstaande 

tabellen, ook moge zijn, de opbrengst belooft nog aanzienlijker te zul- 

len worden. Aan de wetenschap is het voorbehouden gesteenten exploi- 

tabel te maken, die met de thans gebezigde methoden voor de goud- 

productie verloren gaan, maar bovenal is het hare taak, door eene 

nauwkeurige kennis van de geologische en geognostische verhoudingen 

der goudvoerende lagen vingerwijzingen te verschaffen, die tot het ont- 

dekken van nieuwe goudvelden aanleiding geven. Betere middelen van 

communicatie in de bergwerk-distrikten zullen al mede het hunne toe- 

brengen om den oogst rijker te maken. Gewis, Polynesië is bestemd 

eenmaal eene groote rol te spelen in ’t maatschappelijk leven dezer 

aarde; wellicht dat na korter of langer tijd de beschaving, het ver- 

molmde Europa ontvluchtende, hier een nieuw centrum erlangt. Kli- 

maat en bodem maken althans het oostelijk en zuidelijk gedeelte van 

N. Holland tot een gewenschte verblijfplaats. 

Winterswijk, Jan. 1878. 



EEN BLADZIJDE UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE 

VORMVERANDERINGEN ONZER AARDE, 

DOOR 

Dr. B. VAN DER MEULEN. 

Wie beweren mocht, dat er evenwicht in de natuur bestaat tusschen 

de krachten, die het leven van planten en dieren beheerschen en den 

vorm der aarde en haar gedaanteverwisselingen wijzigen en bepalen — 

hem zou ik willen antwoorden, dat hij nooit ernstig heeft nagedacht 

over hetgeen rondom hem is en gebeurt. Waarheen hij zijn oog wendt, 

overal zou hiĳ beweging, vormverandering hebben opgemerkt, zoo hij 

slechts het geduld voor ernstige waarneming en rustig nadenken had. 

Wie zich zelf in rust waant, beweegt zich toch met de aarde rondom 

de zon in het planetenstelsel, waarvan onze aarde een deel uitmaakt, 

en: vergeet dat ieder deeltje van zijn lichaam in rustelooze beweging 

deelneemt aan de stofwisseling van het geheel. 

Terwijl wij rustig neerzitten en een zachte slaap over onze oogen 

neerstrijkt, volbrengen de organen voor de spijsvertering, de adem- 

haling en den bloedsomloop hun arbeid onder den rusteloozen invloed 

van spier- en zenuwwerking. Zonder dat wij het weten en gevoelen, stor- 

ten zich de voedingssappen, bij de spijsvertering ontstaan, in het bloed 

uit, dat door het lichaam stroomt en ieder weefsel drenkt en sterkt 

met de essence der voedingsvochten. En zonder dat wij het bemerken, 

zuivert datzelfde bloed, dat hier opbouwt en voedt, ginds ons lichaam 
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van de afgewerkte weefselbestandeelen en geeft een verjongd aanzien 

aan het oude kleed, waarin wij leven en wonen. Geen oogenblik is 

aan te wijzen, waarop ons lichaam in volmaakte rust, den toestand 

van volkomen evenwicht nabij is. Noch tijdens het leven noch in den 

dood. Want zoodra hebben niet de organen hun arbeid geëindigd, ot 

dezelfde krachten, die eens hun werkzaamheden regelden en onder- 

hielden, werken samen om die organen af te breken en tot eenvou- 

diger vormen terug te brengen. Het organisch geheel verdwijnt en 

wordt gesloopt tot asch, die in den bodem of in de urne terugblijft, 

en tot gassen, die in de lucht in rustelooze vaart tot een nieuwe 

werkzaamheid geroepen worden. 

Zoo gaat het met ons lichaam, zoo ook gaat het met alles wat wij 

rondom ons zien. Het nieuwe kleed wordt oud, heeft eindelijk afgedaan 

en wordt gesloopt. De sterke meubelen van weleer, waarop wij ons 

veilig en aangenaam neervleiden om uit te rusten van een vermoeiend 

dagwerk, zij zijn langzamerhand te zwak om ons te dragen en vallen 

tot stof uiteen. De breede en dikke muren van dat oud adellijk slot, 

eens de trots van een middeleeuwsch geslacht, zij zijn verbrokkeld 

en vergruisd tot een onaanzienlijk stof, dat aan den voet der verval- 

len muren terug te vinden of door het water naar andere streken 

„weggespoeld en wijd en zijd verspreid is. 

Maar al dat atbreken aan den eenen kant gaat gepaard met een op- 

bouwen aan den anderen kant, en al dat gruis en stof, ’t welk afval 

is van het hier gesloopte gebouw, wordt ginds weer nuttig gebruikt 

tot het optrekken van een nieuwe woning voor plant of dier. Ook al 

bemerken wij het niet dadelijk, toch heeft het wetenschappelijk onder- 

zoek geleerd — en het is een der heerlijkste uitkomsten van dat on- 

derzoek — dat geen stofdeeltje nutteloos verloren gaat in dien stroom 

van veranderingen. Al verliezen wij de stof in haar rustelooze bewe- 

ging dikwijls uit het oog, al herkennen we haar niet dadelijk in al 

de verschillende gedaanten, die zij voor ons oog aanneemt, een ana- 

lyse der dingen wijst haar bestaan, haar gedaanteverwisseling aan 

en haar aandeel in de organisatie van het geheel. Een enkele maal 

zelfs duikelt de stof in dien stroom van veranderingen weer naar de 

oppervlakte in denzelfden vorm, waarin wij haar het eerst leerden 

kennen. En zoo wij haar gedaanteverwisselingen nauwkeurig kebben 

gevolgd, dan verheugt het ons een oude bekende terug te zien en 

begroeten wij haar met blijdschap. Het is hier als met een oude kennis 
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uit onze jongensjaren. Wij kenden hem in dien tijd volkomen, in al 

zijn uiterlijke en innerlijke eigenschappen, en groeiden samen op. Maar 

in den stroom van het maatschappelijk leven opgenomen, werden wij 

van elkander verwijderd. Nochtans volgen wij onzen vriend met be- 

langstelling en liefde. In aanraking met de meest verschillende ele- 

menten uit het maatschappelijk leven, ondergaat hij inderdaad belang- 

rijke veranderingen. Hadden wij hem niet nauwkeurig gevolgd, wij 

zouden hem in al die verschillende vormen niet meer herkend hebben. 

Voor ons echter, die hem van nabij gekend hebben, toont hij zich- 

nu en dan weer denzelfden mensch van vroeger jaren. Een eerlijk 

woord, een goede daad bewijst dat oprechtheid en goede trouw nog 

altijd den grondtoon vormt van zijn innerlijk wezen, en daarin be- 

groeten wij weer onzen ouden schoolmakker. Zoo ook is het ongeveer 

met de stof. In aanraking en verbinding met de vreemdsoortigste 

elementen, verandert voortdurend haar uiterlijk, maar het wezen der 

stof blijft onveranderd. In cirkels loopt zij rond in de wereldruimte, 

soms in enge en dan weer in zeer wijde banen, nu eens langzaam 

en gemakkelijk te volgen, dan weer snel en onnavolgbaar. 

“% Een vloeit op het ander in 

En vormt een cirkel, die terugdraait naar ’t begin.” ! 

Een enkele maal in haar beweging gestoord, ligt zij soms eeuwen- 

lang rustig in de diepte neer, om door een nijvere hand te voorschijn 

gebracht en dienstbaar gemaakt te worden aan den vooruitgang van 

het menschelijk geslacht. 

De koolstof, die in de voorhistorische tijden als koolzuur zich in de 

lucht vermengde met stiksof en zuurstof, is in de planten van dien 

tijd neergelegd en in den schoot der aarde begraven. Eerst nu, na 

eeuwen van betrekkelijke rust, aanschouwt de kool het daglicht en 

keert zij in de haarden onzer stoomwagens en -schepen terug tot den 

vorm, dien zij voor eeuwen had. 

Slechts de tijd verschilt, waarin de cirkelbanen door de stof door- 

loopen worden, maar vroeg of laat keert zij tot hetzelfde punt te- 

rug, vanwaar haar gang begon. En daartoe werken al de krachten in 

de natuur mede. Zonder verlies van stof en krachten, verjongen en 

' Bilderdijk, “De ziekte der geleerden” 
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verouderen de vormen, kleurt zich het kleed der natuur op nieuw en 

verbleeken hare tinten. De frissche lente, vroolijk door het jonge le- 

ven in haar duizendvoudige kleuren van bladeren en bloemen, ruimt 

haar plaats in voor den zomer, die met zijn verzengende, dorstende 

stralen het jonge leven tot rijpheid brandt en voorbereidt tot den dood 

die met den herfst en winter in zal treden. Zoo wisselen dood en le- 

ven, leven en sterven gestadig elkander af. 

In die duizendvoudige vormveranderingen van doode en levende licha- 

men, door dezelfde krachten te voorschijn geroepen in de eenmaal voor- 

handen stof — daarin ligt de schoonste harmonie, de heerlijkste open- 

baring der natuur. 

Overal harmonie, maar nergens evenwicht. Een evenwicht van natuur- 

krachten veronderstelt een doodsche rust, een volkomen bewegingloos- 

heid, die wij nergens waarnemen. Eerst wanneer de krachten met elk- 

ander in botsing zijn in verschillende richtingen en met ongelijke sterkte, 

kan het leven en de beweging, van welke wij ieder oogenblik getuige 

zijn, volgen. Dan zelfs is het mogelijk dat de hardste rotsblokken ver- 

brokkeld worden en tot gruis uiteen vallen, en dat de kale rotswand 

tot een zacht, groen mostapijt of tot een verkwikkende weide wordt. 

Bij den eersten oogopslag moet het haast ongelooflijk schijnen, dat 

die ijzerharde rotswanden voor verbrokkeling vatbaar zijn. Dor en ruw als 

zij zijn, gelooven wij niet, dat op die kille wanden, die, afkeerig van 

de koesterende warmte, het zonlicht terugwerpen in de ruimte, ooit een 

gras- of mosplantje het levenslicht zal zien. En toch, de tijd leert 

ons het tegendeel. 

Luchten water beide beginnen al spoedig hun vernielingswerk. Langzaam 

maar zonder ophouden knaagt de zuurstof der lucht aan het kristallijn ge- 

steente van kiezel , ijzeroxydule en kalk, en brengt beweging in de massa, 

die tot een bruin stof uiteenvalt. 

Inmiddels vangt ook haar bondgenoot, het water, zijn arbeid aan. 

Het bruine stof, door de lucht uitgegraven, wordt weggespoeld en naar 

lagere streken afgevoerd, en het eerste kuilje, de eerste groeve of spleet 

door het water opgevuld. Zonder ophouden herhaalt zich deze arbeid. De 

groeven en kuilen groeien in aantal en kruisen elkaâr. Zij worden wijder 

en dieper. Wanneer het water tot ijs stolt, vast wordt en zich uitzet 

in die kuilen, laat het zijn vernielende kracht blijken. 
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Er brokkelen stukken van de staalharde rotswanden af en tuimelen 

in de diepte neer of blijven op de zacht glooiende berghelling hun slooping 

wachten. Soms ook, wanneer het zachte klimaat die kracht aan het water 

niet gunt, brandt de zon het gesteente stuk na de afkoeling gedurende 

den nacht. Door inkrimping bij nachtelijke afkoeling en door uitzetting in 

de verzengende stralen van de tropische zon, knapt en springt het 

gesteente tot brokken uiteen. De ongelijksoortige mineralen die den berg- 

kruin samenstellen geraken vrij en worden meer dan ooit der werking 

van lucht en water prijs gegeven. Naarmate de oppervlakte der gesteenten 

en der bergwanden zich uitbreidt door kuilen en scheuren, kammen en 

spitsen, grijpen die beide vernielende elementen steeds verder om zich 

heen. Aan de mechanische krachten van het water paart zich welhaast 

de ontledende kracht. 

_De veldspathen der alkalien ', vroeger met kwarts en glimmer tot 

een mengsel vast vereenigd, worden losgemaakt en uit het dub- 

bel silicaat van Kiezelzure alwinaarde en kiezelzure kali, resp. natron, 

het laatste deel gansch opgelost. Alleen de kiezelzure aluinaarde, de 

kaolin, ° blijft onoplosbaar achter. Fijn en wit als meel vormt zij nu reeds 

een welkomen bodem voor de ontkieming van enkele gevleugelde zaadjes, 

die door den wind zijn opgenomen en in hun wilde vaart daar in die 

eerste aarde een rustpunt vinden. 

Inderdaad, de natuur verstaat meesterlijk de kunst om de hardste 

stoffen fijn te werken. 

De harde kalksteenbrokken, gebrand in onze ovens, vallen bij over- 

gieten met slechts een weinig water tot een stuifpoeder uiteen, veel 

fijner dan onze beste middelen tot verdeeling het vermogen. En zoo ook 

vallen de bijna diamant-harde graniet en gneiss-, porphier- en trachet- 

rotsen tot de sierlijk witte, fijn verdeelde kaolin uiteen, hier en daar 

met scherfjes van glimmer en kwarts vermengd, die elkander hebben 

losgelaten, toen eens het veldspaath-mineraal was aangetast en omgezet. 

Het eerste groen, door het gevleugelde zaadje aangebracht, vertoont 

zich reeds en breidt zich langzaam uit. De zaadjes, die van dat eerste 

groen afvallen, vinden welkome voedingsstoffen in de rottende overblijfsels 

van het voorgeslacht , en rijker wordt de bodem aan organische stoffen, 

die eerst ontbraken. 

Nochtans zullen slechts die berggesteenten een zuiveren kaolin-bodem 

* Orthoklas, Oligoklas en Sanidin. 

2 Onder de namen van pijpaarde of porceleinaarde misschien meer bekend. 



DE VORMVERANDERINGEN ONZER AARDE. 253 

kunnen vormen, welke een alkali-veldspaath bevatten. Zoodra ook dub- 

bel-silicaten van aluinaarde en kalk, baryt en magnesia deel uitmaken 

van het gesteente, eischt het ontledingsproces niet alleen de tusschenkomst 

van andere verbindingen, maar leidt ook tot andere producten. 

Waar de graniet- en gneis , porphier- en trachiet-gesteenten voor 

de werking zelfs van het zuivere water bezwijken, daar bieden syenset 

en groensteen , doleriet en basalt ' aan die werking volkomen weerstand. 

Eerst dan, wanneer het meteoorwater, dat als regenwater neervalt, 

koolzuur bevat, bezwijken ook de laatsten. In de kuilen of groeven der 

bergwanden verzameld, graaft het koolzuurhoudend water het gesteente 

dieper uit. De veldspathen der alkalische aarden worden losgemaakt van 

het omliggende mineraal, augiet of hoornblende, dat als onaantastbaar 

deel zich in brokstukken verstrooit onder de fijne overblijfselen der ver- 

weerde veldspathen, onder de kiezelzure aluinaarde , het vrij en amorph 

kiezelzuur en de koolzure alkalische aarden. 

Verder om zich heen griĳjpend, lost het koolzuurhoudend water een 

belangrijk deel van die koolzure aarden op en, doordringende in den 

bodem, geeft ’thet aanzijn aan de harde bronwaters. Wat na die op- 

lossing van koolzure aarden achterblijft, bestaat alzoo uit een mengsel 

van kiezelzure alwinaarde en vrij kiezelzuur, dat in een nieuwe aan- 

raking met alkali- of aard-alkalizouten de menigvuldigste verbindin- 

gen te voorschijn roept. 

Zoo kan ook deze laag van fijn verdeelde kleiaarde en vrij kiezel- 

zuur de bodem worden van een nieuw en jong leven op de eertijds 

kale rotswanden. Of, indien de berghelling, waarop de verweering 

plaats vond, steil was, dan zal zich de vruchtbare aarde in de diepte 

neerstorten met al de fragmenten van onaangetaste mineralen. Wij volgen 

1 Met het oog op het verschil in scheikundige samenstelling, kunnen de belangrijkste 

gesteenten, die de rotsblokken samenstellen, verdeeld worden in: 

l de kiezel-klei-alkalische gesteenten, waartoe behooren graniet, gneis , porphier 

en frachiet, en die bestaan uit eeu mengsel van drie mineralen: kwarts, glimmer en 

een alkali-veldspaath, of uit vrij kiezelzuur met dubbelsilicaten van alwinaarde, kali 

en natron, en sporen van kalk, magnesia en zer; 

2 de kiezel-ijzer-kalk-gesteenten, waarvan de voornaamste zijn: syeniet, groensteen, 

doleriet en basalt, en die bestaande uit de mineralen augiet of hoornblende met een alkali- 

of kalkveldspaath (Labrador). In deze groep van gesteenten treden kalk, magnesia , 

ĳzer en alwinaarde in verbinding met kiezelzuur tot silicaten op den voorgrond, 

terwijl kali en natron slechts in sporen worden aangetroffen, 
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haar daar in de diepte niet, maar vergezellen haar liever op den weg 

“dien zij doorloopt met het water, dat langs de helling stroomt en 

het verweerde stof en gruis in zich heeft opgenomen. 

Hier, waar de glooïing zacht en effen is, stroomt nog het water 

langzaam voort met al de fijne deeltjes, die daarin zweven; maar 

de helling wordt sterker en de stroom sneller in het kronkelend pad. 

Gruis en brokstukken vergezellen de wordende kleiaarde. Kwarts- 

“zand en keien, op den bodem van den stroom zich afslijtend en 

rondend, komen snel rollend tezamen en vermengen zich met het 

reeds troebele en grijze water. In breede watervallen storten van groote 

hoogten steenbrokken tot gruis, dat in snelle vaart meegesleurd wordt 

naar het wijde bekken, de zee, die alles als in een onverzadigbaren 

muil opneemt. Hier wordt de bergstroom in zijn wilde vaart gestuit 

en een deel der stof keert tot rust. Eerst zinkt de zware stof, reeds 

aan de monding der rivier in Deltavorm; de lichtere deeltjes worden 

nog een eindweegs voortgezweept, maar zetten ook eindelijk zich neer. 

Onder deze verspreiden zich zand en klei het verst. En zoo al rust 

voor deze mogelijk was, toch duurt die rust op den ondiepen zeebo- 

dem niet zeer lang. De wroetende en woelende golfslag brengt telkens 

het zand en de klei in beroering en slaat het naar de kust, waar 

zich het zand tot duinen ophoogt en de klei als een vruchtbare grond 

achter een kunstmatig opgeworpen dam aan de zee ontwoekerd wordt. 

Het behoeft ons niet te verwonderen, dat noch de klei noch het 

zand of alleen uit kiezelzure aluinaarde, of uit zuiver kwartsgruis be- 

staat. Want van gemeenschappelijken oorsprong en door dezelfde krach- 

ten voortgedreven, is het duidelijk dat nog de onverweerde overblijfselen 

van het oorspronkelijk gesteente in beide min of meer zullen voorkomen. 

Daarbij voegen zich nog de overblijfselen van organische wezens, die 

zij op hun weg hebben ontmoet en in zich opgenomen. ! 

1 Ter vergelijking van zand- en kleigronden laat ik hier de samenstelling van twee 

dergelijke gronden volgen. 
Zandgrond. Kleigrond. 
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Maar wat onze verwondering meer verdient, is het verschijnsel, 

dat zich hier een dorre onvruchtbare zandbodem vormt, waar het 

grasplantje kwijnt en sterft, ginds daarentegen, binnen een halfuur 

afstands, aan een ander deel der kust, de vette kleigrond met zijn 

rijkdom aan voedingsstoffen. Wij weten het, dat op verschillende plaat- 

sen van ons land de dorre zandvlakte zoo na aan de vette weide 

grenst, dat een forsche sprong ons uit het mulle zand naar de kneed- 

bare klei overbrengt. Het ligt dus voor de hand, dat onder sommige 

omstandigheden zand en klei zich met elkander kunnen vermengen en 

zich gelijktijdig zullen afzetten, wanneer een sterk bewogen watermas- 

sa plotseling tot rust komt. 

Is rust onmogelĳĳk voor de klei en het zand in de ondiepe streken 

der zee, vanwaar zij door de kabbelende golf steeds naar de kusten 

worden voortgestuwd, rustiger liggen die zand- en kleideeltjes, die op 

den diepen bodem hun toekomst afwachten. De golfslag grijpt zelfs bij 

hooge zeeën met schuimende koppen niet diep genoeg, om in dien af- 

grond dat stof op te zweepen en voort te jagen. Het bezinksel wordt 

daarvoor dan ook te vast. De hooge watermassa, die daarboven staat, 

perst die allerfijnste deeltjes van zand en klei tot eene stevige massa 

sterk ineen. Bindmiddelen treden op, om van het eertijds losse zand 

een harden zandsteen te vormen en de zachte klei tot een leigesteente 

te verharden. Gelijk het cement, bij de scheikundige werking zijner 

deelen , tot een iĳzervast gesteente verhard toetreedt — zoo ook vormen 

zich daar in de diepte der zee reeds de bouwstoffen onzer woningen, de 

leiplaten onzer daken. Zij wachten nu nog slechts op een geweldige 

worsteling tusschen de elementen der aarde, om met een vulkanische 

uitbarsting omhoog geworpen te worden, ver boven de oppervlakte 

der zee, tot een nieuw berggevaarte met zijn onpeilbaren afgrond. Of 

ook, langzaam maar zeker rijzen de nieuwe berggesteenten met den 

bodem der zee omhoog, bereiken de oppervlakte en stellen zich be- 

schikbaar voor de nijvere handen van het tegenwoordig geslacht. 

Langzaam maar zeker hebben Aier opheffingen, ginds verschuivin- 

Zandgrond. Kleigrond. 
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gen en verzakkingen van den bodem plaats. Waar voor eeuwen een 

berggevaarte van onmeetbare hoogte de wolken kuste, gaapt uu een 

afgrond, onpeilbaar diep. De voorhistorische zeeën met woesten en 

wilden golfslag en zilveren kruinen — zij hebben plaats gemaakt 

voor de groene en bloeiende weiden van onzen tijd. En grootsche 

bosschen met hun statige dennen en met sierlijke palmen zijn in 

de diepten verzonken en overstroomd door bruisende en schuimende 

wateren, die met hun bezinksel van klei en zand het schoon verleden 

dier trotsche flora trachtten uit te wisschen ook voor de verste toe- 

komst. Te vergeefs evenwel. De heerschappij van het water nam eens 

een einde. Op de verzinking van den bodem volgde na eeuwen een ver- 

heffing. Onwillig maar gedwongen, week het water terug en zocht een 

ander grondgebied voor zijn vernielend geweld. Waar eens een flora 

stond, trotscher en indrukwekkender dan ooit ons oog verrast, daar 

verrees een nieuwe flora minder trotsch en hoog, maar van een fris- 

scher groen en een helderder tint. Als mummies treden in de hooge 

veenen de vertegenwoordigers van het grijs verleden te voorschijn, 

soms wild dooreen geworpen, maar soms ook vastgeworteld in den 

vasten bodem en met gebroken hoofden. Als zwarte kool verhalen zij 

ons hun grootsch verleden en spotten met het geweld van het water, 

dat al zijn gruis, zijn zand en klei over hun hoofden uitstortte. En 

wat in vroegere eeuwen gebeurde, heeft ook in onzen tijd nog altijd 

plaats. De geologie van den laatsten tijd heeft onbetwistbaar aange- 

toond, dat dezelfde krachten, die in voorhistorische tijden den vorm 

der aarde wijzigden en bepaalden, ook nu nog werken, ongestoord en 

onvermoeid. Zonder ophouden worden bergen geslecht en zeeën ge- 

dempt, niet merkbaar voor onze oogen, maar zoo langzaam en zeker 

als de droppel, die van de dakgoot valt, den hardsten steen uitholt 

en verbrijzelt. Ons nageslacht zal de aarde in andere vormen aan- 

schouwen, even zeker als wij haar thans in andere vormen zien dan 

het vroege voorgeslacht. 

“De natuur geeft aan elk tijdstip van den dag en van het jaar een 

eigenaardig schoon, en van den morgen tot den nacht, gelijk van de 

wieg tot aan het graf, ziet men een reeks van veranderingen zoo zacht 

en zoo geleidelijk, dat men haar voortgang nauwelijks gewaar wordt.” 

Zoo zegt DICKENS ergens in zijn ‘Nicolas Nickleby”, en wij zeggen 

't hem gaarne na. 
Sappemeer, 1879. 
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KOOLZURE KALK IN EN OP DE AARDE, 

DOOR 

Dr. G. H. LEIGNES BAKHOVEN. 

Het is een bekend feit, dat van enkele scheikundige grondstoffen 

(elementen) vormen kunnen bestaan, die onderling in eigenschappen 

verschillen. 

Zoo is, om een voorbeeld te noemen, het hardste lichaam, dat wij 

kennen, namelijk de prachtig schitterende, kostbare diamant, schei- 

kundig hetzelfde als het uiterst zachte, donker gekleurde graphiet, 

dat, tot vaste platen samengedrukt, tot potlood verwerkt wordt. Zoo 

is ook de giftige, gemakkelijk ontbrandbare, geelwitte phosphorus schei- 

kundig hetzelfde lichaam als de roode, niet giftige phosphorus, die 

eerst bij 260? C. ontvlamt. Men duidt dit verschijnsel aan door de uit- 

drukking allotropze. 

Ook bij sommige scheikundige verbindingen neemt men iets dergelijks 

waar, namelijk verschil in physische eigenschappen bij dezelfde schei- 

kundige samenstelling. 

Hen goed voorbeeld daarvan levert ons de koolzure kalk. Deze verbin- 

ding toch komt voor in lagen van aanzienlijke dikte in de korst der aarde, 

en tevens in uiterst sierlijke kristalvormen tusschen andere gesteenten 

verspreid. Onder duizend verschillende vormen treffen wij haar in het 

planten- en dierenrijk aan. Wij wenden haar aan als bouwsteen, ter 

17 
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bereiding van metselkalk en cementen, en tot sieraad. Wij gebruiken 

de glasheldere kristallen van koolzure kalk in optische instrumenten 

en bewonderen de grillige gedaanten der druipsteenen, die mede uit 

koolzuren kalk zijn opgebouwd. | 

Wanneer wij het fijne, zachte en vormlooze krijt naast een kleurloos 

en doorzichtig kristal van kalkspaath plaatsen, of het fraai gepolijste, 

harde marmer vergelijken met den zachten lithographischen steen, of 

den sprudelsteen van Karlsbad met het dichte en zachte oolithge- 

steente uit de Jura-periode, zouden wij waarlijk niet vermoeden, dat 

al deze verschillende stoffen scheikundig zóó nauw aan elkander ver- 

want waren. 

Weinige verbindingen zijn dan ook bekend, die onder zóó velerlei 

vormen en zóó algemeen verspreid, zoowel in de korst der aarde, als 

in de levende natuur voorkomen; weinige zelfstandigheden worden er 

aangetroffen, die men in zóó groote hoeveelheden vindt en tot zooveel 

verschillende doeleinden in de industrie aanwendt als koolzure kalk. 

Bovendien heeft deze verbinding tevens eene groote beteekenis in de 

zuivere wetenschap verkregen. 

Om deze redenen durf ik hopen, dat het niet onbelangrijk zal zijn, 

hier een en ander over koolzure kalk mede te deelen. 

In de eerste plaats dienen wij ons dan met den scheikundigen bouw 

en de samenstelling der verbinding eenigermate nader bekend te maken. 

De wetenschap noemt deze verbinding thans calciumcarbonaat; doch 

daar zij vroeger koolzure kalk heette en ook tegenwoordig onder dezen 

naam nog goed bekend is, moge de uitdrukking koolzure kalk hier be- 

houden blijven; te meer daar hier niet de zuiver scheikundige verbinding 

bedoeld wordt, maar de stof, zooals zij, niet zelden door inmengselen 

verontreinigd, in de aarde gevonden of in de industrie gebruikt 

wordt, en dus niet geheel hetzelfde lichaam is als calciumcarbonaat. 

De naam koolzure kalk, of koolzuur calcium , geeft reeds dadelijk aan, 

dat de verbinding uit twee hoofdbestanddeelen, koolzuur en kalk, op- 

gebouwd is. 

Onder kalk verstaat men de zuurstofverbinding van het metaal cal- 

cium, een metaal, dat snel en gemakkelijk door zuurstof, waterdamp 

en koolzuur, dus door den dampkring aangetast wordt en tot heden 

in het dagelijksch leven of in de industrie van geene beteekenis ge- 

worden is. 

De kalk blijft achter, wanneer men krijt, marmer, schelpen van buik- 
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pootige of plaatkieuwige weekdieren, kluitkalk, enz. , onder genoegzaam 

doorvoeren van lucht en waterdamp aan eene hooge temperatuur bloot- 

stelt, of, zooals men gewoonlijk zegt, wanneer men kalk brandt. Versch 

gebrande kalk zwelt met weinig water aangelengd op en vormt, onder 

ontwikkeling van eene groote hoeveelheid warmte, eene dikke brij. Heeft 

de verhitting niet gelijkmatig genoeg plaats gehad, of waren te veel 

kiezelzuur, magnesia en andere verontreinigingen voorhanden, dan is 

de brij te mager, niet vet genoeg, om, met uit hoekige korrels bestaand 

zand vermengd, bij het metselen boven water gebruikt te worden. 

Water, waarmede men de kalk na het blusschen schudt, neemt 

eene vrij groote hoeveelheid kalk (thans in calciumhydroxyde overge- 

gaan) op; zulk water heet kalkwater. Voegt men nu bij dit kalkwater 

zuringzuur, of liever eene oplosbare verbinding van dit zuur, b.v. zuring- 

zuurammonium, dan wordt eene in water onoplosbare verbinding, zuring- 

zure kalk, gevormd; er zal dus een neerslag ontstaan. Door vrije zuren, 

zoutzuur of azijnzuur, wordt de laatstgenoemde verbinding ontleed, en 

de kalk gaat met het toegevoegde zuur tot eene in water oplosbare 

verbinding over; dus zal het bezinksel, door zuringzuurammonium in 

kalkwater gevormd, door vrij zoutzuur opgelost worden. Deze proef kan 

ons dienen, om aan te toonen dat in kalkspaath, marmer, enz, kalk 

voorkomt. Daar deze lichamen echter in water in te geringe hoeveelheid 

oplosbaar zijn, tasten wij marmer of krijt vooraf door zoutzuur aan. 

Onder opbruisen wordt een kleur- en reukloos gas (koolzuur) ontwikkeld, 

wanneer men marmer door zoutzuur ontleedt en,na het vrije zuur, dat 

nog voorhanden kan zijn, door kalihydraat verzadigd te hebben, ver- 

krijgen wij door toevoeging van zuringzuurammonium een bezinksel 

van dezelfde samenstelling en dezelfde eigenschappen als het neerslag, 

dat uit kalkwater gevormd werd. 

Thans moeten wij nog nader kennis maken met het gas, dat vrij- 

komt, 

Het kleur- en reuklooze gas, dat bĳ de ontleding van marmer 

door zoutzuur in vrijheid gesteld wordt, onderscheidt zich van zuurstof- 

en waterstofgas, doordat het noch de verbranding onderhoudt, noch 

zelf brandbaar is, en van stikstofgas, doordat koolzuur kalkwater 

troebel maakt. 

Het bezinksel, door het ontwijkende gas in kalkwater ontstaan, wordt 

onder opbruisen en het ontwikkelen van een gas door zoutzuur ontleed ; 

de vloeistof wordt weder helder. Het neerslag was toe te schrijven aan 
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het vormen eener verbinding, die, onoplosbaar in water, zich geheel 

gedraagt als koolzure kalk. 

Het gas, dat door inwerking van vrije zuren op marmer in vrijheid 

gesteld wordt, is de hoogste zuurstofverbinding van koolstof. Verbran- 

ding van diamant en graphiet, van planten en dierlijke lichamen, door 

aanwending eener hooge temperatuur, doch ook langzame verbranding, 

zooals bij de ademhaling der dieren en bij verrotting, voorts verbranding 

van lichamen rijk aan koolstof, als vetten en vetzuren, waaruit de 

kaarsen bestaan, geven dus aanleiding tot het optreden van deze zuurstof- 

verbinding van koolstof, gewoonlijk koolzuur genoemd. 

Laten wij de gassen, die bij onze uitademing in den dampkring ont- 

snappen, of de gassen, die door het branden eener kaars- of gasvlam 

ontstaan, door kalkwater strijken, dan vormt zich evenzeer een neerslag ; 

er vormt zich weder koolzure kalk. 

Ontleding van koolzure kalk, verbranding, ademhaling en verrot- 

ting zijn dus de oorzaken, door welke koolzuur vrijkomt. In de korst 

der aarde besloten, kan het koolzuur, vooral wanneer de warmte, door 

scheikundigen arbeid opgewekt, de spanning van het gas aanzienlijk 

doet toenemen, medewerken tot het opheffen en scheuren van aardlagen. 

Dus zal het ook uit de korst der aarde in den dampkring treden, zooals 

o.a. bij de Laacher-See, of in eene enge ruimte hangen blijven, zooals 

o. a. in de Hondsgrot bij Napels. Bij elke vulkanische uitbarsting ont- 

snappen groote hoeveelheden koolzuur uit den krater. Hoe ontzaglijk 

groot moet derhalve de hoeveelheid koolzuur wel zijn, die aanhoudend 

gevormd wordt! Maar in den dampkring gekomen, wordt het weder 

ontleed. Het zijn de groene deelen van de planten, die, onder inwer- 

king van het zonlicht, het koolzuur uit den dampkring opnemen, om 

de koolstof vast te houden, die wij dan weder in zetmeel, aardappel- 

meel, tarwemeel, enz. terugkrijgen, terwijl een deel van de zuurstof 

van het koolzuur aan den dampkring teruggegeven wordt. Het zijn 

dus de groene deelen van de plant, die, onder inwerking van het zon- 

licht, den dampkring van koolzuur zuiveren. 

Koolzuur is zwaarder dan lucht en kan in een vat, dat met de opening 

naar boven staat, vrij langen tijd bewaard worden; door het vat, waarin 

het koolzuur is, om te keeren, kan men het gas in een ander vat, met 

lucht gevuld, overgieten. Daar eene vlam, in koolzuur gebracht, uitgedoofd 

zal worden, kan men met zulk een vlam gemakkelijk aantoonen, dat 

het koolzuur in het vat is overgegaan, dat het laagst geplaatst was. 
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Door samenpersing en afkoeling kan het koolzuur ook in den vasten 

staat overgebracht worden. Bij het verminderen van drukking, of zachte 

verwarming zal het saamgeperste koolzuur snel den gasvorm weder aan- 

nemen en eene groote spankracht verkrijgen. De kracht, waarmede het 

koolzuur zich dan uitzet, is hoogst aanzienlijk. Wij zouden heel wat 

meer brandstof moeten gebruiken, om aan waterdamp zoo groote span- 

kracht mede te deelen. Wanneer wij dus het zich uitzettend koolzuur 

aanwenden om den zuiger van machines in beweging te brengen, dan 

zal, in vergelijking met het gebruik van waterdamp, veel kostbare 

brandstof gespaard kunnen worden. 

Dr. Berns heeft zulks beproefd en voorgesteld om, in plaats van door 

stoom, machines door koolzuur te drijven. Hoe het thans met deze 

veelbelovende zaak staat, is mij niet bekend. 

Koolzuur is in water oplosbaar, en vooral bij hoogere drukking kan 

water een zeer aanzienlijk volumen daarvan absorbeeren. De frissche en 

aangenaam prikkelende smaak van koolzuurhoudende, mousseerende 

dranken is ons bij het seltzer- en spuitwater, enz. wel bekend. 

Wij noemden het gas, dat door zuren vrijgemaakt wordt uit marmer 

of uit krijt, koolzuur, een zuur dus; is deze naam goed gekozen? 

Als scheikundige verbinding mag het gas dezen naam niet dragen, en 

moest kooldioxyde genoemd worden; toch heeft dit oxyde in enkele 

opzichten de eigenschappen van echte zuren. Zoo kleurt het blauwe 

planten-kleurstoffen rood en verbindt zich met bases tot zouten, 

evenals zulks door zuren en zure oxyden (anhydriden) geschiedt. Be- 

schouwen wij het gas als een zuur, dan moet dus thans nagegaan 

worden op welke wijze het zich gedraagt tegenover koolzure kalk, 

die door zuren ontleedbaar is. De proef leert, dat krijt, marmer, enz, 

in spuitwater, dus koolzuurhoudend water oplosbaar is. Voegt men 

bij kalkwater spuitwater, dan wordt de vloeistof troebel door de vorming 

van koolzure kalk; schudt men daarop de troebele vloeistof met meer 

spuitwater, dan verdwijnt het neerslag weder. Men beschouwt de thans 

opgeloste stof als een nieuwe verbinding, als dubbelkoolzure kalk. 

Daar, zooals wij zagen, in de korst, der aarde uitgebreide lagen van 

koolzure kalk voorkomen, verwondert het ong niet, dat in vele, ja 

bijea alle wateren dubbelkoolzure kalk gevonden wordt en wij dus zel- 

den drinkwater vinden en gebruiken zonder laatstgenoemde verbinding. 

Water, dat rijk aan koolzuur en zure verbindingen is, rijk aan 

zouten, die de werking der zuren ondersteunen, tast de lagen, die 
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uit koolzure kalk opgebouwd zijn, dus ook krachtiger aan, dan zuiver 

water zoude doen. Het water in zulke lagen indringende, maakt deze 

losser, spoelt voortdurend gedeelten, tot fijn slib omgezet, weg ; zuren 

en zouten in dat water voorkomend ondersteunen, bevorderen en ver- 

haasten het sloopen en wegspoelen, zoodat na verloop van tijd de 

bovenliggende, zoogenaamde hangende lagen, haar steun missende, 

inzakken en verschuiven, alles met zich slepend en vernielend, wat 

op en in deze lagen voorkwam, of door menschelijke vlijt was opge- 

bouwd en voortgebracht. 

Ziedaar een der oorzaken, die aanleiding geven tot verandering in 

de ligging der aardlagen. Misschien reeds gedurende eeuwen op voor 

ons schier onmerkbare wijze voorbereid, treedt het resultaat van die 

voortdurende werking soms plotseling en onverwacht voor ons op. Door 

de verandering in de ligging der aardlagen kan de loop der rivieren 

gewijzigd worden; het klimaat nu verandert, de verspreiding van die- 

ren en planten wordt eene andere, en zelfs het menschelijke geslacht 

ondervindt den invloed dier veranderingen. 

Wordt water, dat dubbelkoolzure kalk in oplossing houdt, gekookt, 

dan wordt de verbinding ontleed en, onder het vrijkomen van koolzuur, 

scheidt koolzure kalk zich af. Voedt men dus stoomketels met zulk 

water, dan zullen bodem en wanden van den ketel met koolzure 

kalk bedekt worden, hetgeen medewerkt tot de vorming van den zoo 

gevreesden ketelsteen. Water, dat dubbelkoolzure kalk bevat, is 

onbruikbaar als waschwater, daar kalk met de vetzuren der zeepen 

een moeilijk oplosbare verbinding vormt en het schuimen belet. 

De ontleding nu, die dubbelkoolzure kalk door verwarming onder- 

gaat, kan uitmuntend dienst doen tot het in vrijheid stellen van kool- 

zuur, o. a. voor mousseerende dranken. Het koolzuur op deze wijze 

vrijgemaakt (gewoonlijk gebruikt men dubbelkoolzure soda), is zuiverder 

dan het gas, dat door inwerking van zoutzuur of zwavelzuur op 

marmer of krijt verkregen wordt, daar deze laatste stoffen dikwerf 

met vreemde bestanddeelen doortrokken zijn en het koolzuur, dampen 

van het gebruikte zuur medevoerend , metalen vaten en geleidingstukken, 

buizen enz., eerder en krachtiger aantast dan zuiver en droog kool- 

zuur. De aanwending van dubbelkoolzure zouten en het gebruiken van 

glazen vaten en flesschen is eene goede verandering bij de bereiding 

van koolzuurhoudende dranken. De ontleding, die dubbelkoolzure kalk 

bij verwarming snel ondergaat, heeft bij gewone temperatuur langzaam 
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plaats; dus zal zich uit wateren, die deze verbinding bevatten, onder 

het vrijkomen van koolzuur, koolzure kalk afzetten. 

Niet zelden heeft het koolzuurrijke water in de natuur eene vrij 

hooge temperatuur, zooals bij Vichy en bij Wiesbaden, enz.; soms is 

de warmtegraad van het water veel lager, zooals dat van de Heppin- 

gerbron bij het badplaatsje Neuenahr aan den linkeroever van den Rijn. 

De hoeveelheid koolzuur uit laatstgenoemde bron ontwijkend, is zóó 

groot, dat niet zelden vogels, aangelokt door het frissche en borrelende 

water, neerstrijken om hun dorst te lesschen, maar plotseling, door 

het koolzuur omgeven, hier een snellen dood vinden. 

Bevatten zulke wateren nu dubbelkoolzure kalk, dan zal zieh kool- 

zure kalk op den bodem en langs de randen der bronnen afzetten, 

terwijl de kalk, als een fijn slib door de mechanische werking van 

water op kalklagen medege- 

voerd, elders weder bezinkt. 

Zeer verschillend zijn de vor- 

men, in welke de verbinding 

thans kan optreden, hier dicht, 

daar los en poreus, hier als spru- 

delsteen of zoogenaamde erwten- 

steen (fig. 1), ginds als poreuse 

tufsteen; bovendien worden alle 

voorwerpen in zulk water drij- 

vend of bezinkend , door kool- 

zuren kalk opgevuld en om- 

korst, zoo ook de overblijfselen 

van dieren, planten, schelpen, boomstammen, vruchten en bladeren. ! 

Erwtensteen gevormd uit Aragoniet. 

Zij worden ingesloten en opgevuld, en, al zal nu na verloop van 

eeuwen het organisch gedeelte verloren gegaan zijn, de vorm blijft be- 

waard. Uit vergelijkingen tusschen deze vormen en de thans levende 

soorten, leeren wij het verschil en de overeenkomst in maaksel kennen. 

Die inerustatiën, evenals andere fossielen, zijn gewichtige hulpmiddelen 

geworden tot het kennen van de geschiedenis der aarde, om de veran- 

deringen, die zij in den loop der eeuwen ondergaan heeft en de traps- 

gewijze ontwikkeling van het leven daarop na te gaan. 

1 Zoo in de bron van Saint Allyré bij Clermont in Fraukrijk; in Nederland in het 

meertje van Rockanje, enz. 
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Uit de oorspronkelijke, vaste gesteenten door langzame verweering 

en ontleding losgemaakt, is de kalk in verschillende verbindingen in 

de natuur verspreid. Een zeer aanzienlijk deel is in koolzure kalk 

omgezet, en deze kan, opgelost in water, dat zuren en zouten bevat, 

zooals het water in de bouwaarde, in de wortels der planten indrin- 

gen. Werkelijk vinden wij koolzure kalk (nevens andere kalkzouten) 

in de planten terug; soms als bekleedsel, zooals bij sommige wieren, 

koraalwieren (Corallinaceae), dikwijls in kristallen, rhomboöders, soms 

ook in kristalklieren, die, als zoogenaamde cystolithen, aan eenen 

steel van celstof met eenig kiezelzuur bevestigd, o. a. bij Ficus elas- 

tica, voorkomen. 

Zoowel met het water, als door het plantaardig voedsel, gaat kool- 

zure kalk ook in het lichaam van dieren over. Vandaar dat men bij 

vele en wel het meest bij lagere diersoorten koolzuren kalk als een 

voornaam en gewichtig bestanddeel aantreft. In het geraamte van ge- 

wervelde dieren, in de schaal der vogeleieren, in het harde bekleedsel 

van sommige schaaldieren, kreeften en krabben, in den koker van 

enkele kokerwormen, o. a. bij Serpula, komt de verbinding voor. 

Het is in eene kyste van koolzure kalk, dat de gevreesde spiraal- 

worm (Frichina spiralis) gedurende langen tijd, schijnbaar levenloos, 

in de spiermassa van een zoogdier opgesloten kan blijven, om , wanneer 

de omstandigheden gunstig zijn, d. i. wanneer door zuren, zooals het 

zure maagsap in de maag van een ander zoogdier, de spiermassa, 

en tevens het kalkhulsel aangetast en opgelost is, zijn verwoestend 

leven te hervatten. 

Ieder weet, hoe rijk de schelpen van vele weekdieren, Gasteropoden 

Fig. 2. 

A. ankerplaat. — B, anker van Synapta glabra. Naar SEMPER. — Bl, Snoer van kalk- 

lichaampjes van Chirodota violacea, — Al, een daarvan vergroot, 
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en Lamellibranchien, zijn aan koolzure kalk. Velen dier schelpen bevatten 

90 en meer procenten dezer verbinding. Doch vooral bij de dieren, die 

op nog lageren trap van ontwikkeling staan, vinden wij de koolzure 

kalk, tot beschutting en wapening of tot steun van uitwendige deelen , 

in duizenderlei vormen, dikwijls uitmuntende door kleur, fijnheid van 

bouw en sierlijkheid van gedaante. 

Niet alleen treft men verspreid liggende plaatjes, ankers , naalden, 

radertjes, balkjes, knodsen en staafjes met gekartelde, diep ingesneden 

en gezaagde randen aan, zooals bij de Holothurien (fig. 2), maar ook dik- 

wijls een tot een samenhangend geheel gevormd in- of uitwendig ge- 

raamte, Eene groote hoeveelheid koolzure kalk, ongeveer 92°/,, vinden 

wij onder verschillende vormen, ten deele als zoogenaamde skleriten (fig. 

3), in de harde koraalmassa, die de verdroogde overblijfselen der 

daarin besloten dierlijke weefsels bevat, waarop de jongere polypen 

voortbouwen, om na hunnen dood tot steun te dienen van de na- 

komelingschap, en die eigenaardige koraalbanken, riffen en atollen te 

vormen, die in den Indischen Oceaan en in de Stille Zuidzee in zóó 

Kalklichaampjes van verschillende Alcyonariën. Naar KÖLLIKER. 

onnoemelijk groot aantal gevonden worden, en ook in de korst der 

aarde zulke grootsche vormingen, als getuigen hunner werkzaamheid, 

achtergelaten hebben, Ook bij sommige soorten van sponsen (de kalk- 
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sponsen) treft men kalklichaampjes aan, die meestal in den vorm 

van drie of vierstralige staafjes voorkomen. 

Doch waar gesproken wordt van sierlijke gedaante, kleinheid van 

Fig. 4. 

/ 

‚iN | 
PANT \ ian CS 
An med 
had 

Ona 

Rotalia Veneta, van het strand der Zuiderzee. 

Naar HARTING. (80 maal vergroot.) 

Poraminiferen uit het krijt. (Sterk vergroot.) 

het individu, verscheidenheid 

in vorm, rijkdom, wat het 

aantal soorten en individuen 

betreft, moeten wij herinne- 

ren aan de milliarden we- 

zentjes, die, op den bodem 

der zeeën levend of daarop 

bezinkende en zoo meer of 

minder dikke lagen vormen- 

de, slechts met behulp van 

het mikroskoop zichtbaar zijn. 

Zij bestaan uit eene korrelige, 

structuurlooze slijm- of sar- 

codemassa; de meesten zijn 

bekleed met een hulsel van 

koolzure kalk; velen vertoo- 

nen, ook uitwendig zichtbaar, 

eene verdeeling of insnoering 

in een aantal vakjes, als zoo 

vele kamertjes (fig. 4en 5); van 

daar de naam Veelkamerigen , 

Polythalamia. In den wand dier 

kamertjes komen meestal tal- 

rijke openingen voor, uit 

welke de sarcodemassa als zoo 

vele vezelvormige pootjes, die 

eenigermate aan de fijne ve- 

zelen van wortels doen den- 

ken, naar buiten kan treden. 

Vandaar de namen van 

Gaatjesdragers, Foraminifera, 

en Wortelpootigen, Rhizopo- 

da. Bij genoegzame vergrooting gezien, herinneren hunne vormen ons 

aan schijfjes, rozenkransvormige staafjes, spiraalsgewijs gewonden slak- 

kenhuisjes, enz. Hun aantal is werkelijk verbazend groot; in één ons 
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zand van de Antilles afkomstig, werden niet minder dan 3,840,000 

stuks gevonden !, 

Na den dood van planten en dieren in den bodem neergelegd, uit 

zee bezonken, wordt koolzure kalk vermengd met klei, zand en met 

organische overblijfselen van andere dieren, — zoo van de aan de Fo- 

raminiferen nauw verwante en door EHRENBERG genoemde Traliedier- 

tjes, Polyeystinen of Radiolariën, wier schalen uit kiezelaarde be- 

staan, en bovendien met overblijfselen van Diatomeën enz.,— tot lagen 

gevormd, die soms tot eeuwenlange rust zijn gedoemd. 

Als wij nu echter bedenken, dat het leven op aarde zich het eerst 

in de allereenvoudigste vormen vertoonde, de laagst ontwikkelde dus 

reeds voorkomen in de oudste lagen, die overblijfselen en afdrukken 

van levende wezens bevatten; en wij verder bedenken, dat er ook 

later tijden geweest zijn, waarin de omstandigheden voor de ontwikke- 

ling en de vermenigvuldiging der Foraminiferen zeer gunstig schijnen 

geweest te zijn, dan verwondert het ons niet, dat uit alle verschillende 

perioden en tijdvakken, zoowel onder de oudere als onder de jongere 

lagen, die de ons bekende korst der aarde samenstellen, kalklagen 

worden aangetroffen. Van deze lagen noemen wij hier alleen de vol- 

gende: Grauwacke kalk, Devonische kalk, Steenkolenkalk, Wellenkalk , 

Schelpkalk, Stinkkalk, Oölith ?, Coralrag (uit koralen van de Jura- 

periode), Witkrijt, Tufkrijt, Nummulitenkalk, enz. 

Vele dezer kalkgesteenten worden als bouwsteen, stoepsteen, tot 

het branden voor metselkalk, voor cementen, als lithographische 

steen, als schrijfmateriaal, enz. gebruikt. De genoemde kalklagen zijn 

van zeer verschillend voorkomen; dicht, zacht, hoekig, korrelig, aard- 

achtig of hard, zijn zij nu eens in de korst der aarde diep verborgen, 

dan weder aan de oppervlakte blootgelegd, niet zelden tot hooge bergen 

en rotsen opgestapeld en opgeheven (krijtbergen van Albion, het eiland 

Rügen, enz); bergen, wier eigenaardige, schilderachtige gedaanten 

dikwijls herinneren aan muren, gedekt door uitgebreide vlakten, die 

vormen dragen tot kegels, torens, kasteelen en ruïnen gewijzigd. De 

kalklagen gevormd uit de overblijfselen van planten en dieren en in 

l Zie “De Macht van het Kleine” door Prof. Dr. P. HArrinG. 

3 Oölith of kuitsteen bestaat uit bronsteentjes, die door een bindmiddel vereenigd 

zijn. De bronsteentjes zijn korreltjes zand door lagen koolzure kalk omgeven. Kuitsteen , 

uaar de eieren in de kuit van visschen, 
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den schoot der aarde neergelegd, blijven soms eeuwen lang in rust, 

maar kunnen vroeger of later weder aangetast en weggespoeld worden , 

om, hetzij elders weder afgezet, nieuwe lagen te vormen, hetzij in 

het planten- en dierenrijk verspreid, op nieuw deel te nemen aan het 

leven, om na dat leven weder in eeuwenlange rust over te gaan. Dat 

is de kringloop van koolzure kalk. 

Rijk aan fossielen zijn vooral die kalklagen, die uit overblijfselen van 

Foraminiferen en uit de aan deze nauw verwante Nummuliten opge- 

bouwd zijn. In de eerste plaats mogen dan de Krijtformatie van 

Champagne, Meudon, het eiland Wight, New-Yersey, den Pietersberg 

bij Maastricht, en de tertiaire lagen van het Pyreneesch gebergte, Noord- 

Afrika, het Himelaya-gebergte, de tertiaire bassins van Weenen, Lon- 

den en Parijs genoemd worden; wanneer men weet, dat sommige de- 

zer lagen van honderde meters dikte, op één kubieken voet meer dan 5 

milliarden Rhizopoden-schelpen bevatten ' (Gentilly bij Parijs). Uit deze 

lagen, dus uit de overblijfselen dezer mikroskopische wezentjes, is de 

grootste der Egyptische piramiden, zijn bijna geheel Parijs en vele om- 

liggende steden opgebouwd. 

BEEP PBNSDD 

Nummuliten uit de Pyreneeën. 

De Nummulitenkalk (fig. 6), die wij noemden, en die zulk eene belang- 

rijke rol hierbij speelt, bestaat uit de woningen van een der reuzen- 

soorten onder de Rhizopoden; de doorsnede van het schelpje bedraagt 

soms wel 2,5 centimeter. 

Aan DESJARDIN, DUJARDIN en vooral aan EHRENBERG en anderen dan- 

ken wij onze kennis van het leven, van den vorm en van de hoogst 

gewichtige beteekenis dier kleine sierlijke Foraminiferen. Hetgeen die 

! CARUS STERNE's Worden en Vergaan. Bewerkt door Dr, H, HARTOGH HEYS VAN 

ZOUTEVEEN. 
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mannen ons geleerd hebben, en ook in “De Macht van het Kleine” ! 

zóó duidelijk en helder wordt aangetoond, is wel geschikt ons een denk- 

beeld te doen vormen van het gewichtig aandeel, van de belangrijke 

rol, die de koolzure kalk in de levende natuur en in de korst der aarde 

vervult. 

Hier moge het ook nog de plaats zijn te vermelden, dat het 

gelukt is langs kunstmatigen weg vormen te verkrijgen, die vol- 

komen gelijken op vele kalklichaampjes, die in het dierenrijk gevon- 

den worden, en evenals deze koolzure kalk bevatten (Calcosphaeriten). ® 

Dergelijke vormen, bestaande uit koolzure en phosphorzure kalk, 

verbonden met eiwit en andere organische zelfstandigheden, buiten het 

leven gemaakt, zijn in gedaante en samenstelling gelijk aan vele der 

zoogenaamde kalklichaampjes, die in de levende dieren gevonden wor- 

den, bijvoorbeeld in de verschillende concrementen, in urine, gal, en ook 

in speeksel voorkomende, evenals de parelen en otolithen van sommige 

weekdieren, of de geplooide kalkplaten van het sepia-been bij eenige 

Cephalopoden. Waar wij dus spraken van kalkplaatjes, enz, moet niet 

altijd uitsluitend aan zuivere koolzure kalk, maar aan verbindingen 

van dit zout met organische bestanddeelen gedacht worden. Maar wij 

mogen niet te lang bij deze vormen stilstaan ; ons doel , een kort overzicht 

te geven van het voorkomen van koolzure kalk in en op de aarde, 

eischt dat wij verder gaan, wanneer wij de hoofdvormen, die reeds 

zoo talrijk zijn, op hoe oppervlakkige wijze ook, willen overzien. 

In geen geval mogen wij de werking van koolzure kalk in de bouw- 

aarde met stilzwijgen voorbijgaan. 

Koolzure kalk maakt de bouwaarde losser, meer poreus, beter toegan- 

kelijk voor lucht en water, beter tot gaswisseling geschikt, en verhoogt 

daardoor de werkzaamheid der voor den plantengroei noodige factoren in 

den bouwgrond. Vrije zuren worden gebonden, hunne schadelijke werking, 

waar zij in te groote hoeveelheid optreden, tegengegaan. Overblijfselen van 

planten en dieren, die zonder het toetreden van lucht niet in plan- 

ten voedende verbindingen overgaan, worden krachtig door koolzure 

kalk aangetast. De vorming van ammoniak, met behulp van de stik- 

' Prof Dr. P‚-HARTING. “De Macht van het Kleine.” 

2 Prof. Dr. P, HARTING. Recherches de morphologie synthétique, in Verh. d, Kon. 

Akad. van Wetenschappen, Dl. XIV , 1872. Leerboek der Vergelijkende ontleedkunde; 

Perste deel, Morphologie, blz. 167 en volgende, 



270 KOOLZURE KALK IN EN OP DE AARDE. 

stof dier overblijfselen, wordt bevorderd; doch daar de bodem beter 

toegankelijk geworden is voor lucht, dus voor de zuurstof, kan een 

deel van het gevormde ammoniak in salpeterzuur overgaan. Ammo- 

niakzouten en salpeterzure zouten zijn de gewichtige bronnen, die de 

plant van de voor haar leven zoo belangrijke stikstof voorzien. Ver- 

bindingen, die bestanddeelen bevatten, nuttig en noodig bij de voe- 

ding der plant, maar zelve ongeschikt om dóor de wortels opgeno- 

men te worden, kunnen door koolzure kalk ontleed worden; zoo zal 

phosphorzuurijzer phosphorzure kalk en koolzuurijzer leveren, en 

het zoo belangrijke phosphorzuur langs dien weg in de plant opge- 

nomen kunnen worden. Harde, moeilijke aantastbare silicaten, vaste 

gesteenten, moeten eerst door de inwerking van koolzuur en water- 

damp bevattende lucht en neervallend water verweerd en verfijnd worden. 

Door koolzure alkaliën bij hooge temperatuur ondergaan zij eene ge- 

wichtige verandering, zoodat het terugblijvende door zuren aantast- 

baar geworden is; men noemt deze laatste verbindingen: Zeolithen. De 

vorming van zeolithen heeft bij gewonen warmtegraad in de natuur uiterst 

langzaam plaats, het inwerken van koolzure kalk op silicaten verhaast 

haar ontstaan. In dit zeolith zijn de metalen kalium, natrium, ammo- 

nium, magnesium, enz, zoo belangrijk voor de plantenvoeding, aan kiezel- 

zuur gebonden; het bezit het vermogen door vlakte-aantrekking zouten 

en andere verbindingen vast te houden en tegen wegspoeling door in- 

dringend regenwater voor de planten te bewaren. Verdunde zuren en 

zure zouten, zooals deze in de bouwaarde voorkomen, tasten het zeolith 

aan en brengen het in scheikundige beweging. Doch ook door koolzure kalk 

wordt het zeolith veranderd, en wel zoodanig, dat de kalk voor de metalen 

kalium, natrium, enz. in de plaats treedt. Deze metalen gaan daarbij 

in meer oplosbare verbindingen over, kunnen dus ook beter aan de 

wortels der planten aangeboden worden. Maar, en dit is eene schaduw- 

zijde, nu kunnen de vrijgemaakte ammoniumzouten en salpeterzure 

zouten, en de uit het zeolith in vrijheid gestelde verbindingen ook eerder 

door indringend regenwater opgenomen en weggespoeld, en de bodem 

daardoor armer worden aan voedende bestanddeelen, 

Koolzure kalk heeft dus niet alleen invloed op den physischen toe- 

stand van den bodem, maar bevordert en wijzigt ook het chemisme in de 

bouwbare aarde, dat, éénmaal aangevangen, tal van verschillende schei- 

kundige processen opwekt; door deze worden over het algemeen beter 

oplosbare verbindingen of samengestelde mengsels gevormd. Door hare 



KOOLZURE KALK IN EN OP DE AARDE. a7d 

oplosbaarheid en doordat bovendien groote hoeveelheden van deze ver- 

bindingen gevormd kunnen worden, meer dan de planten kunnen opnemen, 

zal een groot deel weggespoeld worden; er zal minder voedsel voor 

volgende gewassen achterblijven. Men zal dus eerder eenen nieuwen 

voorraad voedsel voor de planten in den bodem moeten brengen ; kool- 

zure kalk kan dus ook aanleiding geven, dat de bodem eerder uitge- 

put wordt. Volgens euvis ' zoude elke bodem, die meer dan 9 procent 

koolzure kalk bevat, door meer daaraan toe te voegen niet verbeterd 

worden. Er zijn gronden, die zoo rijk zijn aan deze verbinding, dat 

zij door bevochtiging met zuren opbruisen (kalkgronden en mergels). 

Zulke gronden zullen dus met klei, zand en organische overblijfsels, 

humus en dierlijken mest, enz. vermengd moeten worden. Kalkmin- 

nende planten, zooals Gerst, Rogge, Klaver, enz. zullen op eenen zóó 

vermengden bodem uitmuntend gedijen. Het zal ons nu niet verwon- 

deren, dat het ten opzichte van den physischen toestand van den bo- 

dem niet onverschillig is, in welken vorm koolzure kalk toegevoegd 

wordt. Zeer dikwerf gebruikt men daartoe fijngemalen beenderen, die 

bovendien rijk aan phosphorzure kalk zijn. Maar ook de hoeveelheid kool- 

zure kalk verdient overweging, want deze verbinding kan, gelijk wij zagen, 

aanleiding geven tot het uitputten van den bodem. Evenmin als er één 

middel is tegen alle verschillende kwalen van het menschelijk lichaam , 

evenmin is koolzure kalk in alle gevallen en in iedere hoeveelheid ge- 

schikt tot verbetering van den bouwgrond. Alleen na behoorlijk ken- 

nis genomen te hebben van den physischen toestand en de chemische 

samenstelling van den bouwgrond, vooral van de daarin voorkomende 

silicaten, het zeolith, de hoeveelheid water en de geaardheid en samen- 

stelling van den ondergrond, kan men bepalen hoeveel koolzure kalk 

vereischt wordt, wanneer men een bepaald gewas verbouwen wil. 

Zooals wij reeds vroeger opmerkten, en zooals trouwens ieder weet, 

wordt kluitkalk, schelpkalk, steenkalk, enz. ter bereiding van metsel- 

kalk gebruikt. Tot het metselen onder water, voor metselwerk be- 

stemd om kelders en muren tegen indringend water te beschutten, 

moet men een kalkgesteente aanwenden, dat een zeker gehalte aan 

kiezelzuur of klei bevat, namelijk de cementen. Hiertoe dienen eenige 

1 Prof, Dr. Ge. 5. MUIDER. Scheikunde der bouwbare aarde, 
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in de natuur voorkomende gesteenten, als tras, Puzzuolane (poezzo- 

lane en santorinsteen) , die zonder voorafgaande verhitting als bestanddeel 

van watermortel of cement bruikbaar zijn; bovendien kunnen door het 

branden van sommige krijt- en kiezelzure zouten bevattende lagen, 

cementen verkregen worden, van welke de Portland-cement ons een 

voorbeeld kan zijn. Voor vele jaren werd ook hier te lande door cazrvs 

eene fabriek opgericht, waarin door branding van Y-slib een soort van 

cement werd vervaardigd, dat een door iĳjzeroxyd veroorzaakte roode 

kleur bezat, maar op den duur niet deugdelijk is gebleken te zijn. 

Daar echter bij het metselen en hardworden vooral aan koolzuurvrije 

kalk gedacht moet worden, laten wij het cement hier verder rusten 

en wenden ons liever tot den vorm, dien koolzure kalk aanneemt, 

wanneer deze verbinding in gesloten ruimten, zoodat het koalzuur 

niet ontwijken kan, aan eeno hooge temperatuur blootgesteld wordt. 

De verbinding gaat daardoor in een harden, dichten, goed polijst- 

baren vorm met kristallijne structuur over. Wij hebben namelijk 

daardoor een der belangrijkste mineralen, die uit koolzure kalk be- 

staan, het marmer, verkregen. Het marmer, dat als bouwsteen ge- 

bruikt wordt, dat de graven dekt en den roem der ouderen aan het 

nageslacht overbrengt; het marmer, waarin de beeldhouwer zijne ge- 

dachten uitdrukt, is niet anders dan korrelig-kristallijne koolzure 

kalk. Hoofdzakelijk uit kleine kalkspaath-kristallen opgebouwd, ver- 

schilt de structuur bij onderscheidene marmersoorten echter aanmer- 

kelijk; hoe fijner de korrel, des te witter, hoe grooter de korrel, 

des te doorschijnender is het marmer. Het heeft eene zoogenaamde 

saccharoïdische structuur, d. i. eene structuur als broodsuiker. Niet 

zelden is het marmer uit grovere korrels, of uit brokken opgebouwd 

(breccie-marmer), met organische stoffen en metaalverbindingen (ijzer) 

doortrokken en daardoor gekleurd, geaderd en gevlekt of gestreept; 

soms is het met andere mineralen, talk, serpentijn, vermengd, of men vindt 

er schelpen en andere overblijfselen van dierlijk leven in. Geen wonder, 

dat men een groot aantal soorten en variëteiten van marmer onderscheidt, 

wier namen, Brokatelmarmer, Verde antico, Nero antico, marmer 

van St. Anna, groote en kleine rouw, Lumachel (schelp) marmer, 

enz, op structuur, kleur en inmengselen betrekking hebben. Effen en 

kleurloos is kostbaarder dan bont en gekleurd marmer, maar toch werden 

oudtijds de witte marmersoorten opzettelijk met plantensappen door- 

trokken en gekleurd. Wie denkt bij het bespreken van dit mineraal 
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niet aan de groote meesters van ouderen en lateren tijd, een PHTDIAS , 

een THORWALDSEN en anderen, wier werken onvergankelijken roem 

verkregen hebben. 

Uit den berg Pentelikon bij Athene, den Marpina op Paros, uit de 

kleine, alleenstaande bergen in Toskane (Carrara), zijn de prachtigste 

marmersoorten, in stukken van aanzienlijke afmetingen, gehouwen. 

De Grieken gebruikten Pentelisch marmer voor zuilen en gebouwen, 

Parisch marmer voor beelden. De Romeinen hebben eerst het Carra- 

risch marmer in gebruik genomen; het polijsten werd niet vóór de 

5de eeuw uitgevonden en toegepast. 

Later (1846) zijn op verschillende plaatsen in Griekenland en den 

Griekschen Archipel nieuwe groeven opgespoord en oudere, die reeds 

sedert langen tijd verlaten waren, teruggevonden. Ook andere landen 

van Europa leveren marmer, zooals Tyrol, Saksen, Boheme, België, 

Zuid-Frankrijk, enz., die in de oudste en overgangsgebergten marmer 

bevatten. Van al de verschillende soorten en variëteiten, die van 

marmer onderscheiden kunnen worden, moge hier nog het Oostersch- 

albast of het omyx-marmer genoemd worden, dat, zooals men zegt, 

uit water, hetzij als eene soort druipsteen, hetzij door afzetting uit 

bronnen bezonken is. Algiers, Egypte en Perzië leveren ons dezen 

prachtvorm van koolzure kalk, die tot verschillende sieraden verwerkt 

wordt. Dat ook kunstmatige marmersoorten, nagebootst marmer, in 

den handel voorkomen, is genoeg bekend. 

Naast het marmer plaatsen wij den lithographischen steen van So- 

lenhofen uit de Juravormingen. De Juralagen zijn verbazend rijk 

aan kalkafzettingen, kalkbergen, kalkformaties; in dat langdurig en 

rustig tijdvak der geschiedenis onzer aarde speelt de kalk eene zeer 

gewichtige rol. Reeds noemden wij Oölith, Coralrag, Portlandkalk, 

enz.; de meeste dezer lagen zijn onuitputtelijk rijk aan fossielen. Tot 

deze vormingen nu moet ook de kalkschiefersteengroeve bij Solenhofen 

gebracht worden. Is de lithographische steen gelijkmatig, fijnkorrelig, 

goed te polijsten, dan is hij geschikt voor steendruk. De minder goede 

platen kunnen tot dakbekleeding en plaveisel dienst doen. 

In verscheidene planten, in sommige dieren , maar vooral in den schoot 

der aarde in en tusschen andere gesteenten, vinden wij koolzure kalk 

in prachtgewaad, in kristalvorm. Ook hier treedt ons een oneindige 

rijkdom aan vormen en kleuren tegen. Om het overzicht gemakkelijker 

te maken, merken wij ten eerste op, dat koolzure kalk in twee ver- 

18 
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schillende kristalstelsels voorkomt; evenals koolstof, zwavel, zwavel 

zure kalk, en zoovele andere elementen en verbindingen, is koolzure 

kalk dus tweevormig (dimorph). Koolzure kalk kristalliseert in het hexa- 

gonale en ook in het rhombische stelsel. Wanneer eene oplossing, 

die dubbelkoolzure kaik bevat, b.v. eene oplossing van koolzure kalk 

in koolzuurhoudend water, zonder verwarming, dus vrijwillig, ver- 

dampt, verkrijgt men kleine rhomboëders (hexagonale stelsel) van kool- 

zure kalk. In denzelfden vorm vindt men de verbinding, wanneer een 

oplosbaar zout van calcium, b. v. chloorcalcium, met een oplosbaar 

koolzuurzout, zooals koolzuurammonium, vermengd wordt; door dub- 

bele ontleding vormt zich dan koolzure kalk, welk zout, onoplosbaar 

in water, bezinkt, en na eenigen tijd gestaan te hebben, onder het 

mikroskoop gezien, uit kleine rhomboöders blijkt te bestaan. Vermengt 

men echter de twee genoemde oplosbare zouten bij hoogere tempera- 

tuur (100° C.), dan treedt koolzure kalk in rhombische kristallen op; 

bij 70° C. hebben de laatstgenoemde, bij 30° OC. de rhomboëders de 

overhand, mits de vloeistoffen niet te verdund zijn. Laat men vervol- 

gens een mengsel van koolzure soda en chloorcalcium smelten, en trekt 

men de massa met koud water uit, dan zullen rhomboëders, terwijl, 

wanneer men de massa met heet water behandelt, rhombische kris- 

tallen gevormd worden. Wanneer echter de oplossingen geconcentreerd 

zijn, of koolzure kalk in koolzuurhoudend water opgelost, in gesloten 

ruimten verhit wordt, in het kort, wanneer de omstandigheden gewij- 

zigd zijn, kunnen bij hoogere temperaturen rhomboëders verkregen 

worden. 

Ook als de kristallen niet uit vloeistoffen gevormd worden, kan het 

verschijnsel anders wezen. De rhombische kristallen blijven bij hoogere 

temperatuur minder goed bestaan. De warmtegraad, de hoeveelheid 

water, de drukking en de snelheid van verdamping, enz. hebben dus 

invloed op den vorm, in welken koolzure kalk optreedt. 

Van de twee genoemde kristalvormen is bij koolzure kalk de rhom- 

boëdrische de gewichtigste. De rhomboëder is een halfvorm van het 

hexagonale kristalsysteem, namelijk van de hexagonale piramide. 

Deze rhomboëder (R =P, 105’, 8’, fig. 7 A)) treedt zelden zelfstandig 

op, doch kan door splijten van alle kalkspaathkristallen verkregen worden; 

veelvuldiger echter vindt men den tegenvorm, den rhomboëder (— !/, Ra, 

fig. 7 B). Doch ook in eenen anderen hemiëdrischen vorm van het hexago- 

nale stelsel, den skalenoëder (fig. 7 C), wordt koolzure kalk gevonden. 
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De skalenoëder is de halfvorm van de di-hexagonale piramide, en is ge- 

makkelijk te herkennen aan den eigenaardigen zig-zag-loop der randkan- 

Fig. 7. 

<5 en 

A. Rhomboëder (R=P.). — B. Rhomboëder (—% R.). — C.Skalenoëder (R‚ 3 = r.). 

ten. In het algemeen kan men 4 verschillende typen aannemen , namelijk 

den rhomboëder, den skalenoëder bn, den zuilvorm en den hexagonalen 

tafelvorm. * Dat ook hier rijkdom aan vormen bestaat, leert ons het 

feit, dat er niet minder dan 41 verschillende rhomboëders, 85 skale- 

noëders en bovendien 750 combinaties der genoemde grondtypen be- 

kend zijn. Doch ook in zoogenaamde pseudogedaanten, d. z. vormen, 

die aan andere verbindingen eigen zijn, kan koolzure kalk gevonden 

worden; zoo in den vorm in welken aragoniet, anhydriet, coelestin, 

granaat, zwaarspaath voorkomen. Men vindt de fraaiste kristallen van 

kalkspaath, kleurloos en doorzichtig, wier hardbeid het midden houdt 

tusschen die van gips en vloeispaath, op IJsland, doch ook in den 

St. Gothard. Vandaar is de naam IJslandsche spaath af komstig. 

Aan een dezer kristallen nam ERASMUS BARTHOLINUS in 1669, het 

eerst het verschijnsel van dubbelbreking van het licht waar, hetgeen 

hij in zijn werk getiteld: “Experimenta Orystalli Fslandici, disdiaclastici, 

quibus mira et insolita refractio detegitur” (Kopenhagen), beschreven heeft. 

Wanneer men door een prisma van kalkspaath eene stip, of eene let- 

ter op papier geplaatst, beziet, neemt men in den regel twee beelden van de 

stip of de letter waar. De afstand tusschen deze beelden is niet alleen 

afhankelijk van den brekingshoek van het prisma, maar ook van de 

richting, in welke de stralen het kristal doorloopen. Een dezer stralen 

* Synopsis der Mineralogie und Geognosie von Dr. Fr. SENrT, 
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volgt de gewone wetten van breking, de wetten van DESCARTES (juister 

die van SNELLIUS); de brekingsexponent blijft voor dezen straal constant; 

voor den anderen bestaat geene onveranderlijke verhouding tusschen den 

sinus van den hoek. van inval en van den hoek van breking; deze 

laatste worät de buitengewone straal genoemd. De brekingsexponent 

van dezen buitengewonen straal is niet constant in verschillende rich- 

tingen, dus zal ook de voortplantingssnelheid ongelijk zijn en daardoor 

de invallende lichtstraal in twee stralen van verschillende snelheid ge- 

scheiden worden. Dit verschil in snelheid is een gevolg van ongelijke 

dichtheid, van ongelijkheid in moleculairen bouw der kristallen in 

verschillende richtingen. Waar zulk een verschil niet optreedt, zal dus 

geen dubbelbreking worden waargenomen. 

In kalkspaath vindt men slechts ééne richting (de optische as), in 

welke het licht zonder dubbelbreking, dus met gelijke snelheid, voort- 

geplant wordt, en daar de gewone sterker dan de buitengewone straal 

gebroken wordt, brengt men kalkspaath tot de éénassige, negatieve 

kristallen. Uit de constructie van den weg en het golfoppervlak der 

twee stralen in het kristal kan men aantoonen, dat de buitengewone 

niet altijd in het invallingsvlak blijft, zooals bij den gewonen straal 

steeds het geval is. Uit deze constructie heeft reeds in 1673 onze land- 

genoot CHRISTIAAN HUYGHENS de wetten van dubbelbreking afgeleid, doch 

eerst na de proeven van MALUS in 1811 en anderen, omtrent polarisatie- 

verschijnselen van het licht (de beide stralen door een dubbelbrekend 

kristal gegaan zijn gepolariseerd) werd het mogelijk, hetgeen van dub- 

belbreking bekend was, verder uit te breiden. Toen eerst bleek van 

hoeveel belang de waarneming door BARTHOLINUS gedaan en de daaruit 

door nvyemens afgeleide gevolgen waren voor het bestudeeren der licht- 

verschijnselen. Van grooten invloed zijn deze gegevens geworden bij het 

bepalen van den weg, dien het licht volgen zal, wanneer het door ver- 

schillende kristalplaatjes gaat, die onder bepaalde hoeken gesneden zijn. 

Veel heeft dit bijgedragen niet alleen tot de verdere beoefening der 

lichtverschijnselen, maar ook tot het kennen van den bouw ‘(ook den 

scheikundigen bouw) van gekristalliseerde lichamen. 

Het zijn de heldere, kleurlooze, doorzichtige kristallen van IJslandsche 

spaath, of dubbelspaath, die bij deze proeven in optische instrumenten 

_ uitmuntend dienst kunnen doen. 

Zooals wij reeds aangaven, vindt men van den koolzuren kalk, nevens 

de hexagonale vormen, ook rhombische kristallen. Door WERNER zijn 
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deze kristallen, naar de eerste vindplaats Aragonië, Aragoniet genoemd. ! 

Niet alleen door den vorm, maar ook door de splijtbaarheid, grootere 

hardheid, grooter soortelijk gewicht, enz. is koolzure kalk in deze ge- 

daante van kalkspaath onderscheiden. De rhombische zuil (oo P = M, 

116°, 10’) is hier de meest kenmerkende vorm, doch ook bij Aragoniet 

is het aantal afgeleide vormen en combinaties, tweelingen, drielingen, ja 

zeslingen, zeer groot. Kleurloos, of door iĳjzeroxyde, kobaltblüthe , mala- 

chiet, bitumen, wijngeel, roodbruin, rozerood, groen, bruin of violet 

gekleurd, is de verscheidenheid van aragonietkristallen bijna oneindig groot 

Nu eens gelijkend op koralen (fig. 8), dan weder op eene verzameling 

Fig. 8. 

Aragoniet in den vorm van koraal. 

staafjes, soms herinnerende aan een aantal wortels uit éénen hoofd- 

wortel ontspringend, vindt men prachtige aggregaten van aragoniet- 

kristallen in de spleten en holen van de ijzerspaathstokken in Stiermarken. 

Ook in basaltische, vulkanische (lava) of melaphyr-gesteenten; als 

bindmiddel in oölith, in druipsteenen, enz. treft men koolzure kalk 

als aragoniet aan. Bij Valencia in Spanje, Salzburg, Herrengrund in 

Hongarije, Horschenz in Boheme, zijn de fraaiste kristallen gevonden. 

Hoe kort, onvolledig en oppervlakkig dit overzicht van den koolzuren 

kalk in den gekristalliseerden staat ook zijn moge, het kan toch een 

1 BEUDANT, PHILLIPS en anderen schrijven Arragoniet. 

id 
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denkbeeld geven van den oneindigen rijkdom, de duizelingwekkende 

verscheidenheid van vormen, in welke koolzure kalk kan voorkomen. 

Hoe sterk toch verschillen onderling het zachte, fijne krijt en het steen- 

harde marmer, de donkergekleurde stinkkalk, die bij ontleding zeer 

onaangenaam riekt, en de prachtige ‚ heldere, en doorzichtige kristallen 

van kalkspaath ! En toch zijn al deze stoffen, behoudens kleine in- 

mengselen, scheikundig aan elkander gelijk ! 

Om deze groote verscheidenheid eenigermate te verklaren, moeten 

wij ten eerste bedenken dat de omstandigheden, onder welke de ver- 

binding uit oplossingen is afgezet, of door dubbele ontleding gevormd 

is, namelijk de temperatuur, de drukking en het indringen van kleinere 

of grootere hoeveelheden van andere verbindingen, enz., invloed op vorm, 

kleur, doorzichtigheid, hardheid, enz. uitoefenen. 

De rangschikking der moleculen in verschillende richtingen tot een 

kristalvorm kan zeer ongelijk zijn, dus ook de dichtheid, de geleidbaar- 

heid voor warmte, en de breking van het licht aanmerkelijk verschillen, 

al blijft de scheikundige samenstelling dier moleculen dezelfde. Zoo ver- 

schilt soms, zooals bij kalkspaath opgemerkt is, de bouw van een zelfde 

kristal in verschillende richtingen. De verhouding tegenover elektriciteit, 

warmte en licht, geleiding, doorlating, absorbtie, terugkaatsing, bre- 

king, enz. kunnen ons nader inlichten omtrent den bouw der kristallen, 

den betrekkelijken afstand der moleculen, uit welke die kristallen be- 

staan. Door het bestudeeren dier verhoudingen moet men dus, gesteund 

door de bepalingen van andere physische eigenschappen en door de kennis 

der scheikundige samenstelling, kunnen komen tot de juiste kennis van 

het verschil, dat men bij isomorphe en polymorphe lichamen, bij allo- 

tropie en physische isomerie waarneemt. 

De juiste kennis van dimorphe lichamen, zooals de gekristalliseerde 

koolzure kalk, zóó zuiver in de natuur voorkomend en langs schei- 

kundigen weg te verkrijgen, kan dus ook veel bijdragen, om ons om- 

trent den moleculairen bouw van deze en dergelijke verbindingen be- 

ter in te lichten. 

Wenden wij ons thans tot den laatsten prachtvorm van koolzuren 

kalk, dien wij te bespreken hebben, namelijk die eigenaardige verza- 

melingen van kleinere en grootere kristallen, die als druip- of drop- 

steenen, stalactieten en stalagmieten, bekend zijn. 

Dringt water, dat koolzure kalk of dubbelkoolzure kalk mede- 
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voert of in oplossing houdt, water dus uit kalklagen, in onderaardsche 

ruimten, holen, door, dan kan het water, hoewel uiterst langzaam , 

verdampen; de koolzure kalk zet zich dan in kristallen af. Natuurlijk 

zal de bodem van zulke holen met kalkhoudend slib bedekt worden. 

Dergelijke holen zijn zelden op zich zelf staande ruimten , meestal staan 

zij door nauwe gangen en enge spleten met andere, hooger of lager 

gelegene holen en met de buitenwereld in verband. 

Langs de eerst gevormde kristallen afdruppelend, vindt het water 

gelegenheid zijn last aan deze vast te hechten, verzamelingen of op- 

hoopingen van kristallen uit koolzure kalk te vormen, welke vereeni- 

Fig. 9. gingen nu duizenderlei verschillende gedaanten kuunen 

aannemen. Van het gewelf neerhangend, herinneren die 

kristalmassa’s, stalactieten genaamd, ons aan zuilen, 

sierlijk geplooide, zware gordijnen of vlaggen, boom- 

stammen, dier- en monster-koppen. Doch ook op den 

bodem verrijzen zuilen, orgelpijpen van verschillende 

lengte en afmeting, koraalgewassen, tronen en rotsen; 

men noemt deze stalagmieten. 

Het water dringt door uiterst fijne kanalen door de 

kalklagen in de holen. De richting dezer kanalen ten 

opzichte van gewelf en wanden verschilt. Soms is het 

kanaal loodrecht, soms snijdt de weg, dien het water 

volgt, het gewelf onder zeer verschillende hoeken. Door 

deze uiteenloopende richtingen wordt het verschil in vorm 

der druipsteenen hoofdzakelijk bepaald. 

Stralige Kalk- De druipsteenholen, die door Nederlanders veel bezocht 

spaat in stalac- worden, zijn de Bawmanshöhle bij Rübeland in den Harz 
tietvorm. en le Trou de Han of de Belvaua bij Jemelle in België. 

Misschien is het velen bij een bezoek aan de Baumanshöhle gegaan 

als mij. Het herhaald vragen om fooien voor overbodige diensten, de 

onbeschrijfelijk slechte kermismuziek, het weinig stichtelijke gebed der 

gidsen vóór het intreden en nà het verlaten van het hol, zijn zóó 

weinig in overeenstemming met de geheele omgeving, dat dat alles 

‚onwillekeurig den indruk verzwakt, dien het grootsche, prachtige, ge- 

heimzinnige der onderaardsche ruimte op ons gemaakt heeft. Om deze 

redenen zouden wij de grot van Han verkiezen, die buitendien grooter 

is en rijker aan reusachtige druipsteenvormingen. 

Het was op eenen heerlijken, warmen Julidag, dat wij na een aan- 
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genaam rijtoertje bij den ingang van de grot aankwamen. Spoedig was 

het aantal personen, die de grot wenschten te bezoeken, groot ge- 

noeg, en traden wij, door de gidsen begeleid, met lampen en fakkels 

gewapend, de onderwereld in. 

De overgang uit de zomerwarmte in de kille, vochtige atmospheer , 

die in de smalle, donkere gangen heerschte, was groot; dikkere klee- 

ding en vooral goed schoeisel zijn op het glibberige pad zeer gewenscht. 

Nauwlettend moeten wij achtgeven op de bevelen der gidsen, om 

hier te bukken, daar te stijgen, hier weder de smalle, gladde treden 

der vrij steile trappen goed te volgen, om nu links, dan rechts te 

gaan. Het licht der lampen is te zwak en te walmend om zelfs op 

kleinen afstand voor ons uit te zien; elkander voorlichtend, vervolgen 

wij voorzichtig en langzaam onzen weg, de grillige druipsteenvormen 

treden ons plotseling uit het diepe en zwijgende duister te gemoet. 

Doch ook de groote ruimten, de eigenlijke holen bezochten wij, 

daar waar de prachtvormen, de reuzen onder de stalactieten en sta- 

lagmieten te vinden zijn. Deze grootere ruimten worden, naar de ver- 

schillende druipsteenvormen, door de gidsen le trône de Pluton, le 

boudoir de Proserpine en la galerie de la Grenouille genoemd. Hier 

zijn de druipsteenen, die den indruk op ons maken van eenen troon, 

door sierlijke, statige zuilen omgeven, daarachter een reusachtig or- 

gel, terwijl fraäie, breedgeplooide gordijnen van het gewelf naar bene- 

den hangen. 

Werkelijk, onze verbeelding behoeft niet sterk opgewekt te worden, 

om al deze vormen te onderscheiden en de daaraan gegeven namen 

te kunnen wettigen. | 

Zacht als met tooverglans straalt het licht van het bengaalsche 

vuur, dat de gidsen achter de druipsteenmassa ontstoken hebben, tot 

ons door; de kristalletjes vonkelen en kaatsen duizend schitterende 

stralen terug. Intusschen sijpelt het water voortdurend druppelsgewijze 

van alle kanten in deze ruimten door, om gestadig reeds bestaande 

vormen te wijzigen en nieuwe te doen ontstaan. Hoeveel eeuwen is 

dit werk hier voortgezet, voordat het geheel zóó was, als wij het 

thans aanschouwen; hoeveel is er op de aarde veranderd en voorbij 

gegaan, voordat dit werk, zooals het thans is, gewrocht was; de 

arbeid wordt voortgezet, voortdurend, eeuwenlang, rusteloos voortge- 

zet, totdat eindelijk de aanvoer van water, dat koolzure kalk bevat, 

ophoudt. De aanvoer van koolzure kalk kan door verschillende omstan- 
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digheden achterwege blijven. Soms toch worden de kanalen, waardoor 

het water indringt, door het afzetten van koolzure kalk verstopt, 

en zoekt het water eenen anderen weg, die niet tot de grot leidt. 

Soms wordt , door het veranderen in samenstelling van het kalkgesteente , 

de verdere toevoer van koolzuren kalk onmogelijk; doch ook wanneer 

door den ondergang van den plantengroei de vorming van humuszure 

ammoniak opgehouden heeft, kan het water geen koolzure kalk 

meer aanvoeren; dan zullen dus ook geene nieuwe druipsteenen gevormd 

kunnen worden. 

Doch de gidsen drijven ons verder, en, na gedaald te zijn , bevinden 

wij ons aan eenen in het duister voortijlenden stroom, het riviertje 

de Lesse, dat, na ongeveer een half uur eene onderaardsche bedding 

doorloopen te hebben, hier weder aan den dag zal treden. De ranke 

boot ligt klaar, wij stappen in, de lampen worden bijna geheel uitge- 

„ doofd en zacht glijden wij over het duistere water voort. Om ons een 

denkbeeld te geven van de ontzaglijke ruimte, in welke wij ons thans 

bevinden, en van de hoogte van het gewelf, vraagt en krijgt de gids 

verlof een klein kanonnetje te laden en af te vuren. Donderend weer- 

kaatsen gewelf en wanden den slag van het geschut. Maar, o wee! 

een groot aantal vleermuizen, en daaronder exemplaren van respectabele 

grootte, die hier een veilige schuilplaats gevonden hebben, strijken, 

verschrikt en verward door de donderende echo's, rakelings over ons 

hoofd, tot grooten schrik der dames, wier bewegingen ons bootje zoo 

zeer aan het wankelen brachten, dat het weinig scheelde, of wij had- 

den allen een koud bad in de Lesse genoten. 

Maar onze boot glijdt verder, en in de verte zien wij eenen zacht- 

blauwen lichtbundel, die dezelfde kleur heeft en denzelfden indruk op 

ons maakt, als het eerste zonlicht, dat wij zien, wanneer wij, na eenen 

tocht in den Pietersberg bij Maastricht , in de laatste der tallooze gangen 

gekomen zijn. Wij verbeelden ons maanlicht te zien. Maar als de boot 

nader komt, ontwaren wij beter en duidelijker de opening, waardoor 

het eerste daglicht ons begroet, nadat wij vier uren langs donkere, 

vochtige, glibberige, ons onbekende wegen in die tooverwereld rond- 

gedoold hebben. 

Verrassend is de indruk, dien het heerlijke landschap op ons maakt, 

nu wij, na met ons bootje door den engen uitgang gegleden te zijn, 

plotseling op den verrukkelijken zomerdag in het vroolijke zonlicht 

staren. De tocht, dien wij volbracht hebben, was lang, het pad hier 
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en daar moeilijk, elibberig, bezwaarlijk te volgen; de atmospheer was 

vochtig en kil, maar alles, alles is vergeten, behalve de indruk van 

de geheele omgeving en van de prachtige druipsteenvormen ; die indruk 

wordt nimmer uitgewischt. 

Nu hebben wij eene duidelijke voorstelling, honderdmaal beter dan 

woorden kunnen weergeven, van de krachten, die hier werkzaam zijn. 

Thans zijn wij overtuigd, dat dit werk jaren en eeuwen vereischt heeft. 

Nu kunnen wij ons eenigermate voorstellen, hoe op voor ons schier 

onmerkbare wijze die grootsche resultaten voorgebracht worden, die 

wij in de natuur waarnemen. 

En jaren later, als wij hooren van veranderingen in de korst der 

aarde, van geologische werkingen, van de macht van het kleine, her- 

inneren wij ons met genoegen het uitstapje naar de grot van Han en 

denken tevens aan de rol, die de koolzure kalk in en op de aarde 

vervult. 

DE VERWOESTINGEN IN NOORD-AMERIKA AAN- 

GERICHT DOOR SPRINKHANEN, 

In de jaren 1875—76 richtten zwermen sprinkhanen groote verwoes- 

tingen aan in de streken gelegen ten westen van de Mississippi. Het 

congres benoemde eene commissie, belast met een nauwkeurig onder- 

zoek en met het aanwijzen, zoo mogelijk, van middelen om de plaag 

voor het vervolg te voorkomen of althans te verzachten. Aan die com- 

missie, bestaande uit de heeren C. V. RILEY, A. S. PACKARD en CYRUS 

THOMAS, werden 18000 dollars voor te maken onkosten toegestaan. 

Onlangs verscheen het zeer uitvoerig verslag (First Annual Report of 

the United States Entomological Commission, Washington, 1878) door 

die commissie uitgebracht, en daaraan is het volgende ontleend. 

De commissie begon met de zeer uitgebreide streek, gelegen tusschen 

het rotsgebergte en de Mississippi, onder zich in drie kleinere streken 

te verdeelen, ten einde overal berichten intezamelen. Daartoe werden 



DE VERWOESTINGEN IN N.-AMERIKA AANGERICHT DOOR SPRINKHANEN. 283 

aan boeren en andere personen circulaires met een zeker aantal vragen 

rondgezonden. Hierop werden ruim 2500 antwoorden ontvangen. 

In de eerste plaats gold het de soorten van sprinkhanen te bepa- 

len, die aandeel aan de verwoesting hebben. Er zijn er meer dan 

eene. Maar de voornaamste, die door haar sterke vermenigvuldiging 

groote schade kan aanrichten, is de tot de familie der Acrididae be- 

hoorende Caloptenus spretus, gewoonlijk bekend als de Rotsgebergte- 

sprinkhaan, aldus genoemd naar de streek waar zij te huis behoort, 

en vanwaar uit zij zich van tijd tot tijd in groote zwermen oostwaarts 

uitbreidt, al het eetbare vernielende dat zij onderweg ontmoet. Bij 

voorkeur valt zij op verschillende graansoorten aan, doch waar deze 

ontbreken, eet zij ook bladeren, b.v. van vrucht- en andere boomen, 

die daardoor dikwijls sterven; zelfs papier, katoenen en wollen stof- 

fen, lijken van dieren worden, bij gebrek van beter, door haar tot 

voedsel gebruikt. Waar een zwerm neêrvalt, wordt de geheele oogst 

vernield. De commissie schat de rechtstreeksche schade, gedurende de 

jaren 1874—77 door de sprinkhanen in de genoemde streken aange- 

richt, op 100.000.000 dollars, d.1. 250 millioenen gulden, terwijl zij 

van oordeel is dat het indirect nadeel daardoor veroorzaakt nog even 

zoo veel bedraagt. 

Het vliegen, waardoor de verspreiding over groote afstanden wordt 

teweeg gebracht, heeft alleen gedurende een gedeelte van den dag, bij 

helder weder, plaats. Wind is geen hinderpaal, veeleer bedienen zij zich 

daarvan, om zich door de lucht te laten dragen, met den kop naar 

den wind gekeerd en het achterlijf voorwaarts. Alleen bij geheele wind- 

stilte vliegen zij met den kop vooruit. Soms verheffen zich de zwer- 

men, door den wind gedragen, zoo hoog in de lucht dat de hen samen- 

stellende dieren niet meer kunnen herkend worden, en zoo verklaart het 

zich dat soms in een ver verwijderde streek plotseling, tot schrik der 

bewoners, een zwerm nedervalt, dien zij niet hebben zien aankomen. Ook 

worden gevallen vermeld van zwermen, die, gedragen door tegenge- 

stelde luchtstroomen, elkander in de lucht kruisten. De snelheid waar- 

mede zij vliegen hangt dus voornamelijk af van den wind en verschilt 

van 3 tot 20 E. mijlen in het uur. 

Er zijn eenige plaatsen, door de commissie op een kaart aangewezen, 

waarheen de sprinkhanen bij voorkeur terugkeeren, om hare eieren in 

den bodem te leggen. Zelfs meent de commissie dat er gronden bestaan 

om aantenemen, dat zij weder terug keeren juist naar de plekken , waar 
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zij geboren zijn, evenals men dat weet van de zalmen en andere vis- 

schen. De legtijd duurt 6 tot 8 weken. Evenals bij andere treksprink- 

hanen, beginnen de uit de eieren gekomen larven dadelijk met hare 

verwoestingen. Zij vervellen zesmaal, alvorens den volwassen leeftijd, 

waarop zij in vliegende insekten veranderen, te bereiken. 

Omtrent de middelen, deels directe, deels indirecte, die tegen de 

te groote vermenigvuldiging dezer vernielende insekten kunnen worden 

aangewend, vindt men in het verslag veel dat de aandacht verdient. 

Het voornaamste middel blijft echter het tijdig verzamelen der eieren 

en het vangen der larven. 

De heer rivey toont echter aan, dat de gevangen larven en sprink- 

hanen niet noodzakelijk behoeven verbrand te worden, maar als voed= 

sel kunnen dienen. Men weet dat sedert onheugelijke tijden hare soort- 

verwanten in het Oosten en ook in noordelijk Afrika als zoodanig ge- 

bruikt worden. De commissie heeft het niet beneden zich geacht proeven 

te nemen met de onderscheidene wijzen van toebereiding der sprink- 

hanen als spijs, en zegt o.a. dat door ze, van hare vleugels beroofd, 

gedurende twee uren in water te koken en er wat peper en zout bij 

te voegen, men eene aangenaam smakende brij verkrijgt. Ook geroos- 

terd of gebakken smaken zij goed. Eindelijk kunnen zij ook als visch- 

aas, tot mest en als bron van mierenzuur gebruikt worden. HG. 

VISTOENEN, 

In een tijd als de onze, waarin het geesten zien weder een grooten 

rol speelt, en menigeen zich door bedriegers en goochelaars een rad 

voor de oogen laat draaien, waarbij de laatsten op uitnemende wijze 

weten gebruik te maken van zekere toestanden waarin het zenuwstelsel 

kan gebracht worden, kan het geen kwaad, voorbeelden mede te deelen 

van zinsbegoocheling bij overigens gezonde personen, die van dien aard 

waren dat, ware de persoon die ze onderging niet zelf bij machte ge- 
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weest zich te overtuigen dat ’t geen hij zag of hoorde niets dan zins- 

begoocheling was, zeer zeker als bovennatuurlijke verschijnselen zouden 

zijn uitgebazuind. Ik meen daarom het volgende te moeten mededeelen, 

dat sir DAVID BREWSTER in zijne Natural Magic aanvoert. 

Volgens hare eigene verklaringen stond mevrouw A den 2lsten De- 

cember 1830, ten half 5 ure in den namiddag, voor het haardvuur en 

was juist van plan naar boven te gaan om zich aan te kleeden, toen 

zij zich door haren echtgenoot bij haren naam hoorde roepen om bij 

hem te komen. Zij meende dat hij voor de deur stond en riep om bin- 

nengelaten te worden, ging heen, opende de deur, maar zag tot hare 

grooten verwondering geen mensch. Bij het vuur teruggekeerd, hoorde 

zij wederom dezelfde stem roepen: “kom hier, kom hier!” Zij opende 

nu twee andere deuren van dezelfde kamer en toen zij ook nu niemand 

vond, keerde zij naar den haard terug. Na weinige sekonden hoorde 

zij nog eens diezelfde stem, nu hard, klagend en min of meer onge- 

duldig, roepen: “kom bij mij, kom, kom mede!” Zij antwoordde even 

luide: “waar zijt gij; ik weet niet waar gj zijt’ — altijd nog in de 

meening dat haar man haar ergens zocht. Maar toen zij geen antwoord 

ontving, ging zij naar boven. Toen de heer A ongeveer een half uur 

later te huis kwam, vroeg zij waarom hij haar zoo dikwijls geroepen 

had en waar hiĳ geweest was, en was natuurlijk zeer verbaasd te 

vernemen dat hij op dien tijd in ’t geheel niet in de nabijheid van het 

huis was geweest. 

Reeds tien jaren vroeger had mevr. A. eene dergelijke zinsbegooche- 

ling ondervonden te Florence; terwijl zij zich voor een bal kleedde, hoorde 

zij ook eene stem bij herhaling haar naam roepen, zonder dat men er 

toen eene verklaring van kon geven. 

Den 30sten December van het bovengenoemd jaar, omstreeks 4 ure 

des namiddags keerde mevr. A., na weinig minuten afwezigheid, van de 

bovenverdieping in hare woonkamer terug. In de kamer gekomen zag 

zij haren man met den rug naar het vuur gekeerd voor den haard staan. 

Daar hij nauwelijks een half uur geleden was uitgegaan om te wandelen, 

vroeg zij hem, waarom hij zoo spoedig was teruggekeerd. De gestalte 

‚ zag haar met een ernstigen en nadenkenden blik stijf aan, doch ant- 

woordde niet. Daar zij meende dat hij in gedachten verdiept was, ging 

zij zitten op een stoel, die ten hoogste twee voet van de gestalte ver- 

wijderd was. Toen de oogen van deze nog steeds op haar gevestigd 

bleven, zeide zij na verloop van eenige minuten: “Waarom spreekt gij 
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niet?” Daarop bewoog zich de gestalte dadelijk naar het venster aan 

het uiteinde van de kamer, altijd met de oogen op haar gericht, en 

kwam haar zoo dicht voorbij, dat zij verwonderd was geen geluid van 

voetstappen te hooren, en zelfs niet cens het langs haar heen strijken 

der kleederen of eene beweging in de lucht te vernemen. Ofschoon zij 

nu overtuigd was dat de gestalte haar man niet zelf was, geloofde 

zij toch geen oogenblik aan iets bovennatuurlijks, en volgde dus de 

gestalte die bij het venster verdween. De indruk was echter zoo sterk 

geweest, dat zij toch nog de gordijnen schudde en het venster onder- 

zocht, — maar natuurlijk te vergeefs. — Toen de verschijning dicht bij 

haar stond, bedekte zij de daarachter gelegen werkelijk bestaande 

voorwerpen en scheen inderdaad even levend en lichamelijk als de 

werkelijkheid. 

Den 4den Januari daaraanvolgende, toen de heer en mevr. A in hunne 

woonkamer zaten, nam de eerste de pook op om het vuur op te ra- 

kelen, en juist toen hij dit doen zou, riep mevr. A: “Zie, daar is de 

kat in de kamer!” Op de vraag van haar man, waar de kat dan was, 

antwoordde zij: “daar, dicht bij u.” “Waar?” herhaalde hij. “Nu, op 

het kleed daar, tusschen u en den kolenbak”, was het antwoord. De 

heer A, die nog altijd de pook in de hand had, wees daarmede in de 
) aangeduide richting. “Pas op,” riep mevr. A. “pas op! gij stoot de kat - 

met de pook.” De heer A. vroeg haar wederom, het punt juist op te 

geven waar zij de kat zag, “Wel”, was het antwoord, “dáár zit zij 

dicht bij uwe voeten; het is Kitty, — kom hier, Kitty !” 

twee katten in huis, waarvan eene zoo genoemd werd; zij kwamen 

echter uiterst zelden in de kamer. Uitgenoodigd de kat aan te vatten, 

Er waren 

stond mevr. A. op en deed alsof zij iets vervolgde. Zij deed eenige 

schreden en zeide toen: “De kat is onder den stoel gekropen.” De heer 

A. verzekerde zijne vrouw dat zij een visioen had, doch zij wilde het 

niet gelooven. Hij tilde den stoel op, en Mevr. A. zag niets meer. 

De gansche kamer werd doorgezocht, maar niets gevonden. Overigens 

lag er een hond bij het vuur, die zeker zijne ontevredenheid zou hebben 

getoond, indien er een kat in de kamer gekomen was; doch hij bleef 

rustig liggen. Om volkomen zekerheid te hebben, schelde nu mevr. A., 

en vroeg naar de katten. Zij waren beide in de kamer der huishoudster. 

Omstreeks een maand daarna zat mevr. A., des avonds omstreeks 

11 ure, moede voor haar toilet, om heur haar voor den nacht in orde 

te maken. Terwijl zij daarmede bezig was, verschrikte zij plotseling, 
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daar zij in den spiegel de gestalte zag van een bloedverwant, die in 

dien tijd in blakende gezondheid in Schotland woonde. De verschijning 

keek over haar linker schouder en zijne oogen ontmoetten de hare. 

Zij was gehuld in een lijkkleed, dat om het hoofd en onder de kin 

dicht toegespeld was; de oogen stonden open, maar de gelaatstrekken 

waren ernstig en stijf. Mevr. A. merkte zelfs het patroon op van den 

rand, die gewoonlijk om doodkleederen gewerkt wordt. Mevr. A. zeide 

later dat zij daarbij een gevoel had, gelijk men zich van betoo- 

vering voorstelt, — een gevoel, dat haar drong om naar deze treurige 

verschijning in den spiegel te blijven zien, die zoo levendig en duidelijk 

was als een spiegelbeeld wezen kan, en wier gelaat door de kaarsen 

vóór den spiegel helder verlicht werd. Na eenige minuten keerde zij 

zich om; maar achter haar was niets te zien, en toen zij weer in den 

spiegel keek, was de verschijning verdwenen. 

Den 17den Maart, zat mevr. A. voor het naar bed gaan rustig alleen, 

de voeten badende in warm water. Zij zat te denken over eene schoone 

plaats in de Edinburgh Review, en toen zij toevallig de oogen ophief, 

zag zij voor zich ineen grooten fauteuil de gestalte van eene overledene 

vriendin, de zuster van den heer A. De gestalte was, zooals zij iu 

haar leven gewoon was, zeer net gekleed, doch droeg een kleed, dat 

mevr. À. haar nooit had zien dragen, maar dat nauwkeurig overeen- 

stemde met de beschrijving van een kleed, dat een gemeenschappelijke 

vriendin, de zuster van den heer A., had zien aan hebben, toen zij ’t laatst 

in Engeland was. Mevr. A. beschouwde met bijzondere opmerkzaam- 

heid de kleeding, het uitzicht en de houding der gestalte, die in eene 

gemakkelijke houding in den stoel zat en een zakdoek in de hand hield. 

Zij beproefde nu haar aan te spreken, doch dit gelukte haar niet, en 

na 3 minuten was de verschijning verdwenen. 

Den 11den October, toen mevr. A. in hare woonkamer naast den haard 

zat, zag zij de gestalte van eene andere overledene vriendin, die zich 

van het venster van het andere eind der kamer naar haar toe begaf 

en tegenover haar op een stoel ging zitten. Daar er meer personen in 

de kamer waren, overmeesterde haar, gelĳĳk zij later verhaalde, de 

vrees, dat het gezelschap door haren starren blik in de ledige ruimte, 

waarvan zij zich zelve bewust was, verontrust zou worden en mis- 

schien gaan denken, dat zij haar verstand had verloren. Onder den 

invloed van deze vrees herinnerde zij zich eene soortgelijke geschiedenis 

uit WALTER scort's werk over Demonologie, dat zij kort te voren ge- 
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lezen had, en spande nu al haar zedelijke kracht in om op te staan, 

naar de gestalte toe te gaan en zich op denzelfden stoel te plaatsen 

waarop deze scheen te zitten. De verschijning bleef volkomen duidelijk , 

tot zij zich als ’t ware op haren schoot neerzette. Toen verdween zij. 

Zoowel vóór deze als de andere visioenen gevoelde mevr. A. steeds 

eenige uren lang eene eigenaardige aandoening in de oogen, die echter 

na het ophouden van het visioen verdween. Zij had eene levendige ver- 

beeldingskracht, en tijdens de verschijningen was hare gezondheid door 

een catarrh van de luchtwegen en zwakte der spijsvertering eenigszins 

gestoord. 

Welken grooten invloed overigens een, door welke oorzaak dan ook, 

geprikkelde toestand der hersenen op het ontstaan van visioenen en 

hallucinatiën kan uitoefenen, wordt door een groot aantal voor- 

beelden aangetoond, o. a. in zeer sterke mate door het bekende, in 

vele geschriften medegedeelde geval van den Berlijner boekverkooper 

en letterkundige NicorAr, waaraan zich sluit een op zich zelven waar- 

genomen geval van wijlen den hoogleeraar J. L. C. SCHROEDER VAN DER 

KOLK, door hem medegedeeld in zijn na zijn dood uitgegeven Handboek 

van de pathologie en therapie der krankzinnigheid, bladz. 91; waarbij ik 

min eigene ondervinding zou kunnen voegen, toen ik in 1849 aan 

hevige hersencongestie met koorts leed, en slapeloos , gedurende twee 

maal 24 uren, mijne kamer steeds opgevuld zag met een aantal deels 

nog levende, deels overleden personen. Het was daarbij zeer opmerke- 

lijk, dat ik die gestalten even duidelijk zag als de personen, die wer- 

kelijk aanwezig waren, en dat zij de achter haar gelegen voorwerpen 

steeds volkomen bedekten en aan ’t gezicht onttrokken, even als of zij 

inderdaad lichamelijk aanwezig waren. Ik was daarbij mij zelven vol- 

komen bewust, en overtuigd dat ’t geen ik zag slechts visioenen waren. 

Hoe overigens de zoogenaamde Biologie dergelijke verschijnselen in 

het leven kan roepen, kan men, indien men het der moeite waard 

acht, nazien in mijn stuk, getiteld : Mesmerisme , geplaatst in den jaar- 

gang 1852 van dit tijdschrift. 
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EHRENBERG 

GESCHETST DOOR 

EDMOND PERRIER. 

Den 8sten September 1875 werd te Delft een eigenaardig feest gevierd. 

Het gold de vóór 200 jaren door onzen ANTONY VAN LERUWENHOEK ge- 

dane ontdekking der Infusoriën. Bij deze gelegenheid werd een fonds 

gesticht en onder het beheer der Koninklijke Akademie van Weten- 

schappen gesteld, om daaruit de kosten eener gouden Leeuwenhoek- 

medailje te bestrijden, bestemd om, telkens na verloop van zeker ge- 

tal jaren, te worden uitgereikt aan den natuuronderzoeker, die geacht 

werd zich op het gebied der kennis van de mikroskopische wezens het 

meest verdienstelijk te hebben gemaakt. Met eene zeldzame eenstem- 

migheid werd de eerste dezer medailjes toegewezen aan CHRISTIAN 

GODFRIED EHRENBERG. 

Twee jaren later had de toen reeds hoogbejaarde man opgehouden 

tot de levenden te behooren. Ik meen mij verzekerd te mogen houden , 

dat de lezer van het Album der Natuur der redactie dankbaar zal zijn, 

dat zij mij vergund heeft, naar aanleiding van een uitstekend opstel 

VAN ED. PERRIER, geplaatst in de Revue scientifique, eene beknopte levens- 

19 
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geschiedenis en een overzicht van de werken te geven van een der 

grootste mannen van wetenschap, die onze eeuw heeft voortgebracht. 

T. C. WINKLER. 

CHRISTIAN GODFRIED EHRENBERG werd den 19den Augustus 1795 geboren 

te Delitzsch, een klein stadje in Saksen, niet ver van Leipzig. Dáár kreeg 

hij zijn eerste onderricht; hij ging vervolgens te Pforte op het gymnasium, 

en verliet dat om in 1815 naar de universiteit van Leipzig te gaan. 

Zijn familie had hem voor de theologie bestemd, maar de liefde voor 

de natuurwetenschap, die hij reeds in zijn jeugd te kennen had gege- 

ven, nam aan de akademie zoo zeer de overhand, dat niets hem kon 

verhinderen zich aan de geneeskunde te wijden. Toen beoefende hij 

zijne geliefkoosde studie onder mannen als SCHWÄGERCHEN, ROSENMÜL- 

LER, KUNZE, KAULFUSS, REICHENBACH, RADIUS, THIENEMANN. 

De flora van Saksen had geen geheimen meer voor EHRENBERG, toen 

hij Leipzig moest verlaten om naar Berlijn te gaan, ten einde soldaat 

te worden. Doch ook te Berlijn bleef hij studeeren onder LICHTENSTEIN , 

RUDOLPHI, KLUG en LINK, die weldra zijne vrienden werden; tot aka- 

demievrienden had hij SCHLECHTENDAL, EISENHARD en CHAMISSO, de be- 

roemde schrijver van de Avonturen van Peter Schlemil, de 

natuurkundige die het eerst de afwisselende generatie heeft ontdekt. 

In dien vriendenkring, waartoe weldra ook de ongelukkige HeEMPRICH 

behoorde, bracht EHRENBERG zijne jonge jaren door. 

Niet lang duurde het of de aandacht der geleerde wereld werd op 

EHRENBERG gevestigd, door zijne onderzoekingen betreffende de Cryp- 

togamen, en vooral door zijn schitterende dissertatie ter verkrijging 

van den doetoralen graad: Sywae mgycologicae. Sedert dien tijd schonk 

ALEXANDER VON HUMBOLDT hem zijne vriendschap, eene vriendschap die 

nooit verminderd is, maar soms met oprechte bewondering werd ver- 

eenigd. VoN HUMBOLDT was het die EHRENBERG aanwees om den gene- 

raal MINUTOLI naar Afrika te vergezellen. Als een gevolg van die eerste 

reis werd EHRENBERG in 1827 tot lid van de Akademie der Wetenschap- 

pen te Berlijn verkozen. Maar een minder voorzien gevolg had het 

verslag van die reis ook nog, en wel dat von muMBoLpT voorstelde 

EHRENBERG mede te nemen op zijn onderzoekings-tocht naar den Oeral 

en Siberie. Ook de mineraloog ausrar ROSE vergezelde hen. De beide 

reisgezellen van voN HUMBOLDT sloten weldra een innige vriendschap , 



EHRENBERG. 291 

waarin eerlang ook HRINRICH ROSE, broeder van Gusrar, deelde. Die 

vriendschap was de aanleiding tot het huwelijk van EHRENBERG met 

JULIA ROSE, zuster van de vrouw van HEINRICH ROSE en dochter van 

den consul van Denemarken te Wissmar. Dit gelukkige huwelijk zoude 

echter helaas slechts kort duren: zijne vrouw stierf, hem drie kleine 

kinderen nalatende. En weldra volgde daarop weder eene treurige ge- 

beurtenis; zijn oudste kind en eenige zoon stierf eenige jaren na zijne 

moeder. “Er blijven mij wel is waar twee meisjes over,’ riep de 

ongelukkige vader uit, “maar het is geheel iets anders te zien dat een 

bloem zich ontplooit, als dat de boom grooter wordt.” En bij dat 

groote verlies kwam nog dat EHRENBERG in 1848 zijn twee broeders 

door de cholera zag. sterven. 

Maar al die beproevingen konden den moed van den vurigen natuur- 

onderzoeker niet blusschen. Met een gewond hart hield hij vol met 

onderzoekingen te doen, en vond daarin verzachting van zijn leed. 

In dezen tĳd verschenen zijn belangrijkste werken. Later hertrouwde 

EHRENBERG met LINA FRICCIUS, dochter van den majoor Frrcerus , en dit 

huwelijk vervroolijkte het huis weder, waarin zooveel leed was geleden. 

De woning van EHRENBERG behoorde tot die weinige huizen, welke steeds 

te klein zijn om al de vrienden van den heer des huizes te kunnen 

bevatten. Vroolijk, vertrouwend, gevoelig, welwillend , was de bercemde 

grijsaard geacht en geëerd door zijn collega’s, en had hij een grooten 

invloed op de studeerende jongelingschap. ‘“‘Als ik,” zegt een van zijn 

levenbeschrijvers, JOHANNES HANSTEIN, “toen ik nog student was, in 

zijn kamer kwam, om hem in ‘teen of ander om goeden raad te vra- 

gen, vond ik hem altijd zittende te midden van stapels boeken, lig- 

gende op de vensterbank, waarbij zijn schrijftafel stond. Ik meende 

dan een hoogepriester van Isis te zien, de Natuur huldigende in haar 
»’ heiligdom.” En waarlijk, dat was de indruk die op zijn tijdgenooten 

gemaakt werd door dezen man, die de grootste geheimen der levende 

„natuur scheen te hebben doorgrond. 

Doch, had veel leed ruRreENBErG getroffen, ook eerbewijzingen vielen 

hem ruimschoots ten deel. In 1819 werd hij benoemd tot buitenge- 

woon hoogleeraar aan de universiteit van Leipzig; in 1827, toen hij 

twee-en-dertig jaren oud was, tot lid van de Akademie der Wetenschap- — 

pen te Berlijn, en in het zelfde jaar tot hoogleeraar in de geneeskunde 

aan de universiteit van Berlijn. Duitschland bekroonde zijne werken met 

de medailje van SOEMMERING, met die van het natuurkundig genoot- 
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schap te Frankfort a/d Main, en met de groote gouden medailje van 

de akademie van Berlijn. In 1830 benoemde de Akademie der weten- 

schappen te Parijs EHRENBERG tot correspondent, nadat cuvrer een zeer 

vleiend verslag over de werken van den duitschen natuuronderzoeker had 

uitgebracht, en in 1861 schonk dat geleerde fransche lichaam aan EHREN- 

BERG het hoogste eerbewijs dat het te geven had, en benoemde hem tot 

een van de acht buitenlandsche leden, als opvolger van ALEXANDER 

VON HUMBOLDT, zijn vriend en machtigen beschermer. De zetel van 

EHRENBERG in de fransche Akademie wordt tegenwoordig ingenomen door 

Z.M. dom PEDRO D'ALCANTARA, keizer van Brazilie. In 18389 werd EHREN- 

BERG door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem 

tot buitenlandsch lid benoemd, en eindelijk, in 1847, zond de fransche 

regeering aan EHRENBERG het kruis van officier van het legioen van eer. 

De groote geleerde, de edele man, stierf op den 27sten Juni 1876, 

bijna 81 jaren oud. 

Laat ons nu zien wie EHRENBERG was voor de wetenschap. 

Toen het gerucht van den dood van EHRENBERG zich in de geleerde 

wereld verspreidde, waren er die zich ter nauwernood konden verbeelden, 

dat werkelijk de beroemde mikrograaf een hunner tijdgenooten was ge- 

weest. En waarlijk, de werken van EHRENBERG zijn zulke reuzenwer- 

ken, dat men schier niet kan gelooven dat er in onze dagen een geest 

heeft bestaan, in staat om zulke werken voort te brengen. Zij doen 

ons een geheele wereld van levende wezens kennen, waarvan men 

vóór EHRENBERG nauwelijks vermoedde dat zij bestond, en bovendien 

bestreden zij eene leer, die langen tijd reeds door velen beleden was, 

de leer der zoogenaamde Natuurphilosophen. Laat ons even een blik 

werpen op de bespiegelingen dier geleerden, bespiegelingen die niet op 

waarnemingen en proefnemingen waren gebouwd. 

Een der hoogepriesters dezer leer, oKEN, beschouwde den mensch 

als het resumé der schepping, de wereld in miniatuur, de mikrokosmos. 

Alle levende wezens waren, volgens oKEN, slechts de reproductie van 

eenig deel van den mensch, of een verzameling van eenige dier 

deelen. OkKEN nam dus aan: darmdieren en vleeschdieren, en 

daar beneden stelde hij: verteringsdieren, spierdieren, been- 

dieren enz. Als basis van de bewerktuigde rijken der natuur onder- 

stelde hij een levende gelei, een primitief slijm, der Urschleim , het 

grondbeginsel van de samenstelling van elk levend wezen, de moeder 
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der natuur, dat deze voortgebracht zou hebben zooals voorheen het 

schuim der zeegolven godinnen voortbracht. 

De verrichtingen van deze Urschleim waren ook zeer merkwaardig. 

Daar de verschillende deelen der wereld slechts herhalingen van elkan- 

der waren, moest men in het dierenrijk alle samenstellende deelen 

van het heelal terug vinden. Daar de hemellichamen in zonnen en 

aarden verdeeld waren, moest men in de levende wezens ook een 

zon-element en een aard-element vinden. Het zon-element was 

het zenuwstelsel en de spieren; het huidweefsel en het beenstelsel 

vertegenwoordigden het aard-element. Het zon-element stond zoowel 

in de hemellichamen als in de dieren boven het aard-element, en moest 

zich dus het eerst vertoonen. Een beginnend dier moest gevolgelijk 

slechts vertegenwoordigd worden door zijn zenuwstelsel, en daar alle 

samenstellende deelen van een hooger dier niets anders zijn dan het 

equivalent van de eenvoudigste dieren, volgt er ratuurlĳĳk uit dat 

men dieren moest vinden die uitsluitend samengesteld waren uit het 

zon-element, uit de zenuwzelfstandigheid, uit den Urschleim. Elk 

dier in zijn begin zeer klein en tevens zeer eenvoudig zijnde, moesten 

ook de dieren uit Urschleim bestaande, zeer klein zijn. En daaruit 

volgde dat alle zeer kleine dieren, alle mikroskopische dieren, alle 

dieren die men in dien tijd Infusoriën noemde, samengesteld 

moesten zijn uit een volkomen homogene zelfstandigheid. 

OkrEN en zijne volgelingen onderstelden overigens dat de Urschleim 

van zelf, spontaan, kon ontstaan, en gevolgelijk meende men dat 

vele dieren op die wijze ontstonden. Daar vooral de Infusoriën slechts 

klontertjes van dat slijm waren, moesten zij de gewone middelen ter 

voortteling der hoogere dieren missen. Doch daar zij desniettemin 

in staat waren om zich te bewegen, moest men wel aannemen dat 

zij ten minste bewegingswerktuigen bezaten, maar die organen waren 

niets anders dan eene nauwelijks merkbare, geheel uiterlijke wijziging 

van de primitive gelei. 

Deze wijze van de Infusoriën te beschouwen, hun oorsprong en hun 

rol in de natuur te verklaren, was al te verleidelijk en te eenvoudig, 

om niet vele geesten mede te sleepen. Men bezat veel te weinig juiste 

waarnemingen, men had geen andere dan veel te onvolkomene mid- 

delen van onderzoek, om die beschouwingswijze ernstig te kunnen 

bestrijden. Zelfs buiten de duitsche school telde zij vele overtuigde 

aanhangers; LAMARCK nam haar volledig aan in zijn Histoire naturelle 
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des animaur sans vertèbres; de ontwikkelingsleer, die hij het eerst 

wetenschappelijk gesteund heeft, onderstelt overigens de generatio 

spontanea van primitive wezens, gevormd uit een levende, volstrekt 

homogene zelfstandigheid. Welk een onschatbaar argument voor die 

theorie vormde dus het bestaan van zulke eenvoudige organismen als 

de Infusoriën der natuurphilosophen ! 

Hetzij in het belang hunner philosophische denkbeelden, hetzij ten 

gevolge van het ontbreken in de wetenschap van elk stellig bewijs 

ten opzichte van de structuur der mikroskopische diertjes, waren dus 

vele natuurkundigen, in het begin van onze eeuw, genegen om zoowel 

de uiterste eenvoudigheid van structuur, als het spontane ontstaan van 

de kleinste wezens aan te nemen. Beide meeningen steunden elkander. 

De tweede was een gevolg van de eerste, en noodzakelijk om er een 

geheel wijsgeerig stelsel op te bouwen. Daarom was de verwonde- 

ring dan ook groot, toen, midden uit Duitschland zelf, de geheel 

nieuwe stelling opgeworpen werd, dat de Infusoriën tot de meest 

samengestelde dieren moesten gerekend worden, en ook de bewonde- 

ring was algemeen, toen de prachtige platen van het groote werk 

Van EHRENBERG, Die Infusionsthierchen als vollkommene Organismen, in 't 

licht verschenen, platen waarop met de grootste artistieke bedreven- 

heid de bijzonderheden van het maaksel der kleinste en teederste 

schepselen afgebeeld waren. 

De naam van EHRENBERG bereikte toen op eens den hoogsten graad 

van beroemdheid. Het werk van den berlijnschen geleerde was inderdaad 

niet slechts cen werk van het uiterste geduld, maar ook bovendien 

van een onmetelijke strekking. Onder de organen der Infusoriën had 

EHRENBERG sommigen erkend, die ongetwijfeld ter voortteling dienden. 

De Infusoriën waren dus in staat hun soort voort te planten, op de- 

zelfde wijs als de hoogere dieren. Zelfs hadden zij op vele hoogere dieren 

voor, dat zij zich konden voortplanten niet slechts door middel der sexueele 

vereeniging, maar ook door knopvorming en door eenvoudige verdeeling. 

En vandaar hun wonderbaarlijke vruchtbaarheid, vandaar de snelheid 

waarmede zij zich in zekere gunstige omstandigheden vermenigvuldigen. 

Zou het mogelijk zijn dat wezens, zoo ruim begaafd voor de voortte- 

ling, zelven geen ouders hadden? Als zij spontaan geboren konden wor- 

den uit verrottende organische stoffen en zelfs uit anorganische stoffen, 

als zij niets anders waren dan eene laatste metamorphose der levende 

zelfstandigheid, zich vastklampende als ’t ware aan het leven, en 
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dien gebrekkigen vorm aannemende als om hun terugkeer in de delf- 

stoffelijke wereld zoo lang mogelijk uit te stellen, als zij konden 

ontstaan uit of door hetgeen men toen generatio aequiwvoca noemde — 

waarom had de natuur hen dan op zoo overtollige wijze van de mid- 

delen ter voortteling voorzien ? 

FrHRENBErG besloot — zooals sedert ook pPAsreuR, maar’ om andere 

redenen, gedaan heeft — tot het niet bestaan van eene generatio spon- 

' zeide hij, “kan het leven geven,’ en hij tanea. ‘Het leven alleen, 

ontkende dat een levend wezen kon voortkomen, anders dan uit of 

van ouders die daaraan gelijk waren. In dien tijd was dat een stoute 

verzekering. Stout, omdat heden ten dage sommige mannen der weten- 

schap haar nog voor gewaagd houden, omdat in spijt van de onderzoe- 

kingen van een PASTEUR, een TYNDALL en vele anderen, ondanks de uit- 

stekende diensten die de tegenovergestelde leer aan de chirurgie en aan 

de industrie bewezen heeft, er toch nog ernstige denkers zijn, die zich nog 

door de“ aanlokkelijke hypothese der generatio spontanea laten verleiden. 

En geen wonder! Immers op den bodem van de leer der ontwik- 

keling uit zich zelf, ligt voor den mensch de stille hoop om eenmaal 

de voorwaarden te vinden van de eerste ontwikkeling van het leven. 

De meening, die de schoone onderzoekingen van BERTHELOT over de 

synthesis der organische verbindingen zoo luide heeft toegejuicht, 

is dezelfde die, in spijt van alle teleurstellingen, in het binnenste 

van vele natuurkenners nog het geloof onaangetast laat, dat bet leven 

niets anders is dan een bijzondere wijzigingstoestand van de anorga- 

nische stof en van de physische krachten, een wijziging die, om haar 

te doen ontstaan, de tegenwoordige macht der natuur niet te boven 

gaat. En heeft de natuur wel een enkel geheim dat de mensch niet 

eenmaal hoopt te ontraadselen ? 

De spontane generatie is de grondslag van de ontwikkelingsleer. 

Wie zegt dat hij een transformist is, moet gevolgelijk en noodzakelijk 

een heterogenist zijn. 

Het groote werk van EHRENBERG dat wij boven reeds even noemden, 

Die Infusionsthierchen als vollkommene Organismen, ein Blick in das 

tiefere organische Leben der Natur, verscheen eerst in 1838; maar se- 

dert zijn intrede in de studie, toen hij nog eenvoudig student was 

aan de berlijnsche akademie, had hij met kracht de spontane generatie 

aangetast. In het begin van onze eeuw geloofde men, wel is waar, 



296 EHRENBERG. 

niet meer dat het slijk der moerassen, gekoesterd door de zonnestra- 

len, kikvorschen voortbracht, en ook niet, zooals vAN HELMONT meende, 

dat oud linnen met eenige graankorrels in een koffer gedaan, in 

muizen veranderde, maar men geloofde nog gaarne dat verrottende 

organische stoffen lagere planten voortbrachten, schimmels zoowel 

als kleine diertjes. Wie het tegendeel volhielden, stelden slechts een- 

voudige verzekeringen tegenover verzekeringen. Het was een bewijs 

van groote geestkracht, het onderzoek van deze betwiste vraag langs 

wetenschappelijken weg te durven ondernemen. EHRENBERG tastte haar 

aan met open vizier en in hare geheele uitgestrektheid. Men be- 

weerde dat schimmelplantjes en infusiediertjes spontaan ontstonden : 

hij besloot hunne voortplantingswerktuigen te zoeken, en in alle bij- 

zonderheden aan te toonen hoe die voortplanting plaats had. 

Doch terstond reeds ontmoette hij een hinderpaal. De wezens die 

hij bestudeeren wilde, waren nauwelijks aan de natuurkundigen be- 

kend. Het toeval, dacht men, speelde de grootste rol bij hun vorming, 

en van dit denkbeeld tot het geloof dat hun vorm niets bepaalds, 

niets bestendigs had, was geen groote schrede. Waartoe zou het dan 

dienen pogingen te doen om in de enge banden eener klassificatie de 

steeds in beweging zijnde golven van deze ontelbare en onstandvastige 

vormen te sluiten? Men had zich derhalve weinig met de lagere plan- 

ten bezig gehouden, en het voorbericht van een werk als dat hetwelk 

de jonge student zich voorstelde te schrijven, moest een poging zijn 

om orde te scheppen in dien chaos. De eerste onderzoekingen van 

EHRENBERG hadden dan ook geen ander doel. In 1818 gaf hij in de 

Botanische Annalen van SPRENGEL, SOLANDER en LINK eene beschrijving 

van eenige nieuwe soorten van paddestoelen. Zijne dissertatie voor het 

doctoraat in de geneeskunde, in hetzelfde jaar verschenen, is getiteld: 

Sywae mycologicae Berolinenses, d. ì. de paddestoelbosschen van Berlijn. Zij 

bevat de beschrijving van een menigte soorten, waarvan 248 nog niet in 

de omstreken van de hoofdstad van Pruisen waargenomen, en waarvan 

62 geheel nieuw voor de wetenschap waren. In dat geschrift vindt 

men voor het eerst den omloop van het voedingssap in de Asper- 

gillum en in de soorten van het nieuwe geslacht Syzygites aangetoond. 

Dit nieuwe geslacht bestudeerde hij in het volgende jaar grondiger ; 

ook beschreef hij de verschijnselen van conjugatie, gelijkende op die 

welke men reeds bij de Conferven had waargenomen; nog bij vele andere 

Mucedineën nam hij dergelijke verschijnselen waar. En zoo had men 
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dus bij de Zwammen eene voortplantingswijze waargenomen, die men 

toen nog slechts bij de Wieren kende. 

Doch deze systematische studiën deden PHRENBERG zijn hoofddoel 

niet uit het oog verliezen. Zij hadden hem terstond reeds de overtui- 

ging gegeven, dat de vormen der lagere planten even standvastig zijn, 

en hare soorten even streng gescheiden als die der hoogste planten. 

Intusschen had onze jonge natuurkundige echter niet nagelaten de ont- 

wikkeling en de verschillende wijzen van voortplanting waar te nemen 

van de door hem het eerst bepaalde soorten; zijne meening over hare 

gewaande spontane generatie was gevestigd, en dus kon hij aan den 

geleerden professor NEES VON ESENBECK een uitvoerigen-brief schrijven, 

die in de Nova Acta Curiosorum Naturae, Vol. X., werd opgenomen; 

een brief waarin al zijn waarnemingen in een kort bestek bijeenverza- 

meld en besproken werden, en waarin de leer der generatio aequivoca 

ten opzichte der paddestoelen krachtig bestreden werd, met behulp van 

de grootste massa feiten die tot dien tijd verzameld waren. 

Ondanks dit schitterend begin zou evenwel de plantkunde niet uit- 

sluitend den jongen EHRENBERG kluisteren. Reeds in dit tijdperk van 

zijn leven voegt hij de dierkunde bij de studie der planten, en werkt 

hij mede aan de redactie der Horae physicae berolinenses, die door de 

professoren aan de berlijnsche hoogeschool, LINK, NEES VON ESENBECK, 

RUDOLPHI, KLUG, OTTO, HANSCHUCH, SLECHTENDAL en den dichter-natuur- 

kundige cHaMIssO werden uitgegeven. Later is het slechts bij toeval 

dat hij tot zijn eerste studie terugkeert, vooral als het noodig was 

het eene of andere verschijnsel te verklaren, waaraan het publiek iets 

wonderbaarlijks zag, of om het eene of andere bijgeloof te verdrijven. 

Het schijnt dat zijn strenge en rechtvaardige geest de dwaling niet kan 

dulden: hij bestrijdt haar overal waar bij haar ontmoet, vooral als 

zij zich in de volksmassa tracht te verspreiden. Door alle middelen 

tracht hij de kennis tot gemeengoed te maken, die hij door zijn lang- 

durige mikroskopische waarnemingen verkregen heeft, betreffende een 

menigte dingen die tot dien tijd duister waren, en waarvan sommi- 

gen vooral geschikt waren om indruk op de volksverbeelding te maken 

Wij willen hiervan eenige voorbeelden geven. 

Iedereen heeft gehoord van bloedregens, die op verschillende tij- 

den, vooral in de oudheid en in de middeneeuwen, heele volken ver- 

schrikt hebben. EureNBerG heeft er de eerste ernstige verklaring 

van gegeven. Dikwijls had hij in Egypte en in Siberie bloedkleurige 
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mikroskopische organismen gezien: Euglenia's, Astasia's, Sphaeropleae 

en anderen. Hij had eene beschrijving gegeven van het mikroskopische 

wier, door hem Prichodesmum erythraeum genoemd, ’t welk aan zekere 

gedeelten van de Roode zee de kleur geeft, waarnaar die zee haren naam 

draagt. Hen zoogenoemde bloedregen, gevallen te Genève en te Cham- 

béry in 1845, een andere te Lyon gevallen, en eindelijk het vallen 

van bloedroode sneeuw in het Puterthal, in 1847, stelden hem in 

staat te bewijzen, dat in al deze gevallen die kleur veroorzaakt werd 

door organismen, gelijk aan die welke hij voorheen reeds waargenomen 

had, en aan het minerale stof, dat door winden, vooral door den sirocco 

en de passaatwinden, werd overgebracht. Rood is overigens niet de 

eenige kleur die de regendruppels kunnen aannemen. Te Genève en te 

Lyon heeft men herhaalde malen, na den bloedregen van 1845, regen 

van verschillende kleuren waargenomen, die waarschijnlijk onopgemerkt 

zouden gebleven zijn, zonder de ontroering die door hun bloedrooden 

voorganger was opgewekt. 

Ook door de ontwikkeling van een roodkleurig mikroskopisch orga- 

nisme, Monas prodigiosa, kon EHRENBERG de zoogenaamde bloedvlekken 

verklaren, die het volk onderscheidene malen in tijden van epidemische 

ziekten op brood had zien verschijnen, en ook die welke op hostiën ver- 

schenen en het geloof aan een aanstaande uitbarsting van den goddelijken 

toorn hadden doen ontstaan. EHRENBERG toonde zelfs op welk een een- 

voudige wijze men in een enkelen nacht zoovele bloedende hostiën kan 

maken als men verkiest. De Monas prodigiosa plant zich met overgroote 

snelheid voort: een bijna onmerkbaar groepje van deze wezens kan 

zich in eenige uren in een groote roode vlek veranderen. Dan schijnt 

het waarlijk alsof de hostie bloed zweet. Het is genoeg met de punt van 

een pennemes een van deze vlekken aan te raken, en vervolgens met 

dat mes in een zeer zuivere hostie te steken, om het beroemde mirakel 

van een uit zijn wonden bloedende hostie voort te brengen. 

Het is zeker dat de mikroskopische onderzoekingen van EHRENBERG 

niet weinig bijgedragen hebben om {het geloof in het wonderbaarlijke 

te verminderen. Voordat men iets voor een wonder hield, stelde men 

hem de bewijsstukken ter hand, en dan verdween het bovennatuurlijke 

schielijk. Zoo moest hij zijn oordeel zeggen overeen regen van pad- 

destoelen en over een vermeend meteorisch papier in 1686 in 

Koerland gevonden. Dit meteorisch papier, dat reeds door BERZELIUS 

onderzocht was, bestond uit niets anders dan een viltachtig weefsel van 
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Conferven en brokjes van andere organismen, vooral van Baccillariën, 

en de paddestoelen waren niets anders dan kikkerschot, dat aan 

ooievaars ontvallen was. Bekend is het dat die vogels iets dergelijks 

dikwijls doen. Soms laten zij zelfs overblijfselen van lijken vallen, en 

dit is de oorsprong van de vele vertelseltjes van een vliegende 

jacht, het schrikbeeld der boeren in vele landen. 

Ook in tijden van epidemieën raadpleegde men EHRENBERG. Bij gele- 

genheid van de cholera in 1848 schreef hij een opstel over de Orga- 

nismen van het stof der huizen, daken, planten en hospitalen; 

en hij moet als de eerste beschouwd worden, die onderzoekingen betref- 

fende het stof in den dampkring gedaan heeft. Eenigen tijd te voren 

moest hij ook zijn gevoelen uitspreken over de oorzaken van de aard- 

appelziekte. Hij schreef die ziekte toe aan een bijzonderen toe- 

stand van de atmosfeer, en geloofde dat zij van zelf zou verdwijnen. 

De tijd heeft dit laatste reeds bevestigd, maar men weet tegenwoor- 

dig dat de aardappelziekte ontstaat door de ontwikkeling, op de 

knollen, van een paddestoel, tot het geslacht Peronospora behoorende. 

Ofschoon geen enkel geneesmiddel tegen deze ziekte werkzaam geble- 

ken is, zijn de verwoestingen door de Peronospora aangericht toch 

tegenwoordig zeer verminderd. 

Niet minder dan het publiek namen ook de geleerden hun toevlucht , 

in gevallen waarmede zij geen raad wisten, tot den beroemden mi- 

krograaf, die niet enkel met het gezag van een natuurkundige maar 

ook met dat van een reiziger mocht spreken. 

Van zijne jeugd af was het EHRENBERG's voornemen geweest de na- 

_ tuur niet slechts in zijn eigen land, maar ook in andere landen te 

bestudeeren. In het eerst was hij door zijne beperkte inkomsten ge- 

dwongen zijne tochten tot de omstreken van zijn geboortestad Delitzsch 

te bepalen, en van de steden die hij achtereenvolgens als student be- 

woonde, doeh steeds hoopte hij in staat te komen groote reizen te 

kunnen maken. Madagascar vooral trok hem in ’t bijzonder aan, en 

met zijn medestudent mrmrPricn had hij reeds een reisplan gemaakt 

en maatregelen genomen om zijne reis zoo vruchtbaar mogelijk voor 

de wetenschap te maken, toen onzen jongen natuurkundige een on- 

verwachte gelegenheid werd aangeboden, om het noordoosten van 

Afrika te bezoeken. Den pruisischen generaal miNurour werd namelijk 

een zending in Egypte opgedragen. Hij verzocht de berlijnsche Aca- 
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demie hem twee reisgezellen aan te wijzen. Op voorstel van ALEXANDER 

VON HUMBOLDT noemde de Academie onze twee vrienden, EHRENBERG 

en HEMPRICH. Op dit oogenblik verving EHRENBERG te Koningsbergen 

den botanicus SCHWEIGGER, en Was HEMPRICH professor aan de kadet- 

tenschoo). Beiden verlieten hun post, en eenige maanden later, in 

September 1820, zetten zij te Alexandrie voet aan wal. 

De expeditie bezocht eerst de woestijnen van Lybie, maar een 

ongenoegen, ontstaan tusschen de europeesche karavaan en zijn inland- 

sche geleiders, noodzaakte hen in de lente van 1821 naar Alexandrie 

terug te keeren. Koortsen en de pest wachtten hen dáár. Twee van 

het gezelschap, LIMAN en SÖLLNER, stierven. Doch daarom verloor 

EHRENBERG den moed niet, en vertrok hij kort daarna naar Fajoem, 

maar hier werd hĳ zelf door typhus aangetast, en zou, zonder de 

goede zorgen van zijn vriend HEMPRICH, daaraan zeker bezweken zijn. 

Zoodra hij den tocht weder kon aannemen, bezocht bij Emboekol , Sen- 

naar en Dongola, onder geleide van pasja ABDIM-BEY, met wien hij door 

vriendschap verbonden was, en die hem meer dan eenmaal het leven redde. 

In de volgende jaren, 1823 en 1824, bereisde EHRENBERG de om- 

streken van de gebergten Libanon en Sinaï, en gedurende deze reis 

begon hij, te Tor, zijne onderzoekingen over de Koraaldieren. Onge- 

lukkig echter nam dit jaar 1824 een droevig einde. HeMePrricu stierf 

te Massoeah in Arabie; hij was op een na de laatste van de tien 

leden der expeditie. EHRENBERG, nu alleen overgebleven, begroef hem 

op het eiland Toaloel, waar ook reeds de overblijfselen van FORSKAL 

rustten. Van dien dag af was de expeditie geëindigd; EHRENBERG 

keerde in het laatst van 1825 naar Duitschland terug, al zijn reisge- 

nooten betreurende, die de een na den ander ten gevolge van ver- 

moeienissen en ziekten bezweken waren. Hij bracht mede ongeveer 

80000 voorwerpen, meer dan 7000 soorten vertegenwoordigende , waar- 

van 3000 soorten van planten en 4000 soorten van dieren. 

ALEXANDER VON HUMBOLDT gaf een verslag van de treffende reisont- 

moetingen en van de voornaamste resultaten dier reis. Maar EHREN- 

BERG had een oogst verzameld, groot genoeg om hem jaren lang 

bezig te houden. Niet slechts had hij een menigte voorwerpen bijeen 

gebracht, welker bestudeering hem stof kon leveren voor menig be- 

langrijk opstel, maar bovendien had hij op de verschillende plaatsen 

die hij bezocht had, waarnemingen gedaan , waarmede hij te Berlijn reeds 

begonnen was, namelijk mikrographische waarnemingen, In de Stape- 
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lia-soorten had hij de vorming van pollenbuisjes ontdekt, bijna te ge- 

lijk met ADOLPHE BRONGNIART Een ROBERT BROWN in Europa. Korten 

tijd daarna bewees hij de identiteit van het pollen der Asclepiadeeën 

met dat der andere phanerogamen, en verklaarde, in een opstel ge- 

dateerd 1826, de natuur van het manna van den Sinaï. De suikerachtige 

stof, misschien dezelfde als het manna der Israëlieten, wordt door een 

soort van Tamariv uitgezweet, ten gevolge van den steek van een insekt , 

een verwante van het cochenilje-insekt, door den Coccus manniparus. Ook 

de verhandeling van EHRENBERG over de Reaumuriaceeën, een nieuwe 

familie van planten, is van 1826. 

In 1828 verscheen het eerste gedeelte van het verhaal van zijn reis 

in Egypte, Nubie en Dongola, alsmede zijn Symbolae physicae , seu icones 

et descriptiones mammaltum, avium et insectorum quae ex itinere doctorum 

Hemprich et Ehrenberg nova aut dlustrata redierunt. Tachtig platen in 

folio zijn daarvan uitgegeven. Doch dit was niet alles: dit werk werd 

weldra gevolgd door eene beschrijving der afrikaansche scorpioenen, en 

door eene verklaring van het wonderlijke geluid van den Nakoesh bij 

den berg Sinaï, een geluid dat EHRENBERG toeschrijft aan de wrijving 

der zandkorreitjes op elkander, ten gevolge van het loopen der reizigers. 

DARWIN heeft dergelijke geluiden in de heuvels van Chile waargenomen, 

en schrijft die aan dezelfde oorzaak toe. 

Met volle handen teruggekomen, opende EHRENBERG ze slechts nu 

en dan, en slechts op het oogenblik dat hem het gunstigste scheen. In 

1831 barstte in Europa de cholera uit, die cuvrer, op het toppunt van 

zijn roem en in het volle bezit van zijn genialen geest, zou wegrooven 

voor de wetenschap. Om de opwinding, veroorzaakt door de vreeselijke 

ziekte, te doen bedaren, gaf EHRENBERG een korte, maar degelijke brochure 

uit over de oostersche pest, die hij zoo van nabij had leeren kennen. 

Doch weldra keerde hij tot de wetenschap terug, en gaf achtereen- 

volgens uit zijne: Beiträge zur physiologischen Kenntniss der Korallenthiere , 

1832; — Die Korallenthiere des Rothen Meeres, physiologisch untersucht 

und systematisch verzeichnet, in de Abh. der Berl. Akad. 1833, 1834, en 

Ueber die Natur und Bildung der Korallenbänke des Rothen Meeres, 1832. 

Deze verhandelingen vormen een belangrijken vooruitgang in de weten- 

schap. In dien tijd noemde men nog alle wezens die op vertakte kalk- 

vormingen leven, zoophyten, of plantdieren, of polypen. 

In die koloniën kan elk individu anderen voortbrengen, die als knoppen 

op verschillende deelen van zijn lichaam ontstaan, zooals de takken van 



302 EHRENBERG. 

een boom uit elkander ontspruiten, en die gedurende het geheele leven 

met de ouders vereenigd blijven. Door die gelijkheid in de ontwikkeling 

van de plant en in die van de kolonie ontstaat in 't algemeen een ge- 

lijkheid in het voorkomen van beiden. Die gelijkenis wordt nog verhoogd 

door de vormen van vele polypen, die dikwijls op bloemen gelijken. In 

spijt van de schoone onderzoekingen van TREMBLEY betreffende de zoe t- 

waterpolyp en andere polypen, was toch het begrip dat men van 

de zoophyten in ’t algemeen had, verre van juist en zuiver. EHRENBERG 

bewees dat de organisatie dier wezens naar twee zeer verschillende typen 

is ingericht; in het eene type is het spijsverteringskanaal rudimentair 

of smelt zelfs ineen met de bekleedselen van het lichaam van het dier ; 

in het andere is het spijsverteringskanaal duidelijk afgescheiden van 

de overige organen, het bezit een ingangs- en een uitgangs-opening, 

die beiden aan de buitenzijde gevonden worden. In het eerste geval is 

de lichaamsholte in ’t algemeen in kamers verdeeld; zij is enkelvoudig 

in het laatste, en de voelers of tentakels, die den mond omringen, zijn 

dan meestal van trilharen voorzien. 

Al deze feiten, die overigens reeds sedert 1828, onafhankelijk van 

EHRENBERG, waargenomen waren door AUDOUIN en MILNE EDWARDS aan 

den eenen, en door GRANT aan den anderen kant, bewezen dat er wer- 

kelijk reden bestond om in de klasse der polypen twee verschillende 

afdeelingen aan te nemen. Aan de eenvoudigsten dezer dieren gaf EHREN- 

BERG den naam van Anthozoa, en aan die, welker organisatie hooger 

ontwikkeld is, dien van Bryozoa. Deze beide namen zijn in de weten- 

schap blijven bestaan, en de laatste is zelfs aangenomen door MILNE 

EDWARDS, die aan EHRENBERG de eer kon betwisten het eerst de nood- 

zakelijkheid te hebben ingezien om deze groep van dieren te onderscheiden. 

EuRreNBERG maakte van de Bryozoa eene afzonderlijk klasse; MILNE EDWARDS, 

die hun organisatie nauwkeuriger heeft bestudeerd, brengt hen tot de 

weekdieren, anderen brengen hen tot de wormen, anderen nog 

beschouwen deze dieren als nog meer verwantschap hebbende met de Bra- 

chiopoden of Armpootigen,maar het moet nog altijd uitgemaakt wor- 

den of de Armpootigen als weekdieren of als wormen beschouwd moeten 

worden. Doch hoe dit ook zij, niemand denkt er aan, de Bryozoa tot de zoo- 

phyten te rekenen. Iedereen is ook overtuigd dat men, zooals EHREN- 

BERG ook wilde, van deze laatsten de sponsen moet afscheiden, dieren 

welker organisatie veel eenvoudiger, maar desniettemin niet zonder eenige 

overeenkomst met die der koraaldieren is. 
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EnreNBerG heeft niet enkel de groep der zoophyten gezuiverd van hete- 

rogene bestanddeelen, maar hij heeft ook eene klassificatie voorgeslagen, 

welker algemeene trekken tot heden slechts weinig gewijzigd zijn, en dus 

blijkt het dat hij de kennis, die men tot dien tijd van deze wezens had, be- 

langrijk heeft doen vooruitgaan. Na de sponsdieren en de bryozoën onder- 

scheiden te hebben van de Anthozoa of echte polypen, verdeelt hij deze 

laatsten in Dierkoralen, die geen geraamte of een inwendig geraamte 

hebben, dat nooit van buiten verschijnt, en in Plantkoralen,waar- 

van de vaste koralenstok de straalsgewijze inrichting der dieren, die 

hem voortbrengen, vertoont. Deze plantkoralen komen volkomen overeen 

met de Madreporen van MILNE EDWARDS eh J. HAIME. Wat de dierko- 

ralen betreft, zij vormen een meer afwijkende groep; zij bevatten 

met de echte koraaldieren, de polypen die aan de Hydra's grenzen, die 

voortaan gebracht moeten worden tot de klasse der Acalephen, daar 

zij in nauw genetisch verband met de Medusen staan. Desniettemin 

verwart EHRENBERG de Hydra’s niet met de overige dierkoralen: hij 

onderscheidt hen onder den naam van Oligactiniën, zooals hij 

ook, onder den naam van Oetactiniën de koraaldieren met acht 

gevinde tentakels, de Alceyonariën van MILNE EDWARDS en J. HAIME, 

onderscheidt van de echte Actiniën of Polyactiniën. 

Hoe laag zij ook georganiseerd zijn, spelen de Anthozoa toch in het 

vormen van de aardkorst een veel grootere rol dan de Bryozoa. Zij 

scheiden dikwijls een zeer vast kalkgeraamte af, en hunne koloniën 

kunnen dan ontzaggeliĳjke massa’s vormen. Deze polypenstokken vor- 

mende Anthozoa behooren tot verschillende groepen; eenigen , zooals het 

bloedkoraal en de andere Oetactiniën, ontwikkelen zich nooit tot groote 

boomvormige massa’s, anderen, zooals de Madreporen, kunnen groote 

eilanden vormen of riffen, onder den naam van strandriffen bekend, 

en die zich soms over aanmerkelijke uitgestrektheden rondom eilanden 

of langs de kusten van vastelanden vertoonen. Zoo ontstaan er lang- 

zamerhand in de tropische zeeën nieuwe vormingen, die telkens van 

voorkomen veranderen. Het schijnt dat onder de warme stralen van de 

keerkringszon het land zelf levend wordt, geboren wordt en groeit; 

en dit is geenszins een overdrijving, want onder de golven werken 

myriaden van levende wezens, geheele klassen van dieren, zonder op- 

houden, om die nieuwe gronden boven den waterspiegel te doen verrijzen, 
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gronden die weldra door den mensch op zijn beurt in bezit genomen 

zullen worden. Zulk een verschijnsel heeft een groote aantrekkingskracht 

voor den natuurkundige. Doch de vorming van madreporen-eïlanden is 

niet zoo gemakkelijk te begrijpen als men zou meenen. In de vorming en 

ligging dezer eilanden ontmoet men vele zonderlingheden, die men reeds 

lang getracht heeft te verklaren. ErreNBerG, die slechts een vrij beperkt 

gedeelte van de tropische zeeën gezien had, kon geen algemeene theorie 

van de vorming der madreporen-eilanden geven, maar zijn schoone phy- 

siologische studiën over de koraaldieren, zijne onderzoekingen betreffende 

de levenswijs dier dieren, en van de omstandigheden waarin zij leven 

en zich het best ontwikkelen, hebben tot grondslag gediend voor de 

zoo eenvoudige theorie, die door CHARLES DARWIN is voorgesteld en 

sedert door alle geleerden is aangenomen. 

Deze onwillekeurige medewerking met den beroemden engelschen wijs- 

geer zou daarom in ’t vervolg niet voortduren. ErreNBerG heeft steeds 

duidelijk te kennen gegeven, dat hij een tegenstander was van de 

transformistische leer. En toch hebben wij aan hem het bewijs te dan- 

ken, in zijne Beobachtungen über die Affenarten in Sennaar, Cordofan und 

Nubie, en in Ueber den Cynocephalus der Aegypter, dat, onder den 

naam van den god Thot, de oude Egyptenaars een soort van baviaan 

vereerden, dien zij als een zeer geleerden en machtigen voorvader van 

hun ras beschouwden. De theorie van de afstamming van den mensch 

uit een aap klimt dus tot in de hoogste oudheid op; zij heeft hare 

adelbrieven even goed als de eerwaardigste geloofsbelijdenis. 

De boven besproken werken van EHRENBERG zijn bijna bij uitslui- 

ting samengesteld naar aanleiding van de documenten ,die hij in Afrika 

had verzameld. Bij de werken die nu volgen, heeft hij ook gebruik 

gemaakt van andere documenten, verzameld aan de kusten der Oost- 

zee, die dikwijls door rHRENBERG zijn bezocht, alsmede van die welke 

hij bijeengebracht had op zijn reis met von HUMBOLDT in den Oeral, den 

Altaï, Siberie en Midden-Azie. Die reis geschiedde in het jaar 1829. 

Na zijn terugkomst gaf PHRENBERG in de Annales des Sciences naturelles 

een beschrijving uit van den tijger en den panter van het noorden van 

Azie, en verscheidene andere werken over de geographische versprei- 

ding der infusoriën. Wij komen later op die werken terug. 

(t Slot in een volgende aflevering.) 
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’t Is duidelijk, dat de mensch van ’t oogenblik af, dat hij besef had 

van zijn bestaan, en misschien zelfs reeds voor dien tijd, moet hebben 

uitgezien naar hulpmiddelen om hem dat bestaan te blijven verzekeren. 

In dien allereersten tijd vooral was de strijd om het bestaan, “the 

struggle for life”, meer dan later een werkelijke strijd. 

Tegen koude en warmte zal hij op de eenvoudigste wijze gepoogd 

hebben zich te beschutten. 

Tegen dieren van grooter physieke kracht dan hij, zal hij gebruik 

gemaakt hebben van een wapen — in den oudsten tijd een afgebroken 

tak, een knods, of wel een op zijn weg gevonden steen. Iets later 

zal hij, door zijn verstand voorgelicht, die wapenen doeltreffender ge- 

maakt hebben. De steen, niet meer als werptuig gebruikt, werd van een 

scherpe punt voorzien en was dolk. 

Nog later was hij bij machte voordeel te trekken van stoffen van grooter 

hardheid en duurzaamheid: hij verwerkte metalen, zooals de geschiede- 

nis leert, eerst brons, later ijzer. | 

Er is echter ook een tijd geweest dat hij, zijn plaats in de natuur 

begrijpende, pogingen begon te doen, een deel van datgene, wat hij 

om zich zag, aan zich dienstbaar te maken. 

Tot de wetenschap gekomen dat melk een uitstekend voedsel is, ver- 

genoegde hij zich niet meer, de koe te dooden om haar vleesch , maar 

hij hield haar in leven, beschermde en verzorgde haar , vormde een kudde. 

Zoo was de mensch in den allereersten tijd een jagers-, later een her- 

dersvolk, 

20 
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Rondziende naar verdere middelen om in zijne behoeften te voorzien , 

en naar dieren om die aan zich dienstbaar te maken, ontdekte hij 

andere, die hem tot voordeel konden zijn. Hij onderwierp of temde 

ze; zoo ontstonden de huisdieren. 

t Is onze bedoeling niet, in dit opstel na te gaan welke dieren als 

huisdieren de oudste zijn, of op welke wijze de mensch ze tot huisdieren 

maakte. 

Uitgaande van de wetenschap, dat de mensch boven het dier staande 

door zijn verstand, daardoor tot de ervaring kwam, dat sommige 

zijner medeschepselen op aarde hem niet alleen als leveraars van iets 

dat hem ten goede kwam, maar zelfs hem als medehelpers en metge- 

zellen terzijde konden staan, willen wij een oogenblik stilstaan bij die 

dieren, welke de mensch gedurende zijn bestaan op aarde gekozen heeft 

om anderen te bevechten. 

Niet dus over de runderen, die hem melk, vleesch, hoorn en leder 

verschaffen, niet over het zwijn, waarvan hij voordeel trekt door dat- 

gene, wat het na zijn dood levert, zelfs niet over het paard, dat hem, 

hoewel ’t evenzoo voedsel leveren kan, voornamelijk dient als middel 

om zijn snelheid te vergrooten, maar over die dieren, die hem als 

medehelpers terzijde staan in zijn strijd tegen de overige, dus allereerst 

op de jacht. 

Een zeer eenvoudig, hoewel niet in alle deelen treffend voorbeeld 

. levert de kat, door den mensch in dienst genomen , om lastig ongedierte 

te verwijderen en verwijderd te houden. 

De trouwste metgezel van den mensch was reeds vroeg en is nog 

steeds de hond. | 

Reeds de Grieken hielden den hond in eere en trokken van zijn moed en 

vlugheid partij, door hem ter jacht mede te nemen. XENOPHON vond ’t zelfs 

de moeite waard in zijn geschrift “Over de jacht’ een reeks namen op 

te geven, welke men den honden schonk. Hij schreef dit werk hoofd- 

zakelijk om te leeren, hoe men hen in verschillende omstandigheden, 

gezond en ziek, uit en in huis, behandelen moet; men kan ’t dus het 

eerste handboek voor den hondenvriend noemen. 

In geen minder hoog aanzien stonden de honden bij de Germanen, 

bij welk volk de diefstal van een hond gelijk gesteld werd met dien van 
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een slaaf. Bekend is ’t hoe uit de bepaling van KAREL DEN GROOTE, om 

te zorgen, dat steeds ruimschoots voedsel voor zijne honden op zijne 

“villae” aanwezig was, de later zoo beruchte belasting “brennage’”’ of 

“hondenbrood’’ gevolgd is. 

Wij hebben ons nu voornamelijk bezig te houden met den jachthond, 

en in de eerste plaats komt dan aan de beurt de hazewind of liever 

de windhond, daar men ook op andere dieren dan hazen met hem jaagt. 

Dat een windhond, wil hij aan alle eischen voldoen, vele goede eigen- 

schappen moet hebben, blijkt uit het volgende versje: 

The head as a snake 

The neck as a drake 

The back as a beam 

The belly as a bream 

The foot as a cat 

The tail as a rat. 

De windhond gebruikt men hoofdzakelijk om zijn scherp gezicht en 

buitengewone vlugheid, en ofschoon XENOPHON beweert dat slechts bij 

hooge uitzondering een hazewind een haas vangt, blijkt toch dat 

hij reeds de Grieken ter jacht vergezelde, uit zijn mededeeling, dat bij 

hen windhonden voorkwamen met zulke harde voetzoolen, dat zij op 

een steenachtigen bodem gebruikt konden worden. 

In vroeger tijd nam hij deel aan de wilde zwijnenjacht, gelijk vaN 

HASSELT 0. a. meedeelt, dat de hertog van GrLRE in 1388 ‘‘drie wijnden 

om zwijn mede te vangen” had. 

Een andere hoofdeigenschap der honden, waardoor zij den mensch van 

dienst kunnen zijn, is hun uitermate scherpe reuk. Hierdoor in staat 

gesteld het wild te ontdekken, vóór dat de jager het bespeuren kan, 

maken zij dezen op de nabijheid er van opmerkzaam. Het Nibelungen- 

lied, dat voor de kennis omtrent de dierkunde in de middeleeuwen 

misschien eenige waarde heeft, spreekt van “spurehunden ’. Deze maakten 

de jagers’ met de plek waar zich het wild bevond, bekend, en spoorden 

dat op. Aan een kort leidsel door den “Sucheman” vastgehouden, vond 

hij weldra den door zijn meester zoo begeerden buit, en deze, eenmaal 

wetende waar het wild zich bevond, kon zich dan daarvan verzekeren. 

Een stuk wild, dat eenmaal gewond was, vervolgde men met een 

bloedhond, die zijn raam niet aan zijn bloeddorstige eigenschappen te 

danken heeft, maar aan zijn eigenaardig reukorgaan, waardoor het 
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hem mogelijk is het spoor, afgaande op den reuk van ’t bloed, te vinden. 

Deze hondensoort noemen de duitsche jagers in hun spraakgebruik 

dan ook “Schweisshund’’, en evenzoo zou men hem daarom in ’t hollandsch 

(daar de jagers steeds van zweet, nooit van bloed spreken) ‘‘zweet- 

hond” kunnen noemen. 

Dienden de meeste honden dus, om in veld of woud het wild te 

jagen of op te sporen, nog een ander soort gebruikte men voorheen 

voornamelijk om onder den grond ter jacht te gaan. 

Deze hond, met den ouden naam van ‘“‘bibarhund” bestempeld, 

thans dashond of taks genoemd, begaf zich in de konijnenholen, dat 

hem wegens zijn korte, vaak nog daarbij kromme pooten gemakkelijk 

was, en verjoeg dus de bewoners, die zoodoende een gemakkelijke prooi 

voor den jager werden. 

Op deze wijze pleegt men ook nog heden met fretten te jagen; 

volgens PriNius bewees dit diertje op deze wijze zijn diensten reeds 

aan de Romeinen. 

Het fret, dat een witte varieteit van den bunsing (Mustela furo) is, 

werd voorheen ten onrechte voor een eigene soort gehouden. Even 

als bij ons in de duinen met dit diertje, jaagde men (volgens PLINIUS) 

op de Balearen de konijnen met den Viverra. 
Daar het geslacht der otters zich eenigszins aan dat der wezels aan- 

sluit, willen wij hier den otter (Lutra vulgaris) laten volgen en met 

een enkel woord meedeelen, dat hij jong gevangen, geheel getemd en 

zelfs tot de vischvangst afgericht kan worden. 

Een minder bekend dier, dat evenzoo den mensch op de jacht 

diensten bewijst, is de Jachttijger of Guepard (Felis jubata en guttata), 

die in Bengalen en in Afrika voorkomt. Vertoont hij, wat eigenschap- 

pen betreft, groote gelijkenis met den hond — immers hij is zeer zacht- 

zinnig van aard en licht te temmen, — niet minder toont hij zich met 

hem verwant door zijn bouw en gesteldheid. Hij kan niet, zoo als 

alle andere katten, de nagels terugtrekken, en het daglicht doet zijn 

pupil niet vernauwen. Zijn slanke gestalte en hooge pooten stellen 

hem in staat de vlugste dieren te achterhalen. Men gebruikt hem in 

Bengalen dan ook op de Antilopen- en Gazellenjacht. 

De jagers behoeven hem slechts op een in de nabijheid zijnde antilope 

te wijzen, en spoedig is het veel zwakkere dier onder zijn gespierden 

vijand bezweken, die dan zijn prooi gaarne aan zijn meesters overlaat, 
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Sprekende van dieren die aanvallenderwijze te werk gaan, zij hier 

met een enkel woord gewezen op de Olifanten, die men in Indië op 

de tijgerjacht gebruikt. De jagers, hoog op den rug van den kolossus reeds 

in tamelijke veiligheid gezeten, worden nog meer beschermd door diens 

tromp, waarmede hij den gevreesden vijand der Indiërs zonder moeite in de 

lucht slingert om hem met verpletterde ribben ter aarde te doen storten. 

Zooals echter genoegzaam uit de aangehaalde voorbeelden blijken 

kan, zal men den olifant niet geheel en al onder die dieren kunnen 

rangschikken, welke den mensch op zuiver aanvallende wijze van dienst 

zijn. Immers niemand zal ontkennen, dat de olifant op de tijgerjacht 

slechts verdedigender wijze, of liever uit zelfbehoud en door ’t gevaar 

gedwongen, zoo te werk gaat, en niet, zooals wij bij de honden en 

jachttijgers zagen, zonder dat het dier, dat tegenover hem staat, daar- 

toe aanleiding gaf. 

Voordat wij verder gaan, willen wij eenige opmerkingen maken, 

naar aanleiding van de verhouding, waarin op de jacht het eene dier 

tegenover het andere kan staan. 

De hond kan als de vijand van ’thert of van den haas genoemd wor- 

den; de jachttijger is dat evenzoo van de antilope; het fret is de vijand 

van het konijn. 

De mensch kan dus op drieörlei wijzen zich op de jacht van dieren 

bedienen, allereerst door natuurlijke of daartoe opgevoede vijanden te 

kiezen, in de tweede plaats door op zijn prooi soortgenooten van het 

te jagen dier, dus vrienden, af te sturen, en ten slotte, door de dieren 

(zonder deze als aas te gebruiken, want daarover willen wij hier niet 

spreken) slechts aan te wenden als middel om de krachten van het 

dier, dat gevangen moet worden, te verzwakken. 

Het zij ons vergund met een enkel woord dit laatste op te helderen. 

In de beken van Zuid-Amerika, die vaak doorwaad moeten worden, 

komen vele sidderalen voor, die den mensch den doortocht beletten. 

Nu kan men daartegen vergiftige planten aanwenden, die in ’t water 

geworpen de visschen dooden of bedwelmen, maar soms vergenoegt 

men zich met een kudde half wilde paarden in den stroom te jagen, 

op welke dieren de alen hun elektrische kracht gewoonlijk zoolang toe- 

passen, totdat zij zelve, uitgeput, voor den mensch onschadelijk zijn 

geworden. 
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Over de dieren welke zich op de jacht als vijanden gedragen , hebben 

wij reeds gesproken, en weldra zullen wij nog eenige voorbeelden daar- 

van kunnen bijbrengen, wanneer wij over ’L vangen van vogels spreken. 

Allereerst willen wij een oogenblik stilstaan bij die dieren, die in 

vriendschappelijke verhouding tot de te vangen dieren staan. ’t Is 

duidelijk, dat, daar een zoodanige vangst niet met onderlingen strijd 

gepaard gaat, de getemde dieren zich slechts kunnen bepalen om hun 

wilde soortgenooten te lokken binnen een bepaalde ruimte, waarin 

het den mensch mogelijk is zich van hen meester te maken. Tevens is 

het niet minder duidelijk, dat men voor die rol bij voorkeur soortgenooten 

kiest, om bij de dieren, die nog in ’t wild leven, geen argwaan te wekken. 

Wanneer wij in de salische wetten en in die der Alemannen lezen 

van “tamme herten’, dan hebben wij eenigen grond te veronderstellen, 

dat deze door hun meesters op de nog in vrijheid levende werden af- 

gezonden om hen in de vangst behulpzaam te zijn. 

t Zelfde zien wij in Indië bij de olifantenjacht. Eenige tamme olifanten 

lokken den wilde binnen een omheinde ruimte, en vaak gebeurt het, dat 

als de onbeschaafde broeder eenigen weerzin toont, de beide anderen 

niet aarzelen hem te dwingen daarheen te gaan, waar hun meeester 

hen geleerd heeft dien te brengen. Een niet minder eigenaardig voor- 

beeld levert de wilde-eendenvangst in de zoogenaamde eendenkooien. De 

mensch maakt daar echter nog gebruik, behalve van tamme eenden, 

van een kunstig afgericht hondje. Deze zoo hoogst belangrijke inrich- 

tingen zijn echter reeds vaak genoeg beschreven, zoodat wij meenen 

in deze bladzijden er over te kunnen zwijgen. 

Ten slotte willen wij nog één voorbeeld geven, aan het volksleven 

ontleend, hoe de mensch van dieren partij trekt om andere in zijn 

bezit te krijgen. Wij bedoelen de vooral in de achterbuurten van Amster- 

dam zeer inheemsche duivenvangst. 

De “duivenmelker”, wel wetende, dat hij zijn duiven, wanneer die 

eenmaal in de handen van een mededinger zijn, nooit of slechts bij 

toeval terug zal zien, schroomt niet ijverig jacht te maken op eens 

anders eigendom. — Hen algemeen bekende spreekwijze leert ons dan 

ook dat duivenvangst vrij is. — De “duivenmelker’, gewoonlijk een 

man uit het volk, die zijn verzameling zoekt te vergrooten om zijn 

inkomsten te vermeerderen, heeft op zijn daartoe ingericht plat een 

aantal uitvliegers, die veelal een verdwaalde of van haar vlucht afge- 

raakte soortgenoot meebrengen. Na eenigen tijd thuis te zijn gehouden 
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totdat de nieuwe bezitter er zeker van is, dat zij niet meer naar 

haar vroeger verblijf zal terugkeeren, mag ze mede uitvliegen of wordt 

weldra naar de markt gebracht, waar de eerste meester, indien hij op 

haar bezit prijs stelt, slechts door. aankoop haar op nieuw de zijne 

zal kunnen noemen. / 

Eenmaal over vogels sprekende, kunnen wij gereedelijk verder gaan 

en nog eenige oogenblikken stilstaan bij die, welke den mensch in 

de ware beteekenis op de jacht van dienst zijn. 

Met een enkel woord zij dan melding gemaakt van de pelikanen en 

aalscholvers, die men — zooals beweerd wordt — somtijds tot de visch- 

vangst kan africhten, en van een soort Jan van Gent (Sula piscatriz), 

die in China daarvoor gebruikt wordt. 

Hoofdzakelijk echter hebben wij hier 'toog op de roofvogels, en wel 

meer bepaald op de valken, die hun naam gegeven hebben aan dat ‘“vor- 

stelijk vederspel”: de valkenjacht. 

De goede eigenschappen van den valk bestaan in de buitengewone 

snelheid, waarmee hij vliegt en in zijn uitermate scherp gezicht. 

De jacht op vogels of andere dieren met vogels, was reeds bij de 

Grieken en Romeinen bekend. Zoo deelt PriNrus o. a. mede, dat wanneer 

de jagers hun prooi uit de struiken hadden opgejaagd, losgelaten ha- 

vikken haar dwongen weder neer te dalen en ze zoodoende in de han- 

den van hun meesters deed vallen. 

Ook bij de Mongoolsche stammen was van ouds de jacht met valken in eere. 

Evenzoo blijkt uit verschillende strafbepalingen bij de Germanen, dat 

ook bij dit volk de valkenjacht niet alleen bekend, maar zelfs tot een 

buitengewone hoogte gestegen was. Dat ’t reeds van den beginne een 

vorstelijk vermaak was, bewijst o.a. onze geschiedenis, waaruit wij 

leeren dat eenige samenzweerders gebruik maakten van de valkenjacht 

om zich van graaf rroris v te verzekeren. 

Wanneer wij de valkenjacht meer in ’t bijzonder nagaan , komt aller- 

eerst de vraag bij ons op: hoe vangt men de valken zelven? en in de 

tweede plaats: op welke wijze richt men hen tot de jacht af? 

De valken worden door middel van lokvogels gevangen. De jager , die 

zieh verscholen heeft en daardoor voor den vogel onzichtbaar is, zoekt 

diens aandacht te trekken, door eenige duiven, die aan zijn gefluit dadelijk 

gehoorzamen, te laten uitvliegen. Heeft de valk ze bespeurd, dan plaatst 

de jager een aan een lijn bevestigde duif op het slagnet en trekt dat 

toe als de roofvogel zich op de prooi stort. Somwijlen vangt men zeer 
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jonge valken of die welke reeds op de rondom het nest staande boomen 

uitvliegen, door het geroep der ouders na te bootsen; in den regel 

echter richt men reeds geheel volwassen valken tot de jacht af. 

Het behoeft zeker niet nader te worden toegelicht, dat het africhten 

der valken een der moeielijkste plichten van den jager is. Zien wij hon- 

den vaak op meer dan gewone wijze gedresseerd, dan moeten wij niet 

uit het oog verliezen, dat dit dier in de eerste plaats reeds van den 

vroegsten tijd af aan den omgang met den mensch gewend is en daar- 

bij tot de hoogst ontwikkelde dieren behoort, ja misschien, wat ont- 

wikkeling betreft, bovenaan dient te staan. De valk echter , plotseling 

in slavernij gebracht, is schuw en zelfs in den beginne den mensch 

vijandig. Hier echter trekt de mensch weder partij van datgene, waar- 

door misschien alle dieren tembaar zijn, namelijk den honger. 

Den gevangen vogel wordt een kap over de oogen gezet en hij zelf 

eenige dagen zonder voedsel gelaten, terwijl men hem het slapen belet. 

Hierdoor in hooge mate afgemat, is hij zoo verzwakt, dat hij voedsel uit 

de hand aanneemt. Na eenigen tijd wordt hij aan een touw bevestigd en, 

om alle vrees af te leggen, geleerd, het voedsel uit de hand te komen halen ; 

daarna laat men hem eerst in huis, en later in de open lucht, een gekort- 

wiekte duif of anderen vogel vangen. Wil men hem tot de jacht op een en- 

kel dier africhten, dan maakt men een beeld van dit dier , gewoonlijk een 

houten klos, in de valkenierstaal “loere” genaamd, bedekt met de vleugels 

of het vel van dat wild, en bevestigt daarop zijn voedsel, dat hij dus 

leert daarvan af te nemen. Na verder aan het zien van een aantal per- 

sonen en dieren gewend te zijn, kan men de jacht met hem beproeven. 

De valksoorten die men gewoonlijk africht zijn: de witte of iĳjsland- 

sche (Falco Islandicus), de boomvalk (PF. subbuteo), de lanier (F. lanarius), 

en de steenvalk (F. aesalon). Ook de bekende torenvalk (F. tinnunculus) 

wordt, hoewel hoogst zelden, op de jacht gebruikt. 

Verreweg de meest gezochte is de iĳjslandsche, waarvan de eenjarige 

vogels bij de valkeniers onder den naam ‘Saker’ zeer geroemd zijn. 

Reeds in vroeger tijd stond deze valk als jachtvogel in hoog aanzien, 

men beweert zelfs dat KAREL v aan de ridders van Rhodus het eiland 

Malta afstond, tegen jaarliĳjksche voldoening van zulk een vogel. 

Wanneer men heden ten dage van valkenjacht spreekt, doelt men 

daarbij gewoonlijk op het jagen van reigers, een vogel die weinig of 

geen waarde voor den mensch heeft, zoodat het louter als een vermaak 

moet beschouwd worden, de vogels te zien strijden, de een vluchtend, 
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de ander aanvallend. Ook in de eerste jaren der regeering van Z. M. den 

Koning, die op het Loo het vederspel weer deed herleven, joeg men 

slechts reigers en een enkel maal den Milaan (F. milvus). Deze vogel 

is ongeschikt voor de jacht, omdat hij zijn prooi slechts zittend erijpt. 

Niet alleen echter op reigers maar op vele andere dieren liet men den 

valk jagen. In de eerste plaats verdient de hazenjacht te worden ge- 

noemd. Gewoonlijk zaten de jagers te paard, terwijl de valk hun prooi 

inhaalde en met de vleugels doodde. Ook konijnen joeg men op deze 

wijze. Het is overigens bekend dat Valkenswaard in Noord-Brabant 

reeds van ouds valken en de beste valkeniers leverde aan geheel Furopa, 

en dat de kunst om valken te temmen daar nog in de laatste tijden 

beoefend wordt of althans werd. 

In Perzië en Tartare, waar de valkenjacht reeds geruimen tijd in 

hoog aanzien staat en nog tot een der meest geliefde uitspanningen 

van den adel behoort, jaagt men zelfs op antilopen en kleine herten. 

Voorheen jaagde men in Europa nog op kraanvogels, ganzen, eenden, 

zwanen, roerdompen, lepelaars en enkele andere kleine watervogels, 

waartoe men een kleine soort van valk africhtte. Men wil dat de arend 

(F. chrysaetos) evenzoo getemd en tot de jacht kan afgericht worden; 

dit echter zal wel steeds een uitzondering blijven. 

Hiermede hebben wij getracht aan te toonen, hoe de mensch van zijn 

bevoorrechte plaats in de natuur weet gebruik te maken om datgene 

te bereiken, wat hij zich ten doel stelt. Zijn natuurlijke vijanden weet 

hij niet alleen te onderwerpen, maar zelfs aan zich dienstbaar te maken. 

„… Laat hij dan echter niet vergeten, dat juist die bevoorrechte plaats 

hem de verplichting oplegt, niet alleen als meester maar ook als 

vriend tegenover het dier op te treden; laat hij wreedheid niet de over- 

hand doen krijgen over zijn gevoel en machtsbesef, maar veeleer de 

diensten der dieren inroepen door hen met liefde en verstand te be- 

handelen, dan als een ruw en sterker meester hun zijn ijzeren arm te 

doen gevoelen. 

FE, C. K. CZN. 
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Dat geluiden, hetzij deze zwak of sterk zijn, eenen hoogen of eenen 

lagen toon geven, in het algemeen met gelijke snelheid worden voort- 

geplant, blijkt uit de waarneming dat een door een orchest uitgevoerd 

muziekstuk nog op grooten afstand als harmonisch geheel wordt waar- 

genomen. 

Eenige onlangs door den heer WILLIAM W. JACQUES in Amerika met 

kanonschoten genomen proeven bewijzen echter dat dit, ofschoon bin- 

nen zeer wijde grenzen waar, toch niet volstrekt juist is. 

Hij plaatste achter een kanon, op afstanden die verschilden van 10, 

30, 50, 70, 90 en 110 B. voeten, uitgespannen vliezen van caout- 

ehoue, die in hun middengedeelte een koperen stift droegen , waardoor 

een elektrische aanraking met een chronograaf tot stand kwam, op 

het oogenblik dat het vlies door de geluidsgolf getroffen werd. De 

chronograaf veroorloofde den tijd nog tot op 0,000041 seconde te meten. 

Men droeg zorg dat het kanon slechts werd afgevuurd op een oogen- 

blik van nagenoeg volkomen windstilte. Ziehier de uitkomsten van twee 

der proeven, waarbij verschillende ladingen van kruid werden gebezigd. 

De gevonden voortplantingssnelheid per seconde is herleid tot 0°C. 

Afstanden 1% pond kruid V, pond kruid 

van 10 tot 30 voet 1076 voet 

> On De» 1187 » 1032 voet 

Dn aa 1240 » 4091 

sn (Osw 90, » 1267 » 1120 » 

» OO ese ll0: 12624 » 1114 » 

Daaruit blijkt 1° dat de snelheid op korten afstand achter het kanon 

geringer is en dat zij toeneemt met den afstand totdat zij een zeker 
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maximum heeft bereikt, en 2° dat de voortplanting des te sneller ge- 

schiedt, naarmate de lading zwaarder en gevolgelijk het geluid van 

den slag sterker is. 

De heer Jacques plaatste daarna het kanon zoo dat het een rechten 

hoek maakte met de lijn langs welke de vliezen waren opgesteld, en 

verkreeg toen de volgende uitkomsten. 

van 30 tot 50 voet 1067 voet 

nde 5: 0 AT ea 1162 » 

re Oe A 1201 > 

sen ELO 1188 » 

Daaruit blijkt dat toen het maximum van snelheid zich dichter naar 

het kanon toe verplaatst had. Wanneer men het kanon geheel kon 

omdraaien, d.i. met den mond naar de vliezen toe, welke proef ech- 

ter uit den aard der zaak niet uitvoerbaar is, dan zoude men zeer 

waarschijnlijk de aanvankelijke vertraging in eene versnelling hebben 

veranderd. (American Journal, Februari 1879). HG. 

MELKKEURING DOOR HET MIKROSKOOP, 

Reeds voor eenige jaren is het tellen der bloedlichaampjes in eene 

bepaalde ruimte door middel van het mikroskoop als diagnostisch 

middel bij ziekten ingevoerd. Eene dergelijke methode heeft de heer 

‚E. BOUCHUT ook op de keuring der melk zoowel van zoogende vrouwen 

als van koeien toegepast. 

Hij verdunt daartoe één droppel melk met honderd droppels zuiver 

water, waarin |/,,, zout is opgelost. Met die melk wordt dan een 

glascelletje van '/,. millim. diepte gevuld en met een dekplaatje 

bedekt. In het oculair van het mikroskoop bevindt zich een in vier- 

kante ruitjes verdeelde glasmikrometer , waarvan men de waarde der ver- 

deelingen vooraf bepaald heeft. Nu telt men het aantal der melkbolletjes, 

juister der boterbolletjes, die in eenige der vierkante ruitjes zichtbaar 

zijn, en leidt daaruit een gemiddeld cijfer af, dat vervolgens dient om 

het geheele getal der bolletjes, b.v. in 1 kub. millim. te berekenen. 
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Dit getal kan zeer verschillen, en, naar gelang het grooter is, is 

de hoeveelheid boter die in de melk voorhanden is, ook grooter, In de 

melk van 158 vrouwen vond Bovcuur dat in 1 kub. millim. van 200.000 

tot 5.000.000 bolletjes bevat waren. Het gemiddelde cijfer, uit alle 

tellingen afgeleid, bedroeg 1.026.000. Tusschen 800.000 en 1.000.000 

bolletjes per kub. millim, kan de melk als van goede hoedanigheid 

worden beschouwd. 

Voor koemelk bepaalde hij, ter vergelijking, ook het soortelijk ge- 

wicht of de dichtheid der melk en het botergehalte in 1 kilogram melk. 

Ziehier eenige der door hem medegedeelde cijfers. 

Bolletjes 
per kub. millim. Dichtheid. Boter. 

1.102.500 1022 24 gram. 

1.925.500 + 1080 ZOE A 

2.205.000 1032 Sie 

2.407.000 1033 zn 
8.700.000 1030 34 

Deze drie kolommen stemmen wel is waar niet juist overeen. De 

dichtheid der melk hangt trouwens niet enkel van het botergehalte 

maar bovendien van de hoeveelheid der in de melk in opgelosten toe- 

stand aanwezige stoffen af. En dat het botergehalte niet juist wordt 

uitgedrukt door het getal der melkbolletjes, wordt daardoor veroor- 

zaakt, dat de melkbolletjes zeer ongelijk van grootte zijn. Men zoude 

hen niet enkel moeten tellen maar ook meten. 
HG. 

ZWALUWEN EN SPREEUWEN, 

Soms gebeurt het dat spreeuwen zich meester maken van een zwa- 

luwennest. Volgens een oud verhaal, dat van boek tot boek is over- 

gegaan, zouden de zwaluwen bij hare terugkomst, na vruchteloos 

getracht te hebben de indringers te verjagen, de opening van het nest 

toemetselen. Bremm verklaart dat echter, in zijn Zllustrirtes Thierleben, 



Lettre adressée à Mr. le Vice-Président Dr. Renard. 

ZUR BIOLOGIE DER SCHWALBEN, 

Bereits im vorigen Jahre (1875) hatte rechts in der 
obern Ecke des nach Südwest gelegnen Fensters meines 
Studirzimmers, ausserhalb, eines verlassenen Schwalben- 

nestes ein Sperlingspaar sich bemächtigt und sich in 

demselben behaglich eingerichtet, gebrütet und Junge aus- 
gebracht, was auch den Winter hindurch, bis zum Früh- 
linge des folgenden Jahres 1876 geschah. Am füníten 
Mai des neuen Jahres erschienen, — ungewöhnlich früh, — 
Schwalben (Chelidon urbica) welche, vielleicht Abkömm- 
linge der Nestbauer, ihr elterlich Erbe dem usurpirenden 
Insassen streitig machen wollten. Obgleich mehrere 
Schwalben vereint den Eindringling zu verdrängen suchten, 
hielt dieser wachsam und muthig von seiner Familie un- 

terstützt, sich doch streitbar entgegen. Die Schwalben 

schienen müde zu werden und da gleich darauf kalte, 

rauhe Witterung eintrat, zeigten sie sich fünf Tage lang 

nicht wieder. Damals schrieb ich folgende Zeilen nieder: 

Nun schwirren in schwebendem Fluge die Schwalben, 

Und am Fenster flattern die früheren Gäste 
Zu dem Nest, wo die Eltern sie nährten im Vorjahr, 

Und da spreizt sich jähzornig der Spatz nun entgegen, 
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Den Schnabel aufsperrend und schnappet und schreiet, 
Als wär er rechtmässig Besitzer der Bude, 

Auch Weibchen und Junge wetteifernd bewirken 
Den Rückzug den rechtmäss’gen Erben des Baues. 
Den Sieg leihet List und Gewalt leider oftmals. 

Am zehnten Mai erneuten sie, aber wieder ohne Erfolg, 
ihre Bemühungen. Hierauf sah ich sie am 1ö-ten Mai 
in grösserer Zahl wiedergekehrt; — ein lebhaftes Schwir- 
ren machte sich bemerklich,—endlich wankte und schwank- 

te das Nest und stürzte nieder. Die Wohnung des Spatzes 
war zertrümmert, — die Familie musste anderwärts ein 

Unterkommen suchen; alle Glieder derselben waren er- 

wachsen. Ich lasse es nun unentschieden, ob etwa die 

Schwalben planmässig das Nest zerstört hatten. Sie sel- 
ber machten darauf zwar Versuche zum Neubau, — 
schienen damit aber nicht beharrlich fortfahren zu wol- 

len und erst am 20-sten Juni waren wieder Schwalben 
beschäftigt neu zu bauen und zwar an beiden Ecken des 

genannten Fensters. 

Eine Vermuthung, die Schwalben hätten das Nest ab- 
sichtlich zerstört, könnte dadurch unterstützt werden, 

dass zu der Erfahrung des Zumauerns von Schwalben- 

nestern die von Sperlingen besetzt worden waren, mir 
eine Bestätigung bekannt geworden ist. Die Erzählung von 
solehem Zumauern ist eine alte, — die sich meist nur 

von Mund zu Mund fortgepflanzt hatte und endlich von 
dem berühmten Naturbeobachter und Forscher Dr. Alfred 
Brehm in seinem ausgezeichneten Werke: Illustrirtes 
Thierleben, im 3-ten Bande, S. 637 unter die Mährchen 
verbannt wurde, was mich denn auch bewog, die Sache 
als abgethan anzusehen. Neuerdings aber wurde mir durch 

einen glaubwürdigen Mann, den Förster Tusch in Pussen 
mitgetheilt, er habe bei seinem Bruder, dem Förster in 
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Blieden, mit diesem selbst beobachtet, dass Schwalben, — 

ein Schwalbennest, welches ein Sperling in Besitz genom- 
men hatte, — da sie ihn nicht verdrängen konnten, sich 

in Mehrzahl zusammengethan hatten, die Oeffnung des 

Nestes zu vermauern, wobei ein Paar Schwalben die 
Wache hielten, vielleicht damit der Spatz die Schliessung 
nicht zerstöre. ‘So wäre die Oeffnung allmälig enger, 
dann geschlossen worden. Als die Schwalben sich entfernt 
hatten, machten die Beobachter sich daran, das Nest zu 
untersuchen, Sie nahmen es herab, fanden es geschlossen 

und darin einen Sperling, der zwar noch lebte, aber wie 
betäubt und taumlig sich benahm. 

Ein mir verwandter Pastor in Bessarabien erzählte 

mir: en einem Fenster seines Hauses hätte ein Schwal- 
benpaar begonnen sich ein Nest zu bauen. Da er das 
der Verunreinigung wegen nicht dulden wollte, liess er 

den angefangnen Bau zerstören, die Schwalben aber lies- 

sen sich dadurch nicht abschrecken; sie bauten von 

Neuem. Und wiederum wurde die Anlage abgestossen. 
Da erschienen Schwalben in grosser Schaar vereinigt und 

bauten gemeinschaftlich das Nest in kurzer Zeit so voll- 
ständig fertig, dass es erst bemerkt wurde als es schon 

vollendet war. Aus Mitleid liess nun der Hausherr das 

Pärchen, —das so liebevoll unterstützt war, —unangefoch- 

ten, und es konnte seine Brut glücklich erziehen. Auch 
von andrer Seite ist mir versichert, dass Schwalben in 

Gesellschaft an ein und demselben Neste bauen, — also 

einander Beistand leisten. —’ — — — — — 

Pussen 25 Juni 1876. 
H. Kawall. 

Mszamie MMurerarorckAro Mockoscr. Onmecrsa Vennrareamùú IlexPoan. 

docks. 1876. Bp Vaugepeurereroë Tunorpahiu (KarkoB»)s 
‘ka Crpacrmom» Óyrveapb. 
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Bd. III p. 687, voor een sprookje. Het schijnt evenwel, uit eenen brief 

van den heer Hm. KAWALL aan Dr. RENARD, vice-president van de Société 

des naturalistes de Moscou, opgenomen in het door dit gezelschap uit- 

gegeven Bulletin, 1879 p. 295, te blijken dat werkelijk zulk een ge- 

val wel eens voorkomt. Twee hem welbekende houtvesters waren er 

eens getuigen van. Zij zagen hoe een groote troep zwaluwen eerst 

poogden een spreeuw uit een door hem in bezit genomen zwaluwen- 

nest te verjagen, en, toen dit niet gelukte, in groot aantal terug- 

kwamen en de opening begonnen dicht te metselen, waarbij twee der 

zwaluwen de wacht hielden. Zoo hadden de houtvesters, op een afstand 

staande, de opening al kleiner en kleiner zien worden, totdat deze 

eindelijk gesloten was. Toen de zwaluwen zich verwijderd hadden, be- 

gaven de beide waarnemers zich naar het nest, vonden het geheel 

dicht en een halfdoode spreeuw daarin. 

De heer kAwarr zelf verhaalt, dat aan het venster zijner studeer- 

kamer een zwaluwenpaar zijn nest had gebouwd, waarvan zich echter 

in den afgeloopen winter een spreeuwen-paar had meester gemaakt. 

Den 5den Mei keerden de zwaluwen terug en poogden de indringers te 

verjagen, hetgeen echter niet gelukte. Op den 10den Mei werd de aan- 

val hervat, doch wederom zonder gevolg. Op den 15den Mei echter 

kwamen de zwaluwen in groot aantal terug, en aan hunne vereende 

pogingen gelukte ’t het nest te doen nederstorten. Eenigen tijd later, 

den 20sten Juni, waren weder zwaluwen bezig nesten te bouwen aan 

het genoemde venster en wel aan beide hoeken daarvan. 

In elk geval mag men uit dit geval wel besluiten, dat er tusschen 

zwaluwen samenwerking tot bereiking van een gemeeuschappelijk doel 

kan bestaan. Dit volgt ook uit nog een ander voorbeeld, hem door 

een predikant in Bessarabie medegedeeld. Ook het venster der studeer- 

kamer van dezen heer was door een zwaluwenpaar tot zijn nestbouw 

uitgekozen. Deze wilde dit echter niet gedoogen en liet het nest ver- 

woesten. De zwaluwen lieten zich evenwel niet afschrikken en begon- 

nen op nieuw te bouwen. Wederom werd het nog niet voltooide nest 

op last van den predikant afgestooten. Toen verscheen eene groote 

schaar van zwaluwen en bouwde het nest in zoo korten tijd, dat het 

eerst bemerkt werd toen het klaar was. Nu liet de huisheer zich ver- 

murwen en veroorloofde aan een zwaluwenpaartje er zijne eieren uit- 

tebroeden en de jongen groot te brengen. HG, 

== 



EEN KAT RATTENMOEDER, 

De heer P. DUDGEON verhaalt in Nature, 22 May 1879, dat eenige 

jaren geleden de heer MARMADUKE MAXWELL hem mede naar zijn slot nam 

om hem een kat te toonen , die een familie van jonge ratten grootbracht, 

De kat had namelijk eenige weken vroeger vijf jongen geworpen, 

waarvan men er drie had weggenomen en verdronken. Den volgenden 

dag vond men de drie jonge katjes vervangen door drie jonge ratten, 

die de kat zoogde met hare eigene twee overgebleven jongen. 

Eenige dagen later nam men ook dezen weg, en kort daarop wer- 

den ook daarvoor twee jonge ratten in het nest gevonden. Toen de heer 

DUDGEON de zonderlinge familie bezocht, waren de ratten reeds op een 

derde harer grootte en liepen vlug rond. De kat was op dit oogenblik 

afwezig, maar kwam weldra in den stal terug, sprong over een kleine 

schutting, in haar nest, en dadelijk kwamen de ratten toeloopen, kro- 

pen onder haar en begonnen te zuigen. 

De kat was N.B. als zijnde een bijzonder goede rattenvangster in den 

stal geplaatst! HG. 

OUDERDOM DER KALIFORNISCHE REUZENBOOMEN. 

Reeds herhaaldelijk is in dit Album (Jaarg. 1859, bl. 392 ; 1860, bl. 30, 

met eene afbeelding; 1862, bl. 224) gewag gemaakt van de in de hoog- 

landen van Kalifornie hier en daar voorkomende reusachtige exempla- 

ren van Sequoia of Wellingtonia, welker stammen in hoogte en dikte 

den Utrechtschen domtoren op zijde streven. 

Dat die stammen vele eeuwen noodig gehad hebben om zulk een om- 

vang to bereiken, spreekt van zelf. Toch heeft men vroeger hun ouder- 

dom, toen men deze op 2500, 3000 of zelfs meer jaren schatte, te 
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hoog aangeslagen. Dit blijkt uit de met zorg verrichte tellingen der 

jaarringen door den heer 5. G. LEMNON aan eenige der grootste exem- 

plaren; die hetzij opzettelijk omgehouwen of door een storm omgewaaid 

waren. 

Eene doorsnede van zulk een boom diende tot vloer van een huis. 

De omtrek van het benedengedeelte des stams bedroeg 97 B. voeten 

(29,6 meter). Het tellen der jaarringen, in drie verschillende stralen, 

vorderde een geheelen dag. De uitkomsten waren 1268, 1258 en 1261. 

Men mag derhalve gerust den waren ouderdom op 1260 jaren stellen. 

Aan een anderen boom, die door storm omgewaaid was en eene hoogte 

van 285 en een middellijn van 14 voet op de hoogte van 25 voet had, 

telde 1232 jaarringen. Andere, nog dikkere en hoogere exemplaren, 

waaraan LEMNON de jaarringen Òf niet òf slechts gedeeltelijk tellen kon, 

worden door hem geschat hoogstens 1500 jaren oud te zijn. (Bibl. univ. 

Archives, 1879, p. 109, uit de Botanical Gazette, Oct. en Nov. 1878). 

HG. 

HOE SNEL DE TELEGRAAF WERKT, 

In Nature, 13 Maart 1879, wordt medegedeeld dat , tijdens de laatste 

zitting van het parlement, uit Londen naar verschillende steden van 

Ierland de redevoeringen werden overgeseind met de tot dusver onge- 

övenaarde sneldheid van 180 woorden per minuut. 

Inderdaad is deze snelheid zeer aanmerkelijk, hetgeen het best in 

het oog valt, wanneer men daarmede de snelheid vergelijkt, waar- 

mede menschen spreken. Vroeger (Jaargang 1877, bl. 351) heb ik daar- 

van eenige voorbeelden aangevoerd. Wanneer men deze vergelijkt, dan 

zal men bevinden dat 130 woorden in de minuut ongeveer de gemid- 

delde snelheid is, waarmede een redenaar spreekt, zoodat derhalve een 

telegrafist in staat is, evenals een stenograaf, het door zulk een rede- 

naar gesprokene dadelijk in zijn geheel terugtegeven. 

Hoe snel een geoefend stenograaf schrijft, is mij onbekend. Wellicht 
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zijn er onder mijne lezers die dit aan zich zelven beproeven kunnen, 

en in dit geval verzoek ik mij den uitslag van die proef medetedee- 

len. Wat het gewone schrijven aangaat, zoo bevind ik, dat ik, zeer 

snel schrijvende, met een potlood, in ééne minuut niet meer dan 31 

woorden, bevattende 50 lettergrepen, kan schrijven. Zeer waarschijn- 

lijk zullen wel is waar jongere vingers dit, sneller doen. Maar toch is 

het verschil met de snelheid, waarmede de telegraaf schrijft, zoo groot, 

dat men gerust mag aannemen dat geen gewoon schrijver die ooit 

nabij zal komen. Werkelijk zoude het een groote winst in tijd zijn, 

indien algemeen het gewone schrift door telegrafisch schrift vervangen 

werd. Mogelijk komt eenmaal de tijd dat men dit algemeen inziet en 

het aanleeren en gebruik van het Morse-alphabet op de scholen wordt 

ingevoerd. HG. 

OUDE PLATAAN, 

Bij het dorp Tscumbailyk in Turkestan staat een van boven afgebro- 

ken en van binnen uitgebrande plataan-stam, welks omtrek aan den 

bodem 90 voet bedraagt, met een middellijn van minstens 26 voet, 

terwijl de weinige nog overige groene takken van den ongeveer 30 voet 

hoogen tronk slechts 5 voet dik zijn. Volgens de meting van den rus- 

sischen reiziger rerissow heeft het afgebroken einde nog een omvang 

van 42 voet, en hier kon men 762 jaarringen tellen. Een grijsaard 

MULLA CHODSCHA, verhaalde hem dat de spits in 1807 afgebroken en 

dat de holle stam vroeger een tijd lang door een kluizenaar uit Buchara 

bewoond was geworden. (Bull. de la Soc. ompeér. des natural. de Moscou, 

1878, U LID Api 776) HG. 
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WANDELINGEN DOOR NEDERLAND 
MET PEN EN POTLOOD 

DOOR 

J. CRAANDIJK, 
met 14 platen, naar de natuur geschetst en op steen gebracht door 

P. A. SCHIPPERUS. 
INHOUD: 

DE AMSTERDAMSCHE WATERWEGEN NAAR ZEE. — TWEE MERKWAARDIGE KASTEE- 

LEN: HELMOND EN CROY. — IN EN BIJ ROERMOND, —= IN DEN OMTREK VAN ARN- 

HEM: MARIËNDAAL, LICHTENBEEK, WARNSBORN, BAKENBERG. — BAARN EN SOEST- 

DIJK. — IN HET GOOI. — DE BEIDE EEMNESSEN EN HET HUIS GROENEVELD. — EEN 

PAAR UITSTAPJES IN GRONINGERLAND. — NAAR APELDOORN EN HET LOO. — DE 

KANNENBURG BIJ VAASSEN. 

Prijs ingenaaid f 5,70. Gebonden in prachtband f 7,20. 

M ROCCO Mr. 5. VAN HOUTEN. 

a BIJDRAGEN TOT DEN STRIJD 
„P: KODEESEN. God, Eigendom en Familie. _ 

Prijs f 2,50. Prijs / 2,50. | 

AMSTERDAM GEILLUSTREERD, — 
De nieuwe Jaargang van 

DE AARDE EN HAAR VOLKEN 
opent met eene geheel oorspronkelijke 

BESCHRIJVING VAN AMSTERDAM, & 
met keur van fraaie en artistieke Platen, gevolgd door eene Serie van Schet- 

sen uit Nederland. 8 

Behalve Nederland, wordt ook het overig Europa in den nieuwen Jaar- 
gang vertegenwoordigd, o. a. door Reizen in “Zwitserland, Rusland en Italië, 
terwijl daarenboven de Beroemde tocht van Henri M. Stanley door Afrika, door 
hemzelven beschreven en opgeluisterd met Platen naar Photographieën en 
Teekeningen op die Reis vervaardigd, in dezen Jaargang wordt opgenomen. 

De Inteekenaren. op den nieuwen Jaargang ontvangen GRATIS een 
viertal uitmuntende Kaarten: Zwitserland, Midden-Amerika, Iran en Turka 
stan, en Turkije. 

eon 

pitriet kan, 

WIJZE VAN UITGAAF. 
De Aarde en haar Volken wordt uitgegeven bij wekelijksche bladen van ie 

16 Kolommen, of bij maandelijksche afleveringen van 32 of 40 bladzijden 
compressen druk, voorzien vaneen aantal fraaie houtgravuren. ee 

Elk wekelijksch blad kost tien cents. 



EHRENBERG 
GESCHETST DOOR 

EDMOND PERRIER. 

(Vervolg en slot van bladz. 304). 

Onder alle grootsche verschijnselen van den oceaan is er misschien , 

na een storm op zee, geen treffender dan het verschijnsel ’t welk men 

het lichten of phosphoriseeren der zee noemt. Als de nacht 

donker is, worden de golven eensklaps lichtend. Uit de golven die tegen 

elkander breken, ontspringen bundels vonken; het zog der schepen 

verandert in een lange vurige streep; de geheele zee tintelt. Dat lich- 

ten verraadt de aanwezigheid van ontelbare levende wezens. De be- 

woners van het water illamineeren hun eindeloos gebied. Ontelbare 

legioenen van Noctiluken , Infusoriën, Medusen en Wormen nemen 

deel aan die algemeene verlichting. Bij elke beweging straalt het licht 

uit hun geheele lichaam of uit sommige deelen daarvan, en ’t zijn vooral de 

kleinsten van die diertjes die het voornaamste aandeel hebben in dat 

groote nachtelijke feest. Overal, aan elk strand kan men dit schouw- 

spel zien. Haal eenige wieren uit zee, ga ’savonds in een donkere 

kamer, en werp de wiertakken in alle richtingen om u heen: in eens 

zult gij duizende sterren zien, op de plaatsen waar de wiertakken de 

lucht hebben gekliefd: onzichtbare kunstenaars steken voor u een prach- 

tig vuurwerk af. ErreNBerG heeft deze zeeverlichters willen tellen. In 

1834 kende men 107 soorten, hij maakte 532 soorten bekend, waar- 

onder 27 soorten van planten. Sedert dien tijd heeft men er veel meer 

21 



322 EHRENBERG. 

leeren kennen, maar het was toch reeds een zeer groot getal, en 

EHRENBERG zelf was overtuigd dat zijne lijst slechts een voorloopige 

was. Hij hield niet op met die lijst te vergrooten, en nog in 1869 

vermeldde hij een prachtig geval van lichten der zee bij Napels, dat 

veroorzaakt werd door een soort van Peridinium, een der laagste mi- 

kroskopische infusoriën. Overigens beschouwde hij het verschijnsel van 

het lichten der zee als een zeer algemeen verschijnsel, innig verbon- 

den aan het leven zelf. Het was hem niet ontgaan dat het versprei- 

den van licht in vele gevallen vrijwillig was, dat het in andere ge- 

vallen verbonden was aan het maken van zekere bewegingen, dat het 

altijd scheen te staan onder de heerschappij van het zenuwstelsel, bij 

die dieren waarbij dat stelsel duidelijk waar te nemen was. Hij besloot 

daaruit tot het bestaan van een dergelijk zenuwstelsel bij zulke lichtge- 

vende dieren, waarbij men het nog niet ontdekt had, en hij geloofde 

zelfs dat dit stelsel in diffusen toestand bestond bij de eenvoudigste 

wezens, welker geheele lichaam in staat was lichtend te worden. 

Deze beschouwingen leidden rHRENBERG tot het plan om, met behulp 

van het mikroskoop, de zenuwmiddelpunten der hoogere dieren 

te bestudeeren. Daardoor deed- hij tevens de anatomische kennis een 

grooten stap vooruitgaan. “Dit onderzoek’ schreef hij aan DE QUATRE- 

FAGES, ‘ús weinig gewaardeerd, en evenwel het was het eerste dat een 

ontwijfelbare vezelachtige structuur van de bastzelfstandigheid der her- 

senen aanwees, die men voorheen voor eenvoudig papachtig of korre- 

lig had gehouden. De zenuwknoopen die ik aantoonde, waren niet 

bekend, en dat het merg der groote zenuwen niet in draden van 

de bastzelfstandigheid bestaat, die hol zijn, is niet bestreden, evenmin 

als de zonderlinge en karakteristieke vorm (de varikenzenvorm der zenuw- 

draden) die door drukking wordt voortgebracht. Mijne fout, als het een 

fout was, bestond hierin dat ik verklaarde, dat de knoopvormen die 

in de draden door drukking ontstaan, voorbeschikt worden door een 

karakteristieke inrichting van de draadzelfstandigheid. Sedert dien tijd 

heeft men de mikroskopische waarneming meer gewaardeerd.” 

Wij hebben in dit citaat de eigen woorden van EHRENBERG weergege- 

ven: het is wel belangrijk te hooren hoe hij een zijner werken, dat 

naar zijne meening niet genoeg gewaardeerd werd, verdedigt. Wij 

moeten hier evenwel bijvoegen dat men, op den 30sten April 1860, 

de datum waarop die brief geschreven is, betreffende de structuur 

der zenuwbuisjes niet meer de denkbeelden koesterde, die BHRENBERG 
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scheen te hebben behouden. Men wist dat het draadvormige gedeelte 

van het zenuwstelsel bestaat uit gevulde vezels en niet uit buisjes: 

het zijn de ascylinders, naakt nabij de zenuwcellen waaruit zij 

voortkomen, en omringd door eene doorschijnende zelfstandigheid, de 

myeline, in de eigenlijke zenuwen, waarvan elke primitief-vezel 

bovendien een omhullend vlies bezit. Door de onregelmatige ophoo- 

ping van de myeline op zekere punten, nemen de zenuwdraden, als 

zij samengedrukt of aan de werking van zekere reagentia onderwor- 

pen worden, den varikenzenvorm aan, waarover wij hier spreken. 

Overigens is het onbetwistbaar dat het zenuwstelsel werkzaam is 

in het voortbrengen van vele verschijnselen van phosphorescentie; 

deze laatsten vertoonen zich vooral in tijden van groote levenswerk- 

dadigheid, en inzonderheid gedurende de voortplanting, men weet thans 

dat de lichtende stof een vette zelfstandigheid is, waarvan vooral 

de hoogleeraar PANCERI te Napels de verspreiding in het organisme 

en de eigenschappen heeft doen kennen. Verder zijn vele dieren nog 

_ liehtend na hun dood; sommigen die het bij hun leven niet waren, 

kunnen het worden als zij in verrotting overgaan. Hoewel deze feiten niet, 

volkomen in overeenstemming zijn met de denkbeelden van EHRENBERG 

over den oorsprong der phosphorescentie, verkleinen zij toch de waarde en 

het gewicht van zijne ontdekkingen in dit opzicht in ’t minst niet. 

Een belangrijk werk over de Acalephen van de Roode zee en 

over het organismus der Medusen zette de kroon op de lange reeks 

van onderzoekingen, door PHRENBERG gedurende zijn reis in Afrika 

begonnen, en sedert dien tijd met de grootste volharding voortgezet. 

Zoo doorschijnend als het zuiverste kristal, schijnen de zeedieren, 

die men tot de groep der Acalephen rekent, slechts gevormd te zijn 

uit een geleiachtige massa, vormloos als het glas waarop zij gelijkt. 

EHRENBERG toonde aan, dat integendeel deze Acalephen zeer samenge- 

stelde wezens zijn. Hij ontdekte bij hen organen, zintuigen, en be- 

reidde den weg voor onderzoekingen, die sedert tot de kennis van de 

wonderbare geschiedenis der Medusen en verwante dieren hebben 

geleid. 

Het is in dit werk, rijk aan bouwstoffen waarvan velen eerst la- 

ter bekend gemaakt zijn, dat EHRENBERG zijne denkbeelden over eene 

klassificatie van het geheele dierenrijk bekend maakte. In die proeve 

herkent men de oorspronkelijkheid, die alle werken van dezen geleerde 
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onderscheidt. De spil van EHRENBERG’s klassificatie is een philosophisch 

denkbeeld, welks juistheid betwistbaar is, maar hetwelk noodzakelijk 

in zijn geest moest opkomen. De beroemde mikrograaf stelt dat alle 

wezens even volkomen zijn, en dit is voor hem niet slechts eene ob- 

jectieve volmaaktheid: hij wil niet zeggen dat alle dieren volkomen 

ingericht en geschikt zijn voor de rol, die zij in de natuur moeten 

spelen, volkomen ingericht, zooals men tegenwoordig zou zeggen, 

voor hunne voorwaarden van bestaan. Neen, voor hem is de volmaakt- 

heid der wezens wel degelijk eene subjectieve volmaaktheid: zij huist 

in hun organismus zelf, zij openbaart zich in het feit dat alle dieren, 

van het infusiediertje tot den mensch, nauwkeurig ‘“de zelfde som van 

organische stelsels’ hebben. Er zijn geen andere verschillen tusschen hen 

dan die welke volgen uit hun lichaamsgestalte en uiteen verschillende 

groepeering der organen. Voor EHRENBERG zijn alle dieren dus naar 

hetzelfde plan gebouwd. Overigens miskent hij niet dat dit plan in 

bijzonderheden gewijzigd kan worden, en het is juist daarop dat hij 

zijn oog vestigt, om zijne klassificatie te ontwerpen. Hoe zuiver 

anatomisch die klassificatie ook is, ontleent zij toch, even als die van 

LAMARCK, eenige van hare primordiale kenmerken aan een geheel ander 

gebied dan dat der anatomie, namelijk aan de psychologie. 

EnreNBERG heeft het eerst het denkbeeld geuit om den mensch vol- 

komen van de dieren te scheiden: hij schept voor den mensch een 

afzonderlijken cyclus: den cyclus der Natiën. Die naam sluit klaarblijke- 

lijk de bedoeling in, om de verstandelijke meerderheid van den mensch 

en zijn instinct van gezelligheid op den voorgrond te plaatsen. Wij 

ontmoeten dezelfde bedoeling weder, als onze geleerde zijn groep der 

Myeloneureën, beantwoordende aan de Vertébrés van LAMARCK, 

verdeelt in voedsterdieren, dat is dieren die zorg dragen voor 

hun jongen, en Orphanozoa of weesdieren, die in hun jeugd de 

zorgen hunner ouders niet hebben gekend. Om billijk te zijn, moeten 

wij hier bijvoegen dat naast dit zuiver psychologische begrip EHREN- 

BERG, getrouw aan zijn stelsel, zich haastte een anatomische bepaling 

te stellen. De Orphanozoa zijn ook koudbloedige gewervelde dieren, en 

de voedsterdieren zijn warmbloedige gewervelde dieren. Vervolgens wor- 

den de anatomische kenmerken alleen gebruikt om de overige verdee- 

lingen te kenschetsen, die gegrond zijn, vooreerst op de aanwezigheid 

of de afwezigheid van kloppende vaten, vervolgens, in de eerste 

categorie, op de inrichting van het zenuwstelsel, in de tweede op 
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die van den spĳsverteringstoestel, die eenvoudig of vertakt 

kan zijn. Het denkbeeld van plannen van structuur, door cuvrer 

zoo duidelijk verkondigd, zou hierbij niet gevolgd kunnen worden, 

daar EHRENBERG beweert dat alle dieren naar een en hetzelfde plan 

zijn gebouwd. Evenwel is het treffend in zijne klassificatie, met zeer 

geringe verschillen, eenige van de meest kenmerkende groepen van 

CUVIER weder te vinden, zooals die der gewervelde dieren (Myeloneu- 

reën), der gelede dieren en der weekdieren. Doch daarentegen vormen 

de Piĳpdieren en de Takdragers van EHRENBERG zeer heterogene 

groepen, beantwoordende ten deele aan de vrij slecht bepaalde groep 

der Straaldieren van CUVIER, maar bevattende bovendien vele 

Wormen, die er vrij wonderlijk in verdeeld zijn. 

Overigens is het dezelfde reden, die onze twee natuurkundigen voert 

tot de verwarring die in deze groepen heerscht. Zoolang het zenuw- 

stelsel goed ontwikkeld is, steunen beiden op zijne wijzigingen om 

hunne verdeelingen te maken. Maar er zijn vele dieren bij welke het 

zenuwstelsel, zooals cuvier het noemde, onduidelĳk is, of niet 

bekend was in den tijd waarin de klassificatiën gemaakt werden, die 

wij hier met elkander vergelijken. Cuvier, beheerscht door het denk- 

beeld om overal de vier typen te vinden, die hij aangenomen had, 

stemde echter toe dat die typen kunnen ontaarden; hij trachtte elk 

type op zijn rechte plaats te zetten, en liet zich daarbij leiden hetzij 

door de uitwendige lichaamsgedaante, hetzij door dat bijzondere ge- 

voel voor verwantschappen, ’t welk men zegt dat sommige be- 

voorrechte natuurkundigen bezitten: hij plaatste de Turbellariën naast 

de Bloedzuigers in de afdeeling der Gelede dieren, verwees de Inge- 

wandswormen naar de Straaldieren, en liet daarbij ook de Mosdieren 

of Bryozoa, die hij niet goed kende, blijven. EHRENBERG daarentegen, 

zijne theorie van de gelijke organisatie van alle dieren steeds in het oog 

houdende, slaat acht op alle kenmerken die het zenuwstelsel en de or- 

ganen van den bloedsomloop hem kunnen verschaffen. Niet toestemmende 

dat het eene stelsel of het eene orgaan wezenlijk belangrijker is dan 

het andere uit een oogpunt van klassificatie, en minder waarde hechtende 

aan de schikking der organische stelsels dan aan den graad van hunne 

ontwikkeling, voegt hij de dieren bijeen, welker organen hem gelijkelijk 

ontwikkeld voorkomen, en als een of meer dier organen of toestellon 

ophouden duidelijk waarneembaar te zijn, is het natuurlijk dat hij de 

zoo vereenvoudigde dieren bij elkander voegt, en dat hij de toestellen 
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die nog duidelijk merkbaar zijn, gebruikt om daarin den grondslag 

te vinden van de verdeelingen, die verder gemaakt moet worden. En 

zoo komt dus de inrichting van het spijsverteringskanaal in aanmer- 

king, recht bij de Pijpdieren, vertakt bij de Takdragers. 

Die hypothese van de gelijke organische volkomenheid, was zij niet 

natuurlijk voor den man van wien LOUIS AGASSI, zoo terecht heeft 

gezegd: “dat hij aan de verbaasde geleerde wereld geopenbaard heeft 

welke samengestelde stelsels van werktuigen er te beschrijven waren 

in het mikroskopisch kleine lichaam van een Raderdiertje.”" ? 

Het is waar, ten tijde toen het geschrift over de Acalephen en over 

de klassificatie, die wij zoo even besproken hebben, in ’t licht ver- 

scheen, was ook het groote werk van EHRENBERG, Die Jnfusionsthier- 

chen als vollkommene Organismen, nog niet uitgegeven, maar de voor- 

naamste resultaten van zijne waarnemingen waren toch reeds sedert 

lang bekend. De geleerde wereld was nog ontroerd door de lezing van 

zijne geschriften over de geographische verspreiding der mikroskopische 

wezens in Afrika en Azie; over de organisatie der Infusoriën en hunne 

verspreiding in Siberie; over de ontwikkeling en den levensduur der 

Infusoriën; en over de organisatie der mikroskopische wezens. Zoodra 

EHRENBERG's eerste geschriften in ’t licht verschenen waren, had 

CUVIER zich gehaast hunne hooge belangrijkheid aan de Akademie der 

wetenschappen te Parijs te verkondigen. Tot in de laatste dagen van 

zijn leven haalde EHRENBERG gaarne, als de grootste hulde die hem 

ooit bewezen was, de eenvoudige woorden aan, waarin de schrijver 

van het Bêgne andmal zijn meening uitdrukte over de ontdekking 

van de samengestelde organen der Infusoriën: “Deze ontdekking wijzigt 

onze denkbeelden volkomen, vooral werpt zij vele stelsels om, zij be- 

hoort tot die welke een nieuw tijdperk openen in de wetenschap.” 

Het reeds meer genoemde groote werk van EHRENBERG, Die Infusions- 

thierchen , enz., dat eerst in 1838 werd uitgegeven, bevatte en verduide- 

lijkte alle waarnemingen die door den schrijver vroeger gemaakt waren. 

Het is een dik deel in folio, met platen die meesterstukken van teeke- 

ning en graveerkunst zijn, en waarvan alle gedeelten te danken zijn 

aan het penseel en het potlood van EHRENBERG zelf. Alle hoofdfiguren 

zijn nauwkeurig op dezelfde vergrooting geteekend, zoodat men zich 

even gemakkelijk rekenschap kan geven van de betrekkelijke verhou- 

dingen der bewoners dezer nieuwe wereld, alsof het wezens waren die 

voor het bloote oog zichtbaar zijn. 
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Van alle schepselen die in dezen prachtigen atlas zijn afgebeeld, 

zijn zonder twijfel de merkwaardigsten de Rotiferen of Rader- 

diertjes, welker wonderbaar samengestelde organisatie door EHREN- 

BERG het eerst beschreven is. Hier is geen twijfel mogelijk: het schild 

dat het lichaam bedekt, beschermt de spieren die de roteerende organen 

en de verdere toestellen in beweging brengen, het spijsverteringskanaal 

met zijn beide zoo duidelijke openingen, en zijn zonderlingen kauw- 

toestel die altijd in beweging is, het zenuwstelsel met zijn zenuwen 

die naar de spieren of naar de helder roode oogvlekken loopen, het 

genitaalstelsel, de urineorganen — alles is even duidelijk. Luatere ont- 

dekkingen hebben die van EHRENBERG slechts vermeerderd en beves- 

tigd. Het is onbetwistbaar dat de Rotiferen diertjes zijn met een zeer 

hooge organisatie; men heeft er over gedacht hen bij de Schaaldieren 

te voegen, men beschouwt hen tegenwoordig met meer recht als ver- 

tegenwoordigende een bijzondere groep van de groote afdeeling der 

Wormen. 

Toen EHRENBERG de met trilharen bezette Infusoriën bestudeerde, 

infusoriën die wel geen roteerende organen hebben, doch weinig klei- 

ner zijn dan de raderdiertjes, meende hij dat zij eene niet minder 

merkwaardige, ofschoon een weinig verschillende en vooral minder 

duidelijk in het oog vallende organisatie hadden dan de laatsten. 

De spieren en het zenuwstelsel schenen met de andere weefsels ver- 

smolten te zijn, maar het genitaalstelsel was gemakkelijk genoeg 

waar te nemen; samentrekbare blaasjes, zich met een rhytmische 

beweging verwijdende en samentrekkende, toonden duidelijk het be- 

staan van een vochtomloop en van een toestel daarvoor aan, en 

eindelijk, men kon niet twijfelen aan het bestaan van een mond en 

een anus, en derhalve mocht men met reden een spijsverteringskanaal 

onderstellen. Door een kunstgreep, waarop EHRENBERG later gaarne 

de aandacht vestigde, trachtte hij de aanwezigheid van dat spijsver- 

teringskanaal te bewijzen. Hij deed een fijn poeder van karmijn of 

indigo in het water, waarin die diertjes leefden. Weldra slikten zij eene 

zekere hoeveelheid van die kleurstof in, en BHRENBERG meende haar 

in het binnenste der diertjes te zien, in een reeks van blaasjes of 

zakjes hangende aan den wand van een bochtige buis. Deze infu- 

soriën hadden dus verscheidene magen, en daarom gaf hij haar den 

naam van Polygastrica, veelmagigen. Overigens nam EHRENBERG 

ook eenvoudiger georganiseerde wezens aan: de Polycystinen en de 
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Polythalamien, die men tegenwoordig gewoon is Radiolariën en Fora- 

miniferen te noemen. 

Op de verwondering en de bewondering, die in het eerst door deze 

onderzoekingen van EHRENBERG waren opgewekt, volgde evenwel een 

reactie, die soms zeer hevig werd. Zoowel in Duitschland als in Frank- 

rijk ontkende men dat de Infusoriën andere organen dan trilharen 

hadden. Die diertjes waren, beweerde men, eenvoudige cellen, gevormd _ 

uit een buitenste vlies en een inhoud, somtijds voorzien van een kern 

en van een kernlichaampje. Een fransch geleerde, wiens onvermoeide ijver 

slechts met die van EHRENBERG zelf vergeleken kan worden, DUJAR- 

DIN, hoogleeraar te Rennes, verzette zich met kracht tegen de denk- 

beelden van den berlijnschen geleerde. Het lichaam is gevormd, zeide hij, 

uit een eiwitachtige zelfstandigheid, die nog niet eens vleesch is, waaraan 

men den naam van sarcode kan geven, en waarin de stroomen, ver- 

wekt door de trilharen, toevallige holligheden doen ontstaan. De 

spijzen gaan in die volkomen tijdelijke holligheden, en worden daarin 

verteerd. In aile deelen van het lichaam kunnen zich zulke voorbij- 

gaande, zulke tijdelijke magen vormen, die, wel verre van de samen- 

gesteldheid van het organismus der Infusoriën te bewijzen, integen- 

deel zijne uiterste eenvoudigheid aantoonen. 

De sarcode van DUJARDIN is in de wetenschap bestaande gebleven 

onder den naam van protoplasma. Het protoplasma verschilt niet veel 

van de primitive gelei, van den Urschleim van oKEN, behalve de the- 

oretische denkbeelden waaruit de laatste geboren was. Overigens is het 

zonder den minsten twijfel dat die sarcode, dat protoplasma, bijna 

geheel alleen de volkomen homogene zelfstandigheid van vele levende 

wezens vormt: sarcode is het, die de kwartsachtige schaal der Polycys- 

tinen en de kalkachtige schaal der Foraminiferen uitzweet. Eene menigte 

embryo's van planten of dieren zijn langen tijd uit een dergelijke stof. 

samengesteld, en men kan niet ontkennen dat deze homogene sar- 

code het grootste gedeelte van het lichaam der hoogste Infusoriën 

uitmaakt. Maar tegenwoordig moet men ook luide verkondigen dat, 

als EHRENBERG zich in enkele bijzonderheden bij zijn onderzoekingen 

der Infusoriën heeft kunnen bedriegen, als het in ’t bijzonder onmo- 

gelijk is het bestaan der vele magen, die hij aan zijne Polygastrica 

toeschreef, aan te nemen, de bekwame mikrograaf toch niet ver 

van de waarheid verwijderd was, toen hij verzekerde dat de trilhaar- 

infusoriën soms zeer samengestelde organismen zijn. Dank zij de 
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vele en schoone onderzoekingen van STEIN, CLAPARÈDE, COHN, LACH- 

MANN, BALBIANi, DE GREEFF en vele anderen, kent men tegenwoordig 

de structuur van een menigte Trilhaar-infusoriën vrij goed. Allen 

schijnen volkomen duidelijke mannelijke en vrouwelijke voorttelingsor- 

ganen te bezitten, allen paren op de wijze der hoogere dieren, en hunne 

eieren worden door echte spermatozoïden bevrucht. Dat doen eenvou- 

dige cellen, dat doen eenvoudige sarcode-klontertjes niet. Velen, bij 

voorbeeld de Vortieellen en de Didintum, hebben een echt spijsver- 

teringskanaal met twee openingen, sommigen hebben organen die men 

vergelijken mag met de Nematocysten der Coralliaria en der Hydraria. 

De Stentor, de Spirostomen, de Stylonychiën hebben stellig 

een vrij samengesteld toestel voor een vochtsomloop, en waarschijnlijk 

is dit ook het geval met de Parameciën, de Bursaria en de Cyr- 
tostomen. Als zij den naam van Polygastrica niet verdienen, heb- 

ben de trilhaar-infusoriën toch zekerlijk recht om samengestelde 

organismen geheeten te worden, zooals EHRENBERG wilde; met hem 

is men genoodzaakt de verschillende organen die zij bezitten, te bewon- 

deren, en zekerlijk zijn het niet de eencellige of wel uitsluitend uit 

protoplasma bestaande wezens, die men er van heeft willen maken. Aan 

EHRENBERG komt de eer toe, dit het eerst gezegd te hebben. Hij heeft aan 

de wetenschap een grooten dienst bewezen, door de natuurkundigen te 

noodzaken deze uiterst kleine organismen van nabij waar te nemen, en door 

hen in staat te stellen zich te overtuigen, dat deze zoo kleine diertjes 

zich, volkomen gelijk de hoogere dieren, voortplanten , en gelijk dezen, 

in eene methodische klassificatie verdeeld kunnen worden. 

Wij hebben gezien dat FHRENBERG meende nog meer gedaan te heb- 

ben: hij meende voor altijd de hypothese der generatio spontanea weer- 

legd te hebben, door aan te toonen dat de eenvoudigste dieren die 

men kende, zich op de zelfde wijzen voortplantten als alle anderen. 

Dat is hem ten deele gelukt: tegenwoordig, dank zij de grondige ken- 

nis die wij van de organisatie der Trilhaar-infusoriën bezitten, zou 

niemand durven volhouden dat zij spontaan kunnen geboren worden. 

Men moet zelfs nog verder gaan: de onderzoekingen van PasTEur hebben 

duidelijk bewezen dat de nog oneindig veel eenvoudiger organismen 

die zijne ferments figurés vormen, organismen die gewoonlijk slechts de 

equivalenten van een cel zijn, ook niet door spontane generatie kunnen 

geboren worden. Hoe men het ook heeft beproefd, men heeft niet 

kunnen slagen om de ontwikkeling van een enkele georganiseerde cel 
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te verkrijgen, zoodra men de middenstof, waarin zij zich kon ontwikkelen, 

voor de kiemen, die de dampkringslucht overal medevoert, beschermde. 

Maar in den tegenwoordigen tijd is de mogelijkheid van de spon- 

tane generatie een theoretische noodzakelijkheid voor vele natuurkun- 

digen geworden. Wij zeiden reeds in het begin van dit opstel: wie 

transformist is, is noodzakelijk heterogenist. Men heeft dus de vraag 

moeten verplaatsen. Eerst heeft men doen opmerken, dat er wezens 

bestaan veel eenvoudiger nog dan de Infusoriën en de Gistvormen. 

Dat is waar, er zijn organismen eeniglijk samengesteld uit de homo- 

gene zelfstandigheid die men protoplasma noemt, en die door DUJARDIN 

sarcode is geheeten. Men heeft zelfs een oogenblik geloofd, dat de bodem 

van de afgronden der zee bedekt was met een onafgebrokene laag van 

deze levende zelfstandigheid. Aan dat reusachtige wezen , dat de geboorte- 

plaats van het leven scheen te zijn, had men een naam gegeven : Bathybius 

Haeckeli. Men weet tegenwoordig dat de Bathybius een kunstmatig pro- 

duct is, en wij moeten afstand doen van het geloof dat men, den Bathybius 

ontdekkende, de hand gelegd had op de giststof, waardoor voortdurend 

nieuwe hoeveelheden van protoplasma in de diepste streken van den 

zeebodem gevormd worden. Evenwel in die zelfde diepten — en EHREN- 

BERG heeft het eerst de aandacht daarop gevestigd — leven myriaden 

van protoplasma-achtige wezens. De laatste engelsche expeditiën — die 

van de Challenger vooral — hebben een oneindige hoeveelheid van die 

mikroskopische organismen medegebracht, opgehaald uit de grootste 

diepten die het dieplood heeft kunnen bereiken. HAECKEL, van Jena, 

heeft met de meeste zorg de Radiolariën bestudeerd, die hem door wyviLLE 

THOMSON en zijn tochtgenooten zijn ter hand gesteld, en hij verklaart 

dat hunne vormen zoo talrijk en zoo verschillend zijn, dat het onmo- 

gelijk is er de grenzen van aan te wijzen. Strijdig dus met de meening 

Van EHRENBERG: aan de uiterste grens van het dierlijke leven verdwijnt 

de soort. Wel vindt men typen waartoe de meeste vormen gebracht 

kunnen worden, maar alle secondaire vormen en de typen zelve zijn 

onderling verbonden door een oneindig getal van overgangsvormen. Het 

is onmogelijk er scheidingslijnen tusschen te trekken. Reeds CARPENTER 

was tot hetzelfde resultaat gekomen, wat de Foraminiferen betreft; 

OSCAR SCHMIDT aan den eenen kant, en HAECKEL zelf aan den anderen 

hadden dergelijke uitkomsten verkondigd, betreffende de sponsen, die 

EHRENBERG als planten beschouwde, maar die werkelijk echte dieren 

zijn, misschien verwant aan de Coralliariën. De wezenlijkheid van de 
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soort is dus weêr de vraag bij wezens, waarvan de samenstellende ele- 

menten der weefsels zelfs niet altijd den staat van volledige cel bereiken , 

en eenvoudige protoplasma-lichaampjes met of zonder kernvorming kun- 

nen blijven. Ten opzichte van deze wezens wordt dus tegenwoordig weer 

de meening geboren, dat de uitwendige omstandigheden nog krachtiger 

zijn dan de banden, die door de wetten der erfelijkheid aan de ontwikke- 

ling worden aangelegd. Waar is het, dat niemand onderstelt dat eene 

spons spontaan geboren kan worden, zelfs zou niemand die meening dur- 

ven volhouden betreffende een raderdiertje, maar men vraagt evenwel nog 

of het wezenlijk onmogelijk is in de tegenwoordige natuur omstandig- 

heden te scheppen, waarin een levend protoplasma geboren zou kunnen 

worden. De mensch heeft nog geen afstand gedaan van pogingen om 

den fakkel van Prometheus te ontsteken, en als het waar is dat het proto- 

plasma slechts een bijzonder scheikundig samenstel is, dan is er a priori 

geen reden te bedenken, waarom deze hoop een hersenschim zou zijn. 

Evenwel, het zorgvuldig bestudeeren van het protoplasma in zijn 

verschillende uitingen leert ons dat er hier een onbekende is, waar- 

mede de scheikunde nog geen weg weet. In ’t kort, het ei van alle 

dieren, altijd op dezelfde wijs samengesteld, kan beschouwd worden 

als slechts uit protoplasma alleen te zijn gevormd; de verschillen die de 

scheikunde zou kunnen aanwijzen tusschen het ei van een medusa en 

een menschelijk ei, moeten zonder twijfel-onmerkbaar zijn. Wat is dan 

de geheimzinnige kracht die bij hun latere ontwikkeling werkzaam is ? 

Of liever, welke is dan de wijziging die de beide samenkomingen , schijn- 

baar identisch, van eiwitachtige stoffen hebben kunnen ontvangen, om 

in zich te bevatten de macht om een mensch te worden in het laatste 

geval, en in het eerste een hydra-achtige polyp, in staat om op zijn 

beurt een medusa voort te brengen ? 

Doch laten wij ons niet bij de min of meer samengestelde vraag van 

de ontwikkeling van het ei ophouden, en keeren wij tot de protoplasma- 

dieren, de foraminiferen en de polycystinen terug. Waarom toch scheidt 

het protoplasma van deze wezens, homogeen van voorkomen, nauwe- 

lijks eenige blaasjes, eenige kernen, over welker beteekenis men het zelfs 

niet eens is, bevattende, waarom scheidt dit protoplasma in het eerste 

geval een kalk-schaal, en in het tweede een k war ts-geraamte af? 

Dat komt, zal men misschien zeggen, door zonder twijfel geringe, maar 

toch wezenlijke verschillen in zijne samenstelling, en gevolgelijk in zijne 

scheikundige eigenschappen. ’t Kan zijn; maar dan, waarom brengt het, 
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protoplasma zonder bepaalden vorm der foraminiferen en der polycys- 

tinen, schalen voort van zulk een verschillenden en evenwel zoo gere- 

gelden vorm? Waarom is het verschil dier vormen, hoe groot men het 

ook stelt, in plaats van geheel onordelijk te zijn, zooals de theorie het 

zou willen, evenwel voldoende begrensd, zoodat men, ten minste in 

deze diergroepen, volkomen gekarakteriseerde geslachten kan erkennen, 

zonder dat het mogelijk is, om de vorming dezer typen te verklaren, 

de werking in te roepen van een enkele der tot heden bekende wetten 

die de doode stof beheerschen? Zou men aannemen dat elk klontertje 

van protoplasma een soort van persoonlijkheid bezit, dat het zijn eigene. 

bijzondere manier heeft om op de uitwendige wereld te reageeren, dat 

het een kleine afzonderlijke wereld is, die zijn eigene bijzondere wetten 

heeft? Maar waar heeft het die persoonlijkheid verkregen? Hoe, als 

alle levende wezens voortkomen uit een eenig protoplasma, zooals men 

wil beweren, heeft dat protoplasma, terwijl het zijn fondamentale eigen- 

schappen behield, echter zulk een veranderlijkheid kunnen verkrijgen ? 

Zal men antwoorden dat de organische verbindingen, meer samenge- 

steld dan alle anderen, ook bewegelijker zijn, dat het gebouwen zijn 

waarvan men één voor één alle steenen kan verwisselen, zonder hunne 

algemeene lijnen te wijzigen? Maar wat wordt er dan, te midden van 

dien chaos, van de grondwetten der scheikunde, die evenwel toegepast 

moeten worden ? 

Dat zijn de gewichtige vragen die noodzakelijk oprijzen in den geest van 

wie aandachtig de gronden van de leer der transformisten onderzoekt. Doch 

men bewere niet dat zij onoplosbaar zijn: de hoogleeraar HARTING heeft 

aangetoond dat de tegenwoordigheid van eiwitachtige stoffen, in ver- 

schillende verhoudingen vermengd, den vorm doet verschillen van kalk- 

concrementen, die zich in eene oplossing kunnen afzetten. Misschien is 

daardoor een weg aangewezen, dien men met voordeel zou kunnen vol- 

gen, en die leiden zou tot de verklaring van sommige vormen van 

spiculae of van het geraamte van protoplasma-dieren, zooals van de 

Rhizopoden. 

Niettemin blijft er nog veel te doen, hoewel men bekennen moet 

dat het vraagstuk aanmerkelijk begrensd is geworden. Het staat thans 

klaar en duidelijk voor ons, dank zij de onderzoekingen van EHREN- 

BERG en van hen voor wie hij den weg heeft gebaand. Men vraagt 

nu niet meer of duidelijk bepaalde wezens zich spontaan kunnen vor- 

men, maar men vraagt of het protoplasma zich al of niet kan vormen 
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als een gewoon scheikundig lichaam, en door te onderzoeken, zooals 

wij boven gedaan hebben, of het gewettigd is eene gelijkheid van 

het protoplasma en zulk een scheikundige samenstelling aan te nemen, 

uiten wij volstrekt geen voorbarig oordeel over den grondslag zelven 

van het geschilpunt. 

Het leven van het protoplasma is overigens verre van onbeteeke- 

nend in de tegenwoordige natuur. Overblijfselen van Wortelpootigen 

of Rhizopoden (Foraminiferen en Radiolariën) bedekken den bodem 

van den oceaan met een dikke slijkkorst. Hun rol in de vorming der 

lagen van de aardkorst is niet minder merkwaardig geweest. De dikke 

lagen. van ket krijt bestaan bijna uitsluitend uit de schalen of pant- 

sers van deze dieren. De overblijfselen van de groote gewervelde dieren 

zijn als ’t ware verdwenen en verloren gegaan in de massa’s, die hun 

oorsprong aan mikroskopische wezens te danken hebben. Het was ook 

EHRENBERG die het eerst dit zoo belangrijke en zoo volkomen onver- 

wachte feit ontdekte. Hij had het bestaan van vormen van infusoriën, 

onderling zeer gelijk aan elkander, waargenomen in alle gedeelten der 

aarde die hij had onderzocht; zijn onderzoekingen hadden zich zelfs 

nog veel verder kunnen uitstrekken, want van alle kanten vloeiden 

er bouwstoffen voor zijn werken naar zijn laboratorium. En het was 

niet altijd de liefde voor de wetenschap of de nieuwsgierigheid die 

hem klanten bezorgden. De koningin van Pruisen, die over de mikros- 

kopische wereld had hooren spreken, die EHRENBERG zelfs in het op het 

oog zuiverste water zoude hebben ontdekt, ontstelde zeer bij de gedachte 

dat zij misschien alle dagen, zonder het te weten, duizende levende we- 

zens inslikte. Zij wilde geen frisch water meer drinken, zoolang EAREN- 

BERG niet zorgvuldig de pompen had onderzocht, die het kasteel 

van water voorzagen. Maar ook de putten hebben, zoo het schijnt, 

delicate attenties voor gekroonde hoofden, want terwijl al het water 

te Berlijn van infusoriën krioelde, hadden de putten van het kasteel, 

ten pleziere van de souvereine, zich, zeer galant, zoo zuiver gehouden 

als de morgendauw. Doch de pasja Aspim-BrY in Abessinie was niet 

zoo gelukkig als de koningin van Pruisen: EHRENBERG moest hem de 

middelen aan de hand doen om de wateren van zijn land van de mi- 

kroskopische wezens die er in krioelden, te zuiveren, want zonder dit 

zou de pasja, nadat hij die wezentjes onder het mikroskoop van zijn 

jeugdigen bezoeker gezien had, zich zeker van dorst hebben laten sterven, 
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Dank zij de groote verwondering die de onderzoekingen van EHREN- 

BERG opwekten, breidden de betrekkingen van EHRENBERG zich met 

elken dae uit. Hij besloot daar voordeel van te trekken, en de fauna 

van zoetwater en zeewater met die van de minerale wate- 

ren te vergelijken, die in sommige streken van Duitschland in over- 

vloed voorkomen. Hij was zoo gelukkig een zeer groote gelijkheid in 

deze laatsten te vinden; en om zijne studiën nog verder uit te strekken, 

kwam hij op het denkbeeld om te onderzoeken of hij in zekere oude 

aardlagen geen schalen van infusoriën zou vinden, gelĳĳk aan die 

welke men in verschillende slijklagen die nog heden ten dage gevormd 

worden , aantreft. In April 1886 had bij zijn onderzoekingen betreffende 

het water van Karlsbad geëindigd, en naar aanleiding daarvan was 

hij in betrekking gekomen met een porseleinfabrikant uit den omtrek 

van Karlsbad, den heer FiscHer van Piskenhammer. EHRENBERG ver- 

zocht hem om hem eenige monsters van de aardlagen uit de omstre- 

ken van Karlsbad en Franzenbad te zenden. De heer riscHeR voldeed 

aan dat verzoek; hij onderzocht zelfs de gevraagde monsters eer hij 

deze verzond, en bespeurde dat zij bijna geheel uit schalen van 

levende wezens waren samengesteld. De denkbeelden van EHREN- 

BERG over de rol, die mikroskopische wezens in de vorming van be- 

zinksels uit het water speelden, werden volkomen bevestigd. De soor- 

ten van Karlsbad en Franzenbad werden bepaald, bestudeerd en 

beschreven. Weldra werd ook het oker der moerassen en het triepel 

onder de gesteenten van organischen oorsprong opgenomen, en, zijn 

studiën vervolgende, toonde EHRENBERG eenigen tijd later aan, dat het 

krijt en vele andere zeer belangrijke gesteenten, grootendeels bestaan 

uit brokjes en overblijfselen van Polythalamien of Polycystinen, uit 

spiculea van sponsen of van grassen, uit pantsers van infusoriën of 

van mikroskopische schaaldieren. 

“Men wist reeds,’ schreef hij in den bovenaangehaalden brief 

aan DE QUATREFAGES, “dat er oester-, madreporen-, en miliolen-banken 

zijn in het krijt van onderscheidene landen en verschillende gebergten. 

Ik heb daar bijgevoegd dat de bergen van aardachtig krijt, overal, niets 

anders zijn dan ophoopingen van kalkschalen en de overblijfselen daarvan 

van diertjes, die kleiner zijn dan die men tot heden kende, en dikwijls 

zelfs gaven het vaste krijt en andere kalkgesteenten dezelfde uitkomst.” 

Als een zaak van belang, en die bewijst hoezeer hij met zijn wijze 

van onderzoek ingenomen was, voegde hij hierbij: 
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“Om die waarnemingen te doen en te herhalen, was een nieuwe me- 

thode van onderzoek noodig: namelijk de fijne krijtdeeltjes te dompelen 

in Canada-balsem. En ook, om het spijsverteringskanaal der mikrosko- 

pische wezens te onderzoeken, was een nieuwe methode noodig: het 

gebruiken van indigo.’ 

En inderdaad, het zijn zulke schijnbaar onbeteekenende handelwijzen, 

zulke handgrepen om zoo te zeggen, die soms tot hoogst belangrijke 

uitkomsten op het gebied der mikrographie leiden, waar het oog het 

eenige onzer zintuigen is, dat wij daarbij kunnen gebruiken. Hoe- 

veel ontdekkingen in de weefselleer zijn er te danken aan het gelukkig 

gebruiken van een geschikt en goed gekozen reagens. Daarom was ook 

BHRENBERG er steeds op uit, nieuwe methoden van waarneming uit te 

vinden. Hij is de eerste die gesteenten mikroskopisch heeft onderzocht, 

hij is ook de eerste die het gebruik van gepolariseerd licht op de 

juiste waarde- heeft geschat, en ’t is bekend welke uitkomsten deze 

twee methoden in de handen van geologen en mineralogen als rougué 

en MICHEL LÉvy hebben opgeleverd. 

In 1836 gaf EHRENBERG achtervolgens verschillende onderzoekingen 

uit: over de Infusoriën vande slijklagen uit zoetwater of uit mineraal- 

water; over de mikroskopische fossielen van het krijt (1838); over die 

van het coral-rag van de juraformatie van Krakau (1843); over die van 

door vulkanen uitgeworpene gesteenten (1844); over die van het guano en 

het steenzout (1844); over die van de toetssteenen van den steenkool 

van Postchappel (1845). Hij vergeleek de fossielen van het krijt met 

de thans levende infusoriën, gaf hoogst belangrijke bijzonderheden 

over de organisatie der Polythalamien, bewees dat het brandbare ge- 

steente van de Moya van Quito geen grafiet is, maar een verzame- 

ling van organische lichamen, die voor het bloote oog onzichtbaar zijn 

(1839); bestudeerde de veen- of turfvorming in zeehavens en in de delta’s 

van de Elbe en den Nijl (1841); maakte een kunstmatige kalkaarde 

door middel van schilden van Entomostraceën uit de Oostzee (1842); 

bestudeerde de Polycystinen van Barbados (1846) en der Nicobaren (1850), 

‘een nieuwe klasse van dieren die gesteenten vormen van 1100 voet 

dikte,’ en vond mikroskopische organismen zelfs in de zoogenoemde 

eetbare aarde, die door reizigers in vele landen aangetroffen is, 

Deze werken, geschreven te gelijk met die wij boven reeds gemeld 

hebben, zijn grootendeels uitgegeven in de Monatsberichte of in de 

Abhandlungen der- Berliner Akademie. Zij vormen, als ’t ware, slechts 
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de grondstoffen voor een niet minder belangrijk werk over de Geschie- 

denis der Infusoriën, namelijk zijn Microgeologie die in 1845 verscheen, 

met 45 platen, door den schrijver geteekend. EureNRERG bewijst in dit 

werk de overgroote belangrijkheid der mikroskopische wezens in de 

bezinksels die heden ten dage gevormd worden. “Ik heb de overtui- 
» gìng verkregen’ schrijft hij aan DE QUATREFAGES: 

“Vooreerst, dat de levenskracht in de onafhankelijke, onzichtbare en 

organisch zeer samengestelde vormen, een van de grootste en meest 

verspreide krachten der aardsche natuur is.” 

“Ten tweede, dat, volgens mijne onmiddellijke en zeer talrijke onder- 

zoekingen, er op den aardbol en in den aardbol slechts zes klassen van 

organische lichamen zijn, die onzichtbaar zijn voor het bloote oog , maar 

zichtbaar met de werktuigen van onzen tijd; en dat de massa van 

deze onzichtbare lichamen, groote landen en hooge bergen vormende, 

de zichtbaren te boven gaat.” 

Dit zijn zonder twijfel verbazende uitkomsten, maar bovendien zijn 

zij onbetwist. De oneindig kleine wezens die overal krioelen, hebben 

onvergelijkelijk meer gedaan om het uitwendige van den aardbol te wij- 

zigen, dan de reusachtige gewervelde dieren van de secondaire en ter- 

tiaire tijdperken der aardgeschiedenis. En nog in onze dagen beheer- 

schen zij de aarde. 'tIs zelfs door hen dat een groot gedeelte van de 

levende stof, die een hoogere bewerktuiging verkregen heeft, tot de 

anorganische wereld terugkeert. Men vindt hen op alle diepten en op 

alle hoogten, in de diepten van den oceaan, waarin het zonlicht nooit 

doordringt, waar geen bekende voedingsstof tot hun beschikking schijnt 

te zijn, op een afstand van de opene lucht die EHRENBERG zelfs niet 

waagde te schatten, en op de hoogste bergen op een hoogte van meer 

dan 20.009 voet boven den beganen grond, zooals door de aardsoor- 

ten bewezen is, die door sCHLAGINTWEIT van den Himalaia zijn mede- 

gebracht. Rotiferen en Tardigraden worden dikwijls tot op zulke hoogten 

gevoerd, in den verdoovingstoestand die de verdroging bij hen veroor- 

zaakt. Verscheidene individuen van deze groep, door PITSCHNER op 

14.500 voet hoogte verzameld, zijn te Berlijn in ’t leven teruggekeerd, 

op het voorwerpglaasje van ERHENBERG's mikroskoop, zoodra zij met 

water bevochtigd werden. 

Alle mikroskopische lichamen die men op de aarde vindt, of die tot 

hare vorming hebben medegewerkt, worden door onzen grooten natuur- 

kundige in zes groepen verdeeld, namelijk : drie van wezens uit zich zelven 
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levende, en drie van afgestorven lichamen, die door levende wezens 

zijn voortgebracht. De eersten zijn de Polygastrica, de Polycystinen en 

de Polythalamien; de tweeden de Phytolithariën, de Geolithen en de 

Zoolithariën. Van deze drie laatste groepen zijn de Zoolithariën groo- 

tendeels schelpjes van Polythalamien of kalkschalen van verschillende 

soorten van dieren; de Geolithen, meerendeels uit kiezelzuur bestaande, 

zijn in t algemeen spiculae van sponsen; en eindelijk de Phytolithariën 

zijn niets anders dan kiezelzuur-voortbrengselen van planten, vooral van 

gramineön, welke laatste door hem ook wel Poolithariën geheeten wor- 

den. Deze verdeeling der lichaampjes van organischen oorsprong , die aan 

de vorming van aardlagen deelnemen, had vooral ten doel hun schei- 

kundige samenstelling in het oog te doen vallen: kiezelzuur, ijzer en 

kool vindt men in de Phytolithariën en de Geolithen, terwijl de Zoo- 

lithariën slechts kalk en kool bevatten. 

Wat de verdeeling der lagere mikroskopische organismen in Poly- 

gastrica, Polythalamien en Polycystinen betreft, deze zou tegenwoor- 

dig zekerlijk onvoldoende zijn. Al deze organismen worden tegen- 

woordig Protozoa geheeten, zinspelende op de groote betrekkelijke een- 

voudigheid van hun maaksel, een eenvoudigheid trouwens die EHRENBERG 

niet toegestemd zou hebben. Aan hen die slechts uit een kleine homogene 

massa van protoplasma bestaan, heeft rarckEL voorgesteld den naam 

van Moneren te geven. Boven de Moneren zijn er twee uiteenwij- 

kende hoofdgroepen, samengesteld uit wezens welker organisatie zich 

tot verschillende graden verheft, te beginnen met den toestand van 

eenvoudige eel. Dit zijn vooreerst de Rhizopoden, zoo geheeten 

omdat de buitenste laag van hun protoplasma in staat is zich tot 

lange beweegbare draden of pseudopodien uit te rekken, die zich soms 

met elkander vereenigen, of zich vertakken als de haarwortels van 

een plantwortel. Benige Rhizopoden, zooals de Actinophrys sol van onze 

zoete wateren, ontberen geheel en al een mineraal geraamte, maar 

de meesten scheiden een kalkschaal of een kiezelgeraamte af. 

De eersten zijn de Foraminiferen, zoo geheeten omdat hun schaal 

gewoonlijk vol gaatjes is, als een zeef, waar de pseudopodien door 

heen gaan; deze schaal bestaat meestal uit een groot getal van 

kamers, die zeer fraai gerangschikt zijn: de tusschenschotten dier 

kamers, aangeduid door den naam van Polythalamien, die EHREN- 

BERG aan de Foraminiferen gaf, deed p'orBrany gelooven dat deze 

wezens mikroskopische Koppootigen of Cephalopoden waren, ver- 
29 
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want aan de Nautilen, de Spirula’s en de Ammonieten, die ook schel- 

pen met tusschenschotten hebben. 

De Rhizopoden met een kiezel-geraamte worden in de tegenwoordige 

nomenclatuur aangewezen onder den naam van Radiolariën. Eenigen 

hebben geen geraamte, hoewel zij de kenmerkende structuur van hunne 

groep behouden. De Radiolariën komen ongeveer met de Polycystinen 

Van EHRENBERG overeen. 

Boven de Rhizopoden staat een andere groep van Protozoa, die ge- 

vormd wordt door dieren, welker lichaam omgeven is door een stevig 

vlies, en gevolgelijk een bepaalden vorm bezit, die evenwel geenszins eene 

groote buigzaamheid uitsluit. Ditzijnde eigenlijke Infusoriën. 

Zij missen pseudopodien, maar zijn voorzien van zweepvormige haren en 

van trilharen, die soms den dienst van echte ledematen doen en steeds 

op bepaalde plaatsen gelegen zijn. enigen, die geen ander werktuig 

ter voortbeweging hebben ais een of twee trillende zweepharen, beant- 

woorden aan eenvoudige cellen. Dit zijn de Zweep-infusoriën, 

zooals de Monaden en de Buglenen. Anderen, zooals Peridinium , bezitten 

zoowel een zweep als trilharen ter voortbeweging: CLAPARÈDE en LACH- 

MANN noemen hen Trilhaar-zweep-infusoriën. Eindelijk, de 

Trilhaar-infusoriën, de hoogsten van allen, hebben inderdaad 

eene vrij samengestelde organisatie, maar nooit de veelvuldige en vaste 

magen, die EHRENBERG meende te hebben ontdekt. Men kan dus voor 

deze wezens den naam van Polygastrica, die de beroemde mikro- 

graaf hun gegeven had, niet behouden. 

Kenige zonderlinge organismen, zooals de Noectilu ki en en de 

Gregarinen, kunnen nog niet in deze nomenclatuur opgenomen 

worden, en moeten, tot later, kleine onafhankelijke groepen vormen. 

De bovengemelde wijzigingen in de beschouwingswijze van de groep 

der Protozoa behooren tot dezulken die door den voortgang der weten- 

schap onvermijdelijk gemaakt worden: het werk van EHRENBERG verheft 

zich niettemin als een reusachtig en onvernietigbaar monument boven 

de geheele historie der mikroskopische organismen, een nieuwe wereld, 

die werkelijk door EHRENBERG voor zijne verbaasde tijdgenooten ont- 

sloten is. 

Tot aan het einde van zijn lang leven hield de oude mikrograaf niet | 

op met het vergrooten van zijn gebouw. Een en dertig platen met 

Polycystinen en Polythalamien, zijn het werk van zijn laatste levens- 

jaar. Vele anderen kunnen nog uitgegeven worden, zooals hij haar heeft 
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nagelaten. Verscheidenen zijn het werk van zijn dochter, zijn getrouwe 

en onvermoeide helpster, die hem in zijn grijzen ouderdom met de 

meeste zorg verpleegde, door zijn gedachten bezield aan zijn zijde ar- 

beidde en zoowel elke vermoeienis als elke zorg van den grijsaard 

afweerde. Dank zij hare liefderijke zorgen, kon de nestor der europeesche 

natuurkundigen sterven met de vreugdevolle gedachte , dat hij zijn laatste 

werken tot een goed einde had gebracht, en met de zekerheid dat hare 

teedere en verlichte genegenheid zorg zou dragen dat zij uitgegeven 

werden. 

Nog een enkel woord eer wij deze levensschets of liever dit korte 

overzicht van de werken van den grooten geleerde eindigen. 

Hetgeen zoo dikwijls het geval is in de geschiedenis van mannen van 

beteekenis, wordt ook het wetenschappelijke werk van EHRENBERG be- 

heerscht door een theoretisch denkbeeld, dat de vlijtige waarnemer 

met onuitbluschbaar vuur tracht te bewijzen, en waaromheen zijn voor- 

naamste onderzoekingen zich groepeeren; dit denkbeeld is de gemeen- 

schappelijke band die haar verbindt, de ademtocht die het werk levend 

maakt, en daaraan dat krachtige leven geeft, waardoor het zoo hoogst be- 

langrijk wordt; dit denkbeeld is het, ’t welk den geleerde den moed 

geeft, die er noodig is om vol te houden met het doen van zeer lang- 

durige en moeielijke ‘onderzoekingen. EHRENBERG geloofde aan de ge- 

lĳke samenstelling van alle dieren. Van de grootsten 

tot de kleinsten wilde hij in allen dezelfde stelsels van organen vin- 

den, ingericht om dezelfde verrichtingen te doen. 

Herhaalde malen heeft zich in de wetenschap het geloof voorgedaan 

aan een enkele formule, waarin de geheele dierenwereld werd omvat, 

maar dit geloof heeft ook de meest verschillende vormen aangenomen. 

Oren had gemeend deze formule te vinden in den mensch, als 

het réswmé van de geheele schepping, terwijl de dieren niets anders 

waren dan de verschillende vertegenwoordigers van de bouwstoffen, 

waarvan de mensch opgebouwd was. 

GEOFFROY SAINT-HILAIRE had een meer juist en vruchtbaarder denk- 

beeld, toen hij de eenheid van plan uitsprak, en hij het trachtte 

te bewijzen door middel van de wet der verwantschappen, 

zoo volkomen waar, mits men haar niet buiten zekere grenzen uitstrekt. 

EHRENBERG had een andere manier van zien. Terwijl GrOFFROY ver- 
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zekerde: “een orgaan verdwijnt eerder dan dat het zich verplaatst „ 

zeide EHRENBERG: “dezelfde organen vindt men bij alle dieren, maar 

hunne vormen, hunne afmetingen, hunne betrekkingen tot elkander 

kunnen veranderen, en dit is het wat hun determinatie dikwijls zoo 

moeielijk maakt” 

Dre BLAINVILLE, zooals ook BONNET van Genève, geloofde aan eene 

trapsgewijze volmaking der wezens, die veroorloofde van het 

infusiediertje tot den mensch, een onafgebrokene reeks te vormen, hoe- 

wel deze eenige vertakkingen kon vertoonen. 

De hedendaagsche wetenschap heeft zeer veel voordeel gehad van 

‘t geen er waar was in deze wijsgeerige meeningen. Maar zij heeft de 

strekking om zich op een ander terrein te plaatsen. Ook zij zoekt een 

algemeene formule van het dierenrijk, en zij vraagt of deze haar niet 

door embryogenetische studiën verschaft zal worden. Getroffen 

door de fondamentale gelijkheid van het ei in zijn eerste ontwikkelings 

phasen in de geheele reeks der dieren, volgt zij met een weetgierig 

oog de vorming en de groepeering der stoffen die, uit elkander gebo- 

ren, zich stuk voor stuk samenvoegen, om de meest verschillende or- 

ganismen op te bouwen. Zij teekent met de grootste zorgvuldigheid 

de perioden op, gemeen aan de ontwikkeling der wezens, de punten 

waar de afwijkingen beginnen,en tracht de oorzaken van die afwijkin- 

gen te raden. Zij verwijdert, zooveel in haar vermogen is, van te voren 

opgevatte theoretische denkbeelden, en van de onpartijdige waarneming 

der feiten vraagt zij hare bewijsstukken, maar zij mag het grondbeginsel 

niet vergeten, ’t welk de bron van alle stellige wetenschap is: “elk 

verschijnsel is het gevolg van vroegere verschijnsels’ De dieren zijn 

voor haar verschijnsels, waarvan zij den oorsprong zoekt in vroegere 

verschijnsels van dezelfde orde. Voor de eenheid van plan van 

physiologische of anatomische samenstelling tracht zij de eenheid 

van oorsprong in de plaats te stellen. 

De toekomst zal leeren of zij ongelijk heeft met dezen nieuwen weg 

in te slaan, waarheen ERHENBERG, zijns ondanks, niet weinig heeft bij- 

gedragen haar te voeren. 



DE HUISKAT 
DOOR 

Dr. PAUL HARTING. 

Eerste gedeelte. 

Het is niet gemakkelijk met juistheid te zeggen van welke katsoort 

onze huiskat afstamt '. Verwonderen kan ons dit niet. Dieren toch die, 

door den mensch getemd, onder zijn invloed staan en door hem ver- 

zorgd worden, veranderen niet alleen van aard en levenswijze, maar 

ook hun vorm en bouw, het geheele organisme, ondergaan in den loop 

des tijds allerlei wijzigingen, waardoor langzamerhand rassen of varië- 

teiten ontstaan en het dikwijls ondoenlijk wordt de stamouders weder 

te vinden. 

Op het voetspoor van RüPPeL meenen vele zoologen den stamvader 

onzer huiskat te moeten zoeken in de wilde, in Nubie voorkomende, 

Felis maniculata. Anderen zijn van oordeel dat de huiskatten in verschil- 

lende wereldstreken niet allen tot dezelfde soort behooren, en bepaaldelijk 

BLASIUS wijst in zijn Naturgeschichte der Säugethiere Deutschlands op de 

mogelijkheid, dat de bekende Angorakatten afstammen van de Step- 

1 Die literatuur over de kat is niet zoo uitgebreid als die over den hond. Toch heb- 

ben verscheidene schrijvers meer of minder uitvoerig over dit dier gehandeld, b. v. in 

Engeland: Ross in zijn “The book of cats”, en in Frankrijk, in “Ze Chat'’, MONCRIF en 

CHAMPFLEURY in een werk dat denzelfden titel voert. Van groote belezenheid getuigt 

MICHEL's “Buch der Katzen’’, en met veel zaakkennis is over katten onlangs geschre- 

ven door MARTIN, wiens “Leben der Hauskatze'’ ons vele bouwstoffen voor dit opstel 

heeft geleverd. 
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penkat, Felis Manul Pall., waartegen zich laat aanvoeren, dat ook deze 

wellicht slechts een variëteit is. Hier en daar leven in M. Europa wilde 

katten, die wellicht slechts verwilderde zijn, want met de tamme huis- 

kat brengen zij bastaarden voort. In den bouw der tanden en van den 

schedel en vooral in de welving der wandbeenderen wijkt de wilde kat 

eenigszins af van onze tamme katten. Dat deze wilde kat de stamvader is 

der huiskat, zooals sommigen meenen , komt ons niet waarschijnlijk voor. 

Slechts enkele dieren hebben een zoo verre geographische versprei- 

ding als de kat. Zij is de nuttige vriendin van den mensch en volgt 

hem overal, behalve in de onherbergzame streken waar de korte zomer 

en het koude klimaat den graanbouw onmogelijk maken. Daar kan de 

hond nog leven, hoe kommervol ook; de kat echter vermag aan strenge 

koude en droge lucht geen weerstand te bieden, en de proefnemingen om 

op hooge bergen katten in het leven te houden zijn dan ook alle mis- 

lukt; op de Cordillera’s sterven zij reeds op een hoogte van 12000 voet, 

terwijl andere zoogdieren op veel grootere hoogten kunnen leven. Zoo 

troffen de gebroeders scHLAGINTWEIT b.v. den Yack (Bos grunniens Lu.) 

nog aan op hoogten van 18900 B. voeten (5765 meters), eenmaal zelfs 

op 19300 voeten (5887 meters). 

De Spanjaarden hebben niet alleen het paard maar ook de kat in- 

gevoerd in Z. Amerika. Verschillende reizigers hebben beweerd dat dit 

dier vooral in Brazilie en Paraguay degenereerde, eene bewering, die door 

anderen evenwel wordt tegengesproken en wel vooral door HENsEL, die 

door eigen aanschouwing met de dierenwereld van Brazilie kennis maakte. 

Wanneer is men in Noord- en Midden-Europa begonnen de kat als 

huisdier te houden? Met zekerheid is deze vraag niet te beantwoorden. 

In de eerste perioden der middeleeuwen waren katten in ons wereld- 

deel betrekkelijk zeldzame dieren. Als verdelgers van muizen en zwarte 

ratten deden toen vooral wezels dienst. Wie een kat doodde was 

verplicht den eigenaar een hoeveelheid tarwe te geven groot genoeg 

om het dier geheel en al te bedekken. Nog in de 10de eeuw golden kat- 

ten een betrekkelijk hoogen prijs. Een jonge, onervaren poes had toen 

ter tijd in Wales een waarde van twee pence en vooreen goede muizen- 

vangster betaalde men gaarne het dubbele. De hoogere waarde van het 

geld in die dagen in aanmerking genomen, was dit inderdaad een be- 

trekkelijk aanzienlijke som. In vroegere tijden mochten in de nonnen- 

kloosters geen dieren worden gehouden. Slechts ten opzichte van de 

huiskat maakte de kerk eene uitzondering. 
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In ons vaderland en in Duitschland geven de meeste menschen de 

voorkeur aan honden boven katten. De goede eigenschappen van beide 

diersoorten worden gewaardeerd, doch die van den hond hooger ge- 

schat dan die van de kat. Wellicht vindt het germaansche ras in het 

karakter van het eerstgenoemde dier het een en ander terug, dat aan 

zijn eigen aard en aanleg herinnert. Hoe dit zij, in Z. Europa wordt 

de hond veel minder dan ten onzent op prijs gesteld. ‘Ten opzichte van 

die verschillende waardeering schrijft ERNST FRIEDEL, in den Zoölogischen 

Garten van het jaar 1874, het volgende: “Het geliefkoosde dier der 

Florentijnen is de kat. De meening van GEORG VON MARTENS over de 

oorzaak van die voorkeur steunt op goede gronden. Hij wijst er nl. 

op hoe eigenschappen als zindelijkheid, matigheid, betamelijkheid, on- 

afhankelijkheidszin, die de kat kenmerken, noodzakelijkerwijze den 

Italiaan meer moeten bevallen dan de ruwe zeden die den hond niet 

minder eigen zijn dan trouw en volgzaamheid. Juist om het bezit 

dier eigenschappen zal daarentegen de hond hoog geschat worden 

door het germaansche ras, hetwelk in zijn legenden en sagen aan dit 

dier steeds een edele rol toekent, terwijl de kat als gezellin der heksen 

wordt geteekend. Ik herinner mij nog zeer goed uit mijn soldatentijd 

hoe de kameraden, als wij ’savonds laat naar onze woningen gingen, 

nooit nalieten katten te plagen, te mishandelen of de honden op haar 

aan te hitsen, en hun voorbeeld werd in geheel Berlijn gevolgd. De 

kat was een ellendig, verworpen dier, hetwelk als muizen en ratten 

zoo snel mogelijk verdelgd moest worden. Zoo dacht men toen ter tijd 

niet alleen in de hoofdstad, maar ook in de overige noord-duitsche 

steden. Het natuurlijk gevolg van die niet te verdedigen plagerijen 

was, dat de goede eigenschappen der schuw geworden dieren hoe langs 

hoe meer op den achtergrond traden, terwijl daarentegen in Italië, 

Frankrijk, Engeland en in een deel van Zuid-Duitschland de kat het 

meest geliefde huisdier is geworden. In die landen kent men ook het 

spreekwoord niet: “zij leven als hond en kat.” Beide dieren verdragen 

elkander; zij bestrijden elkander nimmer. In Noord-Duitschland en be- 

paaldelijk in Berlijn is de kat vogelvrij verklaard. Vertoont zij zich op 

straat, dan stelt zij zich oogenblikkelijk aan het gevaar bloot, door 

den een of anderen hond gejaagd en gebeten te worden. Sommige Ber- 

lijners hebben hunne honden geleerd, zelfs groote katers met een 

enkelen beet te dooden en dergelijke doggen worden zeer duur betaald. 

Nimmer zal de voorbijganger de partij der zwakkere kiezen. In Italië 
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zou bij een gevecht tusschen een hond en een kat het publiek onge- 

twijfeld de laatste bijstaan” 

De hoogleeraar SCHLEGEL maakt in een werk dat een krachtigen 

stoot heeft gegeven tot de beoefening der zoölogie in ons vaderland, 

(De Dieren van Nederland. Zoogdieren, bl. 110) de juiste opmerking, 

dat de oude Grieken en Romeinen zoo weinig van de kat verhalen, 

dat het schijnt als ware dit dier bij hen minder algemeen verbreid 

geweest dan dit bij ons het geval is. Volgens hem heet de huiskat bij 

ARISTOTELES Ailuros en bij Plinius Felis, terwijl PaLvAprus haar Catus 

noemt, waar ons woord kat van afstamt. De laatste schrijver teekent 

aan, dat zij gehouden werd tot het vangen van mollen !. 

In hooge achting stond dit dier bij de oude Egyptenaren. Men vindt 

afbeeldingen van de huiskat op hunne monumenten en hare gebalsemde 

lichamen in hunne graven. De uitvoerigste mededeelingen over de ver- 

eering, waarvan de kat het voorwerp was, geeft de schilder Gusraar 

MICHEL in zijn “ Katzenbuch’’. De kattengodin Pascht werd dikwerf af- 

gebeeld met een menschelijk gelaat. Men heeft gemeend dit te kunnen 

verklaren door de gelijkheid die er zoude bestaan tusschen de kat en 

de maan. PrvrarcHus verhaalt dat zij de maan voorstelt wegens de 

bontheid van haar vel, doordat zij des nachts gaarne rondzwerft, en 

door haar vruchtbaarheid; want eerst werpt zij één jong, dan twee, 

drie, vier, vijf en zeven jongen, in het geheel achtentwintig, welk cijfer 

overeenkomt met dat der dagen in een maanmaand. De pupil der kat 

zou, volgens hem, bij volle maan groot worden en daarentegen bij af- 

nemende maan verkleinen. Uit andere bronnen blijkt evenwel dat de 

godin Pascht, die vooral te Bubastis, aan de monden van den Nijl, werd 

aangebeden, dikwijls met den kop van een kat werd afgebeeld. Van 

alle kanten stroomde de menigte samen om de feesten bij te wonen, 

die ter eere dezer godin jaarlijks te Bubastis gevierd werden. 

De bewoners van Oud-Egypte stelden het leven eener kat op hooge- 

ren prijs dan dat van een mensch. Volgens proporus werd hij, die, 

opzettelijk of ten gevolge van een ongeluk, een dezer dieren doodde, 

op de gruwelijkste wijze gefolterd en ter dood gebracht. Hij voegt er 

bij, dat vele ouders de gewoonte hadden het hoofd hunner kinderen 

geheel kaal te scheren, en zooveel zilver als het afgeschoren hoofd- 

‘Zie hier echter het Bijblad van dit Album, Jaarg. 1871, bladz. 69. Rep. 
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haar woog als schatting te betalen aan de mannen, die met de ver- 

pleging der heilige dieren belast waren. Ten hunnen behoeve werden 

badstoven gebouwd; met de kostbaarste zalven werden zij ingewreven, 

met de uitgezochtste spijzen gevoederd. 

Wanneer een kat — het is de vader der geschiedenis, die deze bij- 

zonderheden voor ons heeft opgeteekend — haren natuurlijken dood 

stierf, scheerden de bewoners van het huis in groote droefheid zich 

de wenkbrauwen af en trokken zij rouwkleederen aan. De afgestorvene 

werd in een der fraaiste huizen gebracht, dáár met kostbare stoffen 

gebalsemd en vervolgens naar Bubastis gevoerd, waar de plechtige be- 

grafenis plaats vond. 

Hproporus verhaalt ook dat, als de kat jongen heeft geworpen, zij 

weigert zieh verder met den vader harer kinderen af te geven en de 

kater zich dan wreekt door de jongen dood te bijten, wat tengevolge 

heeft dat de goede verhouding tusschen hen wordt hersteld, want de 

kat is volgens hem er zeer op gesteld jongen voort te brengen. Het 

komt ons niet onwaarschijnlijk voor dat mreroporus in dezen de juiste 

oorzaak heeft opgegeven. 

Velen onzer lezers zullen zich wellicht uit hunne schooljaren herin- 

neren hoe CAMBYsES Pelusium innam, niet door geweld van wapenen, 

doch door een geniale krijgslist. Hij beval nl. aan zijne soldaten, in 

stede van het schild, een kat op den arm te dragen en liet daaren- 

boven zijn leger door een groot aantal dezer dieren voorafgaan. Het 

gevolg van dezen maatregel was zooals camByses het zich had voor- 

gesteld. De bezetting, voor het grootste gedeelte uit Egyptenaren be- 

staande, gaf de stad over zonder voor haar behoud het zwaard te 

trekken. De vrees voor den toorn der godin Pascht was grooter dan 

de ngst voor de woede en wreedheid van den vreemden vorst. 

De Egyptenaren waren niet de eenige volken, die aan de kat 

goddelijke eer bewezen. Ook van de Germanen weet men dit met 

zekerheid. Wat aanleiding heeft gegeven tot die buitensporige eer- 

betooning is ons niet duidelijk geworden, en evenmin weten wij of er 

eenig verband bestaat, met betrekking tot deze aanbidding, tusschen 

het bijgeloof van onze voorvaderen en dat van het oude Egypte. Dat 

nog tijdens de middeneeuwen de kat werd beschouwd als een dier van 

goddelijken oorsprong, blĳkt uit het verhaal dat Mmrcueu geeft in zijn 

boven aangehaald werk. Bij gelegenheid van een zeker kerkelijk feest 

werd te Aix in Provence de schoonste kater dien men vinden kon in 
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een kostbare kist geplaatst en als een voorwerp van aanbidding voor 

de geloovigen ten toon gesteld. Het dier was gekleed als een zuige- 

ling; de vrome schare bestrooïide het met bloemen; wierookdampen 

vervulden de lucht. Doch vreemd genoeg — deze eerbewijzen duur- 

den slechts een enkelen dag, en eenige weken later ondervonden ook 

de katten het bewijs dat de volksgunst onbestendig is. In dezelfde 

stad, en ook elders namelijk, werden op het feest van den heiligen 

JOHANNES een groot aantal katten opgevangen, in een korf geworpen en 

vervolgens door den bisschop en de hem begeleidende priesters verbrand. 

Na de plechtigheid trok de processie, door een groote menigte volks 

vergezeld, psalmen zingend door de straten der stad. De bekende DE FoN- 

TENELLE, die driehonderd jaren later leefde, vertelde dat men hem had 

grootgebracht in het vast geloof, dat op den avond voor het feest van 

ST. JOHANNES geen enkele kat in de stad bleef, daar allen deel moesten 

nemen aan den zoogenaamden heksensabbat. Nog voor weinige jaren vond 

te Metz de verbranding van eenige katten door de stedelijke regeering 

plaats op een bepaalden dag. Tot in het jaar 1818 heerschte te Yperen 

de gewoonte om op een zekeren dag katten van den hoogsten toren naar 

beneden te werpen. En nog heden ten dage behoort hier het zooge- 

naamde katknuppelen tot de geliefkoosde volksvermaken. 

De Hindoes kunnen zich van onze verhouding tegenover de dieren 

geen begrip maken. Reeds sinds onheugelijke tijden zijn zij door hunne 

godsdienst verplicht de dieren met liefde en zachtmoedigheid te behan- 

delen. Zij worden daardoor zelven dikwijls het slachtoffer van tijgers, 

krokodillen, slangen en dergelijken, doch beschouwen dit als een onver- 

mijdelijk iets, waartoe zij te voren bestemd zijn, en het komt niet in 

hen op, door het schadelijk gedierte uit te roeien, hun kans op levens- 

behoud te vermeerderen. Op tal van verschillende plaatsen in Indië 

vindt men hospitalen, waar dieren, die kreupel of zwak zijn, in kalme 

rust hun laatste dagen kunnen doorbrengen. 

Dergelijke verplegingsgestichten voor dieren en bepaaldelijk voor kat- 

ten, vindt men ook elders, bijv. te Caïro en te Konstantinopel. Te Flo- 

rence bestaat reeds sedert cenige eeuwen een asyl voor katten, hetwelk 

onder toezicht staat van de monniken, die het klooster bewonen in de 

nabijheid van de kerk San Lorenzo. In den staat Pennsylvanië in Ame- 

rika bestaat sinds lange jaren een hospitaal voor katten. De eigenares, 

dochter van een rijken landman, heeft zich van haren echtgenoot, die 

zich met hare hartstochtelijke liefde voor deze dieren niet konde ver- 
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eenigen , laten scheiden en wijdt nu reeds sedert meer dan dertig jaren 

haar leven aan de verzorging van zestig of zeventig katten. Haar ge- 

heel inkomen wordt opgeofferd aan de verpleging harer lievelingen, en 

bij testamentaire beschikking heeft zij bepaald dat haar vermogen na 

haar dood moet worden aangewend tot het stichten van een asyl ten 

behoeve van oude, zieke of verwaarloosde katten. Dergelijke stichtin- 

gen zijn in Noord-Amerika en Engeland geene zeldzaamheden. Een 

soortgelijke inrichting, doch meer bepaaldelijk voor honden, is voor twee 

jaren te ’s Gravenhage tot stand gekomen. 

Wij eerbiedigen het gevoel, dat den mensch noopt zich den toestand 

van een arm, verlaten dier aan te trekken. Ook wij rangschikken ons 

onder de warme dierenvrienden en trachten in beperkten kring voor de 

zaak der dierenbescherming te doen wat wij vermogen ; doch men drijve 

die zaak niet te ver. Wij wenschen niet in Nederland een hospitaal 

voor katten te zien verrijzen; de strijd om het bestaan voor den mensch 

heeft meerder recht op onze sympathie, en dien strijd zoo licht, zoo dra- 

gelijk mogelijk te maken is voor ons een hoogere plicht dan, door op- 

offering van tijd, geld en moeite het leven te verlengen van rondzwer- 

vende honden of katten. Wie zulk een dier aantreft, zal , naar onze mee- 

ning, verstandig en tevens goed handelen door het òf zelf tot zich te 

nemen en te verzorgen òf die zorg aan een ander op te dragen. Is zoowel 

het een als het ander niet doenlijk, dan doode men het aan zich zelven 

overgelaten dier zoo snel en op zoo weinig pijnlijke wijze als men dit 

vermag. Cyaankalium of chloroform zijn daarvoor de beste middelen. 

In sommige groote steden trachten medelijdende menschen voor de 

voeding der katten te zorgen, zonder dat daarmede hare opname ge- 

paard gaat in een asyl. Bepaaldelijk geschiedt dit te Genève, waar de 

katten zoo talrijk zijn als de honden in Konstantinopel en voorts in 

Rome en in Londen. In laatstgenoemde stad worden wekelijks twee- 

maal honderd duizend ponden vleesch aan honden maar vooral aan kat- 

ten verstrekt. Men rekent dat dit een wekelijksche uitgave vordert van 

twee duizend pond sterling. De heer macHew schat het aantal hande- 

laars in vleesch voor honden en katten te Londen op duizend en ver- 

onderstelt dat de hoofdstad van Engeland minstens driemaal honderd 

duizend katten onderhoudt. 

Uit dit groote aantal blijkt reeds, dat deze dieren bij de Londen aars 

in hooge gunst staan. Het kan dan ook geen verwondering baren dat 

hunne eigenaars de behoefte gevoelden om de goede of schoone eigen- 
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schappen hunner lievelingen met elkander te vergelijken. Zulk een ten- 

toonstelling van katten, waar meer dan vijftig rassen vertegenwoor- 

digd waren, vond eenige jaren geleden plaats in het Kristallen Paleis. 

Men vond daar blinde katten uit noordelijk Java, staartlooze katten 

van het eiland Man in den Stillen Oceaan, roode Angorakatten die een 

gewicht hadden van vijftien ponden, zoogenaamde leeuwenkatten uit Per- 

zie, een kat met een huid op die van een buffel gelijkende, die bekroond 

werd, witte katten met blauwe oogen, langharige perzische katten wier 

haren een violette kleur hadden enz. enz. De opmerkzaamheid trok vooral 

een muisgrauwe huiskat, die niet minder woog dan drie-en-twintig 

ponden. Over het algemeen verdienen dergelijke tentoonstellingen 

afkeuring. De dieren lijden te veel en dienen eigenlijk slechts om 

de nieuwsgierigheid te bevredigen. Voor hen zelven is het een be- 

paalde pijniging. Zij bevinden zich onder geheel ongewone omstan- 

digheden, verkrijgen in den regel ander voedsel dan zij gewoon zijn 

en op andere tijden. Niet altijd kunnen zij de bezwaren der reis 

verdragen, en de hokken waarin zij zijn opgesloten, verschillen uit den 

aard der zaak meestal veel van hun dagelijksche verblijfplaats. Ook 

het voortdurend bezoek en het aanstaren door vreemden moet in den 

gemoedstoestand van het dier stoornis te weeg brengen. De hond heeft; 

een veel sanguinischer temperament dan de kat en voegt zich lichter in 

allerlei omstandigheden; toch schijnt het bewezen dat honden, die op 

een tentoonstelling geprijkt hebben, dikwerf een geruimen tijd behoe- 

ven, vóór zij zich hersteld hebben van de vermoeienissen van de reis 

en de ongewone levenswijze en behandeling door vreemden, die met 

een expositie natuurlijk gepaard gaan. 

Ongeveer twintig jaren geleden hebben de Engelschen een deel van 

hunne katten aan hunne tegenvoeters afgestaan. In het jaar 1857 is 

namelijk een geheele scheepslading van deze dieren naar Nieuw-Zeeland 

gezonden, om paal en perk te stellen aan de verwoestingen van de 

aldaar ontelbare ratten. Naar het schijnt hebben zij haar plicht trouw 

volbracht. 

Behalve door het verdelgen van ratten en muizen bewijst de kat, 

zij het ook hier te lande in zeer geringe mate, dienst door het vangen 

van slangen, die zij wél doodt, doch niet, zooals het varken, tevens 

nuttigt. Hoe katten slangen vangen zullen wij later zien. 

De hoofdreden waarom wij katten als huisdieren houden, is natuur- 

lijk haar eigenaardige geschiktheid voor het vangen der genoemde 
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knaagdieren. Zij zijn evenwel nog in een ander opzicht bruikbaar. Haar 

vleesch wordt door liefhebbers als welsmakend geroemd. Katten wor- 

den veel meer gegeten dan men vermoedt, en bepaaldelijk in groote 

steden als Berlijn, Parijs en Amsterdam, is dit het geval. In het Schwarz- 

wald houden de boeren gansche troepen van katten , hoofdzakelijk zwart 

van kleur, die in den winter gedood en gegeten worden. De huid wordt 

verkocht, die van roodgelen het duurst betaald. Om het vleesch van 

deze dieren lekker te vinden, behoeft men volgens hen, die het geproefd 

hebben, slechts een natuurlijken afkeer tegen deze ons vreemde spijs 

te overwinnen. Bepaaldelijk zijn wilde katten welsmakend. Haar vleesch 

wordt als zeer fijn van smaak geroemd. Slechts moet men zorg dra- 

gen zorgvuldig al het vet te verwijderen. Wanneer men nagaat hoe- 

vele honderde hazen gedurende den jachttijd, niettegenstaande de strenge 

wetten op het vangen van wild, in onze groote steden dagelijks wor- 

den geconsumeerd, dan kan het niet wel anders of bekwame koks moe- 

ten voor een surrogaat zorg dragen, en het ligt voor de hand, dat, 

waar hazen en konijnen ontoereikend zijn, de katten in de eerste plaats 

geroepen zijn hun plaats te vervangen. In Berlijn dragen de katten 

dan ook den bijnaam van dakhazen. Voor twintig jaren zongen de orgel- 

draaiers aldaar een vers waarvan de laatste strophe luidde als volgt: 

‘In mancher Kúche schauet 

Der Hase von dem Spiess, 

Doch ob er hat miauet, 

Das weiss manu nicht gewiss!’’ 

Bekend is het dat sedert onheugelijke jaren in China de kat geldt voor 

een geliefkoosde spijs. De Chinezen gebruiken daarbij de voorzorg de 

dieren vooraf vet te mesten. 
Wordt vervolgd). 

KAMPEN, Augustus 1879, 



EEN KANOE UIT HET PAALBOUW-IIJDPERK. 

De heer A. BoreL heeft in het meer van Neufchatel, tusschen Bolage 

en Chatelard, een kanoe ontdekt, ‘geheel op de wijze als die nog bij 

wilde volkeren gebruikelijk is, uit een enkelen eikenboom uitgehold. 

De kanoe is 8 M. lang, 90 eM. wijd en 65 eM. hoog. Zij is net be- 

werkt en volkomen goed bewaard. Het vooreinde draagt een soort van 

spoor, en het achtereinde is haaksgewijs omgebogen, hetgeen waar- 

schijnlijk ten doel had het met een touw aan de landingplaats vast 

te maken. De kanoe is groot genoeg om twaalf personen te bevatten. 

Er zijn geen riemgaten, maar de steunsels waarop de doffen vroeger 

rustten, zijn nog duidelijk te zien (Nature, 20 March 1879). 

ï HG, 

EEN NIEUW NUTTIG INSEKT, 

In de Colontes and India deelt een Amerikaan de ontdekking mede 

van een insekt, dat eigenschappen bezit waardoor het een mededinger 

van de insekten wordt welke cochenille en schellak voortbrengen. Het is bij 

de inlanders bekend onder den naam van neen of nin en is ook een soort 

van Coccus. Het leeft op mango-boomen en andere dergelijke planten en 

bestaat in verbazende hoeveelheden in Yucatan en elders in Centraal- 

Amerika. Het heeft eene vrij aanmerkelijke grootte, is geel-bruin gekleurd, 
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verspreidt een eigendommelijken reuk en bevat eene groote hoeveelheid 

olie, of juister, vet. Dit vet wordt door de inboorlingen tot verschil- 

lende doeleinden gebruikt: als uitwendig geneesmiddel bij verschillende 

gebreken, maar ook om er verfstoffen mede aan te mengen. Aan hitte 

blootgesteld vervliegen de lichtere oliën, en er blijft eene dichte buig- 

zame massa over, als half gesmolten was, die als een lak of vernis 

kan gebezigd worden. Gebrand wordende levert deze eene dikke half- 

vloeibare stof, gelijkende op eene oplossing van caoutchouc, die na 

eenige dagen hard en vast wordt. Ook als een cement wordt deze 

stof onschatbaar genoemd, en zij is ook geschikt voor de vervaardi- 

ging van waterdichte kleederen. (Nature, 1 May 1879). 

HG. 

EEN TELEGRAFISCHE VUURTOREN. 

Aan den ingang van de haven van Belfast, in Engeland, bestaat sedert 

lang een vuurtoren. Onlangs heeft men den lichttoestel aldaar voor- 

zien van eene bijzondere inrichting, die bestemd is aan een schip op 

zee den naam van de haven des nachts te doen kennen. Het is een 

soort van elektro-magnetisch scherm, waardoor beurtelings korte en 

lange verduisteringen worden te weeg gebracht, in dier voege dat 

daardoor de telegrafische teekens van het Morse-alphabet worden na- 

gebootst. Het voordeel dezer inrichting bestaat eensdeels hierin, dat 

daarbij alleen wit licht gebruikt wordt, dat veel verder zichtbaar is 

dan gekleurde lichten, en ten tweede dat aldus de te geven seinen in 

het oneindige kunnen worden afgewisseld. Deze handelwijze, uitge- 

dacht door den heer MORTIMER RVANS, schijnt derhalve eene meer alge- 

meene invoering te verdienen. Ook voor scheepssignalen zouden zij van 

nut kunnen zijn. HG. 



EEN VLEESCHETENDE GANS, 

Het volgend geval, door den hertog VAN ARGYLL medegedeeld in 

Nature, 17 April, is een even opmerkelijk als zeldzaam voorbeeld, 

hoe de opvoeding de aan eene diersoort eigene gewoonte veranderen kan. 

“De heer w. Pike, te Glendarary op het eiland van Achil, Co Mayo, 

is in het bezit van een arend, die nu omstreeks vijf-en-twintig jaren 

oud is en uit het nest werd genomen en in een kooi opgesloten. In 

de lente van 1877 legde deze arend drie eieren, welke de heer PIKE 

wegnam en in plaats waarvan hij drie ganzeneieren legde, die de arend 

bebroedde. Uit twee dezer eieren kwamen op den juisten tijd twee 

gansjes. Hen daarvan stierf en werd verscheurd door den arend, om 

met de stukken het overlevende gansje te voeden; doch tot groote 

teleurstelling van de voedster weigerde het gansje dit voedsel even 

als aanvankelijk ook ander vleesch te proeven, dat de heer Pike tot 

voedsel voor den arend in de kooi wierp. Toch gelukte het dezen 

allengs zijnen voedsterling vleesch te leeren eten. In de kooi is een 

opening, groot genoeg om de gans in en uit te laten. Is de gans er 

buiten, wanneer de arend vleesch krijgt, dan roept deze met een 

scherp geluid de gans, die haastig komt aanloopen en gretig de stuk- 

ken vleesch verslindt, die de arend heeft afgescheurd en zijn pleeg- 

kind toewerpt. 

“Ik zag beiden in Mei 1878, toen de gans, een jaar oud zijnde, 

een nest in de kooi des arends had gemaakt en daarin elf eieren had 

gelegd. Beide vogels zaten naast elkander op het nest. Ik verneem 

echter van den heer Prkr, dat hij de eieren verwijderd heeft, uit vrees 

dat, indien zij uitkwamen, de goede harmonie tusschen de twee vogels 

mocht gestoord worden.” HG. 
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BERICHT. 

Wegens een paar misstellingen in het Wetenschap- 

pelijk Bijblad van de vorige maand, wordt bij deze afle- 

vering een verbeterkwart gevoegd van blz. 83—86, 

dat de binder ter plaatse waar zulks behoort gelieve 

in te voegen. 

hd 

CORRESPONDENTIE. 

Aan den briefschrijver, die zich “Ego” onderteekent, 

wordt bericht, dat wij gaarne bereid zijn , beschrijvingen 

van reeds uitgevoerde en doeltreffend bevonden werk- 

tuigen in het Album op te nemen, maar niet van 

plannen tot verbetering, die nog den toets der ervaring 

niet hebben doorgestaan. 

Dr Rerpactrm. 



DE ONTWIKKELING DER MECHANISCHE 
_WARMTETHEORIE 

EN 

HAAR INVLOED OP DE BESCHOUWING DER NATUUR. 

DOOR 

F. M. JAEGER. 

Ten onrechte hoort men nog vaak door menigeen beweren dat de 

denkbeelden en theorieën, die tegenwoordig over de natuur en de natuur- 

verschijnselen worden verkondigd, geheel en al de vruchten zijn van 

den geest en van de richting van onzen tijd. Men mag met de heden- 

daagsche beschouwingen al of niet ingenomen zijn, gewoonlijk zijn de 

meeste menschen van oordeel: “in vroegeren tijd dacht men heel anders 

over de dingen.” 

Daar ik mij nu voornam om in dit opstel een overzicht te geven 

van de ontwikkeling eener natuurkundige theorie, en ook de waarde 

te bespreken die zij voor ons kan hebben, zoo achtte ik het niet ten 

onpas, in de eerste plaats er op te wijzen, dat men in ’t algemeen zeer 

verkeerd doet, ook met betrekking tot de hedendaagsche opvatting van 

de natuurwerkingen, op deze wijze te zondigen tegen de bekende spreuk 
’ van SALOMO: “niets nieuws geschiedt er onder de zon.” De meeste 

natuurwetenschappelijke theorieën toch, die tegenwoordig bij den ont- 

wikkelden mensch meer en meer ingang vinden, zijn in haar beginsel 

alles behalve nieuw. 

23 
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Zoo bij voorbeeld wordt de afstammingsleer, het Darwinisme, door 

velen meestal beschouwd als uitsluitend het geestesproduct te zijn van 

onze eeuw, en enkelen verkondigen dan soms met veel ophef dat zij 

de nieuwe leer zijn toegedaan. En toch laat de nieuwheid van deze leer 

zich ver zoeken. Reeds in 450 v. Chr. leerde emPEDOCLES dat de aarde 

en het organische rijk zich langzamerhand hadden ontwikkeld, en dat 

allengs uit lagere levensvormen de hoogere waren ontstaan. Reeds voor 

meer dan 24 eeuwen kende de Grieksche wijsgeer XENOPHANES van 

Colophon enkele fossielen, en toonde hij aan, dat zij overblijfselen 

waren van vroeger levende schepselen; ook besloot hij uit de aanwe- 

zigheid van zeeschelpen op enkele bergen, uit de afdrukselen van vis- 

schen in de steengroeven van Smyrna en Syracuse, dat die streken 

eenmaal door het zeewater waren bedekt geweest. 

Zou het dan niet beter zijn zich voor te stellen dat de ontwikkelings- 

theorie in haar beginsel dagteekent van het oogenblik , waarop de mensch, 

met gezond verstand begaafd, nog door geen vooroordeelen of dogmen 

in het vrije denken belemmerd, begon na te denken over hetgeen hij 

in de natuur opmerkte? Het begrip van de gestadige ontwikkeling in 

de natuur moge ìn onze dagen wijder uitgebreid en door nauwkeurige 

onderzoekingen meer bevestigd en bewaarheid zijn geworden — maar 

het mag daarom niet nieuw worden genoemd; men hebbe het veeleer 

te beschouwen als het kind van het waarnemingsvermogen en van de 

gezonde rede van den denkenden mensch, dat door bepaalde omstan- 

digheden eerst in onzen tijd tot meerderen wasdom kon geraken en 

zich in de toekomst eenmaal in al de grootheid en kracht van een 

reuzengestalte zal kunnen ontwikkelen. 

Wat wij ten opzichte van de ontwikkelingstheorie kunnen op- 

merken, datzelfde geldt voor de voornaamste, thans algemeen aange- 

nomen natuurbegrippen. Wanneer wij ons nu de lichamen voorstellen 

als bestaande uit moleculen, door kleine tusschenruimten van elkaâr 

gescheiden; als wij ons die kleine, onzichtbare deeltjes steeds in snelle 

beweging denken; wanneer wij doordrongen zijn van de waarheid dat 

geen beweging, van welken aard ook, kan verminderen of ophouden 

zonder dat daarvoor een andere werking in de plaats treedt, — 

dan vinden wij al die begrippen, die den grondslag uitmaken van onze 

hedendaagsche natuurkennis, reeds verkondigd in overoude tijden door 

LEUCIPPUS, DEMOCRITUS, EPICURUS. Toch moest bij de Grieken het licht, 

door enkele heldere denkers ontstoken, verflauwen en nagenoeg uit- 
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dooven; de zucht om dingen te verklaren die buiten het waarnemings- 

vermogen van den mensch liggen, de zoogenaamde boven-natuurkunde 

of meta-physica, de bespiegelende wijsbegeerte, en de algemeene beoe- 

fening en de hooge opvoering der schoone kunsten, stonden bij de 

Grieken aan de natuurstudie steeds in den weg; ook was de methode 

volgens welke die studie alleen tot juiste resultaten kan leiden, nog 

niet aangegeven. 

In lateren tijd was de invoering van het Christendom aanvankelijk 

evenmin bevorderlijk voor de beoefening der natuurwetenschap. Door 

overdreven denkbeelden geleid, beschouwden de menschen het aardsche 

leven van te weinig belang om er bij voorkeur hunne gedachten aan te 

wijden, verdiepten zich in allerlei beschouwingen over het onbegrij- 

pelijke en zagen daardoor voorbij wat binnen den kring van hun waar- 

nemingsvermogen lag. “Stof was slechts een hinderpaal, gesteld aan de 

geestelijke en hoogere natuur van den mensch.” Door allerlei dogmen, 

verkeerde uitleggingen van de beginselen der Christelijke leer, werd 

de menschelijke geest in ketenen geslagen. De Aristoteliaansche begrip- 

pen werden krampachtig vastgehouden en oefenden een onbeperkt gezag 

uit over de philosophie. Mochten ook al, voornamelijk door de kruis- 

tochten, de wetenschappen, die in het Oosten werden beoefend: de 

mathesis, de astronomie, de geneeskunde, tot de volken van het westen 

zijn doorgedrongen — toch moest eerst de kerkhervorming de vrijheid 

van denken, de beoefening der klassieke studiën weer in ’t leven roe- 

pen, en moesten de denkbeelden van coPerNicus, de betoogen van 

KEPLER een nieuw licht over de wetenschap en de philosophie versprei- 

den, voordat de weg tot vrije beoefening der natuurwetenschap werd 

opengesteld. 

Niet zonder hevigen strijd en zonder bloedige offers weken de spook- 

achtige voorstellingen der middeleeuwen voor het licht der wetenschap. 

Moest ook een GALILEI de smadelijkste vernederingen ondergaan, een 

GIORDANO BRUNO een martelaar worden voor de wetenschap, de krachtige 

stroom der vrije ontwikkeling was ten slotte toch niet te stuiten. In 

de 16eeeuw wijst BACO VAN VERULAM den juisten weg aan, langs welken 

de beoefening der natuurwetenschap alleen tot vruchtbare uitkomsten 

kan leiden. Het Baconisme vindt zoowel in als buiten Engeland zijne 

aanhangers; door den invloed van HoBBrs, een volgeling van Baco, 

wordt de beoefening der natuurwetenschappen onder de regeering van 

KAREL II zelfs een modezaak. In de 17e eeuw breidt GazzeNDI de atoom- 
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theorie van DEMOCRITUS en EPICURUS verder uit; ook worden de tot nu 

toe gebrekkige hulpmiddelen en werktuigen allengs verbeterd ; de arbeid 

van groote denkers wordt vereenigd met die van uitstekende experi- 

mentatoren, en in de 18e en 19e eeuw wordt een tal van hypothesen 

geplaatst in den rang van theorieën. 

Mochten dan ook eerst in onzen tijd verschillende natuurkundige 

waarheden aan ’t licht gebracht en onomstootelijk bevestigd zijn, men ver- 

gete niet dat vele van die waarheden reeds in overoude tijden zijn uitge- 

sproken , doordat menig helder denker reeds, om zoo te spreken, een voor- 

gevoel had van ’tgeen hij niet direkt kon bewijzen. Ook de dichterlijke 

phantasie heeft haar aandeel in de natuurkundige wetenschap ; zij kan het 

oog van den wetenschappelijken onderzoeker op menig punt richten, dat 

hem wellicht verborgen zou zijn gebleven, en op deze wijze medewerken 

tot het vinden der waarheid '. Het denkbeeld van gemis aan overeen- 

stemming, aan verband, aan éénheid, kan noch de dichter, noch de 

natuurpeoefenaar verdragen, en beiden streven zij, ieder op hunne 

wijze, om het tegenovergestelde daarvoor in de plaats te stellen. Ook 

valt het gemakkelijk te begrijpen dat de dichterlijke phantasie en de 

uitkomsten der natuurwetenschappelijke onderzoekingen dikwijls in over- 

eenstemming moeten zijn, wanneer men overtuigd is dat bijna elke 

natuurkundige waarheid een onmiskenbaar gehalte aan poëtische waarde 

bevat. 

Zoo heeft de hypothese van COPERNICUS haar aanzijn grootendeels te 

danken aan de dichterlijke beschouwingen van een oud Grieksch wijs- 

geer. CorPrrNicus bekent zelf in zijne beroemde verhandeling over de 

omwenteling der hemellichamen, dat hij op het denkbeeld van de be- 

weging der aarde om de zon niet direkt door waarneming of analyse 

gebracht is, maar wel door het gevoel van gebrek aan symmetrie in 

het stelsel van ProLeMAEUS. De gedachte tot de omverwerping van het 

stelsel van PTOLBMAEUS werd coOPERNICUS het eerst ingegeven door PHr- 

LOLAOS, een leerling van PYTHAGORAS. Deze wijsgeer beschouwde sym- 

metrie en eenvoud als onafscheidelijk en als ’t eigenlijke karakter van 

de natuur. Het spreekt nu van zelf dat voor PmrroLaos de beweging 

der aarde slechts een bloot vermoeden was. Ofschoon dan ook de waar- 

neming van het verschijnsel der aberratie in 1728 eerst het grondige 

* Zie “Wetenschap en Geloof’, door Prof. Pp. HARTING 



EN HAAR INVLOED OP DE BESCHOUWING DER NATUUR. 357 

bewijs voor de waarheid van het Copernicaansche stelsel moest leveren, 

mogen wij toch het groote aandeel, dat de dichterlijke beschouwing 

aan deze theorie had, geenszins over ’t hoofd zien. 

Ik meende ’t een en ander, wat ik in bovenstaande regelen meé- 

deelde, te moeten laten voorafgaan, om aan te toonen dat de meeste 

natuurkundige theorieën niet geheel als de vruchten zijn te beschouwen 

van de nauwgezette waarnemingen en juiste berekeningen van de na- 

tuurkundigen van den laatsten tijd, maar dat inderdaad een meer ver- 

heven karakter en tegelijkertijd een meer eenvoudig en natuurlijk 

beginsel daaraan ten grondslag liggen. Dat de oorspronkelijke denk- 

beelden over de natuurwerkingen zich niet geleidelijk konden ontwik- 

kelen, is alleen te wijten aan de tijdsomstandigheden; de geschiedenis 

bewijst dit volkomen. Menige thans eerst algemeen erkende waarheid 

vinden wij reeds, al is ’t dan ook niet altijd volledig, in overouden 

tijd door diegenen verkondigd, die zich verdiepten in de beschouwing 

der natuur en aan hunne phantasie den vrijen teugel vierden. Want 

het streven van den met gezond verstand begaafden mensch is en was 

steeds: te willen begrijpen. De zucht om de oorzaak en het verband der 

verschijnselen te willen verklaren is niet alleen een karaktertrek van 

onze eeuw, maar zij heeft ten allen tijde bestaan. Dat verlangen 

om den zoekenden geest te bevredigen, is echter voor een tijdlang 

onderdrukt geworden; het voor altijd te onderdrukken was niet moge- 

lijk, want waar het kunstmatige en het gedwongene in strijd zijn met 

het natuurlijke, moet het laatste toch eindelijk de overwinning behalen 

De schoonste uitkomsten, de belangrijkste ontdekkingen , de verhevenste 

beschouwingen zijn inderdaad de schatten te noemen, die ten slotte 

door den aanhoudenden arbeid van den menschelijken geest uit de 

duisternis zijn te voorschijn gehaald, en onder die kostbaarheden prijkt, 

als een schitterende diamant, de mechanische warmte-theorie. 

Door de mechanische warmte-theorie wordt in de eerste plaats het 

wezen der warmte verklaard. De lezer vatte het woord warmte hier in 

den juisten zin op. Dit woord wordt toch gewoonlijk in tweeöürlei be- 

teekenis gebruikt, en wel te om datgene aan te duiden wat wij verstaan 

door temperatuur, en 2e in den zin van stralende warmte. Om de be- 

teekenis van het woord temperatuur duidelijk te maken, kunnen wij 

ons voorstellen dat twee verschillende lichamen met elkaar in aanra- 
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king worden gebracht; indien dan geen overgang van warmte van ’t eene 

lichaam op het andere plaats heeft, zegt men dat zij beiden dezelfde 

temperatuur hebben; staat echter het eerste lichaam warmte af aan 

het tweede, dan zegt men dat het laatste lichaam een lagere tempe- 

ratuur heeft dan het eerste. — Wanneer daarentegen lichamen, die 

verschillende temperatuur bezitten, niet met elkaâr in aanraking zijn, 

en zelfs niet door gasvormige stoffen met elkaâr in verband staan, 

zooals bijv. in het luchtledige plaats heeft, dan zal de warmte van het 

warmere lichaam met aanmerkelijke snelheid naar het koudere overgaan, 

en dezen overgang noemt men warmte-straling of stralende warmte. Deze 

laatste verschijnselen, die in ’t nauwste verband staan met de lichtver- 

schijnselen, zullen hier niet het onderwerp van de verdere beschouwingen 

uitmaken. Het woord warmte zal dus hier verder alleen moeten worden 

opgevat in den zin van temperatuur, en wordt dan ook tevens gebruikt 

om de eigenaardige gewaarwording aan te duiden die bijv. de aanraking 

van een of ander verwarmd voorwerp ons verschaft. Reeds bij eenig 

nadenken beseft men het groot verschil, dat tusschen onze subjectieve 

gewaarwordingen en de werkingen, waardoor die gewaarwordingen 

worden opgewekt, bestaat. Het begrip van het verschil tusschen het 

subjectieve en het objectieve vinden wij ook alweer bij de Grieken 

duidelijk terug; want prMOCRITUS sprak reeds de voor zijn tijd zoo 

stoute meening uit, dat het gansche heelal bestond uit een oneindig 

aantal in snelle beweging zijnde atomen, en dat de klanken, de geuren, 

de kleuren enz. slechts subjectieve indrukken zijn, welke door die be- 

wegingen worden opgewekt. 

Ook ArrsrorELEs leerde de geluidsgewaarwording onderscheiden van 

de werking, die deze gewaarwording voortbrengt, namelijk van de 

trillende beweging der lichamen. Zooals dan reeds voor eeuwen de 

gemakkelijk waarneembare oorzaak van het geluid was verklaard, moest 

de vraag: wat ús licht, wat ús warmte? nog tot in latere eeuwen op 

hare beantwoording wachten. Men denke dan ook niet te licht van de 

bezwaren, die aan een juiste verklaring van deze verschijnselen ver- 

bonden zijn; Nrwron trachtte in de 17e eeuw een verklaring te geven 

van het licht, dat volgens zijne meening bestaan zou uit fijne stof- 

deeltjes, door het lichtgevend lichaam uitgezonden — maar zijne ver- 

klaring bleek later onjuist te zijn, en aan onzen grooten HUYGENS was 

't gegeven NEWTON’s emissie-hypothese te vervangen door de undulatie- 

theorie, die nog in onzen tijd door de ontdekkingen en proefnemingen 
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van FOUCAULT, FRESNEL en andere groote natuurkundigen gebleken is 

boven alle bedenking verheven te zijn. | 

Zooals men dan eertijds op twee verschillende wijzen de oorzaak van 

het licht trachtte te verklaren, namelijk door het licht te beschouwen , 

le als stof, en 2e als een toestand van de stof, als beweging — zoo 

bestonden ook nog in onze eeuw twee dergelijke verschillende meeningen 

omtrent het wezen der warmte. Sommigen verklaarden de warmte als 

een stof, welke verklaringswijze men de materteele theorie noemt ; anderen 

daarentegen beschouwden de warmte als een bewegingstoestand der 

stof, en waren dus voorstanders van de dynamische of mechanische theorie. 

De aanhangers der materieele theorie namen aan, dat een lichaam bij 

het warmer worden een zekere hoeveelheid warmtestof in zich opnam, 

welke stof bij het bekoelen weer werd afgestaan; natuurlijk werd die 

stof niet alleen als onzichtbaar, maar ook als onweegbaar beschouwd, 

want het was een bekend feit dat een lichaam even zwaar blijft, als 

het van lager tot hooger temperatuur verhit wordt. Daar verder bekend 

was, dat, wanneer een lichaam sterk wordt samengedrukt, daarbij 

warmte ontwikkeld wordt, zoo werd dit op deze wijze verklaard dat 

de warmtestof, die het lichaam oorspronkelijk in zijne poriën verborg, 

nu in de tengevolge van de samendrukking kleiner geworden poriën 

niet meer kon bewaard blijven, maar genoodzaakt was gedeeltelijk te 

voorschijn te komen. 

Men gevoelt reeds dadelijk al ’t gedwongene dat in een dergelijke 

verklaring is gelegen; zij doet ons onwillekeurig denken aan de oude 

phlogiston-theorie, die de aanwezigheid van een brandbare vloeistof 

veronderstelde, waardoor men alle verbrandingsverschijnselen trachtte 

te verklaren, totdat eindelijk LAVvorsIeR voor goed een einde maakte 

aan deze onhoudbare begrippen, en het wezen van het verbrandings- 

proces grondig en duidelijk verklaarde. 

Het denkbeeld dat warmte beweging zou zijn, mag waarschijnlijk 

wat meer nadenken en minder oppervlakkigheid vereischen dan de 

materieele beschouwing, toch vindt men er de gedwongenheid van de 

materieele theorie niet in terug; integendeel, de mechanische theorie 

“ draagt reeds bij de eerste kennismaking den stempel van een natuurlijk 

karakter. Vandaar dan ook dat deze beschouwing reeds bij enkele natuur- 

philosofen van vroegeren tijd wordt aangetroffen. Zoo vinden wij door 

den reeds bovengenoemden BACO VAN VERULAM een duidelijke meening 

omtrent het wezen der warmte uitgesproken. In zijn bekend werk: 
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Novum organum scientiarum, dat in 1620 te Londen verscheen , verklaart 

hij zich bepaaldelijk een voorstander der mechanische theorie. Hij zegt 

daarin onder anderen: “Als wij zeggen dat beweging de oorzaak is van 

“warmte, dan willen wij daarmeê niet zeggen dat warmte het gevolg 

“is van beweging of dat zij beweging opwekt (hoewel dit soms plaats 

‘“heeft), maar dat warmte zelf niets anders dan beweging is.” Een van 

BACO’s volgelingen, de beroemde rocker, drukt dit nog duidelijker uit: 
» “De warmte,” zegt hij, “is een zeer levendige beweging van de kleinste, 

“onzichtbare deeltjes van een lichaam, welke beweging bij ons de ge- 

“waarwording opwekt, volgens welke wij het voorwerp warm noemen. 

“Wat dus bij ons het gevoel van warmte opwekt, is in het voorwerp zelf 

‘slechts beweging.” 

Ofschoon nu deze meeningen hoogstens gelijk stonden met vermoedens, 

die wel een groote mate van waarschijnlijkheid bezaten, maar waar- 

van de juistheid toch nog moest worden bewezen, mogen wij ons geens- 

zins voorstellen dat zij alleen het uitvloeisel waren van een grillige 

phantasie. Die meeningen waren voornamelijk gegrond op de ervaring, 

dat tusschen warmte en beweging een zeer nauw verband bestaat. Reeds 

ARISTOTELES vestigde de opmerkzaamheid op het feit dat een pijl, met 

groote snelheid de lucht doorklievend, door de wrijving, die hij in de 

lacht ondervindt, verwarmd wordt; algemeen bekend is het dat de 

ruwste volkstammen zich vuur verschaffen door het tegen elkaâr. schu- 

ren van stukken dreog hout. Wij mogen dus wel aannemen dat reeds 

eeuwen lang iedereen wel zal geweten hebben dat door wrijving en 

botsing van lichamen warmte werd opgewekt; maar terwijl de on- 

nadenkende mensch, aan dergelijke vaak voorkomende verschijnselen 

gewoon geraakt, zich in den regel niet de moeite geeft om eenigs- 

zins dieper in ’t wezen van het verschijnsel door te dringen en zich 

dikwijls uitsluitend bepaalt bij het in praktijk brengen van de zaak 

zelve — men denke slechts aan de vroeger algemeen gebruikelijke wijze 

van vuurmaken door het slaan van een stuk staal tegen den zooge- 

naamden vuursteen, welke methode ook bij de oude vuurwapenen werd 

toegepast; — zijn voor den natuurbeoefenaar dergelijke verschijnselen 

van het hoogste belang en geven aan zijn geest nieuwe stof tot over- 

denking. Zoo kunnen de kleinste werkingen in de natuur, die door den 

ongeoefende of onoplettende gewoonlijk voorbij worden gezien, als zij door 

den natuurkundige worden bestudeerd, vaak aanleiding geven tot verhe- 

vene beschouwingen en tot het ontdekken van nog verborgene waarheden. 
pn a 

Es 
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De meening van BACO vond dan ook ondersteuning bij de grootste 

natuurkundigen van dien tijd; zoo verklaarde Boyre de warmte als 

een trillende beweging der atomen en NEWroN, ofschoon hij het licht 

als stof beschouwde, nam aan dat de warmte zou bestaan in ether- 

trillingen. Ook CHRISTIAAN HUYGENS hield de warmte voor een bewe- 

ging. In 1677 gaf hij in de Parijsche Akademie van wetenschappen zijn 

meening hierover aldus te kennen: “Het is hoogst waarschijnlijk dat 

de warmte door een beweging ontstaat, eene sterke door eene zeer 

levendige, eene zwakke door eene langzame beweging. In één woord, 

ik weet wel niet, welk soort van beweging de warmte is, maar ik houd 

haar voor eene beweging.” ' Het is hoogstwaarschijnlijk dat het begrip 

van het bestaan van een zoogenaamde warmtestof eerst later, in de 18e 

eeuw, zich op den voorgrond begon te stellen , en wel hoofdzakelijk tenge- 

volge van de belangrijke onderzoekingen van BLACK, WILKE en CRAWFORD 

over soortelijke en latente warmte. Deze natuurkundigen bepaalden de 

hoeveelheden warmte die vereischt werden om gelijke gewichtshoeveel- 

heden van verschillende stoffen een zelfde temperatuursverhooging te 

doen ondergaan. Zoo vonden zij onder anderen dat om één kilogram ijzer 

één graad in temperatuur te. verhoogen slechts ongeveer het één tiende 

van de warmtehoeveelheid noodig was, welke vereischt werd om aan 

één kilo water diezelfde temperatuursverhooging te geven. Om dit 

te verklaren, nam men nu aan dat het water een tienmaal grootere 

hoeveelheid warmtestof dan het ijzer in zich moest opnemen om even- 

veel als het laatste in temperatuur te stijgen, en dit vermogen, dat de 

verschillende stoffen in ongelijke mate bezaten om de warmtestof in 

zich op te nemen, noemde men warmte-capaciteit, een uitdrukking die 

ook nog heden, maar dan in een geheel andere beteekenis, wordt ge- 

bezigd. Ook de verschijnselen van de latente of gebonden warmte bij 

het smelten van iĳĳs en van andere stoffen werden op dergelijke wijze 

verklaard. 

Men meene niet dat de voorstanders van deze theorie, in weerwil 

van de grondige argumenten die daartegen, vooral in later tijd, wer- 

den aangevoerd, hunne meening spoedig opgaven. Zelfs toen na de schoone 

* Zie het opstel van Prof. P. HARTING, “CHRISTIAAN HUYGENs in de Parijsche Aka- 

demie van Wetenschappen”, Album der Natuur, Jaarg. 1869. Dit opstel verscheen naar 

aanleiding van een werk van BEKTRAND, waarvan een hoofdstuk verscheen in de Revue 

des cours scientifigues, 2l Nov. 1868, 
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onderzoekingen van MELLONI over stralende warmte, de volkomen over- 

eenstemming tusschen licht en stralende warmte was bewezen, en ook 

de voorstanders der materieele theorie zich genoodzaakt zagen in alle 

geval de stralende warmte te beschouwen als een trillende beweging 

van den ether, werd zelfs in 'tjaar 1841 door MuNckre nog deze stel- 

ling verdedigd: “Zooals wij een menigte werkingen in de lucht uit de 

luchtbeweging en den luchtdruk, andere werkingen daarentegen, zoo- 

als die van het geluid, uit hare golving verklaren — zoo zouden som- 

mige warmteverschijnselen beschouwd kunnen worden als te ontstaan 

uit een vermeerdering en een beweging der warmtestof, andere daar- 

entegen uit een trillende beweging van die zelfde stof.” ! 

Zoo stonden dan twee geheel verschillende meeningen tegenover elkaâr 

op het gebied der wetenschap; in den strijd, die onvermijdelijk was, 

moest de overwinning der eene natuurlijk de geheele vernietiging der 

andere ten gevolge hebben. Ook op wetenschappelijk gebied toeh wordt 

een strijd om het bestaan gestreden, waarin de zwakke voor den ster- 

kere moet wijken. Geen krijgslisten baten hier; met de edele wapenen 

van de gezonde rede en van de overtuiging trekken de partijen tegen 

elkaâr te velde; het doel van dien strijd is geen kleingeestig eigenbe- 

lang, maar de iĳjveraars voor de wetenschap beoogen alleen het belang, 

de uitbreiding der wetenschap zelve. Daarom zal ieder, die de weten- 

schap lief heeft, met belangstelling den loop van zulk een strijd vol- 

gen en met spanning den uitslag te gemoet zien. 

Het was vooral in ‘t laatst der achttiende eeuw dat de aandacht werd 

gevestigd op verschijnselen, die krachtig pleitten voor de mechanische 

theorie. 

Graaf RUMFORD, die zich ook door zijne onderzoekingen op natuur- 

wetenschappelijk gebied cen grooten naam heeft verworven, merkte, 

bij gelegenheid dat hij in het arsenaal te Munchen een kanon zag uit- 

boren, op, dat zoowel in het kanon zelf als in de fijne afgeschaafde 

metaaldeeltjes gedurende het boren een groote hoeveelheid warmte werd 

opgewekt. Dit bracht hem op het denkbeeld een werktuig samen te 

stellen, waarmede het mogelijk zou zijn, alleen door wrijving een groote 

hoeveelheid warmte voort te brengen. 

) GEHLER's Phys. Woordenboek, bewerkt door MUNCKE, 
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In een hollen ijzeren cylinder deed hij een massieve kern plaatsen, 

die stevig tegen den bodem van den cylinder werd aangedrukt, ter- 

wijl hij den eylinder door twee paarden ongeveer 32 maal in de minuut 

om zijn as deed rondbewegen. De cylinder werd omringd door een houten 

bak met water, zoodat de warmte, door het wrijven van den cylin- 

der tegen de kern opgewekt, voor een groot deel aan het water werd 

afgestaan. Terwijl nu het water, naarmate de beweging van den cylin- 

der langer duurde, steeds in temperatuur steeg, begon het, nadat die 

beweging twee-en-een-half uur geduurd had, inderdaad te koken. Dit 

was wel een klaar bewijs voor de omzetting van den arbeid, die hier 

door de paarden werd verricht, in warmte. 

Daar het water in den bak van te voren was afgewogen, trachtte 

RUMFORD te berekenen hoeveel arbeid er noodig was geweest om deze 

warmte voort te brengen; uit zijne berekeningen volgde dat de arbeid, 

die noodig was om één kilogram water 1° C. in temperatuur te ver- 

hoogen, ruim 570 kilogrammeter bedroeg, d. i. de arbeid die noodig 

is om 570 kilogram één meter hoog op te lichten. Daar de warmte, 

die niet tot verwarming van het water had gediend, niet behoorlijk 

in rekening was gebracht, was deze uitkomst onjuist en verschilde 

veel van die, welke later door Joure uit zijne proefnemingen werd af- 

geleid. Toch komt aan RUMFORD de verdienste toe dat hij reeds toen de 

aandacht vestigde op een aequivalent tusschen warmte en arbeid. 

Rumrorp komt uit deze en uit nog eenige andere proefnemingen tot 

merkwaardige gevolgtrekkingen. Hij maakt er opmerkzaam op, dat de 

bron der warmte, die bij deze proeven was opgewekt, blijkbaar onuit- 

puttelijk is: aan stof gaat gedurende de bewerking niets verloren; de 

warmte-capaciteit der metaaldeeltjes, die door de wrijving zijn afge- 

schuurd, is nog even groot gebleven als voor de bewerking; en terecht 

zegt hij: “Datgene, wat door een geïsoleerd lichaam of door een stel- 

sel van lichamen onuitputtelijk kan worden voortgebracht, kan onmo- 

gelijk materie zijn; ik vind het moeielijk, zoo niet geheel onmogelijk, 

mij een bepaalde voorstelling te vormen van datgene, wat bij deze be- 

werkingen wordt opgewekt en meegedeeld, wanneer ik het niet als be- 

weging beschouw.” ! 

Toch hadden zij, die zich van het begrip van warmtestof niet kon- 

den losmaken, tegen dergelijke beschouwingen hunne bezwaren in te 

Ll An inquiry concerning the source of the heat , which is excited by friction. 1798. 
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brengen; maar die tegenwerpingen verloren nagenoeg geheel hare kracht , 

toen kort daarna de beroemde pavy, naar aanleiding van verschillende 

belangrijke proefnemingen, de uitspraak van RUMFORD ondersteunde. Davy 

wist onder anderen in een luchtledige ruimte, wier temperatuur voort- 

durend op 0° werd gehouden, iĳs alleen door sterke wrijving in water 

te veranderen. Daar nu bekend is dat voor het smelten van één kilo- 

gram ijs ongeveer evenveel warmte noodig is als voor het verwarmen 

van één kilo water van 0’ tot 80° C., zoo rijst natuurlijk de vraag, 

daar bij pavy’s proef geen warmte aan de omgeving kon ontleend wor- 

den: als warmte stof is, waaraan wordt dan in dit geval die stof ont- 

nomen? Hier werden de aanhangers der materieele theorie geducht in 

‘tnauw gebracht; hoogstens bleef hun nog de verklaring over, dat de 

stof gedurende de bewerking ontstaan, uit niets zou zijn voortgebracht; 

maar wie zou nog waarde hechten aan zulk een belachelijke beschouwing 

die in strijd is met alles, wat de ervaring ons leert, en ten eenenmale 

allen wetenschappelijken grond mist ? 

De uitkomsten van pavy’s proeven waren beslissend. Het was bijna 

onmogelijk zich die verschijnselen anders voor te stellen dan dat het 

zichtbare arbeidsvermogen van beweging, in de wrijving verdwenen, 

in een onzichtbaren vorm, in dien van warmte, was overgegaan. Davy 

zegt dan ook: ‘De directe oorzaak der warmteverschijnselen is bewe- 

ging, en de wetten van de voortplanting der warmte zijn juist dezelf- 

den als die van de voortplanting der beweging.” ! 

Mochten dan ook, nä bovengenoemde ontdekkingen, de denkbeelden 

omtrent het bestaan van een warmtestof ongerijmd genoemd worden, 

toch was de overwinning der mechanische theorie eerst volkomen, 

nadat in onze eeuw het beginsel van het behoud van arbeidsvermogen 

in zijn geheelen omvang werd uitgesproken, en bewezen werd niet 

alleen ten opzichte der warmte-werkingen, maar ook met betrekking 

tot alle genoegzaam bestudeerde natuurkundige verschijnselen. 

Het mag wellicht niet overbodig geacht worden, ten einde den lezer dui- 

delijk voor te stellen wat eigenlijk door deze hoofdwet der natuurkunde 

wordt uitgedrukt, hieromtrent eene korte toelichting te geven. 

Arbeidsvermogen, d.i. het vermogen om arbeid te verrichten, bezit 

vooreerst elk lichaam dat in beweging is. Zoo heeft bijv. een bal, dien 

wij over den grond doen voortrollen, het vermogen om een anderen 

} Elements of Chemical Philosophy. 1500. 
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stil liggenden bal, dien hij op zijn weg ontmoet, voort te duwen en 

daaraan een zekere snelheid mee te deelen. Deze tweede bal heeft nu 

ook weer een zekere hoeveelheid arbeidsvermogen verkregen; uit zich- 

zelf zou hij niet in beweging zijn geraakt; zijn arbeidsvermogen is dus 

niet uit niets ontstaan, maar is afkomstig van dat van den eersten 

bal; deze zal echter na de ontmoeting met den tweeden in snelheid 

verloren hebben, zijn arbeidsvermogen is kleiner geworden: naarmate 

arbeidsvermogen meegedeeld of arbeid vereischt wordt, wordt ook 

arbeidsvermogen uitgeput. Wij noemen nu dit arbeidsvermogen, dat de 

ballen uithoofde van hun beweging bezitten, arbeidsvermogen van bewe- 

ging. Zoo bezit dus ook een lichaam, dat men met een zekere snel- 

heid vertikaal omhoog werpt, arbeidsvermogen van beweging; terwijl 

het echter stijgt, vermindert langzamerhand zijne snelheid, tengevolge 

van den tegenstand dien de zwaartekracht aan zijne beweging biedt, 

totdat het op zijn grootste hoogte gekomen een zeer klein oogenblik 

in rust is, om daarna zijne benedenwaartsche beweging te beginnen. 

Zoodra dus het lichaam, op zijn grootste hoogte gekomen, een oogen- 

blik in rust is,is zijn arbeidsvermogen van beweging verdwenen; maar 

uithoofde van zijn plaats bezit het nu arbeidsvermogen in een anderen 

vorm; het zal namelijk, indien het gehoor kan geven aan de werking 

der zwaartekracht, denzelfden weg weer afdalen, langs welken het is 

opgeworpen, en zou dan bijv. in staat zijn, om, wanneer men het 

aan een dun koord bevestigde dat, over een zeer bewegelijke schijf 

geslagen, aan zijn andere uiteinde een even zwaar lichaam droeg, dit 

laatste tot een even groote hoogte naar boven te trekken. Het eerste 

lichaam bezit dus, ofschoon ’teen oogenblik in rust is, nog wel dege- 

lijk het vermogen om arbeid te verrichten, en wij noemen dit arbeids- 

vermogen van plaats *. 

Wanneer wij alzoo een lichaam opwerpen , en daaraan dus arbeidsver- 

mogen van beweging meedeelen, zal dit arbeidsvermogen langzamer- 

hand verminderen en omgezet worden in arbeidsvermogen van plaats; 

op zijn grootste hoogte gekomen, is dit laatste geheel voor ’t arbeids- 

vermogen van beweging in de plaats getreden; valt het voorwerp van 

die hoogte weer naar beneden, dan zal het arbeidsvermogen van plaats 

1 Wellicht verdient hier de benaming energie of potentieele energie de voorkeur. 

Toch meende ik om enkele redenen de uitdrukking: “arbeidsvermogen van plaats” hier 

te moeten behouden. 



366 DE ONTWIKKELING DER MECHANISCHE WARMTETHEORIE 

weer overgaan in dat van beweging; de wetten van den val van 

lichamen leeren ons dat een voorwerp met, een zekere snelheid opge- 

worpen, weer met die zelfde snelheid op den grond. terugkomt; wan- 

neer dus al het arbeidsvermogen van plaats is omgezet in dat van 

beweging, zal de hoeveelheid van het laatste dus volkomen gelijk zijn 

aan die, welke men aanvankelijk aan het lichaam meedeelde; — er is 

alzoo niets van het arbeidsvermogen verloren gegaan. 

Wanneer het gewicht van een uurwerk wordt opgetrokken, wanneer 

de veer van een horloge wordt opgewonden, verricht men arbeid en 

voorziet het gewicht en de veer van arbeidsvermogen van plaats ; zoodra 

het gewicht daalt en de veer zich ontspant, gaat dit arbeidsvermogen 

van plaats over in dat van beweging, duidelijk zichtbaar in de bewe- 

ging van de raderen en de wijzers van ’t uurwerk. Deze twee vormen 

van arbeidsvermogen worden in de natuur onophoudelijk in elkander 

omgezet, en daarbij kan nooit de geringste hoeveelheid van dat arbeids- 

vermogen als zoodanig worden vernietigd. 

In hoofdbegingel vinden wij dat begrip reeds bij enkele natuurphi- 

losofen van den ouden tijd terug; doch eerst in deze eeuw konden de 

natuurkundigen aantoonen, dat niet alleen bij verschijnselen zooals de 

hierboven aangehaalde, maar bij alle tot nu toe waargenomen en bekende 

natuurwerkingen, bij alle verschillende vormen waarin arbeidsvermogen 

kan optreden, de stelling: “geen arbeidsvermogen kan uit niets ont- 

staan en geen arbeidsvermogen kan vernietigd worden” onbetwistbaar 

waar 1s. 

Deze stelling werd in den uitgebreiden zin, waarin wij baar dan moeten 

opvatten, in 1842 uitgesproken door een geniaal denker, namelijk door 

MAYER, een geneesheer te Heilbronn. Uitgaande van de talrijke ver- 

schijnselen, die zich zoowel in het dieren- en plantenleven als in de 

anorganische natuur dagelijks voordoen, kwam MAYER, na rijpe over- 

weging en zorgvuldige beschouwing, tot het besluit dat al die ver- 

schijnselen slechts verschillende uitingen en omzettingen zijn van een 

zelfde kracht, en dat geen arbeid, in welken vorm ook, kon wor- 

den verminderd of kon verdwijnen, zonder dat een even groote quanti- 

teit arbeidsvermogen in een of anderen vorm daarvoor in de plaats treedt. 

De verschillende vormen en gedaanten, waarin de kracht zich openbaart 

en de voorwaarden, waaronder die omzettingen kunnen plaats grijpen, 

op te sporen moet, zegt hij, het doel der natuurkunde zijn ; want even- 

min als stof uit niets voortgebracht of verdelgd kan worden, zoo ligt 
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ook het voortbrengen of vernietigen van een kracht buiten het bereik 

van het denken en werken van den mensch. Niet alleen ten opzichte 

van mechanischen arbeid en warmte, maar ook met betrekking tot 

alle chemische en physische verschijnselen beschouwde bij dus elke 

werking als het gevolg van een of van meerdere voorafgegane wer- 

kingen, den opgeleverden arbeid steeds aequivalent met den verrichten. 

In verschillende belangrijke geschriften heeft MAYER zijne beschouwingen 

ontwikkeld, en in die allen vindt men steeds die ééne hoofdgedachte 

terug: Em nihilo nil fit. Nil fit ad nihilum. 

Ook hij beschouwde de warmte als een vorm van beweging , die steeds 

optreedt waar de levende kracht bij schokken of wrijving verdwijnt, 

Het denkbeeld van warmtestof, van elektrische vloeistof enz. is vol- 

gens hem ongerijmd; met betrekking tot die zoogenaamde onweegbare 

stoffen spreekt hij zijne meening aldus uit (ik laat de plaats liefst onver- 

taald volgen): “Wohl fühlen wir, dass wir mit den eingewürzeltsten, 

“durch grosse Autoritäten kanonisirten Hypothesen in den Kampf 

“gehen, dass wir mit den Imponderabilien die letzten Reste der Götter 

“Griechenlands aus der Naturlehre verbannen wollen; aber wir wissen 

“auch, dass die Natur in ihrer einfachen Wahrheit grösser und herr- 

“licher ist, als jedes Gebild von Menschenhand und als alle Illusionen 

‘des erschaffenen Geistes.”'' 

Later werd door HELMHOLTZ in Duitschland, door sÉcurN in Frank- 

rijk, door Grove in Engeland, het beginsel, door MAYER uitgesproken , 

nog verder uitgebreid en ontwikkeld. 

Dit beginsel was weer een van die grootsche gedachten, wier juist- 

heid door het experiment nader moest worden bevestigd. Aan den 

grooten experimentator JouLr komt in de eerste plaats de verdien- 

ste toe, een juist bewijs voor de stelling van MAYER gegeven te 

hebben. 
In een reeks van uitnemende proeven, genomen in de jaren 1843 —49 

waaronder vooral de aandacht verdienen : het verwarmen van water door 

middel van de ronddraaiende beweging van een in het water geplaatste as , 

die voorzien was van vleugels of schoepen; voorts de verwarming van 

kwikzilver door de wrijving van twee over elkaâr schurende ijzeren pla- 

ten; eindelijk het ontwikkelen van warmte door lucht samen te persen, 

bepaalde Joure met de meeste nauwkeurigheid de hoeveelheden warmte 

\_ Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhange mit dem Stoffwechsel, 1845, 
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die hierbij werd opgewekt, alsmede de hoeveelheden mechanisch arbeids- 

vermogen, die voor de warmte-ontwikkelingen hadden gediend. Uit 

de nagenoeg overeenstemmende uitkomsten dezer proefnemingen be- 

sloot sourm, dat om een kilogram water 1° C. in temperatuur te 

verhoogen, een arbeidsvermogen moest besteed worden van 423,5 kilo- 

grammeter. Deze hoeveelheid warmte aannemende als warmte-éénheid 

of calorie, om daarme@ andere warmte-hoeveelheden te vergelijken, is 

dus 423,5 het getal dat aanwijst met hoeveel mechanische arbeids- 

cenheden één warmte-eenheid eequivalent is; men zegt daarom: 425,5 

is het mechanisch aequivalent van de warmte-eenheid. 

Daar het arbeidsvermogen van beweging van een lichaaam zich onmid- 

dellijk uit de massa en de snelheid van dat lichaam laat berekenen, zoo kan 

men dus altijd vinden, wanneer door wrijving of botsing dit arbeidsver- 

mogen geheel of gedeeltelijk wordt uitgeput, hoeveel warmte daarvoor 

in de plaats moet treden. Wanneer daarbij de lichamen verandering 

mochten ondergaan, zal men natuurlijk bij een dergelijke berekening 

eerst het verdwenen arbeidsvermogen moeten verminderen met die hoe- 

veelheid arbeid, welke noodig was om de krachten te overwinnen, 

die zich tegen die verandering verzetten. 

Zoo was dan een getal gevonden, dat de geliĳjkwaardigheid van sanft 

en warmte uitdrukte. Maar niet alleen bij de warmte door mecha- 

nischen arbeid opgewekt, ook bij alle andere vormen van arbeidsver- 

mogen, die de natuurkundigen konden onderzoeken en die warmte 

konden doen ontstaan, bleek steeds de opgeleverde warmte aequivalent 

te zijn met den verdwenen arbeid. Naar aanleiding van zijne onder- 

zoekingen over warmte, voortgebracht door den elektrischen stroom, 

vond Joure dat de door een Voltasche zuil ontwikkelde warmte steeds 

evenredig is met hare elektromotorische kracht. Ook vond hij dat de 

warmte-hoeveelheid, bij de verbranding van een lichaam opgeleverd, 

evenredig was met den graad van scheikundige verwantschap van dat 

lichaam tot de zuurstof, 

Hierbij moeten wij even stilstaan. Wij kunnen toch , na bovenstaande 

beschouwingen over het ontstaan der warmte, terstond de opmerking 

maken, dat de gewone wijze waarop warmte wordt voortgebracht, 

namelijk door verbranding van brandstof, oogenschijnlijk zeer veel ver- 

schilt van het opwekken van warmte door wrijving of botsing. Heeft 

bij de verbranding ook wrijving of botsing plaats? kan men vragen. 

Wij zullen zien dat ook hier de natuurwetenschap een verklaring 
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geeft, die volkomen overeenstemt met de voorafgegane beschouwingen, 

Elke verbranding toch is niets anders dan een scheikundige verbin= 

ding van de atomen van een of ander lichaam met die der zuurstof. 

De atomen moet men zich voorstellen als de kleinste deeltjes, waarin 

de moleculen van het lichaam kunnen verdeeld worden. T'usschen de 

atomen van de meesten der verschillende stoffen bestaat een aantrek- 

kingskracht, die men gewoon is scheikundige verwantschap of affini- 

teit te noemen. Wanneer de atomen gehoor geven aan die affiniteit, dan 

heeft er plaats, wat men een scheikundige verbinding noemt. Twee 

atomen die nog niet scheikundig met elkaâr verbonden zijn, maar waar- 

tusschen affiniteit bestaat, verkeeren dus in denzelfden toestand als bijv, 

een steen met betrekking tot de aarde, wanneer die steen op een zekere 

hoogte boven ’t oppervlak der aarde is opgeheven; zoowel die atomen 

als de steen en de aarde bezitten dan arbeidsvermogen van plaats, 

aangezien zij verkeeren in een toestand dat zij gehoor kunnen geven 

aan de werking eener kracht. Zoodra de steen naar de aarde valt, gaat 

het arbeidsvermogen van plaats over in dat van beweging, en dit laatste 

vinden wij, zoodra de steen op den grond is gekomen, terug in den 

vorm van warmte. Zoodra de atomen zich naar elkaâr toe bewegen — 

en wij moeten aannemen dat dit gebeurt, aangezien uit het bestaan van 

hunne wederzijdsche aantrekking volgt dat zij nog niet zoo dicht bij 

elkaâr zijn, als wel mogelijk is — gaat ook hun arbeidsvermogen van 

plaats over in dat van beweging; en, zoodra de atomen zich met elkaâr 

scheikundig hebben verbonden, waar zal dan deze beweging zijn ge- 

bleven? Wij vinden haar terug in de daarbij ontwikkelde warmte, 

Dezelfde werkingen die wij bij de groote massa’s waarnemen, hebben 

ook ongetwijfeld plaats bij de oneindig kleine atomen. Na de onder- 

zoekingen van groote natuurkundigen, als JOULE, FAVRE en SILBERMANN, 

HESS e. a., blijft geen andere grondige verklaring voor de aldus ontstane 

warmte over. Want niet alleen bij verbranding, maar bij elke schei- 

kundige verbinding waarbij een samengestelde stof uit enkelvoudige of 

minder samengestelde stoffen ontstaat, komt een zekere hoeveelheid 

warmite vrij, die alleen afhangt van den aard en van de hoeveelheid 

der bestanddeelen. Wanneer die samengestelde stof weer ontleed wordt 

in hare bestanddeelen, zal hiervoor dezelfde hoeveelheid warmte moe- 

ten verbruikt worden die bij de verbinding werd ontwikkeld; de hoe- 

veelheid warmte, bij eenige scheikundige verbinding ontwikkeld, zal 

tevens grooter zijn naarmate de affiniteit tusschen de bestanddeelen — 

| 24 
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m. a. w. naarmate het arbeidsvermogen van plaats, dat dezen vóór 

de verbinding bezaten, ook grooter is. 

Wanneer wij dit alles in aanmerking nemen, dan behoeven wij er 

waarlijk niet aan te twijfelen dat in onze haarden en ovens in ’t klein 

dezelfde werkingen plaats hebben, die wij dagelijks in ’t groot kun- 

nen waarnemen. Men denke daarover eens na, wanneer men op een 

donkeren winteravond in ’t gezellige haardvuur zit te turen; en wan- 

neer dan de vraag mocht opkomen hoe een zoo groote hoeveelheid 

warmte ' kan ontwikkeld worden door het ophouden van de onzicht- 

bare beweging van zulke oneindig kleine deeltjes, dan houde men voor 

oogen, dat de scheikundige verwantschap een zeer sterke kracht kan 

zijn, en dat in een zeer kleine hoeveelheid brandstof het aantal dier 

deeltjes onnoemelijk groot is. 

Ook wanneer de chemische verbindingen niet rechtstreeks warmte ople- 

veren, maar, zooals dit in sommige omstandigheden kan plaats hebben, 

zich omzetten in elektrisch arbeidsvermogen, zal toch de elektrische 

stroom weer een warmte-hoeveelheid kunnen opleveren die, als zij ge- 

meten wordt, geheel gelijkwaardig blijkt te zijn met het scheikundig 

arbeidsvermogen dat in de cel of batterij is verbruikt. Ook de warmte, 

die door de magneto-elektrische stroomen wordt opgeleverd, blijkt , zoo- 

als ook zouLe vond, steeds evenredig te zijn aan den arbeid, die voor 

het opwekken van die stroomen werd besteed. Kortom, uit de waar- 

nemingen en proefnemingen van de grootste natuurkundigen is de waar- 

heid van de volgende natuurkundige stelling onomstootelijk bewezen: 

alle vormen van arbeidsvermogen kunnen direct of indirect overgaan in den 

vorm van warmte, en die warmte is steeds aequivalent met de hoeveelheid 

verdwenen arbeidsvermogen, in welken vorm dit ook voorkwam. 

Het spreekt nu van zelf dat de wet van ’t behoud van arbeidsver- 

mogen, die men in alle genoegzaam waargenomen en bestudeerde na- 

tuurverschijnselen steeds bewaarheid vindt, die het grondbegrip der 

eigenlijke natuurkunde vormt, de veronderstelling, dat warmte stof 

zou zijn, ten eenenmale tot een onmogelijkheid maakt. Wil men de 

door wrijving of botsing opgewekte warmte verklaren uit een andere 

verdeeling van de warmtestof, dan is deze beschouwing regelrecht in 

l Bijv. door de verbranding van een kilo zuivere steenkolen kunuen 70 kilo water 

van 09 C, tot het kookpunt verwarmd worden, 
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strijd met bovengenoemde natuurwet, die aangeeft dat de bij deze wer- 

kingen opgewekte warmte juist aeguivalent moet zijn met de verloren 

levende kracht. 

Het is eigenlijk overbodig nu nog verder aan te wijzen hoe alle ver- 

schijnselen, dic zich bij de warmtewerkingen voordoen, voor de mecha=- 

nische theorie pleiten. Alle verschijnselen die wij bij de latente warmte, 

welke bij de verandering van aggregaat-toestand der stoffen optreedt, 

die wij bij de bepaling der soortelijke warmte (men herinnere zich 

slechts de wet van puroNG en PETIT in verband met het theoreem van 

AVOGADRO) kunnen opmerken, rechtvaardigen deze theorie volkomen. 

Warmte moet alzoo een vorm van beweging zijn. De mechanische warm- 

te-theorie staat en valt met de wet van ’t behoud van arbeidsvermogen. 

De zoogenaamde materiëele theorie kan zelfs op den naam van hypothese 

geen aanspraak meer maken; zij moet zich voor overwonnen verklaren 

en is voor goed van het gebied der natuurwetenschap verdwenen. — 

Indien men nu vraagt: hoe moet men zich de beweging, die wij 

warmte noemen, voorstellen? dan kunnen alleen meer of minder waar- 

schijnlijke hypothesen daarop een antwoord geven. 

Wij stellen ons de lichamen in de verschillende aggregaat-toestanden 

voor als bestaande uit moleculen. De verschijnselen van het licht en 

van de stralende warmte hebben ons echter genoodzaakt nog een on- 

zichtbare, uiterst fijne en veerkrachtige stof aan te nemen, de ether 

genoemd, die het gansche heelal zou vervullen en ook in de lichamen 

tusschen de moleculen en atomen zou aanwezig zijn. 

Volgens sommigen nu zou de warmtebeweging bestaan in de bewe- 

ging van den in de lichamen voorhanden zijnden ether. Deze meening 

werd reeds geuit door Newton en later verdedigd en verder ont- 

wikkeld door reprenBacuHer, * Hiertegen zijn echter gewichtige beden- 

kingen in te brengen. Een willekeurig aangenomen stelsel van krachten 

ligt aan deze hypothese ten grondslag, terwijl ook de verschijnselen 

van opslorping en uitstraling der warmte, welke geheel van den aard 

van een lichaam af hangen, en eindelijk het groote verschil, dat toch 

tusschen de voortplanting van warmte door geleiding en door straling 

bestaat, hieruit moeielijk verklaard kunnen worden. 

1 Das Dynamidensysteem, 1857, 
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De meening dat de warmtebeweging zou bestaan in de beweging der 

moleculen zelven is veel eenvoudiger en waarschijnlijker; zij is dan 

ook door de meeste natuuronderzoekers uitgesproken en door natuur- 

digen van lateren tijd, JOULE, CLAUSIUS en KRÖNIG, verder ontwikkeld. 

Reeds pavy kwam tot de gevolgtrekking dat alle warmteverschijnselen 

zich gemakkelijk laten verklaren, als men aanneemt dat in de licha- 

men de moleculen steeds in beweging zijn; in het vaste lichaam bijv. 

is het molecule wel aan een bepaalde plaats gebonden, maar het kan 

toch steeds eene heen- en we@rgaande beweging ten opzichte van zijn 

evenwichtsstand bezitten, evenals een slinger die zich ten opzichte van 

de vertikaal beweegt. In de gassen zouden de deeltjes zich geheel on- 

afhankelijk van elkaâr bewegen, terwijl in de vloeistoffen die bewegings- 

toestand het midden zou houden tusschen dien bij de vaste en dien 

bij de gasvormige lichamen. 

Deze hypothese is voornamelijk door craustus verder ontwikkeld, en 

daardoor heeft zij, zoo al geen bepaalde zekerheid, toch een hooge mate 

van waarschijnlijkheid gekregen. ' Het stijgen in temperatuur van een 

lichaam zou dan eenvoudig bestaan in het sneller worden, het dalen 

in temperatuur in het langzamer worden van de beweging der mole- 

eulen. Zien wij dan het arbeidsvermogen van beweging van lichamen 

bij den stoot of schok verdwijnen, dan zal de onzichtbare beweging 

der moleculen daarvan het gevolg zijn. Op deze wijze krijgen wij een 

zeer begrijpelijke voorstelling van de omzetting van beweging in warmte. 

Stellen wij ons bijv. voor een hollen kogel, gedeeltelijk gevuld met 

hagelkorrels. Wanneer men dezen kogel bevestigt aan een koord en hem 

snel in de rondte slingert, dan zullen de hagelkorrels, gedurende de 

beweging van den kogel, ten opzichte van elkâar in rust blijven; doch 

zoodra de beweging gestuit wordt, doordat men den kogel bijv. tegen 

een muur doet aanbonzen, hoort men op hetzelfde oogenblik de hagel- 

korrels zich in den kogel door elkaâr heen bewegen: waar de bewe- 

ging der massa ophoudt, treedt de beweging der deeltjes op. Vervangt 

men nu in zijn gedachten den kogel met de hagelkorrels door een 

lichaam met zijne moleculen, dan kan men zich gemakkelijk een begrip 

t Voor verdere bizonderheden omtrent den invloed der mech. warmte-theorie op de ken- 

nis der moleculen en hunne bewegingen, verwijs ik naar het opstel van Dr. Michäüelis: 

“De kleinste bestanddeelen der lichamen en hunne bewegingen” voorkomende in den 

vorigen jaargang vau het Album d. Nat. Aflev, 6. 

AE af Ne, 
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vormen hoe de botsing, de schok van lichamen ten gevolge moet heb- 

ben hebben eene versnelling van de beweging der moleculen, dat is: 

temperatuursverhooging van het lichaam. 

Wanneer dus tengevolge van het geheel of gedeeltelijk verdwijnen 

van mechanisch arbeidsvermogen steeds een bepaalde hoeveelheid warmte 

zal optreden, zal dan omgekeerd warmte ook weer in mechanischen 

arbeid kunnen worden omgezet ? 

Wij behoeven bij deze vraag slechts even het oog te richten op onze 

stoomwerktuigen: elken dag worden millioenen kilogrammeters arbeid 

in de stoommachines ten koste van de verbrandings-warmte der steen- 

kolen verkregen. Voor elke calorie, die als warmte geheel verdwijnt, 

zouden volgens de wet van behoud van arbeidsvermogen weer 423,5 

kilogrammeters mech. arbeid moeten optreden. En toch is ’t opmerke- 

lijk dat de hoeveelheid arbeid, die ook door de best, ingerichte stoom- 

werktuigen wordt opgeleverd, nog maar zeer gering is met betrekking 

tot die, welke de verbranding der daarin verbruikte steenkolen zou 

kunnen doen ontstaan. De reden hiervan ligt in het wezen der warmte 

zelf. Terwijl toch mechanische arbeid altijd geheel in warmte kan wor- 

den omgezet, kan omgekeerd die warmte nooit weer in haar geheel 

in mechanischen arbeid worden veranderd, en kan slechts een gedeelte van 

die warmte onder bepaalde omstandigheden in den vorm van mechanischen 

arbeid optreden. Een van de eerste natuurkundigen, die zich met dit 

belangrijk gedeelte der warmteleer hebben bezig gehouden, was de 

Fransche ingenieur en natuurkundige cARNoT. Bij zijne studiën over 

de natuurkundige theorie van het stoomwerktuig kwam cARNoT tot de 

gevolgtrekking, dat warmte alleen dan arbeid kan verrichten, als zij 

van hoogere temperatuur in warmte van lagere temperatuur overgaat ; 

hoe grooter in het stoomwerktuig het verschil is tusschen de tempe- 

ratuur van den stoom in den ketel en die van den afgewerkten en 

gecondenseerden stoom, des te meer arbeid zal door het stoomwerk- 

tuig kunnen worden voortgebracht. 

Deze stelling doer carNor het eerst uitgesproken, is bij nader onder- 

onderzoek gebleken zeer juist te zijn; alleen beging caRNoT een dwaling 

bij het bepalen van de hoeveelheid warmte, die bij dezen val van tem- 

peraturen in arbeid kon overgaan. Later hebben CLAUSIUS, THOMSON en 

RANKINE met de meeste nauwkeurigheid nagegaan welk gedeelte der 

overgevoerde warmte voor ’t verrichten van arbeid kan dienen. Uit 
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hunne onderzoekingen is gebleken dat het onmogelijk is warmte ge- 

heel als zoodanig te doen verdwijnen, dat wil zeggen, dat de toestand 

waarbij de moleculaire beweging geheel zou moeten ophouden wel denk- 

baar, doch in werkelijkheid niet bestaanbaar is. Hen gedeelte der over- 

gevoerde warmte moet dus als zoodanig blijven bestaan, en dit deel is 

dus voor ’t voortbrengen van mechanischen arbeid als ’t ware verloren. * 

Ook is gebleken dat warmte van lage temperatuur nooit uit zich- 

zelf in die van hoogere temperatuur zal veranderen; voor deze ver- 

andering moet altijd arbeid verricht worden. Terwijl dus alle vormen 

van arbeidsvermogen in den vorm van warmte kunnen overgaan, kan 

omgekeerd de warmte in haar geheel niet meer in die verschillende 

vormen worden omgezet. 

Uit een en ander kan duidelijk blijken dat de mechanische warmte- 

theorie aanleiding moet geven tot eigenaardige beschouwingen en belang- 

rijke gevolgtrekkingen. Voor de voornaamste daarvan vide En slotte 

de welwillende aandacht van den lezer ingeroepen. 

Voor den mensch, die, voorgelicht door de ontdekkingen en beschou- 

wingen der groote natuuronderzoekers, in de afwisselende natuurver- 

schijnselen slechts omzettingen ziet van het in ‘t heelal voorhanden 

zijnde arbeidsvermogen, is de natuur een bewonderenswaardig en schoon 

geheel. Hij is doordrongen van de waarheid dat ook de kleinste bewe- 

ging, de geringste werking hare oneindige gevolgen heeft en onvernie- 

tigbaar is. De zwakke toon, door eenig geluidgevend lichaam voortge- 

bracht, moge langzamerhand wegsterven en als zoodanig voor den mensch 

verloren gaan — toch blijft hij bewaard in de moleculaire beweging 

van de lichamen, welke die trillende geluidsbeweging overnamen. Het 

licht van onze lampen, het vuur van onze haarden moge ten slotte 

l De laagste temperatuur, waarbij de moleculaire beweging dus nul, alzoo alle warmte 

verdwenen zou zijn, zou — 2730 C, bedragen. De temperaturen van dit nulpunt (het 

absolute nulpunt genoemd) afgerekend, worden absolute temperaturen genoemd. Alzoo 

is in absolute temperatuur het vriespunt van water 278° en het kookpunt 3780, Als nu een 

hoeveelheid warmte van de temperatuur T° overgaat tot die van #0 (T en # de absolute 

temperaturen voorstellende), dan kan slechts dat gedeelte van deze warmte in arbeid 
Tt 

worden omgezet, dat wordt uitgedrukt door de breuk pn dat is nog slechts een 

theoretische maximum-waarde. 
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verflauwen en uitdooven — hun arbeidsvermogen, als trillende bewe- 

ging, zal niet vernietigd maar behouden zijn in de moleculaire bewe- 

ging van die stoffen, welke door de licht- en warmtestralen zijn ge- 

troffen, Geen voorwerp valt op de aarde, of wij vinden zijne beweging, 

die na den val scheen vernietigd, in zijne meer of minder verhoogde 

temperatuur terug. Wanneer de weldadige stilte op een hevigen storm 

Is gevolgd, kunnen wij in het verwarmde water, dat door den wind 

in beweging werd gebracht, nog gedeeltelijk de sporen van de lucht- 

beweging aantreffen. 

In dezelfde mate gelden dergelijke beschouwingen voor de bewerk- 

tuigde natuur. Wanneer men den mechanischen arbeid en de bewegin- 

gen door mensch of dier in een’ zekeren tijd verricht, op eenige wijze 

kon omzetten in warmte en daarbij voegde de dierlijke warmte in dien 

zelfden tijd in het lichaam ontwikkeld, dan zou men daardoor een 

warmtehoeveelheid krijgen, volkomen gelijk aan die, welke uit de chemi- 

sche processen, die in dat tijdverloop hadden plaats gegrepen, moesten 

voortvloeien. Wij weten nu maar alte goed, dat de voedingsstoffen voor 

het lichaam zijn, wat de steenkolen zijn voor het stoomwerktuig. 

Zooals dus de verschillende vormen van arbeidsvermogen allen in 

warmte worden omgezet, is ook omgekeerd de warmte weer de oorzaak 

van alle beweging op aarde. Door de zon wordt alle leven en bewe- 

ging op onze planeet opgewekt en onderhouden. Onze kunstmatige licht- 

en warmtebronnen hebben het arbeidsvermogen, dat zij kunnen ople- 

veren, alleen aan de zon te danken; de scheikundig werkzame stralen 

van de zon hebben toch het koolzuur in de bladeren der planten ont- 

leed, de zuurstof grootendeels verwijderd, en de koolstof doen assimi- 

leeren; deze stralen hebben dus de koolstof onzer steenkolen en van andere 

brandstoffen van arbeidsvermogen van plaats voorzien, dat later, na de 

scheikundige verbinding met de zuurstof, dus na de verbranding, weer 

als warmte te voorschijn komt. Terecht noemt men dan ook het arbeids- 

vermogen der brandstoffen opgegaarde zonnewarmte; de steenkolenmij- 

nen, de veenen, de bosschen, zijn de rijke voorraadschuren, waaruit de 

mensch het arbeidsvermogen put, dat door de zon gedurende duizend- 

tallen van jaren daarin is opgelegd. 

Door de zonnewarmte worden de stroomingen in den dampkring en 

in het water opgewekt; zij doet het water van den oceaan verdampen 

en geeft aan dien damp een genoegzame kracht om zich een weg te 

banen naar die hoogten, waar hij weer als water in vloeibaren of in 
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vasten toestand neerslaat; stort het water, aldus op die hoogten van 

arbeidsvermogen van plaats voorzien, soms van de hooge bergen of 

steile rotsen naar beneden, dan kan die krachtige stroom weer wor- 

den aangewend voor de beweging van het waterrad of voor eenigen 

anderen mechanischen arbeid; en alzoo maakt de mensch, ofschoon 

veelal onbewust, gebruik van het hem door de zon geschonken arbeids- 

vermogen. Geen werking, geen beweging heeft er plaats, die wij niet 

op deze wijze van de zon zouden kunnen afleiden. Wanneer van dit 

oogenblik af de zon ophield haar licht en warmte aan de aarde af te 

staan, zou in zeer korten tijd alles op aarde in een dorre en doode 

massa zijn herschapen. 

Onwillekeurig komt dan bij hem, die over de werkingen in de natuur 

nadenkt, de vraag op: of de zon wel altijd in staat zal zijn het leven 

op aarde te onderhouden. Reeds ontelbare jaren heeft toch de zon 

haar arbeidsvermogen onophoudelijk afgestaan en zij gaat daarmee 

steeds voort; waaraan ontleent zij die ontzaglijk groote hoeveelheid 

arbeidsvermogen, die zij in den vorm van trillende beweging niet al- 

leen naar de aarde, maar in de geheele ruimte uitzendt; haar voor- 

raad warmte, op welke wijze die ook worde opgewekt, is toch niet 

oneindig, en zal er niet eenmaal een tijd moeten komen dat die voor- 

raad zal zijn uitgeput? 

Die vraag is vooral niet ongegrond, als men bedenkt dat de hoe- 

veelheid warmte, die de aarde jaarlijks van de zon ontvangt, volgens 

de metingen van PourLLer voldoende zou zijn om een iĳskorst, die ter 

dikte van 31 meter de aarde zou omringen, te smelten. Aangezien wij 

de grootte van de oppervlakte der aarde kennen, kan men uit deze opgave 

gemakkelijk het volume en de gewichtshoeveelheid van die ijsmassa 

berekenen; en als men dan in aanmerking neemt dat voor het smel- 

ten van één kilogram ĳs ongeveer 80 caloriën noodig zijn, kan men 

de bovenbedoelde warmtehoeveelheid in caloriën uitdrukken. Den lezer 

zij deze berekening zeer aanbevolen; de uitkomst geeft een aantal ca- 

loriën van wier hoeveelheid men zich geen flauw denkbeeld kan ma- 

ken. En deze hoeveelheid is dan nog maar het EET 

hoeveelheid, die de zon jaarlijks naar alle richtingen uitstraalt ! 

Aangezien nu de quantiteit van dit arbeidsvermogen, door de zon 

van de geheele 

jaarlijks afgestaan, ondenkbaar groot is, zou het dus niet te verwon- 

deren zijn als die voorraad binnen eenigen tijd was uitgeput. Toch heeft 

men sedert de historische tijden geen merkbare vermindering in de 
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hoeveelheid warmte, die de zon gemiddeld uitstraalt, bespeurd, en nood- 

zakelijk moet dus de warmte, die voortdurend wordt afgestaan, weer 

door de eene of andere werking aan de zon worden teruggegeven. Op 

welke wijze dit geschiedt, daarop kan de wetenschap niet onmiddellijk 

een beslissend antwoord geven; hoogstens kan zij hieromtrent enkele 

vermoedens, die op wetenschappelijke gronden steunen, uitspreken. 

Voor zoover men bekend is met de physische gesteldheid der zon, 

zouden de stoffen, die op de zon voorkomen, in hoofdzaak dezelfde 
zijn, die wij hier op aarde in verschillenden aggregaat-toestand aan- 

treffen: de verdienstelijke onderzoekingen van verschillende natuur- 

kundigen en astronomen hebben namelijk in den laatsten tijd bevestigd, 

dat het voor ons zichtbare heelal zich niet alleen kenmerkt door één- 

heid, ten opzichte van de bewegingen, maar ook met betrekking 

tot de stoffelijke samenstelling der verschillende hemellichamen. Nu 

zou men allicht op het denkbeeld komen dat de scheikundige werkin- 

gen, die onophoudelijk op de zon kunnen plaats hebben en in hoofd- 

zaak met verbrandingsprocessen zouden overeenkomen, aan de zon de 

verloren warmte zouden teruggeven. THoMsoN en anderen hebben echter 

berekend dat ook in het gunstigste geval de warmte, door de schei- 

kundige werkingen ontwikkeld, niet alleen niet voldoende zou zijn om 

het warte-verlies te dekken, maar dat zelfs, indien dit de eenige bron 

ware, waaraan de zon hare warmte moest ontleenen, deze in ongeveer 

8000 jaren zou zijn uitgebluscht. 

Mayer ontwierp in zijn Dynamik des Ilimmels een andere hypo- 

these. Hij ging uit van het onloochenbaar feit, dat zich in ons zonne- 

stelsel, behalve de algemeen bekende lichamen, een ontzaglijk groote 

hoeveelheid kleinere lichamen bevinden, gewoonlijk meteoren genoemd, 

die, evenzeer onderworpen aan ‚de wet der gravitatie, bij duizenden 

de ruimte van ons zonnestelsel doorkruisen. Even als velen van die 

meteoren, door de aarde uit hun loopbaan gerukt, jaarlijks daarop 

neervallen en bij hun schok warmte ontwikkelen, zoo zou ook de zon 

onophoudelijk aan zulk een bombardement van meteoren zijn blootge- 

steld; de kans dat een meteoor op de zon zal neervallen, zal, uithoofde 

van de groote aantrekkingskracht der zon, ook grooter zijn dan dat 

zulk een lichaam door onze aarde zou worden aangetrokken, waarvan 

de aantrekkingskracht ongeveer 28 maal kleiner is dan die der zon. 

Wegens de meerdere versnelling die zulk een lichaam krijgt, als het 

zich naar de zon beweegt, zal ook bij den schok veel meer warmte 
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ontwikkeld worden dan wanneer het op de aarde valt. Zoo zou, als 

onze aarde op de zon neêrviel, bij den schok een warmte-hoeveelheid 

worden ontwikkeld, groot genoeg om het warmte-verlies der zon ge- 

durende 70 jaar te vergoeden. Het zou dus wel mogelijk zijn dat de 

zonnewarmte op deze wijze door de botsing van meteoren werd onder- 

houden; maar verschillende bezwaren zijn toch tegen deze meening 

in te brengen. 

Een grootere mate van waarschijnlijkheid bezit daarom de meening 

Van HELMHOLTZ, die, uitgaande van de nevelhypothese van KANT en 

LAPLACE, aanneemt dat de langzame verdichting, waardoor zich uit 

de oorspronkelijke nevelstof de lichamen van ons zonnestelsel zouden 

hebben ontwikkeld, nog steeds plaats vindt en ook nog altijd op de 

zon voortduurt. Evenals bij den val van lichamen, zal ook bij de ver- 

dichting, bij de inkrimping van lichamen, warmte ontwikkeld worden. 

Terwijl zich dus uit de oorspronkelijke nevelmassa ons zonnestelsel 

vormde, moet veel arbeidsvermogen van plaats verloren zijn gegaan 

en als warmte in de oneindige ruimte zijn uitgestraald; HELMHOLTZ 

berekende dat, als de zon zich zooveel verdichtte, dat hare middel- 

lijn met in van hare lengte verminderde, daardoor een warmte zou 

ontwikkeld worden, voldoende om het warmte-verlies van de zon ge- 

durende 2000 jaar te dekken. Voor deze meening van HELMHOLTZ valt 

veel te zeggen; zij steunt wel is waar op een hypothese, maar de 

waarde van deze hypothese is meer en meer verhoogd, naarmate onze 

kennis van de hemellichamen door de nieuwste astronomische ontdek- 

kingen is toegenomen. 

Maar welke dan ook onze inzichten mogen zijn omtrent het onder- 

houden van de zonnewarmte, toch worden wij, door hetgeen de natuur- 

wetten ons leeren, genoopt tot de gevolgtrekking dat de voorraad 

arbeidsvermogen, in de zon voorhanden, langzamerhand zal vermin- 

deren en eindelijk, al is ’t dan ook over millioenen jaren, zal zijn 

uitgeput. 

Ook wanneer wij in aanmerking nemen dat alle vormen van arbeids- 

vermogen allengs in warmte overgaan en dat volgens de wet van CAR- 

Nor slechts een klein gedeelte van die warmte, welke van hooger 

tot lager temperatuur overgaat, weer in mechanischen arbeid kan 

omgezet worden, moeten wij tot de gevolgtrekking geraken, dat een- 

maal de mogelijkheid dat warmte nog mechanischen arbeid kan ver- 

richten, niet meer bestaan zal, Crausius heeft in een beroemde ver- 
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handeling: Ueber den zweiten Hauptsatz der mechanischen Würme=theorie, 

deze beschouwing uiteengezet; den eindtoestand, naar welken de ver- 

schillende vormen van beweging streven, noemt hij “entropie”. 

Deze entropie zal haar maximum bereikt hebben, zoodra het arbeids- 

vermogen van het heelal zich in den vorm van warmte regelmatig 

over alle lichamen zal hebben verspreid: waar in de ruimte geen ver- 

schil in temperatuur meer bestaat, kan geen beweging meer plaats 

hebben; voor leven en beweging zal dan ’t heelal ongeschikt zijn. ! 

Door enkele natuurkundigen als RANKINE, MOHR, ook door MAYER, 

is echter deze stelling weêrlegd, voornamelijk op grond hiervan dat uit 

de wetten der mechanische warmte-theorie wel een entropie voor een 

eindig stelsel van lichamen, die wederkeerig op elkaâr werken, zooals 

bijv. voor ons zonnestelsel, kan voortvloeien, maar dat die stelling 

daarom nog niet toepasselijk is voor ’t oneindige heelal. 

Wanneer wij ons verder voorstellen dat een middenstof, de licht- of 

warmte-ether, het gansche heelal vervult, dan zullen de hemellichamen, 

die zieh door de ruimte bewegen, door den weerstand welken die mid- 

denstof aan hunne beweging biedt, noodzakelijk langzamerhand in hunne 

beweging moeten belemmerd worden, aangezien een gedeelte van de 

beweging dier lichamen door de wrijving steeds in warmte overgaat 

en dit gedeelte dus als beweging der massa verloren is. Maar niet alleen 

de voortgaande beweging in de ruimte, ook de rotatiebeweging van 

een hemellichaam om zijn as, wanneer ten minste een gedeelte van 

het oppervlak van dat lichaam uit vloeistof bestaat, zooals dit bij onze 

aarde het geval is, moet noodwendig langzamerhand tot een bepaald 

bedrag verminderen. Terwijl toch bijv. de aarde in 24 uren om hare 

as draait, wordt het water, voornamelijk door de aantrekking der maan, 

aan weêrskanten van de aarde steeds opgehoopt ongeveer in de rich- 

ting van de rechte lijn, die wij ons tusschen de aarde en de maan kun- 

nen getrokken denken. Dientengevolge moet tusschen de draaiende 

aarde en de aldus ontstane vloedgolf een zekere wrijving ontstaan , en die 

vloedgolf is als ’t ware de remschoen, die de beweging der aarde tracht 

tegen te houden en haar noodzakelijk langzamerhand in warmte tracht 

om te zetten. Dit remmen van de draaiende beweging der aarde zal 

1 Reeds in den jaargang 1855, bl. 225, van dit Album heeft Professor HARTING aan 

het slot van een opstel getiteld: Met verst verleden en de verste toekomst , hetzelfde 

denkbeeld ontwikkeld, 
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zoolang voortduren totdat de snelheid der rotatie-beweging zoozeer is 

afgenomen dat de aarde in den zelfden tijd om hare as draait als de 

maan zich om de aarde beweegt, d. 1. in plaats van in 24 uren, in 

28 dagen. 

Hetzelfde, wat wij nu reeds kunnen opmerken bij de beweging van 

onze maan zelve en ook bij die van de wachters van Jupiter, is dus 

ook in de toekomst, al is ’t dan ook na verloop van ontelbare eeuwen , 

voor onze aarde weggelegd. 

Terwijl alzoo de mechanische warmtetheorie, in verband met de wet 

van behoud van arbeidsvermogen, ons een klaar begrip geeft van het 

wezen en van de omzettingen van verschillende vormen waarin de na- 

tuurverschijnselen zich aan ons voordoen; terwijl zij ons het verband 

toont, dat tusschen de oogenschijnlijk onzamenhangende werkingen in 

de natuur bestaat en alzoo voert tot het begrip van eenheid, van over- 

eenstemming, waar het de beschouwing van de natuur geldt, wijst zij 

ons tegelijkertijd op de onvermijdelijke veranderingen, die na verloop 

van tijd moeten plaats hebben. Zij betoogt ons duidelijk dat alle levens- 

vormen, zooals die nu bestaan, eenmaal niet meer bestaan kunnen en 

houdt ons voor oogen hoe kortstondig, hoe ephemerisch alle leven, alle 

verschijnselen op aarde moeten zijn. 

Dezelfde leer, die ons de ouvergankelijkheid der beweging verkon- 

digt, overtuigt ons tevens van de vergankelijkheid der vormen, waarin 

de werkingen der natuur zich aan ons openbaren. Zij sluit alzoo een 

optimistische, of liever gezegd een ideale wereldbeschouwing op den 

eersten indruk noodzakelijk buiten en herinnert ons onwillekeurig aan 

de woorden van Mephistopholes: 

AD „Alles, was entsteht , 

Ist werth, dass es zù Grunde geht.” 

Zal ons dit nu onvoorwaardelijk tegen haar innemen? Zal de waarde, 

die een op vaste grondslagen gebouwde theorie voor ons kan hebben, 

daardoor verminderen, wanneer zij de denkbeelden en voorstellingen, 

die menigeen zich omtrent het leven en de toekomst vormt, den bodem 

inslaat? Laten wij, om deze vraag te beantwoorden, ons in de eerste 

plaats herinneren dat de natuurwetenschap reeds menigmaal den mensch 

in zijne ijdele bespiegelingen heeft teleurgesteld. Hoe groot was niet 
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de verbolgenheid toen door corerNrcus de aarde, die eeuwen lang door 

de menschheid was beschouwd als het middelpunt en als de vorstin 

van het heelal, werd onttroond en werd gelijkgesteld met die vele honder- 

den van lichamen, die allen gehoorzame onderdanen zijn van de zon! 

En hoe hevig was en is nog bij velen de verbittering tegen de Dar- 

winistische beschouwingswijze, waardoor de mensch van het ideale stand- 

punt werd afgerukt, waarop de traditie hem had geplaatst! 

En wie zal nu de waarde van bovengenoemde theorieën willen ont- 

kennen, alleen op grond daarvan dat hij zich in zijn ijdelen waan 

bedrogen vindt? De waarheid dient erkend te worden, ook dan wan- 

neer zij zich in een minder liefelijke gestalte aan ons vertoont. Wie 

haar bestrijden wil, omdat zijn gemoed in opstand komt tegen de ge- 

volgtrekkingen waartoe zij voert, bestrijde haar met eerlijke wapenen. 

Maar hij, die den strijd met de stellingen, door eene natuurkundige 

theorie verkondigd, wil wagen, moet er zich op voorbereiden dat hij 

een machtigen vijand tegenover zich heeft. Want de basis, waarop een 

natuurkundige theorie steunt, de methode volgens welke zij wordt 

opgebouwd, de wijze waarop zij zich ontwikkelt, geven haar een 

kracht, waartegen beschouwingen, die op een minder vaste basis ge- 

grond en volgens een minder degelijke methode ontstaan zijn, nu 

eenmaal weinig of niets kunnen uitrichten. 

Een theorie als de mechanische warmte-theorie dringt zich niet 

met geweld aan ons op, maar wij worden er, in weerwil van hare 

gestrenge uitspraken, onweerstaanbaar toe aangetrokken, en wij ge- 

voelen en begrijpen ten slotte dat zij over onze denkbeelden behoort te 

heerschen. Wanneer ons gevoel voor een oogenblik hier of daar pijnlijk 

mocht worden aangedaan, mogen wij dit niet aan boos opzet wijten, 

maar wij moeten begrijpen dat zij niet anders kan handelen en spreken 

dan eerlijk en oprecht; zij vraagt er niet naar of zij ons ál of niet 

bevalt, zij volgt eenvoudig den haar aangewezen weg. En juist in die 

ongekunstelde, strenge en eerlijke wijze waarop een natuurkundige 

theorie te werk gaat en hare conclusiën maakt, ligt haar waarde, haar 

overredende kracht. Gestreng tegenover anderen, is zij dit ook tegen- 

over zich zelve; zij erkent gaarne dat haar gebied beperkt is, dat, al 

verklaart zij ook veel, toch niet alles in den kring van hare beschou- 

wingen kan worden opgenomen; dat er grenzen zijn, die zij onmogelijk 

overschrijden kan. 

Vooral dit laatste wordt door velen maar al te vaak vergeten, en 
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dan wordt er onwillekeurig verraad gepleegd aan een wetenschap, die 

in de allereerste plaats op de eerlijkheid en de oprechtheid van hare 

beoefenaars mag aanspraak maken. 

Niettegenstaande de vorderingen op het gebied der natuurwetenschap 

in onze eeuw verbazend groot zijn geweest, kan die wetenschap toch 

nog slechts uitsluitend onze begrippen verhelderen van het bestaande, 

van de werkingen en verschijnselen in een eindigen kring van lichamen; 

over hetgeen geweest is en wat zijn zal, kan de natuurwetenschap 

slechts over een betrekkelijk korte tijdruimte een oordeel uitspreken, 

wellicht zelfs na verloop van tijd eenige zekerheid erlangen; maar toch 

blijven de diepste diepten der oneindigheid steeds voor haar verborgen. 

Wanneer de natuurwetenschap ons leert dat het menschdom niet altijd 

geweest is en ook niet altijd bestaan zal, dan doet zij slechts een uit- 

spraak over een klein, zeer klein gedeelte van de ontwikkelingsgeschie- 

denis der aarde. Want al moge ook sedert onheugelijke tijden de mensch 

op aarde geweest zijn, en al zal hij ook nog duizende jaren na dezen 

kunnen blijven voortbestaan, is ten slotte, zooals de geologie ons dui- 

delijk leert, de duur van het bestaan van het menschelijk geslacht toch 

wel iets meer dan een stipje in die tijdperken, die de aarde heeft door- 

leefd voordat zij geworden is zooals wij haar nu kennen? 

Slechts vergelijkenderwijze kunnen wij een denkbeeld krijgen van 

den duur dier tijdperken, maar het is niet doenlijk ons daarvan een 

klaar begrip te vormen, indien wij wilden beproeven die in eenige bij 

ons gebruikelijke tijdmaat, uit te drukken. Wanneer wij dit voor oogen 

houden, wanneer wij ons zooveel mogelijk vertrouwd trachten te maken 

met het denkbeeld dat de tijdruimte van een eeuw of van eeuwen, 

schijnbaar ontzaglijk groot, toch ter nauwernood een druppel in den 

oceaan der tijden mag genoemd worden, dan klinken ons de uitspraken 

van enkele natuurwetenschappelijke theorieën minder wreed, minder 

streng, en wij kunnen ons ten slotte zeer goed vereenzelvigen met 

begrippen, die ons bij den eersten indruk minder aangenaam aandeden. 

Wij worden dan minder teleurgesteld, wanneer de natuurwetenschap 

ons betoogt dat het bestaan van alle ons nu bekende levensvormen, 

ook het bestaan van het menschelijk geslacht, even goed voorbijgaand 

en eindig is als het bestaan van al die vormen, waaraan wij nog slechts 

door enkele fossiele overblijfselen worden herinnerd, doch waarvan 

Overigens geen spoor meer te bekennen is. Zou het ons zelfs niet treurig 

aandoen, als wij moesten denken dat de mensch, hoe hoog hij ook 
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staan moge, toeh bij al zijn onvolkomenheid, terwijl zijn leven nog 

voor zoo oneindig veel verbeteringen vatbaar is, het hoogste, het ideaal 

zou zijn, waarnaar de natuur in hare werkingen streefde? Voor welke 

levensvormen de mensch eenmaal zal moeten plaats maken, niemand 

zal dit kunnen zeggen of zelfs kunnen denken; maar wij kunnen op 

goeden grond hopen dat ook die hooger zullen staan dan wij. 

Wanneer de natuurwetenschap ons dan zoo duidelijk leert dat het 

geringste stofje, de kleinste beweging in het heelal niet te vernietigen 

is; dat elke werking, hoe gering die ook zijn moge, hare oneindige 

gevolgen heeft; en als zij ons tegelijkertijd wijst op de onvermijdelijke 

veranderingen waaraan al het bestaande onderhevig is — dan kan zij 

ons ook op zedelijk en maatschappelijk gebied van dienst zijn. Want, 

indien wij dan die waarheden steeds voor oogen houden, kunnen wij 

daarin een aansporing vinden om in den kleinen kring, waarin wij 

arbeiden en waarin wij tot de toekomstige veranderingen medewerken , 

onze krachten zoo te besteden, dat die veranderingen zooveel mogelijk 

in progessieven zin zullen uitvallen. 

Den Haag, Juni 1878. 



EDISON’S ELEKTROMOTOGRAAF, 

DOOR 

W. M. LOGEMAN. 

Reeds voor meer dan twee maanden maakte het Engelsche tijd- 

schrift Nature melding van bovengenoemd werktuig. Toen scheen het 

echter nog niet de vuurproef van de toepassing in het groot doorstaan te 

hebben, en wat men later van zulk eene vernam , moest , zooals gewoon- 

lijk alle Amerikaansche berichten van dien aard, met eenige behoed- 

zaamheid en onder voorbehoud worden aangenomen. Thans echter be- 

vat een der laatste nommers van de fransche /llustration eene besckrijving 

van de proefnemingen, welke daarmede te Parijs, onder de oogen van 

den verslaggever, hebben plaats gehad. Er is dus geen twijfel of vrees 

voor overdrijving meer mogelijk, en daarom meen ik nu van de lezers 

van dit Album eenige belangstelling te mogen vragen in de beschrijving 

van dit werktuig en zijne uitwerkselen. 

De inrichting kan, met behulp van 

de hiernevens geplaatste schets van 

het belangrijkste gedeelte daarvan, zon- 

der veel woorden worden beschreven. 

D is een dunne plaat van mica, van 

ruim 10 eM. middellijn, die met den 

rand rust tegen een stevigen houten 

ring, even als de trilplaat van een 

gewonen telephoon. In het midden daar- 

van is een platina-reepje C daaraan 

vastgemaakt. Dit rust met eenige druk- 

king op de oppervlakte van den cilinder BB’, welke bij het gebruik 
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door een krukje met de hand kan worden gedraaid. Denkt men zich 

dit alles door een houten kastje omgeven, dat in eem der zijwanden 

een opening heeft, zoodat daar de achterzijde der micaplaat vrij is, 

en waarbuiten dit zoo even genoemde krukje uitsteekt, dan heeft 

men in gedachten het geheele werktuig vóór zich. De zooeven ge- 

noemde cilinder is 52 mM. lang bij een middellijn van bijna 38 mM. 

en bestaat uit zeer fijn krijtpoeder, dat in dien vorm geperst is en 

met eene oplossing van bijtende potasch en kwikacetaat bevochtigd. 

Het platina-reepje en de as van den cilinder kunnen door buiten de 

kas uitkomende geleiders in een stroombaan worden gebracht. 

Reeds voor een aantal jaren, in 1878, had rpison toevallig het vol- 

gende ontdekt. Ôp een met een zoutoplossing doortrokken papier, dat 

op een metaalplaat rust, welke met een der polen van een galvanische 

batterij is verbonden, wordt de wrijvingsweerstand , dien men ondervindt 

bij het onder eenige drukking daarover heen bewegen van een stompe 

metaalstift, aanmerkelijk verminderd op het oogenblik, dat men die 

stift met de andere pool der batterij verbindt. De werking van zijn 

elektromotograaf is uitsluitend op dit verschijnsel gegrond. Wordt na- 

melijk een bij B’ geplaatst krukje bewogen, zoodat de cilinder wentelt 

in de richting der wijzers van een uurwerk, dan zal door de wrij- 

ving van de platina-reep op den cilinder de eerste een weinig wor- 

den medegevoerd en dus het midden van de veerkrachtige mica- 

schijf naar binnen worden getrokken. Wordt nu langs den hierboven 

‘ aangeduiden weg een elektrische stroom door reep en cilinder geleid, 

dan vermindert de wrijving en de schijf springt een weinig terug, des 

„ te meer naarmate die stroom sterker is. Men begrijpt nu lichtelijk dat 

een in snelle opvolging afgebroken en weder aangehechte stroom, of 

ook zelfs een evenzeer snel achtereen verzwakte en versterkte “gol- 

vende” stroom, de micaschijf in trilling moet brengen en dat daarbij 

het aantal trillingen dezer laatste met dat van de af brekingen of gol- 

vingen des strooms volmaakt overeenkomt. 

De lezer, die met de werking van den telephoon vertrouwd is, ziet 

nu zeker reeds in, waartoe rpisoN's werktuig dienen kan en welke 

voordeelen het daarbij aanbiedt. Immers bij het spreken tegen het 

trilplaatje van zulk een werktuig worden er elektrische stroomen daarin 

opgewekt, die, wanneer het verbonden is met een werktuig als wij 

hier beschreven, daarin volkomen gelijksoortige trillingen van de mica- 

schijf moeten voortbrengen en dus het gesprokene hoorbaar teruggeven. 

24 
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Of, beter nog, omdat men daarbij de stroomsterkte naar willekeur kan 

vergrooten, in plaats van dien telephoon gebruike men een mikro- 

phoon met een galvanische batterij. Het zal wel overbodig zijn aan- 

aangaande de inrichting der mikrophonen hier in bijzonderheden te 

treden. De lezer die dat verlangen mocht, kan die vinden in mijn op- 

stel over EDISON's phonograaf, in den vorigen jaargang van dit Album 

vooral in hetgeen door Prof, RIJKE over den mikrophoon daarbij is 

gevoegd, 

Als “spreker” — het zij mij veroorloofd dit goede woord hier uit 

het engelsch over te nemen en daarmede ook het andere werktuig, de 

mikrophoon is ons laatste voorbeeld, den “ontvanger” te noemen — als 

spreker nu voor eene telephooninrichting bezit de motograaf een aan= 

merkelijk voordeel boven alle andere tot nog toe daarvoor gebezigde 

werktuigen. In deze laatste wordt namelijk de beweging van het tril- 

plaatje, dus het geluid dat zij voortbrengen of, zoo men wil, overbren- 

gen, rechtstreeks door den stroom voortgebracht. In den moto- 

graaf is de trilling slechts middellijk aan den stroom opgedragen. De 

eigenlijke beweegkracht van de micaplaat zetelt in de hand van hem, 

die den cilinder draait, of in het uurwerk hetwelk, volgens een latere 

verbetering, die taak vervult. Werd de telephoon als ontvanger 

reeds met groot voordeel door den mikrophoon vervangen, omdat 

deze de bewegende elektrische stroomen niet behoeft voort te brengen, 

maar slechts als het ware te regelen, om gelijke reden bezit de mo- 

tograaf, als spreker, onberekenbare voordeelen boven den telephoon. 

Een vereeniging van beide — dit kan niemand verwonderen — brengt 

verrassende uitwerkselen voort. 

In een der zalen van het station St. Lazare waren op een der eer- 

ste dagen van deze maand een aantal belangstellenden bijeen, om die 

waar te nemen. De agent van EDISON te Parijs had hen daartoe uitge- 

noodigd. Op een tafel vonden ze een aantal telephonen, verbonden elk 

met een dergelijke op een meer of min ver van Parijs verwijderd station, en 

tegen den wand waren eenigen elektromotografen geplaatst. De eerste 

verschilden alleen daardoor van de gewone van GRAHAM BELL, dat de 

staalmagneet met omwinding daarin vervangen was door een staaf- 

vormig elektromagneetje, dat door een zestal hoefvormig gebogen staal- 

magneten werd gemagnetiseerd gehouden. Zij moesten aan, of althans 

dicht bij het oor worden gehouden, als zij als “spreker” werden gebe- 

zigd; maar waren dan veel verstaanbaarder dan de gewone. Groot 

et eta 
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opzien baarden de motografen. Beurtelings deed de eene een fluitsolo 

hooren, gespeeld te Asnières, de andere een zangstuk uit St. Germain 

en volzinnen uit Nantes. En dit alles werd door de geheele zaal go- 

hoord en verstaan, tot op 8 à 10 Meters afstand van het werktuig. 

De ontvangers op die plaatsen waren mikrophonen, in beginsel geheel 

overeenstemmend met de eerste van EDISON, zooals ik die in het boven 

aangehaalde stukje heb beschreven. Slechts was het koolstaafje daarin 

vervangen door een doosvormige ruimte, met koolpoeder gevuld, dat 

daarin tusschen twee metaalplaatjes is geplaatst. De bewegingen van 

het trilplaatje drukken het poeder meer of minder zamen, verhoogen 

of verminderen daardoor het geleidingsvermogen daarvan en brengen 

zoo de “golvingen” voort in den stroom eener batterij, die op het eene 

station door het poeder en op het andere door den motograaf geleid 

wordt. In de hiernevens geplaatste afbeelding in doorsnede is D het 

trilplaatje, A een daar tegen rustend knopje 
Sy 
Oe dat met het schijfje G één geheel uitmaakt. 

A \ lp Een tegen dit schijfje geplaatst platina- 

LN \ 4 plaatje P drukt op het koolpoeder. Door 
Ô EN f ï 

Oe De een in de afbeelding zichtbaren geleid- 

OQ draad kan het platinaplaatje en door een 

/ \ jp SSS anderen de bodem van het doosje met d 4 ‘ W Je e e 

B Ne 
\ 5 
De geleiding verbonden worden. 

A Het doel van deze bijeenkomst was voor- 

f OS namelijk, belangstelling te wekken voor een 

Ó plan, dat te New-York, Chicago en in 

andere groote steden reeds is uitgevoerd 

en daar zeer voldoet, en dat men nu te 

Parijs ook wil verwezenlijken. Het is dat 

van een telephoonverbinding door de ge- 

heele stad. Een centraal station staat door dubbelgeleiding in verbin- 

ding met het kantoor van A, het woonhuis van B, de fabriek van C, 

den winkel van D, in een woord met al de plaatsen die elk der 

deelhebbers als voor hem het meest passend daarvoor aanwijst. Elk 

der deelnemers is in het bezit van een lijst der overigen. Met elk 

daarvan kan hij nu elk oogenblik spreken. Daartoe heeft hij slechts 

het volgnommer van dezen naar het centraal station te “roepen” en 

hij wordt onmiddellijk met hem in verbinding gesteld. Wat hij hem 

zegt kanop het centraal station niet worden gehoord. Zijn de mede- 
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deelingen slechts voor één persoon bestemd, dan wordt daarvoor een 

telephoon gebezigd, welke deze aan het oor houdt; mogen zij ook door 

anderen, b. v. in een kantoor aanwezigen , gehoord worden, dan een elek- 

tromotograaf. In Chicago is de lijst der abonnenten op dit stelsel reeds 

tot boven de dwizend geklommen, en in New-York is dit getal nog 

veel grooter. Geen wonder ook! Iedereen, die weet wat “zaken doen” 

beteekent, iedereen, hij zij koopman of bankier of makelaar, of zelfs 

advocaat of medicus, stelle zich eens voor wat een gemak het hem 

zou geven als hij, van zijn kantoor of studeerkamer uit, spreken kon 

met iedereen, dien hij of die hem te spreken begeerde. 

Ik zou hier nog veel kunnen bijvoegen. Eprson heeft nog een aantal 

andere toepassingen, en daaronder zeer belangrijke, aangewezen van 

hetzelfde beginsel dat aan zijn elektromotograaf het aanzijn schonk. 

Maar deze zijn nog niet verwezenlijkt. Later zal ik daarvan dus mis- 

schien nog kunnen berichten. De rest van de voor mij hier beschikbare 

ruimte meen ik dus te mogen wijden aan het kortelijk bespreken van 

nog twee onderwerpen. Het eerste is volkomen theoretisch. Ter ver- 

goeding voor hen, die de wetenschap alleen om hare resultaten achten, 

indien er zulke gevonden worden onder de lezers van het Album der 

Natuur, is het tweede van geheel praktischen aard. 

Ten eerste dan. Het heeft mijne aandacht getrokken dat bij geen 

der berichten aangaande EpisoN’s motograaf in Engelsche, Fransche of 

Duitsche tijdschriften eene verklaring is gegeven of zelfs gepoogd te 

geven van de door hem ontdekte wrijvingsvermindering bij den overgang 

van een elektrischen stroom tusschen de beide wrijvende lichamen, 

Toch is deze, naar ik meen, aan den eenen kant vrij raadselachtig voor 

hem die slechts oppervlakkig met de physica bekend is, — dus der be- 

spreking wel waard , — en aan den anderen kant volstrekt geen wanhopige 

taak voor den professionoelen physicus. Twee bekende feiten kunnen 

daaraan ten grondslag liggen. Ten eerste de gaslaag , die zich veelal aan 

de oppervlakte van een geleider ontwikkelt, welke als elektrode dient 

bij den overgang van een stroom in een samengestelde stof; ten tweede 

en voornamelijk — want naar uit een der voorgestelde toepassingen 

blijkt, heeft rprson hetzelfde verschijnsel ook bij dien overgang tusschen 

twee metaaloppervlakten waargenomen — de afstooting tusschen twee 

aan elkaar rakende deelen van denzelfden stroomgeleider, zooals die, 



EDISON'S ELEKTROMOTOGRAAF. 389 

reeds door AMPERE eerst theoretisch afgeleid en toen experimenteel 

bevestigd werd. Beide uitwerkselen van den stroom moeten, elk op 

zijne wijze, de wrijving in de hier in aanmerking komende gevallen 

verminderen. 

Nu nog het praktische. De phonograaf, waaraan nog maar alleen 

een kleinigheid ontbreekt om haar algemeen bruikbaar en dus tot de 

belangrijkste van al de belangrijke uitvindingen van EpisoN te ma- 

WEE ee. de phonograaf, wat zal haar nog ontbreken, als zij met de 

elektromotograaf wordt verbonden? Met behulp van deze zal men, 

meen ik, de phonographische groeven zoo diep en zoo krachtig als men 

wil en in vrij wat harder materiaal dan bladtin kunnen maken. Ik kan 

niet zien wat er aan deze verbinding in den weg zou staan. 

De tijd zal leeren, wat hiervan mogelijk is. 

H. September 1879. 

NASCHRIFT. 

Onder het afdrukken van dit stukje zie ik nog, in het laatst ver- 

schenen nommer van het Engelsche tijdschrift Nature, dat te Londen, 

op den 6den dezer maand, een stelsel van telephoonverbinding als het 

boven beschrevene, reeds voor het publiek is in gebruik gesteld. Het 

centraalstation bevindt zich in Lombardstreet. Daarbij werd opge- 

merkt dat rprsoN's telephonen het op het eene station bijna fluiste- 

rend gesprokene op het andere nog duidelijk weergaven. 

In Amerika heeft men met die telephonen tot op een afstand van 

100 Engelsche mijlen — 157 Kilometers of bijna 30 uren gaans — zon- 

der moeite gecorrespondeerd. 
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In de 6e aflevering 1879, bl. 191, van dit Tijdschrift, deelde ik in 

mijn stukje, getiteld: “Een zachtaardige pauw’’, een vriendschappelijken 

trek van dien vogel mede. Thans moet ik er tot mijn spijt bijvoegen, 

dat die zachtaardigheid haar bron in egoïsme had. 

Ik zag namelijk bij een nauwkeuriger opmerken, dat de teeken en 

andere parasieten, die van indische honden onafscheidelijk schijnen te 

zijn, aan mijn pauw een lekker beetje bezorgden. Ik kwam te geree- 

der tot die gedachte, doordien hij dikwijls een. Kangoeroehond, Zurks 

bezoekt, die, de kinderschoenen ontwassen, niet met zich spelen laat, 

zoodat de pauw hier geen list behoefde te baat te nemen om tot zijn 

doel te geraken; en, dank zij de goede verstandhouding tusschen hond 

en pauw, liet eerstgenoemde dezen gerust toe hem van zijn parasieten 

te bevrijden, welke toestemming aan den kant van den vogel dank- 

baar erkend werd door bij + pikken de grootste voorzichtigheid en 

zachtheid in acht te nemen. 

Ook een slingeraap is in Pavo's oog een rijk jachtterrein, want ook 

daarbij zag ik nog dat hij dan zijn snavel tusschen de haren van dezen 

verborg. 

Liefhebbers raad ik ten sterkste aan, die proeven voort te zetten op 

andere zoogdieren, zelfs bij een goed verzadigden tijger, want ik kom 

door die eigenaardige voeding van den pauw tot het vermoeden, als 

zou hij den tijger niet volgen om de welbekende reden (zoo die waar 

is, want wie heeft ’t gezien!), maar dat hij er misschien op uit is om, 

indien de tijger over dag zijne siesta houdt, dadelijk in de gelegenheid 

te zijn den gevreesden woudbewoner te kunnen exploiteeren. Wat het 

feit aangaat dat alleen de tijger zoo door den pauw vervolgd wordt » 

zoo kan het immers wel mogelijk zijn, dat de tijger een parasiet on- 

derhoudt die bijzonder in Pavo’s smaak valt. 

Van dien Kangoeroehond Turk, waarover ik zooeven sprak, heb ik 

noch iets Darwinistisch mede te deelen. 
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Zijnen vader, Turk Sr, werd eens door een koelie, waarmee hij het 
te kwaad kreeg, een klewanghouw toegebracht op den staart, waarvan 
eene verdikking in de staartwervels, misschien door verschuiving ont- 
staan, als litteeken bleef; nu heeft Turk Jr., die in gestalte, kleur 
en manieren sprekend op Senior gelijkt, getrouw aan de wet van Mozes, 

op dezelfde hoogte van zijn staart eene dergelijke verdikking. 

Batavia, 31 Juli 1879. P. F. SYTHOFF Jzn. 

MADERA EN MADERAWIJN, 

MirNe EDwARDS, de beroemde fransche zoöloog, die onlangs, naar aan- 

leiding van het op last der regeering door den heer VAN KERKWIJK 

samengesteld werk over de groote publieke werken in Nederland, zulk 

een uitbundigen lof toezwaaide aan ons vaderland, heeft thans (zie 

Bulletin hebdomadaire N° 580 van de Association scientifigue de France) 

in hetzelfde tijdschrift een verslag gegeven van de door de Portugeezen 

in het werk gestelde onderzoekingen in de binnenlanden van Afrika. 

De Parijsche geleerde deelt ook het een en ander mede over het eiland 

Madeira, waarvan wij het voornaamste onder de oogeu onzer lezers 

wenschen te brengen. 

In verschillende werken vindt men opgegeven dat Madeira geen wijn 

meer voortbracht sinds 1852, toen een parasitische schimmel (Oidium) 

de teelt van den wijnstok overal deed mislukken. Velen meenen dat 

alle madeira-wijn eigenlijk spaansche wijn en te Cette geproduceerd is. 

De wijnoogst, die in 1849 2,602,700 decaliters had opgeleverd, was 

wel is waar in 1852 gedaald tot 20,000, doch sinds dat jaar is de 

toestand gaandeweg beter geworden en in 1873 was de opbrengst 

1,241,995 decaliters. Men schat de waarde van den wijn, die in het vol- 

gend jaar werd geëxporteerd, op meer dan één millioen guldens en in 

1876 op meer dan het dubbele. 

Toen de portugeesche zeelieden, onder geleide van p. JOAO ZARCO en 

TRAISTAS VAZ, voor de eerste maal op Madeira landden, was het eiland 
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bedekt met uitgestrekte bosschen. Deze deden zelfs aan het eiland zijn 

naam geven, want madeira beteekent in het portugeesch timmerhout. 

Weldra echter werden de boomen geveld en suikerriet in de aldus ver- 

kregen gronden geteeld, dat evenwel later voor den wijnstok het veld 

moest ruimen. Toen nochtans het oidium de druiventeelt dreigde te 

vernietigen, begon men opnieuw met de aanplanting van suikerriet 

en voegde daaraan toe de cultuur van maïs en tarwe. Tegenwoordig 

levert het eiland gemiddeld jaarlijks 274,000 kilogrammen suiker. Sinds 

eenige jaren is de welvaart van Madeira sterk toenemende. De 

scheepvaart levert hiervan het bewijs. In 1856 zeilden of stoomden 

honderd en zeven-en-tachtig schepen, metende 78,465 tonnen, naar 

Funchal, de voornaamste havenplaats van Madeira. In 1876 bedroeg 

het aantal schepen vijf honderd-negen-en-tachtig, met een tonnemaat 

van 495,985 tonnen. De import was dus in twintig jaren meer dan 

verdriedubbeld. 
Paur HARTING. 

KEN REUZEN-VIJGEBOOM, 

In de Revue scientifique van 14 December 1878 leest men het vol- 

gende, dat ontleend is aan een scheepsjournaal van een amerikaansch 

schip. 

Te Albreda, eene kleine plaats gelegen op den rechteroever van de 

Gambia, staat een vijgeboom van dezelfde soort als die welke voor 

het oogsten van vijgen in Zuidelijk Europa en Klein-Azië gekweekt 

wordt. De stam van dien boom is slechts 15 meters hoog, maar heeft 

een omtrek van 40 meters. Hij is op zulk eene wijze gegroefd, dat 

het schijnt alsof hij door onderlinge vergroeiing van verscheidene stam- 

men ontstaan is. De zeer dichte takken vormen een kroon van 70 meters 

in omtrek, Onder dit voor de keerkringszon ondoordringbare dak ver- 

eenigen zich de inboorlingen, en geven zich daar over aan hunne bezig- 

heden, aan hun werk en hunne spelen. HG. 
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STERREKUNDE. 

Een nieuwe krater op de maan. — Nog steeds zijn de sterrekundigen 

het er over oneens of de maansoppervlakte, zoo als zij zich aan de sterkste, 

thans bestaande kijkers vertoont, onveranderd blijft. Terwijl de meesten van 

oordeel zijn, dat, indien thans voorwerpen daarop waargenomen worden die 

door vroegere waarnemers, gelijk MÄäpLER, op hunne maankaarten niet zijn 

aangewezen, dit eenvoudig daardoor moet verklaard worden, dat zulke voor- 

werpen door hen over het hoofd zijn gezien, zijn er daarentegen anderen die 

meenen dat er werkelijk nieuwvormingen ook nu nog op de maansoppervlakte 

plaats grijpen. Tot de laatsten behooren inzonderheid Prof, scHMIDT te Athene 

en Dr. H. 5. KLEIN. Reeds heeft laatstgenoemde voor eenigen tijd (zie Bijbl. 

1878, bl. 33) getracht aan te wijzen dat zich, westnoordwestelijk van den 

krater Hyginus, een nieuwe krater in den jongsten tijd gevormd heeft. Thans 

heeft hij ook in de Mare Nectaris een reeds bij 9 Omalige vergrooting zeer 

goed zichtbaren krater ontdekt, die noch door Mäprrr (1830—1837), noch 

door LOHRMANN (1821—1836) op hunne kaarten zijn aangewezen, in weerwil 

dat dezen veel kleinere, moeilijker zichtbare, voorwerpen die zich in de na- 

buurschap bevinden, eene teekening of eene vermelding hebben waardig ge- 

oordeeld. Daarentegen komt de bedoelde krater wel voor op de in het jaar 

1865 door RUrHERFURD vervaardigde photographie van de maan, en evenzoo op 

de gephotographeerde plaat XI van het nieuwere werk van NASMYTH en 

CARPENTER over de maan. Op aanvrrage deelde scrmrrm aan KLEIN mede, 

dat uit zijne aanteekeningen bleek dat hij den krater vroeger, in 1842 en 

| 



4 WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 

1843, niet gezien had, maar in 1851 dien als bestaande voor het eerst, 

had opgeteekend. (Gaea, 1878, H. 8, p. 433). HG. 

De zoneklips van 29 Juli 1878. — Prof. m. DRAPER bericht dienaangaande 

in SILLIMAN'S American Journal, Sept. 1878 (daaruit in Philosophical magazine, 

5e Serie, VI, p. 918). Zijne uitkomsten betrekkelijk de corona zijn, korte- 

lijk saamgevat, de volgende. 

De corona ontstaat door een wolk van meteoriten, die de zon van alle 

kanten omringt en die, zoodra de zon zelve geheel verduisterd is, zichtbaar 

wordt door het licht van de zon, dat zij terugkaatsen , en die reikt tot op een 

afstand van dit hemellichaam van meer dan 500,000 Engelsche mijlen. Dit blijkt: 

1°. uit de polarisatie van het licht der corona, dat nu, even als bij vorige 

gelegenheden, zich gepolariseerd vertoonde, juist zoo als men dit van zoo 

teruggekaatst licht vooruit kon verwachten, en 

29, vooral ook daaruit, dat dit licht in den spectroskoop, even als het ge- 

wone zonlicht, donkere strepen vertoonde en geene heldere, zoo als dit het 

geval moest wezen als de corona dampvormig was en zelflichtend. Bij vroegere 

gelegenheden waren zulke heldere strepen gezien en daaronder als de opmer- 

kelijkste de zoogenaamde coronastreep 1474 K. DRAPER meent het er voor 

te mogen houden, dat dit toen veroorzaakt werd door gloeiende dampen, die 

uit de chromospheer werden opgeworpen. Deze waren nu niet of althans bijna 

niet aanwezig; die streep althans was in het buitenste gedeelte der corona 

nauwelijks en alleen in het binnenste deel met eenige duidelijkheid be- 

merkbaar. LN. 

METEOROLOGIE. 

Scintillometer. — De heer CH. MONTIGNY, die, zooals bekend is, zich 

reeds gedurende eenige jaren met de stndie van het flikkeren of vonkelen ; 

der sterren heeft bezig gehouden, heeft een werktuig uitgedacht waardoor 

dit verschijnsel gemeten kan worden. Het wezenlijkst deel van dit werktuig 

is een glazen plaatje, geplaatst voor het oculair van een verrekijker, onder 

eene zekere helling op diens as, en dat rondom eene as welke evenwijdig is 

aan de optische as kan worden rondgedraaid met een snelheid die gemeten 

kan worden. 

Het gevolg dezer inrichting is dat het beeld eener ster, die volstrekt niet 

vonkelt, een eenvoudige, gesloten cirkellijn beschrijft; maar zoodra er 

vonkeling plaats heeft, dan verdeelt zich het beeld in gekleurde bogen die 
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gestadige veranderingen ondergaan. De heer MONrraNy schat de intensiteit 
der vonkeling naar het aantal kleursveranderingen die in den tijd van 1 se- 

conde optreden, en herleidt zijne waarnemingen altijd tot hetgeen zij zouden 

zijn bij eenen bepaalden afstand van het zenith, van b.v. 60”, volgens eene 

door cm. DUFOUR gevonden wet. 

Hij leidt uit zijne waarnemingen met dit werktuig af, dat de sterren, 

wier spectrum gekenmerkt is door donkere banden en zwarte strepen, 

minder vonkelen dan de sterren, welker spectrum fijne en talrijke strepen 

vertoont, en veel minder dan die sterren, in welker spectrum slechts eenige 

hoofdstrepen te zien zijn. 

Voorts wijst hij ook op het gebruik van den scintillometer, in verband 

met den toestand van het weder. Is het stil en helder weder, dan is de 

cirkellijn in den scintillometer smal, regelmatig en goed begrensd. Dreigt er 

regen of regent het werkelijk, dan wordt de cirkellijn dikker, minder scherp 

en vertoont dikwijls golvingen. Wordt het weder nog ongunstiger, dan nemen 

deze onregelmatigheden toe en ontstaan franjes aan de eirkellijn. Tijdens een 

storm lost zij zich op in parelvormige stukjes. Inderdaad schijnt het dat het 

nieuwe werktuig bestemd is eene niet onbelangrijke rol in de meteorologie te 

spelen. (Revue scientifique, 1878, 14 Sept. p. 261). HG. 

NATUURKUNDE. 

Het zonwerktuig van Mouchot. — Er is in dit Album reeds meermalen ge- 

sproken van de toestellen, holle spiegels, waarmede MovcHor de zonnestra- 

len opvangt en naar een veel kleiner oppervlak dan dat des spiegels terug- 

kaatst, ten einde de zoo versterkte zonneschijn op allerlei wijzen te gebruiken 

voor industriëele of dagelijksche doeleinden. Thans heeft deze volhardende uit- 

vinder — naar luid van een bericht in Za Nature, n°. 279, p. 303 — den 

grootsten reflector opgesteld, dien hij tot nog toe had gebezigd. Deze heeft 

een oppervlakte van 20 M. In het midden daarvóór staat een klein stoom- 

keteltje. Op den Asten September 1l., dus in een niet bijzonder gunstig jaarge- 

tijde, bracht hij daarin, enkel door zonnewarmte, in een half uur 70 liters 

water aan ’t koken en den stoom daarvan spoedig tot eene spanning van 6 

atmospheren. Met veel minder spanning bracht toen dit keteltje een stoompomp 

in beweging, die water tot op twee meters ophief in eene hoeveelheid, die 

met eene van 1500 tot 1800 liters in ’t uur gelijk stond. IN. 
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„Uitzetting van bismuth bij het vast worden. — Mara (Polyt. Notizblatt, 

XXXIII S 44) beschrijft eene demonstratieproef, meer dan eenige andere ge- 

schikt om te doen zien dat bismuth, bij het vast worden, zich aanmerkelijk 

uitzet, Hij zuigt gesmolten bismuth in een nauwe glasbuis tot eene hoogte 

van 20 of 25 cM. op. Bij verkoeling barst de buis, dikwijls zóó, dat de 

stukken in ’t rond worden geworpen. Somtijds ook splijt de buis in lange 

smalle reepen, die moeielijk op eene andere wijze daarvan zouden kunnen ver- 

kregen worden. LN. 

Edison’s tasimeter. — Dit werktuig is bij de waarneming der laatste 

totale zoneklips (zie bl. 2) door den uitvinder zelven gebezigd, om aan te 

toonen dat de corona, nevens licht, ook daardoor zeer meetbare warmte 

afstraalt. 

Het bestaat uit een staaf van metaal of eenige andere stof, die, door 

warmte zich uitzettende, een koolplaat, sterker dan vroeger , tegen een platina- 

plaat aandrukt. Maken deze beide laatsten een deel uit van een elektrische 

stroomgeleiding, dan wordt door deze sterkere drukking de aanraking tusschen 

beiden zooveel inniger, dat de overgangsweerstand, zoo als men het zou kun- 

nen noemen, ook bij de geringste verwarming der staaf aanmerkelijk wordt 

verminderd. Dit wordt door een gevoeligen rheoskoop met differentiaalwinding 

of zonder deze volgens de methode van WHPATSTONE — de brug — zicht- 

baar gemaakt en gemeten. LN. 

SCHEIKUNDE. 

Peroxyde van hydrogenium in den dampkring. — Dr. scHönr te Moscow 

heeft deze stof niet alleen door proefnemingen gedurende een geheel jaar 

steeds in dampkringslucht aanwezig gevonden — in vrije lucht 14 cM* in 

in 1000 M*, — maar ook den invloed bepaald, dien allerlei omstandigheden 

op die hoeveelheid uitoefenen. De totale hoeveelheid, die in het proefnemings- 

jaar de aardoppervlakte bereikte, wordt door S. geschat op 1,049 kilogrammen 

voor elke hectare. Nadere bijzonderheden aangaande dit alles vindt men in de 

Berichte der Deutschen chemischen Gesellschaft XI, SS. 482, 561, 174 en 1028. 

LN, 

Verhouding van kaliumpermanganaat tot sommige gassen. — Uit proef- 

nemingen van WANKLYN en COOPER (Philosophical magazine, 9, S. VI, p. 

288) is gebleken dat eene oplossing van 16 grammen van dit zout en 5 

Bk Ae daad 
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gram bijtende kali in een liter water door stikstofoxyd, als zij daarmede ge- 

schud wordt, oogenblikkelijk wordt aangegrepen en onder afscheiding van 

mangaandioxyd ontkleurd, hetgeen van eene opslorping van het gas vergezeld 

gaat. Kooloxydgas werkt op dezelfde wijze, maar veel langzamer, zoodat 

eerst. na verwarming der oplossing de werking duidelijk te voorschijn treedt. 

Ook waterstof wordt na verhitting gedurende eenige uren zeer duidelijk op- 

geslorpt. Stikstof en stikstof-orydule daarentegen bleven geheel zonder 

werking. LN. 

PLANTENKUNDE. 

Micrococcus, Bacterium, Spirillum, Vibrio. — Dr. cossarr rwarr heeft 

door eene reeks van- proefnemingen getracht uit te maken of Micrococcus een 

bepaalde vorm, dan wel een phase van het leven van een of ander gewoon 

Bacterium, b. v. van B. termo, is. Hij heeft echter nog niet kunnen ont- 

waren dat een micrococcus zich tot bacteriumstaafjes ontwikkelde en houdt 

miecrococcus dus voorloopig voor een onderscheiden vorm, ofschoon hij meent 

te moeten gelooven, dat toekomstige proefnemingen zullen bewijzen, dat 

micrococcus de spore is van een bacterium, die niet anders dan onder zeer 

bijzondere voorwaarden kan ontkiemen. Wat Spirillum aangaat, zoo hebben 

EWART en PATRICK GEDDES de groote overeenkomst in levensgeschiedenis tus- 

schen Spirillwm , Bactertum termo en Bacillus in het licht gesteld ; bij allen treft 

men niet alleen dezelfde afwisseling van den zich bewegenden en rustenden toestand 

aan , maar ook eene overeenkomstige verlenging tot draden , wier protoplasma zich 

verdicht tot sporen, die zich verdeelen en ontkiemen. Zij zijn van oordeel, 

dat de vormen, door de schrijvers als brio aangeduid, zijn: 1° zich zig- 

zagwijs verdeelende Bacilli, — 2° zwak gegolfde Bacilli, — of 3° on- 

ontwikkelde Spirllen, — en dat Vibrio dus niet langer als een geslacht 

mag gelden. (The Academy, Sept. 28, 1878, pag. 322.) 
D. ks 

AARDKUNDE. 

Nabootsing van de plooiing der aardlagen. — Men weet dat reeds in 1813 

Sir JAMES HALL deze plooiing door zijdelingssche drukking verklaarde en de wer- 

king daarvan ophelderde door stapels laken- of katoenen stoffen aan zulk eene druk- 

king bloot te stellen. Ten gevolge van de afkoeling der aarde is de lengte 

der aardstraal verminderd, en deze inkrimping van den aardbol moet een 

dergelijk uitwerksel hebben gehad. In den jongsten tijd hebben pAUBRÉR 
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(Compt. rendus, 25 Mars, 5—8 Avril 1875) en A. FAvRE (Bibl. univ. Ar- 

chiwes des sc. phys. et natur., 1878, p. 194) door nieuwe proeven, van dit 

beginsel uitgaande, deze werking nader trachten toe te lichten. Daar die 

van den laatsten zeer eenvoudig en gemakkelijk te herhalen zijn, vermelden 

wij deze hier. Favre gebruikte eene caoutchoucplaat van 16 millim, dikte, 

12 centm. breedte en 40 centim. lengte. Aan elk der beide uiteinden was een 

latje bevestigd. Nu werd die plaat uitgetrokken totdat zij eene lengte van on- 

geveer 60 centimeters had bereikt, en daarop, tusschen de beide latjes in, 

bedekt met een vochtige leemlaag, van 25 tot 60 millim. dikte. Door de 

daarop volgende samentrekking van het caoutchouc werd dan de leemlaag in 

plooien gelegd, en deze vertoonden, zooals uit de bijgevoegde afbeeldingen 

blijkt, in het klein geheel dezelfde vormen, welke van lagen in gebergten 

bekend zijn. Natuurlijk veroorlooft deze wijze van proefneming nog velerlei 

wijzigingen, waardoor de verkregen vormen ook in kleine bizonderheden de 

natuurlijke, werkelijk bestaande kunnen teruggeven. 

Nog op eene andere, evenzeer vernuftige wijze heeft de heer DE CHAN- 

COURTOIS hetzelfde doel zoeken te bereiken (Compt. rendus, 1878, LXXXVII 

p. 81.) Hij bezigt een caoutchouc-ballon, die hermetisch aan een buis met 

kraan verbonden is, blaast deze op en dompelt hem in gesmolten was. Is de 

ballon gelijkmatig met eene waslaag overdekt, dan laat men de lucht lang- 

zaam door de kraan weder naar buiten treden. Daardoor bootst men de in- 

krimping van den aardbol na, en er ontstaan in de zich samentrekkende was- 

laag rimpels, groeven, verdiepingen en verhoogingen, even als aan de aard- 

oppervlakte. HG. 

PHYSIOLOGIE. 

Toestand van de pupil gedurende den slaap. — Het is bekend dat de 

pupillen gedurende den slaap vernauwd zijn, maar de oorzaak daarvan was 

nog niet voldoende bepaald. RAEHLMANN en WITKOWSKI schrijven het ver- 

schijnsel toe aan de afwezigheid van de normale dilateerende prikkels. De 

gemiddelde wijdte van de pupil is volgens hen toe te schrijven aan een even- 

wicht van de dilateerende en contraheerende invloeden, en onder de eerste 

moeten in de eerste plaats gerangschikt worden de zintuigelijke indrukken, 

die door de verschillende centripetale zenuwen naar de hersenen worden ge- 

leid. Gedurende den slaap zijn die indrukken geheel of grootendeels opgeheven ; 

PFLÜGER schrijft daaraan het verschijnsel van den slaap zelven toe. Derhalve 

vernauwen de contraheerende invloeden de pupil gedurende den slaap, omdat 

anc tenonder 
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zij dan niet genoegzaam door de dilateerende worden tegengewerkt. (Dugors- 

REYMOND's Archiv, Phys. Abth., 1878. I en II.) D. L. 

DEERKUNDE. 

Pseudo-elektrische organen. — Reeds voor vele jaren (in 1845) deelde 

J. STARK te Edinburgh mede, dat hij van eenen visscher vernomen had, 

dat men, bij het aanvatten van een levenden rog (Raja cluvata) bij zijn 

staart, een schok bekwam. CH. ROBIN vond later werkelijk in den staart 

van roggen een orgaan, dat sedert het “pseudo-elektrisch orgaan” is ge- 

noemd, maar waarvan het niet gelukte het bewijs te leveren, dat daarvan 

werkelijk elektrische schokken uitgaan. Nog later is een dergelijk orgaan bij ver- 

schillende Mormyrus-soorten gevonden. Toen Prof. BABUCHIN uit Moskou zich 

in Eeypte bevond, verhaalde hem een zijner lieden, dat hij van zulk een 

visch een schok bad ontvangen. BABUCHIN onderzocht toen de zaak nader en 

bevond, dat, bĳ oplegging van den nervus ischradicus van een pad op het 

gedeelte van de lichaamsoppervlakte, waaronder het orgaan gelegen is, er 

gedurende vijf minuten gestadige kleine schokken in den poot werden opge- 

merkt. BABUCHIN sluit met te zeggen: “er zijn geen pseudo-elektrische orga- 

nen, maar alleen groote en sterke, kleine en zwakke elektrische organen” 

(Archiv. p. Physiologie, 1817, H. 3.) HG. 

Kunstmatige asymetrie. — Povcurr, die reeds vroeger gevonden had, 

dat de contractie der chromatophoren bij de visschen als gevolg eener reflex- 

beweging, uitgaande van de retina van het oog, optreedt, beproefde welken 

invloed eene eenzijdige verblinding op de kleuren van sommige visschen heeft. 

Bij de meeste aan de proef onderworpen visschen zag hij daarvan geenerlei ge- 

volg, bij anderen daarentegen wel, het duidelijkst bij een zalm. Deze werd 

aan de eene zijde zwart, aan de andere zijde wit. Tevens merkte hij op, dat 

zulk een visch steeds een scheeve houding aanneemt, in dier voege, dat het 

overgebleven oog naar beneden gericht is. Ook bij een Palaemon, waar hij 

een der oogen had weggenomen, nam hij hetzelfde waar. (Revue scientifique, 

29 Sept. 1877, p. 299.) HG. 

Violette oesters. — In den afgeloopen zomer vertoonden de oesters in het 

bekken van Arcachon eene violette kleuring. De heer prscousr heeft ontdekt, 

dat de oorzaak hiervan moet gezocht worden in de tegenwoordigheid van eene 

Floridee, Rytiphloea tinctoria AGARDH, met welker karmijnrood gekleurde 

sporen de oesters zich voeden. De daarin bevatte kleurstof is wel in zoetwa- 
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ter, maar niet in zeewater oplosbaar. Voor de gezondheid schadelijke eigen- 

schappen verkrijgen de oesters daardoor niet. (Compt. rendus, 19 Nov. 1877.) 

HG. 

Dubbelmonsters van Zeesterren. — GrArp wees er op, dat van de, ook 

langs de kusten van ons land, zoo menigvuldig voorkomende Astracanthion 

rubens, sommige exemplaren 6, in plaats van 5, armen hebben. Somtijds 

zijn twee armen door verdeeling van een enkelen ontstaan. Maar bij eenigen 

vond hij twee steenkanalen, uitloopende aan één madreporenplaat, maar die 

duidelijk door vergroeiing van twee madreporenplaten ontstaan was. COUCH 

zag eenmaal zulk een zeester met 8 armen en 3 madreporenplaten. (Compt. 

rendus, 19 Nov. 1877, p. 973.) ì HG. 

De komeetvorm der Asterien. — Onder dezen titel heeft HAFCKEL in het 

Zeits. f. wiss. Zoologie, 1878, XXX, suppl. p. 424, een opstel gepubliceerd, 

waarin hij, na eerst dergelijke waarnemingen van G. O. SARS (aan Brisinga) , 

van LÜTKEN en van KOWALEVSKY (aan verschillende soorten van Asteraecan- 

thion), van SEINROTH (aan Ophtactis virens) over het herstellingsvermogen 

van Asterien herinnerd te hebben, de merkwaardige wijze van herstelling uit 

een enkelen afgescheiden arm beschrijft. Het eerst (in 1866) zag MARTENS 

bij eenige exemplaren van Zinchia multiformis, dat zulks geschieden kan, 

en ook STADER heeft onlangs aan Labidiaster radiosus waargenomen, dat zich 

de armen vrijwillig van de schijf afscheiden, en dat aan den vrij geworden 

arm weder nieuwe armen uitbotten. HArcKer heeft nu in onderscheidene museën 

51 exemplaren gevonden, allen behoorende tot soorten van het geslacht Ophu- 

diaster, waaruit deze laatste wijze van herstelling ten duidelijkste blijkt. Alles 

duidt zelfs aan, dat deze afscheiding van armen bij sommige zeesterren eene 

normale wijze van vermenigvuldiging door verdeeling is. Eerst botten alleen 

nieuwe armen uit aan dat einde van den arm dat zich afgescheiden heeft. 

Eene lichaamsschijf met mondopening en madreporenplaat vormt zich eerst 

later. Aan de door hem gegeven beschrijvingen knoopt HAECKEL vervolgens 

nog eenige phylogenetische beschouwingen aan, waaromtrent wij naar het 

oorspronkelijke verwijzen, alleen hier nog aanstippende, dat hij daarin steun 

vindt voor zijne opvatting der Echinodermen als samengestelde wezens, die 

tot den worm-typus behooren. HG. 
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STERREKUNDE. 

De nieuwe ster in de Zwaan. — De in November 1876 door scHMIDT ont- 

dekte nieuwe ster in het sterrebeeld de Zwaan, is later nog door lord LIND- 

SAY en COPELAND op den 2-len en _3len September 1877, en door c. H. 

VOGEL op den 25sten October 1877, en den 13lenen 18len Februari daaraan- 

volgende spectroskopisch onderzocht. Daaruit blijkt in het algemeen dat deze 

ster, die aanvankelijk een samenhangend spectrum vertoonde, allengs haar licht 

zoo veranderd heeft, dat het eindelijk geheel monochromatisch is geworden, 

zoodat bij de laatste waarnemingen het spectrum alleen uit een groene streep 

bestaat. (Monatsbericht der Berliner Academie, 1878, April, p. 302.) 

HG. 

NATUURKUNDE. 

Eigendommelijke lichtverschijnsels bij onweder. — Te Winedeholm, niet 

ver van den zuidelijken oever der Westerzee, in Zweden, had den 25sten Juli 

1877, van 1u. 30m. ’s morgens tot 7 u. voormiddags, een onweder plaats, 

dat gevolgd werd door een tweede, hetwelk van 10 u. voormiddags tot 6 u. 

namiddags duurde. 

Ten 3 u. ’s morgens ging de rentmeester LAGERMANN naar buiten, en zag 

bij het terugkeeren den duim der linkerhand lichten. Hij streek met de rechter 

hand over de linker, en nu begonnen al de vingers der linkerhand te lichten. 

Omstreeks 8 uur, dus tusschen beide onweders, zag de heer LAGERMANN 

en een ander heer in het ZZ0., ongeveer 5 voet boven de watervlakte van 
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een meer, eene fladderende lichtmassa van roodachtige kleur, waarvan de lengte 

op 600 voet werd geschat. Dit verschijnsel herhaalde zich kort daarop, tel- 

kens met tusschenpoozen van eenigen minuten, nog driemalen. Deze lichtnevels, 

die telkens slechts een paar sekonden duurden, werden juist op die plaatsen 

gezien, waar anders in den regel de morgennevel boven het meer het laatst 

verdwijnt. 

De heer HILDEBRANDSON, die deze mededeelingen gedaan heeft in het 

Zeits. der Oestereich. Gesells. für Meteorologie, Bd. XIII p. 124, rekent deze 

verschijnsels tot de klasse der “phosphoresceerende bliksems” en “lichtende 

wolken’’, die hij als een soort van tusschenvorm tusschen waren bliksem en 

noorderlicht beschouwt, daar er werkelijk noorderlichtstralen beschreven zijn, die 

uit de wolken schenen voort te komen en deze lichtend maakten. (Der Na- 

turforscher, 1878, No. 302). HG. 

Optische eigenschappen van lijm, gom en dextrine in platen. — Platen 

van gewone gelatine polariseeren het licht, maar zeer onregelmatig. Om regel- 

matige polarisatieverschijnselen te verkrijgen, bezigde de heer A. BERTIN lijm- 

platen van omstreeks */, millim. dikte, verkregen op de bij de photographen 

gebruikelijke wijze. Eene tamelijk geconcentreerde, warme lijmoplossing wordt 

gegoten over eene glasplaat, vooraf gewasschen met ossen-gal, waardoor de 

aantrekking wordt tegengegaan, en omringd van een bordpapieren of houten lijst. 

Uit de aldus verkregen lijmplaten kunnen nu vierkante stukjes geknipt worden, 

die onder het polariseerend mikroskoop kunnen worden opgestapeld. Eén plaatje 

vertoont dan een zwart kruis, een tweede een zwarten ring, een derde doet 

dien ring rood kleuren, een vierde geeft twee ringen, waarvan de buitenste 

groen is, enz. tot drie ringen toe, wanneer het stapeltje lijmplaatjes min- 

stens 4,6 millim. hoog is. Dan vertoont het zich als een loodrecht éénassig 

kristal. Met een micaplaatje verbonden, vertoonen zich die ringen duidelijk 

negatief, als die van kalkspaath. 

Dezelfde waarnemingen herhalende aan blaadjes gom en dextrine, komen 

dezelfde ringen te voorschijn, doch nu leert de combinatie met het micaplaatje 

dat deze posttief zijn. 

De heer BERTIN toont aan, dat dit'verschil het gevolg is van de ongelijke 

wijze waarop zich genoemde stoffen bij het vast-worden gedragen , in dier voege 

namelijk dat, tijdens de samentrekking, in de lijmplaatjes eene drukking ont- 

staat, die loodrecht op de oppervlakte werkt, even als bij geperst glas, ter- 

wijl daarentegen bij gom- en dextrine-plaatjes juist het tegenovergestelde plaats 

heeft (Ann. de Chimie et de physique, 1878, T. XV p. 129). HG. 



WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 44 

Wrijvingtoonen. — Dezen naam geeft Dr. voN srroumAL (Habilitations- 

schrift, Würzburg 1878, en daaruit Naturforscher 1878, S. 377) aan de ge- 

luiden, welke, zooals bekend is, ontstaan wanneer een dunne staaf snel door 

de lucht wordt bewogen in eene richting, loodrecht of ongeveer loodrecht op 

hare lengte-afmeting, of ook wanneer een luchtstroom een dunne staaf of scher- 

pen kant treft. Met behulp van eene inrichting, die veroorloofde om allerlei 

staven en gespannen draden met willekeurige, doch gelijkmatige snelheid door 

de lucht te bewegen, heeft hij de wording dezer tonen nader onderzocht en 

gevonden : 

a. Dat de hoogte daarvan afhangt alleen van de snelheid der beweging 

en van de dikte der staaf, zoodat het trillingsaantal met de eerste rechtstreeks 

en bij cilindrische staven of draden met de tweede omgekeerd evenredig is. 

De lengte der staven of draden en de spanning dezer laatsten hebben geen 

invloed op de toonhoogte, evenmin de stof waaruit de staaf of draad be- 

staat. Met de lengte neemt de intensiteit der tonen toe. 

b. Dat bij gespannen draden de eigen trillingen daarvan slechts in zoover 

invloed hebben op den voortgebrachten toon, dat zij dien versterken, zoodra 

de wrijvingtoon met dien der snaar of met een harer boventonen samenvalt. 

Voor theoretische beschouwingen en nadere bijzonderheden moeten wij naar 

de aangegeven bronnen verwijzen. LN. 

Eene subjectieve waarneming van warmte. — Eer ijzeren staaf, van 1 meter 

lang en 8 cM. middellijn, steunde met het eene einde tegen een groote ijzeren 

wig, welke met kracht moest ingedreven worden. Daartoe werden tegen het 

andere einde zware hamerslagen gericht. De werkman, die de staaf met beide 

handen vasthield, verklaarde dat hij bij elken slag haar warm voelde worden 

en zich dadelijk weer afkoelen. Een ervaren waarnemer greep nu op zijne 

beurt de staaf en voelde hetzelfde. Hij schatte de temperatuur-vermeerdering 

op omstreeks 35° C. HrrN deelde deze waarneming mede aan de Académ?e 

des sciences, in hare vergadering van 7 October Il. en voegt er bij dat, daar 

deze temperatuur-verhooging onmogelijk werkelijk kon zijn, het daaruit blijkt 

dat geluidstrillingen onder bepaalde voorwaarden in de menschelijke huid het 

gevoel van warmte kunnen teweegbrengen, evenals eene plotselinge drukking 

op ons oog daarin de gewaarwording van licht te voorschijn roepen kan. 

LN, 

Hooren met twee ooren. — Prof. s. P. THOMPSON, te Bristol, heeft (Phil. 

Mag. 5 S. VL p. 383) een vervolg geleverd op zijne mededeelingen aangaande 
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dit onderwerp, waarvan wij in een vorigen jaargang van dit bijblad bericht 

hebben gegeven. Zijne proefnemingen en hare uitkomsten zijn voor een kort 

uittreksel volkomen ongeschikt Wij moeten ons dus vergenoegen met daarop 

hier de aandacht te vestigen, daar zij ons voorkomen zeer belangrijk te zijn, 

in de allereerste plaats voor de physiologie van het gehoororgaan. 

LN. 

SCHEIKUNDE. 

Nieuwe eenvoudige methode om zilver te ontdekken. — De te onderzoe- 

ken zelfstandigheid wordt met een weinig water overgoten, of als oplossing 

in een bekerglas gebracht, en daarop er een stukje sodium-amalgama, zoo 

groot als een graankorrel, in geworpen. Nu wordt het bekerglas, zoodra mo- 

gelijk overdekt met een stuk wit papier of een porseleinen plaat, beiden vooraf 

bevochtigd met een zwak zure oplossing van salpeterzuur zilver. De tegen- 

woordigheid van arsenicum wordt aangewezen door het zwart worden van het 

papier of porselein. Antimonium heeft wel is waar een dergelijke reactie, 

maar deze vertoont zich niet of zeer zwak, wanneer men vooraf bij het te 

onderzoeken vocht een alkali heeft gevoegd. De aanwezigheid van organische 

stoffen heeft geen invloed. (Chem. News, 4 Oct. 1875, uit Americ. Journ. of 

Pharm. VIT p. 126). HG. 

De chemische elementen. — In den laatsten tijd heeft NORMAN: LOCKYER 

bij verschillende gelegenheden luide zijne overtuiging, op de uitkomsten der 

spectraalanalyse gegrond, uitgesproken, dat in de eerste plaats calcium en 

daarnevens nog een aantal andere, tot nog toe als enkelvoudig bekende stoffen, 

wezenlijk samengesteld zijn. Het laatste deed hij dit in een brief aan DUMAS, 

welken deze in de zitting van 4 Nov. Il. der Académie des sciences voorlas, en 

waarin hij spoedig de mededeeling van nadere bijzonderheden en photographieën 

toezegt. LN, 

PLANTENKUNDE. 

Verhouding der spleetopeningen der bladeren tot hunne uitwaseming. — 

Een vernuftig middel om uit te maken hoe groot het aandeel is, dat ver- 

schillende deelen der bladoppervlakte aan de uitwaseming der bladeren nemen, 

is door den heer MERGET uitgedacht en aangewend. Hij bedekt namelijk de 

EE 
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boven- en ondervlakte der bladeren met stukken papier, die doortrokken zijn 

met eene oplossing van een mengsel van iĳzerchloruur en palladiumochloruur. 

Geheel droog zijnde, is zulk papier geelachtig wit, maar die tint verdonkert 

zich allengs tot zwart toe, naarmate het vochtiger wordt. Wil men de ver- 

kregen tint fixeeren, dan is daartoe eene wassching in eene oplossing van 

ijzerchlorid voldoende. Het is duidelijk dat men met behulp eener bedekking 

met zulk papier gemakkelijk de plaatsen vindt, waar de uitwaseming het grootst is. 

Het slotresultaat, waartoe de heer MERGET langs dien weg is gekomen, 

is: dat wel is waar zoowel door de cuticula als door de stomata waterdamp 

wordt uitgewasemd, maar dat naarmate de bladeren groeien, de cuticula, 

dikker wordende, minder waterdamp uitwasemt, en eindelijk daarmede geheel 

ophoudt, terwijl daarentegen, zoodra de bladeren volgroeid zijn, er nog al- 

leen uitwaseming door de stomata plaats heeft. Ter plaatse der nerven, waar 

zich geen stomata bevinden, blijft het papier onverkleurd. Draagt het blad 

alleen aan de ondervlakte stomata, dan geeft de bovenvlakte geene of slechts 

eene geringe verkleuring. Het omgekeerde heeft plaats in die gevallen, waar 

alleen de bovenvlakte van stomata voorzien is. Verder merkte hij nog op, 

dat de levendigheid der uitwaseming, zichtbaar aan de verkleuring van het 

papier, toeneemt met den rijkdom der weefsels aan chlorophyl. (Compt. Rendus 

LXXXVII, p. 293). HG. 

Verschillend gekleurd licht in zijn invloed op het plantenleven. — PAUL 

BERT heeft aan de Academie des sciences, in hare zitting van 4 November Il. , 

eene verhandeling aangeboden over dit onderwerp, waarin hij tot de belang- 

rijke slotsom komt, dat tot het plantenleven stralen van allerlei golflengten, 

en niet, zooals velen meenden, slechts een bepaalde groep daarvan, onmis- 

baar zijn. LN. 

Planten, geconserveerd in zout water. — ALPH. DECANDOLLE vestigt 

(Archives de Genève en daaruit les Mondes XLVII, p. 427) de aandacht op den 

merkwaardigen toestand van bewaring , waarin een tak van een koffieboom met nog 

groene vruchten zich bevonden, welke voor meer dan 50 jaren uit Martinique wa- 

ren overgezonden in een toegelakte bokaal, die, naar men meende, enkel met eene op- 

lossing van keukenzout was aangevuld. Proeven in dien tijd met de bewaring 

van plantendeelen in zulk een oplossing gedaan, hadden altijd geheel onvol- 

doende uitkomsten opgeleverd. Nu in den laatsten tijd is echter door een analyse 

van het vocht gebleken, dat het niets anders was dan eene oplossing van 

keukenzout, door witkoken van lucht beroofd, en toen nog warm in de flesch 

gebracht en zorgvuldig van de lucht afgesloten. LN, 
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PHYSIOLOGIE. 

Invloed van de doorsnijding der secretiezenuwen op de zweetklieren en 

de speekselklieren. — LucHsinGeER heeft aangetoond dat, als men bij eene 

kat een der nervi ischiadici doorsnijdt en dan chlorhydras pilocarpini onder 

de huid inspuit, op den dag zelven der doorsnijding óók aan de pulpa digi- 

torum van den betrokken poot eene overvloedige zweetafscheiding ontstaat, 

maar dat, indien de injectie zes dagen na de doorsnijding geschiedt, die pulpa 

digitorum van de algemeene zweetafscheiding uitgesloten blijft. VULPIAN nu 

heeft onderzocht of datzelfde ook plaats heeft met de speekselafscheiding door 

de glandula submaxillaris, waarvan wij de zenuwen, die de afscheiding er 

van opwekken, goed kennen, en waarop de Jaborandi en zijn alcaloide, de 

pilocarpine, ook invloed oefenen. Zijne op honden genomen proeven toonen 

aan, dat, nadat de halsstreng van den nervus sympathicus doorgesneden, het 

bovenst ganglion cervicale weggenomen en bovendien de nervus lingualis door- 

gesneden is boven het punt waar de chorda tympani die zenuw verlaat, een 

aftreksel van jaborandibladeren of de pilocarpine nog verscheiden dagen lang 

op de afscheiding der glandula submaxillaris blijft werken. Of dit verschil toe 

te schrijven is aan eigenaardigheden in den fijneren vorm der zweetklieren en 

der onderkaaksklier, of wel daaraan, dat de door de doorsnijding der zenu- 

wen veroorzaakte wijziging in den bloedsomloop eene andere werking uitoefent 

op de enkelvoudige dan op de samengestelde klieren, of eindelijk, dat de groote 

menigte zenuwcellen, die, ’t zij geïsoleerd ’t zij tot ganglien opeengehoopt, over 

de geheele lengte van de afscheidingszenuwen der onderkaaksklier verdeeld 

liggen, wellicht beletten dat de doorgesneden zenuw spoedig zijne prikkel- 

baarheid van een plaats der doorsnijding af tot haar pheripherisch uiteinde ver- 

liest, — daarover brengt vULPIAN geen beslissend oordeel uit, ofschoon hem 

de laatste verklaring de waarschijnlijkste voorkomt. (Compt. rend., Tom. 

LXXXVII, pag. 350). 

Diede 

DIERKUNDE. 

Het gebrom der vliegende insekten. — Op grond van de proeven van 

CHABRIER, BURMEISTER, LANDOIS @, a. wordt het brommen der insekten toe- 

geschreven aan de trillingen der lucht, die wrijft tegen de randen der stig- 

mata van den thorax, onder den invloed van de spieren, die de vleugels be- 

ET ETE EE EE EV 
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wegen. De vleugels zelven zouden tot het brommen rechtstreeks weinig 

bijdragen, en alleen het geluid eenigszins wijzigen. De heer 5. PERrZ nu toont 

aan, dat wanneer men de vleugels van een vlieg aan elkander kleeft (cra- 

BRIER), wel is waar het brommen niet geheel opgeheven wordt, maar dat 

die vleugels daardoor ook niet onbewegelijk worden gemaakt, en dat het 

brommen wel degelijk ophoudt, wanneer men de beweging der vleugels in de 

gewrichten volstrekt belet, — voorts dat noch het wegnemen der schubjes, 

waarmede de omtrek der stigmata voorzien is (CHABRIER), nog eenige andere 

beleediging der stigmata, noch zelfs het hermetisch sluiten van deze (BUR- 

MEISTER), het brommen doen ophouden. Volgens zijne waarnemingen (waar- 

naar wij verwijzen) is bij de Diptera en Hymenoptera het brommen een ge- 

volg van trillingen, waarvan de vleugelgewrichten de zitplaatsen zijn, terwijl 

het geluid min of meer gewijzigd wordt door de wrijving der vleugels tegen 

de lucht. Bij de forsch vliegende Lepidoptera, zooals de Sphingiden, en bij 

de Libelluliden hangt het zachte en weeke geluid, dat zij bij het vliegen maken , 

alleen van die wrijving af. (Compt. rend. Tom. LXXXVII, pag. 378). 

D. L. 

Voortplanting der bijen. — Volgens de ‘t eerst door DZIERZON geopperde 

en vrij algemeen aangenomen meening, is een bevrucht ei van eene bijënko- 

ningin een vrouwelijk (werkbij- of koninginnen) ei, — een onbevrucht een 

mannelijk ei. Zelfs zegt men dat eene koningin naar willekeur een mannelijk 

of een vrouwelijk ei zou kunnen leggen. Die hypothese is vooral uitgevonden 

tot verklaring van een tot dusver onbetwist feit, n.l. dat eene italiaansche 

koningin, bevrucht door een duitsch mannetje, bastaardwijĳfjes, maar zuiver 

duitsche mannetjes zou voortbrengen. Was een duitsche koningin door een 

italiaansch mannetje bevrucht, dan zou het omgekeerde plaats hebben, en 

zouden zuiver italiaansche mannetjes worden geboren. De heer PEREZ nu heeft 

300 mannetjes onderzocht uit een korf, waarin een koningin zuiver italiaansch 

en door een fransch mannetje bevrucht was. Van die 300 waren 161 zuiver 

italiaansch, 66 bastaarden, en 83 fransch, — waaruit ten duidelijkste volgt 

dat de mannelijke eieren even goed als de vrouwelijke binnen de moeder met 

het mannelijke zaadvocht in aanraking komen en daardoor worden bevrucht, 

zoodat de theorie van DZIERZON volkomen overbodig zoude worden. (Compt. 

rend. Tom. LXXXVII, pag. 408). 

Wij mogen echter niet nalaten te doen opmerken, dat de parthenogenesis 

der bijen, sedert de onderzoekingen van LEUCKART en Vv. SIEBOLDT, die haar 

ook bij wespen vond, ter nauwernood nog eene hypothese mag worden ge- 
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noemd, uitgedacht om de waarnemingen van DZIERZON te verklaren. Er 

zouden nog geheel andere gronden dan die door Perez zijn ingeroepen , moe- 

ten worden aangevoerd, om het bestaan eener parthenogenise te ontkennen. 

D. L. 

Zenuwstelsel der Cestoden. — ScHreFFERDECHEN heeft bij lintwormen 

twee zijdelingsche, door hem het eerst waargenomen, strengen voor vermoe- 

delijke zenuwen gehouden. In een dezer dagen verschenen geschrift van Prof. 

F. STENDENER te Halle, over het fijnere maaksel der Cestoden, uitgegeven 

door de Naturforschende Gesellschaft zu Halle, vindt men, behalve meer, 

ook eene beschrijving dezer zijdelingsche strengen, die sr. bij alle door hem 

onderzochtige Cestoden (meerendeels Taenien), behalve bij Cariophyllaeus 

mutabilis, waarnam. Aan lengte- en dwarssneden van vooraf goed verharde 

praeparaten bleek, dat de strengen uit een soort van netwerk bestaan, in 

welks mazen zeer fijne evenwijdig loopende vezelen bevat zijn. Van cellen of 

kernen was geen spoor te zien. In de afzonderlijke leden anastomoseeren deze 

strengen niet. Alleen in den zoogenaamden kop, op de hoogte der zuignap- 

pen, vereenigen zij zich en vormen daar een kleine aanzwelling. Daarin waren 

kernen met kernlichaampjes herkenbaar. Het gelukte sr. echter niet de cellen 

te zien, waartoe deze kernen behoorden. Ofschoon nu ware gangliencellen nog 

niet zijn aangewezen, zoo acht sr. het toch zeer waarschijnlijk, dat men hier 

met een zenuwtoestel te doen heeft. (Zeits. f. Mikroskopie, 1817, p. 53.) 

HG. 

Rozoön. — In de onlangs gehouden vergadering van het duitsche geolo- 

gisch genootschap deelde Dr. HORNSTEIN mede dat professor MöBIus door het 

onderzoek van talrijke exemplaren van Mozoön tot de overtuiging was geko- 

men, dat dit een anorganisch produkt is. Bij den sedert lang bestaanden strijd 

over de ware natuur van Eozoön legt zekerlijk het getuigenis van MÖBIUS, 

die zoöloog is, een groot gewicht in de schaal ten gunste der laatste op- 

vatting. Zijne onderzoekingen zullen worden medegedeeld in Dl, 5 en 6 der 

Palaeontographica. HG, 

NEET 
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STERREKUNDE. 

Veranderingen in de groep der Plejaden. — Een der opmerkelijkste voor- 

werpen aan den hemel is het Zevengesternte of de Plejaden. Alleen de 6 of 7 

grootere sterren in die groep zijn met het bloote oog zichtbaar, maar wan- 

neer men haar door een kijker beziet, dan klimt het getal sterren met het 

vermogen van den kijker. Terwijl GALILAEI met den zijnen er 36 telde, heeft 

men met de sterke kijkers van onzen tijd er eenige honderden in ontdekt. 

Worr heeft in zijne kaart der Plejaden 571 sterren geteekend, TEMPEL 

niet minder dan 653, die alle binnen een cirkel met een straal van 41° 20’ 

bevat zijn. Nu onlangs heeft de heer TORVALD KöHL eene mededeeling gedaan, 

volgens welke een 3-tal der sterren, die vroeger als tot de voornaamste der 

groep behoorende werden beschouwd, hetzij geheel of bijna geheel opgehouden 

hebben ook met goede kijkers zichtbaar te zijn, terwijl andere daarentegen in 

lichtsterkte zijn toegenomen. (Wochens. f. Astron., Meteor., u. Geogr., 

1878 No. 45). HG. 

NATUURKUNDE. 

Dunne goudlaag. — Het gelukte den heer OUTERBRIDGE langs den galva- 

nischen weg koperblad met eene samenhangende goudlaag te bekleeden, welke , 

blijkens de weging voor en na de vergulding, slechts de dikte van 4 : 2798000 

E. duim (!,0gooo millim.) had (Beibl, zu den Ann. d. Phys. u. Chemie, 

1878 No. 8). HG. 

Invloed der gloeihitte op water in nauwe glasruimten. — Met het oog op 

de gevallen waarin water in holten van gesteenten wordt aangetroffen, bracht 

3 
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Fr. PFAFF 8—10 milligr. water in een stuk van een dikke thermometerbuis , 

smolt deze aan het eene einde toe en sloot de andere opening met een klei- 

nen iĳzeren cylinder en poeder van gegloeiden speksteen. 

Werd nu deze kleine toestel in eene drievoudige Bunsensche gaslamp ver- 

hit, tot roodgloeiing van het ijzer, dan bevond men dat alle glasbuizen, nadat 

de gloeiing een half tot één uur voortgezet was, tot op het dubbele van hun 

doormeter waren uitgezet, en dat het glas tot op de helft zijner dikte van bin- 

nen naar buiten in eene poreuze, sneeuwwitte, ondoorschijnende massa was 

veranderd, die nog tamelijk vast was en zich slechts moeilijk van het glas 

liet scheiden. Onder het mikroskoop liet zich daarin geen kristallinische struc- 

tuur erkennen; toch polariseerde zij het licht, wellicht ten gevolge van ster- 

ken druk of snelle afkoeling. Eene door HILGER verrichte bepaling leerde 

dat in de sterk gedroogde massa 9,7 proc. water was bevat, terwijl de bui- 

tenlaag der glasbuis 5,3—5,6 proc. bevatte. Hieruit volgt dat zich, onder 

sterken druk en bĳ roodgloeïhitte, waterhoudende silicaten kunnen vormen. 

Slechts in één geval was na de proef nog duidelijk vloeibaar water in het buisje 

bevat, naar schatting ongeveer !/, van de eerst daarin bevatte hoeveelheid, Dit ge- 

val leert derhalve dat zelfs bij roodgloeihitte vloeibaar water in een gesloten 

glazen buis kan blijven bestaan. Dit laatste resultaat werd ook verkregen bij 

eenige proeven met een nauwe buis van bergkristal (Beibl. zu den Ann. d. 

Phys. u. Chemie, 1878, No. 8, p. 485). HG. 

Temperaturen van vlammen. — Rosserrr heeft, met behulp van een klein 

thermo-elektrisch element van platina en iĳzer, van een aantal vlammen de 

temperaturen in de meest belangrijke gedeelten bepaald. (4! nuovo cimento, 

Ser. 3, T. IV, p. 70 en Naturforscher, XI, S. 444). Voor een volledig ver- 

slag naar de aangegeven bronnen verwijzend, teekenen wij hier de meest al- 

gemeen belangrijke onder zijn uitkomsten kortelijk aan. 

1. Aan eene gewone, niet lichtende Bunsenvlam onderscheidt hij vier lagen : 

de donkere kern, een blauwen mantel, een violetten mantel en eindelijk nog 

daaromheen een blauwe scheede. De temperatuur der eerste wisselt af tus- 

schen 200’ en 250° C.; die van den tweeden is gemiddeld 1130’; van den 

derden is die 1263°; van de vierde is die op een afstand van 1 cM. van den 

branderrand 1250’ en rijst in hooger gelegen deelen tot 1360°. 

2. Werden van diezelfde Bunsenlamp de luchtopeningen gesloten, dan be- 

droeg de temperatuur van de donkere kern beneden omstreeks 280”. Op hoogere 

punten neemt die toe tot aan de spits, waar zij in die van den lichtmantel 

overgaat. Deze laatste bedraagt ongeveer 1050°. In de ‘buitenste, blauwe 
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scheede, die slechts om het benedendeel der vlam duidelijk is te onderschei- 

den, bedraagt de temperatuur overal 1300’, 

3. Van een waaiervormige gasvlam uit een gewonen brander (van welke soort 

wordt niet gemeld. Reft) bedroeg de temperatuur aan de randen van het lich- 

tende deel omstreeks 1100° en in het midden daarvan 1150’. 

4, De vlam eener stearinekaars gaf in de blauwe scheede, welke het onderste 

deel der vlam omgeeft, een temperatuur van 770°. Temperatuur even boven 

de pit 640°, daarboven aan de spits van de donkere kern 840°, van den 

lichtkegel op dezelfde hoogte 940. 

5. De temperatuur van eene petroleumvlam, die in een cylinder brandt, is 

in het lichtende deel 4030°. Zonder cylinder geeft de walmende rand 780°, 

het lichtende deel 929® en beneden 835. 

6. Van een alkoholvlam is de temperatuur, van beneden naar boven gaande 

van 900° aan de basis tot 1180’ aan de spits. Het watergehalte van den 

alkohol heeft, als het niet te groot is, zoo geringen invloed, dat tusschen 

bovengenoemde temperaturen geen merkelijk onderscheid was waar te nemen 

bij het gebruik van alkohol van eene dichtheid van 0,912 of 0,8225. 

De uitkomsten onder 2 en 3 vermeld, komen , als men de verschillende licht- 

kracht van beide vlammen bij gelijk gasverbruik in aanmerking neemt, met 

elkander niet wel overeen. Misschien zijn de metingen, onder 3 vermeld, door 

de hoogstgeringe dikte der vlammen te laag uitvallen (Reft). LN. 

Een volumenhygrometer beschrijft Fr. SCHWACKHÖFER in het Zeitschrift 

der Österr. Gesellschaft für Meteorologie, XIII, S 241. Eene hoeveelheid der 

op hare gehalte aan waterdamp te onderzoeken lucht wordt nauwkeurig ge- 

meten, daarop door geconcentreerd zwavelzuur van dien damp beroofd en weder 

gemeten. Het verschil geeft na behoorlijke herleiding het gezochte gehalte dade- 

lijk in volumen aan. LN, 

Elektrische photometer. — Dewar heeft pogingen aangewend om eene prak- 

tische toepassing te geven aan den voorslag van EDMOND BECQUEREL , die elek- 

trische stroomen verkreeg, toen hij een van twee met een voor het licht ge- 

voelige laag bedekte en in een geleidend vocht gedompelde metaalplaten door 

licht liet bestralen. Het gelukte B. niet om naar dit beginsel een vertrouw- 

baren photometer samen te stellen. Dit schijnt ook met prwaR tot nogtoe even- 

zeer het geval te zijn. Toch bevat zijne voorloopige mededeeling dienaangaande 

(Proceedings of the royal Society, XXVII p. 354) een aantal belangrijke feiten. 

LN. 
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Een verbetering aan den telephoon. — Du' moncrrL heeft aan de Académie 

des sciences, in hare zitting van 18 November 1l., eene door C. ADER uit- 

gevonden verbeterde inrichting van het spreekapparaat des telephoons aan- 

geboden en in werking vertoond, waarvan de spraak tot op 5 Meters afstand 

van den toestel hoorbaar is en dus in elk vertrek of zelfs in een niet te groote 

zaal overal kan verstaan worden, De uitvinder noemt dezen toestel een élec- 

trophone. Het is een trommel van 15 cM. middellijn, waarop een vlies van 

perkarentpapier is gespannen; onderaan zijn tegen dit vlies 6 plaatjes blad- 

ijzer bevestigd van tien mM. lang en twee breed, op elk dier plaatjes werkt 

een mikroskopisch hoefijzervormig elektromagneetje, waarvan de ijzerkern slechts 

2 mM. middellijn heeft. De omwindingen daarvan zijn onderling en door de 

gewone telephoongeleiding met een mikrophoon in een afgelegen vertrek ver- 

bonden, terwijl drie Lechanché-elementen in die stroombaan zijn geplaatst. 

LN. 

Uitzetting van eene leidsche flesch bij de lading. — Durer zond aan de 

Académie des sciences, in hare zitting van 25 November 11., bericht van de 

volgende proefneming. Hij sloot eene leidsche flesch (hoe groot wordt niet 

gemeld) in een glazen omhulsel, dat eindigt in een thermometerbuis en ge- 

heel met een geleidend vocht is gevuld. Zoodra de flesch geladen wordt, ziet 

men het vocht in de buis stijgen. Bij de ontlading daalt het weder. 

JAMIN herinnerde hierbij hoe GOv1, nu omstreeks tien jaren geleden, toen 

hij een leidsche flesch geheel met vocht had gevuld dat in een nauwe glas- 

buis uitkwam, dit vocht zag dalen bij de lading der flesch. Govr had dit toen 

aan eene samentrekking van de vloeistof toegeschreven. LN. 

GEOLOGIE. 

Ouderdom van den ouden rooden zandsteen. — In de vergadering der Geo- 

logical Society van 19 Juni j. 1. hield de heer J. CLIFTON WARD eene voor- 

dracht: On the Physical History of the English Lake-district. Daarin toonde 

hij onder anderen aan, dat de zoogenaamde periode van den ouden rooden zand- 

steen (een gedeelte der devonische periode) eene periode van denudatie (af- 

slijting) is geweest, die zich voortzette in de steenkolenperiode, waarop eene 

daling onder de zee volgde, zoodat misschien de geheele streek gedurende het 

maximum van daling in het oudere steenkolentijdperk door de zee overdekt 

is geweest. Later weder daarboven verrezen, is zij waarschijnlijk nooit weder 

daaronder bedolven geworden, maar voortdurend blootgesteld geweest aan de- 
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nudatie, ten gevolge van atmospherische invloeden. Op grond nu van de machtig- 

heid der sedimentlagen en van het bedrag der denudatie, schat de heer wARD 

den tijd, die verloopen is sedert het begin der vorming van den ouden rooden 

zandsteen, op 62 millioenen jaren. (Philos. Magazine 1878, p. 8313). 

HG. 

ANTHROPOLOGIE. 

De wijsheidskies bij den mensch. — “Het schijnt,” zegt DARWIN in zijn 

Descent of Man, “alsof de laatste kies of wijsheidskies er toe neigt om bij 

de meer geciviliseerde rassen rudimentair te worden.” Met het oog daarop 

heeft MANTEGAZZA 1249 schedels, met terzijdestelling van de te oude of te 

jonge of onvolkomene, uit de verzameling in het nationaal anthropologisch 

museum te Florence onderzocht, waarvan 844 afkomstig waren van heden- 

daagsche hoogbeschaafde natiën, 277 van hedendaagsche lagere rassen, en 128 

behoord hadden aan Romeinen, Etrusken, Phoeniciers en andere volken der 

oudheid. Hij bevond dat de wijsheidskies meermalen afwezig is bij de hoogere 

dan bij de lagere rassen, t. w. bij 42,42 proc. van de eerste en bij 19,86 

proe. van de laatste, Echter bevond hij ook, dat atrophie van de derde kies 

minder vaak bij de hoogere dan bij de lagere rassen voorkomt, nl. bij 10,90 

proc. van de eersten en bij 20,58 van de laatsten. Al de abnormale gevallen 

te zamen genomen, bleken bij de lagere rassen de normale en abnormale 

nagenoeg gelijk te staan, t. w. 49,46 abnormale tegen 50,54 normale, terwijl 

bij de hoogere rassen 62,91 abnormale gevallen tegenover 37,09 normale 

vond. Ten aanzien van de derde kies staan de oude schedels midden tus- 

schen die der hedendaagsche hoogere en lagere rassen. -— In verband met 

dit onderwerp deelt MANTEGAZZA ook mede, dat volgens zijne onderzoekingen 

de derde kies bij 51,35 proc, van de schedels der hedendaagsche hoogere 

rassen drie wortels bezat, dat datzelfde voorkwam bij 45,20 proc. van de 

hedendaagsche lagere rassen, alsmede bij 40,43 proc. van de oude typen. 

Tanden met vier wortels zijn veelvuldiger bij schedels van moderne hoogere 

rassen dan bij andere. Ook met wijsheidskiezen met twee wortels is dat het 

geval. Daarentegen komt een enkele wortel veelvuldiger voor bij lagere rassen. 

Het zeer zeldzame, zoo niet eenige, geval van een wijsheidskies met vijf wortels 

werd bij een modernen schedel van een hoog type aangetroffen. — In de on- 

derkaak heeft de derde kies, onafhankelijk van alle rasverscheidenheid , meest 

altijd twee wortels, maar in enkele gevallen, en dan alleen bij hoogere typen , 

vier. (The Academy, Nov. 23, 1878 pag. 503). 

D; 'L 
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Osteologie der Atjinezen. — Dr. RrccARD1 heeft een schedel van een Atjinees 

in het museum te Florence bestudeerd. De index van den schedel is 76,24; 

gevolgeliĳjk behoort die schedel tot de subdolichocephale van PAUL BROCA, of 

tot de orthocephale van HUXLEY. De eenige Sumatraansche schedels, die RIC= 

CARDI met zijn Atjineeschen schedel kon vergelijken, zijn zeven schedels, door 

BARNARD DAVIS beschreven. Daarvan is echter geen enkele van een Atjinees ; 

die er het meest nabij komt, is de schedel van een Battak. Uit eene verdere 

vergelijking met schedels van andere oostersche volken komt RICCARDI tot het 

besluit, dat zijn Atjineesche schedel veel verschilt van dien der Maleiers, 

maar daarentegen zeer nadert tot dien der Dayaks, en ook eenige overeen- 

komst vertoont met dien der Chineezen, ofschoon er een aanmerkelijk verschil 

bestaat tusschen den Atjineeschen schedel en de Chineesche schedels, wat be- 

treft den vorm van de orbita, de aangezichtsbeenderen en de onderkaak. 

(The Academy Nov. 28, 1878, pag. 504). — De vergelijking van een enkelen 

schedel met andere heeft ongetwijfeld slechts beperkte waarde , maar wij meenden 

toch dit referaat te moeten opnemen , omdat daardoor wellicht aanleiding kon ge- 

geven worden om in ons vaderland de aandacht van hen , die in de gelegenheid zijn 

schedels van Atjineezen — welke hier zeker overvloedig voorhanden zijn, althans 

kunnen zijn, — te onderzoeken, op de ethnologie der Atjineezen te vestigen. 

Het is anders te vreezen dat de Italianen en andere volken, die met de Atji- 

neezen hoegenaamd niets te maken hebben, ons in de bekendheid met dat 

volk zullen vooruit komen, evenals het nu reeds te vreezen staat dat ver- 

scheidene andere Europeesche volken in bekendheid met Nieuw-Guinea, — 

waarop Nederland anders de naaste betrekking heeft — en in de voordeelen 

aan die bekendheid verbonden, ons zullen overvleugelen. 

D. 

PLANTENKUNDE. 

Soort van licht, vereischt voor groeiende planten. — P. Brrr bevond 

dat, terwijl planten, met groen glas overdekt, ophielden te groeien en weldra 

stierven, die, welke overdekt waren met rood glas, voortgingen te leven en 

zich te ontwikkelen, ofschoon niet zoo krachtig als onder normale omstan- 

digheden. Zijne glasplaten spectroskopisch onderzoekende, vond hij dat het 

rood glas de gele en al de meest breekbare gedeelten van het spectrum 

tegenhield en alleen aan de oranje en roode stralen doorgang verleende, — 

terwijl het groene glas alle stralen, met uitzondering van de minst breek- 

bare drie vierden der roode stralen, doorliet. Derhalve moesten de voor 
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het plantenleven meest noodzakelijke lichtstralen besloten zijn in dat gedeelte 

van het rood, dat door de groene glazen niet werd doorgelaten, maar door 

deze geabsorbeerd werd. Brrr vergeleek nu het absorbtievermogen van zijn 

groen glas met dat van eene verdunde oplossing van chlorophyl. Dit laatste 

hield een klein gedeelte van de roode stralen tegen, t. w. dat tusschen B. en C. 

Daar hiĳĳ geen groen glas kon bekomen met zulk een beperkt absorbtie- 

vermogen, maakte hij een kast met wanden van dubbel kleurloos glas, van 

welke wanden de nauwe tusschenruimten gevuld waren met de boven genoemde 

oplossing van chlorophyl. Planten, in deze kast geplaatst, ofschoon volkomen 

voor het licht toegankelijk, hielden op met groeien en stierven even spoedig 

als die onder groene glazen. Op die wijze was de aard der lichtstralen, die 

voor het leven der plant onontbeerlijk zijn, bepaald. Die stralen zijn evenwel 

nog niet geheel voldoende, want planten, onder rood glas gekweekt, tieren 

niet zoo goed als die, waarop het volle gemengde licht valt. Er blijft dus 

altijd nog te onderzoeken overig. (Zhe Academy, Dec. 14, 1878, pag. 565.) 

Dl 

DIERKUNDE. 

Het stemorgaan der Cigalen. — Sedert RÉAUMUR voor het eerst den toe- 

stel beschreef waarmede de mannelijke Cigalen hun zoogenaamden zang voort- _ 

brengen, zijn er nog steeds eenige twijfelingen blijven bestaan aangaande de 

verrichtingen van de verschillende deelen van dien toestel. Die twijfelingen 

kunnen nu als opgeheven worden beschouwd door een zeer uitvoerig ontleed- 

kundig en experimenteel onderzoek van den heer G. CARLET , professor te Greno- 

ble, en door hem medegedeeld in de Revue scientifique van 1 December 1877, 

waarbij ook eene vergroote afbeelding van den toestel gevoegd is. Wij kun- 

nen hem hier in die beschrijving niet geheel volgen. Genoeg zij het te ver- 

melden, dat volgens den heer cARLET het eigenlijke deel, waardoor de toon 

ontstaat, het trommelvlies (timbale) is, dat door de snelle bewegingen van een 

sterke daaraan ingeplante spier in trilling wordt gebracht; het aldus ont- 

stane geluid wordt gewijzigd door den zoogenaamden spiegel (miroir van RÉAUMUR) 

en het geplooide vlies , die in medetrilling geraken , hetgeen versterkt wordt door 

de holte welke het orgaan bevat, die als resonator werkt. Carrer heeft zelfs 

gepoogd dien zangtoestel kunstmatig na te bootsen. Het met dit doel ver- 

vaardigde werktuigje heeft iets van de bekende, gelukkig thans weder bijna 

vergeten cri-crí, HG. 
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Stemorgaan bij Scorpioenen. — In de September-vergadering van het ento- 

mologisch gezelschap te London, deelde de heer J. Woop-MASON mede, dat 

hij te Bombay gelegenheid had gehad om twee groote Scorpioenen, die tegen 

elkander werden opgehitst, een duidelijk geluid te hooren maken, dat niet 

alleen door hem zelf maar ook door de omstanders gehoord werd. Hij verge- 

lijkt het bij het geluid dat ontstaat wanneer men over een stuk zijde schrapt 

of met de nagels over een stijven tandenborstel strijkt. Bij onderzoek bleek hem, 

dat het geluidmakend orgaan zich ter weerszijde van het lichaam bevindt en 

uit een schrapper en een rasp bestaat. De schrapper is gelegen aan de platte 

buitenvlakte van het grondlid der voelerpooten, de rasp aan de desgelijks platte 

en uitstekende binnenvlakte van het daaraan beantwoordend lid van het eer- 

ste pootenpaar. Het als schrapper dienend gedeelte is bezet met stevige, ke- 

gelvormige en gebogen tandjes; de rasp vertoont regelmatig dicht bijeen ge- 

plaatste, talrijke, paddestoel-vormige knobbeltjes. (Nature, 25 Oct. 1876 

p. 965). HG. 

Houding van Trilobieten en van Limulus. — Uit de wijze waarop vele tri- 

lobieten in het gesteente gevonden worden, kan men met waarschijnlijkheid 

besluiten, dat die dieren op den rug zwommen. A. AGAssIz deelt mede, dat 

hij gedurende verscheidene zomers jonge Limuli heeft gehouden en dat hij 

zeer dikwijls hen op den rug zwemmende heeft gezien, alsook dat zij soms 

uren lang in die houding rustig op den bodem van het vat liggen. Wanneer 

zij hunne huid afwerpen, dan vindt men deze steeds met den rug naar den 

bodem gekeerd. Op de kusten, waar Limuli menigvuldig zijn, vindt men hon- 

derden van deze huiden, die bij de eb zijn achtergebleven, en de meesten daarvan 

liggen op den rug. Jonge Limuli keeren zich ook op den rug, wanneer zij zich 

voeden. Onder het maken van een hoek met den bodem, zich voortbewegende 

met het achtereinde opgericht, steken zij hunne pooten uit buiten den voor- 

rand van het rugschild en grijpen zoo alles wat zij op hun weg ontmoeten, 

terwijl zij alles wat hun niet dienstig is wegspoelen door een krachtigen stroom , 

die door de buikaanhangsels wordt voortgebracht. (Nature, 7 Febr. 1878, uit 

Americ. Journal). HG. 
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STERREKUNDE. 

Astronomisch museum. — In September jl. is een plan van MOUCHRZ 

voor de stichting van een astronomisch museum in het observatorium te Pa- 

rijs door den minister van Openbaar Onderwijs goedgekeurd. Het zal kunnen 

geplaatst worden in de twee groote ronde zalen van de eerste verdieping , die 

tot dusver ledig waren, en zal moeten bevatten: 1” de portretten der sterre- 

kundigen en geleerden, die tot den roem van het observatorium hebben bij- 

gedragen; 2’ eene verzameling van medailles betreffende de geschiedenis der 

sterrekunde en van het observatorium; 3° eene verzameling van teekeningen, 

gravures en photographieën, voorstellende de hemellichamen of de astrono- 

mische verschijnselen, zooals men die met de krachtigste werktuigen en op 

verschillende tijdperken heeft waargenomen; 4’ eene zooveel mogelijk volle- 

dige en methodische verzameling van de oude instrumenten, die gediend heb- 

ben bij de nasporingen of ontdekkingen in de sterrekunde of de natuurkunde 

van den aardbol, met opgave van de geleerden die er van hebben gebruik 

gemaakt. Dit laatste gedeelte zal kunnen worden aangevuld met kleine mo- 

dellen van oude of vreemde fhstrumenten, die zelve niet in het bezit van het 

observatorium zullen zijn. (Compt rend. Tom. LXXXVII, pag. 469.) 

DL. 

NATUURKUNDE. 

Warmtestraling van verschillende stoffen op dezelfde temperatuur. — Vir- 

LARI heeft deze op nieuw onderzocht. (Zl nuovo cimento, 3de Ser. IV. p. 5 

en Naturforscher, XI s. 458). Wat den invloed der dikte aangaat van de 

laag eener stof, waarmede een metaaloppervlakte wordt bedekt om het uit- 

K 
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stralingsvermogen dier stof te meten, stemmen zijne uitkomsten met die zijner 

voorgangers overeen. Tot een zekere, voor verschillende stoffen zeer verschil- 

lende grens, neemt dit vermogen met die dikte toe, om bij verdere vergrooting 

daarvan weder aftenemen. Die grensdikte bedraagt voor poeder van keuken- 

zout 3,45 m.m. en voor Oostindischen inkt 0,3 m. m. 

Nog veel belangrijker zijn de uitkomsten aangaande de vraag of de door 

verschillende stoffen bij dezelfde temperatuur uitgestraalde warmte alleen in 

intensiteit, of daarnevens ook nog in golflengte verschillend is. Hij heeft be- 

vonden dat dit laatste zeer duidelijk het geval is en bovendien dat de regel van 

BUNSEN €en KIRCHHOF: een stof is ondoorschijnend voor lichtstralen, die zij bij 

voorkeur uitstraalt, voor warmtestralen niet schijnt door te gaan. Een aantal 

stoffen althans — niet, zooals MAGNUS meende, alle — zijn het meest diather- 

maan voor stralen, van dezelfde stof op hoogere temperatuur afkomstig. Voor 

bijzonderheden naar de aangegeven bronnen verwijzende, merken wij hier nog 

slechts aan, dat dit laatste punt nog een veel uitvoeriger onderzoek, vooral 

bij hoogere temperaturen der uitstralende stoffen: vereischt, alvorens het ver- 

oorloofd zal zijn, daaruit theoretische gevolgtrekkingen te maken. LN. 

Over de baan der moleculen en de verlichting der lijnen van moleculaire 

drukking, is de titel van eene verhandeling, door CROOKES aan de Royal $So- 

ciety aangeboden, op 5 Dec. 1878. (Nature XIX, p. 137). Die titel wordt 

eerst bij het lezen van zijn opstel verstaanbaar, dat dan blijkt eene reeks van 

hoogst belangrijke feiten en beschouwingen te bevatten over elektrische ont- - 

ladingen in verdunde gassen, onderzocht met behulp van den radiometer. Het 

is onmogelijk om door een kort overzicht aan dien inhoud recht te doen, zoo- 

dat wij ons hier met de vermelding moeten tevreden stellen. LN. 

Het ftwellen’”’ van metalen op lage temperatuur. — Wanneer men een zilveren 

plaatje van omstreeks 41 cM° in oppervlakte, op een porseleinen schaaltje tot 

op omstreeks 500” C. verhit, en er dan een dunnen platinadraad met het 

eene uiteinde tegen aandrukt, dan is zeer spoedig het plaatje aan den draad 

vastgehecht en na bekoeling vertoont zich dit nog vrij stevig aan den draad 

verbonden. Naar aanleiding van eene toevallige waarneming is deze proefne- 

ming verricht door den heer c. A. FAWSITT, te Glasgow. (Nature XIX, p. 98). 

LN. 

Samendrukbaarheid der gassen. — Amacar heeft deze voor dampkringslucht 

tot boven 100 atmospheren onderzocht. Hij vond, evenals vroeger CAILLETET , 
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dat zij voor dampkringslucht met toenemende spanning afneemt, zoodat de af- 

wijking van de wet van Boyle daarbij al minder en, bij omstreeks 100 

atmospheren, van positief negatief wordt. (Comptes rendus, LXXXVII p. 432). 

Dit is een voor de theorie, welke crausrus van die afwijking gegeven heeft, 

belangrijke uitkomst. LN. 

Elektriciteitsontwikkeling bij aanraking van metalen en vloeistoffen. — 

C. cappa heeft door een reeks van zeer zorgvuldige proefnemingen uitgemaakt 

dat zink in aanraking met water en verdund zwavelzuur negatief geëlektri- 

seerd wordt, zooals voorlang werd aangenomen , maar dat koper in beide vochten 

en in eene oplossing van kopersulfaat duidelijk positief werd geëlektriseerd. 

Evenzoo platina en kool in water, verdund zwavelzuur of in salpeterzuur. (Att 

di Torino XIII en daaruit Beiblätter zu Wiedemanns Annalen II, S. 706). 

LN. 

Eene tangentenboussole voor sterke stroomen. — De weerstand in de neven- 

sluiting, die men gewoonlijk gebruikt om bij zeer sterke stroomen de afwijkin- 

gen binnen de grenzen der tangenten-wet te houden, moet in de meeste ge- 

vallen zeer gering zijn en is dus moeielijk nauwkeurig te bepalen. E. OBACH 

(Carls Repertorium XIV, S. 507) heeft om het gebruik van zulk een neven- 

sluiting onnoodig te maken, de cirkelvormige stroombaan in zijne tangenten- 

boussole om eene horizontale, door de as der magneetnaald gaande spil be- 

wegelijk gemaakt. De hoek, welke haar vlak met de vertikaal maakt, kan op 

een graadboog nauwkeurig afgelezen worden. LN. 

Onderlingen afstand der moleculen in water. — Uit proeven over de geringste 

hoeveelheid elektriciteit, die vereischt wordt om in een water-cel, waarin 

platina-elektroden dompelen, nog ontleding teweeg te brengen, leidt de heer 

H. HERVIG af, dat de onderlinge afstand der middelpunten van de watermo- 

culen hoogstens 0,186 millioenste millimeter bedraagt. De heer LORENz had 

daarvoor vroeger langs anderen weg 0,1 millioenste millim. gevonden, terwijl 

de heer w. THOMSON berekend heeft dat die afstand minstens 0,05 millioenste 

bedraagt. De bovenste en de onderste grens der gevonden afstanden verschil- 

len derhalve van elkander om minder dan het viervoudige, en daartusschen 

in ligt derhalve hoogstwaarcschijnlijk de ware afstand. (Ann. d. Phys. u. 

Chemie 1878, Neue Folge Bd. IV, p. 462. HG. 
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SCHEIKUNDE. 

De elementen niet enkelvoudig. — De heer 3. NORMAN LOCKYER hield onlangs 

in eene vergadering der Royal Society eene voordracht, waarin hij zocht te 

bewijzen dat de zoogenaamde elementen inderdaad samengestelde lichamen zijn. 

Zijne gronden voor die meening ontleende hij voornamelijk aan de verande- 

ringen, die de strepen in het spectrum derzelfde stof ondergaan bij verschillende 

temperaturen. Voor eene nadere uiteenzetting daarvan verwijzen wij naar 

Nature, 2 en 9 Januari 1879, HG. 

Alkoholische fermenten in de lucht. — P. mrqurL voert daaromtrent het 

volgende aan: Wanneer men in September in een wijngaard van zuidelijk Frank- 

rijk onvruchtbaar gemaakte wijnmost in volkomen zuiver vaatwerk aan de 

lucht blootstelt, geraakt deze gewoonlijk na eenige dagen in gisting. Maar 

deze wordt veroorzaakt door vliegjes, die de giststof aan hunne pooten en 

andere lichaamsdeelen overbrengen. Want indien men de vaten met most voor 

die insekten ontoegankelijk maakt, zonder de toetreding van de lucht met de 

daarin bevatte organismen af te snijden, dan gist de most meestal niet, maar 

schimmelt. Niet elke spontane gisting is dus aan fermenten uit de lucht toe 

te schrijven. Echter is het gemakkelijk te bewijzen dat er zulke fermenten 

in de lucht kunnen zijn. MrqurerL heeft in een wijngaard 82 toegesmolten 

glazen kolven met onvrnchtbare most geopend en weer gesloten; in drie daar- 

van ontstond gisting. Bij 411 andere kolven gebeurde dit tweemalen, Gefil-_ 

treerde lucht terzelfder plaatse in 20 ballons bracht in geen enkel geval gis- 

ting teweeg. Men moet hier rekening houden met de lokaliteit; wát in den 

bedoelden wijngaard (gemeente Gaillac, Tarn) geschiedde, gelukte te Parijs 

in het park van Montsouris geen enkele maal. (Compt. rend. Tom. LXXXVII, 

pag. 759.) DL. 

PLANTENKUNDE. 

Hygrocrocis arsenicus. — L. MARCHAND heeft op nieuw de aandacht ge- 

vestigdop het in 1836 door BoOUTIGNY, apotheker te Evreux, het eerst ont- 

dekte cryptogaam, dat zich in arsenicale vochten (b. v. in liguor Fowlert) 

ontwikkelt en leeft, — maar dat, nadat het door BORY SAINT-VINCENT , 

BRÉBISSON, en laatstelijk (1841) door rouyer besproken was, niet meer 

werd genoemd. Bory SAINT-VINCENT had het tot het geslacht Hydrocrocis 
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of Leptomitus gebracht, en BRÉBIsSON het Hydrocrocis arsenicus gedoopte 

Terwijl wij voor de beschrijving naar het oorspronkelijke verwijzen, merken 

wij alleen nog aan, dat MARCHAND tot de studie van deze plant werd aan- 

gemoedigd door den heer BLONDIN, apotheker te Choisy-le-Roi, die hem klaagde 

dat hij het ecryptogaam niet uit zijn kguor HFowleri weren kon, — en dat 

het volgens hem niet moet gebracht worden tot de Algen, familie der Lep- 

tomiteën, maar tot de Zwammen, familie der Dematieën. (Compt rend. Tom. 

LXXXVII, pag. 761.) DL. | 

BEGSLOLOGIE. 

Spectroskopische bepalingen van het zuurstofverbruik bij levende menschen. 

— Het oxyhaemoglobulin, ontstaan door verbinding van de bloedkleurstof met 

de zuurstof vertoont, bij beschouwing met het spectroskoop, twee karakteristieke 

absorptiebanden. Vierorpr merkte op, dat men deze ook bij een levend 

mensch zien kan. Legt men de vingers der hand dicht tegen elkander aan en houdt 

deze naar een sterk licht gekeerd voor de spleet van het spectroskoop, dan 

ziet men de absorptiebanden op de plaatsen waar de vingers aan elkander gren- 

zen. VIERORDT vind daarin een middel om de snelheid van het zuurstofver- 

verbruik te meten. Door namelijk den toevoer van slagaderlijk bloed afteslui- 

ten verdwijnen de absorptiebanden. Deze afsluiting geschiedt door het eerste 

lid van twee vingers, b. v. van den Aden en Sden te omwikkelen met een 

caoutschoukband. Hij bevond daarbij dat het verdwijnen der twee absorptie- 

banden dan eens sneller, dan eens minder snel geschiedt, al naar gelang het 

lichaam zich in een. verschillenden toestand bevindt. Uit 197 aan zichzelven 

verrichte waarnemingen leidt vreRORDT af ‚ dat des morgens, kort na het ver- 

laten van het bed, de absorptiestrepen het langst zichtbaar blijven , namelijk 

ruim 4 minuten. Later op den dag neemt die tijd af. Ten 2 ure, een uur na 

het middagmaal, is het minimum, 1 min. 24 sec., bereikt. Daarop neemt de 

tijd weder toe, om, naar het schijnt, na het avondmaal weder te vermin- 

deren. Lichaamsbeweging in het algemeen doet den tijd korter worden, rust 

verlengt dien. Versnelt men opzettelijk de ademhaling, dan wordt de tijd ge- 

vorderd voor het verdwijnen der strepen langer. Het tegendeel heeft plaats na 

inhouding der ademhaling gedurende 20—30 sekonden. 

Uit een en ander blijkt dan men in deze methode een nieuw middel heeft, 

om den toestand van het bloed zooals het door de haarvaten stroomt, onder 

verschillende omstandigheden, gedurende het leven te onderzoeken (Zeits. f. 

biologie, Bd, XIV, p. 422). HG. 
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DIERKUNDE. 

Oudste fossil zoogdier in Amerika. — Tot dusver kende men in Amerika 

geen oudere zoogdieren dan uit de tertaire periode. Professor MARSH beschrijft 

nu in de Juni-aflevering van het American Journal de rechter onderkaak 

van een klein zoogdier, uit de familie der Didelphydae, die gevonden is in 

eene jura-bedding van het Rotsgebergte. Hij heeft er den naam van Dryolestes 

priscus aan gegeven. HG. 

Zwemblaas. — De heer A. MOREAU is op het denkbeeld gekomen, om te 

onderzoeken wat er geschiedt indien een visch, die een zwemblaas heeft, beur- 

telings lichter werd gemaakt door met zijn rugvin een glasballon, en zwaar- 

der door met de rugvin een staafje metaal te verbinden. Werkelijk is het hem 

gebleken dat in het eerste geval het volumen van den visch afneemt, in het 

tweede toeneemt. Met andere woorden: in het eerste geval krimpt de zwemblaas 

door opslorping van lucht in, in het tweede zet zij door afscheiding van lucht 

(zuurstof) zich uit. (Compt. rendus 1878, LXXXVII, p. 630). HG. 

Uitwerking der netelorganen der Milleporen op de tong. — De heer POUR- 

TALES bevond dat, indien men een stuk levend Millepora met de tong in 

aanraking brengt, de uitwerking zoo hevig is, dat oogenblikkelijk een scherpe 

pijn zich niet alleen door dat orgaan, maar ook door de kaken en tanden ver- 

breidt. Die pijn hield in volle hevigheid meer dan een half uur aan en begon toen 

eerst te verminderen, maar na vijf of zes uren was zij nog niet geheel verdwenen. 

Hij voegt er bij, dat naar zijne meening een dergelijke proef met Physalia 

bepaald gevaarlijk zoude zijn. Een zijner vrienden was, toen hij nog een jon- 

gen was, bij het baden in aanraking gekomen met de lange tentakel eener, 

Physalia en bijna bezwijmd uit het water gehaald. (Nature, 8 Nov. 1877, p. 27). 

HG. 

Een mensch door een Octopus gedood. — Dit geval wordt door den heer 

H. N. MASELAY in Nature, 8 Nov. 1877, medegedeeld, ontleend aan een Ame- 

rikaansch blad, de Weekly Oregonian, 6 Oct. 1877. Het betreft een Indi- 

aansche vrouw, die verdronken gevonden werd in de armen van een reusach- 

tigen Octopus. HG. 

Zoölogische bepaling van fossile runderbeenderen. — A. sANSON, die van 

dit onderwerp eene speciale studie heeft gemaakt, komt tot de volgende re- 
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sultaten. De Auerochs van CUVIER, de Bos urus van BOJANUS, de B. pris- 

cus van ALLEN, de B. latifrons van HARLAN en de B. antiquus van LEYDY 

verschillen niet van den nog levenden Bison americanus en B. europaeus. — 

Bos primigentus Boj. is de door sSANsoN technisch zoo genoemde B. tauru 

ligeriensis, het rund tusschen de monden van de Loire en de Gironde, of- 

schoon het thans levend ras kleiner is. — B. trachoeeras Meyer en B. fron- 

tosus Nilson zijn B. taurus jurassicus, levende in de kantons Bern en Frei- 

burg (Fleckviehrasse), in La Bresse, het Saône-dal enz., en ook hier en daar 

in Duitschland en Italie. — B. longifrons van R. OWEN, dien de duitsche 

schrijvers met B. primigenius samenvoegen, is slechts een oude vertegen- 

woordiger van B. taurus batavicus, en de beenderen er van zijn dan ook 

nimmer gevonden buiten het tegenwoordige vaderland van dat ras: Neder- 

land, Belgie, noordelijk Frankrijk, Noord-Duitschland en ook in Engeland. 

B. brachyceras Rütim., door RürIMEYER zelven geïdentifieerd met het tegen- 

woordige zwitsersche “Braunviech”, is verkeerd benoemd, daar hij niet de 

eenige is, die korte hoornpitten bezit; B. longifrons (batavicus) heeft ze 

vaak nog korter. SANSON noemt hem B. taurus alpinus. — Eindelijk zou vol- 

gens WILEKENS de kortelings door hem in de veenen van Laybach ontdekte 

B. brachycephalus afstammen van Brson europeus, en nog teruggevonden 

worden in een zeker ras in Tyrol. SANsoN houdt hem voor identisch met 

B. brachyceras. — Daargelaten de bisons, moeten dus alle fossile runderen 

gebracht worden tot de vier thans uog levende soorten of rassen: Bos lige- 

riensis, jurassicus, batavicus en alpinus, waarvan de beide eerste brachyce- 

phaal, de beide laatsten dolichocephaal zijn. Er zijn nog andere goed geken- 

merkte levende groepen, maar daarvan zijn, voor zoover SANSON bekend is, 

geen fossile vertegenwoordigers gevonden. (Compt. rend. Tom. LXXXVII, 

pag. 756. DL. 

VERSCHEIDENHEID. 

Desinfecteerende werking des bodems. — De heer rarH heeft in EULEN- 

BERG'S Vierteljahrschrift fur gerichtliche Medizin, Bd. XXVII, p. 83, en 

daaruit in uittreksel in het Centralblatt für die medizinische Wissenschaften, 

Jahrg. XVI, p. 185, eene reeks van proeven medegedeeld, ten einde de 

werkzaamheid des bodems tot het vastleggen en ontleden van daardoorheen 

sypelende organische stoffen te onderzoeken. Hij gebruikt daartoe glazen buizen 

van 60 centim. hoogte en 3 centim. middellijn, die van onderen een zeer 

kleine opening hadden, en bracht daarin 300 kubiek centim. zandgrond van 
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Berlijn. Daarboven kwam een asbestprop en hierop goot hij eene oplossing van de 

te beproeven stof, De doorzijging geschiedde zeer langzaam, zoodat gewoon- 

lijk eerst na acht dagen de eerste droppel uit de onderste opening te voor- 

schijn kwam. 

Hierbij bleek het volgende. | 

Een oplossing van emulsine had na de filtratie alle inwerking op amyg- 

daline en salicine verloren. Evenzoo verloor myrosine haar vermogen tot split- 

sing. Speeksel verloor zijn vermogen om zetmeel in suiker om te zetten. Een 

glycerine-aftreksel van tuberculeuse sputa, dat onder de huid gespoten, een 

zeer sterke koorts te weeg bracht, verloor die eigenschap na de doorzijging 

geheel, ofschoon de glycerine onveranderd werd teruggevonden. Miltvuur-bloed, 

waarvan de groote giftigheid gebleken was, verloor zijn eiwitgehalte en gif- 

tige eigenschappen volkomen. 

Rottende vloeistof uit Berlijnsche riolen, waarvan de injectie bij Cavia's 

eene bloedvergifting teweeg bracht, had na de doorzijging haar stank en ver- 

giftige eigenschappen verloren, en bevatte nog slechts sporen van organische 

koolstof en zuurstof. 

Thymol kon eerst na drie maanden eener gestadige doorzijging, in het 

filtraat worden aangewezen. 

Ook strychnine en nicotine verloren bij den doorgang hare giftige eigen- 

schappen geheel. 

Om den grond dezer ont-giftende eigenschap des bodems nader te onder- 

zoeken, werden dergelijke proeven genomen met een bodem die vooraf ge- 

gloeid was. Thymol fltreerde door zulk een bodem onveranderd; evenzoo 

nicotine en speekselferment, terwijl andere fermenten door den gegloeiden 

bodem evenzeer ontleed werden als bij doorgang door den niet gegloeiden 

bodem. Met name gold dit van de eiwit-houdende fermenten. Aan het oxy- 

deerend vermogen in den bodem moet men het belangrijkst aandeel in de 

zuiver-houding van grondwater toekennen, doch ook de porositeit en de rijk- 

dom van organische stoffen spelen hierbij een gewichtige rol. HG. 
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STERREKUNDE. 

Waarnemen van sterren bij dag. — De heer ROUDEN van Septesmes (Bou- 

ches-du-Rhône) wendt daarvoor aan een lange buis, waarvan het ondereind 

uitloopt in eene camera obscura. Volgens hem kan men hiermede, zonder 

eenig vergrootend instrument, des voormiddags ten 10 ure sterren onderschei- 

den, zelfs die in de nabijheid der zon staan. (Compt rend.) Tom. LXXXVII, 

pag. 563.) D. L. 

Nieuwe kaart van Mars. — Professor SCHIAPARELLI heeft van de nabijheid 

der planeet Mars tot de aarie in 1877 gebruik gemaakt om daarvan een 

kaart te ontwerpen, die eene werkelijk grootere nauwkeurigheid heeft dan 

eenig tot dusver uitgevoerde. Hij heeft namelijk, op eene dergelijke wijze als 

men dit bij landkaarten gewoon is te doen, 62 punten aan de Mars-opper- 

vlakte mikrometrisch bepaald en vervolgens daartusschenin de overige zicht- 

bare details geteekend. Aangenaam is het hierbij te vernemen dat SCHIAPA- 

RELLI'S waarnemingen en plaatsbepalingen na overeenstemmen met de vroe- 

gere van onzen KAISER. Daarentegen is zijn oordeel over de door PROCTOR 

geleverde kaart zeer ongunstig. Voor de bijzonderheden zij verwezen naar de 

werken der Reale academie del Lincei, 1877—1878, Roma 1878. 

HG. 

NATUURKUNDE. 

Verbetering der Leclanché-elementen. — In plaats van de koolstaaf, door 

poedervormig bruinsteen met kool omgeven, waarbij een poreuse pot omont- 

beerlijk is, gebruikt recLancHÉ tegenwoordig in zijne elementen een kool- 

5 
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plaat, waarop het mengsel van genoemde stoffen , vooraf zeer fijn gepulveriseerd, 

in een dunne laag is uitgespreid en, met behulp van eene hydraulische pers, 

tot eene vaste massa gebracht. Deze laag werkt, totdat alle bruinsteen daarin 

gereduceerd is, desoxydeerend, en daar hierbij de poreuse pot wegvalt, is 

de inwendige weerstand in zulk een element aanmerkelijk geringer dan in de 

gewone. (Comptes rendus LXXXVII, p. 329.) LN. 

Oorzaak van het afnemen der luchttemperatuur met de hoogte. — F. KESSLER 

heeft de verklaring van MüLLER, volgens welke die verkoeling een gevolg zou 

zijn van het arbeidsverbruik bij het opstijgen (Kosmische Physik, 3%e Auf. 

S. 489) aan een numerische beproeving onderworpen, door te berekenen hoe- 

veel die verkoeling volgens de mechanische warmte-theorie zou bedragen. Hij 

vond dat de lucht, als hare spankracht één millimeter kwikdruk minder wordt, 

waartoe zij, gelijk bekend is, 10,5 meter moet stijgen, 0,147°C zich moet 

verkoelen. Verschillende waarnemers hebben nu voor deze verkoeling een waarde 

gevonden, die hoogstens ?°/, van de zooeven genoemde uitkomst der bereke- 

ning bedraagt. Maar dit verschil kan zeer wel worden verklaard uit het feit 

dat de hoogere luchtlagen meer dan de lagere door de zon en door de con- 

densatie van waterdamp verwarmd worden. (Beiblätter zw Wiedemann's Annalen 

II, S. 598.) LN. 

Nieuw prisma voor de Spectraal-analyse. — THoroN heeft aan de Aca- 

demie des Sciences, in hare zitting van 13 Jan. 1l., een prisma doen ken- 

nen, waarvan de inrichting is als volgt. Het is een zwavelkoolstof prisma, 

waarvan de zijwanden niet, zooals gewoonlijk, uit parallelglasplaten bestaan, 

maar gevormd worden door prisma's van crownglas, waarvan de kleine bre- 

kende hoeken aan dien der zwavelkoolstof tegenovergesteld zijn. Het voornaamste 

voordeel van zulk een prisma boven de gewone, en vooral boven die à vision directe 

is zijne groote verstrooïingskracht. Om deze aan te toonen, geeft THOLON de 

hoekafstand van de beide natriumstrepen op, als volgt: door een flintglas- 

prisma van 20’ tot 23’, door een gewoon zwavelkoolstofprisma 45’, door het 

nieuwe 2’. LN. 

Regulator voor elektrische bewegingswerktuigen. — MARCEL DEPREZ prijst, 

tot het verkrijgen van eene standvastige, groote omwentelingssnelheid (Jour- 

nat de physique VIII, p. 10), het gebruik van zulk een werktuig aan , waar- 

van een gedeelte der spil in de geleiding is opgenomen, zoo, dat boven een 

bepaalde omwentelingssnelheid de geleiding verbroken wordt door de middelpunt- 
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vliedingskracht, en dus die snelheid weder vermindert. Dit hulpmiddel, dat, 

zonder dat DEPREZ dit schijnt te weten, reeds vroeger, onder anderen door 

HELMHOLTZ is gebezigd, heeft hem uitnemend voldaan. Om het te be- 

proeven, deed hij zijn werktuig omwentelen, eerst door den stroom van twee 

en daarna door dien van vier galvanische elementen. De tijd, voor 51000 

omwentelingen, bedroeg in het eerste geval 1646,6 en in het tweede 16491 

seconden. LN. 

SCHEIKUNDE. 

Gisting. — Ofschoon het een welbewezen feit is, dat de gewone alkoholische 

gisting van suiker alleen in tegenwoordigheid van levende gistcellen plaats 

heeft, zoo moet men toch aannemen dat het hoogst waarschijnlijk is, dat daar- 

aan eenvoudige chemische werkingen ten grondslag leggen. Van de onder- 

stelling uitgaande, dat de omzetting in alkohol en koolzuur bestaat in het 

gelijktijdig voortbrengen van twee stoffen, de eene met ‘meer waterstof, de 

andere met meer zuurstof dan de suiker bevat, heeft BERTHELOT de vol- 

gende proef genomen. Hij gebruikte eene batterij van 6 tot 8 Bunsen-elemen- 

ten, waarvan de polen in verband stonden met een slingerenden commutator, 

in dier voege dat de polen beurtelings positief en negatief werden, 12 tot 

15 maal in een seconde. De elektroden waren twee cylinders van platina-zwam 

en dompelden in eene oplossing van glucose, hetzij met of zonder bijvoeging 

van eenig zuur of alkali, Door deze inrichting ontstond nu wel waterontle- 

ding, maar, daar de stroom telkens werd omgekeerd, ook weder watervorming. 

Er ontsnapte dan ook, bij behoorlijke regeling van den toestel, geen gas. 

BerrHELOT bevond dat langs dien weg eenige alkohol, ofschoon in zeer ge- 

ringe hoeveelheid, in de suikeroplossing gevormd wordt. (Compt. rend. , 16 

Dec. 1878.) HG. 

Kanstmatige hydrophaan. — EMrLE MONNIER zegt (les Mondes XLVIIL, 

p. 98) dat wanneer men op eene oplossing van sodawaterglas, van 39 tot 

42 Beaumé, ongeveer hetzelfde volume giet van een oplossing van aluminium- 

sulfaat op omstreeks 18 Beaumé, en dit langzaam en voorzichtig genoeg verricht 

om eene vermenging der beide oplossingen te voorkomen, er zich dadelijk 

een vlies, voornamelijk uit aluminium-silicaat bestaande, vormt aan het scheidings- 

vlak, dat na ongeveer een maand een dikte van een millimeter, en na zeven 

maanden eene van 3 à 4 millimeters heeft, als men in dien tijd de boven- 

ste oplossing twee of drie malen vernieuwt. Een menigte zeer fijne spleetjes 
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in die laag veroorloven namelijk de beide oplossingen om op elkander in te 

werken. 

Bij 100°C gedroogd en aan de lucht blootgesteld, wordt deze stof langza- 

merhand ondoorschijnend. Daarna in water gedompeld, wordt zij doorschijnend 

als te voren. LN. 

PLANTENKUNDE. 

Apogamie. — Voor eenige jaren nam de heer FARLOW waar, dat zich 

aan prothallien van Pteris cretica zonder bevruchte of onbevruchte archego- 

nien lootknoppen vormen, die verder tot bebladerde stokken uitgroeien. De heer 

A. DE BARY heeft dit nader onderzocht. In de eerste plaats heeft hij bij 

Pteris cretica de waarneming van FARLOW niet alleen bevestigd gevonden, 

maar ook dat deze plant zich uitsluitend op die wijze, nooit sexueel voort- 

teelt, en in de tweede plaats heeft hij onder een meer dan 30-tal door hem 

uitgezaaide soorten" van varens er nog twee gevonden die op dezelfde wijze 

voorttelen, namelijk Aspidium falcatum en Aspidium filie mas cristatum. 

Dat ook de laatste zich aldus voortplant verdient opmerking, daar deze plant 

eene tuinvariëteit van de gewone Aspidium flim mas is en de voortte- 

ling langs den sexueelen weg plaats heeft. Het verlies van deze wijze van 

voortplanting, hetwelk pr BARY met het algemeene woord apogamte aanduidt, 

is derhalve in dit geval een gevolg der cultuur, en dit leidt er toe aante- 

nemen dat apogamie in het algemeen als eene verkregene eigenschap moet 

beschouwd worden. De BARY wijst er voorts op, dat apogamie geenszins uit- 

sluitend bij varens voorkomt, maar vermoedelijk ook bij Chara crinita, bij 

eenige slechts als onvruchtbaar bekende soorten, zooals Barbula papillosa 

en Ulota phyllantha, voorts bij eenige phanerogamen: Funkia, Allium fra- 

grans , misschien ook Citrus en Coelebogyne, terwijl er eindelijk onder de 

gekweekte planten velen zijn, die zich niet of bijna niet door zzden voort- 

planten maar alleen door knoppen. (Botan. Zeitung 1878, N° 29—31.) 

HG. 

AARDKUNDE. 

Varen in het silurisch stelsel. — Voor eenigen tijd (Compt. rend. , 3 Sept. 

1877) beschreef pr sSAPORTA het afdruksel van een varenblad, gevonden in 

een tot het midden van het silurisch stelsel behoorend leigesteente bij An- 

gers, en noemde de soort Mopteris Morierei. Thans is in hetzelfde gesteente 
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een tweede, vollediger exemplaar gevonden, dat naar den vinder den naam 

van Fopteris Criei ontvangen Leeft. (Compt. rendus, 18 Nov. 1878.) 

HG. 

DIERKUNDE. 

Het brommen van vliegende insekten. — Naar aanleiding van de mede- 

deeling van PEREZ (Bijblad, bladz. 14) deelt soussrT DE BELLESME mede, 

dat alle insekten, die, vliegende , meer dan 80 vleugeltrillingen maken, ge- 

luid geven, indien maar de vleugeloppervlakte groot genoeg is. Worden de 

vleugels weggenomen, dan verdwijnt het geluid. Maar het gebrom der Diptera 

en Hymenoptera bestaat uit twee geluiden, een laag en een hoog, en na 

't afsnijden der vleugels wordt het eerste niet meer waargenomen, het 

laatste wel. Dit hooge geluid kan niet, geliĳk LANDoIs en anderen willen, 

veroorzaakt worden door het uittreden der lucht uit de stigmata en de tril- 

ling van de schubjes aan den ingang van deze, want als men de stigmata 

verstopt, blijft het geluid. Die hooge toon nu wordt daardoor veroorzaakt, 

dat de vliegspieren zich niet inplanten aan de vleugels zelve, maar aan de 

gedeelten van den thorax, die de vleugels dragen. Bij de beweging der spie- 

ren wordt de thorax bewogen; in rust is de doorsnede van den thorax eene 

vertikaal verlengde ellips; bij samentrekking der vliegspieren vormt die door- 

snede een horizontaal, dus zijwaarts, verlengde ellips. Gedurende het vliegen 

vormt de thorax dus een trillend lichaam, dat, evenals een trillende stem- 

vork, de omgevende lucht rechtstreeks in trilling brengt. Jousser heeft 

het aantal trillingen van den thorax weten te bepalen, en dit kwam steeds 

overeen met de hoogte van den waargenomen toon. (Compt. rend., Tom. 

LXXXVII, pag. 535). Perez heeft hierop geantwoord, evenals ook op eene 

bestrijding door SANSON van zijne meening over de parthenogenesis der bijen 

(Bijblad, bladz. 45), in een opstel in hetzelfde deel der Comptes rendus, 

pag. 659; voor welke bestrijding wij naar het oorspronkelijke verwijzen. 

Beide stukken zijn gesteld in handen eener commissie en dus waarschijnlijk 

begraven. D. L. 

Bewaring van infusorien, fijne algen enz. Sedert eenigen tijd zijn door 

zekeren heer DUNCKER te Bernan mikroskopische praeparaten van teedere 

waterorganismen, infusorien, algen enz. in den handel gebracht, welke de 

bewondering wekten van allen die bij ondervinding wisten hoe moeielijk het 

is, zulke wezentjes in onveranderden toestand te bewaren. Genoemde heer 
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DUNCKER hield echter zijne praepareermethode geheim. Thans deelt iemand, 

zich onderteekenende ». r.k. (Dr. =. KAISER, te Berlijn?), in het Zeitschrift 

Jür Mikroskopie 1878, H. IX, p. 273, mede dat hem gelukt is, geheel 

dergelijke praeparaten te vervaardigen door bij het water, waarin infusorien 

of fijne algen zich in eene zoogenaamde lakcel bevinden, eene kleine hoe- 

veelheid houtazijn te voegen. De houtazijn kan als zoodanig of met de een 

of andere in water oplosbare aniline-kleurstof gekleurd zijn. — Dat inder- 

daad houtazijn een uitmuntend bewaarmiddel voor plantenpraeparaten is, is 

sedert lang bekend. HG. 

Het verschijnen van nieuwe diervormen. — Nog altijd zijn er eenige 

paleontologen, die in het optreden van nieuwe diervormen in de op elkander 

rustende lagen, zonder dat tusschenvormen aanwijsbaar zijn, het bewijs zien 

voor de onhoudbaarheid der Darwinische hypothese. Zoo b. v. beweert BAR- 

RANDE, in zijn bekend werk, dat de Cephalopoden-fauna in Boheme nergens 

zulke tusschenvormen vertoont. Van des te meer gewicht is daarom eene 

verhandeling van den heer M. NEUMAYER, door hem gepubliceerd in het 

Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt 1878, Bd. XXVIII, S. 38, waarin 

hij uitvoerig handelt over de fauna der Jura-periode in midden-Europa en 

meer in het bijzonder over de Cephalopoden-fauna van dit tijdperk. Men 

kan, op grond van kenmerkende fossilen, inzonderheid Ammoniten en Be- 

lemniten, in de Jura omstreeks 33 étages of zonen onderscheiden. Het ge- 

heele getal der daaruit bekende fossile soorten bedraagt ongeveer 10.000, 

welk getal echter slechts als een breukdeel van datgene, hetwelk werkelijk 

bestaan heeft, kan beschouwd worden. Wel is waar treden daarin schijnbaar 

plotseling nieuwe vormen op, die door geen band met vroegere geleefd heb- 

bende schijnen verbonden te zijn, doch NEUMAYER toont aan, dat eene ver- 

gelijking der fauna van zuidelijk Europa met die van midden-Europa in dit 

tijdperk leert, dat in vele gevallen zich duidelijk laat aanwijzen hoe er immi- 

gratien van reeds in de zuidelijke zeeën levende soorten noordwaarts hebben 

plaats gehad, en hoe in andere gevallen zulke immigratien, onder allengsche 

veranderingen in den vorm, wederom in andere richtingen geschied zijn; zoo- 

dat men veilig mag aannemen dat, gedurende de Jura-periode herhaaldelijk, 

door verandering in de verdeeling van land en zee, dergelijke veranderingen 

in de fauna van bepaalde streken hebben plaats gehad als nu zouden worden 

voortgebracht in die van den Atlantischen oceaan en van de Stille zee, in- 

dien b.v. door het verdwijnen van de landengte van Panama beide zeeën met 

elkander in open gemeenschap traden, HG, 
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Hoe men Axolotls ten allen tijde tot het leggen van eieren brengt. — 

SEMPER heeft bevonden, dat, indien men Axolotls in tamelijk groot aantal 

houdt in schalen met water, zonder zand noch planten, maar het water al- 

leen telkens na de voedering ververscht, zij daarin jaren lang kunnen leven, 

zonder eieren te leggen. Wil men dan hen tot het leggen van eieren bewe- 

gen, dan brengt men eenige mannetjes en wijfjes over in een grooter aqua- 

rium met stroomend water, met waterplanten en zand op den bodem. Bin- 

nen den tijd van drie dagen begint dan het leggen en de bevruchting van 

eieren. Men kan daarna de dieren weder in schalen op eerst gezegde wijze 

in het leven houden en dan nog binnen hetzelfde jaar een tweede broedsel 

daarvan verkrijgen. Ook des winters gelukt het op die wijze, Axolotls tot het 

leggen van eieren te brengen. (Zoologischer Anzeiger,-I, No 8 p. 176). 

HG. 

Aanpassingsvermogen der larven van Salamandra atra. — Terwijl de le- 

vend geboren larven van Salamandra maculosa den eersten tijd van haar 

leven in het water doorbrengen en kieuwen bezitten ondergaan daarentegen 

die van de in bergachtige, waterarme streken levende Salamandra atra 

hare metamorphose geheel in den uterus der moeder en worden als lucht- 

ademhalende, alleen voor het leven op het land geschikte dieren geboren. 

» Mejuffrouw voN CHAUPIN besloot nu te onderzoeken, in hoever de larven 

dezer soort ook geschikt zijn voor een leven en verdere ontwikkeling in het 

water. Zij gebruikte tot dit onderzoek in de jaren 1875 en 1876, 41 drach- 

tige wijfjes, die haar 56 larven verschaften. Deze waren echter van allerlei 

grootte, de meesten nog te jong dan dat men zich met eenen goeden uitslag 

der proef vleien kon. Toch verdient het opmerking dat zelfs zeer kleine lar- 

ven, in het water gebracht, dadelijk rondzwommen en kleine regenwormen, 

die men haar als voedsel aanbood, opslokten. Slechts een drietal reeds groo- 

tere larven konden tot aan den staat van luchtademhalende dieren worden 

opgekweekt. Bij eene daarvan, die 43 millim. lang was, begonnen de kieu- 

wen twee dagen nadat zij in het water was gebracht te verbleeken; zij ver- 

schrompelden en waren den derden dag afgevallen. Doch gelijktijdig met deze 

verschrompeling der oude vormden zich nieuwe kieuwen. Toen deze 2,2 millim. 

lang waren geworden, werd het diertje levendiger, en tevens pastte het zich 

nog nader aan de levenswijze in water aan door de ontwikkeling van een 

breedere en krachtigere staart-zwemhuid, nadat de eerste smalle en glashel- 

dere staartvin 8 dagen na het begin van het verblijf in het water verdwenen 
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was. Toen het dier 14 weken in het water had doorgebracht, begonnen de 

kieuwen intekrimpen; de staart nam allengs eene andere gedaante aan, de 

huid werd zwart, en na 14 dagen was de metamorphose tot een volkomen, 

alleen voor luchtademhaling geschikten landsalamander voltooid. De hieruit 

afgeleide onderstelling dat Salamandra atra vermoedelijk afstamt van eene 

Salamandra-soort, die hare jongen in den larventoestand ter wereld bracht , 

ligt voor de hand. (Zeits. f. wiss. Zoologie XXIX, p. 324). HG. 

VERSCHEIDENHEDEN. 

Smeltkroezen voor hooge temperaturen. — Aupouin (Les Mondes XLVIII, 

p. 152) beveelt, na vele proefnemingen , als grondstof voor deze, het chroomoxyd 

aan. Dit weerstaat volkomen de hoogste der thans bereikbare temperaturen, 

en wordt noch door kiezelzuur, noch door iĳzeroxyde bij de smelting in het 

minst veranderd. LN. 

Galvanoplastiek van ijzer. — Börrerr acht, om koper met ijzer te be- 

dekken door den elektrischen stroom, de volgende oplossing de meest aanbe- 

velenswaardige; 10 gewichtsdeelen geel bloedloogzout en 30 deelen natrium- 

tartraat worden in 220 deelen water opgelost en daarna vermengd met eene 

oplossing van 3 deelen ferro-sulfaat in 50 deelen water. Bij dit mengsel wordt 

eene oplossing van bijtende soda gevoegd, bij geringe hoeveelheden, tot dat - 

het gevormde berlijnsch blauw weder verdwenen is. LN. 

Insekten als voedsel. — In de zitting van 4 December jl. van de Znto- 

mological Society vertoonde de heer rATON een stuk ‘““Koengoe-koek’’, uit 

het district van het Nyassa-meer, waar deze, volgens LIVINGSTONE en anderen, 

door de inboorlingen uitsluitend tot voedsel wordt gebruikt, die dezen koek 

maken uit groote hoeveelheden van een klein insekt, dat men vooronderstelt 

tot de Ephemeridae te behooren. EATON bevond echter, dat het een zeer kleine 

vertegenwoordiger der Culicidae, waarschijnlijk eene Corethra was. De heer 

DISTANT voegde hier bij, vernomen te hebben dat zekere oorspronkelijke stam- 

men van Ned.O. Indië (Naga Hill tribes) Erthesina fullo, een in hun land 

zeer algemeen voorkomend halfvleugelig insekt, in groote hoeveelheden eten. 

De heer MELDOLA merkte hierbij aan, dat de chitine, waaruit het hoorn- 

bekleedsel der insekten bestaat, ongeveer 6 proc. stikstof bevat en dat 

W. COLE in de asch er van phosphorzuur had gevonden. (The Academy, 

Dec. 28, 1878. pag. 608). DL} 
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NATUURKUNDE. 

Kwikbiiodied. — Het is bekend dat deze stof, bij gewone temperatuur fraai 

rood en in octaëders gekristalliseerd, door verwarming tot 126" C. geel wordt, 

terwijl de kristalvorm in eene prismatische verandert. Bij 200 C. smelt zij tot een 

roodbruine vloeistof, die op een weinig hoogere temperatuur sublimeert. RODWELL 

en ELDER hebben aan de Royal Society, in hare vergadering van 30 Jan. 11, 

eenige nadere bijzonderheden aangaande deze stof medegedeeld , voornamelijk 

betrekkelijk haar uitzettingscoëfficient in de bovengenoemde verschillende toe- 

standen. Deze bedraagt tusschen O° en 126%, voor 41° C., 0,0000344706. Bij 

den overgang in prisma's op die temperatuur ondergaat de stof eene uitzetting 

van 0,00720407. Van daar af tot aan het smeltpunt bedraagt de uitzettings- 

coëfficient 0,0001002953. (Nature XIX. p. 354). IN. 

Voortplanting van het geluid in bewogen lucht. — W. W. Jacques heeft 

(Philosophical magazine 5th Series VII, p. 111) drie proevenreeksen gedaan 

om te bepalen hoe groot de invloed is van opstijgende warme luchtstroomen op 

de sterkte en den trillingsvorm van geluiden, welke dwars door deze en daar- 

tusschen nederdalende heen worden voortgeplant. De eerste proeven werden in 

het laboratorium genomen, door op den weg van het geluid der menschelijke stem 

of van een orgelpijp tot het menschelijk oor , op verschillende plaatsen zulke lucht- 

stroomen te doen ontstaan met behulp van daaronder geplaatste verhitte lichamen. 

Het geluid bleek daardoor — gelijk na TYNDALL's proeven te verwachten was — 

niet alleen aanmerkelijk verzwakt, maar ook de articulatie van het gesproken 

woord veel minder duidelijk te worden. Geheel dezelfde uitkomsten werden 

ook verkregen uit de beide volgende proevenseriën, die genomen werden in 

6 
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eene groote gehoorzaal en in een schouwburg en waarbij de luchtstroomen 

werden teweeggebracht door het plotseling openzetten der kleppen voor de 

toetreding en den afvoer der lucht. LN. 

Nieuwste bepalingen aangaande grootte en aantal der moleculen van gas- 

sen. — RürLMANN (Besblätter zu den Annalen der Physik und Chemie III, 

S. 57) leidt dienaangaande uit de afwijkingen der gassen van de wet van BOYLE- 

MARIOTTE, zooals REGNAULT die heeft waargenomen, en uit de proeven van 

ANDREWS en CAILLETET betreffende de kritische temperaturen, met behulp 

der formulen van CLAUSIUS, VAN DER WAALS en O. E. MEYER voor de gemid- 

delde weglengte der moleculen, het volgende af. 

middellijn van een stikstof-molecuul 84 É ER 
duizendmillioensten van 

) ) ) kool } 

4 ee k ( den ‚centimeter. 
Á ess waterstol. wo 

Hieruit berekent RÜHLMANN verder dat het aantal moleculen van een gas 

bij 0“ en 760 mm. ongeveer 100 trillioenen in den kubiek centimeter bedraagt 

en dat onder deze omstandigheden de moleculen zelve ongeveer het driedui- 

zendste deel innemen der met het gas gevulde ruimte. Een waterstof-mole- 

cuul moet dan een gewicht bezitten, dat zich in cijfers laat uitdrukken 

15 
door eram: 

1022 LN. 

Dauw en ijzel. — JAMIN heeft (Journal de physique, VIII, p. 43) eene 

verhandeling over het eerste onderwerp in het licht gezonden, waarin hij door 

proefnemingen en berekeningen aantoont hoe aanmerkelijk het aandeel is, dat 

het warmteverbruik bij verdamping heeft aan de verkoeling van den grond 

en dus aan de vorming van den dauw, welke verkoeling men tot nog toe 

voornamelijk, zoo niet uitsluitend, aan de uitstraling toeschrijft. 

De iĳzel is in den nu ten eind spoedenden winter in sommige streken van 

Frankrijk, voornamelijk in de departementen Champagne en la Brie, gevallen 

in eene mate, zooals dit in geen twee eeuwen had plaats gehad. (Les Mondes, 

XLVIII, p. 403). De boomen werden daar bij duizenden van hunne takken 

beroofd, die braken onder het gewicht van het ijs, dat zich daaraan vast- 

hechtte. Een popeltak woog met dit ijs 180 grammen en slechts 20 toen 

dit er af gesmolten was. 

Te Parijs en in sommige andere steden heeft deze ijzellaag veel ongelukken 

veroorzaakt. Dit alles heeft de aandacht op nieuw op de theorie van dit ver- 

schijnsel gevestigd. Men is het nu, naar het schijnt, vrij wel daarover eens 
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dat de ijzel niet, zooals nog dikwijls wordt beweerd, veroorzaakt wordt door 

regen, die valt op een grond welke tot ver beneden 0° is verkoeld en daarop 

bevriest, maar door waterdroppels, die zelf reeds, zonder vast te worden , 

verkoeld zijn tot beneden die temperatuur en dus in een toestand van ‘‘over- 

smelting’’ verkeeren. M. E. Nour heeft aan de dcadémie des sciences, in 

hare zitting van 8 Maart ll, herinnerd dat hij reeds in 1863 deze verklaring 

van het ontstaan van den ijzel, als de eenige mogelijke, had gegeven. 

LN, 

De elektrische visschen onderzocht met behulp van den telephoon. — Marry 

heeft aan de Académie des sciences, in hare zitting van 17 Februari 11. , mede- 

gedeeld dat wanneer men een Raja torpedo op geschikte wijze met een telephoon 

in verbinding brengt, daarin, zoodra men het dier in het elektrische deel der 

hersenen prikkelt, een toon wordt voortgebracht van ongeveer 165 trillingen 

in de seconde, welke een weinig in sterkte en eenigermate in hoogte toe- 

neemt, als men die prikkeling versterkt. LN. 

METEOROLOGIE. 

IJzel op den 22en en 23en Januari van dit jaar. — Ook na het medege- 

deelde op de vorige bladzijden kan het volgende misschien nog der ver- 

melding waard worden geacht. De Académie des Sciences ontving daar- 

over verscheidene mededeelingen; in Frankrijk schijnt die ijzelvorming bui- 

tengewoon sterk te zijn geweest. De dikte van het iĳs op boomen , tele- 

graafdraden en andere voorwerpen, zelfs op de vertikale vlakte van muren 

enz., — voorts op regenschermen, kleederen enz. bedroeg 2 à 3 centimeters. 

De bladeren van sommige heesters waren beladen met 50 maal hun eigen ge- 

wicht aan ijs, en toen de dooi den samenhang tusschen het ijsomkleedsel der 

dunnere takken met dat der dikkere ophief, brak een groot aantal der eerste 

af. Te La-Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret) hield den ganschen nacht van den 

23en op den 24en het kraken der brekende takken niet op; des morgens was 

de grond er mede bezaaid; zelfs geheele boomen waren ontworteld of van den 

top tot den wortel gespleten; de meeste overige boomen, van hunne takken 

ontbloot, zagen er uit als de masten van schepen. Een laurierblad, dat ge- 

wogen werd, droeg een iĳsschors van 70 grammen zwaarte. Op een aantal 

uitstekende punten vormden zich ijs-stalactiten. Het opmerkelijke was, dat het 

gedurende die dagen regende, ofschoon de temperatuur eenige graden beneden 

het vriespunt bleef, en dat de regen, zoodra zij de voorwerpen aanraakte , 
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in iĳs veranderde, ook zelfs wanneer die voorwerpen eene temperatuar boven 

0° C. bezaten, b. v. kleedingstukken die door menschen gedragen werden. 

Algemeen komen de berichtgevers dan ook daarin overeen dat de regen in de 

hoogere luchtstreken tot beneden het vriespunt afgekoeld, doch niet bevroren 

was, en dat de bevriezing eerst plaats had op ’t oogenblik dat de droppels op 

de voorwerpen vielen. (Compt. rend. , Tom. LXXXVIII, pag. 192, 193, 244, 

245). De heer 1. coperror, de berichtgever uit de boven bij name genoemde 

plaats, nam waar, dat wel is waar bij weinig overvloedigen regen de drop- 

pels dadelijk bevroren op het oogenblik dat zij op vaste lichamen stootten, 

maar dat dit bij sterken regen slechts gedeeltelijk plaats had; dat een deel 

daarvan ijs werd, en een ander gedeelte over het zoo gevormde ijs heenvloeide , 

om dan weinig later echter ook te bevriezen. D. L. 

MINERALOGIE. 

Insluitsels van vloeistoffen in topazen. — Men weet dat VOGELSANG langs 

den spectraalanalytischen weg aangetoond had dat deze uit gecondenseerd kool- 

zuur bestaan. De heeren TH. ERHARD en A. STELZNER hebben dit resultaat 

op de volgende wijze gecontroleerd. 

Door ANDREWS is het kritische punt van koolzuur op 30,92° bepaald. Ver- 

warmt men derhalve een topaas, waarin zich zulk een koolzuur-insluitsel be- 

vindt, dan zal dit schijnbaar verdwijnen op het oogenblik dat de topaas die 

temperatuur bereikt heeft. Daar de ruimten waarin zich zulke insluitsels be- 

vinden echter zeer klein zijn, zoo kan alleen onderzoek door het mikroskoop 

hier dienen. De verschillende, in gebruik zijnde verwarmbare voorwerpplaten 

bieden echter geen genoegzaam nauwkeurige middelen aan om de temperatuur 

te bepalen. De heeren ERHARD en STELZNER plaatsen daarom het mikroskoop 

met het te onderzoeken voorwerp in water, na vooraf het objectief en den 

spiegel met vet te hebben ingewreven, om het binnendringen van water te 

verhinderen. De bepaling der temperatuur geschiedde door een gevoeligen ther- 

mometer in de nabijheid van het voorwerp geplaatst. Door langzame bijvoeging 

van warm water, onder omroering, werd dan de temperatuur allengs verhoogd , 

zoodat de waarnemer door het mikroskoop met juistheid het oogenblik kon 

aangeven, waarop de bel, onder levendig opkoken, verdween , evenals dat waarop 

zij weder waarneembaar werd. 

ERHARD en STELZNER bevonden nu bij twee topazen, waarin 7 insluitsels 

bevat waren, dat dit verdwijnen en weder terugkeeren bij temperaturen ge- 

schiedde, die tusschen 28,75” en 29,18°C. lager, derhalve bij eene iets ge- 
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ringere temperatuur dan die van het bovengenoemde kritische punt, en besluiten 

daaruit dat de insluitsels wel voornamelijk bestonden uit koolzuur, maar dat 

dit door andere gassen verontreinigd was. (Der Naturforscher, 1879 N° 5, 

uit Miner. u. Petrogr. Mitth., Bd. I p. 450). 

HG. 

AARDKUNDE. 

Verhouding van zee en land. — Dr. Krümmrr te Göttingen heeft onlangs , 

op grond der talrijke gegevens welke de in den loop der laatste jaren ver- 

richte diepteloodingen der zee aanbieden , deze verhouding trachten te berekenen. 

Hij schat de gemiddelde diepte der zee op 1877 vademen of 3442 meters. 

Humgorpr had de gemiddelde hoogte van al het land boven de zee op 308 

meters geschat. Dit is echter volgens den heer KRÜMMEL te weinig. Hij leidt 

uit zijne berekeningen af, dat de gemiddelde hoogte 420 meters bedraagt. De 

oppervlakte van het land staat tot die der zee als 1: 2,75. Derhalve zoude 

al het zich boven het zeevlak verheffende droge land 22,4 maal in de zee 

bevat zijn. Rekent men echter het volumen van het land van den gemiddelden 

zeebodem af, dan zoude al het land slechts 2,443 maal in het volumen der 

zee begrepen zijn. Neemt men nu hierbij in aanmerking, dat de gemiddelde 

dichtheid van het land op omstreeks 2,5 kan geschat worden , dan komt men 

tot het resultaat dat de massa's, d.i. het gewicht van al het zeewater en die 

van al het zich boven den gemiddelden zeebodem verheffende land ongeveer ge- 

lijk zijn, met andere woorden: dat beiden waarschijnlijk in evenwicht zijn. 

HG. 

PLANTKUNDE. 

Uitwerkselen der Maté. — L. Coury deelt de uitkomsten mede van proe- 

ven, door hem op honden genomen met een sterk aftreksel van Maté of Para- 

guay-thee (de bladeren van Her paraguayensis), die, gelijk bekend is, in 

Zuid-Amerika veel de koffie en thee vervangt. Het vocht werd met een slok- 

darmbuis binnen de maag gebracht. De gevolgen waren: veelvuldige aandrang 

tot darmontlasting en, in de tusschenpoozen daarvan, tot urineeren , bij grootere 

en herhaaldelijk in de maag gebrachte hoeveelheden, diarrhee en vermeerderde 

urineloozing; de dunne en dikke darmen schijnen dun en samengetrokken en 

over hunne gansche lengte hyperaemisch; dit laatste is ook het geval met de 

blaas, de lever en de nieren, doch niet met de milt. Voorts zijn de hart- 
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bewegingen zeer versneld, bijna tot het dubbele. Daarentegen bespeurt men 

geen braking, geen veranderingen in de pupil, en de nervus vagus behoudt 

niettegenstaande de snelheid der hartcontractiën, al zijne prikkelbaarheid; de 

afscheiding der gal en die van de onderkaaksklier zijn noch vermeerderd noch 

verminderd. Al de functiën van de hersenen en het ruggemerg schijnen nor- 

maal te blijven. De Maté schijnt dus zijn invloed te lokaliseren op de werk- 

tuigen van het organisch leven, meer bijzonder op die, welke in betrekkelijken 

zin onafhankelijk zijn van de zenuwcentra, vooral van de hersenen, daaren- 

tegen niet op de zenuwcentra en op die zenuwen van het organisch leven, die 

in meer rechtstreeksch en innig verband staan met de hersenen , zooals die 

der pupil, der maag, der glandula submaxillaris en der regelingszenuw van 

het hart. (Compt. rend. Tom. LXXXVII, pag. 1091). D. L 

Rhizopoden in een appelboom. — Professor Lripy moest eens te Swarth- 

more op den trein wachten, toen zijne aandacht getroffen werd door een 

grooten appelboom, die kort te voren door een storm was omgewaaid. Op 

eene vertakking bevond zich een hoopje mos, dat hij er af nam en mede naar 

huis bracht. Toen hij het mos afgewasschen had en het water onderzocht, was 

zijne verbazing niet gering bij het vinden van tal van Rhizopoden. 

Onder dezen was Difflugia cassis zeer talrijk. Eene andere soort, Deifflugsa 

globularis, was in geringe hoeveelheid aanwezig. De andere soorten waren 

Trinema acinus, Englypha alveolata en Englypha brunnea. De plaats van 

deze dieren in het mos op den boom was ongeveer acht voet (Eng:) —= 2.43 

meter boven den grond. (Proc: of the Acad: of Nat: Sc: of Philadel- 

phia, 1877, part. HI). Ee AST 

Hoeveelheid suiker in den nectar der bloemen. — De heer A. s. WILSON 

te Glascow heeft bij eenige planten de hoeveelheid suiker bepaald, die in den 

nectar der bloemen bevat is. De nectar werd uitgetrokken met water en de 

suiker bepaald vóór en na inversie door middel van FEHLING’s koperoplossing. 

De uitkomsten waren de volgende. 

HFaehisia ne RAE per bloem 7,59 milligr. 

Claytomia Alsinoides, „ „ 042 „ 

Erwten: Srl ARAP rl OE A4 

Vicia Cracca ...., tros 3, 16e 

er # derne, bloemist OG 10 4 

Roode klaver... .. vs Hoofdje': 7,93 ren, 

si dd ch ‚‚ bloempje 0,13 „, 

Monnikskap. . ...., bloem 6,41 „ 
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Hieruit kan men bij benadering afleiden, dat b. v. 400 bloemhoofdjes van 

klaver 0.8 gram suiker leveren, of 125 hoofdjes 1 gram, derhalve 125,000 

1 kilogr. Daar nu elk hoofdje uit omstreeks 60 bloempjes bestaat, zoo moeten 

minstens 60 x 125.000 of 7.500.000 afzonderlijke bloembuisjes door de 

honigbijen worden uitgezogen, om 1 kilogr. suiker te verzamelen. Stelt men 

nu het gehalte van den honig aan suiker op 75 proc., dan vordert elk kilo- 

gram honig 5.600.000 bezoekers aan afzonderlijke klaverbloempjes. (Chemical 

News 1878, 23 Aug. p. 93). HG. 

DIERKUNDE. 

Over mieren. — Sir JOHN LUBBOCK heeft in de zitting der Linnean Society 

van 6 Febr. jl. eenige bijzonderheden over deze dieren medegedeeld. De werk- 

mieren leggen van tijd tot tijd eieren, waaruit altijd mannelijke individuen 

komen. De mieren hebben huisdieren en bijwoners; een zonderlinge blinde 

kever (Claviger) houdt zich in sommige nesten op. Onderling twisten de mieren 

nooit; eene mier zonder sprieten, die verdwaald was, werd toen zij door een 

vijand was aangevallen, door eene andere mier ontzet. Het schijnt dat mieren 

hunne nestgenooten herkennen, maar wanneer er somtijds honderduizend mieren 

in één nest wonen, dan wordt het onwaarschijnlijk dat zij elkander op het 

gezicht kennen of dat de individuen van elk nest iets bijzonders hebben. Men 

zou hier aan teekens en parolen gaan denken. LuBBock heeft, om dit punt 

op te helderen, gebruik gemaakt van de omstandigheid dat mierenlarven, in 

een vreemd nest overgebracht, door de bewoners van dit verpleegd worden 

en ook bij de onderlinge oorlogen der jongen worden gespaard. Proeven nu 

op Formica rufa en Lasius niger leerden dat, toen 32 mieren in het stadium 

van pupa naar een vreemd nest en als volkomen insekten weer naar hun eigen 

nest werden overgebracht, zij in het laatste vriendschappelijk werden opge- 

nomen, waaruit men zou kunnen besluiten dat zij geen bijzonder teeken of 

wachtwoord bezitten. Het beste middel om in heete gewesten voorwerpen te 

isoleeren en daardoor tegen de mieren te beschermen, is niet water, maar 

bont, met de punten der haren naar beneden. (he Academy, 22 Febr. 1879, 

pag. 173). D. Le 

Ontwikkeling der lintwormen. — Veelal meent men, zegt P. MÉGNIN, dat 

de lintworm zich niet uit een blaasworm ontwikkelt, tenzij deze laatste inge- 

zwolgen wordt door een ander dier dan dat, waarin hij uit een naar binnen 

gekomen ei ontstaan is. Intusschen hebben zijne waarnemingen op paarden en 
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konijnen hem geleerd, dat de blaaswormen van deze dieren (een Echinococeus 

bij het paard, en Cysticercus pisiformis bij het konijn) zich in hun lichaam, 

dus zonder dat te verlaten , tot taenien ontwikkelen, en wel steeds tot “‘on- 

gewapende’, d. i. geen hakenkrans bezittende, terwijl diezelfde blaaswormen , 

wanneer zij in een vleesch- of allesetend dier geraken, het aanzijn geven aan 

‘gewapende’ d. i. van een hakenkrans voorziene taenien. Zoo stammen 7. per- 

foliata van het paard en 7. echinococcus en nana van den hond van een en 

denzelfden blaasworm af. (Compt. rend. Tom. LXXXVIII. pag. 88.) 

D. Le 

Slangenvergift. — De heer LACPRDA beweert, op grond van zijne te Rio de 

Janeiro ingestelde onderzoekingen over de werking van het vergift der Ratel- 

slang, dat de giftstof dier slangen niet is, gelijk men tot dusver meende, een 

zoogenaamd “oplosbaar” ferment, maar een “gefigureerd” ferment. Na de voor- 

lezing van zijn opstel door DE QUATREFAGES merkte deze aan, dat hij bezwaren 

had tegen de door LACERDA gebruikte benamingen (Compt. rend. Tom. LXXXVII, 

pag. 1093). Het slangenvergift zou ook in dit opzicht overeenkomen met het 

infectiegift van de besmettelijke ziekten dat, gelijk bekend is, thans door zeer 

velen gehouden wordt te bestaan uit mikroskopische zwammen (bacteriën) 

De fermenten van het slangengift zouden zich voorts vermenigvuldigen door 

sporenvorming, door verdeeling en door de vorming van inwendige kernen. Ik 

verwijs overigens naar het oorspronkelijke. D. L. 

ANTHROPOLOGIE. 

Australiërs. — In een opstel van den heer MACALLISTER over de zeden , de 

overleveringen en den godsdienst der Australiërs, den 41en Februari jl. gelezen 

in de Anthropological Society, komt de schrijver tot het besluit dat, indien 

het vastland van Australië wat later door de Europeërs was ontdekt geworden , 

deze de inwoners er van op een wat hoogeren trap van beschaving zouden 

hebben aangetroffen, dan nu het geval is geweest. De oorzaken van hun ge- 

ringe ontwikkeling op het tijdstip der ontdekking zoekt MACALLISTER niet in 

gebrek aan vatbaarheid daarvoor, maar in de afwezigheid van groote verscheu- 

rende dieren, in de gemakkelijkheid waarmede de Australiërs het hoogst noodige 

voedsel konden verkrijgen, en in hunne geïsoleerde stelling ten opzichte van andere 

volksstammen , met uitzondering, aan enkele kusten , van meer beschaafde Poly- 

nesiërs en Maleiers. (The Academy, Febr. 22, 1879. pag. 173.) D. L. 
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NATUURKUNDE. 

Helderheid der spectra van gloeiende gassen. — In eene voordracht, ge- 

houden op 10 Februari Il. voor de Royal Society te Edinburg, heeft Prazzi 

SMYTH doen zien hoezeer de helderheid der spectra van een gloeiend gas af- 

hangt van de dikte der laag daarvan, die voor de spleet van den spectros- 

koop is geplaatst. Hen blaaspijpvlam b. v., van gewoon lichtgas en damp- 

kringslucht, geeft een omstreeks vijfmaal helderder spectrum wanneer men den 

spectroskoop in het verlengde der vlam plaatst, deze dus zoo als men het 

noemt “‘vóóreinds’”’ beziet, dan wanneer het werktuig, als gewoonlijk, lood- 

recht op de as der vlam is gericht. 

Om hetzelfde voordeel te verkrijgen bij een gas dat door den elektrischen 

stroom tot gloeiing wordt gebracht, moeten de spectraalbuizen eenigszins 

anders dan gewoonlijk zijn ingericht en gevormd. SALLERON te Parijs heeft 

zulke buizen vervaardigd en thans algemeen verkrijgbaar gesteld. Als een be- 

wijs, hoeveel daardoor in helderheid en dus in zichtbaarheid der kleinste bij- 

zonderheden kan gewonnen worden, vertoonde sMmyrm een der flauwste ge- 

deelten van een koolstof-spectrum, waarin op de gewone wijze slechts acht, en 

in de nieuwe buizen, met denzelfden spectroskoop, een en dertig lijnen 

zichtbaar zijn. (Nature XIX, p. 400 en 458). LN. 

Optische eigenschappen van glas, dat aan sterke inductie is onderworpen. 

Voor meer dan twee jaren gaven wij in dit Bijblad bericht aangaande de 

proefnemingen van Dr. KERR te Londen, die aantoonden dat glas en andere 

isolatoren dubbelbrekend worden, zoodra zij onderworpen zijn aan eene elek- 

trische inductie, welke werkt in eene richting, loodrecht op die van den 

7 
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doorgang des lichts. Deze uitkomsten zijn sedert tegengesproken of althans 

betwijfeld geworden door eenige waarnemers, welke verklaarden KERR’s proef- 

nemingen te hebben herhaald met geheel negatief resultaat. Daarom is het 

hier vermeldenswaard dat GORDON, blijkens eene mededeeling van TYNDALL 

aan de Royal Society te Londen (Nature XIX, p. 402) dezelfde uitwerking 

duidelijk genoeg heeft kunnen verkrijgen om het verschijnsel met behulp van 

elektrisch licht op een scherm te projicieeren. Aangaande abnormale verschijn- 

selen, die GORDON eens verkreeg, een oogenblik voordat het glas door een 

te sterke lading der elektroden doorboord werd, verwijzen wij naar de op- 

gegeven bron. LN. 

Regelaars voor den elektrischen stroom. — Als een aantal van elkander 

afgescheiden stroombanen op één hoofdbaan als nevensluitingen moeten worden 

geënd, zoo als dit o. a. voor de verdeeling van het elektrisch licht moet ge- 

schieden, dan moeten de stroomsterkten in elk dier nevensluitingen binnen 

enge grenzen, onafhankelijk van alle veranderingen van den weerstand in 

dezen, standvastig worden gehouden. Het eenig tot nu toe bekende middel 

om dit doel te bereiken, vindt men in de inrichtingen, bestemd om bij eene, 

ook geringe, vermeerdering dier stroomsterkte, een grooteren weerstand in de 

betreffende stroombaan te brengen, die bij eene vermindering weder buiten- 

gesloten wordt. 

C. W. SIEMENS heeft in eene vergadering der Physical Society te Londen, 

op 22 Februari Il, de door hem ontworpen inrichting van zulk een stroom- 

regelaar beschreven. (Nature XIX, p. 427). Een zeer dunne en smalle staal- 

streep, die door den te regelen stroom wordt verhit, draagt een schijf met 

contactveeren. Zoodra de stroomsterkte een bepaald maximum overschrijdt, 

zinkt die schijf door de nu grooter wordende buigzaamheid der reep en ver- 

breekt eene verbinding. Daardoor moet nu de stroom zijn weg vinden door 

een weerstandsrol. Bij een vermindering der stroomsterkte gebeurt het tegen- 

overgestelde. 

Dr. corriN stelde daarop voor diezelfde contact-veranderingen te verkrij- 

gen door een kwikkolom in de buis van een luchtthermometer, in welks bol 

een platina-spiraal is geplaatst, die door den te regelen stroom min of meer 

wordt verhit. 

HosPITALIER heeft reeds ten vorigen jare (Comptes rendus LXXX, p. 920) 

eene inrichting beschreven, waarin ditzelfde doel bereikt wordt met behulp 

van een elektromagneet, waarvan het anker door een veer van de kern 

wordt verwijderd gehouden en de contactstukken draagt. LN. 
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Elektrische teller voor omwentelingen en heen- en wedergangen. — Fran- 

CISQUE MICHEL beschrijft (Les Mondes XLVIII, p. 566) twee inrichtingen 

van dezen aard, waarvan de laatste bestemd is tot registratie. Zij komen ons 

voor zeer goede uitkomsten te beloven en de beschrijving is duidelijk en uit- 

voerig. Wij meenen er dus hier de aandacht op te moeten vestigen. LN. 

Nieuwe elektrische brander. — JAMIN beschreef die in de zitting der 

Academie des Sciences van 17 Maart 1. Het is een Jablochkoff-kaars zon- 

der isoleerende laag tusschen de beide koolstaafjes. Toch blijft de lichtboog 

steeds aan het boveneinde en dit door de werking van een of meer geleiders, 

waar de stroom doorheen gaat en die zijdelings onder het boveneind zijn ge- 

plaatst. De stroomen daarin en in den lichtboog zijn ongeveer evenwijdig en 

tegenovergesteld gericht, stooten elkaâr dus af en wel met een kracht, die 

JAMIN toereikend vond om den lichtboog op zijne plaats te houden. Boven- 

dien plaatst hij op de spitsen een stukje kalk dat door den lichtboog gloeiend 

wordt en dan een licht geeft, dat voor het oog veel aangenamer moet zijn 

dan dat van den boog zelven. LN. 

SCHEIKUNDE. 

Arsenicum in zwavel-waterstof. — Als het zwavelijzer, met behulp waar- 

van dit gas wordt bereid, arsenicum bevat en tegelijk, zooals wel meestal 

het geval is, iĳzer, dan moet het daardoor verkregen gas arsenwaterstof 

bevatten, dat bij toxicologisch onderzoek tot verkeerde besluiten kan leiden. 

R. orro beveelt op grond hiervan (Berichte der Deutschen chemischen Ge- 

sellschaft XII, S. 93) aan, dit gas uit zwavelcalcium en zuiver chloorwater- 

stofzuur te bereiden. LN. 

GEOLOGIE. 

Protophasma. — De merkwaardige groep der Rechtvleugelige insekten, die , 

wegens hunne vaak zonderlinge, op zich bewegende plantendeelen gelijkende 

gedaante, den naam van “Spoken” en ‘Wandelende bladen” hebben ontvan- 

gen, is thans uitsluitend beperkt tot de warmere streken van onze aarde. 

Onlangs is in midden-Frankrijk in micaschiefer, behoorende tot het bovenste 

steenkolenterrein van Commentry (Allier), een fossile soort dezer groep in bui- 

tengewoon goeden staat van bewaring gevonden. Het voorwerp is beschreven 

door den heer CH. BROGNIART, die er den naam van Protophasma Dumas 

aan heeft gegeven. De betrekkelijk korte sprieten en de zaagsgewijs getande 
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pooten doen het voorwerp echter meer gelijken op het hedendaagsche geslacht 

Cyphocrana dan op eene soort van Phasma. Men vindt de beschrijving, 

vergezeld van eene fraaie afbeelding, in Za Nature 1879, 18 Januari, 

p. 108. HG. 

Elasmotherium. — In het begin dezer eeuw vond FISCHER VON WALDHEIM 

in de palaeontologische verzameling van het museum te Moscou, een gedeelte 

der onderkaak van een reusachtig zoogdier, waaraan hij den naam van Klas- 

motherium gaf. Later zijn op verschillende plaatsen van Rusland niet alleen, 

maar ook in Hongarije, op Sicilië en langs den Rijn-oever, tanden van het- 

zelfde dier ontdekt. Het Elasmotherium was derhalve een dier dat eenmaal 

over een groot gebied verspreid was. De gronden, waarin zijne overblijfselen 

verspreid voorkomen, behooren tot het diluviale tijdperk, en het is niet on- 

waarschijnlijk dat het nog geliĳktijdig met den voorhistorischen mensch in ons 

werelddeel geleefd heeft. 

De nadere kennis van dit merkwaardig dier heeft thans een grooten stap 

voorwaarts gedaan door eene vondst, die in het begin van het vorige jaar heeft 

plaats gehad, namelijk die van een volledigen schedel, welke aan een Hlas- 

motherium heeft toebehoord. Deze, door visschers uit het bed der Wolga op- 

gehaald, maakt thans deel uit van het museum te Petersburg, en is door Prof. 

BRANDT in de werken der Petersburger akademie beschreven en afgebeeld. 

De schedel heeft de lengte van een meter en de breedte van een halven 

meter. Hij gelijkt eenigszins op dien van een Rhinoceros, vooral ook door de 

aanwezigheid van een uitsteeksel op den neus, dat gedurende het leven voor- 

zeker een hoorn van groote afmetingen droeg. Het meest in het oogloopend 

verschil is een groote holle uitpuiling aan de voorhoofdsbeenderen, waardoor 

de schedel een geheel eigendomliĳk aanzien verkrijgt. Met den Ahinoceros 

tichorinus der diluviale periode stemde overigens het Elasmotherium nog over- 

een door het bezit van een beenig neus-tusschenschot. De afgeslepen opper- 

vlakte der kiezen wijst op een dier dat zich alleen met planten voedde, maar 

de windingen der emailplooien zijn verschillend van die der kiezen van den 

Rhinoceros. 

BrANpr schat de lengte van het geheele dier, uitgaande van die des sche- 

dels, op niet minder dan 14 tot 16 voeten. HG, 

PHYSIOLOGIE. 

Veranderingen in het netvlies door het licht. — Volgens onderzoekingen, 

in het physiologisch instituut te Heidelberg, door den heer HORNBORSTEL 
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verricht, aan de oogen van kikvorschen, zoude, tengevolge der inwerking van 

het zonlicht, niet enkel het gezichtspurper verdwijnen, maar zouden ook de 

staafjes merkelijk dikker worden, zoodat, tengevolge hunner aanzwelling, de 

tusschenruimten afnemen. Duisternis doet daarentegen de staafjes inkrimpen. 

Deze inwerking vordert echter veel meer tijd, % tot 1 uur, om duidelijk 

zichtbaar te zijn, dan voor het verdwijnen van het gezichtpurper noodig is. 

(Der Naturforscher, 1878, N° 30, p. 286.) HG. 

BENE KUNDE. 

Lichenes geen samengestelde wezens. — De bekende theorie van SCHWEN- 

DENER, dat de Zuchenes uit zwammen en algen samengesteld zijn, heeft schier 

algemeen ingang gevonden, vooral nadat sraHL de samengroeiing op de daad 

meende betrapt te hebben. Toch schijnt het dat men van deze voorstelling, 

waardoor de lichenes als zelfstandige klasse moesten geschrapt worden, weder 

moet terugkomen. Dr. MINKS te Stettin heeft namelijk onlangs het ontstaan 

der gonidiën in de cellen der hyphae zelven waargenomen en van zijne waar- 

nemingen in het tijdschrift Flora verslag gegeven. Hij noemt de gonidiën in 

haar eersten toestand mekrogonidiën. Zij zijn dan nog zoo klein dat zij alleen 

door sterke immersiestelsels zichtbaar kunnen gemaakt worden. Deze waar- 

nemingen zijn bevestigd door professor J. MULLER te Genève, die bij som- 

mige tropische lichenes reeds groengekleurde mikrogonidiën in de hyphae en 

al de tusschentoestanden van mikrogonidiën tot gonidiën gezien heeft. (Bibl. 

univ. Archives des sc. phys. et naturelles 1879, N° 1, p. 49.) 

HG. 

Rusttoestanden van Vaucheria germinata. — In de Botanische Zeitung 

van 28 Februari heeft re. sranHL hierover een opstel geplaatst, waarin hij 

leert dat Gongrosira dichotoma slechts een ontwikkelingsvorm van Vaucheria 

is. Gongrosira dichotoma is afgebeeld in Kürzing’s Tabulae Phycologicae 

(Bd. IV, tab. 98) met eene Vaucheria in vruchtdragenden toestand, en deze 

schrijver heeft in zijn geschrift: Die Umwandlung niederer Algenformen vn 

höhere tot zekere hoogte de verwantschap van Grogosira tot Vaucheria 

reeds voorspeld. (The Academy, 29 Maart 1879, pag. 287.) Babe 

DIERKUNDE. 

De Saïga-Antilope in Frankrijk gedurende het rendier-tijdperk. — Verschei- 

dene jaren geleden kondigde LaRTET de ontdekking aan van stukken van de 
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hoornen van Antilope Saïga in de quaternaire formatie van Périgord, behoo- 

rende tot de rendier-periode. Maar terzelfder tijd drukte hij zijne meening 

uit, dat deze antilope niet in dien tijd in Frankrijk geleefd had, maar dat 

de hoornen naar Frankrijk gebracht waren als wapens, in gebruik bij palaeo- 

lithische menschen. De Saïga is een antilope met een kop als van een schaap, 

die tegenwoordig de steppen en opene vlakten van oostelijk Europa en 

westelijk Azië, van Polen af tot den Altai en de rivier Irtisch bewoont. 

GAuDrY nu heeft onlangs bij beenderen uit de beenderen-holen van Aquitanië 

niet alleen de hoornen maar ook de tanden en verschillende beenderen van 

den Saïga gevonden, eenige van welke laatste gebroken zijn, duidelijk met 

het doel om er het merg uittehalen. Het schijnt dus dat de Saïga daar 

geleefd heeft tegelijk met het rendier, en dat het tot voedsel diende aan de 

voorhistorische menschen, die in de grotten en rotskloven van deze streek 

woonden en die ons de welbekende primitive kunstwerken, gegraveerd op 

been of op rendier-geweien, hebben nagelaten. Deze ontdekking van GAUDRY 

schijnt de meening van PAUL GERVAIS te bevestigen, dat eene gravure, 

door PIETTE gevonden in het hol van Gourdon (Haute-Garonne) den kop van 

een Saïga voorstelt, geschetst naar het levend dier. (The Academy, 5 April 

1879, pag. 307.) Dalt 

Nieuwe Dinosauriers. — Prof. MARSH heeft wederom verslag gegeven van 

eenige nieuwe soorten van Dinosauriers, die gevonden zijn in jura-lagen van 

het Rotsgebergte. Daaronder zijn er van geweldige grootte. Eene der nieuwe 

soorten, door MARSH Atlantosaurus immanis genoemd, moet minstens 80 

voet lang zijn geweest. Doch daaronder waren ook die eene geringere grootte 

dan eenig tot dusver bekend Dinosaurier bereikten. MNanosaurus was niet 

grooter dan een kat. Sommige soorten vereenigen in zich karakters van Di- 

nosauriers en van Mesozoïsche Krokodillen. Van eene soort, door hem Meno- 

saurus grandis genoemd, die omstreeks 40 voet lang was, vermeldt hij dat 

de hersenen van dit dier vermoedelijk kleiner waren dan van eenig ander ge- 

werveld dier. (Americ. Journ. f. sc. a. arts, Nov. 1878.) HG. 

Kleursveranderingen bij schaaldieren. — Dat sommige garnaalachtige schaal- 

dieren het vermogen bezitten van kleur te veranderen en dat daarbij de ge- 

zichtszin een rol speelt, is bekend. Toch bewegen zich deze kleursveranderin- 

gen in den regel binnen zeer enge grenzen. De heer s. JOURDAIN heeft nu 

eene soort gevonden, namelijk Nika edulis, die langs de kusten van het Ka- 

naal voorkomt, bij welke de kleursveranderingen veel in het oog loopender zijn. 
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Dit dier kan zijne ter nauwernood merkbare bruinachtige kleur in een schit- 

terend rood doen overgaan. Het neemt deze kleur in het duister aan, om, aan 

het licht gebracht, wederom zeer licht bruinachtig te worden. Deze kleurs- 

veranderingen worden bevorderd door een hoogere temperatuur ; beneden 5°—6°C. 

vertoonen zij zich niet meer. Snijdt men het dier de oogen af, dan wordt 

het rood en blijft zoo, ook aan het licht, althans bij gewone temperatuur ; 

maar daalt deze tot O°, dan verdwijnt de roode kleur, om eerst weder te 

verschijnen, wanneer het water, waarin zich het dier bevindt, verwarmd wordt. 

(Compt. rend. LXXXVII, p. 302.) HG. 

Kweeking van honigbijen op Java. — In een aan de bijen-kweekerij gewijd, 

te Praag verschijnend tijdschrift, Der Bienenvater aus Böhmen, deelt de re- 

dacteur, de heer R. MAYERKÖFFER, mede, dat door een Duitscher op Java 

goed geslaagde proeven genomen zijn tot aankweeking van de daar inheem- 

sche Apts dorsata. (Nature, 27 Juni 1878, p. 238). HG. 

Haemocyanine, eene nieuwe stof in het bloed van Octopus vulgaris. — 

Het aderlijke bloed van Octopus is kleurloos, het slagaderlijke donkerblauw. 

Het is den heer 1. FREDERICQ gelukt aan te toonen dat deze kleur veroor- 

zaakt wordt door eene in het bloed bevatte stof, die hij haemocyanine noemt 

en welke bij Octopus, en dus ook vermoedelijk. bij andere Cephalopoden en ver- 

dere Molusken, dezelfde rol speelt als de haemoglobine in het bloed der Ver- 

tebraten. Zoodra de ademhaling van het dier op eenigerhande wijze gestoord 

wordt, heeft er ontkleuring van het slagaderlijk bloed plaats. 

Men kan, door dialyse van het bloed, de haemocyanine isoleeren. Zij 

wordt dan ook blauw bij toetreding van zuurstof, en verbleekt weder na 

eenigen tijd in het luchtledige. Zij is eene eiwitachtige stof, waarin het ijzer 

door koper vervangen is, dat er overigens in gelijken gebonden staat in voor- 

komt als het ijzer in het bloed der vertebraten. (Compt. rendus, 16 Dec. 

1878, p. 996.) HG, 

Parasitische Copepoden. — Uit onderzoekingen, door c. voor bewerkstelligd 

aan een aantal soorten dezer afdeeling, leidt hij in het algemeen af, dat de 

parasitische soorten afstammen van niet parasitische. De parasitische geslach- 

ten hebben alle hunne vertegenwoordigers onder de vrij levende geslachten. In 

de eerste jeugd hebben allen den Nauplius-vorm. De dwergachtige mannetjes 

zijn geen eigenlijke parasiten; zij leven wel is waar op de wijfjes, maar hunne 

monddeelen zijn vrij, en zij voeden zich zelfstandig met het in de nabijheid 
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zijnde slijm. Werkelijk zijn de mannetjes minder van de oorspronkelijke type 

afgeweken dan de wijfjes. 

Bij eenige geslachten, b. v. Chondracanthus, kan men aanwijzen dat er 

een reeks bestaat, waarin een zekere soort in den jeugdigen toestand den 

typus van een andere soort in volwassen staat vertegenwoordigt, deze op 

haar beurt weder in dezelfde verhouding staande tot een derde, enz. Bepaal- 

delijk zijn het de mannetjes, die, als minder gewijzigd zijnde, de verwant- 

schap doen kennen. 

De haakjes, waarmede zij zich vasthechten, hebben niet altijd dezelfde mor- 

phologische beteekenis; die van Brachiella vertegenwoordigen een paar zwem- 

pooten, die van Chondracanthus een paar sprieten. In het algemeen kan 

men als regel stellen, dat de organen destemeer door de adaptatie aan ver- 

andering onderhevig zijn, naarmate zij later verschijnen gedurende de larven- 

ontwikkeling. Daarom biedt het maaksel der monddeelen de beste kenmerken 

aan om de verwantschap tusschen parasitisch en niet parasitisch levende 

soorten aantegeven, Langs dien weg laat zich een reeks vaststellen, beginnende 

met vrij levende Copepoden en zich voortzettende in de parasitische Ergasi- 

lus- en Chondracanthus-soorten. (Bibl. univ. Archives des sc. phys. et nat. 

T. LX, p. 320.) HG. 

ANTHROPOLOGIE. 

Spelen in Polynesie en Amerika. — In een opstel door den heer £. B. TYLOR 

voorgelezen in de vergadering van het Anthropological Institute, van den 

11den Maart jl., vestigde deze de aandacht op de spelen van Polynesie en 

Amerika, als bewijzende dat een stroom van beschaving uit Azie die streken 

heeft bereikt, voor diezelfde spelen in Europa bekend waren. Het damspel, 

dat op de Sandwich-eilanden en op Nieuw-Zeeland in gebruik is, is niet ons 

- hedendaagsch damspel, maar eene verscheidenheid van het oude klassieke spel, 

dat tot op dezen dag in Egypte gespeeld wordt. Het zal de Zuidzee-eilanders 

bereikt hebben uit oostelijk Azie, tegelijk met het vlieger-oplaten, waarin de 

Sandwich-eilanders zeer bedreven zijn en dat zij waarschijnlijk kenden vóór 

den betrekkelijk modernen tijd, op welken het Engeland bereikte. (The Aca- 

demy, 22 Maart 1879, pag. 267.) DEL. 
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NATUURKUNDE. 

Het lichten der gassen door elektrische ontladingen. — De heer PILHARD 

WIEDEMANN, vermoedende dat het lichten van gassen in sterk verdunden 

toestand, bij doorgang van elektriciteit, niet als eene werkelijke gloeiing 

der gasmoleculen, maar veeleer als een fluorescentie-verschijnsel moet beschouwd 

worden, heeft eenige proeven genomen, die ten doel hadden de temperatuur 

van het lichtende gas te bepalen. Zonder hier in eene nadere beschrijving van 

de aangewende methode te treden, die hoofdzakelijk bestond in eene calori- 

metrische bepaling van de ontwikkelde warmte in een klein gedeelte van het 

verdunde gas, zij het hier voldoende als algemeen resultaat te vermelden: 

dat gassen bij doorgang van elektriciteit lichtend worden ver beneden eene 

temperatuur van 4100°, ja in sommige gevallen reeds bij 62’—70'. Het zijn 

derhalve niet zoozeer de atomen dan wel de hen omgevende aether-hulsels 

wier trilling versneld wordt. (Ann. der Physik. Neue Folge, VI, p. 298.) 

Zoude men niet vermoeden mogen dat ook bij het licht geven van dieren 

en dierlijke zelfstandigheden gelijke oorzaak in het spel is? HG. 

Voortplantingssnelheid van het geluid. — m1. kayspr (Wiedemann's Annalen 

VI, S. 465) leidt uit een reeks van zeer zorgvuldig uitgevoerde proefnemin- 

gen af, dat die voortplantingssnelheid van de sterkte van den toon volkomen 

onafhankelijk is. Men weet dat REGNAULT het tegendeel had beweerd. LN. 

Verlenging der geleiders door den elektrischen stroom. — EpLurp en 

na hem STREINTZ hebben op verschillende tijden (1866 en 1873) en langs 

verschillende wegen gevonden dat zulk eene verlenging, onafhankelijk van die, 

8 
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welke door de verwarming des geleiders wordt voortgebracht, werkelijk be- 

staat. WIEDEMANN heeft in zijn leerboek: Galvanismus, (2e druk) doen op- 

merken dat beider uitkomsten dit feit nog niet buiten twijfel stelden. BLONDLOT 

heeft dezer dagen daarin aanleiding gevonden om het aan een nieuw onder- 

zoek te onderwerpen, omtrent de bijzonderheden waarvan wij hier verwijzen 

moeten naar het Journal de physique VIII, p. 122. Dit onderzoek heeft een 

volkomen negatieve uitkomst opgeleverd. Er dient daarbij echter te worden 

opgemerkt dat B. geene andere dan geelkoperen geleiders heeft gebezigd. Op 

grond van eigen waarnemingen meent Reft. het bestaan van zulk eene uit- 

zetting in úzer althans voor zeer waarschijnlijk te mogen houden. LN. 

Gekleurde elektrische vonken. — Volgens een bericht van MASCART, naar 

aanleiding van eene bijzondere elektriseermachine, die rrPLOFF verleden jaar 

op de Parijsche tentoonstelling had gezonden en die hij daarna heeft aange- 

boden aan het physisch kabinet van het Collège de France (Ibidem, p. 139), 

kan men van eene inductie-elektriseermachine vonken verkrijgen, die onder- 

ling in vorm, in hoorbaarheid en bovenal in kleur uitermate verschillen, door 

in plaats van den metalen geleider, die de beide bekleedsels verbindt der twee 

kleine leidsche flesschen, welke en cascade verbonden den zoogenaamden con- 

densator dier machine vormen, allerlei halfgeleiders te gebruiken. Daartoe 

kunnen dienst doen: reepen behangselpapier van verschillende breedten en leng- 

ten, vooral papier met zwartsel bedekt, min of meer vochtige touwen en 

koorden, buizen met allerlei min of meer geleidende vochten gevuld, enz. 

Ook kan men de in- of uitwendige bekleeding dier leidsche fleschjes door 

zulke vochten, b.v. water, vervangen. MAsCART zegt dat men dit doende zijne 

moeite rijkelijk beloond zal vinden door de bijna oneindige verscheidenheid in 

de waargenomen verschijnselen. LN. 

Ontdekking van mijngas, nog vóór het in gevaarlijke hoeveelheid voor- 

handen is. — In het Rapport sur les travaun des membres des sociétés 

savantes des départements en 1878 wordt (Les Mondes XLIX, p. 1) met 

ingenomenheid melding gemaakt van den Grisoumêtre van COQUILLION. Dit 

werktuig berust op het beginsel dat, wanneer in eene afgesloten hoeveelheid 

van het op zijn gehalte aan koolwaterstof te onderzoeken luchtmengsel een 

draad van platina of palladium eenige oogenblikken in gloeiing wordt gehou- 

den, alle daarin aanwezige koolwaterstof geoxideerd wordt tot water en kool- 

zuur, uit wier hoeveelheid tot die van het eerstgenoemde gas kan worden 

besloten. Men moet tot % ten honderd van dit gas op deze wijze kunnen 
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ontdekken en meten en dit door eene bewerking, die in weinige minuten kan 

verricht worden. 

MALLARD en LE CHATELLIER hadden weinige dagen vroeger er op gewezen 

(Ibidem XLVIII, p. 698), dat het gewone herkenningsmiddel der mijnwerkers, 

de blauwe aureool van brandende koolwaterstof, die de vlam der Davy-lamp 

omringt, zoodra dit gas in eenigszins aanmerkelijke hoeveelheid in de omrin- 

gende lucht voorhanden is, veel gevoeliger en daardoor veel zekerder kon 

worden gemaakt met behulp van een waterstofvlam, die in een afzonderlijk 

toestelletje brandt. De aureool is daarbij veel grooter door de hoogere tem- 

peratuur der vlam, en veel beter zichtbaar door de weinige lichtkracht dezer 

laatste. Ook hiermede moet het mogelijk zijn de aanwezigheid van 4 ten 

honderd aan mijngas te herkennen, en wanneer grootere hoeveelheden aanwe- 

zig zijn, kunnen die bij eenige ondervinding dienaangaande, althans bij bena- 

dering, kwantitatief naar de afmetingen der aureool worden bepaald. IN. 

Elektrisch licht door thermo-elektriciteit. — Volgens een bericht van pu 

MONCEL aan de Académie des Sciences, in hare zitting van 5 Mei 1l., moet 

het aan CLAMOND, den welbekenden vervaardiger van thermo-elektrische batte - 

rijen, gelukt zijn om, door een zeventigtal daarvan te verbinden en door ver- 

branding van coaks in een daartoe opzettelijk vervaardigden vuurhaard te 

verhitten, vier elektrische lampen in werking te brengen, die gezamenlijk in 

lichtkracht met van 80 tot 400 carcellampen gelijk stonden, en dit bij een 

verbruik van niet meer dan 9,5 kilogram coaks in het uur! LN. 

SCHEIKUNDE. 

Veranderlijkheid der verhouding van N. en 0. în dampkringslucht. — Het is 

bijna als zeker aan te nemen, dat deze verhouding, in plaats van zooals men tot 

nog toe meende standvastig te zijn, integendeel veranderlijk is naar gelang van 

plaats en tijd. Althans Prof. v. soLLy te München heeft (Abhandlungen der 

K. Bayerische Academie XIII, en daaruit Wiedemann's Annalen VI, S. 520) 

in verschillende maanden van 1875—76 een verschil in zuurstofgehalte waarge- 

nomen van 20,96 tot 20,47, en in 1877 een van 21,01 tot 20,52 procenten. Beide 

uitkomsten zijn langs verschillende wegen, de eerste door gewichtsbepalingen , 

de tweede langs eudiometrischen weg verkregen, en stemmen overeen ook wat 

de omstandigheden — windrichting enz. — aangaat, waarbij hev hoogste en 

het laagste zuurstofgehalte is waargenomen. LN, 
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Scandium, een nieuw element. — Achtervolgens is gebleken dat de het 

eerst uit den gadoleniet afgescheiden yttria nog een ander metaaloxyd bevatte, 

dat den naam van “erbine” heeft ontvangen (MOSANDER), terwijl MARIGNAC 

voor korten tijd heeft aangetoond dat ook deze erbine nog een ander metaal- 

oxyd bevat, dat hij “ytterbine’ heeft genoemd. Thans is het aan NILSON, 

professor te Upsala, bijgestaan door THALÉN, die zich met de spectrosko- 

pische onderzoekingen belastte, gelukt, daaruit nog een nieuw element af te 

scheiden, waaraan hij den naam van Scandium heeft gegeven, ter herinne- 

ring daaraan dat al de genoemde stoffen het eerst in Scandinavische minera- 

len ontdekt zijn. HG. 

Aard der zoogenaamde dierlijke amylum-lichaampjes. — Voor eenige jaren 

hebben DARESTE e. a. zekere lichaampjes, die in de capsulae suprarenales, 

in de testes en in den eidojer worden aangetroffen, als amylum geduid. De heer 

DARESTE heeft deze nader onderzocht en komt tot het resultaat dat zij vol- 

strekt geen amylum zijn, maar kristallijne concrementen van vetten , bepaalde- 

lijk van een phosphorhoudend vet, de lecsthene. Jodium kleurt hen niet blauw , 

maar roodachtig. De blauwachtige schijn, die men soms meent waar te nemen, 

is een gevolg van het contrast met den gelen achtergrond van het gezichts- 

veld. Ook geven zij, na verwarming in een waterbad tot 95°, met speeksel 

behandeld, geen spoor van suiker. (Compt. rendus, 7 Avril 1879). HG. 

METEOROLOGIE. 

Zuiderlicht. — De heer SOPHUS TROMHOLT, te Bergen in Noorwegen, be- 

richt dat hij den 22sten December 1878 een goed ontwikkeld noorderlicht 

tegen het zuiden zag. Hij voegt er bij dat hij reeds dikwijls, zulk een licht 

verwachtend, daarnaar had uitgezien, “want — zeet hij — een noorderlicht 

dat in midden-Europa gezien wordt, zoude eene onmetelijke hoogte moeten 

hebben, wanneer het ook hier (te Bergen) in het noorden wordt gezien” 

Ten 6% uur bemerkte hij den lichtboog aan den onbewolkten hemel. Zijn 

hoogste punt lag in het 440; de onderrand van den boog had eene hoogte 

van 21° en zijne breedte bedroeg 8°. In het ZZW. smolt de boog met het 

zodiakaallicht samen. (Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und 

Geographie, N° 9, 1878). HG, 

PHYSIOLOGIE. 

Reusachtige Isopode. — Onder andere belangrijke voorwerpen is door den 

‘heer A, AGASSIZ, ten noord-oosten van de bank van Yucatan, ten noorden 
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der Tortugas, een Isopode opgevischt van bijna 0,2 m. lengte op 0,10 m. 

breedte, waaraan AGASSIZ den naam van Bathynomus giganteus heeft ge- 

geven, en die ALPH. MILNE-EDWARDS voorstelt te rangschikken bij de Cy- 

mothoadae, in eene afdeeling van C. branchiferae. Behalve door zijne grootte 

is dit dier merkwaardig wegens de inrichting zijner ademhalingsorganen. De 

valsche buikpooten toch, ofschoon voorzien van een ademhalingsnet, even als 

die der andere Isopoden, maken niet het geheele ademhalingssysteem uit, 

maar vormen een operculum-stelsel, waaronder boom- of pluimvormige fijn 

vertakte kieuwen liggen. Bij Zone en Kepon, uit de familie der Bopyridae, 

vindt men ook wel aan de zijden des lichaams takvormige aanhangsels, doch 

deze zijn niet met de kieuwen van Bathynomus te vergelijken. — De alge- 

meene bouw, de groepeering der segmenten, het samenstel van den mond 

en de plaatsing der pooten doen het dier brengen tot-de Zsopoda ambulatoria. 

Van de Sphaeromidae onderscheidt het zich door zijne vrije abdominaalpooten 

en door eene staartvin. Hierdoor nadert het tot de Cymothoadeae. Maar in 

den vorm van den kop, de sprieten en de oogen verwijdert het zich van alle 

bekende groepen. De oogen zijn zeer ontwikkeld; elk oog bezit bijna 4000 

vierkante facetten; desniettegenstaande leeft het dier op zeer groote diepte 

in zee en in duisternis. De oogen zijn niet, zooals bij alle niet vastzittende 

Cymothoadae, boven op, maar onder aan den kop geplaatst. (Compt rend. 

Tom. LXXXVIII, pag. 21.) Ds He 

Histologie en physiologie van het zenuwstelsel der Crustaceën. — De 

onderzoekingen van ®. YUNG op Homarus vulgaris, Astacus fluviatilis, Pa- 

laemon squilla, Cancer maenas en Pagurus, Portunus puber en Maia 

squinado hebben hem het volgende geleerd. 

Het zenuwstelsel der schaaldieren bestaat uit zenuwvezels en zenuwcellen. 

De vezels bezitten een (bij dikke vezels dubbel) vast en elastiek omhulsel, 

van binnen onregelmatig met kernen bezet; de inhoud is halfvloeibaar, lijme- 

rig, altijd helder en homogeen. Gedestilleerd water en de meeste reagentia 

doen er granulatiën in ontstaan, die men ten onrechte als normaal heeft 

beschreven. Naar het centrum toe is de inhoud meer verdicht, 't geen zich 

openbaart door een wolkachtig aanzien van het centrale gedeelte, maar nooit 

vindt men er gedifferentieerde vezels, die als analoog aan de cylinder-as 

der vertebraten kan worden beschouwd. 

De cellen bestaan uit een steeds enkelvoudig, kernloos, dikwijls uiterst 

dun omhulsel, met een inhoud als die der vezels, waarin een of twee ker- 

nen drijven, die een of meer nuclei bevatten, welke nucleoli inhouden , op 
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hun beurt met nucleoluli, welke uit granulatiën bestaan. De cellen zijn apolair, 

monopolair of bipolair, zeldzaam tripolair, en de zenuwvezels zijn niets dan 

eenvoudige verlengsels der cellen. Salpeterzuur en picrinezuur doen op beiden 

dezelfde kenmerkende langwerpige strepen ontstaan. Door de afwezigheid van 

myeline en van een cylinderas bij de vezels, door den vorm en het samen- 

stel der cellen, naderen beide bestanddeelen tot die van het sympathisch stel- 

sel der vertebraten. Die vezels en cellen, tot (altijd alléén uit vezels be- 

staande) verbindingsstrengen of tot gangliën vereenigd, zijn omgeven door een 

dubbel vlies: een stevig neurilemma externum met kernen, elastieke vezels 

en soms met stervormige pigmentcellen, en een week, uit lamellen , vezels en 

kernen bestaand neurilemma internum, dat tusschen de zenuwbundels dringt 

en waarin de bloedvaten loopen. De cellen der ganglien liggen aan de opper- 

vlakte van deze; bij de abdominaal-ganglien vooral aan de bovenste en zijde- 

lingsche vlakten, Aan de bovenvlakte vindt men bovendien vezelbundels, die 

door het ganglion heenloopen, naar de hersenen opklimmen en het verband 

tusschen deze en de ganglien uitmaken. In elk ganglion zijn drie bundels com- 

missuurvezels, die de zijdelingsche gedeelten van het ganglion verbinden. De 

hersenen of het ganglion supra-oesophageum zijn in hun samenstel analoog 

met die der insekten. Men kan er voorste, achterste en zijdelingsche verhe- 

venheden of tepels aan onderscheiden. De hersenen bestaan uit eene merg- 

achtige, fijn gepunctueerde zelfstandigheid, die door fijne bindweefselplaatjes 

verdeeld is, en bruin wordt gekleurd door acadium osmium. Die mergzelfstandig- 

heid is overdekt met eene laag kernen zonder celwand. De zenuwen voor de 

speciale zintuigen ontspringen aan de oppervlakte der tepels. (Compt. rend. 

Tom. LXXXVIII, pag. 240.) 

De garglien en de verbindingsstrengen zijn overal gevoelig; de wortels van 

de uit de ganglienketen ontspringende zenuwen zijn steeds gemengd, evenals 

de boven- en ondervlakte van de keten. Ieder ganglion is een gevoels- en 

bewegings-centrum voor het overeenkomstige lichaamssegment; maar het ge- 

voel wordt een onbewust gevoel en de beweging eene reflexbeweging, zoodra 

een ganglion gescheiden wordt van het voorafgaande. Het ganglion sub-oesopha- 

geum is het gevoel- en bewegingcentrum voor de kauworganen en de kaak- 

pooten. Het ganglion supra-oesophageum (hersenen) is op elke oppervlakte 

gevoelig en is het gevoel- en bewegingcentrum voor de oogen en de sprieten. 

Elke zijdelingsche helft der hersenen staat (evenals trouwens elk ganglion van 

de keten) in betrekking tot de overeenkomstige helft des lichaams; overkrui- 

singen bestaan niet. Het wegnemen dezer hersenen heeft buitelende bewegin- 

gen naar voren ten gevolge, ontspruitende uit de ongevoeligheid der oogen 
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en sprieten en het overwicht der achterste ledematen; de lichaamsbewegingen, 

die, soms met een spontaan karakter, na de wegneming der hersenen plaats 

grijpen, zijn nooit gecoördineerd. De beleediging van een der hersenkwabben 

heeft eene ronddraaiende beweging naar den gezonden kant heen ten gevolge. 

De hersenen zijn de zitplaats van den wil en van de coördinatie der bewe- 

gingen. Zij oefenen geen rechtstreekschen invloed uit op de bewegingen van 

het hart. Deze bewegingen worden versneld door elektrische prikkeling van den 

slokdarmring, van waar de stroom afgeleid wordt op het ganglion stomato- 

gastricum en den nervus cardiacus (Ibid., pag. 347) DE 

Spijsvertering bij de Cephalapoden. — Volgens JOUSSET DE BELLESME 

oefent het speeksel der Cephalopoden geen der minsten invloed uit op de zet- 

meelachtige stoffen en op het vet, en evenmin op de eiwitachtige stoffen ; 

het speelt bij de spijsvertering alleen eene voorbereidende rol, die daarin 

bestaat dat het de spierbundels en spiervezels van elkander losmaakt door het 

sarcolemma en peesweefsel op te lossen, zonder echter het eigenlijke spier- 

weefsel zelf aan te tasten. Daarentegen lost het door de lever afgescheiden 

vocht de spiervezel langzaam maar volledig op, zonder het bind- en pees- 

weefsel aan te tasten. De bovengenoemde rol wordt door de onderste en ach- 

terste speekselklieren vervuld; het vocht der bovenste schijnt in dit opzicht 

onwerkzaam te zijn, en alleen in betrekking te staan tot het kauwen en slik- 

ken. De Cephalopoden schijnen dus geene zetmeelachtige stoffen en geeu vet 

te kunnen verteren, waaruit men zou moeten opmaken dat het vet, ’t geen 

hunne lichaamsdeelen bevatten, door het organisme uit de grondbestanddeelen 

er van wordt opgebouwd. (Compt. rend. Tom. LXXXVIII, pag. 428.) 

B; Ju 

Niet-prikkelbaarheid van de grauwe zelfstandigheid van den cortex cerebri. — 

Op grond van zijne in het laboratorium van VULPIAN gedane proeven besluit 

coury dat de grauwe bastzelfstandigheid geen deel neemt aan de verschijn- 

selen, die de gevolgen zijn van prikkeling van de oppervlakte der hersenen, 

daar de openbaring van deze verschijnselen nict gewijzigd wordt door vooraf- 

gaande paralyse van de grauwe stof, ‘tzij door anaesthetica, ’t zij door af- 

breking van den bloedtoevoer. De invloed van prikkelende of verlammende be- 

leedigingen van de cortex wordt door de witte vezels overgebracht tot zenuw- 

elementen, die in een lager vlak gelegen zijn, in de medulla oblongata en 

het ruggemerg; corticale beleedigingen kunnen slechts door het voortbrengen 

van blijvende of voorbijgaande veranderingen in de genoemde bulbo-spinale 
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deelen, de beweegbaarheid der ledematen in een plus- of minusrichting wij- 

zigen. Voor een meer volledig bericht en voor de door coury gevolgde methode 

verwijs ik naar het oorspronkelijke (Compt. rend. Tom. LXXXVIII, pag. 604.) 

D. L. 

DIERKUNDE. 

Invloed van verschillend gekleurd licht op de ontwikkeling en groei van 

dieren. — Bij de verschillende onderzoekingen, die hiervoor reeds door BÉCLARD , 

MAC. DONNEL €. a. zijn in het werk gesteld, voegen zich die van E. YUNG, 

preparateur aan de universiteit van Genève, die, naar het schijnt , met grootere 

voorzorgen dan zijne voorgangers dit onderwerp bestudeerd heeft. In plaats 

van gekleurde glazen bezigde hij gekleurde vochten, waarvan de spectrale 

samenstelling vooraf werd bepaald. De voor het onderzoek dienende eieren, 

namelijk die van kikvorschen, zalm en Zimnaea, werden in een glas met 

water gebracht, en dit vervolgens geplaatst in een wijder glas. De tusschen- 

ruimte werd dan gevuld met het gekleurde vocht en de glazen van boven 

met een kartonnen deksel gesloten. Zonder hier in bijzonderheden te treden, 

vermelden wij slechts dat de gekleurde lichtsoorten bleken in de volgende 

orde voor het dierlijk leven voordeelig te zijn: wiolet, blauw, geel, wit, 

rood, groen. Dit is, met een klein verschil, ook de rangorde door BÉCLARD 

vroeger afgeleid uit zijne proeven met eieren van een vlieg. Dat het violette 

licht ook voor hoogere dieren voordeelig is, schijnt te blijken uit de door 

POEY medegedeelde waarnemingen van generaal PLEASONTON, die bevond dat 

onder violet glas geplaatste jonge varkens, na 6 maanden, 398 ponden in 

gewicht waren toegenomen, terwijl die toeneming bij wit licht en in gelijk tijds - 

verloop slechts 386 ponden had bedragen. 

Zeer waarschijnlijk is het dat de chemische invloed der violette stralen 

hier in aanmerking komt. Het voedingsproces wordt daardoor versneld. Is dit 

zoo, dan moeten dieren, waaraan men geen voedsel geeft, ook spoediger 

sterven in die glazen welke violet licht ontvangen. Werkelijk bevond YuNG, 

dat dit ten aanzien van kikvorsch-larven het geval is. Deze leefden, geen 

voedsel ontvangende, 7 tot 8 dagen langer in het groene dan in het violette 

licht. (Bibl. univ. Arch. d. se. phys. et nat., 15 Mars 1879). HG. 
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STERREKUNDE. 

Oorsprong der meteorieten. — Voor eenige jaren betoogde TSChRMAK (,Sít- 

zungsberichte der Kais. Akad. 1875, 2, p. 66), dat de meteorieten afkom- 

stig moesten zijn uit de vulkanen van het eene of andere hemellichaam. Hij 

grondde deze meening op de volgende feiten: 41°. De meteorieten komen altijd 

als hoekige fragmenten in onzen dampkring; 2’. de kristallijne structuur van 

vele iĳzer-meteorieten wijst op eene langzame vorming te midden eener groote 

massa, bij nagenoeg constante temperatuur; 89°. vele meteorieten vertoonen 

dergelijke groeven als sommige steenen op aarde, die door de wrijving van 

andere daarmede in aanraking gekomen massa’s ontstaan zijn; 4’. sommige 

meteorieten vertoonen eene breccia-samenstelling; 5°. vele meteorieten zijn sa- 

mengesteld uit zeer kleine deeltjes, gelijkende op die van vulkanische tuffen. 

De heer ROBERT S. BALL, van deze meening uitgaande, zoekt nu de vraag 

te beantwoorden: van welke der ons bekende hemellichamen mag men dan 

met eenige waarschijnlijkheid aannemen, dat zij de plaats van oorsprong der 

meteorieten zijn? Na achtereenvolgens aangetoond te hebben, dat het zeer on- 

waarschijnlijk is dat de meteorieten van de zon, van de maan, of van een 

der planeten komen, oppert hij de hypothese: dat de meteorieten eenen aard- 

schen oorsprong hebben, in dien zin namelijk dat aardsche vulkanen, in eenen 

tijd toen deze nog veel krachtiger werking hadden dan thans, steenen zouden 

hebben uitgeworpen tot op zoo grooten afstand, dat deze elliptische banen 

rondom de zon beschreven, om later weder, wanneer zij, bij het kruisen van 

de loopbaan der aarde, in de nabijheid van deze kwamen, daarop neder te 

vallen. Zoo zoude de aarde allengs weder de projectielen inzamelen, die zij in 

eene vroegere periode heeft uitgeworpen. Maar de eerste uitwerping veronder- 

9 
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stelt eene snelheid van ten minste zes E. mijlen per seconde! (Nature, 27 

March 1879.) HG. 

NATUURKUNDE. 

Magnetische werking van een bewogen geëlektriseerd lichaam. — Max- 

weLL heeft (Treatise on Blectricity, art, 770) aangetoond dat deze werking 

moest bestaan en zelfs hare grootte leeren berekenen. H. A. ROWLAND heeft 

haar nu ook door proefnemingen nagespoord. (American Journal of sciences 

and arts, en daaruit Journal de physique, VIII, p. 214). Een geleidende 

schijf werd om een vertikale as aan het draaien gebracht met eene snelheid 

van ruim 60 omwentelingen in de seconde. Onmiddellijk daarboven bevond 

zich de onderste magneetnaald van een astatisch systeem, waarvan de boven- 

ste 18 centimeters hooger hing en dus ver genoeg van de schijf verwijderd 

om daarvan geen invloed te ondervinden. Zoodra nu de schijf geëlektriseerd 

werd met eene standvastige lading, week de naald af in de door MAXWELL 

bepaalde richting. Dat men hier niet met een verschijnsel van zoogenaamd ro- 

tatie-magnetisme te doen had, bleek uit het feit dat met het teeken der elek- 

trische lading de richting der afwijking omgekeerd werd en ook daaruit, dat 

een schijf met radiale spleten dezelfde afwijking te weeg bracht. 

Niet minder opmerkelijk is de volgende, mede door MAXWELL voorziene en 

ook experimenteel verkregen uitkomst, die ROWLAND bevestigd vond. Wan- 

neer de schijf, die voor bovenstaande proefnemingen had gediend, afleidend 

met den grond verbonden werd en op geschikte wijze aan een statisch indu- 

ceerende werking blootgesteld, die van twee onbewegelijke geëlektriseerde ge- 

leiders uitging welke dicht bij den rand boven en onder de schijf waren ge- 

plaatst, dan behield bij de draaiing der schijf de door inductie daarin opge- 

wekte lading hare plaats in de ruimte. Toch week ook nu de daarboven 

geplaatste magneetnaald af. - LN. 

Ultraviolet gedeelte van het lichtspectrum. — Cornu beschrijft (Journal de 

physique, VIII, p. 185) nauwkeurig de inrichting van een spectroskoop voor 

dit gedeelte van het prismatisch kleurenbeeld en geeft rekenschap van alles wat 

hem bij de samenstelling daarvan en bij het gebruik belangrijks is voorgekomen. 

LN, 

Soortelijke warmte van water. — Uit een onderzoek van mejuffrouw M. 

STAMO, dat zij bekend maakte in de dissertatie, waarop zij te Zurich tot 

doctor philosophiae promoveerde (uittreksel in Beiblätter zu den Annalen der 

 " 
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Physik und Cheme, UI, S. 344) blijkt dat die soortelijke warmte niet. 
zooals REGNAULT meende, slechts weinig, maar integendeel overeenkomstig 

JAMIN's meening zeer aanmerkelijk verandert met de temperatuur. Wanneer 

men die bij 15° C. als 1 aanneemt, dan is zij bij 30’ 1,0376, EN. 

Thermomagnetische motor. — Ter wederzijde van een dunnen staalring, 

die in een horizontaal vlak om eene loodrechte as vrij kan draaien, plaatsen 

HOUSTON en THOMSON de polen van een sterken elektromagneet. Wordt deze 

ring op één plaats verhit, dan neemt daar het geïnduceerde magnetisme toe, 

en die plaats beweegt zich naar de naastbij gelegen magneetpool. Een ander 

deel komt nu in de vlam en wordt op zijn beurt weder sterker aangetrokken 

dan het inmiddels verkoelde deel, en zoo wordt de omwenteling eene aanhoudende. 

Het warmteverbruik of liever de warmteverspreiding is hierbij echter zeer groot 

in verhouding tot het mechanisch effect. LN. 

Polarisatiebatterijen. — GASTON PLANTÉ heeft zijne verschillende proeven- 

reeksen, sedert tien jaren met die batterijen verkregen, in een bundel be- 

schreven, die hij heeft uitgegeven onder den titel Recherches sur PÉlectricité 

(Paris, FOURNEAU). La Nature, VII, p. 368, geeft daarvan eenige uittrek- 

sels met afbeeldingen. LN. 

Temperaturen in den elektrischen lichtboog. — Rossrrri te Padua heeft 

aan de Societe frangaise de physique medegedeeld (La Nature, VII, p. 403) 

dat hij door meting van de afgestraalde warmte in het kolenlicht, verkregen 

door den stroom van 80 BUNSEN-elementen, de temperatuur der negatieve 

koolspits op 2400° C., die van de positieve op 2870® en die van den boog 

zelven op 3500°® meent te hebben gevonden. LN. 

Inductiebalans en audiometer. — Drie electro-magnetische spiralen zijn ach- 

ter elkaar op een staaf bevestigd, zoodat de middelste daar langs verschoven 

kan worden, terwijl de assen van alle drie daarbij steeds in elkaars ver- 

lengde blijven. Wanneer een standvastige stroom zoo door de beide uitersten 

wordt geleid, dat zij gelijknamige polen naar elkaar toekeeren en de middel- 

ste met een telephoon verbonden, dan zal het altijd mogelijk zijn deze laat- 

ste zoo te plaatsen, dat de werking der beide uiterste daarop gelijk O is 

en er dus bij het verbreken en weder doorgaan van den stroom in deze laat- 

ste niet het minste geluid in den telephoon gehoord wordt. Is het werktuig 

zoo gesteld, dan zal elke omstandigheid, die op de stroomsterkte en het ver- 
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loop der intermittente stroomen in een der uiterste spiralen een, zij het ook 

hoogst geringen invloed uitoefent, zoowel als alles wat op andere wijze een 

verschil kan maken in de inductieve werking aan de eene of andere zijde, zich 

verraden door dat het geluid in den telephoon weder hoorbaar wordt. HucHes, 

die deze inrichting uitvond, heeft door haar en door eene gelijksoortige, welke 

op hetzelfde beginsel berust, zeer opmerkelijke uitkomsten aangaande boven- 

genoemde omstandigheden en invloeden waargenomen, en dus aangetoond dat 

zij voor uitgebreide toepassingen bij allerlei onderzoek geschikt zijn. Voor bij- 

zonderheden dienaangaande, zoowel als omtrent het gebruik van zulk een toe- 

stel door Dr. RICHARDSON, als gehoormeter, audiometer, moeten wij verwij- 

zen naar het engelsche tijdschrift Nature, XX, p. 77 en 102. LN. 

SCHEIKUNDE. 

Koolzuurgehalte der dampkringslucht. — Rersrr heeft aan de Académie 

des sciences, in hare zitting van 18 Mei Il., de uitkomsten medegedeeld van 

zijne jaren lang voortgezette bepalingen van dit gehalte op verschillende plaat- 

sen en in verschillende omgevingen. Daaruit blijkt dat dit gehalte in volumen 

bijna nooit meer dan 0,00003 bedraagt en dat het merkwaardig standvastig 

is. In ’t midden van den krachtigsten plantengroei was het niet minder dan 

0,000028 en in ’t midden van een kudde schapen 0,000031. Al deze bepa- 

lingen geschiedden door opslorping van het koolzuur in barytwater, waarvan 

het gehalte door titreering werd bepaald, voor en nadat een bekend volume 

van de te onderzoeken lucht met de bekende voorzorgen daardoor heen was 

geleid. LN. 

Verandering van amylum en glucose in koud water. — De heer RIBAN 

had naar het voorschrift van MOHR eene aan geen bederf onderhevige oplos- 

sing van zetmeel bereid, door een deel zetmeel te koken met 100 deelen wa- 

ter en er keukenzout bij te voegen. Na een jaar bemerkte hij dat deze oplos- 

sing een minder gevoelig reactief op iodium was geworden, en na drie of vier 

jaren kleurde zij zich daarmede in het geheel niet meer blauw. Bij onderzoek 

bleek hem dat al het amylum zich in glucose en eene kleine hoeveelheid dex- 

trine had omgezet. (Bull. de la Soc. chimigue, 5 Juni 1879.) HG. 

Nieuwe verbindingen van den ammoniak. — Tot dusver kende men alleen, 

als verbinding van chlorwaterstofzuur en ammoniak, den sal-ammoniak. Bij 

gelegenheid zijner onderzoekingen over de dampdichtheden der ammoniak-ver- 
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bindingen heeft de heer 1. TROOST er verscheidene nieuwe ontdekt. Eene daar- 

van bevat op f equivalent chlorwaterstofzuur 4 cequivalenten ammoniak (1 HCI, 

4NH,) en ontving den naam van tetrammoniakaal chlorhydraat. Het smelt- 

punt dezer stof ligt omstreeks + 7° C. Daar beneden kristalliseert zij. De 

kristallen depolariseeren het licht. 

Eene tweede verbinding bevat op 1 zequivalert 7 equivalenten ammoniak 

(HCI, 7 NH,) Zij heet dus Aeptammoniakaal chlorhydraat. Zij is alleen be- 

staanbaar bij een zeer lage temperatuur. Haar smeltpunt ligt bij — 18°. Bij 

afkoeling tot — 40°, stolt zij tot eene kristalmassa. 

Beide ammoniak-verbindingen dissocieeren zich, waarbij de spanning van den 

ontwijkenden ammoniak bij gelijke temperatuur steeds gelijk blijft en bij stij- 

gende temperatuur regelmatig toeneemt. (Compt rendus, 17 Mars 1879. 

HG. 

GEOLOGIE. 

Miocene flora. — Oscar HEER heeft zich wederom verdienstelijk gemaakt 

door het onderzoek eener flora uit het miocene tijdperk, namelijk die van 

het smalle eiland Sachalin, dat zich langs de noord-oostkust van Azie, van 

46° tot 54° N. breedte uitstrekt. De door hem onderzochte voorwerpen waren 

verzameld door de heeren FR. SCHMIDT en P. GLEHN, die ook de thans daar 

levende planten, ten getale van 559 phanerogamen , hebben ingezameld. 

Uit de verhandeling van HEER, te vinden in de Memoires de U Académie 

impériale des sciences de St. Petersbourg, Sér. VII, T. XXV. Sien wij nog 

alleen het volgende aan. 

Van de 74 fossile planten van Sachalin, door HrERr beschreven, zijn 81 

nieuw en tot dusver nog uiet elders gevonden; 48 soorten stemmen overeen 

met reeds bekende miocene planten. Daarvan heeft Sachalin er 27 gemeen 

met de miocene arktische flora, 14 met de miocene baltische, 25 met die 

van Zwitserland, 18 met die van Alaska en 21 met die van Noord-Amerika. 

Een en ander strekt tot bevestiging van de reeds vroeger geopperde meening , 

dat er in het miocene-tijdperk een samenhang heeft bestaan tusschen Amerika 

en het Aziatisch-Europeesche continent. HG. 

MINERALOGIE. 

Het verondersteld gedegen iĳzer in Groenland. — De Académie des Scien- 

ces te Parijs ontving van eene daartoe benoemde commissie een rapport over 

een stuk daarvan van Dr. 1. sMITH. Men heeft doen opmerken dat de 
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meteorieten ten aanzien van hun mineralogisch samenstel, eene treffende over- 

eenkomst aanbieden met zekere aardsche gesteenten. Het gewichtig feit dat 

massa’s, afkomstig uit ver van elkander verwijderde gewesten, in de ruimte 

zulk eene overeenkomst aanbieden, werd in 1870 in ’ licht gesteld door 

NORDENSKJÖLD, toen hij groote massa’s gedegen ijzer ontdekte te Ovifak op 

het eiland Disco. Zijne eerste gedachte was dat zij meteorieten waren. Om te verklaren 

dat zij in basalt waren ingesmolten, nam hij aan dat zij daarin gevallen wa- 

ren toen de basalt nog vloeibaar was. Velen namen deze zienswijze aan, 

onder anderen NAUCKHOFF en TSCHERMAK. Maar STEENSTRUP, na de plaats 

tweemaal te hebben bezocht, kwam tot het besluit dat zij denzelfden aard- 

schen oorsprong hadden als de basalt zelf, Niet ver van Ovifak, in Straat 

Waaigat, vond hij een bewijs van zijn theorie. In de basalt van Igdtokungoak 

vond hij een groote massa van nikkelhoudende magnetische pyriet van onge- 

veer 28,000 kilogr. gewicht, en verder in de basalt van Aussuk kleine kor- 

rels gedegen iĳzer. De graphiet, die dat iĳzer vergezelde, wees op de waar- 

schijnlijkheid dat het metaal door kool gereduceerd was; bovendien bevatte 

het gesteente, dat het gedegen ijzer insloot, silicaat van iĳzer-hydraat, ’t geen 

den naam Hisingeriet ontvangen heeft. Dr. sMITH nu komt tot dezelfde slot- 

som als STEENSTRUP, dat de bedoelde iĳjzermassa’s van aardschen oorsprong 

zijn. Hij bevond dat in de dolemiet van Aussuk, zoowel als in die van Ovi- 

fak, waarop zij zeer gelijkt, metallisch ijzer besloten is in labradoriet ; anor- 

thiet en oligoclas zijn evenzeer in sommige gedeelten van het gesteente ge- 

vonden. IJzer is verkregen uit zeven localiteiten in Groenland, en dat van 

Sowallicke en Niakornak werd door sMmrrm bevonden gecombineerde kool te 

bevatten, evenals dat van Ovifak; en over t geheel toont hij aan dat alle 

specimina van iĳzer, die uit Groenland verkregen zijn, in dit opzicht op elk- 

ander gelijken en van meteorisch iĳzer verschillen, dat geen gecombineerd 

ijzer bevat. Bovendien bevatten al deze massa’s kobalt in aanmerkelijke hoe- 

veelheid in verhouding tot nikkel. (Compt. rend. Tom. LXXXVII, pag. 911.) 

D. L. 

PLANTKUNDE. 

Invloed der Iuchtelektriciteit op het plantenleven. — In de Ann. de Chimie 

et de Physique, Fevrier 1879, heeft de heer L. GRANDEAU eene zeer uit- 

voerige verhandeling over dit onderwerp geplaatst, waarin hij eerst verslag 

geeft van zijne eigene onderzoekingen en vervolgens die van NOLLET en van 

BERTHOLON in herinnering brengt, die reeds voor eene eeuw vele proeven ge- 

nomen hebben, waaruit de gunstige invloed welken de aan de lucht medege- 
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deelde Een opg het, Sleven en den groei der planten uitoefent, gebleken 

zijn. Bij de proeven van dan zeer GRANDEAU werden twee zooveel mogelijk 

gelijke exemplaren van eene plantsoort geplaatst, elk in een kist met aarde 

van dezelfde samenstelling en voorts onder geheel gelijke omstandigheden. Het 

eenig verschil bestond daarin, dat de eene plant geheel vrij bleef, terwijl 

over de andere een groote kooi van dun ijzerdraad met wijde mazen werd 

geplaatst. Daardoor werd de elektriciteit onttrokken aan de lucht die de plant 

omgaf. In al de genomen proeven was de groei der onder de kooi geplaatste 

planten min of meer aanmerkelijk vertraagd. 

Het verschil in de productie van levende plantenzelfstandigheid bedroeg 

van 30 tot 40 proc., voor bloemen en vruchten zelfs 40 tot 50 proc. Dit 

verschil strekt zich uit over alle bestanddeelen der plant, maar vooral over 

de koolhydraten. De heer GRANDEAU is van oordeel dat de’ luchtelektrici- 

teit niet de rechtstreeksche verbinding van de stikstof en zuurstof der lucht 

bevordert, maar wel het nitrificatie-proces in den bodem, waarbij dan de 

planten als geleiders werken. Ook schrijft hij den ongunstigen invloed der 

boomen op de onder hen staande kleinere gewassen voor een deel aan het 

onttrekken der elektriciteit aan de lucht in hunnen omtrek toe. 

HG. 

DIERKUNDE, 

Reukorgaan der insekten. — In Nova acta der K. Leop. Car. Deuts. 

Akad. der Naturforscher XXXVII is eene belangrijke verhandeling met 8 

platen van DR. O. J.B. WOLFF verschenen, onder den titel: Das Riechorgan 

der Biene nebst eine Beschreibung des Respirationswerkes der Hymenop- 

teren, des Saugrüssels und Gesmackorgans der Blumenwespen etc. Daarin 

zoekt de schrijver het bewijs te leveren, dat, in strijd met de gewone voor- 

stelling dat de reuk in de sprieten zetelt, zij , even als bij de gewervelde dieren, 

moet gezocht worden in een door ingezogen lucht getroffen zenuwrijk orgaan, 

dat door eene klier vochtig gehouden wordt. Dit orgaan ligt achter de boven- 

lip vóór den ingang der keelholte en vertoont zich als een daar afhangend 

vliesje, met talrijke zeer fijne haartjes, door woLrr ‘freukhaartjes’’ genoemd. 

Voor verdere bijzonderheden zij naar de verhandeling zelve verwezen. HG. 

Chorda dorsalis van Amphioxus. — Reeds meermalen is opgemerkt dat het 

deel, dat men bij Amphiorus chorda dorsalis noemt, in maaksel verschilt 

van de ware chorda dorsalis, zooals deze bij alle echte vertebraten, hetzij 

blijvend of alleen gedurende den embryonalen toestand voorkomt. De heeren 
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J. RENAUT en G. DUCHAMP hebben haar aan e@t-ernienwd nauwkeurig onder- 

zoek onderworpen. Zij vonden in de zoogenaamu® —_ #da —rsalis geen spoor 

van cellen, noch in de scheede, noch in haar biänenste. Zij is als het ware 

laddersgewijs in een aantal segmenten verdeeld, die gevormd worden door 

ronde vezelen, welke overdwars gelegen zijn, met kleine bochten naar de 

rug- en buikzijde, en zich ter weerszijde inplanten aan kleine uitsteeksels aan 

de binnenvlakte der scheede. (Compt. rendus, LXXXVI, p. 898.) 

HG. 

Ademhaling van Amia. — Ama calva is een groote zoetwatervisch der 

Vereenigde Staten. Zij komt overvloedig voor in den Mississippi en de daarin 

mondende rivieren, alsmede in de groote meren. De heer BURT G. WILDER 

heeft in de Proceedings of the American Association for the Advancement 

of Science, 1877, een verslag gegeven van een aantal proeven, waaruit blijkt 

dat 4mzia lucht uit- en inademt en dat de zwemblaas daarbij de rol van de 

long vervult. Dat deze laatste in een groot aantal vakken verdeeld is, even 

als de long der reptiliën, was trouwens sedert lang bekend. Naar gelang het 

water minder lucht bevat, neemt de lucht-ademhaling toe. De uitgeademde 

lucht bevatte ongeveer 8 proc. koolzuur, welke hoeveelheid na langdurig vas- 

ten tot 1 proc. daalde. De visch kan een uur en langer buiten water blijven, 

zonder daaronder, naar het schijnt, iets te lijden. In dien toestand zijn de 

kieuw-deksels gesloten en neemt men regelmatige bewegingen van de kaken, 

den tongbeentoestel en de wangen waar. HG. 

ee ze ek Se 
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NATUURKUNDE. 

Lambrigot's sprekende reepjes. — Van deze verbetering en uitbreiding 

van de phonograaf zijn wel de voornaamste bijzonderheden der inrichting 

bekend geworden (La Nature VII, I, p. 349), maar verder is nog niets geble- 

ken aangaande eene toepassing daarvan voor algemeen gebruik. Wij willen, 

in afwachting van wat misschien verder aangaande dit laatste zal bekend 

worden, hier slechts een vluchtig overzicht dier inrichting geven. 

LAMBrIGOT laat het stiftje van de trilplaat der phonograaf werken, niet 

als bij de laatste op een laag van bladtin, maar op een stearinelaag, die 

op een glasstaaf is uitgespreid. Deze wordt daarna door graphiet geleidend 

gemaakt en galvanoplastisch met koper bedekt. Als deze koperlaag dik ge- 

noeg is geworden, wordt zij er afgelicht en vormt dan wat men een matrijs 

zou kunnen noemen. Een looddraad van passende dikte wordt met eenige 

kracht daarin gedrukt en neemt daardoor alle indrukken over, welke dit 

metaal van de stearine had overgenomen. Elk veerkrachtig reepje van metaal 

of zelfs van karton, dat langs de as des looddraads wordt voortbewogen 

terwijl zijn spits aan de oppervlakte daarvan raakt, geeft de geluidstrillingen, 

welke op de stearine hebben gewerkt, getrouw terug. Het moet den uitvinder 

reeds gelukt zijn om, met behulp van een klankbodem, geheele volzinnen op 

deze wijze voor een aantal personen tegelijk hoorbaar weer te geven. Van 

dezelfde kopermatrijs kan men een bijna onbeperkt aantal loodafdrukken 

verkrijgen. LN. 

Thermobarometer van Hans en Hermary. — Onder den, zeker niet vol- 

komen gemotiveerden, naam van Baromètre absolu, beschrijven deze uitvin- 

10 
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ders (la Nature VII, 2, p. 71) een werktuig, in beginsel gelijk aan den 

Sympiesometer, welke een dertigtal jaren geleden een grooten opgang maakte , 

om na korten tijd spoorloos te verdwijnen. Zij plaatsen op dezelfde schaal- 

plaat een gewonen kwikthermometer en een luchtthermometer. Zoolang de 

luchtdrukking dezelfde blijft moet er tusschen den gang van beide werktuigen 

een standvastige verhouding bestaan. Maar als die drukking verandert, dan 

wordt deze verhouding meer samengesteld, omdat zij nu ook van deze laatste 

verandering afhangt en dus van drie, in plaats van twee factoren. Als twee 

van die drie bekend zijn, dan kan de derde uit eene waarneming dier twee 

worden berekend. H. en H. nu richten hun werktuig zoo in, dat een draad, 

langs de aanwijzers der beide eerste recht uitgespannen, de luchtdrukking 

op eene daaronder geplaatste schaal aanwijst. LN. 

Thermische trillingsamplitude en verandering van agregatietoestand. — 

Raour pPicrer heeft aan de Société chimique de Paris, in hare zitting van 

20 Juni 1l,, de uitkomsten medegedeeld van zijn onderzoek aangaande de be- 

trekking tusschen het atoomgewicht, de amplitude der warmtetrillingen bij 

bepaalde temperatuur en het smeltpunt der lichamen. Hij is daardoor tot de 

twee volgende wetten gekomen : | 

1°. Hoe hooger het smeltpunt is van eene stof, des te geringer moet de 

trillingswijdte der moleculen daarvan zijn bij een bepaalden warmtegraad en 

2°, De smelttemperaturen der verschillende stoffen komen met voor allen 

gelijke trillingsamplituden overeen. Het product van de getallen, welke die 

temperatuur met die welke de trillingswijdte der moleculen voor eene bepaalde 

temperatuur uitdrukken, is dus een voor elke stof standvastig getal. 

Aangaande het kookpunt der vloeistoffen komt Prcrer tot met de vorige 

overeenkomstige besluiten. LN. 

PLANTKUNDE. 

Weerstand van zekere organische kiemen aan eene temperatuur van 

100%, — CHAMBERLAND heeft bevonden dat er een mikroskopisch organisme 

(Bacillus subtilis Cohn?) bestaat, dat uitsluitend aerobium is, in bijna alle 

organische vloeistoffen gekweekt kan worden, mits deze door potasch geneu- 

traliseerd zijn, en het aanzijn geeft aan sporen die verscheiden uren eene 

temperatuur van 100° verdragen, in sommige vochten, b, v. in gistwater 

en hooiwater 5 uren, in gedistilleerd water 2 à 3 uren, terwijl eene tem- 

peratuur van 115° ze zeer snel doodt. In weinig zure vochten eenige minu- 
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ten gekookt, bederven die vochten niet meer, maar de sporen zijn dan niet 

gedood, want wanneer men die vochten dan in eene onvruchtbare neutrale 

middenstof zaait, ontwikkelen zij zich. Zij gedijen het best bij 40’, maar ook 

nog bij 50 , zooals BASTIAN reeds opmerkte. Maar er is nog een andere 

Bacillus die tegelijk een aerobium en een anaerobium is. In aanraking met 

de lucht neemt hij zuurstof op, — in ’t luchtledige gedraagt hij zich als 

ferment en ontwikkelt koolzuur en waterstof, ontwikkelt zich mede in neu- 

trale of licht alkalische vochten, maar niet in duidelijk zure, en heeft overi- 

gens dezelfde eigenschappen als de reeds genoemde van B. subtilis, met dit 

onderscheid, dat de sporen op verre na niet zoo lang (niet meer dan onge- 

veer 40 minuten) aan eene temperatuur van 100’ weerstand bieden, en dat 

de vochten waarin de nieuwe Bacillus zich vermenigvuldigt, zeer duidelijk 

zuur worden, wat bij B. subtilis niet het geval is. Onder de huid van een 

Cavia gebracht, hadden zij beiden geen uitwerking. Voor de gevolgen, door 

_CHAMBERLAND uit dit alles getrokken, verwijs ik naar het oorspronkelijke. 

(Compt. rend. Tom. LXXXVIII, pag. 659). EE 

DIERKUNDE. 

Werking der strychnine-zouten op de buikpootige weekdieren. — E. Hecker 

heeft daarover een bericht aan de Académie des Sciences ingezonden. De 

alkaloiden hoopen zich bij de planten, vooral in de bast, de ovaria en de 

zaden op. De Acotyledonen en de Gymnospermen bevatten er geene; eerst 

bij de Monocotyledonen begint men ze te ontwaren, en openbaren ze zich 

door hunne schadelijke werking op dieren, en die eigenschap neemt toe naar- 

mate men van de apetale Dicotyledonen tot de gamopetale opklimt. HeCKEL 

vraagt zich nu af, of de rol die de alkaloiden te vervullen hebben, behalve 

de nutritive die zij kunnen bezitten, niet eene verdedigende is tegen den 

aanval van dieren. Het zijn over 't geheel de voor het leven der plant meest 

gewichtige organen, die door deze vergiften 't meest beschermd worden. Hierbij 

komt het verschil dat er bestaat tusschen de werking van de alkaloiden op 

de verschillende dieren. De atropine, die de meeste zoogdieren schaadt, 

blijft zonder werking op de knaagdieren en de Marsupialien, — de nicotine 

op de geiten, — de Belladonna en Stramonium op de konijnen, de hyos- 

cyamus op de ratten, enz. Daardoor werd HECKEL opgewekt om de werking 

van strychnine op de Mollusken te onderzoeken en koos tot onderwerpen voor 

zijne proeven Helix pomatia en aspersa en Zonites algirus. De gebruikte 

zouten waren sulphaat en oxalaat van strychnine. De proeven werden niet 
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alleen genomen door die zouten in het spijskanaal te brengen, maar ook en 

vooral door injectie. Wij verwijzen voor die proeven en de uitwerkingen er 

van naar het oorspronkelijke, maar teekenen hier alleen aan, dat er uit bleek 

dat de genoemde mollusken wel niet ongevoelig voor het vergif waren, maar 

dat zij het toch tot zekere hoogte bijzonder goed verdroegen, zelfs als de hoe- 

veelheid er van vrij aanmerkelijk was, — dat de graad van schadelijkheid 

van het vergift, even als bij de Vertebraten, in omgekeerde reden staat tot het 

gewicht van het dier, — en dat de vergiftigingsverschijnselen van denzelfden 

aard waren als bij de Vertrebaten, namelijk tetaniseerende (Compt. rend. 

Tom. LXXXVIII, pag. 918.) DL 

Gedaanteverwisseling der Spaansche vlieg. — LrcHrENSTEIN heeft een 

onderzoek ingesteld naar de nog niet volledig bekende metamorphosen van 

Lytta vesicatoria. Na 20 jaren onderzoekens heeft hij dit jaar zijne naspo- 

ringen ten einde gebracht. Hij is begonnen met op ’teind van Mei en in het 

begin van Juni copuleerende canthariden onder een glazen klok met aarde te 

brengen; weldra graven dan de wijfjes in de aarde eene holte, waarin zij 

eenige honderden langwerpige, witachtige en doorschijnende eieren leggen, 

die 15 dagen daarna opengaan en eene larve uitlaten, reeds lang bekend en 

o. a. door RATZENBURG afgebeeld onder den naam van triungulina. Deze is 

schubbig, donkerbruin, doch de meso- en metathorax en de eerste ring van 

het achterlijf zijn wit. Zij heeft zeer scherpe kaken, uitpuilende zwarte oogen 

en twee lange staartborstels. LICHTENSTEIN heeft ze gevoed met magen van 

bijen, later met eieren en jonge larven van bijen, alles met honig bedeeld. 

Van den 5den op den 6den dag vervelt zij en verandert in een klein zespoo- 

tig diertje zonder borstels, met stompe kaken en minder heldere oogen, dat 

nu uitsluitend van honig leeft. Vijf dagen later volgt eene tweede vervelling, 

waarna de kaken nog stomper zijn ende oogen beginnen te verdwijnen. 

Na nog weer 5 dagen vervelt het dier ten derden male; de oogen zijn nu 

verdwenen; de pooten en kaken worden aan het uiteinde bruin en hoornachtig ; 

het insect gelijkt nu op een kleine larve van Scarabaeus en graaft zich in de 

aarde in. Wederom verloopen 5 dagen, en nu volgt eene vierde vervelling, 

waaruit het dier niet meer als masker, maar als pupa te voorschijn komt, 

veel gelijkende op die van eene vlieg, met 4 kleine uitpuilingen op den kop 

en 8 paren daarvan op de plaats der pooten. Zij is hoornachtig wit en be- 

weegt zich niet. In dezen toestand blijft zij den ganschen winter over; van 

tijd tot tijd zweet zij droppeltjes van een doorschijnend, helder vocht uit, 

welke verscheidene dagen op het lichaam blijven zitten. Half April breekt de 
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pupa haar omhulsel door, en er verschijnt op nieuw eene larve, gelijkende op 

die van Scarabaeus, maar zonder de nagels en de sterke kaken, en met 

slechts rudimentaire pooten, ieder bestaande uit 3 korte en dikke stompjes. 

Deze larve beweegt zich zeer langzaam in zijn hol, komt daar niet uit en 

eet niet. Vijftien dagen later geeft eene nieuwe vervelling het aanzijn aan 

eene nympha, gelijkende op die der overige Coleoptera. In ’tbegin wit, 

kleurt deze zich vrij snel, en een paar dagen later is de Lytta een volko- 

men insekt geworden. LICHTENSTEIN vermoedt dat de aardbijen, zooals 

Halictus en Andrena, in den natuurstaat de gewone slachtoffers der Lytta 

zijn. (Compt. rend. Tom. LXXXVIII, pag. 1089). 0 7 

Trichinose bij een Nijlpaard. — In Mei stierf in den zoologischen tuin te 

Marseille een omstreeks tweejarige Hippopotamus, een geschenk van den 

Khedive van Egypte aan de stad. Reeds toen het dier ontscheept wierd was 

het ziek en stierf 4 maanden daarna. Wij laten de beschrijving der ziekte 

en de pathologisch-anatomische bevindingen daar, en vermelden alleen dat 

in het vleesch een groot aantal trichineuze kysten werden gevonden, die 

op zich zelven en wat het daarin bevatte dier betreft, volkomen op Prichina 

spiralis geleken. Het feit is, volgens HECKEL, die het mededeelt, daarom 

merkwaardig, omdat men het voorkomen van trichinen bij het varken toe- 

schrijft aan de vraatzucht en onzindelijke hebbelijkheden van dat dier, ter- 

wijl bij den hippopotamus niets daarvan bestaat. (Compt. rend. Tom. LXXXVIII, 

pag. 1139). DL. 

Eene groene Planaria. — Te Roscoff werd door den heer P. GEDDES 

eene groen gekleurde Planaria gevonden, in zoo groot aantal, dat zij kon 

dienen tot beantwoording der vraag: of de groene kleurstof bij dieren het 

koolzuur ontleedt, even als die der planten. Werkelijk bleek dit het geval 

te zijn. [nm den zonneschijn geplaatst, ontwikkelen zich gasbellen, die, in een 

glazen buis verzameld, bleken voor ongeveer de helft uit zuurstof te bestaan. 

Dat de groene kleurstof chlorophyl was werd bewezen door hare oplossing in 

alkohol (Compt. rendus 30 Dec. 1878, p. 1096). HG. 

Fossiele insekten in Noord-Amerika. — Op een tocht door Colorado, 

Wyoming en Utah hebben de heeren s. H SCUDDER en P. C. BOWDISH zich 

inzonderheid toegelegd op het verzamelen van fossiele insekten. Vooral de tertiaire 

beddingen bij Florissant zijn buitengewoon rijk daaraan. Deze beslaan eene 

oppervlakte minstens vijftig maal zoo groot als de voor haren rijkdom aan 
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fossiele insekten sedert lang beroemde lagen bij Oeningen in Beijeren. Ook de 

bewaring der insekten in den steen is eene voortreffelijke. Alleen van Floris- 

sant bracht SCUDDER zes tot zevenduizend fossiele insekten mede. In het ge- 

heel bezit hij reeds 12000 specimina, een veel grooter aantal dan eenig 

patuuronderzoeker, die over dit onderwerp geschreven heeft, ooit bezeten heeft. 

De heer SCUDDER zal de door hem verzamelde soorten in een afzonderlijk 

werk beschrijven (Nature, 25 April 1878, p. 508). HG. 

Rhinoderma Darwiniï. — Deze soort van Vorsch, door DARWIN op zijne 

reis in Chili gevonden, werd tot dusver voor levend-barend gehouden. Een 

spaansch natuuronderzoeker, JIMENEZ DE LA ESPADA, heeft nu daarvan eene 

geheel andere lezing gegeven. Een groot deel van zijn opstel is door pr.J. w. 

SPRENGEL vertaald en gepubliceerd in het Zeits. f. wiss. Zoologie, Bd. XXX, 

Heft 4, Daaruit blijkt dat het maunetje van Rhinoderma Darwinü een groo- 

ten broedzak heeft, die zich van de keel af over een groot deel der buik- 

vlakte uitstrekt. In dien zak werden een aantal levende larven gevonden, elk 

voor zich 14 miilim. lang. Hoe deze daarin opgenomen zijn en zich ontwik- 

keld hebben is tot dusver onbekend. HG. 

Fossiele herten. — In de vergadering der Geological Society van 19 Dec. 

1877 gaf Prof. BOYD DAWKINS een overzicht van onze kennis der vormen 

van Cervina, die gedurende de tertiaire periode in Europa bestaan hebben. 

Opmerkelijk is het dat in den loop der tijden de gedaante der hoornen of 

van het gewei al meer en meer samengesteld is geworden en wel op dezelfde 

wijze en in dezelfde richting als nu nog bij toenemenden leeftijd wordt waar- 

genomen. In den oudsten miocene-tijd bestonden alleen herten met gevorkte 

hoornen, ongeveer als de nu nog levende Muntjak (Cervus styloceros) van 

Zuid-oostelijk Azie. In het opper-miocene-tiĳjdperk wordt het gewei iets samen- 

gestelder, ongeveer als bij onze ree. Gedurende het pliocene-tijdperk is die 

vervorming voortgegaan Niet alleen werd het gewei samengestelder maar ook 

grooter. De ontwikkeling bereikte vermoedelijk haar maximum op het einde 

van dit tijdperk. (Nature, 24 Januari 1875, p. 255). HG. 

Maagsap der Visschen. — De heer ricHer heeft het maagsap van vis- 

schen, inzonderheid van haaien en roggen, onderzocht en bevonden dat dit 

eene merkelijk grootere hoeveelheid zuur bevat dan dat van zoogdieren. Melk- 

zuur komt er in den geheel verschen toestand niet in voor. De hoeveelheid 

zoutzuur is daarentegen buitengewoon groot en bedraagt van 10 tot 15 
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grammen op 1000 grammen Dit zoutzuur is volgens hem echter niet geheel 

vrij, maar gebonden aan zwakke organische bases, tyrosine, leucine en wel- 

licht nog andere afleidingsproducten van eiwitachtige stoffen, welke verbin- 

dingen gemakkelijk door bijkomend water ontleed worden, zoodat een gedeel- 

te van het zuur vrij wordt. (Bulletin de U Assoc. scientif., 14 Avril 1878). 

HG. 

Nieuw fossiel reptiel. — Het museum van Yale College ontving onlangs 

het grootste gedeelte van een zeer groot reptiel, dat, naar het weinige 

dat daaromtrent tot nog toe is medegedeeld te oordeelen, een zeer merk- 

waardig dier schijnt te zijn. Het werd gevonden door Prof. LAKES en den 

ingenieur BECKWITH in de boven-Jura-lagen in Colorado aan de westelijke 

helling van het Rotsgebergte, en heeft den naam van Stegosaurus armatus 

ontvangen. Het was vermoedelijk dertig voeten lang en bewoog zich alleen 

zwemmende. Eenige der tanden stonden in tandkassen en hadden samenge- 

drukte kroonen; een daarvan heeft een lengte van 112 millim , en een dikte 

van 24 millim. Nog andere tanden hebben eene cylindrische gedaante en 

waren op rijen geplaatst, doch niet in tandkassen maar op dunne beenige 

of kraakbeenige platen. Het zoude kunnen zijn dat deze tweede vorm van 

tanden tot het huidskelet heeft behoord. Het lichaam zelf was bedekt met 

beenige schilden, een waarvan meer dan drie voet lang is. (Nature, 10 

Januari 1878, p. 213.) 

HG. 

Lingula. — De heer Pp. MORSE, thans professor in de zoölogie aan de 

keizerlijke universiteit van Tokio in Japan, heeft een aantal waarnemingen 

gedaan over de in Japan levende soort van dat geslacht. Hij was daartoe, 

tijdens hij nog in Boston zijn verblijf hield, in staat gesteld door de over- 

zending van een aantal levende exemplaren, die van 19 Augustus tot 19 

December 1877 onderweg waren geweest en alle levend overkwamen, of- 

schoon het zeewater in dien tijd slechts tweemalen was ververscht geworden. 

Onder de door hem bij het anatomisch onderzoek gevonden bijzonderheden 

zijn er twee die hier vooral vermelding verdienen. Vooreerst heeft hij geen 

spoor kunnen vinden van een samentrekbaar orgaan, dat als hart zou kunnen 

worden beschouwd; de geheele bloedbeweging geschiedt door trilcilien. Dit 

is trouwens reeds door SEMPER aangetoond. Opmerkelijker is in de tweede 

plaats de ontdekking, door MoRrsr, van een gehoorkapsel, gelijkende op die 

welke door CLAPARÈDE bij eenige Anneliden is gevonden. Dit is een nieuw 
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bewijs voor de reeds op andere gronden steunende verwantschap der Brachio- 

poden met laatstgenoemde afdeeling (Nature, 14 Maart 1878, p. 383). re. 

Segmentaalorgaan bij Bayozoën. — In 1877 wees de heer HATCHEK bij 

Pedicellina ehinata het bestaan aan van een tril-kanaal, dat hij vergeleek 

bij de trilorganen der Rotatorien. De heer JoLrer heeft dit bevestigd gevon- 

den, maar volgens hem is het vergelijkbaar bij de segmentaalorganen der 

Anneliden. Het bestaat uit een korte buis, inwendig met trilhaartjes bezet, 

in haar middengedeelte verwijd, die zich opent in den broedzak, niet ver 

van de buitenwaartsche opening van deze, terwijl haar tegenovergesteld uit- 

einde zich inde lichaamsholte opent, aldaar trechtersgewijs verwijd en met 

trilcilien bezet is. Inderdaad is dit in hoofdzaak geheel het maaksel van 

een segmentaal-orgaan, gelijk de Anneliden daarvan een grooter of kleiner 

aantal bezitten. Hij vond hetzelfde orgaan terug bij eene andere soort van 

Pedicellina en desgelijks bij Loxosoma. Hij besluit daaruit dat het vermoe- 

delijk bij alle Endoprocta, die onder de Bryozoën-familien den hoogsten 

rang innemen, aanwezig is. Als bijdrage tot de ook op andere gronden ver- 

moede verwantschap tusschen de Anneliden en de Bryozoën is deze ontdek- 

king gewichtig. (Compt. rendus, 1878, 24 Fevr., pr. No. 8, p. 392.) 

HG. 
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NATUURKUNDE. 

Photographieën van gearticuleerde geluidstrillingen. — EF. w. BLAKE heeft 

deze verkregen op de volgende wijze. (Súlliman’s American Journal en daaruit 

Journal de physique VIII, p. 251). Hij bevestigt een dun iĳzeren plaatje zoo- 

als het trilplaatje van een gewonen telephoon (waarmede echter wel een van 

S à 10 cM‚ middellijn kan bedoeld zijn, zie hieronder) aan het nauwe einde 

van een trechtervormigen koker. Het midden van dit plaatje is op geschikte 

wijze verbonden met een klein spiegeltje, dat om een horizontale spil beweeg- 

baar is, terwijl het plaatje vertikaal staat. Een dunne bundel zonnestralen 

wordt door het spiegeltje teruggekaatst naar een photographische plaat, die, 

met eene standvastige snelheid, evenwijdig met de as der spiegels wordt voort- 

bewogen. Het lichtbeeldje op deze laatste volgt de bewegingen, die in het 

plaatje door luid spreken voor den mond des trechters ontstaan, met volko- 

men getrouwheid en tot in de kleinste bijzonderheden, gelijk blijkt uit een 

facsimile der zoo bij het luid spreken van verschillende klinkletters en 

woorden verkregen photographieën in het amerikaansche tijdschrift. Het blijkt 

mede daaruit dat de trillingswijdte van het lichtbeeldje omstreeks 25 mM. 

bedraagt, wat met een dergelijke van f, mM. overeenkomt voor het midden 

der trilplaat zelve. LN. 

Demonstratie-telephonen. — Het is mij in den laatsten tijd herhaaldelijk 

gebleken dat velen de diensten, welke deze werktuigen kunnen bewijzen, nog 

altijd afmeten naar de werking van de kleine, slechts met het oog op snel- 

heid van voortbrenging en geringen prijs gemaakte, zeer onvolkomen toestel- 

letjes, die in den eersten tijd van het bekend worden der uitvinding hier te 

11 
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lande een zoo gereeden aftrek vonden. Deze nu zijn volkomen ongeschikt om 

in eene zelfs niet talrijke klasse als demonstratiemiddel te worden gebezigd 

en evenmin tot een ernstig gebruik voor mededeeling in de verte, als nief 

de beide stations zeer afgezonderd en dus zeer stil zijn. 

Daarom acht ik het niet onbelangrijk hier iets te berichten aangaande de 

bewerking van een telephonenpaar, dat voor vele maanden reeds door den in- 

strumentmaker FUNCKLER aan het kabinet der hoogere burgerschool alhier is 

geleverd. 

Deze onderscheiden zich van de eerste vooral door hunne grootere afme- 

tingen. De trilplaat heeft een middellijn van omstreeks 9 cM.,‚ de magneet- 

staaf en de draadklos daarom heen zijn in dezelfde verhouding grooter dan 

gewoonlijk. Een verder verschil, bestaande in de toevoeging van twee iĳzer- 

staven ter weerszijden van de magneetstaaf, schijnt mij niet wezenlijk te zijns 

Een fluitje met tongwerk kan op elk der spreekopeningen worden gezet en 

aangeblazen. Dan klinkt zijn geluid in het andere station duidelijk genoeg 

om aan het andere eind eener 11 Meter lange zaal, zonder eenige voorafgaande 

oplettendheid, te worden gehoord. Een ander alarmapparaat wordt dus bij deze 

telephonen volstrekt niet vereischt. 

Wordt nu, nadat op deze wijze van het eene station naar het andere de 

fluitseinen gewisseld zijn’, op een dier beide luid, maar zonder eenig schreeuwen , 

gesproken in de monding des telephoons, dan kunnen een tien of twaalftal 

personen, in een kring op het andere station rondom den telephoon geplaatst 

alle woorden duidelijk hooren en ook verstaan, als zij daarin maar eenigszins 

geoefend zijn. Ik laat daartoe gewoonlijk op het eerste station geregeld van 

een tot twintig of vijfentwintig tellen en dan voortgaan met van tijd tot tijd 

overspringen van een paar getallen der reeks. De leerlingen toonen dan duide- 

lijk door een uitroep of ander teeken, dat zij het gesprokene wezenlijk ver- 

staan. Een op den telephoon geplaatste metalen trechter maakt het gespro- 

kene hoorbaar, maar niet zóó duidelijk verstaanbaar, tot op een afstand van 

meer dan twee meters. LN. 

Uitzetting der leidsche flesschen bij de lading. — Uit proefnemingen van 

RIGHI, welke JAMIN aan de Académie des sciences, in hare zitting van 16 

Juni 1l., heeft medegedeeld, leidt deze af dat die uitzetting, waaromtrent wij 

in eene vroegere aflevering van dit bijblad de uitkomsten van Govr en DUTER heb- 

ben vermeld, een complex verschijnsel is, waarin men de oogenblikkelijke uit- 

zetting, die aan de polarisatie der moleculen van het diëlectricum en mis- 

schien ook ten deele aan de onderlinge aantrekking der bekleedsels moet wor- 
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den toegeschreven, onderscheiden moet van de blijvende, waarvan de oorzaak 
ligt in eene warmte-ontwikkeling. LN, 

Het arbeidsvermogen van de vrije oppervlakten eener vloeistofmassa. — 

VAN DER MENSBRUGGHE heeft op nieuw dit onderwerp behandeld in een uit- 

voerige memorie, die hij aan de Académie Royale de Belgique heeft aange- 

boden (ook te vinden in Zes Mondes, XLIX, p. 480). Hij begint deze met 

te herinneren dat hij drie jaar geleden het volgende bewezen heeft: 

1°. Als de vrije oppervlakte van eene vloeistofmassa zich vergroot, dan ver- 

koelt zich die massa, en omgekeerd bij verkleining dier oppervlakte ontstaat 

er verwarming der vloeistof. 

2°. In beide gevallen ontstaan er in de vloeistof thermo-elektrische stroo- 

men, des te sterker naarmate de verandering in de’ grootte der oppervlakte 

aanzienlijker is in verhouding tot de hoeveelheid der vloeistof. 

Hoe vruchtbaar deze feiten zijn in verklaringen van vroeger onverklaarde 

of althans onvolledig verklaarde verschijnselen is door v. p. M. aangetoond in 

latere verhandelingen. Thans deelt hij op nieuw een viertal beredeneerde voor- 

beelden van zulke toepassingen mede en handelt achtereenvolgens over het vert 

lies in arbeidsvermogen van een opstijgenden vochtstraal, het arbeidsvermo- 

gen der golven, over de verschijnselen aan sommige riviermondingen en de 

beweegoorzaak van den golfstroom. 

Voor de hoogstbelangrijke bijzonderheden van die verhandeling moeten wij 

naar het oorspronkelijke verwijzen. LN. 

ANTHROPOLOGIE. 

Voorhistorische en hedendaagsche bewerking van vuursteen in Oost-Anglia. — 

De heer skERTCHLEY heeft hierover een geschrift uitgegeven. De kalksteen 

rondom Brandon in Suffolk is zeer rijk aan uitmuntende vuursteenen; het aan- 

tal daar gevonden voorhistorische vuursteenen-werktuigen is zeer groot, en sedert 

onheugelijke tijden tot kort geleden werd het vuursteensplijten aldaar op 

groote schaal uitgeoefend. Tengevolge van het opkouden van de fabricatie 

van vuursteengeweeren [en‚ voegen wij er bij, van het minder gebruiken van 

vuursteenen tot het aanmaken van vuur] sterft thans ook deze industrie uit, 

De heer SKERTCHLEY voert gronden aan voor de bewering dat de bewerking 

van vuursteen te Brandon in een onafgebroken lijn van de voorhistorische tijden 

af tot nu toe heeft plaats gehad, terwijl prof. RAMSAY, in de voorrede, zijne 

overtuiging te kennen geeft dat die streek door menschen is bewoond ge- 
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weest sedert de interglaciale tijden. (The Academy, July 5, 1879, p. 14.) 

Di 4 

De schedels van moordenaars. — Het anthropologisch museum te Parijs 

bezit 36 schedels van in Frankrijk geguillotineerde moordenaars. Dr. BORDIER 

heeft deze nauwkeurig onderzocht en de resultaten bekend gemaakt in het 

laatste nummer van P. BROCA's Revue d’ Anthropologie. De meest opmerkelijke 

van zijne waarnemingen is de zeer groote kubieke inhoud dier crania. De ge- 

middelde inhoud toch, gemeten met hagel volgens BROCA's methode, is 154791 

kub. centimeters. Daar echter één schedel van ongewone grootte (2,076 kub. 

cent.) en duidelijk abnormaal is, wordt wanneer deze verwaarloosd wordt 

de gemiddelde kub. inhoud der overige 35 schedels 1581. Om schedels van 

zulk een inhoud te vinden moet men teruggaan tot voorhistorische tijden ; zoo is de 

gemiddelde inhoud van Solustré 1615, en het gemiddelde van die uit de grot van 

P Homme mort 1606,5. De groote ontwikkeling der moordenaars-schedels heeft 

niet plaats in de frontaalstreek, maar in de parieto-occipitale, en zij schijnt 

te duiden op een lagen intellectueelen toestand, maar met een sterke neiging 

tot geweldige krachtsuiting. De meeste centrale karaktertrekken van de sche- 

dels dezer misdadigers zijn vergelijkbaar met die bij voorhistorische narren. Een _ 

moordenaar kan beschouwd worden als een anachronisme, en zijn karakter 

verklaard volgens het beginsel van atavisme, of terugkeer tot een vroegeren 

typus. Zoo een prehistorische wilde in de hedendaagsche maatschappij kon wor- 

den ingeleid, zou hij waarschijnlijk een misdadiger worden; indien omgekeerd 

een van de brutale moordenaars van onzen tijd geleefd had in voorhistorische 

tijdperken, zou hij misschien het hooggeëerde hoofd van zijn stam geweest 

zijn. (The Academy, July 26, 1879, pag. 70.) DAA 

Historische ontwikkeling van het gevoel voor kleuren. — Daarover is in 

de laatste jaren veel geschreven, en velen schijnen het als een axioma te be- 

schouwen dat HOMERUS b. v. noch blauw noch groen kende, en dat dus zijne 

bekendheid met kleuren uiterst vaag was en niet verder ging dan een alge- 

meene onderscheiding tusschen lichte en donkere kleuren. De heer GLADSTONE, 

die in 1858 deze hypothese opwierp, vond vele navolgers, vooral in Duitsch- 

land, alwaar o. a. GEIGER sporen van een dergelijke gezichts-onvolkomenheid 

vond in den Rig-Veda en in de Zend-Avesta, terwijl MAGNus trachtte te bewij- 

zen dat de gevoeligheid van de retina eene trapsgewijze ontwikkeling heeft on- 

dergaan in de laatste duizenden jaren. Intusschen heeft Prof. MARTY, in een 

boek over die Geschichtliche Entwickelung des Farbensinnes aangetoond, dat 
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de feiten door GLADSTONE, GEIGER e. a. aangevoerd, eene geheel andere ver- 

klaring toelaten. Zoo HOMERUS niet spreekt van den blauwer hemel en de 

groene beemden, is dat omdat zulke prozaïsche epitheta niet in overeen- 

stemming zijn met de wetten der poëtische dictie. Het moge vreemd schij- 

nen dat hij de zee nu eens violet, dan wijnkleurig noemt, en dat hij het 

bloed rood of purper noemt op de eene plaats, en donker of zwart op de 

andere. Maar het is zeker even vreemd, wanneer hij spreekt van een zingende 

boogpees of van de zwarte huid van opyssrus nadat zijn vroegere schoon- 

heid hem door ArHENE was teruggegeven. Het zou zeer onbillijk zijn om 

GOETHE van onvermogen om groen van goud te onderscheiden te beschuldi- 

gen, omdat hij zegt dat ‘des Lebens goldner Baum)” groen is. Bovendien 

bewijzen de bouwvallen der grieksche tempels en de geschiedenis der griek- 

sche schilderkunst duidelijk, dat al de kleuren, die wij nu gebruiken, door 

de grieksche schilders en bouwkundigen reeds in de 6e eeuw voor Christus 

gebezigd werden, — en de oude Egyptenaren, Chineezen en Indiërs kenden ze 

duizende jaren vroeger. (The Academy, Aug. 16, 1879, pag. 127). v. 1. 

PALAEONTOLOGIE. 

Was de Ichthyosaurus levendbarend? — Van tijd tot tijd zijn cer Ichthyo- 

sauren gevonden met de overblijfselen van kleine sauriërs binnen de lichaams- 

holte. Tegen de veronderstelling dat deze door het groote dier zouden verslon- 

den zijn, voert prof. SAEBEY aan, dat de staat waarin zij bewaard zijn geble- 

ven, geheel verschillend is van dien van de overblijfselen van voedsel, zooals 

de onverteerde overblijfselen van visschen, die niet zelden in de maag der 

ichthyosauren worden gevonden. Bovendien is de plaats , waar de kleine geraamten 

binnen de groote worden gevonden, vrij standvastig en van dien aard dat daar- 

door de veronderstelling versterkt wordt dat zij de jongen der ichthyosauren 

zijn. (The Academy, July 19, 1879, pag. 54). D. Is 

DIERKUNDE. 

Zoölogisch station op ‘de Schotsche kust. — “De Scotsman kondigt aan” — 

dus lezen wij in The Academy van 19 Juli jl., pag. 54, — “dat de stichting 

van een zoölogisch station op de Noord-Oostkust van Schotland, in verbin- 

ding met de universiteit te Aberdeen in overweging is. Er is reeds inge- 

schreven voor een som gelds voor het aanschaffen van een verplaatsbaar hou- 

ten gebouw met een boot en dregtoestellen, in navolging van een plan dat 
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gedurende de twee laatste zomers door de natuurkenners in Holland ten uit- 

voer is gebracht. Het doel is het laboratorium der universiteit te voorzien 

van versche voorwerpen, en aan gevorderde studenten de gelegenheid tot zelf- 

standig onderzoek te verschaffen. Dit is de eerste poging om op de kusten van 

Groot-Brittanje de blijvende inrichting te Napels, met zoo goed gevolg be- 

stuurd door dr. DOHRN, natevolgen…”’ D, 1 

Diepzee-Siphonophoren. — Gewoonlijk neemt men aan dat de dieren uit de 

groep der Siphonophoren, bepaaldelijk die welke een zwemblaas hebben, aan of 

dicht bij de oppervlakte der zee zwemmen. Dat dit echter niet altijd het ge- 

val is, schijnt te blijken uit een opstel van Prof. TH. STADER, geplaatst in 

het Zeits. f. wiss. Zool., Bd. XXXI, waarin niet minder dan 26 gevallen wor- 

den aangevoerd, waarbij Siphonophoren uit zeer groote diepten zijn opgehaald. 

„Reeds in 1875 was aan den uit eene diepte van 1780 vademen opgebrach- 

ten kabel tusschen Terland en Amerika eene opeenhooping gevonden, die door 

den heer WERNER SIEMENS als zeer waarschijnlijk bestaande uit individus van 

Physalia geduid was. Voorts werden bij de diepzee-loodingen, verricht door 

de Gazelle, herhaaldelijk meer of minder volledige stukken van Siphono- 

phoren aan de lijn bevestigd gevonden. Deze behoorden tot twee geslachten, 

namelijk RAyzophysa en een nieuw geslacht, Bathyphya strup. Van die vond- 

sten behoorden 141 tot diepten van 1500 tot 2000 vademen. 

Íntusschen blijft hier altijd de vraag over, of de voorwerpen zich wellicht 

op geringere diepten aan de lijn gehecht hebben en daarmede eerst naar be- 

neden gedaald zijn. HG. 

Ontwikkeling der lintwormen. — De heer P. MÉGNIN heeft bevonden dat 

de regel dat de lintwormen hunne beide ontwikkelingsphasen in twee verschil- 

lende dieren moeten doorloopen niet geheel doorgaat. Hij heeft namelijk be- 

vonden dat de blaaswormen (een Zchinococcus bij paarden, de Cysticercus 

pisiformis bij konijnen) zich binnen hetzelfden individu tot lintwormen kun- 

nen ontwikkelen, mits zij in een deel bevat zijn dat met de darmholte ge- 

meenschap heeft. In dit geval is de lintworm echter van geen haakjes voor- 

zien, die daarentegen wel ontstaan, indien dezelfde lintworm in het darm- 

kanaal van een ander dier tot ontwikkeling komt. De verdeeling in Taeniae 

inermes en Taeniae armatae moet derhalve vervallen. (Compt. rendus, 13 

Janvier 1879). HG. 

Labyrinthodon. — Tot dusver kende men van de soorten dezer opmerkelijke 
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groep weinig meer dan den schedel en eenige beenige platen der huid. 

In het museum van Bazel bevindt zich echter een exemplaar, afkomstig uit 

den trias, dat volkomen bewaard is. Niet alleen het geheele skelet met den 

schedel, de wervelkolom, schouder en bekken-gordel, tot aan de laatste vin- 

gerkootjes toe, is voorhanden, maar ook een fraai afgietsel van de schedel- 

en ruggemergholte, waaruit de lage organisatie van het centraal zenuwstelsel 

dezer dieren blijkt. Eene beschrijving van dit zeldzaam voorwerp zal door 

Prof. WIEDERSHEIM in de werken van het Zwitsersch palaeontologisch genoot- 

schap gegeven worden, HG. 

Hoe de vlinders uit hun cocon komen. — Marrraur heeft beweerd dat de 

zijdewormvlinder tegen den tijd dat zij haar cocon zal verlaten een vocht af- 

scheidt, waardoor de draden verweekt worden. RÉAUMUR meende dat zij wer- 

den doorgesneden en schreef die doorsnijding toe aan de oogen, als zijnde de 

eenige harde deelen. Hunne facetten zouden als een soort van vijl werken. 

Dr. A. Ss. PACKARD heeft thans meer licht hierover verspreid en in een ar- 

tikel in de American Naturalist van Juni 1878, waarvan een uittreksel met 

bijgevoegde afbeelding te vinden is in Nature, 27 Juni 1878 p. 226, zijne 

bevindingen bij eenige soorten van Attacus, Actias, Callosomia en andere 

vlindergeslachten medegedeeld. Volgens hem komen op de schouders der vleu- 

gels twee kleine, harde, min of meer zeisvormige, donkergekleurde uitsteek- 

sels voor, die van scherpe tandjes voorzien zijn. Daarmede doorsnijden de vlin- 

ders, wier vleugels dan nog klein en week zijn, de draden van den cocon, 

totdat er eene opening ontstaan is, waardoor het dier, met den kop vooraan, 

zich een weg baant. Bij Actias luna zag en hoorde hij zelfs deze doorboring 

van den cocon. HG. 

Protandrie bij parasitisch levende isopoden. — Gewoonlijk neemt men aan, 
dat onder de Crustaceën alleen de Cirripedien hermaphroditisch zijn. Het wekte 

daarom bevreemding, toen voor een drietal jaren de heer J. F. BULLAR aan- 

kondigde (Journ. of Anatomy a. Physiol., XI, 1876) dat hij ontdekt had 

dat de parasitisch op visschen levende Cymothoiden in dier voege hermaphro- 

disch zijn dat bij hetzelfde individu eerst de mannelijke en vervolgens de 

vrouwelijke organen tot ontwikkeling komen. Dr. PAUL MAYER heeft dit be- 

vestigd gevonden. Het reeds bij zeer jonge dieren aanwezig voorttelings-orgaan 

bestaat uit vier lobben. Van dezen worden de drie voorste tot testes, en de 

spermatozoiden komen daarin tot rijpheid in een tijd dat het dier nog jong 

en onvolwassen is. Bij de laatste vervelling echter atrophieeren deze testes en 
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ontwikkelt zich daarentegen de achterste en bovenste lob tot een volledig ova- 

rium. Er heeft derhalve hier eene dergelijke opeenvolging van functiën plaats 

als bij sommige hermaphroditische bloemen van phanerogame planten is waar- 

genomen en met den naam van ‘‘protandrie” is bestempeld. (Mettheil. der 

Zool. Station zu Neapel, Bd. I, Afl. 2). HG. 

Kunstmatige kreeften-teelt. — Onlangs zijn in de inrichting voor vischteelt 

te Schwerin met goed gevolg proeven genomen om uittemaken of de gewone 

rivierkreeften (Astacus fluviatilis) op groote schaal kunnen worden voortge- 

teeld. In de lente werden omstreeks 700 kreeften , die eieren droegen, geplaatst 

in twee ronde vijvers van slechts 6 voet diameter, en voor elk dier was een 

afzonderlijke holte in gereedheid gebracht. In November liet men het water 

in de vijvers afloopen, om jonge en oude kreeften van elkander te scheiden. 

Het bleek dat, met uitzondering van drie of vier, al de oude kreeften in 

hunne holen hun verblijf hielden. De jongen hadden de grootte van bijen en 

waren zeer levendig. Reeds den volgenden dag, na uit de vijvers genomen te 

zijn, konden zij met peenen en vleesch gevoed worden. HG, 
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den toegeschreven, onderscheiden moet van de blijvende, waarvan de oorzaak 

ligt in eene warmteontwikkeling. LN. 

Het arbeidsvermogen van de vrije oppervlakten eener vloeistofmassa. — 

VAN DER MENSBRUGGHE heeft op nieuw dit onderwerp behandeld in een uit- 

voerige memorie, die hij aan de Académie Royale de Belgique heeft aange- 

boden (ook te vinden in Zes Mondes, XLIX, p. 480). Hij begint deze met 

te herinneren dat hij drie jaar geleden het volgende bewezen heeft: 

41°, Als de vrije oppervlakte van eene vloeistofmassa zich vergroot, dan ver- 

koelt zich die massa, en omgekeerd bij verkleining dier oppervlakte ontstaat 

er verwarming der vloeistof. 

2°. In beide gevallen ontstaan er in de vloeistof thermo-elektrische stroo- 

men, des te sterker, naarmate de verandering in de grootte der oppervlakte 

aanzienlijker is in verhouding tot de hoeveelheid der vloeistof. 

Hoe vruchtbaar deze feiten zijn in verklaringen van vroeger onverklaarde 

of althans onvolledig verklaarde verschijnselen is door v. D. Mm. aangetoond in 

latere verhandelingen. Thans deelt hij op nieuw een viertal beredeneerde voor- 

beelden van zulke toepassingen mede en handelt achtereenvolgens over het ver- 

lies in arbeidsvermogen van een opstijgenden vochtstraal, het arbeidsvermo- 

gen der golven, over de verschijnselen aan sommige riviermondingen en de 

beweegoorzaak van den golfstroom. 

Voor de hoogstbelangrijke bijzonderheden van die verhandeling moeten wij 

naar het oorspronkelijke verwijzen. LN. 

ANTHROPOLOGIE. 

Voorhistorische en hedendaagsche bewerking van vuursteen in Oost-Anglia. — 

De heer SKERTCHLEY heeft hierover een geschrift uitgegeven. De kalksteen 

rondom Brandon in Suffolk is zeer rijk aan uitmuntende vuursteenen; het aan- 

tal daar gevonden voorhistorische vuursteenen-werktuigen is zeer groot, en sedert 

onheugelijke tijden tot kort geleden ‘werd het vuursteensplijten aldaar op 

groote schaal uitgeoefend. Tengevolge van het ophouden van de fabricatie 

van vuursteengeweren [en‚ voegen wij er bij, van het minder gebruiken van 

vuursteenen tot het aanmaken van vuur} sterft thans ook deze industrie uit. 

De heer sKERTCHLEY voert gronden aan voor de bewering, dat de bewerking 

van vuursteen te Brandon in een onafgebroken lijn van de voorhistorische tijden 

af tot nu toe heeft plaats gehad, terwijl prof. RAMSAY , in de voorrede, zijne 

overtuiging te kennen geeft dat die streek door menschen is bewoond ge- 
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weest sedert de interglaciale tijden. (The Academy, July 5, 1879, p. 14.) 

D. Le 

De schedels van moordenaars. — Het anthropologisch museum te Parijs 

bezit 36 schedels van in Frankrijk geguillotineerde moordenaars. Dr. BORDIER 

heeft deze nauwkeurig onderzocht en de resultaten bekend gemaakt in het 

laatste nummer van P. BROCA's Revue d’ Anthropologie. De meest opmerkelijke 

van zijne waarnemingen is de zeer groote kubieke inhoud dier crania. De ge- 

middelde inhoud toch, gemeten met hagel volgens BROCA’s methode, is 1547,91 

kub. centimeters. Daar echter één schedel van ongewone grootte (2,076 kub. cent.) 

en duidelijk abnormaal is, wordt, wanneer deze verwaarloosd wordt, de gemid- 

delde kub. inhoud der overige 35 schedels 15341. Om schedels van zulk een 

inhoud te vinden moet men teruggaan tot voorhistorische tijden; zoo is de ge- 

middelde inhoud van de schedels van Solustré 1615, en van die uit de grot van 

’ Homme mort 1606,5. De groote ontwikkeling der moordenaars-schedels heeft 

niet plaats in de frontaalstreek, maar in de parieto-occipitale, en zij schijnt 

te duiden op een lagen intellectueelen toestand, maar met een sterke neiging 

tot geweldige krachtsuiting. De meeste cerebrale karaktertrekken van de sche-- 

dels dezer misdadigers zijn vergelijkbaar met die bij voorhistorische rassen. Een 

moordenaar kan beschouwd worden als een anachronisme, en zijn karakter 

verklaard volgens het beginsel van atavisme, of terugkeer tot een vroegeren 

typus. Zoo een prehistorische wilde in de hedendaagsche maatschappij kon wor- 

den overgebracht , zou hij waarschijnlijk een misdadiger worden ; indien omgekeerd 

een van de brutale moordenaars van onzen tijd geleefd had in voorhistorische 

tijdperken, zou hij misschien het hooggeëerde hoofd van zijn stam geweest 

zijn. (The Academy, July 26, 1879, pag. 70.) D. L. 

Historische ontwikkeling van het gevoel voor kleuren. — Daarover is in 

de laatste jaren veel geschreven, en velen schijnen het als een axioma te be- 

schouwen dat HOMERUS b. v. noch blauw noch groen kende, en dat dus zijne 

bekendheid met kleuren uiterst vaag was en niet verder ging dan een alge- 

meene onderscheiding tusschen lichte en donkere kleuren. De heer GLADSTONE, 

die in 1858 deze hypothese opwierp, vond vele navolgers, vooral in Duitsch- 

land, alwaar o. a. GEIGER sporen van een dergelijke gezichts-onvolkomenheid 

vond in den Rig-Veda en in de Zend-Avesta, terwijl MAGNUs trachtte te bewij- 

zen dat de gevoeligheid van de retina eene trapsgewijze ontwikkeling heeft on- 

dergaan in de laatste duizenden jaren. Intusschen heeft Prof. MARTY, in een 

boek over die Geschichtliche Entwickelung des Farbensinnes aangetoond, dat 
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de feiten door GLADSTONE, GEIGER e. a. aangevoerd, eene geheel andere ver- 

klaring toelaten, Zoo HOMERUS niet spreekt van den blauwen hemel en de 

groene beemden, is dat omdat zulke prozaïsche epitheta niet in overeen- 

stemming zijn met de wetten der poëtische dictie. Het moge vreemd schij- 

nen dat hij de zee nu eens violet, dan wijnkleurig noemt, en dat hij het 

bloed rood of purper noemt op de eene plaats, en donker of zwart op de 

andere. Maar het is zeker even vreemd wanneer hij spreekt van een zingende 

boogpees, of van de zwarte huid van opussreus nadat zijn vroegere schoon- 

heid hem door ATHENE was teruggegeven. Het zou zeer onbillijk zijn om 

GOETHE van onvermogen om groen van goud te onderscheiden te beschnldi- 

gen, omdat hij zegt dat ‘“des Lebens goldner Baum’ groen is. Bovendien 

bewijzen de bouwvallen der grieksche tempels en de geschiedenis der griek- 

sche schilderkunst duidelijk, dat al de kleuren, die wij nu gebruiken, door 

de grieksche schilders en bouwkundigen reeds in de 6e eeuw vóór Christus 

gebezigd werden, — en de oude Egyptenaren , Chineezen en Indiërs kenden ze 

duizende jaren vroeger. (The Academy, Aug. 16, 1879, pag. 127). p. L. 

PALAEONTOLOGIE. 

Was de Ichthyosaurus levendbarend? — Van tijd tot tijd zijn er Ichthyo- 

sauri gevonden met de overblijfselen van kleine sauriërs binnen de lichaams- 

holte. Tegen de vooronderstelling dat deze door het groote dier zouden verslon- 

den zijn, voert prof. SEELEY aan, dat de staat, waarin zij bewaard zijn geble- 

ven, geheel verschillend is van dien van de overblijfselen van voedsel, zooals 

de onverteerde overblijfselen van visschen, die niet zelden in de maag der 

iehthyosauri worden gevonden. Bovendien is de plaats , waar de kleine geraamten 

binnen de groote worden gevonden, vrij standvastig , en van dien aard dat daar- 

door de vooronderstelling versterkt wordt dat zij de jongen der ichthyosauri 

zijn. (The Academy, July 19, 1879, pag. 54). D. L. 

DIERKUNDE. 

Zoölogisch station op de Schotsche kust. — “De Scotsman kondigt aan” — 

dus lezen wij in The Academy van 19 Juli jl., pag. 54, — “dat de stichting 

van een zoölogisch station op de Noord-Oostkust van Schotland, in verbin- 

ding met de universiteit te Aberdeen, in overweging is. Er is reeds inge- 

schreven voor een som gelds voor het aanschaffen van een verpiaatsbaar hou- 

ten gebouw met een boot en dregtoestellen, in navolging van een plan dat 
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gedurende de twee laatste zomers door de natuurkenners in Holland ten uit- 

voer is gebracht. Het doel is het laboratorium der universiteit te voorzien 

van versche voorwerpen, en aan gevorderde studenten de gelegenheid tot zelf- 

standig onderzoek te verschaffen. Dit is de eerste poging om op de kusten van 

Groot-Brittanje de blijvende inrichting te Napels, met zoo goed gevolg he- 

stuurd door dr. DOHRN, natevolgen…”’ Dele 

Diepzee-Siphonophoren. — Gewoonlijk neemt men aan, dat de dieren uit de 

groep der Siphonophoren, bepaaldelijk die welke een zwemblaas hebben, aan of 

dicht bij de oppervlakte der zee zwemmen. Dat dit echter niet altijd het ge- 

val is, schijnt te blijken uit een opstel van Prof. TH. STADER, geplaatst in 

het Zeits. f. wiss. Zool., Bd. XXXI, waarin niet minder dan 26 gevallen wor- 

den aangevoerd, waarbij Siphonophoren uit zeer groote diepten zijn opgehaald. 

Reeds in 1875 was aan den uit eene diepte van 1780 vademen opgebrach- 

ten kabel tusschen Ierland en Amerika eene opeenhooping gevonden, die door 

den heer WERNER SIEMENS als zeer waarschijnlijk bestaande uit individus van 

Physalia geduid was. Voorts werden bij de diepzee-loodingen, verricht door 

de Gazelle, herhaaldelijk meer of minder volledige stukken van Siphono- 

phoren aan de lijn bevestigd gevonden. Deze behoorden tot twee geslachten , 

namelijk Rhizophysa en een nieuw geslacht, Bathyphya srup. Van die vond- 

sten behoorden 11 tot diepten van 1500 tot 2000 vademen. 

Íntusschen blijft hier altijd de vraag over, of de voorwerpen zich wellicht 

op geringere diepten aan de lijn gehecht hebben en daarmede eerst naar be- 

neden gedaald zijn. HG. 

Ontwikkeling der lintwormen. — De heer P. MEGNIN heeft bevonden dat 

de regel, dat de lintwormen hunne beide ontwikkelingsphasen in twee verschil- 

lende dieren moeten doorloopen niet geheel doorgaat. Hij heeft namelijk be- 

vonden dat de blaaswormen (een Eehinocoecus bij paarden, de Cysticercus 

pisiformis bij konijnen) zich binnen hetzelfde individu tot lintwormen kun- 

nen ontwikkelen, mits zij in een deel bevat zijn dat met de darmholte ge- 

meenschap heeft. In dit geval is de lintworm echter van geen haakjes voor- 

zien, die daarentegen wel ontstaan, indien dezelfde lintworm in het darm- 

kanaal van een ander dier tot ontwikkeling komt. De verdeeling in Taentae 

inermes en Taeniae armatae moet derhalve vervallen. (Compt. rendus, 13 

Janvier 1879). HG. 

Labyrinthodon. — Tot dusver kende men van de soorten dezer opmerkelijke 
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STERREKUNDE. 

Zichtbaarheid der Corona bij vol zonlicht. — Voor verscheidene jaren heeft 

de heer BRETT beweerd, dat men de corona in de nabijheid der zon, ook 

zonder dat deze verduisterd was, zien kan. Deze bewering is bestreden gewor- 

den en met recht, in zooverre namelijk als daartoe opzettelijk genomen proeven 

tot geen resultaat hebben geleid. Op den 29sten Juli 1878 heeft evenwel profes- 

sor TACHINI te Palermo, onder buitengewoon gunstige atmospherische omstan- 

digheden en toen de zonneschijf zelf kunstmatig door een ondoorschijnende 

schijf bedekt was, de corona zelve met groote duidelijkheid erkend en er een 

teekening van gemaakt, die later bleek goed overeen te stemmen met die 

welk SESTINI, tijdens de zonsverduistering in Amerika, daarvan gemaakt heeft. 

(Sirius, 1879, p. 144). HG. 

NATUURKUNDE. 

Koolgas in mijnen. — In de zitting der British association for the advan- 

cement of science, dit jaar te Sheffield gehouden, werd door Prof. G. Forprs 

een rapport ingeleverd van de commissie, waaraan het onderzoek was opge- 

dragen naar het beste werktuig voor de bepaling van de hoeveelheid kool- 

waterstofgas in de lucht der kolenmijnen (Nature XX, p. 455). Eene inrichting 

daartoe, welke voorleden jaar door de commissie reeds was beschreven en in 

model vertoond, was nu met de vereischte nauwkeurigheid uitgevoerd en beproefd 

geworden en had zeer goed voldaan. Zij kan de in de lucht aanwezige hoeveelheid 

licht koolwaterstof met eene juistheid tot op 0,5°, aangeven. Hare werking berust 

op twee bekende feiten: 1 hoe meer van dit laatste gas een luchtmengsel 

12 
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bevat, des te geringer is de dichtheid daarvan, en 2° hoe lichter een gas 

is, des te sneller wordt het geluid daarin voortgeplant. Het komt er dus slechts 

op aan om de voortplantingssnelheid van het geluid in het luchtmengsel met 

voldoende nauwkeurigheid te meten. Om dit te doen, zonder te groote om- 

slachtigheid in het werktuig en zijn gebruik, was de commissie ten laatste, 

na een aantal beproevingen met andere inrichtingen, gekomen tot een koperen, 

aan het eene eind gesloten buis, waarvan de lengte gemakkelijk kon veranderd 

worden, en een stemvork. Bij eene bepaalde lengte werkte deze buis in zuivere 

lucht als resonator voor den toon der vork. In het te onderzoeken mengsel 

gebracht en daarmede gevuld, moest zij langer gemaakt worden om hetzelfde 

te kunnen doen en wel des te meer naar mate het meer van het lichtere gas 

bevatte. De verhouding van de tweede machten der lengten is dezelfde als die 

der dichtheden in beide gevallen; waaruit de hoeveelheid mijngas in een ge- 

geven volume lucht gemakkelijk kan berekend worden. LN. 

Mechanisch equivalent der warmte. — Bij het aanbieden van een nieuwe 

uitgaaf van de Réflexions sur la puissance motrice du feu van SADI CARNOT, 

zond zijn broeder aan de Academie des sciences een aantal manuscripten door 

SADI, tusschen 1824 en 1832 bewerkt. Op verscheidene plaatsen daarvan 

wordt het beginsel der equivalentie van warmte en arbeid duidelijk uitgesproken 

en toegelicht niet alleen, maar ook vermeld dat naar berekeningen op theore- 

tischen grondslag 1000 kilogrammeters arbeid moesten overeenkomen met 2,71 

caloriën. Eén calorie dus met 370 kilogrammeters. Eene dergelijke berekening 

van MAYER in 1842, zooals men tot nog toe meende de eerste, gaf daarvoor 

365 kilogrammeters. JOULE’s proefnemingen, zooals bekend is, 423,5 (Comptes 

rendus LXXXVII, p. 967, en daaruit Wiedemann's Beiblätter III, S. 584). 

LN. 

De wet van Stokes. — LAMANsK1 heeft het licht dat verschillende fluorescee- 

rende zelfstandigheden bij bestraling door verschillende deelen van het spectrum 

uitstralen op nieuw onderzocht en bevonden dat het eerste altijd grootere golf- 

lengte bezit dan het tweede, en dus geheel aan bovengenoemde wet voldoet. 

LomMeL had voor eenigen tijd het tegendeel beweerd. Bij de mededeeling 

van LAMANSKT’s verhandeling aan de Academie des sciences deed Ei. BECQUEREAL 

opmerken, dat hij reeds vroeger de onwaarde van LOMMEL's uitkomsten had 

aangetoond. (Comptes rendus LXXXVNIII, p. 1192 et 1351 en daaruit Bed 

blätter III, S. 619). LN. 
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Invloed van de beweging van geluid- en lichtbronnen op de daarvan waar- 

genomen toonhoogte of kleur. — Macr heeft (Wiener Berichte LXXVII en 

daaruit Bedblätter III, S. 686) hierover nieuwe proeven gedaan. Uit deze voor 

het geluid en uit theoretische beschouwingen naar aanleiding daarvan voor het 

licht, komt hij tot de uitkomst dat voor beiden de porPrLeEr’sche theorie vol- 

komen juist is en dat, wat het laatste betreft, de tegenwerpingen van vaN 

DER WILLIGEN ongegrond zijn. LN. 

Temperatuur der koolspitsen bij het elektrische licht. — Rosserrr heeft 

deze op nieuw bepaald. (Journal de physique VIII, p. 257) door de werking 

der stralen op een Mellonizuil. Hij geraakte tot de volgende uitkomsten : 

1’. De temperatuur der positieve koolspits is altijd hooger dan die der ne- 

gatieve, (bevestiging van wat reeds sedert meer dan 20 jaren bekend was. Reft). 

2%, De temperatuur van elk deel der koolspitsen is des te hooger naarmate 

dit deel dichter bij het uiteinde daarvan is gelegen. 

3. Voor de negatieve spits heeft men als ‘minimum een temperatuur van 

1910° C‚ als maximum een van 2532’ C. 

40, Voor de positieve als minimum 2312°C., als maximum 3200°C. 

5°, Het uiterste einde der negatieve spits heeft een temperatuur van omstreeks 

2500’ C., dat der positieve minstens 3200’ C. EN. 

Overbrenging van arbeidsvermogen door den elektrischen stroom. — S1r- 

MENS (Phil. Magazine 5e Ss. VIT, p. 352) heeft in den herfst van 1876 den 

Niagara-waterval bestudeerd en gevonden dat het arbeidsvermogen van dezen 

gelijk staat met zeventien millioen paardenkrachten. Om diezelfde kracht door 

stoomwerktuigen voort te brengen, zou men tweehonderd en zestig millioenen 

tonnen steenkool in het jaar moeten verbruiken , eene hoeveelheid, die op weinig 

na gelijk is aan die, welke jaarlijks op geheel den aardbol wordt ingezameld 

Om deze verbazende hoeveelheid arbeidsvermogen op te zamelen en nuttig 

te gebruiken, in plaats van het, gelijk tot nu toe steeds geschiedt, te laten 

verloren gaan, moet men het tot op groote afstanden kunnen overbrengen. 

Daartoe kan men, volgens des schrijvers berekeningen, met meer voordeel van 

de elektriciteit dan van water of saamgeperste lucht gebruik maken. De wa- 

terval zou dan moeten dienen om een groot aantal magneto elektrische werk- 

tuigen in beweging te brengen. De stroom van dezen, door roodkoperen ge- 

leiders van 7,8 c.m. middellijn voortgeleid, zou op 30 engelsche mijlen of 

bijna 48 kilometers afstand nog 1000 paardenkrachten kunnen voortbrengen. 

LN, 
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SCHEIKUNDE. 

Kunstmatig atropine. — Tot dusver is het nog niet gelukt eenig alkaloid 

kunstmatig daartestellen. Volgens onderzoekingen van de heeren KRAUT en 

LOSSEN nu splitst zich de atropine door behandeling met baryt of zoutzuur 

in twee andere stoffen: tropine en tropazuur, en onlangs is het den heer 

LADENBURG gelukt daaruit, door behandeling met verdund zoutzuur bij tem- 

peraturen beneden 100°, weder atropine te herstellen. (Berichten der Deut- 

schen chemischen Gesellschafft, Jahrg. XII, p. 941). HG. 

Dissociatie van het chloor bij hooge temperatuur. — De heeren victor 

MEIJER en CARL MEIJER hebben eene reeks van merkwaardige onderzoekin- 

gen in het werk gesteld over de dichtheid van eenige gasvormige elementen 

bij al hoogere en hooger wordende temperaturen, van 620° tot 1567°, De 

hierbij gevolgde methode kunnen wij hier niet uiteenzetten. Wij vergenoegen 

ons met de hoofduitkomsten kortelijk te vermelden. 

Zuurstof, stikstof en zwavel hebben tot bij 1567” eene dichtheid die met 

de berekende overeenstemt. Met chloor is dit anders. Tot 620" toe beant- 

woordt de dichtheid aan de berekende; maar daarboven, bij temperaturen van 

800°® en 1000°, verkrijgt men voor de dichtheden allengs afnemende midden- 

getallen, totdat de dichtheid boven 1200° weder constant wordt eù zoo blijft 

tot aan de hoogst aangewende temperatuur, 1567°. Het moleculair gewicht 

van het chloor, dat bij temperaturen tot iets boven 600° 71 bedraagt, wordt 

bij temperaturen boven 1200° — 47,3 d. i. *, van het eerste. Dit kan alleen 

door eene plaats gehad hebbende dissociatie worden verklaard, en het chloor 

schijnt derhalve een uit twee elementen samengesteld lichaam te zijn. In de 

oude, zoo dikwijls gestelde en weder opgegeven Murium-theorie wordt het 

chloor als murium-oxyd beschouwd. Of dit juist is, zal wellicht een later 

onderzoek leeren, waarbij de heeren MEIJER zich voorstellen chloorgas tot 

1567® verhit door een diaphragma te doen diffundeeren. Dat overigens chloor 

niet het eenige der halogenen is dat bij zeer hooge temperaturen verschijnse- 

len van dissociatie vertoont, is hun reeds bij eenige proeven met jodium ge- 

bleken. (Ber. d. d. chem. Ges. Bd. XII p. 1426). 

Nog kunnen wij hierbij aanstippen dat, volgens eene mededeeling van u. 

E. ARMSTRONG, LOCKYER in het chloor-spectrum, met een vonk van bepaalde 

spanning, de roode lijn van het oxygenium-spectrum duidelijk heeft waarge- 
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nomen, hetgeen hij als eene bevestiging van MRIJER’s ontdekking beschouwt. 

(Nature, 14 Aug. 1879 p. 358). HGe 

Norwegium. — Wederom is een nieuw metaal ontdekt, waaraan de ontdek- 

ker, Dr. TELLEF DAHLL, den naam van norwegium gegeven heeft. Hij vond 

het in kopernikkel van Kragerö, in Skjaergaarden. Het geïsoleerde, zuivere 

metaal is wit, met een licht bruinachtigen tint. Het heeft, gepolijst zijnde, 

een volkomen metallischen glans, maar bedekt zich na eenigen tijd met een 

dun laagje oxyd. Het kan in een agaten mortier worden plat gedrukt en geliĳkt 

in hardheid op koper. Zijn smeltingspunt is 350°C, en zijn spec. gewicht 

9,441. Zijn aequivalentgewicht bedraagt ongeveer 145,9. 

Slechts een oxyd, Ng0, is verkregen. Met zwavelwaterstof geeft het een 

bruin sulphide, zelfs in sterke zure chlorwaterstofzure oplossingen, dat in 

ammonium-sulphide oplosbaar is. Met eene geringe hoeveelheid bloedloogzout 

ontstaat een bruin, met eene grootere een groen praecipitaat. De oplossing 

in zwavelzuur wordt bruin door de toevoeging van zink, en het metaal wordt 

in poedervorm gepraecipiteerd. De oplossingen van dit metaal zijn blauw, 

maar worden bij verdunning groenachtig. (Chem. News, 18 Julij, 1879). 

HG. 

GEOLOGIE. 

Eozoön canadense. — Het was te verwachten, en zoo is het ook gebeurd, 

dat de voorstanders van de foramminitenatuur van het raadselachtige ozoön 

canadense tegenover de bestrijding van professor MöBrus, hoe oogenschijnlijk 

afdoende ook, het pleit niet dadelijk gewonnen zouden geven. De heer DAWSON 

in het American Journal en professor CARPENTER in Nature , 31 Julij 1879 

(waar ook het opstel van DAWSON is afgedrukt), komen tegen vele der door MöBIUS 

aangevoerde bewijsgronden voor den zuiver mineralen aard van Eozoön ernstig op. 

Daar het hier te doen is om eene reeks van kleine bijzonderheden in de 

structuur, die inderdaad op verschillende wijzen kunnen geduid worden, zoo 

zij het voldoende hier aan te stippen dat de indruk, welke het lezen van de 

tegenwerpingen van de heeren DAWSON en CARPENTER maakt, tot de over- 

tuiging leidt dat de Eozoön-kwestie, in weerwil van de schoone onderzoekingen 

van MÖBIUS nog geenszins als voor goed opgelost mag beschouwd worden. Car- 

PENTER kondigt eene nieuwe verhandeling over dat onderwerp aan, bewerkt 

in vereeniging met DAWSON, en men zal verstandig doen alle definitief oor- 

deel over dit punt op te schorten, totdat die toegezegde verhandeling ver- 

schenen is. 
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Wij kunnen hier echter reeds dadelijk bijvoegen’, dat in de volgende af- 
levering van het American Journal een opstel van MmöBrus geplaatst is, 
waarin de tegenwerpingen van DAWSON weerlegd worden. HG. 

Pélé’s haar. — De eigenaardige draadvormige lava, die op gesponnen glas 
gelijkt, en overvloedig is op den Kilauea, een der vulkanen van de Sandwich- 
eilanden, is daar bekend als Pels haar, met toespeling op de godin Pérí 
die geacht wordt te wonen in den krater van den berg. Proeven van die stof 
door prof. DANA in 1840 verzameld, werden bij zijn terugkomst in Amerika 
onderzocht. Doch daar de uitkomsten van twee onderzoekingen verschilden, 
zijn de ondernomen analysen altijd als onvoldoende beschouwd. DANA heeft 
daarom kort geleden nieuwe analysen doen instellen, en deze hebben geleerd 
dat de capillaire lava geheel dezelfde chemische samenstelling bezit als basalt 
en dolemiet, en dus identisch is met de meest voorkomende van onze pluto- 
nische gesteenten. Men heeft hier weder een voorbeeld van de standvastigheid 
der samenstelling in eruptieve gesteenten van verschillende geologische tijd- 
perken en een grond tegen de invoering van petrologische onderscheidingen, 
die de jongere plutonische gesteenten van de oudere zouden afscheiden. (The 
Academy, Aug. 23, 1879, pag. 145). D, L. 

Aard van den steenkool. — Frruy heeft gedeelten van planten, suiker, 

zetmeel, gom en verschillende soorten van ulminzuur aan hooge temperaturen 

onder drukking blootgesteld, en vervolgens de verkregen steenkoolachtige 

massa's geanalyseerd. Daaruit leidt hij de volgende uitkomsten af. 

[0, De hoofdmassa der steenkolen is geene georganiseerde zelfstandigheid. 

20, De planten-afdruksels in den steenkool zijn ontstaan op dezelfde wijze als 

in schiefers; de steenkool zelfs was een bitumineuze, plastische zelfstandigheid. 

30. Wanneer een stuk steenkool zulke afdruksels vertoont, dan kan het 

gebeuren dat de onderliggende gedeelten van den steenkool niet ontstaan zijn 

door veranderingen in de weefsels der bedekkende plantendeelen. 

40, De voornaamste stoffen die bevat zijn in de cellen der planten, onder- 

worpen aan den dubbelen invloed van warmte en drukking, brengen zelfstan- 

digheden voort, die een groote overeenkomst met steenkool hebben. 

5°, Hetzelfde geldt van die ulminzuren die in de turf bestaan of kunst- 

matig worden voortgebracht. 

6°, De kleurende harsachtige en vette zelfstandigheden, die in de bladeren 

voorkomen, veranderen zich door de vereenigde werking van warmte en druk- 

king in bitumineuse stoffen, 
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7’, Uit een en ander kan men afleiden dat de planten, die den steenkool 
hebben voortgebracht, aanvankelijk eene verandering hebben ondergaan die men 

veen- of turfgisting kan noemen, waardoor allengs alle organisatie vernietigd 
is geworden, terwijl door latere werking van warmte en drukking uit die ver- 
anderde veenzelfstandigheid steenkool gevormd is. (Compt. rendus, 26 Mei 1879). 

HG. 

MINERALOGIE. 

Groote topaas. — In het Juli-nommer van het Mineralogical Magazine leest 

men de geschiedenis van den zoogenaamden Maxwell-Stuart-topaas, die zon- 
der twijfel het grootste geslepen edelgesteente is dat bekend is. Deze steen 

weegt 368 karaten en 3,9 grein, en heeft een spec. gewicht van 3,5685. Zij 

is volkomen wit en zeer schitterend. Voor vele jaren werd zij van Ceylon ge- 

bracht en was, sedert dien tijd, in ongeslepen toestand, het eigendom van 

den heer MAXWELL-STUART. Men kan zich een denkbeeld van hare grootte 

maken door hier te vermelden dat de bovenvlakte of tafel 2, E‚ duim 

lang is. Zij werd geslepen en gepolijst te Londen, onder toezicht van den 

tegenwoordigen eigenaar, den heer BRYCE-WRIGHT. 

Deze bewerkingen geschiedden in acht en twintig dagen. (Nature, 24 Julij 

1879, p. 304). HG. 

METEOROLOGIE. 

Het vroeger en hedendaagsch klimaat van de landen aan de Middelland- 

sche Zee. — THEOBALD FISCHER heeft als Supplementband van PETERMANN’s 

Mittheilungen zeer belangrijke “Studien über das Klima der Mittelmeerlän- 

der’ uitgegeven. Vooral belangrijk is het laatste hoofdstuk, waarin de schrij- 

ver de klimatische veranderingen nagaat, die sedert het begin der historische 

tijden kunnen hebben plaats gegrepen. Volgens FISCHER heeft het klimaat van 

de landen ten noorden van de Middellandsche Zee geen zulke veranderingen 

ondergaan die zouden verhinderen dat zij de positie verkregen welke zij in de 

oudheid innemen. De hoeveelheid regen, die er valt, is nog dezelfde, ofschoon 

verschillend verdeeld wegens de vernieling van bosschen, en is ruim voldoende 

voor de behoeften van den landbouw. Maar ten zuiden van 34°’ N.B., waar 

de subtropische aardgordel raakt aan een streek van regenlooze woestijnen, 

hebben groote veranderingen plaats gegrepen. Daar was in oude tijden de regen 

| overvloediger dan nu. Uitgestrekte landstreken zijn onbewoonbaar geworden ; 

de woestijn breidt zich hoe langer hoe verder uit, daar de wellen, die de 
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oasen drenken, opdrogen en de grootere zoogdieren meer en meer naar gun- 

stiger streken verhuizen. Het aanplanten van bosschen zou aan dezen achter- 

uitgang. paal en perk kunnen stellen, — maar een voorgestelde binnenlandsche 

zee ten zuiden van Algerië zal alleen een plaatselijken invloed kunnen uitoefenen. 

D. L. 

ANTHROPOLOGIE. 

De Japansche Kjökken-möddinger. — Over verscheidene streken van Japan, 

vooral in de nabuurschap van Jedo, liggen talrijke hoogten verspreid, die schel- 

pen, beenderen, steenen werktuigen, aarden vaatwerk en andere overblijfselen 

bevatten, welke licht kunnen verspreiden over de oude geschiedenis van dat land. 

Prof. MILNE te Jedo heeft een groot aantal van die heuvels onderzocht. Eene 

vergelijking van de versiering van het daarin gevonden aardewerk met die, welke 

in den tegenwoordigen tijd de Airo's aan hunne potten enz. aanbrengen , toont 

tusschen die beide eene treffende overeenkomst. MriLNeE schrijft dan ook de 

meeste der oudste overblijfselen in Japan toe aan de voorouders der tegen- 

woordige Aino's. De invallen der Japanners uit het Zuiden hebben blijkbaar 

de oudste bewoners des lands, de Aino's, noordwaarts gedreven (The Academy, 

Aug. 30, 1879, pag. 161). — Dat de Japanners van verschillende rassen 

afstammen, kan uit het aanmerkelijk verschil van gelaatstypen onder hen wor- 

den opgemaakt, en het is zeer waarschijnlijk dat de stammen, die in ouden 

tijd, van het zuiden en misschien het westen uit, Japan bemachtigden , zich ver- 

mengd hebben met de oorspronkelijke bewoners van dat land, die met de 

noordelijker Aino’s van één stam waren. Derks 

DIERKUNDE. 

Bloed van kreeften. — De heer FREDERICQ, die onlangs (Bijblad bl. 55) in 

het bloed van Octopus eene blauwachtige stof ontdekte die, door hem haemo- 

cyanine genoemd, als draagster van de zuurstof, de haemoglobuline der Ver- 

tebraten vervangt, heeft een dergelijke stof in het bloed van Momarus vul- 

garis gevonden. Bloed, dat zijne zuurstof aan de weefsels heeft afgestaan en 

daardoor aderliĳjk is geworden, is rooskleurig ; aan zuurstof blootgesteld , neemt 

het een bijzonderen tint aan, die blauw is bij opvallend licht, maar bruinachtig 

bij doorvallend licht. Ook in het bloed van Gasteropoden (Arion, Helix) vond 

hij baemocyanine, maar niet in dat van zoetwater-Lamellibranchien (Uno, 

Anodonta). (Bull. de "Acad. de Belgique 1879, N° 4). HG. 



Uitgaven van H. D. TJ EENK WILLINK, te Haarlem. 

AMSTERDAM GEILLUSTREERD. 
He Aarde en haar Balken 

OPENT DIT JAAR MET EENE 

GEHEEL OORSPRONKELIJKE BESCHRIJVING VAN AMSTERDAM, 
met keur van fraaie en artistieke Platen, gevolgd door eene Serie van Schet- 
sen uit Nederland. 

Behalve Nederland, wordt ook het overig Europa in den nieuwen Jaar- 
gang vertegenwoordigd, o. a. door Reizen in “Zwitserland, Rusland en Italië, 
terwijl daarenboven de Beroemde tocht van Henri M. Stanley door Afrika, door 
hemzelven beschreven en opgeluisterd met Platen naar Photographieën en 
Teekeningen op die Reis vervaardigd, in dezen Jaargang wordt opgenomen. 

De Inteekenaren op den nieuwen Jaargang ontvangen GRATIS een 
viertal uitmuntende Kaarten: Zwitserland, Midden-Amerika, Iran en Tarke- 
stan, en Turkije. 

De Aarde en haar Volken wordt uitgegeven bij wekelijksche bladen van 
16 Kolommen, of bij maandelijksche afleveringen van 32 of 40 bladzijden 
compressen druk, voorzien van een aantal fraaie houtgravuren. 

Elk wekelijksch blad kost tien cents. 

De ame vet | DODEN TI DEN STRIJD 

ed e God, Eigendom en Familie. 
Prijs f 2,50. Prijs f 2,50. 

WANDELINGEN DOOR NEDERLAND 
MET PEN EN POTLOOD 

DOOR 

J. CRAANDIJK, 
met 14 platen, naar de natuur geschetst en op steen gebracht door 

P. A. SCHIPPER US. 
INHOUD: 

DE AMSTERDAMSCHE WATERWEGEN NAAR ZEE. — TWEE MERKWAARDIGE KASTEK- 

LEN: HELMOND EN CROY. — IN EN BIJ ROERMOND. — IN DEN OMTREK VAN ARN- 

HEM: MARIËNDAAL, LICHTENBEEK, WARNSBORN , BAKENBERG. — BAARN EN SOEST- 

DIJK. — IN HET GOOI. — DE BEIDE EEMNESSEN EN HET HUIS GROENEVELD. — EEN 

PAAR UITSTAPJES IN GRONINGERLAND,. — NAAR APELDOORN EN HET LOO, — DE 

KANNENBURG BIJ VAASSEN. 

Prijs ingenaaid f 5,70. Gebonden in prachtband f 7,20. 



INHOUD DEZER AFLEVERING. 

F. M. Jaeger; DE ONTWIKKELING DER MECHANISCHE WARMTE- 

THEORIE EN HAAR INVLOED OP DE BESCHOUWING DER NATUUR Blz. 953. 

W. M. Logeman, EDISON'S ELEKTROMOTOGRAAF « «oes >». 84, 

P, F. Sythoff Jzn., NOG IETS OVER MIJN PAUW . .. ede ‚» 890. 

Paul Harting, MADBRA EN MADBRAWIJN . nee « Me 

EEN REUZEN-VIJGEBOOM. . .. a ket GN EE ae je Pk 

WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 

Zichtbaarheid der Corona bij vol zonlicht. — Koolgas in mijnen. — 

Mechanisch aequivalent der warmte. — De wet van Stokes. — Invloed —_— 

van de beweging van geluid- en lichtbronnen op de daarvan waarge- 

nomen toonhoogte of kleur. — Temperatuur der koolspitsen bij het 

elektrische licht. — Overbrenging van arbeidsvermogen door den elek- 

trischen stroom. — Kunstmatig atropine. — Dissociatie van het chloor 

bij hooge teraperatuur. — Norwegium. — Hozoön canadense. — Pélé's 

haar. — Aard van den steenkool, — Groote topaas. — Het vroeger 

en hedendaagsch klimaat van de landen aan de Middellandsche Zee. — _ 

De Japansche Kjökken-möddinger. — Bloed van kreeften. 
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