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LEVENSSCHEIS VAN Mr. PIERRE LYONET, 
DOOR 

Mr. S. C. SNELLEN VAN VOLLENHOVEN. 

Op een kouden dag im het laatst der maand April 1724 (?) viel, 

terwijl de sluis aan den Leydschen Dam tusschen Veur en Stompwijk 

juist was opengezet, een man in het water, dat, aan de Delftsche zijde 

zeer hoog staande, met verbazende kracht in de kolk gedreven werd. 

De ongelukkige, die kennelijk niet zwemmen kon, werd in woeste vaart 

medegesleept en daalde telkens geheel onder. De aan den kant staande 

menigte schreeuwde om hulp, wapende zich met stokken en haken, 

wier lengte natuurlijk dadelijk te kort schoot, en alleen aan het tegen- 

overgestelde einde van de zeer groote kolk zag men iemand in eene 

roeiboot springen om hulp te verleenen; ondertusschen verdween de 

drenkeling in de diepte. Daar dringt plotseling een welgekleed jong- 

man door den drom der toeschouwers heen, gespt zijn’ degen los, werpt 

rok, kamisool en driekanten hoed op de kaai en springt in het water ; 

hij zwemt met krachtige slagen naar de plek waar de drenkeling ge- 

zonken is, duikt aldaar en komt een eind verder met hem boven , houdt, 

hem met de eene hand boven water en zwemt met de andere tegen 

den nog altijd sterken stroom op. Het baat niet of men hem toeroept 

dat de schippersknecht met het bootje achter hem is en hem met den 

reeds half geredden wel zal opnemen. In het volle bewustzijn van kracht 

en behendigheid , versmaadt hij die hulp en tegen den stroom opzwem- 

mende, brengt hij den drenkeling aan wal. 
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“Sakkerloot! dat is een baas! zulk zwemmmen heb ik nooit meer ge- 

zien” — zegt een der omstanders — “ken jij den kerel ?” 

“t Is een student uit Leyden,’ zegt een schipper. 

“Wel!” zegt een derde, “’t is diezelfde student die van den winter 

op schaatsen op het Galgewater zoo mooi reed, zulke verbazend groote 

krullen trok, en over zijn kop springende weer op zijn voeten te land 

kwam. Op de kermis zou je der een schelling voor gegeven hebben om 

het te zien, en hier zag je het voor niemendal. Maar hoe die hiet, weet 

ik niet.” | 
Dien onbekenden menschenredder vinden wij later in ’s Gravenhage 

terug onder de hoogere staatsambtenaren als Secretaris van het cijfer 

voor Hunne Hoogmogenden, en vernemen dat hij aan buitengewone 

schranderheid en belezenheid groote geleerdheid paart, en negen ver- 

schillende talen met evenveel gemak spreekt en schrijft, maar dat hij 

het zonderlinge zwak heeft zich met gekorvene diertjes bezig te houden, 

om die op te kweeken en uit te teekenen. 

Nog later lezen wij, omtrent zeker werk dat die onbekende staats- 

secretaris uitgegeven heeft, de volgende beoordeeling uitgebragt door 

den grooten GEORGE CUVIER: “Le livre où il déerivit cette chenille, les 

figures où il la représenta, furent placés à l'instant où ils parurent, 

au nombre des chefs-d'oeuvre les plus étonnants de l'industrie humaine. 

L'auteur y fait connaître toutes les parties d'un si petit animal avec 

plus de détail et d'exactitude, on peut le dire, que l'on ne connait 

celle de homme. Le nombre seul des muscles, tous déerits et repré- 

sentés, est de 4041; celui des branches de nerfs et des rameaux des 

trachées est infiniment plus considérable. On y voit de plus les viscères 

avec tous leurs détails; — et tout cela est rendu par des artifices de 

gravure si délicats, par des tailles si fines, sì nettes, sì bien appro- 

priées au tissu des substances, qu'elles doivent exprimer, que leeil 

saisit tout avec plus de facilité que s’il s'appliquait à Yobjet meme 

en s’aidant du microscope.” 

Ik mag, dunkt mij, wel veronderstellen dat hij, die tot hiertoe ge- 

lezen heeft, verlangt te weten hoe de bedoelde persoon heette, en wan- 

neer ik, om aan dat regtmatig verlangen te voldoen, den naam van 

Mr. PIETER LYONET noem, mij daarna ook nog vragen zal of ik iets 

meer van hem weet mede te deelen. Zonde ik niet? Het voorbeeld, 

door LyYonNer aan alle volgende entomologen gegeven, heeft van mijne 

jeugd af voor mij gestaan als een schier onbereikbaar ideaal, en aan 
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hem gelijk te worden scheen mij toe een der gelukkigste toestanden 

ter wereld. Zoude ik dan ook niet gaarne over hem spreken en aan 

anderen mededeelen wat ik omtrent het leven en werken van dien 

grooten man ben te weten gekomen ? 

Het geslacht ryoner behoorde tot de aanzienlijke geslachten van 

Lotharingen; om de vervolgingen ingesteld tegen de belijders van 

den hervormden godsdienst te ontgaan, begaven zich leden van dat 

geslacht in 1587 naar Zwitserland, en een afstammeling van dezen, 

BENJAMIN LYONEP, onder de Waldenzen opgevoed, werd predikant te 

Heusden bij de Waalsche gemeente; of ook diens vader reeds in de 

Nederlanden gewoond heeft, is mij niet gebleken. Dezen Waalschen 

predikant werd den 21sten July 1706 ' te Maastricht een zoon geboren, 

wien hij bij den doop den naam van PrERRE schonk. 

Deze was een kind van een’ zeer gelukkigen aanleg en begon reeds 

vroeg onderscheidene talen te leeren; toen hij met lof de lagere en 

latijnsche scholen doorloopen had, werd hij volgens het verlangen zijns 

vaders te Leyden op het album der hoogeschool ingeschreven als stu- 

dent in de theologie. Volgens vaN Goor zoude LvoNer zich den graad 

van doctor in de theologie hebben verworven, maar een jaar later 

naar Leyden zijn teruggekeerd, om in de regtsgeleerdheid te studee- 

ren. Het eerste is echter blijkbaar onjuist. Op den titel zijner disser- 

tatie — waarvan ik een exemplaar in de akademische bibliotheek te 

Leyden vond — noemt hij zich “candidaat in de theologie.” Hij heeft 

derhalve werkelijk een tijdlang in dit vak gestudeerd, maar het schijnt 

dat hij er een tegenzin in heeft opgevat. Hij is althans nooit predi- 

kant geweest, maar promoveerde op den 15de November 1731 in de 

regten, na verdediging eener dissertatie: De justo quuestionis usu, waarin 

hij niet, gelijk men verwachten zoude, het geheele gebruik der pijn- 

bank verwerpt, maar alleen, onder erkenning van het regt dier in- 

stelling, opkomt tegen het misbruik dat daarvan gemaakt kan wor- 

den en toenmaals nog gemaakt werd. Hoe zeer echter dit onderwerp 

\ Verkeerdelijk geeft de oude editie van NieuwENHuIs’ Woordenboek het geboortejaar 

op als 1707, en vaN aoor’s Nieuwe Schouwburg der Nederlandsche Schilders het 

als 1708, welk laatste jaartal ook IMMERZEEL van hem overnam. BENJAMIN LYONET, 

de vader, was den 16en September 1704 te Maastricht gehuwd met Mej. MARIE LE 

BOUCHER. Het huwelijk werd ingezegend door zijnen zwager PAUL: CROISET, 
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te dien tijde de aandacht van regtsgeleerden en menschenvrienden 

trok, bleek later uit het beroemde werk van Brecarra, Dei delitti c 

delle pene. Bij vergelijking daarvan met de dissertatie van onzen LYONer 

is mij echter niet gebleken dat hij deze gekend heeft. 

Gedurende den tijd, dien LroNrr aan de Academie doorbragt, had 

hij zieh ook reeds eenigzins als kunstenaar doen kennen; hij vervaar- 

digde er namelijk met geen ander hulpmiddel dan een pennemes een 

basrelief in palmhout. VaN coor, de levensbeschrijver der Hollandsche 

Schilders, is wel zoo goed het een wonderstuk te noemen; naar mijne 

meening is deze lofspraak niet geheel vrij te pleiten van overdrijving, 

tenzij het wonder van het stuk daarin gezoeht moet worden, dat iemand 

zonder opleiding in de kunst en zonder kunstenaars-werktuigen, een 

sierlijk en smaakvol snijwerk levert. Het stelt Apollo voor in gezel- 

schap der negen muzen en bestaat waarschijnlijk nog, daar het voor 

ongeveer 20 jaren toebehoorde aan den Heer a. re. c. cRrOrsPT te Amers- 

foort. Dit kunststuk werd, korten tijd nadat het voleindigd was, door 

een van LYONET’s vrienden aan den te Lêyden wonenden schilder KAREL 

DE MOOR vertoond, die het met ingenomen verwondering beschouwde 

en verzocht met den vervaardiger kennis te mogen maken, aan welk 

verzoek spoedig door een bezoek van den student voldaan werd. Du 

MOOR ontving hem op eene gulhartige wijze en bood hem aan, hem 

met lessen en raadgevingen te ondersteunen indien bij zich aan de 

kunst wilde wijden, welke aanbieding door den jongeling gretig aan- 

genomen werd. Hij leerde nu van den schilder bet portretteeren in 

crayon, dat toenmaals, even als het gebruik van pastel, nog al in 

zwang was en vervaardigde uitmuntende portretten van tien zijner 

vrienden. 

Na de promotie vestigde LyoNrr zich in ’s Gravenhage en legde er 

als advocaat den eed af voor den Hove van Holland. Van hetgeen hij 

in die betrekking verrigt heeft is ons niets bekend, maar wel weten 

wij dat zijn gelukkig gesternte hem tot naasten buurman den kunst- 

schilder HENDRIK VAN LIMBORCH verschafte, die toen een’ zeer grooten 

naam had, historische onderwerpen, landschappen en portretten behan- 

delde en in de raadkamer van den hoogen raad van Holland en Zee- 

land vier zinnebeeldige voorstellingen geschilderd had. Men kan ge- 

rastelijk aannemen dat de jonge advocaat uit den omgang met dezen, 

toen even veertigjarigen, schilder vele lessen en wenken omtrent kunst 

genoten heeft, als men weet dat vAN LimBorcmH, die een volleerd theo- 
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retteus was, toen juist eene drukke briefwisseling voerde met den 

geleerden LAMBERT TEN KATE over de theorie der kunst in verschillende 

van hare onderdeelen. Dezelfde schilder heeft het portret in olieverw 

geschilderd, waarnaar de lithographie, welke deze aflevering van het 

Album versiert, vervaardigd is. 

VAN LimBoren dreef zijnen jeugdigen kunstvriend aan om op de kunst- 

academie te teekenen, eerst naar pleisterbeelden, later naar het naakt 

model. 

Ik zeide daar zoo even, dat ons omtrent de zaken door ryvonNer als 

pleitbezorger behandeld, en de pleidooien door hem gehouden niets 

bekend is geworden; evenwel mogen wij aannemen dat zijne juridische 

werkzaamheid wel zeer bijzonder de aandacht moet getrokken hebben 

van de leden van het hof en andere magistraatspersonen; want wij 

vinden den advocaat eenigen tijd later bekleed met zeer eervolle en 

zeer gewigtige bedieningen. Hij werd door de Staten-Generaal der 

Vereenigde Nederlanden tot hunnen Secretaris der cijfers, overzetter 

der vreemde talen en patentmeester aangesteld. Het spreekt van zelf 

dat bij deze benoeming de omstandigheid dat Lyoner negen talen mag- 

tig was en de meesten daarvan gemakkelijk sprak, veel gewigt in de 

schaal zal gelegd hebben. 

Weten wij van zijne praktijk als advocaat niets te zeggen, van 

zijne werkzaamheid als staats-ambtenaar is ons evenmin iets bekend. 

Maar dit zal niemand verwonderen, die bedenkt, dat de werkzaam- 

heden van iemand, die staatsgeheimen uit of in cijferschrift overbrengt 

en uitsluitend «an zijne principalen, met name den raadpensionaris, 

mededeelt, uit den aard der zake met den sluiĳjer des geheims overdekt 

blijven. Het is ook miet door die bedieningen dat LYoNer onze op- 

merkzaamheid en onze bewondering tot zich trekt en verdient, maar 

wel in een geheel ander opzigt, namelijk als natuuronderzoeker, en 

in die hoedanigheid willen wij hem nu beschouwen. 

In 1732 verscheen te Parijs een merkwaardig en onderhoudend werk 

van den Abbé PLUCHE (NOEL ANTOINE), getiteld: Le spectacle de la Na- 

ture, ou entretiens sur les particularités d'histoire naturelle qui ont paru 

les plus propres à rendre les jeunes gens curieur et à leur former Pesprit. 

Dit boek, waarvan het eerste deel over insecten handelt , kwam LYONEr 

in handen, opende hem het oog voor het vele aantrekkelijke in de 

studie der entomologie en deed bij hem de begeerte ontspruiten om 

eenige der medegedeelde wonderen met eigen oogen te aanschouwen 
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en nieuwe onbegrijpelijkheden te ontdekken, te onderzoeken en op te 

lossen. Hij begreep teregt dat, terwijl bij het lezen van boeken als 

dat van den Abbé erucue het gebrek aan afbeeldingen zeer smartelijk 

gevoeld wordt, zijn talent van teekenen aan zijne onderzoekingen dub- 

bele waarde zou bijzetten. 

Voilà done — zou een Franschman zeggen — voilà M. LvoNer lancé 

sur la voie qu’il parcourera avec tant de gloire! Laat ons, eer wij hem 

op dat pad volgen, eens overzien hoe het met de studie der patuur- 

lijke geschiedenis en meer bijzonder met die der entomologie omstreeks 

het einde van het eerste derde deel der achttiende eeuw gesteld was. 

Tot aan het midden der zeventiende had men de natuur nagenoeg 

uitsluitend leeren kennen uit de werken der ouden, voornamelijk Arrs- 

TOTELES en PLINIUS, en hunne vertalers en commentators als COENRAAD 

GESNER, ULYSSES ALDROVANDI en MOUFFETUS; even voorbij het midden- 

dier eeuw was eene geheel nieuwe rigting, die van eigen waarneming 

en onderzoek, geopend door den Middelburgschen schilder JAN GOEDAERT 

en werd het eerste werk over de inwendige structuur of liever over 

de anatomie der insecten door de zorgen der Koninklijke Societeit van 

Londen uitgegeven '; terwijl Repr door proeven bewees dat alle insec- 

ten uit eiĳĳjeren voortkomen en niet, gelijk men tot nog toe gemeend 

had, uit verrotting. 

In het tijdperk dat verliep tusschen het weder ontwaken van het onder- 

zoek der natuur en het oogenblik waarop wij zien dat LvonNer ook zijne 

krachten daaraan gaat wijden, waren in het licht verschenen de Tractatus 

de Araneis van LISTER, de Arcana Naturae van onzen grooten LEEUWENHOEK, 

de Biblia Naturae van den niet minder grooten SWAMMERDAM, het 

pracktwerk over de Surinaamsche insecten van MARIA SIBYLLA MERIAN, 

voorts de minder verspreide, althans in Holland minder bekende boeken 

Van VALLISNIERI, Sir HANS SLOANE, PETIVER en ALBINUS. Âlzoo had men 

reeds eenige werken ontvangen over de levenswijze en de gedaante- 

wisseling der insecten, eenige anderen over dieren, voor het bloote 

oog onzigtbaar en over den inwendigen bouw van het ligchaam der 

insecten, maar nog geen over de systematische verdeeling. Eene vol- 

gende periode zou dat systeem leveren door het genie van LINNAEUS, 

die een jaar na LyoNer geboren werd. De eerste uitgaaf van diens 

Systema Naturae verscheen te Leyden in 1785 en moet dus wel juist 

\ Marriemi, Dissertatio epistolica de Bombyce (Mori) in 40. 
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aan onzen LYoNer bekend zijn geworden toen hij zijn eerste werk 

langzaam gereed maakte. Ook heeft hij toen vermoedelijk reeds gekend 

de eerste deelen der Meémotres pour servir à Ulustoire des Insectes van 

den beroemden pe RÉAUMUR, aangezien het eerste deel daarvan in 1734 

het licht heeft gezien. Uit den aanvang van het later te vermelden 

werk van LeEsSER blijkt ten duidelijkste dat Lvoner in 1742 op de hoogte 

der literatuur van dien tijd was; maar wij zijn nog niet tot dat jaar- 

tal genaderd. 

Wij zagen dat LyoNer zich na de lezing van het werk van PrvcHe 

op de studie der natuurlijke historie is gaan toeleggen en wel aan de 

ware bron, de natuur zelve. Daartoe bood hem de omgeving zijner 

woonplaats de alleruitmuntendste gelegenheid aan; het hooge eìken- 

en beukenhout van het statige Haagsche bosch scheidt de zandige, 

slechts met kreupelhout, ratelaars, duinwilgen en lage planten begroeide 

duinstreek van de welige weiden af, wier slootranden allerlei water- 

planten in groote verscheidenheid opleveren. Op deze drie terreinen 

leven zeer verschillende soorten van planten, vogels en insecten. 

Wij mogen wel aannemen dat vele gedeelten van het werk, dat jaren 

later als een Opus posthumum door w. pe HAAN in het licht gegeven 

is, toen door LYONET zijn opgesteld en waarnemingen bevatten toen- 

maals door hem gedaan; welnu, de meesten daarvan hebben betrekking 

op insecten, die nog tegenwoordig in de omstreken van ’s Gravenhage 

veelvuldig voorkomen of ten minste niet zeldzaam zijn. Wij zullen 

later daarop terug komen. | 

Ik twijfel zeer of LYONET zich ooit voor zijne afbeeldingen van iets 

anders heeft bediend dan van potlood of van pen en inkt; alle teeke- 

ningen, die ik van zijne hand gezien heb en die voor het meerendeel 

door naauwkeurigheid en sierlijkheid uitmunten, waren op die wijze 

behandeld. Ofschoon men verwachten zou dat hij voor het afbeelden 

van vlinders aan sapverwen de voorkeur zou gegeven hebben, schijnt 

hem bij iedere teekening de waarschijnlijkheid dat zij tot model van 

eene gravure in koper zou moeten dienen, voor oogen te hebben ge- 

zweefd. Overigens moet erkend worden dat, ook zonder de hulp van 

coloriet, zijne figuren allen terstond herkenbaar zijn; zie hier op welke 

wijze JOHAN VAN GOOL zieh daarover uitlaat in het reeds vroeger ver- 

melde werk: “Des viel hy, met ongelooffelijken lust, aen 't onderzoe- 

ken, beschrijven en tekenen met de pen, van allerlei Rupsen, Kapel- 

len en haere Tonnetjes, inzonderheid van die, welke zich bier om- 
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streeks onthouden; waer van hy eene groote menigte, met hunne 

wonderlyke veranderingen en zeltzaome verschijnselen, ongemeen uit- 

voerig en naewkeurig afgetekent heeft; hiertoe verkiezende eene ma- 

nier, die hy meent dat tot het stipt en natuurlijk afbeelden dezer 

kleine voorwerpen met al derzelver byzonderheden, vlakken en ken- 

teekens, de bequaemste is, en waer in hy, met hulp van een zeer 

scherp gezicht en goede vergrootglazen, zo gelukkig slaegt, dat ik tot 

lof van hem moet zeggen, nooit natuurlyker. juister en uitvoeriger 

Tekeningen van dien aert te hebben gezien.” 

Waarschijnlijk is LvoNer ook omtrent dezen tijd begonnen eene ver- 

zameling van conchylien aan te leggen; toen hij bejaard was, bezat 

hij er eene, die volgens de eenparige getuigenis van alle reizigers en 

deskundigen eene der schoonste collectien in Furopa was. 

In het jaar 1738 verscheen te Frankfort en Leipzig een werk van 

FRIEDRICH CHRISTIAN LESSER, predikant te Nordhausen, dat spoedig alom 

verspreid en gelezen, door velen allergunstigst beoordeeld werd. Het 

droeg den omslagtigen titel van: Znsecto-theologia, oder Vernuft- und 

Schriftmässiger Versuch, wie ein Mensch durch aufmerksame Betrachtung 

derer sonst wenig geachteten Insecten zu lebendiger Erkentniss und Bewun- 

derung der Almacht etc. des grossen Gottes gelangen könne. 

Van ons standpunt en in onzen tijd beschouwd, vertoont dit boek 

weinig aantrekkelijks en vrij grove gebreken, waaronder in de eerste 
plaats te noemen zijn langdradigheid in het redeneeren over en ge- 
volgtrekkingen maken uit halve waarnemingen en eompilatien uit de 

dwaasheden der oude schrijvers, maar in dien tijd schijnt eene behan- 
deling van natuurhistorische onderwerpen met eene godsdienstige of 
zelfs theologische strekking op het beschaafde publiek groote aantrek- 

kingskracht te hebben uitgeoefend. De lof, die ‘aan Lesspr’s werk 

voornamelijk door Leipziger beoordcelaars werd toegezwaaid, wekten 

een’ Haagschen uitgever op om het in het Fransch te laten vertalen. 
Met dat handschrift vervoegde zich JAN swarT (zoo heette de man) 
tot Lvonrr en verzocht dezen de vertaling na te willen zien, Met eeni- 

gen tegenzin nam deze de taak op zich, maar hij deed het toch , waar- 

“chijnlijk wel gedreven en aangespoord door den invloed zijner eerste 
opvoeding en aangevangen theologische studien; maar al zeer spoedig 
bleek hom dat het niet voldoende zou zijn de vertaling te verbeteren, 
maar dat ook het werk zelf op zeer vele plaatsen verbetering noodig 
had. De schrijver had zijns inziens veel te veel gesteund op hetgeen 
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de ouden in hunne werken over natuurlijke geschiedenis hebben mede- 

gedeeld en hetgeen dikwijls onbewezen of zelfs maar eenvoudig ver- 

zonnen is; LYONET rekende daarentegen de natuurhistorische wetenschap 

alleen bestaanbaar met de uiterste en meest naauwgezette waarheids- 

liefde en zag dus in dat hĳ in uessSER’s werk te veranderen had. Nog- 

thans wilde hij den text behouden, om den schrijver niet door den 

mond eens anderen te laten spreken, en om deze klip te ontzeilen gaf 

hij zijne verbeteringen in den vorm van noten aan den voet der blad- 

zijden. LesseR’s noten zijn nu met doorloopende cijfers aangewezen en 

die van LYONET daarvan onderscheiden vooreerst door sterretjes als 

aanhalingsteekens, maar bovendien door de letters p. 1. 

Die aanteekeningen zijn doorgaans zeer belangrijk; in het begin van 

het 1s'° deel hebben zij meest betrekking op geciteerde boeken en geven 

zij daarover en over de schrijvers zeer te waardeeren mededeelingen ; 

later hebben zij meer betrekking op natuurlijke historie en worden 

dan somwijlen zoo uitgebreid, dat de text bovenaan over verscheidene 

bladzijden slechts uit één regel bestaat en LYoNetT’s noot het overige 

vult; in het laatste gedeelte van het 2de deel zijn de noten minder 

menigvuldig. Onder de belangrijkste bijdragen van de hand van LYONET 

behooren de aanteekeningen betreffende de vraag of alle insecten (men 

houde wel in het oog dat hier onder dien naam begrepen worden al- 

lerlei dieren welke volgens onze juistere systematische indeeling daar- 

toe niet behooren) uit een ei ontstaan; voorts de noot op bladz. 86 

en volgg. over de systematische indeeling der insecten en eenige an- 

deren. In het algemeen kan men wel zeggen, zonder gevaar van te- 

genspraak te ontmoeten, dat de noten van LvoNer de waarde van het 

werk van LESSER bepaaldelijk hebben verdubbeld. 

Zonderling is het dat op den eersten of grooten titel de naam 

LYONET verkeerdelijk met dubbele N wordt gespeld en op den kleinen 

titel aan het hoofd der “Introduction” juist, dat is te zeggen met één 

N, terwijl op den titel de naam resseR wordt opgegeven, welke op 

zeer vele plaatsen in het werk rrssers wordt gespeld. Dit schijnt al- 

leen daaraan te kunnen worden toegeschreven dat de titel een’ ande- 

ren corrector heeft gehad dan het werk zelf. Bij het werk zijn twec 

platen gevoegd, naar teekeningen van LYoNeT, gegraveerd door 7. vAN 

DER SCHLEY. 

Wij naderen nu tot het glanspunt van rvonNer’s entomologische 

werkzaamheid, maar vooraf dienen wij nog iets te zeggen over de 



10 LEVENSSCHETS VAN MR. PIERRE LYONET, 

aanleiding, die hem tot het graveeren bragt. In het jaar 17483 werd 

hem door den Heer TREMBLEY verzocht de teekeningen te maken ter 

verduidelijking zijner onderzoekingen omtrent de zoetwaterpolypen, 

welke toen in druk zouden verschijnen. Hij had daarvoor 18 teekenin- 

gen gemaakt en zond daarvan 5 aan VAN DER SCHLEY, opdat deze die 

zou graveeren. De graveur deed het, doch klaagde zoo bitter over de 

moeijelijkheid van het werk en zag zoo geweldig tegen de bewerking 

der overigen op, dat LYoNer, hierover verdrietig en misschien niet 

eens te vrede over het werk dat vaN DER scHLrY geleverd had , besloot 

de zaak zelf op zich te nemen. Hij toog naar Amsterdam, zocht er 

WANDELAER op, den beroemden graveur van het anatomisch werk van 

BERNARD SIEGFRIED ALBINUS, leerde van hem binnen een paar uren 

het manuaal van het handwerk en kocht van hem graveerijzers en wat 

meer noodig was. Hiermede uitgerust, bewerkte nu rLvoner de 8 an- 

dere platen en wel met zulk een uitmuntend gevolg, dat deze. beter 

voldoen dan die van den daartoe bestelden graveur. WANDELAER heeft 

zeker nimmer een’ zoo vluggen leerling gehad. | 

In hetzelfde jaar 1744 heeft LyoNpr nog eene andere proeve zijner 

graveerkunst het licht doen zien. Professor cAUBIUS zocht een graveur, 

die voor zeker werk van Dr. LIEBERKÜHN, tot titel voerende Fabrica et 

Actiones villorum intestinorum tenuium, drie platen zou willen graveeren, 

vertoonende het weefsel der dunne darmen, doch kon er geen aan- 

treffen die niet geweldig tegen zulk moeijelijk werk opzag. Hij wendde 

zich eindelijk tot LyoNer, wiens roem hij reeds had hooren uittrom- 

petten en vond een geopend oor. Met de hem eigene beleefdheid vol- 

deed LyoNer aan het verzoek. 

Wij hebben uit de voorrede van LrsseR’s Theologie des Insectes kun- 

nen leeren dat onze auteur een zeer grootsch plan koesterde, namelijk 

de levensbeschrijving van al, zegge al de insecten, die hij in de om- 

streken van den Haag zou bemagtigen, en dat nog wel systematisch 

gerangschikt en afgebeeld in al hunne gedaantewisselingen. Heeft hij 

dit werk opgegeven, begrijpende dat de taak voor een enkel persoon 

van te grooten omvang was? Heeft hij onder de behandeling de ontoe- 

reikendheid zijner krachten ingezien en daarom het werk onvoltooid 

gelaten ? | 

Wat daarvan zij, zal ons uit de voorrede van een ander werk, zijn 

hoofdwerk, blijken: le Traité anatomique de la Chenille qui ronge le bois 

de Saule. Daar toch lezen wij dat hij in het nagaan der levenswijze 
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van de Haagsche insecten vrij wat ontdekkingen gemaakt had, waar- 

van eenigen zeer bijzonder; daar hij echter eene systematische volgorde 

voorgenomen had, weerhield hem dit in de uitgave, en zoo gebeurde 

het dat anderen die een minder veel omvattend plan gevormd hadden 

en aan geen systeem waren gebonden, hem telkens voor waren en 

ontdekkingen uitgaven, waarvan hij meende dat de eer hem eigenlijk 

toekwam. Dit verwekte natuurlijk bij hem spijt, vooral ook om de 

verloren moeite en het tijdverlies, en, om nu voortaan zeker te zijn 

dat niemand hem meer in het vaarwater zou komen, besloot hij een 

onderwerp ter hand te nemen dat wel waarschijnlijk geen anderen be- 

handelaar zou vinden in de eerste veertig jaren. Zijne keuze viel op 

de anatomie van de wilgenhoutrups, waarvan zeker wilgenlaantje in 

de buurt zijner woning ruim voorzien was. (LYoner woonde aan den 

Bezuiden-Hout in eene prachtige woning ter plaatse waar tegenwoor- 

dig het Hôtel de Bellevue staat; eenige zalen zijn nog ongeschonden 

bewaard gebleven). 

Het is op dit werk, dat de beroemde lofspraak van GEORGE CUVIER 

slaat, die wij vroeger aanhaalden. Trouwens, werd het werk reeds bij 

's mans leven voor een meesterstuk gehouden, na zijn’ dood is het het 

voorwerp geweest van onverdeelden, algemeenen lof. 

Nadat de schrijver eerst de levensgeschiedenis der wilgenhoutrups ' 

kortelijk, doch in bijzonderheden behandeld heeft, gaat hij over tot het 

beschrijven van het uitwendige, en daarna behandelt hij de inwen- 

dige ligchaamsdeelen in deze volgorde: de spieren, den hoofdzenuw- 

stam met zijne knoopen en vertakkingen, de luchtbuizen, het rugge- 

vat, de beide niervormige ligchamen, enz. enz. Niets wordt overge- 

slagen, alles behandeld, beschreven en afgebeeld, zoodat het geheel 

een model is van bewerking en tot heden geen evenknie daarnaast is 

opgestaan. Daarbij komt dat de platen, allen van de hand — dat is 

van het teekenstift en tevens van het graveerijzer — van den schrijver 

onnavolgbaar schoon zijn, door punetueering en door verschillende 

harseeringen het onderscheid der materie ten duidelijkste uitdrukkende. 

Het zijn niet maar afbeeldingen, die ongeveer een denkbeeld geven 

van hetgeen onder het microscoop gezien wordt; neen, men ziet het- 

zelfde als hetgeen men daar zien zou, zoo juist is alles weergegeven 

en voorgesteld. 

* _Cossus ligniperda. 
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Het schitterendste punt van het boek is dat hetwelk de myologie 

behelst, omdat daaraan vóór dien tijd nog in het geheel niet gearbeid 

was. Zonder prototype ter navolging heeft Lyoner hier dus een kunst- 

stuk geleverd en een’ geheel nieuwen tak van studie ontgonnen. 

Het werk verscheen in 1760 in den Haag in 4'° met 18 platen, op 

kosten van den vervaardiger. Eene tweede uitgaaf volgde reeds in 1762, 

vermeerderd met eene plaat en een brief aan den Heer Prof. re car, 

behelzende de beschrijving van het microscoop en der andere gereed- 

schappen, waarvan de schrijver zich bij de anatomie der rups had 

bediend '. 

Omtrent de laatste 20 jaren van LYONEr's leven is ons zoo goed als 

miets bekend geworden; meer dan waarschijnlijk is het dat hij zijne 

beschrijvingen der metamorphosen van insecten uit de omstreken van 

den Haag steeds heeft voortgezet, en zeker is het dat hij aan de ana- 

tomie van de pop en den vlinder van Cossus ligniperda heeft gewerkt 

totdat het afnemen van zijn gezigt hem belette daarmede voort te 

gaan. Ook weten wij dat hij zijne conchylien-verzameling nog altijd bleef 

vermeerderen en dat hij ook een kabinet van schilderijen bijeenza- 

melde, waarvan het getal ten tijde van zijnen dood tot over de 500 

gestegen was. Hij deed dit tevens met het oogmerk om zich voort= 

durend bezigheid te verschaffen, wanneer zijne geestvermogens door 

ouderdom minder inspanning en vermoeiĳĳjing mogten toelaten. In- 

tusschen, zijne werkzame geaardheid bleef hem bij tot op veertien 

dagen voor zijn overlijden, toen eene ontsteking in de borst hem over- 

viel, die de oorzaak van zijn dood werd. 

Lyoner was in 1748 lid geworden van de Koninklijke Societeit van 

Wetenschappen te Londen; in 1758 van de toen nieuw opgerigte Hol- 

landsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem; in 1757 van 

de Rouaansche Koninklijke Academie van Wetenschappen; in 1760 van 

de Koninklijke Academie van Wetenschappen te Berlijn; in 1761 van 

de Keizerlijke Academie der Wetenschappen te St. Petersburg. 

Hij overleed den 10°" January 1789 te ’s Gravenhage. 

Lvorer was van middelmatige grootte, had een zeer innemend en 

beminnelijk uiterlijk, levendige bruine oogen en golvend donkerbruin 

en 

} Ip 1863 werd dit microscoop op eene vergadering der Ned. Entomologische Ver- 

eeniging vertoond en beproefd. Sedert werd het de eigendom van den Heer ABRAHAM 
OUFMANS te Amsterdam. Waar het nu berust is mij onbekend. 
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haar. Hij stierf ongehuwd en liet zijne goederen bij testamentaire be- 

schikking aan zijnen neef s. p. CROISET na. 

Onder deze goederen behoorde ook natuurlijk het boven reeds een 

paar malen vermeld werk over allerlei insecten uit de omstreken van 

den Haag, voor hetwelk de schrijver zelf nog eene voorrede had ge- 

schreven. Dit werk bleef geruimen tijd, waarschijnlijk ook om de 

treurige omstandigheden waarin het grootste deel van Europa verkeerde, 

ongebruikt liggen, en het was eerst in 1832 dat het te Parijs bij 
BAILLIÈRE, onder de bezorging van Dr. w. pr HAAN, het licht zag. Het 

verscheen als een lijvig deel in 4to, versierd met 54 koperplaten, on- 

der den titel van: Recherches sur Vanatomie et les metamorphoses de 

différentes espèces d'insectes, ouvrage posthume de PIERRE LYONET. Het 

bevat de ontleding van de schapenluis en eenige andere luizen, van 

teeken, spinnen en mijten; de gedaanteverwisseling van eenige vliegen, 

kevers, bladwespen, libellen en vooral van vlinders, benevens de ana- 

tomie van de pop en den vlinder van Cossus ligniperda. Ofschoon er 

zeer veel nienws en wetenswaardigs in staat, maakt het in lange na 

den indruk niet, dien het straks genoemde werk te weeg brengt en 

staat daarmede in het geheel niet gelijk. 

Welke de post is geweest van den Heer pr HAAN in de uitgave van 

dit werk, is mij tot nog toe niet duidelijk geworden; ik tref niets aan 

van zijne hand dan de verklaring der platen, en daarbij is dikwijls de 

determinatie der soort geheel mislukt. 

Wanneer wij nu hetgeen in bovenstaande bladzijden beschreven staat , 

in onze gedachte bijeenvatten en tot een geheel brengen, dan voelen 

wij ons vervuld en doordrongen van de overtuiging dat LYoNET een 

genialen aanleg had, dien hij door onwrikbare wilskracht en noeste 

vlijt ten goede geleid en beheerd had, waardoor hij buiten zijne niet 

gemakkelijk te achten beroepsbezigheden om, zich een naam heeft weten 

te verwerven als anatoom, entomoloog, teekenaar en graveur. 

BIJVOEGSEL. 

Lvoner schijnt een gezworen vijand van alle onbewezen hypothesen 

te zijn geweest en zou in onze dagen dus misschien niet zoo veel lof 

ingeoogst hebben als hij wel verdiende, aangezien hij te veel in tegen- 

spraak zou geweest zijn met velen van den tegenwoordigen tijd; men 
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leze maar eens het volgende, getrokken uit een der noten op het werk 

van LESSER, (Deel II bladz. 226): 

“Que Vair est rempli ete. Ce systême est assurément très-curieux: il 

mérite de remplacer celui des acides et des alcalis dont on paroit déjà 

fort dégouté. On ne saurait certainement trouver un moyen plus aisé 

et plus commode pour les ignorans de rendre en apparence raison de 

toutes nos maladies, que de les attribuer à la respiration qu'on fait 

de germes invisibles. Il est digne en celà d'aller de pair avec celui de 

Mr. srurMrus sur la génération. Et comme une découverte donne souvent 

occasion d'en faire plusieurs autres, je ne desespêre pas après cela de 

voir un jour lair devenir le véhicule d'une infinité de choses différentes. 

Que coutera-t-il par exemple pour embellir le système des germes dont 

on vient de parler, de faire encore flotter en l'air les ames de tous 

les Animaux décedez et à naître? Ces ames transportées qà et là par 

Vagitation de l'air, ne pourront qu'y rencontrer les germes dont on 

veut qu’il soit rempli; elles se réuniront intimement avec ces germes 

par quelque vertu attractive qu'il est aisé de leur supposer ; après quoi 

elles entreront avec ces germes dans nos corps, elles y produiront des 

foetus animez, et voilà un des plus grands mystères de la génération 

expliqué de la mapière la plus facile, mais en même tems aussi la 

moins solide. P. L.” 

Vergelijk ook de volgende noot uit de voorrede van het werk over 

de Cossus-rups : 

“Je me rappelle ici qu'un des Auteurs de la Bibliothèque raisonnee, 

dans une dispute, où il s’était échauffé contre moi, à soutenir l'Hy- 

pothèse des Animalcules, ne sachant plus que répondre, s’avisa de 

changer tout à coup de batterie, de me prêter, de sa pure grace, 

Fhypothèse des dévelopemens et de la combattre comme si c'étoit mon 

opinion; mais il s'est fort trompé, s'il l'a ecru sérieusement. J'ai tou- 

jours eu sì peu de goût pour tout ce qu’on appelle Systêmes, ou plutôt 

Hypothèses, que j'aì mille fois souhaité qu'on les bannit de toutes les 

Sciences, tant à cause de leur incertitude, qu'à cause du peu de fruit 

qu'on en retire, et du mauvais usage que l'on en fait.” 



DE HUISKAT,' 
DOOR 

Dr. PAUL HARTING. 

Als alle zoogdieren, zijn ook katten aan ziekten onderworpen. Haar 

te verzorgen is dan dikwijls moeielijk, want naar het schijnt vermijdt 

het zieke dier gaarne de nabijheid van den mensch; het weigert ge- 

neesmiddelen in te nemen of braakt deze weder uit, terwijl de ge- 

woonte der kat om de huid te lekken het zeer gevaarlijk maakt van 

zalven gebruik te maken, aangezien deze niet zelden giftige bestand- 

deelen bevatten. Evenals bij den mensch is het ook bij de huiskat 

beter, ziekten te voorkomen dan te genezen. Vooral drage men zorg, 

dat het de dieren niet ontbreke aan een warm leger. Katten zijn zeer 

gevoelig voor warmte, en allerlei ziekten kunnen ontstaan, niet het 

minst bij jonge dieren, wanneer zij in dit opzicht verwaarloosd wor- 

den. De eenige ziekte, waardoor kranke katten voor den mensch ge- 

vaarlijk kunnen worden, is de dolheid. Waarschijnlijk ontstaat deze 

vreeselijkste van alle ziekten niet spontaan bij de kat, doch slechts 

wanneer het dier door een van watervrees bevangen hond wordt ge- 

beten. Ken middel tot genezing kent de wetenschap niet. Het dier dat 

teekenen van dolheid vertoont moet dadelijk worden afgemaakt. Daar 

de hoektanden van de kat langer zijn dan die van den hond is de 

beet van het eerste dier gevaarlijker, want de kans dat het gif met 

ons bloed in aanraking kome wordt grooter. Gelukkig behooren dolle 

katten tot de zeldzaamheden. Gelijk bekend is eten katten slechts 

* Zie den vorigen jaargang van het Album, blz. 341 en verv, 
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zelden doode muizen. De gevallen waarin katten zijn gestorven door 

het eten van knaagdieren, die hun dood te wijten hadden aan het 

gebruik van door rattekruid vergiftigd koorn, behooren dan ook tot 

de uitzonderingen. 

Zeer vele zoogdieren herbergen parasieten. Het menschelijk lichaam 

zoude volgens den jongsten schrijver over dit onderwerp, (Oo. VON LIN- 

sTow, Compendium der Helminthologie, 1878) aan niet minder dan 

acht-en-dertig wormen ter woonplaats verstrekken. Ook de kat heeft 

veel te lijden van ingewandswormen. Voornamelijk herbergt zij in de 

maag en in de dunne darmen een spoelworm, die door de dierkundigen 

met den naam Ascaris Mystar wordt bestempeld en tien centimeters 

lang en een tot twee millimeters dik wordt. Somtijds treft men in de 

dunne darmen een anderen worm aan, die eenige overeenstemming 

vertoont met den lintworm van den mensch en die tot dertig em. lang 

en vier tot acht mm. breed kan worden. Hij draagt den naam van 

Taenia crassicollis; een andere kleinere soort, die het darmkanaal der 

kat bewoont, heet 7. elliptica. Enkele malen heeft men in hare inge- 

wanden een worm aangetroffen, die veel gelijkt op den bij den mensch 

voorkomenden Botriocephalus latus, een dier hetwelk een lengte van 

1.50 meter kan bereiken. Door proefnemingen heeft men bewezen, dat 

Taenia crassicollis, de dikhalzige lintworm, ontstaat uit een blaasworm, 

die de lever van de muis bewoont en ongeveer zoo groot is als eene 

erwt. Wanneer de kat een muis eet, wier lever deze blaaswormen be- 

vat, ontwikkelt zich de diklualzige lintworm in het darmkanaal van de 

kat uit dien blaasworm, dien men vroeger Cysticercus fasciolaris noemde. 

De blaasworm in de muis is haar oorsprong dus verschuldigd aan de 

cieren van den dikhalzigen lintworm, die met de uitwerpselen der kat 

buiten haar lichaam geraken en door de muis gegeten worden. 

Parasitische dieren komen op de huid der katten zelden voor. Slechts 

een klein spinnetje, de zoogenaamde kattenmijt, maakt haar somtijds 

het, leven lastig; zij bewoont vooral den kop en de ooren der kat, 

maar wordt ook aangetroffen op de oogleden. Bij een kat die dit diertje , 

Sarcoptes Cati, herbergt, valt een gedeelte van de haren uit en vor- 

men zich op de haarlooze plekken bruinachtig gekleurde vlekken. Deze 

lastige ziekte, die men evenals bij menschen, honden en andere die- 

ren , waar soortgelijke mijten haar veroorzaken, bestempelt met den naam 

van schurft, doet het arme dier veel lijden, vooral door de ondrage- 
lijke jenkte. De kat maakt gebruik van hare voorpooten om de pijn- 
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lijke deelen te krabben; het gevolg is dat zij ook aan de voetzolen, 

waarop de spinnetjes overgaan, gaat lijden. Het overig gedeelte van 

de pooten en den staart blijven in den regel verschoond. Schurftige 

katten worden zwaarmoedig, zij verliezen soms het bewustzijn, kun- 

men de oogen niet goed meer openen, eten weinig en sterven een treu- 

rigen dood. Het verstandigst is, wanneer het hieronder door een groot 

kattenliefhebber aangegeven middel niet mocht helpen, aan de aan- 

getaste dieren het leven te ontnemen, wijl naar het schijnt de vee- 

artsenijkunde tegen deze kwaal geen volstrekt afdoend middel kent. 

Men zij evenwel voorzichtig met het aanraken van deze dieren. Vol- 

gens Dr. voN HERING zou namelijk de mijt van de kat op den mensch 

kunnen overgaan. Gelukkig dat de geneesheeren thans verschillende 

middelen kennen, b.v. teer en zijne praeparaten, kreosoot, met vet 

verdunde petroleum, glycerine, perubalsem enz., waardoor de door 

schurft aangetaste mensch, binnen zeer korten tijd, van deze hatelijke 

kwaal kan worden bevrijd. 

Martin verhaalt, dat hij met goed gevolg zijne beide katers, die 

ten tijde van de voorttelingsdrift aan schurft leden, heeft behandeld, 

en wellicht zijn er onder onze lezers, die zijn middel willen beproeven. 

De mijten huisvestten op het achterste gedeelte van het hoofd zijner katers 

en voorts op den nek tot aan de schouderbladen. De dieren verkeer- 

den in een betreurenswaardigen toestand; zij aten weinig, de haren 

vielen uit en de huid zwol op verschillende plaatsen op. MaRrTIN dom- 

pelde een handvol werk in petroleum en wreef daarmede de wonde 

plekken, waarbij hiĳ zorg droeg dat deze ter dege nat werden. Ver- 

volgens bestreek hij de aangetaste deelen, door middel van een vouw- 

been, met reuzel en liet daarna de dieren aan zich zelven over. Reeds 

na verloop van eenige dagen zag MARTIN sporen van genezing; de huid 

werd minder dik, schilferde hier en daar af, en overal waar dit het 

geval was werd de insmeering met reuzel hervat. De eetlust en daarbij 

de levenslust der dieren kwam spoedig terug. Na 14 dagen werd op 

nieuw reuzel op de genoemde plekken gewreven en weldra vertoonde 

de huid sporen van een nieuwe beharing. Het zij evenwel voor hen, 

die de handelwijze van MARTIN willen navolgen, hierbij opgemerkt, 

dat men met het aanwenden van petroleum zeer voorzichtig moet te 

werk gaan zoodra de oogen en ooren der dieren zijn aangetast. In dat 

geval is het beter de zieke deelen herhaaldelijk te bestrijken met 

een mengsel van reuzel en bloem van zwavel, waarbij een penseel 

2 
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het vouwbeen kan vervangen. De genezing is dan evenwel niet zoo 

zeker en duurt in elk geval veel langer. 

Wanneer een rat jongen heeft geworpen komt het nu en dan voor, 

vooral wanneer de ruimte binnen welke de jonge dieren zich moeten 

bewegen, begrensd is, dat de staarten der dieren met elkander ver- 

groeien, in welk geval de ratten zich niet meer vrij kunnen bewegen 

en dus door hare soortgenooten moeten gevoed worden. Het museum 

van naturaliën te Stuttgart bezit een zeer schoon exemplaar van zulk 

een zoogenaamden rattenkoning, uit acht halfvolwassen dieren bestaande. 

Ook op ’s Rijks museum te Leiden wordt er een bewaard. Zulke rat- 

tenkoningen behooren niet tot de bepaalde zeldzaamheden. 

Wel daarentegen is dit het geval met de zoogenoemde kattenkonin- 

gen. Tot heden zijn slechts twee gevallen daarvan bekend. Hen daar- 

van is waargenomen te Heusden en door den veearts NAarrs beschre- 

ven. De vier jonggeboren katten waren door de navelstrengen, die te 

lang en door elkander gewikkeld waren, zoo te zamen verbonden, dat 

men een der navelstrengen in de hand houdende alle vier de dieren 

tegelijk kon oplichten. 

De verschillen in het geraamte van de huiskat en de wilde kat zijn 

van geringe beteekenis, Beiden hebben zeven halswervels, dertien rug- 

wervels, zeven lendenwervels, drie heiligbeenwervels en één- of twee- 

en-twintig staartwervels. Bij beiden bestaat het gebit uit dertig tan- 

den, welk getal somtijds door het uitvallen van twee of vier der ware 

kiezen nog verminderen kan; slechts zeer enkele zoogdieren hebben zoo 

weinig kiezen als die, welke tot het kattengeslacht behooren. 

Zooals wij boven reeds vermeldden, vertoont de schedel van de wilde 

kat eenige afwijkingen van dien der huiskat. Wij zullen die verschil- 

len, die slechts den dierkundige belangstelling kunnen inboezemen, 
hier niet verder uiteen zetten. 

lets uitvoeriger echter moeten wij stilstaan bij de samenstelling van 
de voeten der kat. Zij loopt, evenals de leeuw, de tijger, de jaguar , de 
poema, de guépard, de lynx en zoovele andere tot de familie der Felina 

behoorende dieren, op de vingers, wat trouwens ook het geval is bij 
meer van haar afwijkende roofdieren, als honden, vossen, jakhalzen, 

enz. De kat heeft aan ieder der voorpooten vijf en aan ieder der ach- 
terpooten vier vingers. Aan sommigen onzer lezers zal het door onder- 

vinding bekend zijn, dat deze zijn voorzien van scherpe klauwen en 

een ieder weet dat het dier in staat is deze terug te trekken, De wijze 
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waarop dit bij de kat en hare verwanten geschiedt is zeer eigenaar- 

dig; bij geene andere dieren komt iets dergelijks voor. Wanneer een 

kat loopt raken de klauwen den grond niet. Deze kunnen dus niet 

afslijten; zij blijven haar oorspronkelijke scherpte behouden en zijn in 

staat diepere wonden te slaan dan de klauwen van andere roofdieren. 

De klauw is ingevat in een beenige sleuf van het eenigszins plat en pun- 

tig toeloopend nagellid. Door de samentrekking van een paar sterke 

veerkrachtige banden, waardoor dit lid aan het daarop volgende ver- 

bonden is, wordt het eerste aan de buitenzijde van het laatste als het 

ware weggeschoven, zoodat de klauw met de punt schuins bovenwaarts 

gericht is. Deze samentrekking is geheel passief, zoodat derhalve de 

klauwen in den toestand van rust opgetrokken zijn. Het sperren der 

klauwen is daarentegen eene willekeurige handeling, die geschiedt door de 

werking van een spier, den musculus flezor digitorum profundus, waarvan 

de pezen op de nagelleden zijn ingeplant. Houdt die werking op, dan sprin- 

gen deze van zelf weder terug. Ten gevolge van deze inrichting vertoont 

de voet der kat zich bijna rond en schijnt hij korter dan hij werkelijk is. 

Van de spieren der kat zijn de kauwspieren naar verhouding het 

meest ontwikkeld. Zeer sterk zijn ook de spieren van den nek, waar- 

door het dier in staat is een betrekkelijk zwaren buit een groot eind 

weegs voort te sleepen. 

Bij vleeschetende dieren is het darmkanaal over het algemeen kort; 

bij dieren die zich uitsluitend met planten voeden daarentegen lang. 

De jonge, in den larventoestand verkeerende kikvorsch, voedt zich met 

planten. Zijn darmkanaal is ongeveer zesmaal langer dan zijn lichaam. 

Heeft het dier zijn gedaantewisseling ondergaan, dan verandert de 

aard van zijn voedsel. Het wordt vleeschetend en daarmede in over- 

eenstemming vinden wij voor de lengte van zijn darmkanaal slechts twee 

of driemalen die van het lichaam. Bij de slang, die uitsluitend carni- 

voor is, bereikt het darmkanaal nog niet volkomen de lengte van het 

lichaam. Bij den mensch overtreft de lengte van het darmkanaal zeven- 

maal die van het lichaam. De mensch is volgens zijn darmkanaal meer 

een carnivoor dan een herbivoor. Zijn tandstelsel daarentegen ken- 

schetst een wezen, dat ook tot het vermaien van harde, plantaardige 

voorwerpen geschikt is. Hieruit vloeit voort dat de mensch in werke- 

lijkheid is een omnivoor, een aletend dier. Het schaap daarentegen 

is én door zijn tandstelsel, waarvan de kiezen van platte kronen zijn 

voorzien, én door zijn darmkanaal, dat meer dan twintigmaal langer 
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is dan zijn lichaam, een uitsluitend herbivoor. Hoe is dit nu bij de kat? 

In het algemeen kan men beweren, dat de kat, zooals ook haar darm- 

kanaal aanwijst, een dier is voor hetwelk vleeschvoeding onontbeerlijk 

is; doch naar het schijnt is de lengte van haar darmkanaal aan eenige 

verandering onderhevig. Bij de wilde kat, die, hoe men ook over het 

vraagstuk der afstamming moge oordeelen, aan onze huiskat na ver- 

want is en met haar kan paren, is die lengte slechts drie malen die 

van het lichaam. Bij onze katten is deze in den regel vier of vijf malen 

die van het lichaam. Niet onwaarschijnlijk komt het ons voor, dat eene 

gedurende verscheidene generaties voortgezette, uitsluitende vleesch- 

voeding op de lengte van het spijsverteringskanaal eenigen invloed zou 

kunnen uitoefenen. In het algemeen evenwel moet men voorzichtig zijn 

met het trekken van gevolgtrekkingen over verwantschap of afstam- 

ming van dieren uit de lengte van het darmkanaal. In de oudere hand- 

boeken van de dierkunde vindt men meestal opgegeven, dat het wilde 

of everzwijn een darmkanaal heeft hetwelk tienmaal langer is dan het 

lichaam, terwijl het tamme varken, hetwelk, gelijk men weet, niet 

zoo als zijn stamvader, het wilde zwijn, uitsluitend vleesch doch ook 

plantenvoedsel nuttigt, een darmkanaal heeft hetwelk twaalf tot der- 

tien malen de lengte heeft van het lichaam. De oorzaak van dit ver- 

schil heeft men uitsluitend willen zoeken in de verandering van voed- 

sel, die een gevolg is geweest van de domesticatie. Nu is echter voor 

eenige jaren gebleken, dat de lengte van het darmkanaal van het wilde 

zwijn aan vrij aanzienlijke veranderingen onderhevig is en dat deze ver- 

schillen zich reeds voordoen bij zeer jonge dieren van hetzelfde nest. 

De heer Dr. Hvco craMPE heeft in het jaar 1872 een onderzoek inge- 

steld naar de betrekkelijke lengte van het darmkanaal bij een groot 

aantal zoogdieren. Van die onderzoekingen is indertijd verslag ge- 

geven in het Wetenschappelijk Bijblad van dit tijdschrift. Uit zijne 

metingen blijkt o. a. dat ook de lengte van het darmkanaal van de kat 

onderhevig is aan wijzigingen, waarvan de oorzaak ons nog volkomen 

onbekend is, want zelfs bij pasgeboren dieren, die geheel voldragen zijn, 

kan die lengte vrij aanzienlijk verschillen. De lengte van het spijsverte- 

riugskanaal mag bij geen enkel zoogdier voortaan in aanmerking komen, 

als er sprake is van het opsporen van verwantschap of afstamming. 
Hoewel de kat, zooals uit het bovenstaande blijkt, bij voorkeur vleesch 

vreet, kan men haar toch ook gewennen aan het gebruik van plant- 

aardig voedsel, Men geve haar dit echter niet uitsluitend. Heeft het 



DE HUISKAT. 21 

dier zijn maag overladen, dan is het evenals de hond gewoon om gras 

of hooi te eten. Behalve muizen eet de kat ook gaarne konijntjes en 

jonge hazen. Dat zij een groote liefhebster is van allerlei gevogelte is 

bekend. Heeft een kat overigens voldoend voedsel, dan eet zij geen rat- 

ten. Wel doodt zij haar, evenals zij dit mollen en spitsmuizen doet. 

Een goede muizenvangster kan op een enkelen dag dertig muizen or- 

beren. Dergelijke dieren behooren evenwel tot de zeldzaamheden. Vol- 

gens MICHEL hadden de cypernsche katten in vroegeren tijd de gewoonte 

jacht te maken op slangen. De katten aarzelden niet deze dieren, die een 

lengte van meer dan twee meters bereikten, aan te vallen en te dooden. 

Onder de banden der stemspleet liggen bij de kat twee fijne vlie- 

zen, die, naar men vermoedt, haar in staat stellen het bekende 

spinnen voort te brengen. Wanneer men zacht op het strottenhoofd 

drukt wordt het geluid doffer; drukt men sterker, zonder dat echter 

de adem nog in het minst belemmerd wordt, dan houdt het spinnen 

geheel op. Jonge katten beginnen reeds een paar dagen na de geboorte 

te spinnen; men verneemt het geluid dikwijls als de moeder haar zoogt. 

Zoolang zij jong en mager zijn, spinnen zij vrij hard; als zij ouder en 

vetter worden, wordt het geluid dat zij voortbrengen veel onduidelijker. 

Zonder dat men hiervan een bepaalde verklaring kan geven, schijnt 

het vast te staan, dat enkele katten het vermogen om te spinnen ge- 

heel missen. Ook andere soorten, tot de familie der katten behoorende , 

zijn in staat dit geluid voort te brengen. 

Ten onrechte meenen velen, dat de kat in de duisternis licht van zich 

kan geven. Door opzettelijke proeven heeft men bewezen, wat zich trou- 

wens ook deed verwachten, dat het kattenoog in het duister volstrekt 

niets kan bespeuren. Wel is het waar dat bij weinig licht de kat nog 

vrij goed schijnt te kunnen zien. Dit staat in verband met de inrich- 

ting van haar oog. Des daags is de pupil onder den invloed van het 

zonlicht spleetvormig, des nachts wordt de pupil rond en kan dus veel 

meer lichtstralen opvangen. Henige dier lichtstralen worden door de 

oogen teruggekaatst en doen ze op een eigenaardige wijze glinsteren. 

De oorzaak van dit verschijnsel vindt men in het spiegelend tapetum 

van het vaatvlies, de chorioidea. Dit tapetum is een eigendommelijk be- 

kleedsel van het vaatvlies, waardoor het licht met iridesceerende kleu- 

ren wordt teruggekaatst. Het is vezelig of bladerig, en daarmede ge- 

paard gaat een stersgewijze verbreiding van de haarvaten. Het katten- 

oog schittert vooral als het dier gedurende den nacht door de een of 
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andere oorzaak bijzonder opgewekt is. Aangezien, naarmate de zon 

lager schijnt te gaan staan, de pupil van het oog der kat grooter wordt, 

kan men begrijpen, dat sommige aziatische volksstammen daarnaar den 

tijd bepalen. De kleinere soorten van de familie der katachtigen heb- 

ben over het algemeen gedurende den dag loodrechte pupillen, zooals 

onze huiskat. Volgens MARTIN hebben echter de grootere katsoorten, 

zooals de leeuw, de tijger en de jaguar, steeds ronde pupillen. Voor de 

systematische rangschikking van de roofdieren is dit verschil in den vorm 

der pupil van geringe beteekenis. Dit blĳkt o. a. door dat b. v. in de familie 

der honden een dier bekend is, Canis brasiliensis, die door zijn lichaams- 

gedaante een vos is, doch evenals alle honden een ronde pupil heeft. 

De kat opent haar oogen niet dan na afloop van den achtsten dag 

na de geboorte. Aanvankelijk zijn de oogen blauw-grauwachtig, eerst 

later ontwikkelt zich een andere kleurstof in het regenboogsvlies. 

Bekend is de bewering dat alle witte katten doof zijn; minder be- 

kend dat niet vaRWwIN het eerst de opmerkzaamheid op deze zonderlinge- 

correlatie heeft gevestigd; ik vond althans haar vermeld in de natuar- 

lijke historie van sSCHINZ, waarvan de nederlandsche vertaling in het 

jaar 1845 is verschenen. Terwijl in dit Album de natuurlijke geschiede- 

nis van de kat in haar geheel nog niet het voorwerp is geweest van 

een afzonderlijke behandeling, is daarentegen sinds het jaar 1872 de 

quaestie van de doofheid der katten in verband met de kleur van haar 

pels herhaaldelijk in dit tijdschrift besproken, en achten wij het on- 

noodig hieromtrent in herhalingen te treden. Slechts herinneren wij aan 

de opmerking van DARWIN, dat de jonge kat, zoolang haar oogen zich 

nog niet hebben geopend, volkomen doof is. Zonderling is het ook on- 

getwijfeld, dat alle zwarte katten lichtgele oogen hebben. Bij geen tot 

de familie der katachtigen behoorend dier is het gezichtsvermogen zoo 

sterk ontwikkeld als bij de in het oosten levende guépard, de jachttij- 

ger, Felis jubata. Hij wordt gebezigd voor de jacht op antilopen en 

bemerkt deze dieren door de scherpte van zijn gezichtsorgaan langen 

tijd voor hij zich van hunne aanwezigheid door zijn gehoorzintuig kan 

overtuigen, en ook vóór het menschelijk oog in staat is hen waar 

te nemen, 

Het gehoororgaan der kat is scherp. De oorschelp is van middelma- 

tige grootte. Is de kat boos, dan spitst zij de ooren en trekt deze naar 

achteren. Bij sommige rassen is de oorschelp voorzien van een lange 

haarbos. Bij gezonde katten neemt men een sterke afscheiding waar 
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van het oorvet; is het dier ziek, dan houdt deze bijkans geheel op 

en schijnt het genoegzaam volslagen doof te zijn. 

Dr. L. A. J. BURGERSDIJK deelt in zijn belangrijk werk De Dieren het 

een en ander mede over het zintuigelijk waarnemingsvermogen van de 

huiskat en schrijft o.a. het volgende: 

“De reuk schijnt bij de kat niet fijn te zijn, het gehoor is onder- 

tusschen des te beter. Bevindt zich een kat op eene plaats, waar ver- 

scheidene muizengaten zich bevinden, dan weet zij zich zoo te plaat- 

sen, dat zij aan de muizen niet oogenblikkelijk in het oog valt, of 

ten minste geen vrees aanjaagt; zij houdt zich zeer stil en zelfs de 

staart beweegt zich niet; komt er een muis voor den dag, dan doet 

zij haar sprong met gelijke vlugheid, om het even, of de muis zich 

vóór of achter haar bevindt, Hen geacht waarnemer verhaalt, dat hi 

op een bank in zijn tuin zat te lezen, bij warm, zeer stil weder; dat 

zijne kat aansloop en hem op de schouders klom en dat hij, om daar 

geen last van te hebben, een kussen op de knie legde en de kat daarop, 

die weinige oogenblikken later gerust in slaap scheen. De kop en ooren 

waren zuidwaarts gericht. Plotseling sprong het dier op en liep met 

de grootste snelheid noordwaarts. Daar stak juist een muisje het gepla- 

veide pad, waarop men zou wachten dat het niet het geringste gedruisch 

kon maken, over, om van het eene boschje tot een ander te komen. De 

afstand, waarop de kat de muis gehoord had, bedroeg vier en veertig voet.” 

Hoewel dus sommige dierkundigen beweren dat het reukorgaan der kat 

weinig ontwikkeld is, zijn er andere schrijvers die aan de kat een fijnen 

reuk toekennen; vooral zou zij op grooten afstand den stank van rot- 

tende visch kunnen waarnemen. Ook enkele plantensoorten kunnen kat- 

_ ten op vrij grooten afstand door den reuk herkennen. Bepaaldelijk geldt 

dit van het kattenkruid, Zewertum marum en van de valeriaan, Valeriana 

officinalis. Brasrus zegt in zijn boven aangehaald werk: “Als men eenige 

stengels van dit kruid ergens op den grond legt, kan men verzekerd 

zijn binnen korten tijd alle katten uit de omgeving daardoor aan te 

lokken; de dieren wentelen zich op de planten heen en weder alsof zij 

dol zijn geworden.” Ook andere waarnemers bevestigen den zonderlin- 

gen invloed van deze planten op de kat. Het dier schijnt door den in- 

vloed van den geur dien het kattenkruid of de valeriaan verspreidt, 

in een toestand te vervallen, dien men met dronkenschap kan verge- 

lijken; het geraakt ten slotte in een soort van bedwelming. Wanneer 

men een kat in dien toestand heeft gebracht en haar vervolgens in 
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aanraking brengt met andere katten, moet het een zonderling gezicht 

opleveren, waar te nemen hoe de laatsten zich over haar meer of min 

in een roes verkeerende zuster heenwentelen, om zooveel mogelijk van 

den bedwelmenden geur, dien zij verspreidt, te genieten. Wat de 

oorzaak moge zijn van den vreemden invloed dien de geur dezer plan- 

ten op de kat uitoefent, is ons volkomen onbekend. Mocht een onzer 

lezers ons hieromtrent kunnen inlichten, dan houden wij ons voor de 

mededeeling aanbevolen. Belangrijk zou het ook zijn te weten, of deze 

planten de in onze dierentuinen verpleegde wilde Felina in een abnor- 

malen toestand vermogen te brengen. Wellicht zijn de HH. WESTERMAN 

en VAN BEMMELEN, de verdienstelijke directeuren van de dierentuinen 

in Amsterdam en in Rotterdam, genegen hiervan de proef te nemen 

en het resultaat van hun onderzoek in dit tijdschrift mede te deelen. 

Ten onrechte wordt beweerd dat het smaakorgaan der kat weinig 

ontwikkeld is. Wie nauwkeurig een kat gadeslaat, zal bevinden, dat 

zij zeer keurig is in de keuze van haar voedsel. Doode dieren versmaadt 

zij; adellijk vleesch evenzeer. Zelfs schijnt de kat melk, die van zieke 

dieren afkomstig is, te weigeren, en meer dan een liefhebber van kat- 

ten heeft opgemerkt, dat als melk zuur begint te worden, zij het ook 

in zoo geringe mate dat de imensch het nog niet proeft, de verwende 

poes het geliefkoosd vocht onvoorwaardelijk weigert. 

Wanneer men den mensch, en misschien ook de robben of zeehonden 

en de vledermuizen uitzondert, is het tastvermogen bij geen zoogdier 

zoo ontwikkeld als bij de huiskat. Haar tastorgaan wordt gevormd 

door de baardharen. Zij zijn aan iedere zijde vijftien in getal en staan 

regelmatig gerangschikt in vier rijen, waarvan de middelste de lang- 

ste zijn. Daarenboven staan er nog twee of drie ter zijde van den kop 

en meestal vijf bij de wenkbrauwen; neemt men de haren, die het 

voornaamste bestanddeel van het tastzintuig uitmaken, weg, dan wordt 

de kat zwaarmoedig en vermijdt verder van’ haar rustplaats te gaan 

dan noodig is. Ook de ooren zijn voor aanraking zeer gevoelige deelen 
en evenzoo de naakte voetzolen. 

Reeds het feit dat iedere kat blijkbaar een zeer onaangename gewaar- 
wording heeft als men haar over den rug strijkt in de richting, die 
aan den groei der haren tegenovergesteld is, bewijst dat haar pels zeer 
gevoelig is. In hoeverre er verband moge bestaan tusschen de vatbaar- 
heid van het haar der kat om, bij wrijving, elektriek te worden en haar 
tastvermogen, is moeielijk op te geven. Strijkt men bij droog weder 
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herhaaldelijk over de rugharen met de hand, dan gaan de haren uit 

een staan; men hoort een knisterend geluid en neemt in het dorker 

lieht waar. Dit vermogen om elektriciteit voort te brengen treft men 

vooral aan bij zwart geteekende katten, en het sterkst als de dieren 

vooraf zich een geruimen tijd in de zon gekoesterd hebben. Om zich 

van de elektrische spanning te overtuigen moet men de kat in het don- 

ker brengen. Het dier wordt evenwel bij het nemen der proef spoedig 

onrustig en tracht zoodra mogelijk te ontsnappen. Of de haren van 

groote katsoorten, b.v. van een tijger, bij wrijving elektriek worden 

is ons onbekend. De analogie pleit daar voor, en met niet zeer groote 

inspanning zou de proef kunnen genomen worden. Bij een onweder zijn 

katten, vooral als zij jong zijn, dikwijls zeer bevreesd; zij maken bij 

elken bliksemstraal de zonderlingste sprongen en hebben blijkbaar een 

gevoel van verademing als de bui voorbij is. Het komt ons niet on- 

waarschijnlijk voor, dat die angst in verband staat met het vermogen 

van de kat om zelve elektriciteit voort te brengen. In de brieven van 

BARTEL over Calabrië en Sicilië, die voor langer dan een eeuw versche- 

nen zijn, vindt men gewag gemaakt van de vreeselijke onrust, die kat- 

ten bekruipt bij aardbevingen; hij zegt dat, toen in 1783 te Messina 

een hevige aardbeving werd waargenomen, alle dieren ten zeerste be- 

angst waren, uitgenomen de varkens, en dat geen hunner meer be- 

vreesd schenen te zijn dan de katten, wier haren overeind gingen 

staan en wier oogen, volgens hem, met bloed beloopen waren. De on- 

rust der arme dieren nam steeds toe, en eindelijk was het onmogelijk 

haar in huis te houden; zij zochten het vrije veld op en trachtten zich 

zoo goed mogelijk te verbergen. 

Hoe oud een kat vermag te worden is niet met zekerheid op te ge- 

ven. Slechts enkelen bereiken een leeftijd van twaalf jaren, en een kat 

die ouder wordt is een zeldzaamheid. Toch weet’ men met zekerheid dat 

ééne kat den leeftijd van achttien jaren heeft bereikt. Wanneer deze 

dieren niet zeer aan den mensch gehecht zijn, verlaten zij het huis dat 

zij bewonen, zoodra zij zich ernstig ziek gevoelen. Zij zoeken een schuil- 

plaats op waar zij ongestoord kunnen sterven. 

Wij willen dit opstel besluiten door aan de werken van de boven door 

ons genoemde schrijvers het een en ander te ontleenen over de zeden 

en gewoonten der huiskat. 

BurroN, die een minnaar is van tegenstellingen, heeft haar met veel 

te zwarte kleuren geschetst. Hij teekent haar als van nature kwaadaardig , 
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geneigd tot veinzen, steeds bereid tot roof en valsch van aard zijnde. 

Die schildering is bezijden de waarheid. Zooals wij schreven in het eer- 

ste gedeelte van dit opstel, komen de goede eigenschappen der kat 

eerst aan den dag wanneer haar een goede behandeling ten deel valt, 

en dit is, vooral in ons klimaat, niet altijd het geval. In vergelij- 

king met den hond is de kat voor velen een paria. Toch zijn er tal- 

rijke voorbeelden, die ten bewijze kunnen strekken van de vatbaarheid 

van dit dier, om zich te hechten aan den mensch. Het geeft bewijzen 

van liefde, doch eerst ná deze te hebben ontvangen, en verschilt hierin 

van den hond, die de hand likt die hem zoo even heeft geslagen. 

MARTIN ROTAN verhaalt, als een bewijs van de neiging der kat om 

zich aan den mensch te hechten, een geval dat hij zelf heeft bijgewoond. 

In het jaar 1807 was hij ingekwartierd in het huis van eene aanzien- 

lijke dame in eene pruisische stad. Zij stond bekend als eene groote 

liefhebster van katten en wist deze dieren, zonder hare liefde te ver- 

liezen, aan gestrengen regel en tucht te wennen. Het sterkst had zij 

zich gehecht aan een grooten kater, die haar volgde zoodra zij hem 

bij zijn naam riep, en die zich diep ongelukkig toonde als die naam, 

wanneer het dier het een of ander had misdreven, haastig werd uit- 

gesproken. De kater, die den voor hem min passenden naam van Ka- 

rolina droeg, was op zekeren dag verdwenen en, zooals later bleek, 

gestolen. Alle pogingen om hem op te sporen waren vergeefs, toen 

het toeval wilde dat vier maanden later de eigenares in een wijk der 

stad kwam, die zij zelden betrad, en haar aandacht getrokken werd door 

een angstig miauwen uit de bovenste verdieping van een huis, Het bleek 

dat de kater zijn vroegere meesteres herkende, en had men het dier niet 

teruggehouden, dan zoude het misschien van boven naar beneden gespron- 

gen zijn. Dat aan de dame haar eigendom werd terug gegeven is begrijpelijk. 

Een engelsch reiziger deelt mede dat een kat in een zak gedragen 

werd naar haar nieuwen eigenaar, die op een afstand van vijf mijlen 

van den vorigen woonde. Om van de eene woning naar de andere te 

komen, moest men twee rivieren overtrekken en dit kon, het was op 

Jamaica, slechts door middel van booten geschieden. Niettegenstaande dit 

bezwaar was de kat den volgenden dag weder bij haar eersten meester. 

Mrerer ontving, toen hij te München woonde, een kat ten geschenke 

van een zijner vrienden, die in een stadje woonde dat zes uren ver- 

wijderd was. Hij verpleegde het dier zoo goed hij dit vermocht en was 

zeer aan de kat gehecht, die een der schoonste was die hij bezat. Toen 
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het dier, na verloop van eenigen tijd, jongen wierp, nam hij het 

zwakste der drie jonggeborenen weg en liet de beide anderen over aan 

de moeder. Tot zijn verwondering bemerkte hij echter dat zestien dagen 

later en moeder en kroost verdwenen waren. Zijn verbazing klom ten 

top, toen hij na verloop van enkele dagen een brief kreeg van den 

heer, die hem de kat had geschonken en daaruit vernam dat het dier, 

hoewel zeer vermagerd en blijkbaar sterk afgemat, weder zijn oude 

woonplaats had opgezocht. Een der jongen was vermoedelijk onder weg 

gestorven, want de moeder was slechts door een enkel katje vergezeld. 

Zij moet dit gedurende de geheele reis met den bek gedragen hebben, 

want zulke jonge dieren kunnen den weg niet loopende afleggen. Het 

verdient opmerking dat mrcueL, toen hij de kat naar München medenam , 

van den spoortrein gebruik gemaakt had. De vraag hoe het dier den weg 

naar hare vroegere woonplaats terugvond, is moeielijk te beantwoorden. 

Dr. BURGERSDIJK geeft de volgende voorbeelden van de schranderheid 

waarvan katten somwijlen bewijzen geven. “Men heeft waargenomen 

dat katten op de klink van de deur sprongen, om ze te openen, of 

dat zij zelfs een poot in een sleutel staken en dezen omdraaiden, ten 

einde toegang te krijgen tot de kast waarin de melk stond. Merkwaar- 

dig is het vooral dat deze dieren de opvoeding, die hun is medegedeeld, 

wel eens aan andere overdoen. Een kater was er op gedresseerd, dat 

hij nooit iets van de tafel mocht wegnemen. Er kwam een nieuwe, 

speelsche hond in huis, die op stoel en tafel sprong en het een en ander 

wegkaapte. De kater had het enkele malen knorrig aangezien, maar sprong 

toen, zoodra de hond op een stoel kwam, op de tafel en trachtte dezen 

telkens met eenige flinke klappen zijn kwade gewoonte af te leeren.” 

In het jaar 1864 kreeg een kat bij gelegenheid van een zwaren 

brand te Oberhofen bij Thun ettelijke brandwonden. Het arme dier 

werd met de grootste zorg door zijn meester verpleegd en was dezen 

zoo dankbaar dat het, na genezen te zijn, steeds zijn nabijheid opzocht 

en blijkbaar ongelukkig was als het alleen werd gelaten. In het jaar 

1869 werd de man ziek; de kat verliet de kamer geen oogenblik. 

Toen hij gestorven was werd het dier werkelijk radeloos van droef- 

heid; het weigerde ieder voedsel en verdween na de begrafenis. In een 

afgelegen hoek vond men eenige dagen later zijn lijk. Het is Perry die 

dit heeft opgeteekend en voor de waarheid van zijn verhaal instaat. 

Kampen, October 1579. 



EDISONS NIEUWSTE TELEPHOON. 
DOOR 

W. M. LOGEMAN. 

De Scientific American van 27 Sept. Ll. geeft eene afbeelding van 

dit werktuig. Ik heb gemeend dat de lezers van dit Album — althans 

de lezers van “EpIsoN’s elektromotograaf’”’ in het vorig nommer, blz. 

384. vor. jaarg. — met eenige belangstelling zouden kennis nemen van het 

werktuig in zĳn geheel, dat in genoemd opstelletje is beschreven en 

bij gedeelten afgebeeld. Ook onze uitgever deelde die meening met mij 

en veroorloofde mij die afbeeldingen hier over te nemen. ! 

De “ontvanger” van het afgebeelde werktuig is eenigszins anders en 

naar het mij voorkomt beter ingericht dan de in 

mijn vorig opstel beschrevene. De trilplaat, ook 

van mica, evenals die van den “spreker” en waar- 

schijnlijk wel even groot als deze, draagt in het 

midden, door een schroef met moer daaraan be- 

vestigd, het stijltje A B van hard gevulcaniseerde 

guttapercha (eboniet). In een cylindrische holte 

daarvan, tegen den met platina bedekten kop van 

de schroef, is een cylindertje van retortenkool 

geplaatst en daartegenaan rust een koperen cylin- 

der, die door een veer CD met behulp van het 

schroefje B meer of minder daartegen kan gedrukt worden. Geleiders 

bij F en G veroorloven om schroef en kool en veer in een stroom- 

geleiding op te nemen. Wordt de trilplaat door het spreken in bewe- 

ging gebracht, dan veroorzaakt dit op de gewone wijze eene verande- 

‘_t Is zeer mogelijk dat deze telephoon die der toekomst wordt. Daarom is het niet 

onbelangrijk hier te herinneren dat het beginsel, waarop hij berust, reeds voor een aan- 

tal maanden in dit Album is vermeld. Zie het bericht van Prof. HARTING, bl. 220 vor. jaarg . 
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ring in het geleidingsvermogen der kool op de aanrakingsplaatsen, en 

dus in de sterkte van den daardoor voortgeleiden stroom, welke den 

spreker op een verafgelegen station aan het spreken kan brengen. 

De cylinder van den ontvanger is nu niet met een oplossing van 

kwikzout en bijtende kali, maar met een van natriumphosphaat door- 

trokken. Naar de laatste proeven van EvpisoN werkt dit gunstiger dan 

eenig ander zout. 

d
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Edison’s nieuwste telephoon. 

In de doos bĳ A is nu de trilplaat en de platina-reep met zijn 

eylinder besloten. Een spil B komt buiten die doos uit en draagt aan 

het vrije uiteinde een getand rad C, terwijl binnen de doos de krijt- 

eylinder daarop is bevestigd. Ben schroef zonder eind, die door het 

krukje D kan gedraaid worden, brengt het rad en dus den eylinder 

in omwenteling, zoodra het instrument “spreken’’ moet. Alles is be- 
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vestigd aan een iĳzeren arm, die om een spil bĳ E bewegelijk is en 

dus veroorlooft de doos hooger of lager te plaatsen. 

De ontvanger, zooals die hierboven is beschreven, is geplaatst in 

de kast F, waar bovenop een gewoon telegraphisch wekapparaat is be- 

vestigd. De stroom, die bij het spreken met den mond voor de ope- 

ning G intermittent of golvend wordt gemaakt, wordt niet naar den 

“spreker” op het andere station gevoerd, maar door de primaire om- 

winding van een inductie-apparaat, waarvan de secondaire met het 

andere station is verbonden. 

Haarlem, Oct. 1879. 

DE TOOVERLANTAARN BĲ CHEMISCHE 

VOORLEZINGEN, 

De bekende pugosc’sche lantaarn, die reeds sedert eenige jaren met 

goed gevolg in gebruik is om glasphotographieën op een scherm te pro- 

jicieeren, wordt thans ook door LANpoLrT te Aken gebezigd om chemische 

verschijnselen voor een groot gehoor zichtbaar te maken. Daartoe zijn 

in den toestel kleine wijzigingen aangebracht, waardoor ren het in 

zijne macht heeft de kleine glazen toestelletjes, waarin de reactiën plaats 

grijpen, en die voor dit doel opzettelijk door GerssLeR vervaardigd zijn , 

op eenigen afstand vóór den lantaarn zoo op te stellen, dat men ruimte 

heeft voor de daaraan noodige manipulatiën. Het zeer vergroote beeld 

wordt op een linnen scherm, dat met magnesia en liĳjmwater bestre- 

ken is, geprojicieerd. Voor nadere bijzonderheden zij verwezen naar de 

Berichte der deuts. Chem Ges. van 15 Januari 1877, p. 1849, waar ook 

verscheidene der met dien toestel verrichte proefnemingen beschre- 

ven zijn. HG. 



TEEKENINGEN VAN JAVAANSCHE PLANTEN, 

BEZORGD DOOR NIKOLAAS WITSEN, 

Toevallig in den jaargang 1877 van dit Album het lezenswaardig op- 

stel van den Heer Mr. G. A. six: “Overzicht van de beoefening der 

plantkunde in Nederland” opslaande, herinnerde ik mij bij de door- 

bladering daarvan eene verzameling van teekeningen, die mijns inziens 

belangrijk is voor de geschiedenis van de beoefening der plantkunde 

hier te lande, en toch, naar ik meen, bij de beoefenaren dier geschie- 

denis weinig of niet bekend is. f 

Die verzameling berust op de aan botanische werken zoo rijke bi- 

bliotheek van reyrERr’s Stichting te Haarlem, en ik gaf daarvan be- 

reids eene beschrijving in 1867, op bladz. 40 en vgg. van het eerste 

deel der Archwes du Musée Teyler. 

De teekeningen, in groot folio formaat, zijn in één band verza- 

meld en voorzien van twee geschreven titels en een register. Zij zijn 

232 in getal, blijkbaar naar de natuur vervaardigd en gekleurd. 

Uit die titels blĳkt dat zij op Java geteekend zijn op last en op 

kosten van den beroemden Amsterdamschen burgemeester NIKOLAAS 

WITSEN, dat zij dezen in 1700 van Batavia toegezonden zijn, en dat 

de afbeeldingen in 1758 door JOHAN BURMAN nader onderzocht en, zoo- 

veel hem doenlijk was, zijn gedetermineerd. Nog later zijn zij op nieuw 

onder handen genomen en gedetermineerd door een anderen, niet ge- 

noemden plantkundige. Deze laatste heeft deels met potlood deels met 

inkt de nieuwere botanische benamingen op elke teekening geschreven, 

en die benamingen komen overeen met de namen, waarmede de plan- 

ten in het, dikwijls door schrijffouten ontsierde, register zijn aangeduid. 

Men vindt echter op de teekeningen ook andere, oudere, opschriften 

deels van de hand van wrrseN of van een tijdgenoot, deels van die 

van J. BURMAN. 

Om een voorbeeld te geven. Volgens den nieuwsten onderzoeker in 

het register stelt de eerste afbeelding Curcuma longa voor. Van de 

hand van witseN vindt men die afbeelding benaamd: 

Kaningh oft oostindische Saffraan. 
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Burman voegt daarbij: 

Cureuma fotüs lanceolatus, utrimgue acuminatis, nervis lateralibus nu- 

merosissimis. Roy. fl. Leid. pr. 13 Linn. Fl. Zeyl. pag. 5. 

Cureuma radice longa Burm. Fl. Zeyl. pag. 83. Herm. H. L. B. prod. 

ubi icon. 

Curcuma Rumph Herb Amb. lib. 8, Cap. 16, Tab. 67. 

Manjella kua H. Malab. Tom. 11. Tab. 12 etc. 

Voor uitvoeriger mededeelingen, bepaaldelijk voor de lijst der afge- 

beelde planten verwijs ik naar mijn boven vermeld opstel. 

Ik weet niet of het bekend is dat wrrseN Javaansche planten heeft 

doen afteekenen, en of ’t zij J. BURMAN, 't zij zijn ZOON N. L. BURMAN 

daarvan gewagen. In mijne woonplaats bestaat geene gelegenheid om 

dit na te gaan. Zeker is het evenwel, dat het weinig of niet bekend 

is dat eene van wege WITSEN vervaardigde verzameling afbeeldingen 

van Javaansche planten in Teyler's museum aanwezig is. 

Het was echter niet alleen om dit laatste mede te deelen dat ik 

bovenstaande regelen ter neder schreef. Ik wilde bij die gelegenheid 

ook de aandacht vestigen op een man, die zich in zijn tijd als be- 

vorderaar en beoefenaar van wetenschap en kunst hoogst verdienste- 

lijk heeft gemaakt en op wien ons vaderland, en Amsterdam in het 

bijzonder, met recht roem mag dragen: — ik bedoel NIKOLAAS WITSEN. 

Het zou, dunkt mij, de moeite loonen indien iemand, voor wien ge- 

drukte en ongedrukte bronnen in voldoende mate toegankelijk waren, 

de verdiensten van dien Amsterdamschen burgemeester uit de zeven- 

tiende eeuw in het rechte licht deed uitkomen. 

Nu ik toch aan het schrijven ben over bibliographie, moge met het 

oog op het opstel van den Heer srx, dat mij tot dat schrijven aan- 

leiding gaf, hier tevens vermeld worden, dat zonder twijfel tot de 

oudste Nederlandsche Flora's, of, wil men liever, naamliĳsten van 

Nederlandsche planten, behoort een werkje van HENRICUS BRUMANNUS, 

den schrijver der Res Transisalanae, getiteld: Index stirpium quae prope 

Zwollam in Transtsalania nascuntur. Zwollae. Er officina Gerhardi Tyde- 

man Typographt. 1662. In dit kleine boekje worden ruim vijfhonderd 

planten opgenoemd. 

10 Oct. 1879. D. Luracn. 



IETS OVER HET LEVEN EN SAMENSTEL DER POLYPEN 

DOOR 

R. E. DE HAAN. 

Drie vierden van de oppervlakte onzes aardbols worden door het 

water ingenomen. Niet meer dan één vierde gedeelte verheft zich boven 

den spiegel der zee, om voor eene grootere of kleinere uitgebreidheid 

aan menschen eene veilige woonplaats aan te bieden. 

Bekend is het, dat die verdeeling van land en water daarbij zeer 

ongelijkmatig is. Wanneer men uit het punt, gelegen op 202° O. L. 

van Greenwich en 40° Z. Br. als pool een grooten cirkel op den aard- 

bol trekt, dan sluit het daar binnen gelegen halve oppervlak de zoo- 

genaamde landhelft in. Het overblijvende halfrond daarentegen vormt 

de meest waterrijke helft. Daar is het gebied der Stille Zuidzee, dat 

onmetelijk watervlak, ’t welk de oude wereld van de nieuwe scheidt. 

Zoo is het thans. Maar vormen zijn voorbijgaand, en in hun eeu- 

wig wisselend spel gaan zij dikwerf van het eene culminatie-punt 

naar het daartegenover gelegene over, ten einde den kringloop te vol- 

brengen, die hun is voorgeschreven. 

Zoo ook ging het hoogstwaarschijnlijk hier en hebben de land- en 

waterhelft in den loop der eeuwen van plaats gewisseld. Daar, waar 

de Himalaya en de Zwitsersche Alpen thans hunne besneeuwde krui- 

nen ten hemel verheffen, klotsten voor eeuwen de baren des oceaans 

tegen de spaarzaam verspreide graniet-klippen. Het gebied des Stillen 

Oceaans was eenmaal vast land, 

3 
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Bezaaid is dat watervlak met koraal-eilanden. Elk stadium van ont- 

wikkeling, dat deze bouwgewrochten van een schijnbaar nietig wezen 

bestemd zijn te doorloopen, vindt daar een vertegenwoordiger. Naar- 

mate het vaste land, dat hier eens aanwezig was, in de diepte ver- 

dween, bouwden de koraalwerkers op zijn hoogste toppen voort en 

vrijwaarden het voor algeheel verdwijnen. Zoo zijn nog in onze dagen 

de ruwe grenzen van dat aloude continent met tamelijke zekerheid. 

aan te wijzen. 

Aan den anderen kant zijn evenmin de aloude strandlijnen der voor- 

malige waterhelft spoorloos uitgewischt. Ontbreken ons voor ’t oogen- 

blik de gegevens voor ’t ontwerpen eener voorwereldlijke landkaart 

van het bedoelde geheel, wij bepalen ons dan alleen tot dat gedeelte 

van ons eigen werelddeel, dat te dezen aanzien iets nauwkeuriger 

bekend is. De geheele Jura-formatie bestaat grootendeels uit eeuwen- 

oude — later omhoog geheven — koraal-eilanden. De hellingen der 

Pyreneeën, Alpen en der eigenlijke Jura zijn voor een aanzienlijk deel 

uit kalksteen gevormd, waarin — evenals in schier alle andere kalk- 

steenlagen — ten duidelijkste de overblijfsels dezer zoophyten zijn te 

herkennen, wier delfstoffelijke lichaamsbestanddeelen tot de vorming 

van gemelde lagen aanleiding gaven. Ja, wat meer zegt, in den loop 

dezer lagen herkennen wij hier en daar zonder veel moeite den loop 

der atols en strandriffen, die de klippen en eilanden van ’t oer-Europa 

omgaven. 

Dat schijnbaar nietige wezentje, dat ons getuigenis aflegt van een 

verleden, waaruit geen geschiedrol iets weet te vermelden, dat schijn- 

baar nietige wezentje, dat den oceaan vervult met liefelijke oasen, 

waar onder den geur der palmen de liefde eener menschenziel den 

hemel offert, dat schijnbaar nietige wezentje, dat berggevaarten uit 

zijn ingewanden scheidt, zal het onderwerp dezer bladen uitmaken. 

Voor ditmaal evenwel niet zijn werkzaamheid; slechts zijn in-en uit- 

wendig samenstel wensch ik met mijne lezers en lezeressen in breede 

trekken na te gaan. 

Niet alle polypen — want dien naam dragen onze koraalwer- 

kers — niet alle polypen zijn bestemd koraalriffen voort te brengen. 
De echte koraalbouwende polypen behooren voornamelijk tot de fami- 
hën der Astraeiden en Madreporiden ; verder, ofschoon minder algemeen, 
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de Fungiden, Caryophylliden, Gemmiporiden, Favositiden en Poritiden. 

Een aantal andere, ofschoon wel degelijk koraal-afscheidend, bouwen 

toch nimmer riffen; hiertoe behooren o. a. de zoo bekende bloedko- 

Hen ralen (Zsis, Corallium). En dan zijn 

er eindelijk polypen, die zelfs niet 
SINE SNIA EENDEN AA 8 

EN eens een kalkachtig skelet voort- 
EEN eN 

brengen, waarvan de heerlijke zee- 
NENINNSS 
NN SNS 

On anemonen ten bewijze kunnen 

strekken. Zijn deze laatste in elk 

geval nog met eene tamelijk dikke, 

lederachtige huid voorzien, de zoo- 

genaamde zoetwater-polypen of hy- 

dra's zijn ook hiervan verstoken, 

en bestaan dus in waarheid uit 

eene weinig meer dan gelei-achtige 

massa. 

De verscheidenheid is hier, zoo- 

wel in de enkele opgenoemde ken- 

merken als in nog vele andere, 

zoo groot, dat eene nadere bespre- 
Corallaum. ' 

king dezer wezens wel niet gevoe- 

gelijk kan geschieden tenzij aan de hand eener natuurlijke rangschikking. 

Vooraf echter een paar historische herinneringen. 

De naam ‘“polypen”, afgeleid van polypus, veelvoet, is zeer oud. Waar 

wij evenwel bij PLINIus en ARISTOTELES van polypen gewag vinden ge- 

maakt, moeten wij hierbij geenszins denken aan die kleine en teedere 

wezens, die wij met dien naam bestempelen. De ouden verstonden 

onder dien naam de inktvisschen en achtvoeten, groote, somtijds 

zelfs zeer groote weekdieren, wier mond omgeven is van 8 of 10 

vangarmen van een zeer zonderling maaksel '. Wel waren ook de 

ware polypen aan de ouden niet onbekend; immers de Middelland- 

sche zee telt daarvan onderscheidene soorten, waarvan het bloedkoraal 

en de zeeveder (Veretillum) wel in de eerste plaats moeten genoemd worden. 

Ook koraalriffen waren toen geen onbekende voorwerpen; evenals 

op dezen dag waren ook toen de Roode en Indische zee het tooneel 

Vl Een enkele maal vinden wij zelfs onder den naam van polyp den kelderpissebed 

vermeld, 
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der werkzaamheid van rifbouwende polypen. Maar de ouden zagen in 

al deze wezens niets minder dan dieren. En hoe kon het ook anders? 

Beschouwen wij zoodanig koraal, ’t zij het versch uit de zee is opge- 

vischt, ’t zij het langeren tijd geleden uit het water is gehaald. Die 

harde, kalkachtige geaardheid mocht pleiten voor eene delfstoffelijke 

natuur — en werkelijk waren er, die zich hierdoor lieten verleiden en 

aan de koralen eone plaats aanwezen onder de mineralen — de boom-, 

__struik- of bladachtige vorm doet ons gereedelijk denken aan het plan- 

tenrijk. Printus en ARISTOTELES hielden dan ook de koralen voor planten 

en de benaming: steenplanten, zeegewassen, duidde voortaan genoeg 

aan welke gevoelens men dienaangaande koesterde. Dit geloof hield 

eeuwen lang stand en is niet alleen verbonden aan namen als PLINIUS 

en OVIDIUS, maar zelfs mannen als BAUHIN, CAESALPINUS, BOCCONE, TOUR- 

NEFORT en GEOFFROY kleefden nog deze meening aan. Wel kwam in 

1738 een zekere Brit, woopwarp, die eene verhandeling schreef over 

“de aarde en de aardsche lichamen’, tot de vermakelijke ontdekking 

dat de koralen zouden bestaan uit eene plantaardige verdikking van 

de in het zeewater opgeloste kalkaarde; wel wilden PARACELSUS en 

PLATEARIUS ze vergelijken bij den bekenden loodboom en zilverboom, 

en dus hun ontstaan op chemische wijze verklaren, doch deze mee- 

ningen waren slechts voorbijgaande en de oude meening hield stand: 

de koralen zijn planten, 

Het heeft u wellicht meer dan eens verwonderd dat eeuwen achter- 

een de geleerde (!) wereld zoozeer in het duister doolde aangaande 

eene reeks van zaken, over ieder van welke in den nieuweren tijd 

plotseling een licht werd ontstoken; die verwondering zal evenwel 

grootendeels verdwijnen, wanneer gij daarbij bedenkt, dat wij eerst 

dan tot eene betere waardeering van eenige zaak kunnen komen, wan- 

neer wij ons op het rechte standpunt plaatsen. En dat standpunt werd 

ten aanzien der natuurhistorische voorwerpen vroeger zoo geheel en 

al verkeerd opgevat. Wijsgeerige bespiegelingen aan een enkel feit, of 

ten hoogste aan een gebrekkig samenstel van feiten ontleend, moesten 

tot verklaring van het raadselachtige, dat de beschouwing der zin- 

nenwereld aanbood, strekken. Dat stelsel moest eerst worden ver- 

laten en vervangen door waarneming en ervaring; hierin juist ligt het 

zwaartepunt der nieuwere wetenschap, en daardoor alleen is ’t in 

betrekkelijk korten tijd mogelijk geworden overwinning op overwin- 

ning te behalen, 
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Eene eerste schrede op dien goeden weg werd gedaan door den graaf 

DE MARSIGLY. Deze hield zich in 1726, tijdens zijn verblijf te Marseille, 

onledig met het onderzoek der polypen. Blijkens daarvan bestaande 

afbeeldingen was het die soort, welke het bloedkoraal oplevert en die 

veelvuldig in de Midd. Zee voorkomt. Dr MARSIGLY nam een stuk koraal 

uit het water, maar plaatste het onmiddellijk in een glazen vat, ge- 

vuld met het vocht, dat de polypen behoeven om te leven. Zoodoende 

bleven de polypen zooveel mogelijk in haar natuurlijken toestand en 

konden ook de te maken gevolgtrekkingen eenige waarde erlangen. 

Eene verrassende ontdekking volgde. Dr marsteLy ontdekte namelijk 

bloemen aan zijne vermeende zeegewassen; achtbladige bloemen, die 

zich ontsloten, zoolang men het koraal liet in het met zeewater ge- 

vulde glas, maar zich daarentegen onmiddellijk sloten, zoodra men het 

uit het vocht had genomen. De georganiseerde natuur dezer zeege- 

wroehten was toen boven allen twijfel verheven, de bloemen waren 

thans ontdekt, weldra zou men ijverig jacht maken op de vruchten 

en zaden! Wie verwondert er zich over, dat eerlang ook deze waren 

gevonden ? 

Dwaalde pe MARSIGLY in zijne gevolgtrekking, zijne waarneming was 

evenwel van onberekenbaar veel nut. Men had immers nu nog iets 

anders leeren kennen dan de harde steenmassa, en op dat ander iets 

zou dan in ’t vervolg meer uitsluitend de aandacht worden gevestigd. 

Dat ander iets, dat weeke, geleiachtige gedeelte was evenwel niet 

thans voor ’t eerst gezien; de chemische onderzoekingen: van LEMERY 

en GEOFFROY — ook van den graaf DE MARSIGLY zelf — hadden het be- 

staan eener dierlijke gelei reeds aangetoond. Men hield deze stof even- 

“ wel voor een toevallig inmengsel, dat overigens met het koraal niets 

had te maken. Tets verder waren reeds poponNeus (1518) en IMPERATUS 

(1599) gegaan; deze toch hadden beweerd dat sommige koralen dieren 

zijn. Tot hetzelfde besluit kwamen de Zwitser CONRAD GESNER en de 

vermaarde RUMPHIUS (in zijn kruidboek en Museum Amboinense). Boccone, 

ofschoon van gevoelen dat de koralen delfstoffen zijn, bekent dat hij 

in een daarvan, door hem Alcyonium stupposum rubrum perforatum, ge- 

noemd, — gij ziet uit dezen naam, dat de benoemingswijze in dien 

tijd op geen eenvoudigheid aanspraak maakte — kleine gaatjes had 

ontdekt, in ieder van welk een folliculus, een blaasje, was gezeten, 

dat zeer veel overeenkomst vertoonde met sommige insektenlarven. 

Het waren enkele lichtstralen, die het duister van den wetenschap- 
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pelijken hemel vluchtig doorkruisten, zonder een blijvend spoor na te 

laten. Het jaar 1726 spoedde ten einde, en de oude leer had een nieuwen 

steun gevonden in de zoogenaamde bloemen van den graaf DE MARSIGLY. 

Aan PEYSSONNEL komt de eer toe van voor goed den sluier te hebben 

opgelicht, die zoo lang voor deze merkwaardige wezentjes was opgehangen. 

PryssoNeL was geneesheer te Marseille. Door den Franschen koning met 

eene zending naar de Noord-Afrikaansche kust belast, hield deze ge- 

leerde zich in 1727 aldaar onledig met de studie der koralen. Ook de 

PEYSSONEL zag de bloemen van DE MARSIGLY weder, doch hij aarzelde 

geen oogenblik deze voor dieren te verklaren, of liever voor de pootjes 

van kleine dierlijke wezentjes, wier overige weeke lichaamsdeelen bin- 

nen de koraalmassa waren verscholen. Het koraal, de harde steenmassa , 

hield hij voor het bouwgewrocht en huis van het dier. Op het standpunt 

der tegenwoordige wetenschap moge deze zienswijze minder juist zijn 

en deze ons leeren dat de kalkmassa tot de weeke lichaamsdeelen van 

de polyp in ongeveer dezelfde verhouding staat als de beenderen der 

gewervelde dieren tot de meer weeke lichaamsdeelen dezer laatste, — 

de roem van DE PEYSSONEL wordt er echter niet in ’t minst door ver- 

kort. Eerst sedert betrekkelijk korten tijd liet men het vroegere, min- 

der juiste standpunt varen. 

Dr PEYSSONEL vond niet gereedelijk aanhangers voor zijne nieuwe 

leer. Hij deelde o. a. zijne zienswijze mede aan RÉAUMUR. Langen tijd 

aarzelde deze het gevoelen van DE PEYSSONEL tot het zijne te maken. 

Eindelijk evenwel gaf hij toe, doch onder zoodanige beperking, dat 

daardoor de aard van het dogma, als ik mij zoo eens mag uitdrukken, 

geheel werd gewijzigd. Dr RÉAUMUR redeneerde in dezer voege: even 

gelijk sommige landplanten ten verblijf verstrekken voor zekere insekten , * 

als galwespen en boomluizen, zoo ook is het zeer wel mogelijk, dat 

er andere insekten zijn, die bij voorkeur haar verblijf houden op zee- 

gewassen. Maar evenmin als de landplant kan gezegd worden door de 

daarop wonende insekten te zijn vervaardigd, even ongerijmd zou het 

zijn te veronderstellen, dat het koraalgewas, deze zeeplant, het gewrocht 

zou zijn van de hierop wonende zeeinsekten. Niet lang evenwel vol- 

bardde RÉAUMUR in deze dwaling; vooral toen ook BERNARD DE JUSSIEU 

zich aan de zijde van pre PryssoNeL had geschaard, achtte RÉAUMUR het 

noodzakelijk het oude standpunt te verlaten. Ook LINNArus werd voor 

de nieuwe leer gewonnen. Wel meende deze laatste de meening van 

PEYSSONEL in zooverre te moeten wijzigen, dat hij het weeke gedeelte 
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voor den kop des diers verklaarde en bij hem de steenharde koraal- 

massa het verharde vleesch en bloed zou zijn, doch deze meening be- 

rustte slechts op wijsgeerige bespiegelingen en op geen enkel feit, en 

was juist daarom des te gevaarlijker voor eene jeugdige wetenschap, 

die behoefte heeft aan louter ervaring. 

Wel poogden nog enkele achterblijvers de oude banier te ontplooien, 

getuige de brief van BODDAERT aan STATIUS MULLER, — te vergeefs ! 

de waarheid had getriumfeerd. 

Wij zouden ons echter aan een groote onbillijkheid schuldig maken, 

indien wij hier niet gewaagden van ’t groote aandeel, dat de ontdek- 

kingen van TREMBLEY in de zege der nieuwe leer hebben gehad. 

Reeds in 1702 had onze landgenoot LEEUWENHOEK eene nieuwe soort 

van wezentjes ontdekt, die hier en daar in stilstaande wateren en zacht 

vloeiende beekjes worden aangetroffen. Doch deze diertjes geraakten 

daarna weder in vergetelheid, totdat zij in 1740 door TREMBLEY, die 

den nederigen post van huisonderwijzer bij den graaf VAN BENTINCK 

bekleedde, weder teruggevonden werden. Het buitengoed Zorgvliet nabij 

den Haag, behoorde toen aan dezen staatsman en voormaligen vriend 

van Willem III, Op dezelfde plek, alwaar eens vader cars zijn chris- 

telijk-poëtisch oog had laten weiden over de huishoudelijke bedrijven 

der natuur, bespiedde toen TREMBLEY — ofschoon op gansch andere 

wijs — hare gangen. Het was in de vijvers van dit slot, dat hij de straks 

genoemde waterdiertjes van LEEUWENHOEK terugvond en deze tot een 

voorwerp van onvermoeid en nauwlettend onderzoek maakte. De uit- 

komsten vanedat onderzoek, weggelegd in zijn wereldberoemd gewor- 

den “Mémoires”, maakten destijds de bewondering en verbazing gaande 

van geleerden en ongeletterden. 

Ofschoon deze waterbewoners niet tot de vijvers van Zorgvliet be- 

perkt zijn, en zij eene vrij algemeene verbreiding genieten, moeten wij 

t evenwel meer als een gunstige beschikking van het toeval aanmer- 

ken, indien wij reeds op den eersten den besten kruistocht zoo gelukkig 

zijn ze te ontmoeten. Veronderstellen wij dat het toeval ons guustig 

is, wanneer wij ons op een zomerschen dag naar buiten spoeden en uit 

het meest verlichte, zonnigste plekje van eenig stilstaand of zacht vlie- 

tend water eenige voorwerpen uit den stroom halen, als: bladen van 

waterplanten , eendenkroos, een drijvend stukje hout, een slakkenhuisje , 

een steen. Deze schatten worden inmiddels geborgen in een of meer 

glazen, die wij de voorzorg hadden mede te nemen, deze aangevuld 
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met water — en de strooptocht is afgeloopen, ons doel bereikt. Te 

huis gekomen zetten wij onze glazen op eene zeer rustige plaats, zoo 

mogelijk in den zonneschijn. Thans terdege toegezien. Op dit stukje 

hout b.v. ontwaren wij hier en daar bruine of groene slijmbolletjes, 

klein als een speldenknop. Deze stipjes schijnen de zetel te zijn van 

leven en beweging. Het slijmbolletje rekt zich uit, wordt cylindervormig ; 

het achterste gedeelte van den cylinder blijft met een steelvormig deel 

aan het stukje hout bevestigd, aan het voorste uiteinde worden kleine 

draadjes zichtbaar ; deze draadjes worden al langer en langer , en daar slin- 

geren zij zich in sierlijke bochten door het water heen. Nu eens hangen 

ze evenwijdig aan elkander loodrecht naar beneden, of zij staan vertikaal 

omhoog gericht of zijn horizontaal uitgespreid; dan weder zijn ze waaier- 

vormig verdeeld of bootsen het beeld na eener springende fontein; op 

een anderen tijd kronkelen zij zich in onbepaalde, duizendvoudig ge- 

varieerde vormen heen en weder of zijn ze spiraalvormig samentrokken. 

Ook het lichaampje zelf neemt daarbij allerlei gestalten aan. Ofschoon 

deze diertjes bij voorkeur aan ’t een of ander voorwerp zich vast hechten 

en wel door middel van het straks genoemde meer dunne uiteinde des 

cylinders, gebeurt het niet zelden, dat zij van plaats veranderen. Daartoe 

hechten zij zich aan een verder afgelegen punt vast met de zoo even 

vermelde vangarmen — dezen naam toch heeft men, gelijk aanstonds 

zal blijken niet ten onrechte, gegeven aan de draadvormige aanhang- 

selen aan ’t vooreind des lichaams — maken het steeltje los, krom- 

men het lichaam en bevestigen daarna het steeltje onmiddellijk achter 

het steunpunt der vangarmen. Deze ontwikkelen zich mu op hunne 

beurt, het lichaam strekt zich uit en dezelfde manoeuvre begint weder 

op nieuw. Somtijds verrichten zij een kunststukje, dat kinderen 

kopjetuimelen noemen. Wil men deze schepselen noodzaken de eene 

plaats voor de andere te verwisselen, dan omringe men slechts het 

glas, waarin zij geplaatst zijn, met een stuk zwart papier, in hetwelk aan 

den eenen kant eene opening is uitgespaard. Zij verlaten dan de duis- 
ternis en zoeken de lichtzijde op. Na verloop van weinige dagen ziet 
men ze dan ook alle te dier plaatse bijeen. Een enkele maal heeft men 
zelfs een enkel individu geheel los en vrij in t water zien zweven, 

met het uiteinde van den dunnen steel aan de oppervlakte des waters 

bevestigd, waarbij ongetwijfeld de cohaesie der watermolekulen het 
wezentje tot steun verstrekte in dien zonderlingen stand. Is de lezer 
in ’t bezit van het bekende werk van scrürrer: “Die Armpolypen in 
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den süszen Wassern um Regensburg” ‘dan kunnen de daarin voorkomende 

figuren hem tot opheldering van het hier medegedeelde strekken. 

En wat is nu het doel van al deze bewegingen? Het is de instand- 

houding des levens. Ook deze schepseltjes, hoe klein ook, kunnen zich 

niet onttrekken aan die algemeene wet der bewerktuigde natuur, die 

stofwisseling stelt tot voorwaarde van het zijn en dientengevolge aanvoer 

van nieuwe deeltjes eischt in de plaats van ’t geen wordt weggevoerd. 

Ook deze wezens dan, bestuurd door de zucht tot zelfbehoud, zoeken 

eene prooi. Heeft het toeval of onze voorzorg daarin voorzien, dan is 

zij fluks gegrepen. Zie, daar komt een klein schaaldiertje aangezwom- 

men, een zoogenaamde getakte watervloo (Daphnia pulez). De vang- 

armen slingeren zich om het slachtoffer heen, voeren het naar ’t voorste 

uiteinde van den cylinder, deze opent zich en... wederom is er een 

bezweken in den grooten strijd. Een tweede, een derde volgt het lot 

des eersten. De onverzadelijkheid onzer waterbewoners grenst schier aan 

t ongeloofelijke. Scuärrer verhaalt, dat hij eenmaal in ’tlichaam van 

een enkel individu tot 8 watervlooien heeft geteld. Het zijn evenwel 

geen Daphnia’s alleen, die het voedsel dezer schepselen uitmaken. Al- 

lerlei waterinsekten in den larven-toestand zijn hun welkom. ’tIs hun 

daarbij om ’t even hoe de prooi voor de mondopening komt. Deze 

wordt eenvoudig in de gewenschte richting uitgezet en niet de eerste 

behoorlijk omgewend. Dieren grooter dan zij zelf zijn worden met het 

grootste gemak ingeslokt, zoo zeer is het lichaam dezer wezens voor 

uitzetting vatbaar. Het geval doet zich somtijds voor, dat zij een of 

meer hunner eigene vangarmen naar binnen zwelgen, zelfs wel die 

eener soortgenoot, waarmede zij toevallig om dezelfde prooi streden. 

Geen nood! Na korter of langer tijd worden deze vreemde indringers, 

tegelijk met de overblijfselen van den verteerden maaltijd weder door 

de mondopening ontlast, en zulks-onverlet. Dit is te meer te verwon- 

deren als men bedenkt, dat het vocht, door de lichaamsholte dezer 

dieren afgescheiden, zulk eene scherpe uitwerking heeft op de hoorn- 

t JACOB CHRISTIAN SCHÄFFER was Bv. Predikant te Regensburg en een tijdgenoot van 

TREMBLEY, Door de onderzoekingen van TR. aangespoord, hield deze vriend der natuur zich 

jaren lang onledig met dergelijke nasporingen, en dat met een taai geduld, fijn opmerkings- 

vermogen en —.de hulpmiddelen van dien tijd in aanmerking genomen — met zulk een 

praktische vaardigheid, dat hij in niets voor zijn voorganger behoefde onder te doen, 

Hij verkreeg dezelfde resultaten als TREMBLEY. 
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achtige pantsers, waarmede sommige insectenlarven, het voedsel dezer 

wezens, zijn bekleed, dat deze, na korten tijd in de lichaamsholte te 

hebben doorgebracht, schier geheel onkenbaar zijn geworden. Dat 

scherpe vocht mist dus alle werking op de eigen lichaamsdeelen. 

Maar nemen wij thans dien steen, of dat stukje hout, of een ander 

voorwerp, waarop de bewuste diertjes zijn gezeten, uit het water; de 

vangarmen stulpen zich in, de eylinder verkort zich, verdwenen is 

dat leven, die beweging; het vormlooze geleihoopje van zoo even 

hebben wij weder terug. Hetzelfde verschijnsel doet zich op, indien 

wij het water in eenige beweging brengen. Herst dan wanneer er we- 

der rust is ingetreden, strekken zich de draden wederom uit. Wie denkt 

hierbij niet aan de bloemen van DE MARSIGLY? Inderdaad, de overeen- 

komst is dan ook zoo treffend, dat, moeten de zoetwaterbewoners 

van TREMBLEY onder het dierenrijk worden opgenomen, er ook aan 

de dierlijke natuur der bewuste zeebewoners niet te twijfelen valt. 

Het groote pleit was dan beslist. “Veranderden”, zegt scHärrER, “ten 

tijde van oviprus de dieren in planten, in dezen tijd zag men het 

omgekeerde gebeuren en veranderden de planten in dieren.” 

De naam van polypen aan de zoetwaterbewoners van Zorgvliet toe- 

gekend, als wilde men daarmede eene verwijderde overeenkomst aan- 

duiden met de polypen der ouden, — beide groepen hebben inderdaad 

een mond met een aantal vangarmen omgeven, — wordt sedert ook 

overgedragen op de daarmede verwante bewoners der zee. In onderschei- 

ding van dezen noemt men de eerste zoetwater-polypen. De thans meer 

gebruikelijke naam “Hydra” is ontleend aan eene bijzonderheid , waarop 

wij zoo aanstonds wenschen terug te komen. Het aantal vangarmen, 

dat bij sommige zee-polypen tot eenige honderden stijgt, bij geen en- 

kele minder dan acht bedraagt, is daarentegen bij onze zoetwater-poly- 

pen meer beperkt. Reeds rrrMBLEY onderscheidde drie soorten: de 

langarmige, (Hydra fusca, bruin van kleur) met 8 zeer lange armen; 

de kortarmige (H. viridis, levendig groen) met 8 tot 10 korte, en de 

middelmatige (H. pallens, stroogeel) met 6 middelmatig lange vang- 

armen. Wel heeft rREMBLEY nog eene beschrijving gegeven van andere 

soorten, doch het nader onderzoek heeft geleerd, dat deze zooge- 

naamde vederbos- of kampolypen (Alcyonella en Plumatella) met vele 

andere in zee levende polypen eene eigenaardige afdeeling uitmaken, 

waaraan men den naam van mospolypen (Bryozoa) heeft gegeven en 

die, blĳkens hun innerlijk maaksel tot eene hoogere groep, de week- 
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dieren behooren , terwijl de echte polypen daarentegen eene plaats innemen 

onder die wezens, welke blijkens hun inwendig maaksel eene veel la- 

gere plaats in de dierenreeks bekleeden. 

Die plaats willen wij thans iets nauwkeuriger opnemen. Gelijk be- 

kend is verdeelde de groote cuvreR de hem bekende dieren in de vier 

hoofdgroepen der gewervelde, gelede, week- en straaldie- 

ren. Tot deze laatste afdeeling bracht hij de polypen. Later, toen men 

wezens had ontdekt, wier organisatie kennelijk te eenvoudig was om 

ze met de polypen op ééne lijn te stellen, werd aan de vier groepen van 

CUVIER nog een vijfde toegevoegd, die den naam ontving van protozoa 

of vormlooze dieren. Daartoe behooren o. a. de zoogenaamde infusie- 

diertjes, volgens sommigen ook de sponzen. Wat nu nog van de straal- 

dieren overblijft kunnen wij wederom gevoegeliĳk in twee ondergroepen 

splitsen, t. w. 

I. Stekelhuidigen (voorbeelden: zeesterren, zeeappels). 

IL. Neteldieren. 

Tot deze neteldieren behooren eene reeks van de meest verschillende 

— dit woord natuurlijk in betrekkelijken zin opgevat — wezens, o.a. 

ook onze polypen, zoowel de zoetwaterpolypen van TREMBLEY als de 

bloemen van DE MARSIGLY. Die naam neteldieren wordt ontleend aan 

eene ontleedkundige bijzonderheid, welker verklaring ons al weder 

een stap verder zal voeren op den weg der kennis aangaande de schep- 

selen, wier beschrijving doel en inhoud is van dit opstel. 

Niemand mijner lezers en lezeressen, die niet wel eens op onaan- 

gename wijze heeft kennis gemaakt met dat lastig onkruid onzer tui- 

nen en akkers, den brandnetel. De meesten hunner zullen waarschijnlijk 

ook weten, dat de stengel en voornamelijk de bladen dezer planten- 

soort rijkelijk bezet zijn met eene eigenaardige soort van haren, die 

in hun benedenste deel een vocht afscheiden, dat langs een inwendig 

kanaal van- dat orgaan zich uitstort in de huid, wanneer onze aanra- 

king het bovenste zeer brooze puntje van dat haar heeft afgebroken, 

welk puntje dan daarbij tevens in onze huid is blijven zitten. Het 

straks genoemde vocht verwekt dan op onze huid het bekende bran- 

dend gevoel. Dergelijke smartelijke gewaarwording wordt in het men- 

schelijk lichaam opgewekt bij de aanraking van sommige neteldieren. 

Misschien weten enkelen mijner lezers zulks bij eigen ervaring, wanneer zij 

zich aan ’tzeestrand te Scheveningen door een bad wilden verfrisschen 

en daar eene min aangename kennismaking aanknoopten met zeekwallen, 
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geleiachtige, plat-bolle lichamen, die de eb menigvuldig op onze kus- 

ten achterlaat. Hier zijn ‘tevenwel geene met brandharen te vergelij- 

ken organen, maar werktuigen van gansch anderen bouw, die het 

vocht afscheiden, welks werking op de menschelijke huid eenige over- 

eenkomst aanbiedt met het scherpe vocht dat in de haren van den 

brandnetel is vervat. Het buitenste bekleedsel der neteldieren — alzoo 

ook dat onzer polypen — is samengesteld uit cellen, tusschen welke 

hier en daar blaasjes zijn gezeten, in welke een ontrolbare, maar 

hierin spiraalvormig opgerolde draad is verborgen, die door zijn be- 

zitter naar welgevallen en met bliksemsnelheid door eene opening in 

den top van het blaasje kan worden uitgeworpen. Deze draad voert 

daarmede eene zekere hoeveelheid vocht, dat door en in genoemd 

blaasje wordt afgescheiden, naar buiten, en al wat met dien draad in 

aanraking komt gevoelt de onaangename, voor kleine dieren wellicht 

bedwelmende, zoo niet doodeliĳjke werking van dat vocht. Somtijds 

zijn deze neteldraden — zoo toch worden zij genoemd — nog aan 

hun basis voorzien van weerhaken. Het aantal dezer organen is zeer 

verschillend; meestal zijn zij bij duizendtallen over een enkel individu 

verspreid. Nu eens staan zij enkel geschaard langs de buitenoppervlakte 

des lichaams, op een anderen tijd is zelfs de lichaamsholte daarvan 

voorzien !, Bij enkelen zijn zij alleen over de vangarmen verdeeld °%, bij 

anderen treft men ze over de geheele buitenvlakte des lichaams aan, 

zooals bij onze polypen. Door deze netelorganen behooren deze schijn- 

baar zoo nietige wezentjes inderdaad tot de best gewapende in het 

dierenrijk. ’t Gebit en de klauw des tijgers verzinken in tniet bij het 

vreeselijk oorlogstuig, waarmede de natuur de polypen heeft toegerust. 

Een enkel sterk sprekend voorbeeld wil ik daarvan ten bewijze hier 

aanhalen. De roode zeeanemone (Actinia mesembryanthemum) heeft drie 

kransen van vangarmen; in elken krans staat een groot aantal dezer 

organen; op elken vangarm komen ongeveer 4 millioen neteldraden 

voor, en in ’t geheel bevatten de vangarmen alleen vijfhonderd millioen 

dezer aanvals- en verdedigingswerktuigen! * 

Onder die beschreven cellenlaag bevindt zich een tweede weefsel, 

t Zulks is ’tgeval bij de zeeanemonen. 

* Bij de Ribbekwallen, althans in zooverre deze (gelijk onze inlandsche Cydippe) van 

vangarmen zijn voorzien. 

3 Dr, L, A, J, BURGERSDIJK, De dieren, 
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bij de zoetwater-polypen en vele daarmede verwante soorten uit cellen, 

bij de overigen uit vezels samengesteld, aan welke voornamelijk het 

vermogen is toegekend zich te kunnen samentrekken en die men daarom 

de spierlaag zou kunnen noemen. Tegen deze spierlaag eindelijk be- 

vindt zich eene derde, de binnenste laag, nogmaals uit cellen samen- 

gesteld, die een vocht afscheidt, dat der spijsvertering bevorderlijk is 

en dus als beantwoordende aan het darm- en maagsap der hoogere die- 

ren kan beschouwd worden. Tevens oefent deze laag eene opslorpende 

werking uit, welke functie bij de hooger georganiseerde schepsels aan 

afzonderlijke vaten is opgedragen. En eindelijk kenmerkt zich deze 

laag door de bijzonderheid, dat zij bezet is met fijne haartjes, die in 

gestadige beweging verkeeren en deswege trilharen genoemd worden. 

Zulke inwendige trilharen zijn overigens geen vreemd verschijnsel in 

het dierenrijk. Maar deze trilharen zetten zich bij sommige polypen 

ook voort tot op de binnen- en buitenvlakte der vangarmen. * Zij on- 

derhouden eene weldadige beweging des waters, dat de voor de ademha- 

ling benoodigde zuurstof bevat, of voor sommige wezens — door de 

daarin bevatte mikroskopische organismen — ’t uitsluitend voedsel 

uitmaakt en draaikolksgewijs in de mondopening wordt gevoerd. 

Gelijk zoo even is gezegd geworden, zijn de netelorganen aan geen 

bepaalde plaats van het lichaam der daarmede voorziene dieren gebon- 

den. Overal kunnen zij voorkomen, op de binnenvlakte en op de bui- 

tenvlakte, ofschoon hier het menigvuldigst en meest algemeen. En ook 

elk deel dier buitenvlakte kan daarvan zijn voorzien, doch bij voor- 

keur schijnen zij zich te willen plaatsen op de vangarmen; reeds heb- 

ben wij doen opmerken dat de Ribkwallen uitsluitend op de vang- 

armen deze werktuigen verbergen. In den regel zijn zij dan ook hier 

het meest opeengehoopt. 

“De vorm dier vangarmen is zeer verschillend, gelijk kan blijken uit 

achterstaande figuren, die op zeer vergroote schaal respectievelijk de 

gedeelten van vangarmen voorstellen van eene zoetwaterpolyp, eene 

koraalbouwende polyp en eene van die soort, welke men zeeveder noemt. 

\ Het eerst werdeu deze trilharen waargenomen bij de door LEEUWENHOEK ontdekte 

raderdiertjes. Bij deze staan zij in een kring rondom de mondopening geschaard; zij 

geven bij hunne beweging den indruk van een snel ronddraaiend getand rad. Vandaar 

de benaming. Zeer veel lagere organismen zijn gedurende hun geheele leven of enkel 

in de jeugd langs de buitenvlakte des lichaams van zulke trilharen voorzien, 
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Zooals men ziet zijn deze vangarmen hier en daar bezet met plaat- 

selijke verdikkingen, die bij fig. 4 aan het geheel eene gedaante geven, 

Fig, 2. Fig. 8. Fig. 4. 

Vangarmen, vergroot. 

A van Cladocora caespitosa, naar MILNE EDWARDS en JULES HAIME. B van Hydra 
aurantiaca, met de netelorganen. C van Veretillum Cynomorium. De pijltjes duiden 
de richting van den stroom in de holte aan. 

die ons doet denken aan een gelobd bloemblad; bij fig. 3 zijn het 

doorboorde tepeltjes. Verder zijn deze vangarmen hol, somtijds aan 

den top doorboord (Actinia’s), somtijds niet. De samenstelling van den 

wand uit drie lagen beantwoordt aan den lichaamswand. Dikwijls prijken 

deze vangarmen met de levendigste kleuren. De holten der vangarmen 

staan in verband met de lichaamsholte. Met betrekking tot deze laatste 

treffen wij bij alle neteldieren eene bijzonderheid aan, die hen nog- 

maals onderscheidt van alle overige schepselen, eene bijzonderheid, die 

een tweeden naam rechtvaardigt, dien men aan de geheele groep heeft 

toegekend, t. w. die van Coelenteraten. Daarbij levert diezelfde inrich- 

ting eenige verschillen op, naar aanleiding van welke wij de gezamenlijke 

neteldieren nogmaals in twee afdeelingen scheiden, welke handelwijze 

ook nog uit een ander oogpunt verdediging verdient. 

Bij het meerendeel der overige dieren bezit'de spijsbuis twee ope- 

ningen; de een (mond) ter inbrenging van het voedsel, de ander (aars) 

ter ontlasting der van voedende bestanddeelen beroofde stoffen. Deze 
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buis bezit een of meer plaatselijke verwijdingen (maag), is voor een 

grooter of kleiner deel harer lengte opgerold (darmen), en biedt overigens 

allerlei verschillen, grootere of kleinere, in vorm, betrekkelijke lengte 

en ligging aan. Meestentijds is de eene opening aan de andere tegen- 

overgesteld (zoogdieren), somtijds liggen aars en mond in elkanders meer 

onmiddellijke nabijheid (huisjesslak). Dit spijskanaal ligt #% de lichaams- 

holte des diers, maar staat hiermede in geen direkte gemeenschap. Met 

andere woorden: de maag en het darmkanaal bezitten een eigen wand. 

Bij de neteldieren is deze inrichting in zoo verre gewijzigd, dat men 

bij dezen enkel eene centrale holte aantreft zonder eigen wand, van 

waar uit zich somtijds kanalen door ’t lichaam verspreiden, of dat een 

in de lichaamsholte opgehangen maagzak door een of meer openingen 

in den bodem in gemeenschap staat met de lichaamsholte. Het is deze 

door sommigen vernederlandscht door het woord holzakdieren. Ten einde 

eigenaardige inrichting, die aanleiding-gaf tot de benaming Coelenterata, 

| 
den lezer het overzicht gemakkelijker te maken en terstond de plaats 

hijf kwallen. 

is een stelsel 

kanalen aan- 

g. Sommige 

:P) hebben in 

e jeugd den 

a van polypen. 

spijsbuis. 

Hydrasmedusen. 

II. Hydroïden. 

Geen kanalen- 

stelsel. Vele (alle?) 

zijn tijdelijke vor- 

men van schijf- 

kwallen en gaan 

door teeltwisseling 

in deze over. 

Voorbeelden : 

de Zoetwaterpo- 

lypen van Trem- 

bley, Sertulariën, 

Campanulariën. 

II. Siphonophoren 

Koloniën van 

dieren, die uit we- 

zens van zeer ver- 

schillenden vorm, 

vooral uit kwal- 

en hydroïdvormi- 

gen zijn samenge- 

steld. 

Voorbeelden : 

Bezaantje (Phy- 

salia). 

te doen herkennen, die de opgenoemde en nog later te noemen polypen 

in het stelsel innemen, strekke onderstaand 

TABELLARISCH OVERZICHT DER COELENTERATEN OF NETELDIEREN. 

A. De lichaamsholte is tevens B. De spijsbuis mondt uit in de 

lichaamsholte. 

TTT nn 

Ribbekwallen. 

De lichaamsholte 

(trechter) is meer 

eene voortzetting 

der spijsbuis en 

omringt deze niet. 

Er is een stelsel 

van kanalen aan- 

dat 

den trechter ont- 

wezig, uit 

springt. 

Voorbeelden : 

de op onze kusten 

voorkomende Cy- 

dippe. 

Polypen. 

De spijsbuis mondt uit in de om 

ringende lichaamsholte. Deze is door 

tusschenschotten in kamers verdeeld. 

TTT 

IL. Achtbloemigen II. Veelbloemigen 

of of 

polypen met acht polypen met meer 

vangarmen. 

Voorbeelden : 

Bloedkoraal, 

Orgelkoraal. 

dan 8 vangarmen. 

Voorbeelden : 

Zeepaddestoelen, 

Zeeanemonen , 

Rifbouwende po- 

lypen, 
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Uit dit lijstje blĳkt, dat het eigenlijk de hydroïden zijn, en de tweede 

groep van afdeeling B, die wij onder den naam van polypen samen- 

vatten. Het zijn dan ook deze, die wij hoofdzakelijk zullen bespreken, 

evenwel niet zonder met een enkel woord te gewagen van den band, 

die de Hydroïden aan de Siphonophoren en schijfkwallen verbindt. 

Alleen het geslacht Hydra — de polypen van TREMBLEY en SCHÄFFER — 

Fig. 5. 

Be | D l 
A 
IN 
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DN 

Hydra viridis (naar MILNE EDWARDS). Sertularia geniculata (naar HARTING). 

bewoont de zoete wateren; alle andere tot deze familie behoorende soor- 

ten zijn zeedieren, ' De Hydra's zijn naakt, dus van geen kalkachtig 

\ Ook onder de Mospolypen (Bryozoa) zijn er enkele geslachten, die in de zoete 
wateren hun verblijf houden. Maar gelijk gezegd is, de Bryozoa behooren te huis in de 

afdeeling der weekdieren. 
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hulsel voorzien; zij zijn met het eene, dunnere uiteinde des lichaams, 

den voet, ergens aan bevestigd; deze bevestiging is evenwel vrijwillig, 

naar welgevallen verlaten zij de eene plaats voor de andere. Aan het 

dunnere uiteinde bevindt zich eene opening, die evenwel bij de spijs- 

vertering geene diensten bewijst, daar de drekstoffen door de mond- 

opening worden ontlast. ! 

Fig. 5 moge voorts strekken ter aanvulling van het gezegde omtrent 

de uitholling des lichaams bij eene hydroïde, terwijl men in fig. 6 tevens 

eene voorstelling bekomt van de wijze, waarop bij de zoogenaamde 

dierkoloniën de lichaamsholten der afzonderlijke individu’s met elkander 

in gemeenschap staan. 

Uit fig. 5 blĳkt dat de vangarmen insgelijks hol zijn en ook deze 

holte met de centrale holten correspondeert. Aan den top zijn deze 

organen evenwel gesloten. De Sertulariën (bekerpolypen) zijn voorzien van 

een hoornachtig omkleedsel, evenals de Zubulariën (püjppolypen) en meer- 

dere, alle tot de Hydroïden behoorende geslachten. Zelfs zijn er, wier 

uitwendige omkleedsels door opneming van kalk hard wordt, zooals 

de Milleporen of puntkoralen e. a., die vroeger algemeen tot de ware 

polypen (Afd. B van het Tabell. Overz.) werden gerekend. De ontwik- 

kelingsgeschiedenis heeft echter geleerd, dat zij eene plaats onder de 

Hydroïden behooren in te nemen. De Tubulariën zoowel als de Sertu- 

lariën vormen koloniën ?; elk individu is gezeten in een soort van beker, 

kelk genoemd, waarin het zich of geheel, of slechts gedeeltelijk kan 

terugtrekken. Beide geslachten komen op onze kusten voor. De Sertu- 

lariën doen zich voor als sterk vertakte struikjes en worden menig- 

vuldig aangetroffen op steenen en schelpen. Ook de lang gesteelde, in 

klokvormige cellen huizende Campanularia’s (klokpolypen) zijn inheemsch. 

Op eenige dezer geslachten komen wij later weder terug, wanneer wij 

‘t oog vestigen op de voortplanting dezer schepselen. 

Werpen wij thans een vluchtigen blik op de overige polypen, ter 

onderscheiding der voorgaande, Bloempolypen of ook wel eens ware po- 

lypen genoemd. Deze zijn alle zeebewoners; sommigen zijn enkelvoudig 

* Kan het benedendeel der centrale holte wellicht door samentrekking van spiercellen 

worden afgesloten, gelijk bij de opening der spijsbuis van Ribbekwallen en ware Po- 

Iypen plaats vindt,en werkt dan het daar ouder gelegen gedeelte als zuigschijf? 

Ook bij de Tabularia’s der Midd, Zee nam rAPP deze opening waar, en ook deze 

zijn niet-vastzittend. 

? Tubularia solitaria RAPP, is enkelvoudig. 
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(Actinia’s en Fungia's), anderen vormen koloniën. Henigen zijn naakt 

(Actinia’s), verreweg de meesten scheiden een hoorn- of kalkachtige 

zelfstandigheid af, terwijl nog anderen omgeven zijn door een weefsel, 

waarin niet-samenhangende kalkstaafjes liggen verspreid. Slechts wei- 

nige soorten bezitten een beperkt vermogen ter plaatsverandering ; ver- 

reweg de meesten zijn vastzittend. 

Sommige koloniën zijn boom- of struikachtig vertakt, andere vor- 

men een massief, samenhangend geheel. 

Wij willen al weder trachten eenige orde in deze voorstellingen te 

brengen door het volgende schema of tabellarisch overzicht der 

| BLOEMPOLYPEN. 

A. Veelbloemigen. 

De tusscheuschotten zijn talrijk, zoo 
ook de onverdeelde of boomvormige vang- 
armen, steeds meer dan 8. 

1. Vleezige Polypen. 
Geen polyparium. 
Het lichaam is week 

en bezit slechts spaar- 
zaam verspreide kalk- 
naalden. 

De polypen 
meest eenzaam, 

Voorbeelden : Actz- 
nia'’s of Zee-anemo= 
nen. 

zijn 

B. Achtbloemigen. 

Er zijn niet meer dan 8 bladyormige 

A. Veelbloemigen. 

II. Steenkoralen. 

vangarmen en tusschenschotten. 

TT 

a. Er zijn meer dan 12 stralen of 
celplaatjes. 

TTT 

1. Eenzame Polypen. 
Voorbeelden : 

Fungia's of Zee- 
kampernoeljes. 

II. Kolonie-vormende 
Polypen. 

Voorbeelden : 
Astraea's of ster- 
koralen, Agarica's 
of bladerkoralen, 
Maeandrina's _ of 
hersenkoralen, Cla- 
docora’s of fandko- 
ralen. 

B. Achtbloemigen. 

b. Er zijn niet meer 
dan 12 stralen. 

De stam is van een 
hol as-kanaal voor- 
zien. 

Voorbeelden : 
Heterepora's of 

kroonkoralen, Ma- 
drepora’s of spons- 
koralen, 

nn 

L. Schorskoralen. 
Het polyparium is met een inwendigen, 

vasten, boomvormig vertakten as-cylinder 
voorzien, Deze is overtogen met een zacht 
weefsel, waarin de afzonderlijke polypen 

IL. Kurk-polypen. 
Geen as-cylinder. Hen uitwendig skelet 

van niet-samenhangende kalkstaafjes, die 
eene enkele maal zich vereenigen tot een 
buis. Zij zijn nooit boom- of vederachtig 

zijn gedoken. 

a. De polypenstok is 
met de basis vastge- 
groeid en geheel met 
polypen bedekt. 

Schorskoralen 
engeren zin. 

Voorbeelden : 
Gorgonia’s of hoorn- 

koralen (De stok is 
hoornachtig). 

Corallium of bloed- 
koraal (De polvpen- 
stok is kalkachtig). 

in 

b. De polypenstok 
is niet met de ba- 
sis vastgegroeid, en 
slechts aan ’t boven- 
deel met polypen 
bedekt. 

Vederkoralen. 
Voorbeelden : 

Pennatula's of Zee- 
veders, Veretillum 
of Zeespoel. 

vertakt. 

Uitwendige kalk- 
buisjes. 

a. Orgelkoralen. 
Voorbeeld: 

Tubipora's of Or- 
gelkoraal, 

Geen kalkbuisjes, 
maar een sponsachtig 
of kurkachtig weef- 
sel. 

b. Kurkpolypen. 
Voorbeelden : 

Alcyonium of Kurk- 
polypen, Cornula- 
ria of Voelhoorn- 
polypen. 
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Thans willen wij trachten met behulp eener vertikale doorsnede (zeer 

vergroot) van eene bloempolyp, den lezer eenig nauwkeuriger denkbeeld 

te geven van de inrichting der spijsbuis bij deze afdeeling. Tot voor- 

beeld kiezen wij de in fig. 7 voorgestelde afbeelding van Veretillum 

eynomorium. (Vergelijk het tabell. overz.) 

Deze polyp komt veelvuldig voor in de Midd. zee. De stok is geel- 
Fig. 7. rood van kleur, en slechts voor 

5, met achtbloemige polypen 

bezet, terwijl het vrije uiteinde 

in het slijk der ondiepe kusten 

steekt; of het geheel wordt door 

de vereende krachten der samen- 

stellende deelen in eene voort- 

gaande beweging gebracht langs 

den zeebodem. Men heeft opge- 

merkt dat deze Veretillum phos- 

phoriseert ; maar terwijl dit ver- 

schijnsel gewoonlijk slechts door 

levende organismen wordt voort- 

gebracht, gaat de Veretillum ook 

na den dood voort met lichten. 

Dit verschijnsel zetelt hier in 

eene slijmachtige stof, die zelfs 

wanneer zij aan de vingers blijft 

kleven, deze in den donker doet, 

lichten. 

Gelijk uit de figuur blijkt, be- 

vindt zich binnen den kring der vangarmen de mond, die in eene 

Vrouwelijke Veretillum eynomorium. 

(Naar HARTING.) 

ruimte voert, die wij met den naam van maag zullen bestempelen. 

Rondom en beneden dit deel breidt zich de lichaamsholte uit, welker 

wanden gevormd worden door de straks beschreven driedubbele laag. 

De bodem der maag bezit eene opening, die toegang verleent tot de 

lichaamsholte, maar welke naar willekeur door een spiertoestel kan 

gesloten worden; werkelijk blijven dan ook de voedselstoffen binnen 

dezen maagzak en treden slechts de daaruit getrokken voedende sap- 

pen de lichaamsholte binnen, terwijl de excrementen door de mond- 

opening worden ontlast. Van den wand tot naar of aan de as breiden 

zieh plooien van het binnenste celvlies uit, waardoor de lichaams- 
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holte in van elkaâr gescheiden kamers wordt verdeeld, boven ieder 

van welke een vangarm is geplaatst, welks holte dus gemeenschap heeft 

met een dezer kamers. Het aantal tusschenschotten beantwoordt aan 

dat der kamers. Hieruit volgt, dat het water, dat door den mond en 

den maagzak de lichaamsholte binnentreedt, zich tevens in de vangarmen 

kan uitstorten en daardoor wordt het mogelijk, dat het lichaam zoo- 

wel als de vangarmen door opneming van water zich belangrijk kan 

uitzetten, terwijl samentrekking des lichaams het vocht weder ontlast. 

Deze inrichting komt nu in hoofdzaak op hetzelfde neer bij alle bloem- 

polypen. Zijn de vangarmen aan den top van eene opening voorzien 

(o. a. bij de Actnia's) of heeft de lichaamswand dergelijke gaatjes, 

dan kan ook hierdoor het water zich weder ontlasten. 

Hierboven hebben wij er op gewezen, dat de tot eene kolonie ver- 

eenigde hydroïde-polypen communisten zijn: het voedsel, door ’t eene 

individu gebruikt, komt ten bate der geheele kolonie. Ook onze ware 

polypen zijn communisten. Zulks springt evenwel bij deze afdee- 

ling niet zoo gereedelijk in toog, aangezien de polypenstokken hier uit 

eene steenharde massa bestaan, en wel niet in dier voege, gelijk bij 

de sertulariën, dat het geheele vertakte samenstel door een skelet is 

omringd, terwijl van binnen een centraal kanaal overblijft. En toch 

is de wijze van zijn in hoofdzaak hetzelfde. Bepalen wij ons eerst tot 

de schorskoralen, waarvan het bekende bloedkoraal een der mecst be- 

kende soorten uitmaakt. 

Ten allen tijde heeft de mensch behoefte gevoeld aan tooi en opschik, 

en onder die tooimiddelen bekleedde het bloedkoraal steeds een eerste 

plaats. En dat het ook nu nog zijn waarde als zoodanig niet heeft ver- 

loren, moge blijken uit het feit, dat de jaarlijksche productie van bloed- 

koraal in de Midd. zee alléén eene waarde vertegenwoordigt van 2!/, 

millioen gulden. Het zijn voornamelijk Franschen, Spanjaarden en Ita- 

lianen, die zich met het bedrijf der koraalvisscherij onledig houden. 

Ieder dier volken heeft daarbij zijn eigen vischterrein. Werd deze in- 

dustrie op meer wetenschappelijke wijze gedreven, de opbrengst kon 

nog aanzienlijk grooter zijn. 

Het bloedkoraal behoort evenals de Veretillam tot de achtbladige 

of achtarmige polypen; insgelijks tot de schorgkoralen, maar terwijl 

men bij de reeds beschrevene soort een weeke, sponsachtige as aantreft, 

die niet is vertakt, slechts aan ’t bovenste deel met polypen bezet, 

met het ondereind niet vastgegroeid, enkel in ’t slijk van den zeebodem 
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stekende, daarbij nog verplaatsbaar (zie bladz. 51), zoo is daarentegen 

het bloedkoraal vertakt, vast gegroeid, geheel met schors overtogen 

en bezit het een steenroode, harde, kalkachtige as. In fig. 8 ziet men 

Fig. 8. hoe deze as is omgeven van 

een meer bleekroode schors, 
nuits waarin de afzonderlijke po- 

he EA 

e NN ak Ta = 

er 

lypenhoofdjes zijn gezeten, (In 

onze figuur is de een met in- 

getrokken, de ander met uit- 

gespreide vangarmen voorge- 

steld). In deze schors liggen, 

onmiddellijk rondom den kalk- 

cylinder, vliezige overlangsche 

kanalen. Meer naar buiten 

is de schors met onregelma-- 

tig verloopende kanalen voor- 

zien, die in elkaar loopen en 

die weder in. verband staan 

met de in kamers verdeelde … 2 ei 

ils lichaamsholten der verschil- 

lende individuën. * Ook hier, 
Corallium rubrum. (Naar HARTING.) gelijk men ziet, is dus vocht- 

gemeenschap en communisme. Niet minder, ofschoon op eenigszins 

andere wijze, is zulks het geval met de steenkoralen. 

Gij kent ze immers, die veelal vertakte vormen, die eene enkele maal 

eene waardige plaats naast de zoo prachtige nautilus-schelpen op onze 

étagères innemen. Waarlijk! zij voldoen daar oneindig beter dan tal van 

zoogenaamde snuisterijen, dikwerf het gewrocht van louter smakeloosheid. 

De vorm der steenkoralen is zeer afwisselend. Nu eens bestaan 

zij uit eene samenhangende, half bolvormige of meer elliptische 

massa, gelijk de ster- en hersenkoralen, alsmede de zeekampernoel- 

jes. Vertakt als ’t gewei van een hert zijn de kroonkoralen, struik- 

vormig de tandkoralen (Cladocora); bladachtig van structuur zijn de 

bladerkoralen (Agaricia) en de Explanaria’s. Niettegenstaande die ver- 

' In de Indische zee heeft men een ander soort van koraal (Zsis), dat zich van het 

bloedkoraal der Midd? zee onderscheidt door een geleed voorkomen, De leedjes zelf zijn 

afwisselend kalk- en hoornachtig, 
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scheidenheid zijn ze toch alle naar één hoofdplan gebouwd. Zooals 

gij wel eens zult hebben opgemerkt, is de oppervlakte hier en daar 

van holligheden voorzien. Deze poriën — cellen of kelken worden ze 

genoemd — zijn in vakjes verdeeld door loodrechte plaatjes, die straals- 

gewijs zijn geplaatst. Toen het koraal nog aan de rots was bevestigd, 

zaten hierin de polypenhoofdjes. Zoo veel vangarmen, zoo veel straal- 

plaatjes bezitten ook de cellen. Maar ’t aantal dier organen bedroeg 

steeds meer dan 8, doorgaans was het een veelvoud van 6. Vandaar 

de benaming veelbloemige polypen in tegenstelling der achtbloemigen, 

bij welke uit den aard der zaak de celplaatjes ontbreken. Deze cellen 

zijn soms schier mikroskopisch klein, somtijds zeer groot. Er zijn b.v. 

zee-kampernoeljes, die een omvang bereiken van 1!/, Meter, en op 

welker oppervlakte toch niet meer dan ééne cel wordt aangetroffen. 

De zeekampernoeljes (Fungia) zijn eenzame polypen evenals onze 

hydra’s, doeh zeebewoners. Zij houden zich veelal op tusschen de 

Fig. 9. koraalriffen der tropische zeeën. Zulke een- 

zame polypen hebben ook onze kusten aan 

te wijzen, doch deze zijn naakt, slechts 
met eene meer lederachtige huid, waarin 

verspreide kalknaaldjes, bedekt. Ik bedoel 

de Actinia's. 

Wij wandelen langs het zeestrand, b. v. 

in onze provincie Zeeland. Vooral daar, 

waar de zoogenaamde steenen hoofden in 

zee uitsteken, hebben wij eene goede ge- 

legenheid deze dieren gade te slaan. Tus- 

schen de keien en bazaltbrokken, waar- 

uit die hoofden zijn samengesteld, wemelt 
Actinia. het van allerlei gedierte. Hier kruipen krab- 

ben en zeesterren op hunne eigenaardige wijze voort. Ginds zwemmen 

ons de kwallen of gallen voorbij. Thans zij onze opmerkzaamheid 

evenwel gevestigd op die levendige groene en roode kleuren, waar- 

mede hier en daar de onder water gedoken steenen prijken. Die ge- 

kleurde hoopjes schijnen de zetel te zijn van leven en beweging. Hen 

aantal smalle bloembladen, als door den wind bewogen, dwarrelen 

door het water. Die bloembladen zijn ingeplant aan den omtrek eener 

half bol-, half eylindervormige massa. Wij nemen den steen uit het 

water, Verdwenen is alle leven en beweging; de bloembladen vallen 
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ineen en eene onoogelijke massa, zonder eenige sierlijkheid, hebben wij 

voor ons. Nogmaals herinneren wij ons de bloemen van Dr MARSIGLY. 

Vooral de Actinia's der tropische zeeën prijken met alle mogelijke 

kleuren van den regenboog. In ’“*t algemeen zijn de vangarmen der 

polypen gekleurd en daaraan danken de onderzeesche koraalwouden 

voornamelijk hun pracht en majesteit. In ’t voorbijgaan zij opgemerkt, 

dat de inlandsche actinia’s ongeveer 8 tot 10 centimeters groot zijn, 

en dus reuzen mogen genoemd worden in vergelijking met de zoet- 

water-polypen van TREMBLEY. Evenals deze bezitten ook de Actinia’s 

eene groote herstellingskracht. In den aanvang van dit opstel gewaagde 

ik er van, dat de uitkomsten van TREMBLEY's onderzoekingen de ge- 

heele wereld met verbazing en bewondering vervulden. Ik doelde hier- 

mede op de zooeven genoemde eigenschap. TREMBLEY sneed zijn polypen 

in dwarse en overlangsche stukken; elk deel bleef voortleven en groeide 

binnen weinig tijds aan tot een volledig individu. Hij sneed de vang- 

armen geheel of gedeeltelijk af, het verminkte deel herstelde zich alras 

van deze kunstbewerking. ‘TreMBLEY keerde zijn polypen om als een 

handschoen, de levenslustigheid scheen er geen zier om verminderd. 

Ook de Actinia’s kunnen vele dezer verminkingen verdragen, zonder 

daarbij het leven in te schieten. Afgesneden vangarmen herstellen 

zich ook hier. 

“Hoe is zulks mogelijk?” vraagt weliicht deze of gene, en zeer te 

recht. Het antwoord op deze vraag is evenwel niet zoo eenvoudig, en 

moeilijk in een paar woorden te geven. Dit vraagstuk hangt ten 

nauwste samen met dat der verdeeling van den physiologischen arbeid 

of de zoogenoemde lokalisatie der organen. Ik moet dan ook den lezer, 

die daarvan een meer dan oppervlakkig denkbeeld wenscht te verkrij- 

gen, verwijzen naar de leerboeken der dierkunde. Het zij mij echter 

vergund inmiddels een enkel woord tot opheldering in ’t midden te 

brengen. 

Hoe meer eenvormigheid er bestaat tusschen de verschillende deelen 

van eenig organisme, hoe gemakkelijker eenig afgezonderd deel een 

zelfstandig bestaan zal kunnen leiden, hoe gemakkelijker tevens het 

eene deel de verrichtingen van ’tandere zal kunnen overnemen, daar 

eene slechts geringe wijziging, b.v. slechts door uitwendige invloeden 

beheerscht, in die deelen daarvoor tot stand behoeft te komen. Zijn 

daarentegen de afzonderlijke streken des lichaams verschillend georga- 

niseerd, zoodat elk verschil eene wijziging in de functiën met zich 
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voert, zijn dus dientengevolge verschillende organen aanwezig, elk 

belast met een afzonderlijk deel der dierlijke huishouding, dan staan 

die deelen tot elkaar en het geheel in een nauwer verband. Het 

een kan zonder het ander niet werken, of liever het geheel kan som- 

mige dier deelen niet ontberen. Verminking is in dit laatste geval 

zeer beperkt, in ’t eerste geval meer onbeperkt. Bij de gewervelde 

dieren vindt zoodanige lokalisatie haar toppunt. Bij de overige afdee- 

lingen treft men daarentegen toenemende vereenvoudiging aan. De 

polypen nu behooren tot de zeer eenvoudig gebouwde schepselen. Men 

meene evenwel niet, dat Aerin alleen de volledige verklaring van dat 

verschijnsel zou zijn gelegen. Andere, ons nog onbekende invloeden 

zijn hier zeer zeker nog bij in ’t spel. 

Het wordt evenwel hoog tijd dat wij gevolg geven aan ons zooeven 

uitgesproken voornemen, Wij zouden namelijk trachten aan te duiden, 

hoe de gemeenschap van goederen, het communisme, ook de maat- 

schappijen beheerscht onzer steenkoralen. 

De kalkachtige massa is door en door poreus, tengevolge van een 

groot aantal in evenwijdige en niet-evenwijdige richting loopende ka- 

nalen, die met de kamers der lichaamsholte en onderling correspon- 

deeren, zoodat het voedingsvocht, dat in de lichaamsholte eener polyp 

is doorgedrongen, zich in de genoemde kanalen kan verspreiden en 

door deze weder tot in de lichaamsholte eener andere polyp en we- 

derkeerig. Slechts dan wanneer de voortgaande verkalking deze kanalen 

heeft opgevuld, is de gemeenschap afgebroken, en ook het afgescheiden 

stuk koraal als gestorven te beschouwen. Maar ook eerst dan; want 

zoolang dat voedingsvocht nog vrijelijk zich kan bewegen, kan het in 

elk gedeelte, waar 't zich moge bevinden, zijn vormende kracht open- 

baren en nieuwe deelen afzetten. Zoo ontstaan er zelfs aan eenige 

koraalmassa uitbottingen van koraalstof, zoogenaamde uitloopers, zon- 

der dat deze juist polypenhoofdjes behoeven te bevatten. Het koraal, 

de steenmassa-zelf, is dus meer dan het huis, meer zelfs dan de schelp 

van eenig weekdier voor dit laatste, ’tis een integreerend deel der 

polyp in engeren zin en staat tot deze ongeveer in dezelfde verhou- 

ding als de beenderen der gewervelde dieren tot de overige, weeke 

deelen des lichaams. 

De wijze van voortplanting vormt misschien de schoonste bladzijde 

uit het leven der polypen. Even gelijk de planten zich vermenigvul- 

digen door zaad, doen zulks de dieren in + algemeen door eieren. Maar, 
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vinden wij bij de eerstgenoemde organismen nog een tweede wijze van 

voortplanting, t. w. door knopvorming, ook bij de polypen nemen wij een 

soortgelijk verschijnsel waar. Vooral met de laatstgenoemde vermenig- 

vuldigingswijze gaan dikwerf zulke merkwaardige bijzonderheden ge- 

paard, bijzonderheden die ons in bewondering brengen over de veel- 

heid van krachten, waarover de natuur beschikt, over de oneindige 

verscheidenheid, die zij ten toon spreidt ook daar, waar zij haar een- 

heid bewaart. Wij willen de korte bespreking dezer voortplanting 

voor een volgend opstel bewaren, om daarbij tevens kortelijk te ge- 

wagen van de koraalvorming of dat proces, waaruit de kalkachtige 

gedeelten der polypenstokken hun oorsprong ontleenen. 

Het nu reeds gezegde strekke ten bewijze, dat de polypen, hoe schijn- 

baar nietig, zelfs zonder nog het oog te vestigen op het’ grootsche 

aandeel dat deze wezens hebben gehad in de vorming en vervorming 

onzer planeet, ten volle onze aandacht waard zijn. Verheffing van 

't gemoed, die edele vrucht van de studie der natuur, rijpt ook in 

overvloed aan dezen twijg. 



DE ZIEKTE DER KOFFTEBOOMEN, 

Sedert eenige jaren heerscht op Ceylon en in Zuidelijk Indië eene 

ziekte der koffieboomen, die ook reeds naar Sumatra en Java is over- 

geslagen en daar verwoestingen in de koffie-aanplantingen aanricht. Het 

eerst heeft men, haar waargenomen in 1869 in zuidwestelijk Ceylon, 

in Madulsima, een toen nieuw geopend koffiedistrikt. Vandaar uit heeft 

de ziekte zich verspreid en gaat daarmede nog steeds voort. In 1876 

bereikte zij Sumatra’, en in het loopende jaar heeft zij zich ook op Java, 

in Benkoelen, vertoond. Zij openbaart zich voornamelijk aan de blade- 

ren, maar het gevolg van de ziekelijkheid van deze is dat ook de 

opbrengst der vruchten vermindert en de geheele plant allengs een 

meer en meer ziekelijk voorkomen verkrijgt. Van de schade daardoor 

teweeggebracht kan men zich eenige voorstelling maken, wanneer men 

in een rapport, uitgebracht door eene commissie door het Engelsch- 

Indische gouvernement benoemd, leest, dat de schade van 1869 af tot 

1879 toe, alleen voor Ceylon, op 12 tot 15 millioen pond St., d. i. 

op gemiddeld 150 millioen gulden geschat wordt. 

Het is voornamelijk aan dit rapport, medegedeeld door den heer 

D. MORRIS in het tijdschrift Nature 9 Oct. 1879, dat wij nog het vol- 

gende ontleenen. 

Reeds in 1869, kort na de ontdekking, heeft de heer M. J. BERKELEY, 

een der beste kenners van de afdeeling der zwammen, als oorzaak der 

ziekte een kleine zwam of schimmel aangewezen, waaraan hij den naam 

van Hemileia vastatrix heeft gegeven (Gardener’s Chronicle, 1869, p. 1157 

en Quarterly Journal of Miúeroscopical Science, 1873, p. 79, waaraan ook 

nevenstaande afbeelding (blz. 59) is ontleend). Later heeft zij nog het 

onderwerp van een uitvoeriger onderzoek uitgemaakt door den heer 
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R. ABBAY, die op Ceylon zelf zijn verblijf hield en dus de beste gele- 

genheid had om het woekerplantje en zijne ontwikkeling van nabij gade 

te slaan. Zijn onderzoek 

is gepubliceerd in het 

Journal of the Linnean 

Society, 1878, Vol. XVII, 

p. 173. Het plantje be- 

vindt zich aan de onder- 

zijde der bladeren, in 

den vorm van dunne 

kleurlooze draden, die 

aan den top aanzwellen, 

en binnen deze aanzwel- 

lingen vormen zich de 

oranjekleurige, maan- 

vormige sporidiën of 

kiemkorrels. ABBay be- 

vond echter, dat, indien 

deze sporidiën werden 
Hemileia vastatrix. A schimmeldraden met onrijpe _- : 

zat | uitgezaaid op nat ge- 
vruchtjes; B sporidiën of kiemkorrels uit de rijpe vrucht- 

houden steenkool, er 
es; C secondaire sporidiën. 

E meer of min vertakte 

draden uit ontsproten, waaraan zich stergewijs geplaatste, rondach- 

tige lichaampjes vormden, die hij “secondaire sporidiën” noemt. 

De genoemde draden dringen niet diep in het weefsel der bladeren 

door, zooals bij andere dergelijke woekerschimmels het geval is, b. v. 

bij Peronospora infestans, die de oorzaak van de ziekte der aardappelen is, 

maar toch lijden daaronder de bladeren niet alleen, die allengs afval- 

len, maar ook de koffieplant in haar geheel , welke, evenals andere plan- 

ten, een groot deel van haar voedsel uit de atmosfeer door tusschen- 

komst der bladeren opneemt. Wel is waar ontwikkelen zich vervolgens 

weder jonge, nieuwe bladeren, zoodat de boom zich weder als geheel 

frisch en gezond vertoont, maar weldra ziet men ook op de onderzijde 

van dezen vlekken, die door de daarop gevallen sporidiën en de zich 

daaruit ontwikkelende schimmeldraden worden veroorzaakt, en ook zij 

vallen vroegtijdig af. Er wordt ook minder jong hout gevormd; de 

boom neemt weinig in dikte toe, en de bloemen, die soms nog in 

overvloed ontluiken, geven geen rijpe vruchten. 



60 DE ZIEKTE DER KOFFIEBOOMEN. 

Aanvankelijk heeft men, op raad van Dr. rmwaires, directeur van 

den botanischen tuin op Ceylon, het kwaad zoeken te stuiten door 

betere en sterkere bemesting van de koffieboomen. Doch het bleek al 

spoedig dat, al had dit middel in het algemeen ook een gunstigen in- 

vloed op den groei der koffieboomen, het toch niet den minsten invloed 

op de ziekte zelve had. 

Reeds BERKELEY had in 1869 aangeraden hetzelfde middel dat bij 

de ziekte der bladeren van den wijnstok en van de hop zulk een goed 

gevolg heeft, ook ter bestrijding van de ziekte der koffiebladeren aan 

te wenden. Dit middel bestaat, gelijk bekend is, in poeder of bloem 

van zwavel dat over de planten gestrooid of geblazen wordt. Eenige 

planters hadden dit middel ook beproefd, doch aanvankelijk met wei- 

nig goed gevolg, waarschijnlijk omdat de aanwending daarvan gebrek- 

kig was of omdat deze niet op den rechten tijd geschiedde. Vollediger 

proeven werden genomen op Wallaha Estate, Lindula, in vereeniging 

met den heer e. a. TALBoT. Het bleek bij die proeven, dat een mengsel 

van 1 deel bloem van zwavel met 2 deelen fijne koraalkalk, in voldoende 

hoeveelheid over de bladeren en jonge takken gestrooid, in staat is de 

schimmeldraden te dooden, zonder dat de boom daaronder eenige schade 

lijdt. Maar eene hoofdvoorwaarde daarbij is: dat dit geschiede in het eerste 

begin van de ontwikkeling der schimmeldraden, hetgeen plaats grijpt in 

de maanden December en Januari. In dien tijd zijn de schimmeldraden 

(het mycelium) echter nog zoo fijn en teeder, dat een zeer nauwkeurig 

onderzoek, zelfs met het mikroskoop, noodig is, om deze te herkennen. 

Overigens is de deugdelijkheid van dit middel door de bovengenoemde 

gouvernements-commissie, door proeven op uitgestrekte schaal, beves- 

tigd geworden. 

Het is echter duidelijk dat de uitroeiing van dit, ook onze financiën 

met groote schade bedreigend schimmelplantje alleen geschieden kan, 

wanneer alle planters de handen daartoe ineen slaan, en daar dit niet 

waarschijnlijk is en er bovendien allicht nog een aantal aangedane koffie- 

boomen, die op terreinen groeien welke geen eigenliĳjken eigenaar heb- 

ben, zouden overblijven, en de kwaal zich van deze uit door de met 

den wind overgebrachte sporidiën, telkens weder verder zou versprei- 

den, zoo kunnen alleen algemeene maatregelen, door de indische regee= 

ring genomen en streng gehandhaafd, baten en de kwaal allengs geheel 

doen verdwijnen. Caveant consules! — HARTING. 



EEN PHOTPOMETER VOOR PHOTOGRAPHEN. 

Wij gelooven aan hen die zich met photographie bezig houden, een 

dienst te doen, door hier de beschrijving en afbeelding overtenemen 

van een zeer eenvoudigen en praktisch bruikbaren photometer, die elk 

zelf vervaardigen kan. Hij is uitgedacht door pr. VAN MONCKHOVEN en 

beschreven in het Bulletin van het belgisch photographisch gezelschap, 

waar ook Professor VYLDER er met veel lof van gewaagt, wegens de 

gevoeligheid van den toestel en de staudvastigheid der aanwijzingen. 

De toestel berust op de eigenschap van sommige zuringzure metaal- 

zouten, om zich, bij blootstelling aan het licht, te ontleden, onder 

vrijwording van koolzuur. Draper had reeds in 1840 dit opgemerkt 

bij zuringzuur iĳjzeroxyd en dit zout als photometrische zelfstandigheid 

aanbevolen. Later heeft dan ook MARCHAND het als zoodanig gebruikt. 

(Zie voarr’s Lehrbuch der Photographie, 3te Aufl, p. 21). 

Veel gevoeliger voor het licht is echter zuringzuur uranium- 

oxydammoniak, en het is van dit zout dat VAN MONCKHOVEN in 

zijn toestel heeft gebruik gemaakt. Daar dit zout echter tot dusver 

niet in den handel is, zoo moet men het zelf bereiden. Hiertoe wor- 

den 100 grammen salpeterzuur uraniumoxyd opgelost in 200 grammen 

water. Deze oplossing wordt in een porceleinen schaal verwarmd, en 

men voegt er langzaam eene desgelijks verwarmde geconcentreerde 

oplossing van verschen koolzuren ammoniak bij. Onder opbruising 

ontstaat dan een geel praecipitaat, dat zich door toevoeging van meer 

koolzuren ammoniak weder oplost. Men laat de vloeistof afkoelen tot 

den volgenden dag en vindt dan de schaal bedekt met kristallen van 

koolzuur uraniumoxydammoniak. Deze worden verzameld, tusschen 

vloeipapier gelegd en eindelijk bij eene zachte warmte gedroogd. 

Van het aldus verkregen droge zout worden 50 grammen opgelost 

in eene oplossing van 30 grammen zuringzuur in 200 grammen water. 

Deze oplossing geschiedt onder vrijwording van koolzuur. Daarna wordt 

de vloeistof afgefiltreerd in de flesch A van ongeveer 250 kubiek cen- 
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timeters inhoud, die men tot aan den hals met water aanvult en dan 

sluit met een caoutchouc-stop B, waardoor een dunne glazen buis C D 

van omstreeks 80 centimeters lengte gaat en op eenigen 

afstand onder de stop in de vloeistof dompeit. Voor de 

bepaling van den expositietijd in het atelier is een buis 

van 1 millim. wijdte aantebevelen; voor pigmentdruk 

is een wijdere, van b. v. 4 millim., bruikbaar. 

Als schaal dient een papierstrook P met eene ver- 

deeling van millimeters en centimeters. Door daarin 

twee knipjes zz te geven, waardoorheen de buis ge- 

stoken wordt, kan de schaal daarlangs op en neder 

geschoven worden. De caoutchouc-stop wordt in de 

geheel gevulde flesch gedrukt, zoodat het vocht daarin 

opstijgt tot aan een punt G, dat men als O-punt aan- 
neemt, en tot aan dit punt wordt dan ook het bene- 

deneinde der schaal geschoven. * Daar het instrument 

tevens als thermometer werkt, zoo moet deze regeling 

telkens vóór de proef geschieden. Om de aflezing ge- 

makkelijker te maken kan men het vocht kleuren, b. v. 

met aniline-blauw , waarvan een zeer geringe hoeveel- 

heid voldoende is. 

De werking van het instrument is gemakkelijk te 

begrijpen. Zoodra het aan het licht is blootgesteld, 

wordt de zoutoplossing ontleed en ontwikkelt zich 

koolzuur in gazbellen, die zich onder de stop ver- 

zamelen en eene drukking uitoefenen, waardoor het 

vocht in de buis opstijgt. Is het licht sterk en de 

buis nauw, dan kan die stijging in 1 minuut verschei- 

dene centimeters bedragen. De gevoeligheid van den 

toestel laat zich natuurlijk nog vergrooten door een 

grootere flesch met het vocht te vullen en nauwere 

buizen te bezigen. 

Wil men den toestel buiten gebruik stellen, dan 

overdekt men dien met een kap van bordpapier. Is tengevolge der kool- 

tE Om de vochtkolom gemakkelijk op het O-punt te brengen, zoude men, gelijk voor 

een dergelijk doel bij den physometer geschied is, door een tweede opening aan ‚den 

stop, terzijde van die, welke de buis opneemt, een glazen staafje kunnen steken. Door 

dit staafje op of neder te schuiven rijst of daalt de vochtkolom in de buis. HG, 
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zuur-ontwikkeling het vocht buiten de bovenste opening der buis ge- 

treden, dan licht men de stop even op, voegt eenig water bij het 

vocht en brengt de stop weder op haar plaats. 

Het komt ons voor dat deze toestel veelbelovend is, niet enkel voor 

photographische doeleinden, maar ook tot het doen van dagelijksche 

bepalingen van de sterkte van het hemellicht. Men zoude zelfs den 

toestel zelfregistreerend kunnen maken, door, op de wijze als reeds 

voor den barometer en den thermometer is geschiedt, een voor het 

_ licht gevoelig gemaakte papierstrook, die door een uurwerk voortbe- 

wogen wordt, daarlangs te laten strijken. 

HARTING. 

LYONET'S MIKROSKOOP. 

Uit brieven van mijn hooggeschatten vriend Dr. G, F. WESTERMAN en 

van den heer J. NoE blijkt mij dat rLyoNert’s mikroskoop na het over- 

lijden van den heer A. OLTMANs, door den eerstgenoemden, den geleerden 

en volijverigen directeur van het Kon. Zoölogisch Genootschap Natura 

Artis Magistra, voor dat Genootschap werd aangekocht en alzoo voor 

vervreemding bewaard en voor ons land behouden bleef. 

Het was mij zeer aangenaam in staat te zijn gesteld de vereerders 

van LYONET hiervan kennis te geven. — nr 



ZELFONTBRANDING DER STEENKOLEN OP SCHEPEN. 

Men weet bij herhaalde ondervinding, dat het vervoer van steen- 

kolen met schepen deze aan het gevaar van brand blootstelt. Tevens 

weet men dat de zelfontbranding der steenkolen inzonderheid het ge- — 

volg is van de tegenwoordigheid van zwavelijzer (pyriet) dat in ver- 

reweg de meeste steenkolen in grootere of kleinere hoeveelheid voor- 

komt. De oxidatie van dit zwavelijzer, waardoor warmte geboren wordt, 

is de eerste oorzaak der zelfontbranding. Toch bestaat bij velen de 

meening, dat deze het best voorkomen wordt door eene ruime venti- 

latie, d. i, doorvoering van lucht door de steenkolen. 

Dat dit laatste een gevaarlijk vooroordeel is, werd onlangs aange- 

toond door eene engelsche regeeringscommissie, waarvan 0. a. DR. PERCY 

en Prof. ABEL leden waren. Verscheidene voorbeelden werden door hen 

aangevoerd, die juist bewijzen dat lucht zorgvuldig van de steenkolen 

moet worden afgesloten. Vier schepen, beladen met 1500 tot 2000 ton- 

nen steenkolen, vertrokken van Newcastle naar Indië. Drie daarvan, 

die zorgvuldig geventileerd waren, gingen door zelfontbranding der 

steenkolen geheel te loor. Het vierde schip, dat niet geventileerd was, 

kwam behouden te Bombay aan. Voorts wijzen zij er op, dat het ge- 

vaar voor zelfontbranding zeer toeneemt wanneer de steenkolen nat 

geladen worden, en dat het grooter is voor steenkolengruis dan voor 

steenkool in groote stukken. 

Bene zonderlinge omstandigheid is hierbij aan het licht gekomen: 

een verband namelijk tusschen twee oogenschijnliĳjk geheel van elkander 

onafhankelijke zaken, gelijk toch het toenemen van branden op zee en 

de invoering der nieuwe onderwijswet (Educational Act) zijn. Het bleek, 

dat vroeger de kinderen der mijnwerkers gebruikt werden om de py- 

rieten uit de steenkolen te zoeken. Sedert de kinderen naar school ge- 

zonden worden, geschiedt dit uitzoeken niet meer, en zoo is het ge- 

vaar voor zelfontbranding der steenkolen toegenomen. HG. 
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A.VAN OVEN. 

Het zijn waarschijnlijk alleen de oude perzische zonaanbidders en de 

hedendaagsche natuurkundigen die de zon op hare juiste waarde schat- 

ten; de Perzen die haar de hoogste hulde waardig keurden waartoe 

het menschelijk gevoel in staat is; de natuurkuudigen die haar hebben 

leeren kennen als de bron van licht en warmte niet alleen, maar ook 

van alle energie, van alle arbeidsvermogen op aarde. Zonder het licht 

en de warmte der zon zou geen plant groeien en dus ook geen dier 

bestaan kunnen; neem haar weg en de wind houdt op te blazen omdat 

de oorzaak is weggenomen, die het evenwicht in den dampkring ver- 

stoort; de rivier houdt op te vloeien, en het water blijft een gestolde 

ijsmassa, — als liĳjkkleed over de uitgestorven aarde uitgestrekt. De 

stralen der zon tooveren bloemen en groen uit den schoot der aarde 

te voorschijn; door haar warmte worden de vruchten gestoofd, die het 

dier voeden en kracht geven; die warmte houdt de zee vloeibaar en 

de lucht gasvormig en heft het water op in dampen, die weêr ne@r- 

slaan als sneeuw op de toppen der bergen; en diezelfde warmte 

is het, die deze sneeuw doet smelten en afdalen in de vlakte om 

onze landouwen te bevruchten. 

Dat de zon, als het grootste lichaam van ons zonnestelsel, de aarde 

en andere planeten om zich heen voert, dat zij de bron is waaraan 

5 
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die aarde en planeten licht en warmte ontleenen , dit alles weet iedereen 

reeds lang; — en wij zouden onzen lezers zeker niets nieuws mede- 

deelen als wij hun anders niets te vertellen hadden. Eerst in de jongste 

twintig jaren is men gaan begrijpen dat alle leven op aarde en alle 

arbeid, die daar verricht wordt, een uitvloeisel is van hare kracht; 

en nog korter is het geleden dat men omtrent de zon zelve, omtrent 

hare samenstelling en wat op haar oppervlakte geschiedt eenige juiste 

denkbeelden gekregen heeft. Ook hierover is in den laatsten tijd in zoo 

menige courant en tijdschrift geschreven, dat wij bij vele lezers eenige 

kennis daarvan zouden kunnen verwachten, en hoe aanlokkend het 

onderwerp zijn moge, wij zouden het niet gekozen hebben, ware het 

niet dat wij meenden hun belangstelling te mogen inroepen voor een punt 

dat kort geleden onze aandacht trok ; men meent namelijk eenig verband 

op te merken tusschen verschijnselen op de oppervlakte der zon, de 

zoogenaamde zonnevlekken, waarvan het aantal in een bepaalde tijds- 

periode toe- en afneemt, en allerlei we@rsverschijnselen op onze aarde, 

zooals orkanen en regen. Is op dat gebied weinig met zekerheid be- 

kend, zijn de waarnemingen niet talrijk en overtuigend genoeg om zeker- 

heid te geven, men bedenke dat in de we@rkunde lange reeksen van 

waarnemingen noodig zijn om eenig punt tot betrekkelijke zekerheid 

te brengen; dat de hevigheid van stormen, die over een of andere 

watervlakte woeden, en de hoeveelheid regen die op een of andere 

plaats valt, door vele verschillende oorzaken bepaald worden, — en 

men zal ons dan, wanneer men ons tot den einde toe volgen wil, 

waarschijnlijk toegeven dat hier een overeenstemming bestaat, die de 

aandacht wel waardig is. 

In de eerste plaats zullen wij een kort overzicht geven van datgene 

wat wij van de zon en hare vlekken weten ; daarna gaan wij den invloed na, 

dien de zon op onze aarde en haren dampkring uitoefent ; om in de derde 

plaats het verband te bespreken, dat sommigen meenen te bespeuren tus- 

schen het aantal zonnevlekken en vele verschijnselen in den dampkring. 

DE ZON EN HARE VLEKKEN. 

Hoe weten wij iets van de samenstelling der zon? Hoe kunnen wij 

te weten komen waaruit zij bestaat, en wat er op haar oppervlakte 
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plaats grijpt? Aan het ongewapend oog vertoont zij zich als een 

schitterende, ronde schijf, omringd van een stralenkrans, en het ligt 

voor de hand dat men, uitgaande van de kennis onzer aardsche 

warmtebronnen, meenen zou, dat zij een groote bol is, van een of 

andere brandbare stof die in lichte laaie vlam staat. Ondertusschen 

is de hoeveelheid warmte die zij jaarlijks uitzendt zoo ontzaglijk groot, 

dat een zeer eenvoudige berekening en een weinig nadenken ons van 

de onjuistheid dier zienswijze overtuigen kunnen, vooral als men daarbij 

in aanmerking neemt dat sedert historische tijden de warmte, welke 

zij ons toezendt, niet merkbaar verminderd is; een brandend lichaam 

immers zou in dien tĳd al lang opgebrand zijn, en zeker zou men 

althans merkbare vermindering hebben ‘waargenomen, hetgeen met de 

zon niet het geval is. 

Wat is zij dan? 

Om die vraag te beantwoorden staan ons verschillende middelen ten 

dienste, zooals het licht dat zij ons toezendt, de trouwe waarneming 

der veranderingen op hare oppervlakte, van hare aswenteling en vooral 

de waarneming van totale zonsverduisteringen. 

Het licht der zon heeft men ontleed in de kleuren waaruit het is 

samengesteld; in het kleurenbeeld, dat daardoor ontstond, zijn don- 

kere strepen gevonden; door doelmatig ingerichte werktuigen (spec- 

troskopen) heeft men het licht van gloeiende dampen en gassen onder- 

zocht en de kleurenbeelden, die men daardoor verkreeg , vergeleken met 

dat der zon, en daardoor is men er in geslaagd te bepalen welke der 

ons bekende stoffen op de zon voorkomen. 

Ook omtrent den toestand, waarin die ‘stoffen daar verkeeren , heeft 

deze methode van onderzoek ons in staat gesteld eenig oordeel te 

vellen; maar wij zijn daarin vooral ook geholpen door de waarneming 

der aswenteling en der veranderingen die wij op de oppervlakte der zon 

zien plaats grijpen. Immers is het bewezen dat de zon, evenals de aarde, 

om hare as wentelt; men stelde daarvoor een tijdsverloop van ruim 25 

dagen, doch de fransche natuurkundige rayr heeft aangetoond dat de 

verschillende punten der zon niet even snel draaien en dat men dus 

eigenlijk niet kan zeggen: “de zon wentelt in 25 dagen om haar as”, 

maar “een punt van den evenaar der zon volbrengt in 25 dagen een 

omwenteling’; naarmate de punten verder van den evenaar afliggen, 

draaien zij langzamer, en op een breedte van 45 graden is de om- 

wentelingstijd ruim 27,5 dag. Men behoeft slechts even na te denken 
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om in te zien dat dit onmogelijk zou zijn, wanneer de oppervlakte 

der zon een samenhangend vast lichaam was, even als de aardkorst; elk 

punt zou dan in denzelfden tijd weêr op zijn vorige plaats terug moeten 

zijn, even als dit met de punten onzer aarde het geval is. Denkt men 

zich op aarde twee plaatsen die recht noord en zuid van elkaâr ge- 

legen zijn, de een aan den evenaar, de andere op onze breedte, dan 

zullen beide in 24 uren eene omwenteling volbracht hebben; het punt 

van den evenaar moet in dien tijd een grooter cirkel doorloopen dan 

de noordelijker gelegen plaats, en daarom zal deze in een uur een 

kleiner aantal kilometers doorloopen; maar het aantal graden dat beide 

plaatsen in een uur afleggen zal noodzakelijk hetzelfde zijn , want anders 

zou de eene plaats niet recht noord van de andere blijven en de aarde 

zou noodzakelijk moeten scheuren. Op een bol waarvan de oppervlakte 

vloeibaar is, en vooral wanneer zij uit gassen en nevels bestaat, kunnen 

echter zeer goed de verschillende punten verschillende snelheid van wen- 

teling hebben, en het bewezen feit, dat de punten der zon op ver- 

schillende breedte gelegen, in omloopstijd verschillen, bewijst dat al- 

thans het deel dat wij zien geen samenhangend vast lichaam is. Neemt 

men nu de kolossale hoeveelheid warmte in aanmerking, welke de zon 

uitzendt en gedurende duizendtallen van jaren uitgezonden heeft zon- 

der in kracht te verminderen, en de ontzaglijk hooge temperatunr 

die daar dus heerschen moet, dan ligt het besluit voor de hand 

dat de zon tot groote diepte gasvormig is; of zij niet anders is dan 

een gloeiende dampbol zonder vaste of vloeibare kern, kunnen wij 

onmogelijk met zekerheid beslissen; wij zien echter in het volgende 

een argument dat er voor pleit dat de zon althans tot zeer groote 

diepte gasvormig is. De buitenste oppervlakte der zon straalt groote 

hoeveelheden warmte uit en koelt dus af; dientengevolge gaan de 

dampen der buitenste laag over tot nevels die uit vloeibare en vaste 

deeltjes bestaan, en daaruit vormt zich het schitterend, hel lichtge- 

vend oppervlak, de zoogenaamde photosfeer. Deze zou nu echter wel- 

dra minder warmte kunnen leveren, wänneer haar warmte niet voort- 

durend uit de dieper gelegen lagen gevoed en onderhouden werd; de 

gloeiende gas-en metaaldampen uit die lagen stijgen echter voortdurend op 

tot in en zelfs boven de photosfeer en staan dan hun warmte daaraan 

af; hebben zij zooveel warmte afgestaan, dat zij zich condenseeren , dan 

vormen zij eene groote massa gloeiende, licht en warmte uitstralende vaste 

deeltjes — die de eigenlijke lichtende oppervlakte der zon is. Zijn zij 
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nog meer afgekoeld, dan voegen zij zich bij den dalenden stroom, die 

voortgaat met dalen tot hij door de hooge temperatuur der dieper lig- 

gende lagen weêr in damp overgaat. Zoo neemt niet alleen de opper- 

vlakte, maar het lichaam zelf der zon tot groote diepte deel aan haar 

uitstraling, en daaruit vloeit ook al weêr de noodzakelijkheid voort 

om aan te nemen dat de zon althans tot groote diepte gasvormig is. 

De spectroskoop, die ons telkens opstijgende stroomen van waterstof 

doet zien, waarin vaak vele gloeiende metaaldampen een eind weg 

boven de photosfeer worden me@gesleept, bevestigt het boven gezegde. 

De photosfeer is dus een mengsel van vaste of vloeibare gloeiende 

deeltjes die in hun eigen dampen zweven; de waarnemingen bij eclipsen 

hebben ons geleerd dat om die photosfeer zich een dampkring van 

gloeiende waterstof uitstrekt, de zoogenaamde chromosfeer, en de op- 

hoopingen van deze stof vormen de prachtige roode vlammen en zoo- 

genaamde protuberanzen, die zich bij eclipsen vertoouen, en die zoo 

lang de nieuwsgierigheid der astronomen geprikkeld hebben en, na 1868, 

zelfs zonder eclips door den spectroskoop kunnen worden bestudeerd. 

De oppervlakte der zon, al schijnt zij ons het beeld van het meest 

smetteloos wit dat men zich kan voorstellen, is echter nooit zonder 

vlekken. Zoodra de eerste verrekijkers op de zon gericht werden, zag 

men dat er zich op hare oppervlakte zwarte vlekken vertoonen, die 

in het midden het donkerst, aan den omtrek van een halfschaduw 

omgeven zijn en gewoonlijk omringd van een ophooping van lichtende 

stof, fakkels genaamd. Een nauwkeurige waarneming leerde: le dat 

deze vlekken, die allen zóó zwart schijnen door het contrast met de 

lichtende omgeving, diepten waren, waarvan de bodem lager ligt dan 

de zonoppervlakte die wij zien en waarvan de halfschaduw de hellende 

randen vormen; en 2e dat er zich in het eene jaar veel meer vlekken 

op de zon vertoonen dan in het andere. 

Vele theorieën zijn opgesteld en verdedigd ter verklaring van deze 

verschijnselen en, daar de theorie van rAyE ons het waarschijnlijkst 

voorkomt, zullen wij die hier in korte woorden uiteenzetten. 

De aan elkaâr grenzende deelen der photosfeer bewegen zich, zooals 

wij zagen, met ongelijke snelheden, en het is onmogelijk dat zulke 

ongelijkheden van snelheid in een vloeibare of gasvormige massa be- 

staan zonder aanleiding te geven tot het ontstaan van wervelbewegingen, 

zooals wij die in onze wateren als draaikolken en in onzen dampkring 

als hoozen en orkanen waarnemen. Op de zon moeten er dus zulke 
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draaiende bewegingen ontstaan, en zelfs kan dit op veel grooter schaal 

gebeuren dan op onze aarde, omdat de dampmassa’s niet zoo als bij 

ons van onderen begrensd zijn door land en zee. De orkanen zijn wer- 

velwinden die den vorm hebben van een omgekeerden kegel; in de 

bovenste wijde opening daalt de koude lucht van de hoogere streken 

van den dampkring en veroorzaakt een daling der temperatuur, een 

neörslag van water en het ontstaan van onweêrswolken; zulk een 

wervelwind, klein of groot, van de hoos tot den Tornado, is omringd 

van regenwolken en beweegt zich over het aardriĳk, vergezeld van 

stortregens en hagelbuien. 

Denkt men zich nu op zeer groote hoogte boven de aarde geplaatst, 

dan zou men de gewone hoozen als fijne punten zien, maar de orka- 

nen zouden ons den indruk geven van nevelachtige ronde vlekken van 

trechtervormige gedaante, die zich langzaam over den aardbol voort- 

bewegen. 

De zonnevlekken nu worden door ons gezien als ronde trechtervormige 

vlekken; haar as is ten naastenbij vertikaal, en in haar diepten nemen 

wij daling van temperatuur waar; wij zien de vlekken deelen in de 

algemeene beweging der zon, zooals de orkanen op onze aarde de rich- 

ting volgen van de sterke stroomingen in den dampkring; eindelijk 

draait de stof waaruit de vlek bestaat, even als de lucht in onze 

orkanen, op het noordelijk halfrond tegengesteld aan de richting der 

wijzers van een uurwerk, op het zuidelijk halfrond juist in die richting. 

Er is dus een treffende overeenstemming tusschen de wervelbewegingen 

in onzen dampkring en de vlekken, die wij op de zon waarnemen; 

daarbij houde men tevens in het oog dat de voorwaarden voor het 

ontstaan van zulke bewegingen op de zon voorhanden zijn, zoodat 

de waarschijnlijkheid dezer verklaring ook daardoor toeneemt. Ook de 

protuberanzen bevestigen haar; men heeft waargenomen dat zeer dik- 

wijls mengsels van gloeiende waterstof met metaaldampen hoog boven 

de photosfeer in de chromosfeer worden opgeworpen ; deze uitbarstingen 

hebben voortdurend plaats op verschillende plaatsen der zon, maar de 

hevigste uitbarstingen, de grootste protuberanzen komen uit de fakkels 

die als met een schitterenden ring de vlekken omringen. Deze uitbar- 

sting nu hangt samen met het wezen der vlek; de orkaan sleept de 

waterstof uit de chromosfeer in haar wijde trechtervormige opening 

naar beneden, waar zij al heeter en hoeter wordt, en wegens haar groote 
lichtheid, die door de temperatuursverhooging nog vermeerderd is, in 
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alle richtingen om de orkaan heen met groote snelheid opstijgt, de lichtende 

nevelen der photosfeer oplicht en zich een weg baant tot hoog in de 

chromosfeer, veel zwaarder metaaldampen met zich medesleepende, die 

men door middel van den spectroskoop aan hun licht herkent, en die 

na korter of langer tijd weêr terug vallen in de photosfeer. 

De vraag kan zich voordoen: wanneer de ongelijke snelheid der be- 

weging op verschillende paralellen de oorzaak is der vlekken, waarom 

vormen zij zich dan niet steeds en overal ? 

Deze kringloop der waterstof heeft even als de vorming van kleiner 

vlekken steeds en overal op de zon plaats, en daaraan hebben de 

zoogenaamde “poriën”, waarmee de oppervlakte der zon als bezaaid is, 

haar ontstaan te danken. Met sterk vergrootende kijkers beschouwd of 

nog beter in de kolossaal vergroote zonnebeelden welke de fransche 

natuurkundige JANSSEN tegenwoordig te Meudon op schermen projec- 

teert en photographeert, ziet men namelijk dat de oppervlakte der zon 

zich vertoont als een groote massa kleine lichtende deeltjes, geschei- 

den door kleine donkere tusschenruimten. Verschillende sterrekundigen 

hebben aan die lichtende deeltjes verschillende benamingen gegeven; 

de Engelschen vergelijken ze bij wilgenbladen, en in de halfschaduw der 

vlekken pakken zij zich samen als stroohalmen, waarschijnlijk omdat 

zij, hetzij rechtstreeks, hetzij als in een wervelwind naar het middelpunt 

der vlek getrokken worden. Deze poriën nu zijn even zoo vele vlekken; 

hoewel zeer klein schijnende, hebben zij toch afmetingen van 500 à 

600 kilometers. Zij zijn te vergelijken met onze hoozen en kunnen, onder 

gunstige omstandigheden, zich met elkaar vereenigen tot orkanen en 

nemen dan den gewonen vorm eener vlek aan. 

Wij hebben hier zoo kort als dit met de vereischte duidelijkheid 

bestaanbaar was, de zonnetheorie van FAYE uiteengezet; van verschil- 

lende zijden is deze theorie aangevallen, maar, naar ik meen, heeft 

FAYE alle tegenwerpingen vrij wel zegevierend beantwoord en is dat- 

gene wat wij onzen lezers hier mededeelden de waarschijnlijkste ver- 

klaring der verschijnselen die wij op de zon waarnemen. 

Zoo verklaart hij de betrekkelijke duisternis en het lichtopslorpend 

vermogen, dat men in de kernen der vlekken waarneemt, door de 

zuiging welke de orkanen uitoefenen naar de richting hunner as, die 

des te sterker is naarmate de draaiende beweging heviger is; deze 

zuiging is op de zon merkbaar aan de beweging der lichttongen van de 

randen der vlek naar de kern. Hen mengsel van gassen en verkoelde 
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dampen komt daardoor in de kern en slorpt het licht der dieper 

gelegen lagen op, waardoor dus de betrekkelijke duisternis van de 

kern verklaard is. 

Op de vraag: waarom men de vlekken slechts waarneemt op een 

bepaald gedeelte der zon en niet op haar geheele oppervlak, geeft hij 

eveneens een bevredigend antwoord. In zijne theorie namelijk zijn de 

vlekken draaikolken of orkanen, die in de photosfeer der zon ontstaan, 

omdat de deelen op aangrenzende parallelcirkels zich met ongelijke 

snelheid voortbewegen; waar dat verschil in snelheid het grootst is 

zullen de meeste vlekken ontstaan, en waar de snelheid het minst ver- 

schilt is er voor haar ontstaan het minste kans. Nu heeft hij uit de 

waarnemingen, die de Engelschman CARRINGTON gedurende zeven jaar 

volbracht heeft, een formule berekend voor de snelheid van wenteling 

op elke parallel, en uit die formule leidt hij af dat het verschil in 

snelheid tusschen de deeltjes der aangrenzende paralellen nul is aan 

den aequator,aan de polen en op 54 graden breedte, terwijl het een 

maximum bereikt op 28 graden. De meeste vlekken moeten zich dus ver- 

toonen op een ring om de breedte van 28°; de minste aan den aequa- 

tor, de pool en ongeveer op 54°; dit nu stemt tamelijk wel met de 

ervaring overeen, want “bij een lange reeks waarnemingen gedurende 

zeven jaren voortgezet, is slechts eenmaal een vlek aan den evenaar 

waargenomen, drie tusschen den evenaar en 6 graden breedte, en 

twee tusschen 38 en 54 graden. Daarentegen telde men 288 vlekken 

tusschen 8 en 31 graden, waarvan er dertig gedurende 1, 2, 3 of 4 

zonnewentelingen bleven bestaan” Door de aanhaling dezer woorden 

meent rave ook dit bezwaar voldoende uit den weg te hebben geruimd. 

Wij nemen dus aan dat de zon een bol is, welke althans tot groote 

diepte gasvormig is; de oppervlakte, die licht en warmte uitzendt, be- 

staat uit gecondenseerde vaste of vloeibare deeltjes van zeer hooge 

temperatuur, die in hun eigen dampen zweven en de zoogenaamde 

photosfeer vormen; daaromheen breidt zich een dampkring uit, de 

chromosfeer, die voornamelijk uit gloeiende waterstof bestaat, en waarin 

vaak ophoopingen van heetere waterstof en metaaldampen opstijgen ; 

de buitenste omtrek bestaat voornamelijk uit koudere, meer verdunde 

waterstof. Aan de uitstraling, die de warmte der photosfeer weldra 

zou uitputten, neemt het inwendige gedeelte der zon echter ook deel 

door opstijgende stroomen van gloeiende gassen; in de photosfeer ont- 

staan, door de ongelijke snelheid van wonteling, wervelwinden die, als 
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zij gering zijn, de poriën vormen en met onze hoozen kunnen vergele- 

ken worden, en, als zij zich vereenigen of heviger zijn, de vlekken doen 

ontstaan die met onze orkanen overeenstemmen. 

ERE ae 

INVLOED DER ZONNEWARMTE OP DE AARDE, 

“Zonder de zon zou de dampkring onzer aarde even doodsch en 

bewegingloos zijn als een stoommachine waarvan het vuur was uitge- 

doofd ,”* zegt Dr. BALFOUR STEWART, en dit is alleen dáárom minder juist, 

omdat zonder de zon onze dampkring niet eens bestaan zou. Gaan 

wij in ’tkort de uitwerking na, die de zonnestralen op onze aarde en 

in den dampkring uitoefenen. 

Een groot deel van de stralen, die van de zon in onzen dampkring 

komen, gaan door de lucht heen zonder haar te verwarmen; zij treffen 

den grond, de boomen of de huizen en verwarmen dezen, en eerst 

door de warmte, welke deze lichamen aan de lucht afstaan, stijgt ook 

zij in temperatuur. De dampkring wordt dan door de zon niet van 

boven naar onder, maar van onder naar boven verwarmd; men kan 

zich licht hiervan overtuigen door de opmerking dat de grond of een 

muur die door de zon beschenen wordt, veel warmer is dan de 

omringende lucht, waar die zonnestralen door heen gegaan zijn. De 

verwarmde bodem deelt echter zijn warmte weldra mede aan de 

lucht waarmeé hij in aanraking is; deze wordt daardoor lichter , stijgt 

op en deelt langzamerhand de verkregen warmte met hooger gelegen 

luchtlagen. Daardoor is nu echter op den grond een luchtverdunde 

ruimte ontstaan, en daar de omringende lucht haar oorspronkelijken 

druk behouden heeft, zoo stroomt deze van alle richtingen toe, om 

die ruimte weêr aan te vullen en het verbroken evenwicht te herstel- 

len. Wij zien dus om een verwarmd plekje heen, van alle richtingen 

luchtstroomen ontstaan naar die plek toe; werd nu de geheele aard- 

bodem tegelijkertijd evenzeer verwarmd, dan zou dit niet kunnen ge- 

schieden ; er zou geen omringende koudere lucht zijn en er ontstond geen 

wind. Ondertusschen weten wij dat dit niet het geval is; zelfs op een 
vrij kleinen afstand van elkaâr kunnen plekken gelegen zijn die ongelijk 
verwarmd worden, b. v. land en water, en de streken onzer aarde, die op 

verschillende breedte gelegen zijn, worden op denzelfden tijd van het jaar 
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zeer verschillend door de zon verwarmd. Daardoor nu ontstaan de 

winden. Bevinden wij ons aan het strand, dan zullen wij over dag 

vrij standvastig een zeewind gevoelen, ’s avonds en ’s nachts een land- 

wind; gedurende den dag stijgt de aarde, aan dezelfde warmte der 

zon blootgesteld als de zee, daardoor een veel grooter aantal graden 

in temperatuur dan het water, omdat water veel meer warmte noodig 

heeft om één graad in temperatuur te stijgen dan de aarde; de lucht 

boven den heeteren grond wordt lichter en stijgt op, en daardoor 

ontstaat, op de boven beschreven wijze, een toestroomen def lucht van 

de zee naar het land. Na zonsondergang verliezen land en zee hun warmte 

door uitstraling, maar nu daalt de temperatuur der aarde weder door 

een zelfde verlies van warmte een grooter aantal graden, en de lucht 

boven de zee zal, na eenigen tijd even warm geweest te zijn als die bo- 

ven den grond, weldra hooger in temperatuur zijn dan deze. Nadat 

de zeewind is gaan liggen zal er dus een korte poos van windstilte 

zijn, en daarop stroomt er lucht van het land naar de zee, om het 

evenwicht te herstellen dat verbroken is, omdat de lucht boven de 

zee, als lichter dan die boven het land, opsteeg; er ontstaat dus 

landwind. 

Op groote schaal hebben wij hetzelfde verschijnsel tusschen de keer- 

kringen: het deel der aarde dat zich in dien gordel aan we@rszijde 

van den evenaar uitstrekt, wordt sterker verwarmd dan de noordelij- 

ker en zuidelijker gelegen landen; de lucht stijgt omhoog, veelal be- 

zwangerd met waterdamp uit de uitgestrekte zeeën dier streken, en 

van de gematigde luchtstreken ten noorden en ten zuiden stroomt de 

lucht naar de keerkringslanden om het ledig aan te vullen. Wanneer 

de aarde in rust was, dan zouden deze winden, de passaatwinden ge- 

noemd, in ons halfrond uit het noorden, in het zuidelijk halfrond uit 

het zuiden waaien; de wenteling der aarde om hare as van het wes- 

ten naar het oosten moest de richting dezer winden echter wijzigen : 

de dampkring immers deelt in de aswenteling der aarde, en een deeltje 

lucht op onze breedte draait met zulk een snelheid van het westen 

naar het oosten dat het den parallel-cirkel waarop wij gelegen zijn 

in 24 aren zou doorloopen; terwijl het door den passaat naar het 

zuiden bewogen wordt, behoudt het tevens deze zelfde snelheid naar 

het oosten, maar komt het boven plaatsen die al sneller en sneller 

naar het oosten draaien, het deeltje lucht zal bij de beweging dier 

plaats dus achter blijven; stellen wij ons b.v. voor dat wij aan den 
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aequätor staan met het gelaat naar het oosten, dan worden wij met 

groote snelheid door de aswenteling der aarde ‘meêgevoerd in oostelijke 

richting; bereikt nu het luchtdeeltje dat uit het noorden komt en dat 

zich tevens langzamer dan wij zelven naar het oosten beweegt ons gelaat, 

dan zal het ons schuin in het gezicht waaien en schijnen uit het noord- 

oosten te komen en zoo heeft de passaat op ons halfrond een noord- 

oostelijke, op het zuidelijk halfrond een zuidoostelijke richting. De 

lucht, die in de aequatorstreken is opgestegen en voortdurend door de 

toestroomende koude lucht uit noord en zuid wordt vervangen, zal lang- 

zamerhand bekoelen, zwaarder worden en weêr gaan dalen ; zij zal in de 

hoogere streken van den dampkring afvloeien naar den kant der polen, 

maar verandert om dezelfde reden als de beneden-passaat van richting 

en wordt bij ons een zuid-westen, aan de andere zijde van den aardbol 

een noord-westen wind. Vele omstandigheden, zoo als de ongelijke 

verdeeling van land en water, de invloed van hooge bergketenen enz., 

verstoren de volkomen regelmatigheid van deze groote luchtstroomen ; 

maar ook wanneer die omstandigheden er niet waren, moet men zich 

niet voorstellen dat men over den geheelen aardbol, van de beide 

polen tot den evenaar, een strooming van koude lucht langs den 

grond zou hebben en omgekeerd hoog in den damkpring een stroom 

warme lucht van den evenaar naar de polen. Die stroomen. bestaan ; 

maar de koude wordt warm naarmate hij in warmer streken komt, 

de warme koelt af naarmate hij hooger breedte bereikt; de eerste stijgt 

dus langzamerhand in de hoogte, de tweede daalt naarmate hij noor- 

delijker komt, en zoo ontmoeten zij elkaâr en wijzigen elkanders rich- 

ting en kracht, en strijden samen en verdringen elkaâr of vereenigen 

zich tot geweldige stormen en orkanen. 

In onze streken zijn dus noord-oost en zuid-west de heerschende 

windrichtingen, de een of de ander al naarmate de strooming naar of 

van den evenaar het sterkst is, en het spreekt van zelf, dat de weers- 

gesteldheid voornamelijk daarvan afhankelijk is; in de eerste plaats 

omdat de luchtstroom uit het zuid-westen warmer is dan die uit het 

noord-oosten, maar ten tweede omdat de kans op regen of droog 

weêr van de windrichting afhangt. 

De groote zeeën, die zich tusschen de keerkringen uitstrekken en 

waarop de felle zonnestralen dag aan dag in bijna loodrechte richting 

neerschieten, vormen als ’t ware een kokenden ketel, waaruit millioenen 

en millioenen ponden water in damp overgaan en met de lichtere lucht; 
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opstijgen. Met die lucht neemt die dampmassa de groote reis naar de 

polen aan; maar zoodra de warmtegraad beneden zekere grens daalt, 

kan die damp zijn dampvorm niet meer behouden, maar moet in water of 

zelfs in sneeuw veranderen; zoo is de groote luchtstroom, die van den 

evenaar komt, met waterdampen bezwangerd, welke door den invloed 

der zon daarin zijn opgenomen en evenzoo door den invloed der zon 

worden weggevoerd van de plaats waar zij zijn opgenomen. Waar en 

wanneer die damp water wordt, hangt af van den warmtegraad en dus 

ook van de luchtstroomen die hij ontmoet: niet lang zweeft die ge- 

heele massa als onzichtbaar gas in den dampkring, weldra komt bij 

in streken waar de temperatuur lager is en daar slaat hij hoog in de 

lucht neêr tot kleine waterdeeltjes en vormt de wolken, evenals de 

damp uit den theeketel, zoodra hij uit de tuit in de koude lucht komt, 

een nevel vormt. Zakken deze wolken, dan komen zij weer in lucht- 

lagen die warmer zijn en waar zij weêr verdampen, terwijl aan het 

boveneind der wolk op nieuw dampen zich condenseeren. Pakken door 

meerder verdikking de wolken zich samen, dan zullen zij eeen 

neervallen als regen. 

Voor de vorming van regen zijn dus twee voorwaarden noodzakelijk, 

waarop wij vooral de aandackt onzer lezers vestigen: lo sterke ver- 

damping, waardoor de lucht van waterdamp als verzadigd is, 2o af- 

koeling, waardoor die damp niet meer dien vorm kan behouden, maar 

als regen neêrvalt. Waar een dier beide voorwaarden ontbreekt, daar 

regent het niet; al is er zeer veel waterdamp in de lucht, toch zal het 

niet regenen zoolang de warmtegraad hoog genoeg is, om den damp 

in zijn gasvormige gedaante te houden, en al is het nog zoo koud, zal 

het toch niet regenen als er een wind waait die, over uitgestrekte vast- 

landen gestroomd hebbende, slechts zeer weinig damp me&brengen kan. 

Wij leerden de zon dus kennen als de oorzaak van wind zoowel als 

van regen, en daardoor is zij het ook die de rivieren in het aanzijn 

riep en den geheelen kringloop van het water in onzen dampkring en 

op aarde regelt. Op hooge bergen wordt de waterdamp, die uit de 

zeeön der keerkringslanden werd opgenomen, niet neergelegd als water 

maar als sneeuw; hoe paradox het ook klinke, toch is het waar, dat de 

prachtige, met eeuwige sneeuw bedekte kruinen door de zon zelve met 

haar iĳzig dekkleed zijn versierd, want uit verre landen en uit de diepte 

van den oceaan haalde zij het kleed dat zij twoemaal van toestaud 
liet veranderen, eer zij er deze hoogten meê tooide. Maar ook nu nog, 
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hoe schijnbaar stil en dood, is het nog niet aan het einde van zijn 

reis; de waterdruppels zijn niet uit de Indische zee of den Stillen oceaan op- 

genomen, zijn niet als vlugge dampdeeltjes door winden en stormen 

meêgevoerd om hier verstijfd tot ijskristallen een eeuwige rust te ge- 

nieten: voor hen bestaat die niet. Wanneer des zomers de zon hooger 

stijgt en haar verwarmende stralen de bergen treffen, dan komt er leven 

in het doodsche sneeuwkleed; de sneeuw smelt en honderde beekjes 

ontstaan er, of het water zijgt hier in den bodem, om lager als hel- 

dere, frissche wel op te borrelen; nog wat lager ziet men van alle 

kanten kleine wateraderen zich vereenigen met elkaâr, en als waterval 

zich storten van de rots, of zich een bedding maken waarin zij weêr 

andere beekjes opnemen, tot zij eindelijk aanspraak kunnen maken op 

den naam van rivier. Door de werking der zwaartekracht rollen de 

watermassa's langs de hellingen der bergen naar de lage landen, de 

een met sneller stroom waar de helling steil, de ander langzamer 

waar de neiging gering is, — maar allen rollen voort tot zij de zee 

bereiken en zich weêr uitstorten in den schoot van haar, waaruit zij 

geboren werden. Zóó is met hetzelfde water, met dezelfde lucht deze 

kringloop steeds voortgegaan, van het oogenblik dat de zon warmte 

uitstraalde naar de aarde, en de aarde een dampkring had waar die 

stralen konden doordringen, en zóó zal hij voortgaan zoolang de zon 

ons genoeg warmte blijft zenden, de lucht opstijgend tusschen de keer- 

kringen en, boven den evenaar, in twee groote stroomen afvloeiend naar 

de beide polen, en langs den grond even gestadig een stroom koude 

lucht, die zich van de polen naar den evenaar begeeft, om op hare 

beurt door de zon verwarmd op te stijgen en in de hoogere lagen 

van den dampkring de terugreis naar de polen aan te nemen; het 

water uit de zeeën der heete luchtstreek in len damp veranderd, die 

opstijgt naar de schitterende zon, welke haar het aanzijn gaf, en me@- 

gaat in de richting der polen, om eindelijk na vele en velerlei lotwis- 

selingen en gedaanteveranderingen, misschien na duizenden jaren, weer 

in den oorspronkelijken vorm in de groote wereldzee terecht te komen. 

Slot volgt. 
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wijlen Dr. G. A. VENEMA. 

Er is zeker geene wijze om eenden te vangen, die vroeger vooral in 

Westerwolde meer voor uitspanning werd toegepast, dan het zoogenaamde 

Hutjen of hutken, een woord dat reeds ten halve aanduidt hoe de vangst 

plaats heeft. Men bouwt aan den oever van eene water bevattende 

laagte, hoedanige de marken in Westerwolde zeer vele tijdens het na- 

jaar en den winter bezitten, van zand of van zoden eene hut, laag 

boven en gedeeltelijk in den grond, met eene opening van voren, pas 

ruim genoeg om eenen man, in liggenden staat, toegang te verschaffen. 

Bij het vallen van den avond verlaat de hutjer zijne woning, veelal 

gezeten op een boerenwagen met paarden bespannen, om hem, zijn 

geweer en de roepeenden, die hij voor de vangst noodig heeft, naar 

de hut over te brengen. 

Wil of kan hij van geen wagen gebruik maken, dan trekt hij een- 

zaam het heideveld over, het geweer op den schouder en soms verge- 

zeld van een man, beladen met een of twee manden, die de tamme 

eenden bevatten, en dikwijls van een jachthond, die geleerd heeft in 

alle stilte de geschoten eenden uit het water te halen en bij den hutjer 

te brengen. Is de hutjer bij de zoden hut aangekomen, dan legt hij 

zijn geweer af, en zijne eerste zorg is, om de roepeenden in het water 

op hare plaats te brengen. De hutjer heeft te dien einde medegeno- 
men 6, 8,9 of 12 tamme eenden, die hij zoodanig in het water plaatst, 
dat zij zich in rijen bevinden, die ieder op de opening van de hut ge- 
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richt zijn, en die zich, van de hut af gerekend, van elkander ver- 

wijderen. Achter de hut bevestigt hij den woerd, of hij plaatst er de 

mand, waarin de woerd zich bevindt, en wel zoodanig dat de eenden 

door de hut voor zijn gezicht bedekt zijn. Om de tamme eenden te be- 

vestigen heeft de hutjer van te voren, als er weinig water in de laagte 

is, stokjes op de hoogste deelen, als zij ongeveer tot het watervlak 

opklimmen, gestoken; maar als het water tot meerdere diepte in de 

laagte wordt gevonden, bevestigt hij een stok in den grond, in het 

watervlak, voorzien van een plankje, waarop de eend zich, als zij 

rust wil zoeken, kan nederzetten. 

Om de eend aan den even boven het water uitkomenden stok te 

bevestigen, doet men om den ronden stok een afgesneden stuk van een 

koehoorn, dat er om rond gedraaid kan worden. Men maakt een gaatje 

in dien koehoornring, waardoor men een touwtje steekt, dat met een 

knoop aan de binnenzijde van den ring wordt bevestigd. Aan het an- 

der eind van dit koord, dat zeer kort is, verbindt men de poot van 

de eend. Men draagt zorg, dat de koord om de poot met wollen lap- 

pen is omwoeld, ten einde de poot niet worde beschadigd. 

Zijn aan de eenden en den woerd de voorschrevene plaatsen aangewezen , 

heeft de avond de voorwerpen zelfs binnen den zeer beperkten gezichts- 

kring van kleuren beroofd, en ze met een donkergrauwe tint overtrokken, 

die hij ook over de lucht uitstort, heeft hij aan de omtrekken de scherpte 

ontnomen, dan voorziet de hutjer zijn geweer van kruid en hagel en 

hij kruipt zijn nachtverblijf, dat hij in de hut vindt, binnen. 

Soms neemt hij wollen dekens, waarin hij zich wikkelt, mede, of stroo 

dat hem voor leger verstrekt, en met klomplaarzen om beenen en voe- 

ten brengt hij den nacht in de hut door. 

Hij vertrekt naar huis, als de schemering het eerste flauwe licht 

over de vlakte zendt. 

Nu en dan gaspt of blaast de woerd. De eenden beginnen te kwaken, 

en van de wilde eenden, die des nachts over de vlakte vliegen, laten 

zich nu en dan enkelen in dien waterplas, waar zij zoo onverwacht het 

vroolijk gekwaak van huns gelijken vernemen, nedervallen. 

In den regel komen ze buiten de lijnen, waarin de tamme eenden 

zijn geplaatst, in de waterplas aan, en dan worden soms een of meer 

door den hutjer, als hij het geweer goed weet te gebruiken, òf gewond, 

òf doodelijk getroffen. Hij haalt de dooden, of hen aan wie de kracht ont- 

breektden dood te ontvluchten, dikwijls zelf uit den plas, als zij niet diep 
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is,en dan heeft hij de beenen met klomp- of waterlaarzen bedekt, of een’ 

hond die naast hem in de hut ligt, begeeft zich te water en komt met 

de getroffen eend in de hut terug. 

Heeft hij zulk een hond, dan blijft de hutjer in zijn nachtleger ; dan 

laadt hij wederom, terwijl hij ligt, zijn geweer, waarvan de loop niet 

te veel lengte moet bezitten, omdat hij het dan moeielijk in de hut op 

nieuw kan laden. 

Kwaken de tamme eenden niet, dan worden zij door de wilde een- 

den, die des nachts over de vlakte vliegen, niet opgemerkt, en de 

nacht zou den hutjer geen vangst geven. 

Om aan de eenden lust tot kwaken te geven, moeten zij vrij goed zijn 

gevoederd; is hun eten schraal en zijn ze half verzadigd, dan schijnen 

ze stom te zijn. Het gevoel van honger, of de trek naar voedsel, ont- 

neemt haar den lust om zich met den woerd, die haar nu en dan zachtjes 

toespreekt, door een vroolijk gekwaak, over de liefde die ze hem toe- 

dragen, aangenaam te onderhouden. Zijn zij door en door verza- 

digd, dan zijn zij loom en vadzig en niet tot roepen te bewegen. 

Zijn echter de eenden ongenegen om de lucht met haar gekwaak te 

vervullen, dan brengt de hutjer den woerd van achter de hut naar 

een der eenden, of hij geeft aan het koord, waaraan de woerd achter 

de hut is bevestigd, eene lengte, die hem toelaat om de naastbijzijnde 

eend te bezoeken; dan heffen allen eenen blijden lofzang aan, en iedere 

eend toont door haar gekwaak, hoe blijde zij is, nu het mannetje zich 

in haar gezelschap vertoont, of haar gekwaak is eene hartstochtelijke 

uitnoodiging om, nu hij zich in de nabijheid van de eene bevindt, 

ook haar een bezoek te brengen; want de spraak der dieren is ons 

niet minder vreemd, dan de onze hun. 

De wilde eenden die in den grauwen nacht over de vlakte vliegen, 

worden door het blijde gekwaak, dat uit den poel oprijst, aangetrok- 

ken en deelen gaarne in de vreugde van het gezelschap. Zij laten zich 

haastig in de plas nedervallen, en wellicht een of meer boeten hare 

onvoorzichtige nieuwsgierigheid met den dood. 

De tamme eenden, die men bij het hutjen gebruikt, dienen, wat 

de kleur harer vederen betreft, met de wilde eenden overeen te komen. 

Niet alleen dat de witte en bonte eenden, die zich voor meer beschaafd 

en voor fatsoenlijker dan de grijzen houden, geen zoo ruw en langdu- 

rig gekwaak kunnen of willen laten hooren als de grauwen, maar 

ook wantrouwen de wilde eenden haar geroep, want zij weten moge- 
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lijk dat de beschaving, bij hare verhevene beschouwingen over de 

natuur, alle middelen te baat neemt om te dooden wat de mensche- 

lijke maag kan vullen. Zij houden de meer beschaafde bonte en witte 

eenden voor medeplichtig aan de wreedheid der beschaafde menschen. 

Zal de vangst goed zijn, dan is het noodig, dat vele koppels eenden 

des nachts over de vlakte vliegen, en hier mengen zich weder en wind in 

het spel. Is het weder mistig, dan verlaten de eenden (Anas boschas) niet 

gaarne de meren en stroomen, waar zij veiliger zijn dan in de lucht 

met zijnen beperkten zilverachtigen, half kogelvormigen horizon. Bui- 

tendien maakt de mist de tamme eenden ernstig of neerslachtig. Zij 

roepen niet zoo gaarne als bij heldere lucht, al verschijnt de woerd 

ook in haar midden. Maar zoo ook de mist, die de doorzichtigheid 

der lucht tot eenen kleinen afstand beperkt, de landstreek niet meer met 

haar grijs kleed heeft overtrokken, maar de lucht duister is, dan wagen 

wel de moedigste of onverschilligste onder de wilde eenden over de 

vlakte te vliegen, doch het grootste getal, dat het leven lief heeft en 

voorzichtiger is, blijft op de groote waterplassen, waaronder bij hoog 

water ook het vroegere Sellingermeer behoort, terug; want zij vinden 

het gevaar te groot om de vlakten te bezoeken, waar de dood haar 

zoo gemakkelijk in de duisternis overvalt. 

Schijnt de maan echter helder, dan geeft zij aan de voorwerpen scherpe 

omtrekken; zij schept de schaduw, die aan de landstreek eene vroolijke, 

maar tevens eene ernstige tint schenkt. Dan trekken troepen wilde 

eenden, vol vertrouwen op de veiligheid van haar leven, over de vlakte; 

de tamme eenden van den hutjer kwaken vroolijk en opgeruimd, en 

de hutjer hoopt veelal niet te vergeefs op eene goede vangst. 

Is de wind oost en kondigt hij vermoedelijk den naderenden winter 

aan, dan hebben meer wilde eenden dan anders lust de groote meren 

en stroomen te verlaten, om in de kleine plassen en onder water ge- 

zette uitgestrekte laagten en meertjes van de Marken de vroolijke ge- 

zelschappen van hare tamme makkers te bezoeken en om des daags 

aan hare vrienden te verhalen hoeveel genot haar op hare nachtelijke 

zwerftochten is te beurt gevallen, en wat nieuws zij uit een wijden 

omtrek hebben medegenomen. Want bij de eenden is de trek om de 

late herfst- en winternachten bij vroolijke min en kouterij door te bren- 

gen, niet minder groot dan bij het jeugdige landvolk in min bevolkte 

streken. 

Valt de winter in en bevriezen de meren, de poelen en het water 

6 
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dat het uitgestrekte hooiland bedekt, dan vlieden de eenden naar de 

grootere rivieren. Van Westerwolde gaan zij naar de Hems, waar de 

stroom in het ijs openingen of wakken laat, waarin de eenden dan 

gaarne vertoeven. 

Bij invallenden dooi komen de eenden in de poelen terug. Zij zijn 

dan echter meer wild dan wanneer het begint te vriezen. 

Is de wind oost, dan bezoeken, bij het vallen van den avond tot 

ongeveer 10 uur des nachts, pijlstaarten (Anas acuta), slobben (Anas 

clypeata) , smienten (Anas Penelope), de poelen, die, als het niet vriest, 

bij oostewind, zoowel bij dag als bij nacht, in de onder water ge- 

zette uitgestrekte lage hooilanden om en in het vroegere Sellinger- 

meer zeer talrijk werden aangetroffen. Deze vogels zijn op die water- 

vlakte niet bevreesd voor mist, die aldaar noch hun getal vermeer- 

dert, noch vermindert. 

Met het hutjen werd vroeger in Augustus begonnen; met nieuwjaar 

had dit jachtbedrijf zijn einde. De vangst kon soms aanzienlijk zijn; 

nu en dan, maar zelden, werden in een nacht 10 of 12 eenden ge- 

schoten. Een mijner vrienden deelde mij mede, dat eens een hutjer als 

vangst van eenen nacht 26 eenden te huis bracht. 

Het hutjen was hoofdzakelijk een jachtbedrijf voor de Westerwoldin- 

gers. Het Sellinger-meer werd dikwijls in den herfst en den winter 

door de rondzwervende eenden bezocht. Voor het hutjen was het dan 

ook een bij uitstek goed gelegen plaats. Maar buitendat had bijna 

iedere marke laagten, die de regen spoedig met water vulde en die 

de zon eerst tegen Mei uitdroogde. 

Nog vindt men hier en daar, bij de laagten, hoopen zoden, die soms 

wild door een zijn geworpen. Dat zijn de treurige overblijfsels der 

hutten. Als de Westerwoldinger de Marke overtrekt en zijn weg langs 

die hoopen zoden neemt, dan denkt hij nog gaarne aan de nachten 

die hij daar of elders in de hut heeft doorgebracht. Maar de jachtwet 

van den 18 Juni 1857 (Staatsblad N° 87) verbiedt het schieten op 

eenden tot op een half uur voor en na zons op-en ondergang, hetgeen 

de wet van den 6 Maart 1852 (Staatsblad N° 47) op ganzen en een- 

den nog had vrijgelaten, en met veel weerzin heeft de Westerwoldin- 

ger zijn eeuwen-oud jachtbedrijf moeten laten varen. 

In den regel houden zich altijd bij Bourtange, op de uitgestrekte 

watervlakte, die zich van dien bouwval van de vesting af tot over 

de Jipsche hooilanden uitstrekt, een talloos tal van eenden, pijlstaar- 
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ten, slobben en smienten, en vele ganzen op. Aan de pruisische 

zijde worden zij gevangen, geschoten en op meer dan eene wijze ver- 

meesterd. Op ons grondgebied verbiedt de wet, met hare strenge straf- 

fen, die nachtelijke jacht, die bij den druk der tijden voor den kleinen 

burgerman en voor den arbeider, wiens loon zoo ongeövenredigd is 

met den prijs der levensmiddelen, zonder eenig nadeel voor anderen, 

vele voordeelen zou geven, die zijn levenslot zouden verbeteren. 

Maar de vrees, dat de hutjer een strooper van de hazen zou wor- 

den en de kinderachtige en schroomvallige zorg van den wetgever 

voor het leven der hazen, hebben dat verbod en meer dergelijke 

kleingeestige voorzorgen voor de welvaart -van het wild, in het leven 

geroepen. Zeer is het te wenschen, dat bij eene herziening van de 

jachtwet die zorg wegvalt, en dat de wetgever de haat tegen ande- 

re dieren, waaronder er vele die voor den landbouw nuttig zijn 

voorkomen, maar die nu de wet schadelijk noemt, late varen. 

Als ik de eenvoudige en toch in vele opzichten zeer verstandige 

landbouwers dier streken met ingenomenheid over het hutjen hoorde 

spreken, heb ik wel eens gedacht: welk genot vindt de zoon van den 

rijken landbouwer, om den geheelen nacht, in de koude die er 

heerscht, en soms op een uur afstand van de naastbijzijnde woning, 

in de hut te vertoeven, altijd de loop van zijn geweer en zijne oogen 

op het watervlak gericht? Ik heb eens in mijn leven in de hut, in 

gezelschap van een ijverig hutjer, den nacht doorgebracht. Ik dankte 

God, toen de morgen begon aan te breken, en toch was de vangst vrij goed. 

Vindt de hutjer in de vangst van een drie- of viertal eenden ver- 

goeliĳjking voor de eenzaamheid waarin hij zich bevindt, voor de koude 

die hij lijdt? 

Het jachtbedrijf heeft veel mannelijks, waardoor de krachtvolle jon- 

geling wordt aangetrokken. En toch kan de hutjer niet licht de straf 

ontgaan, die een gevolg der koude is, die hij vrijwillig des winters 

in de hut moet lijden. Stram en kreupel wordt hij dikwijls voor zijn 

jaren, en niettegenstaande de overtuiging dat het hutjen hem die kwalen 

heeft bezorgd, blijft hij toch altijd met genoegen aan den aangenamen 

tijd, dien hij in de hut heeft doorgebracht, terugdenken. 



EENE MYSTIFICATIE UIT HET BEGIN DER 

VORIGE EEUW. 

Palaeontologische bedriegerijen zijn ook in onzen tijd niet zoo zeld- 

zaam, — misvattingen nog minder. Van de laatste kunnen genoeg 

voorbeelden worden aangehaald, al zijn die misvattingen niet zóó erg 

als die van SCHEUCHZER, die het skelet van een salamander aanzag 

voor dat van een mensch. Niemand trouwens is voor misvattingen ge- 

waarborgd. De bedriegeriĳjen op dit gebied bestaan dikwijls in het 

kunstig bijwerken en transformeeren van echte fossilen of in andere 

kunstjes, — ook wel daarin, dat men zekere, overigens echte fossilen 

doet doorgaan als afkomstig uit terreinen, waarin zij niet gevonden 

zijn en niet kunnen worden gevonden. Geene mij bekende bedriegerij, 

of, wil men liever, mystificatie in dit opzicht haalt evenwel in grof- 

heid, maar tevens in goed succes bij die, waarvan in het begin der 

vorige eeuw de Würzburger hoogleeraar 5. B. A. BERINGER het slacht- 

offer was. 

BeERINGER was een liefhebber van het verzamelen van fossilen en er 

altijd op uit, zijne collectie daarvan te vergrooten. Hetzij nu dat zijne 

stadgenooten die liefhebberij een hoogleeraar niet waardig achtten, 

hetzij men begrepen had dat hij ten aanzien van fossilen gemakkelijk 

te bedriegen was, — het geschiedde althans dat eenige studenten, in 

vereeniging met zekeren DpECKART, die als gouverneur van de kinderen 

eens Würzburger koopmans werkzaam was, het ondernamen BERINGER 

een poets te spelen. Daartoe vervaardigde prckaRT uit leem een aan- 

tal zoogenaamde versteeningen, die dan, na genoegzaam hard geworden 

te zijn, werden verstopt op de plaatsen waar BERINGER gewoon was 

te zoeken. De studenten, die den onergdenkenden professor op zijne 

wandelingen vergezelden, wisten hem dan te lokken naar de plekken, 

waar pseudo-fossilen waren verborgen; — en verbeeld u dan de vreugde 

Van BERINGER, wanneer hij nu eens een versteenden kikvorsch of hage= 
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dis, dan eens een visch of zelfs een vogel (geen geraamten, maar schijn- 

baar de gansche, onvergane en ongeschonden dieren), of een vlinder 

of een spin in haar net, of iets dergelijks mocht opsporen ! 

De goede uitslag van die fopperijen maakte de bedrijvers stouter, — 

en weldra vond BERINGER ook versteende zonnen en manen en sterren, 

ja zelfs, in Hebreeuwsche letters, den naam van JEHOVAH in steenen besloten. 

Nu, zou men zeggen, moesten zijne oogen opengaan. Maar zij ble- 

ven gesloten. — Zeker is het dat BERINGER een uitermate lichtgeloovig 

man was, zoodat de verzoeking om hem te foppen bijna onweerstaan- 

baar moet zijn geweest. Maar zijne lichtgeloovigheid vond toch — het 

zij gezegd lot eenige verontschuldiging, — eenigen grond in de meenin- 

gen, die BERINGER met andere, meerendeels bekwamere lieden dan hij, 

was toegedaan. De versteeningen, die men in de verschillende grond- 

lagen vond, waren volgens die meening niet de overblijfselen van die- 

ren of planten, die vroeger geleefd hadden. Zij hadden nooit geleefd; 

zij waren eenvoudig lusus naturae, spelingen der natuur, De natuur 

toch was en bleef altijd en overal werkzaam. Zij zocht telkens en overal 

weder voort te brengen, wat zij reeds vroeger en elders had voortge- 

bracht. Maar die natuur was zelve niet met verstand en rede begaafd ; 

zij werkte in den blinde, en zoo geschiedde het dat zij veelal hare 

voortbrengende kracht uitoefende op verkeerde plaatsen en onder vol- 

komen ongeschikte omstandigheden. Zij had eenmaal dieren en planten 

voortgebracht; ook in het binnenste van gesteenten trachtte zij dit on- 

ophoudelijk weer te doen. Doch natuurlijk konden dáár hare pogingen 

geen andere uitkomst hebben dan het vormen van onvolledige schet- 

sen, ébauches, — hoogstens van eene schelp, een geraamte van een 

dier of van een blad, maar nooit het voortbrengen van een wezenlijk dier 

van vleesch en bloed, of van eene werkelijke plant. En zoo behoefde 

men er zich ook niet zóózeer over te verwonderen, dat de natuur in 

den schoot der aarde ook wederom eene zon, eene maan en sterren 

trachtte te maken, maar dan ook niets dan ruwe afbeeldingen er van 

te voorschijn riep, en dat zij eindelijk den naam van Hem, zonder 

wien zij slechts in ’t blinde en doelloos arbeidde, in steen trachtte 

uit te drukken. 

Deckarr en zijne vrienden hadden in hunne lichtzinnigheid zeker niet 

bedacht welke gevolgen hunne mystificatie wel zoude kunnen hebben. 

Daar verscheen, in 1726, eene akademische dissertatie van 96 bladzijden 

klein folio met 21 koperen platen, op naam van een doctorandus 6. u. 



86 EENE MYSTIFICATIE UIT HET BEGIN DER VORIGE EEUW. 

HUEBER, maar geschreven door BERINGER, onder den titel van Zithogra- 

phiae Wirceburgensis specimen primum, voorzien van eene opdracht aan 

den vorst-bisschop van Wurzburg. — De koopman, wiens kinderen 

door prckKaRT werden onderwezen, en die de mystificatie te weten was 

gekomen, begreep nu dat men al te ver was gegaan en noodzaakte 

DECKART alles aan BERINGER te ontdekken. Men kan zich de ontstelte- 

nis, den toorn en de ergernis van dezen verbeelden! Wat nu te doen ? 

Er zat niets anders op dan de gansche uitgave van het proefschrift te 

onderdrukken door geen exemplaren meer te verkoopen, de reeds ver- 

kochte of ten geschenke gegevene terug te vragen, en de gansche zaak 

zooveel mogelijk te bedekken en te doen vergeten. Dit trachtte men 

dan ook te doen. Maar enkele exemplaren ontsnapten en men kon ze 

niet terug krijgen. 

Die exemplaren, hoe weinige dan ook, — en ze zijn vrij zeldzaam , — 

moesten natuurlijk genoeg zijn om de herinnering aan de verbazende 

lichtgeloovigheid van BERINGER levendig te houden. Maar nog ten over- 

vloede verzuimde men iets, te weten het vernietigen van de oplage 

van het boek, voor zoover men die bezat. Dientengevolge kwam die 

later in het bezit van een boekhandelaar te Leipzig, die nog iets dacht 

te kunnen verdienen door eene nieuwe titeluitgaaf van het boek (zon- 

der de opdracht) verkrijgbaar te stellen. Dit geschiedde dan ook in 

1767, en die uitgave is uit den aard der zaak veel minder zeldzaam 

dan de eerste. 

Werpt men een blik op de afbeeldingen in dit boek, dan is er reden 

om zich te verbazen dat iemand dergelijke ruwe, lomp gevormde voor- 

werpen, niet veel beter vervaardigd dan een kind ze uit stopverf kne- 

den zou, — spinnewebben b.v. waarvan elke draad ongeveer een mil- 

limeter dik is, — voor werkelijke fossilen heeft kunnen aanzien. Men 

vergete echter niet wat ik boven tot gedeeltelijke verontschuldiging 

van BERINGER heb aangevoerd. Het was immers te begrijpen dat de 

zonder verstand en overleg in het binnenst der gesteenten werkende 

natuur niets anders voortbrengen kon, dan wat maar zoo wat geleek 

op een dier, op eene plant, of op wat zij anders trachtte voort te 

brengen ! 

Men zou nu kunnen vermoeden dat de bedoelde afbeeldingen slecht 

en ruw geteekend waren, en de voorwerpen zelve er veel beter zouden 

hebben uitgezien. Maar dat die afbeeldingen zeer goed en getrouw zijn, 

moet worden opgemaakt uit twee of drie van die pseudo-fossilen, die 
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— even als de Homo diluvúü testis, den steen des aanstoots van SCHEUCH- 

ZER — in het museum van Teyler’s Stichting te Haarlem worden be- 

waard. Deze zijn echter zelve in de Zithographia Wirceburgensis niet 

afgebeeld; waarschijnlijk zouden zij in een specimen alterum daarvan 

eene plaats hebben gevonden. 

Alles betreffende de medegedeelde mystificatie en het boek van BE- 

RINGER staat uitvoeriger beschreven in eene brochure, getiteld: Notice 

sur ouvrage singulier, intitulé Lithographia Wirceeburgensis, et sur la 

mgystifleation qui y a donné lieu, par M. P. X. LESCHBVIN, Paris, 1808, 

welke brochure afgedrukt is uit het Magasin Encyclopêdique. 

9 October 1879. D. LuBacu. 

GROOT HOL IN AMERIKA. 

Onlangs is in Kentucky, bij Glasgow Junction, een hol ontdekt , dat 

in omvang het in dezelfde streek gelegen bekende Mammoethol nog 

overtreft. Men is er in doorgedrongen tot een afstand van niet minder 

dan 233 mijlen (37 kilometers, ongeveer den afstand van Utrecht naar 

Amsterdam) in de eene, en 16 mijlen (ruim 25 kilometers) in de andere 

richting. Vele der gangen zijn zeer breed, zoodat een wagen met een 

paar paarden ruimte zouden hebben om er in te rijden over eenen af- 

stand van 11 mijlen. Het bevat verscheidene zeer diepe rivieren, eene 

waarvan is kunnen gevolgd worden tot op een afstand van 14 mijlen ; 

de verdere doordringing werd verhinderd doordat het hol daar te nauw 

werd om een boot door te laten. In uitgebreidheid schijnt dit hol alle 

andere bekende holen te overtreffen. Of daarin ook dieren gevonden 

zijn als in het Mammoethol, wordt niet vermeld, maar wel dat men 

er menschelijke overblijfselen, op egyptische mummies gelijkende, in 

heeft aangetroffen. Deze waren bevat in steenen sarcophagen van een 

ruw maaksel. (Nature, 26 Sept. 1878, p. 575.) HG, 



EEN EIGENAARDIGE BRAND DOOR BLIKSEMSLAG. 

DOOR 

Dr. MAURITS SNELLEN. 

Een merkwaardig geval van het ontstaan van brand tengevolge van 

bliksemslag deed zich maandag den 20 Oktober Il. voor in het Meteo- 

rologisch Observatorium gedurende het onweer, dat toen boven Utrecht 

en omstreken losbarstte. Vooral merkwaardig om de omstandigheden, 

onder welke het plaats greep. Ongeveer vijf minuten vóór vieren nam 

men een bliksemstraal waar, die onmiddelijk door den donderslag 

gevolgd werd. Deze ging gepaard met een eigenaardig geluid, dat 

door sommigen vergeleken werd bij het afknappen van een gespannen 

metaaldraad, door anderen bij het hameren op metalen platen. Dit 

geluid werd niet alleen op het Observatorium Sönenborgh, maar door 

de geheele stad waargenomen. 

De slag was niet bijzonder zwaar, maar door het eigenaardige bij- 

komende geluid werd men als van zelf aangedreven om te onderzoe- 

ken, of er ook iets in het gebouw was voorgevallen, en weldra ont- 

dekte men dan ook een begin van brand in de kamer van den obser- 

vator, die toevallig op dat oogenblik afwezig was. Boven de deur 

tegen het plafond stroomde het brandende gas uit een daar ontstaan 

lek en begon zĳn vuur aan de naaste omgeving mede te deelen. 

Door het afdraaien van de hoofdkraan en het houden van een doek 

op de plaats waar de vlam gezien werd, was men den brand spoedig 

meester. 

Wanneer men nu nagaat, dat het observatorium van een goeden 

bliksemafleider voorzien is, die na het onweer bleek ongeschonden te 

zijn en op verschillende plaatsen met de metalen bekleeding van het 

platte dak verbonden is; dat de plaats waar de brand ontstond op 

vrij grooten afstand van den afleider verwijderd is; dat op geen tus- 
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schengelegen punt eenig spoor van vernieling was waar te nemen; dat 

ook de muur, waartegen de gasleiding loopt, geheel ongeschonden was, 

dan wordt de verklaring van het geval, naar ’tschijnt, al zeer moeie- 

lijk. Toch is er eene te geven, die vrij wel met de waargenomen 

feiten rekenschap houdt. Zij eischt echter eenige bekendheid met den 

loop der verschillende metaaldraadgeleidingen door het gebouw. 

Een dier draden loopt namelijk van den telemeteorograaf van oL- 

LAND naar de telegraaflijn, die het observatorium met den Domtoren 

verbindt en komt op de plaats van den brand in bijna onmiddellijke 

aanraking met de gasleiding; een tweede loopt van dien toestel naar 

den grond. De overige draden dienen om de telegrafische gemeenschap 

te vormen tusschen het observatorium en het telegraafkantoor; zij ko- 

men in het vervolg niet meer in aanmerking. 

Zooals boven is aangetoond, verbindt de draad, die langs de gas- 

leiding loopt, het observatorium met den Domtoren. Hoe de draden 

daar aangebracht zijn, kan dus van belang zijn. In den top van den 

toren is het instrument geplaatst, dat zijne aanwijzingen doet op den 

ontvanger op Sönenborgh. Herstgenoemd instrument is ten eerste door 

een draad met den grond verbonden; verder is het door bovengenoem- 

de telegraaflijn met het meteorologisch observatorium in gemeenschap, 

en eindelijk loopen er nog twee metaaldraden naar een nog wat hoo- 

ger gelegen punt buiten op het dak , waar de windsnelheidsmeter geplaatst 

is. Eindelijk zijn op den toren twee bliksemafleiders geplaatst, die dus 

nog een verbinding met den grond aanbieden. Deze afleiders, die 

beide met de spits van den toren, met het klokkentoestel, de ijzeren 

omgangleuningen, de wijzerzolders en verdere metaaldeelen verbon- 

den zijn, loopen aan de Oostzijde van den toren in eene stang met 

zoogenaamden drieklauw uit in een onder den toren gelegen welput van 

1.10 Meter middellijn, die bij den laagsten waterstand nog 1.30 M. 
water bevat, 

Van den bovensten omgang af gerekend, bevinden zich de verschil- 
lende metaaldeelen op de volgende hoogten daarboven, het instrument 
van OLLAND op 0.85 M., de spitsen der afleiders op 2 M., het molen- 
tje van den windsnelheidsmeter op 9 M. en eindelijk de spits van de 
stang waarop de windvaan draait, dus het hoogste punt van den to- 
ren, op 12 M. 

Na den brand heeft de toestel van ouzAnp zijne opteekeningen ge- 
staakt. Er werd dus onderzocht wat er haperde. De toestel op het ob- 
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servatorium evenals de leiding naar het gebouw bleek ongedeerd te 

zijn. Ook het mechanisme van het instrument op den Domtoren was 

in orde: de fout moest dus aan de telegraaflijn of aan den Domtoren 

liggen; bij nader onderzoek bleek echter, dat geen van beiden het ge- 

val was, maar dat de draad om een der elektromagneten van den toe- 

stel op den toren op twee plaatsen was gesmolten. 

Na deze misschien wat gerekte, maar tot juist begrip noodzakelijke 

inleiding kan de verklaring in ’t kort op de volgende wijze gegeven 

worden. 

Bij het naderen van een onweerswolk heeft zich elektriciteit van de 

tegenovergestelde soort dan die, waarmede de wolk geladen was, op- 

gehoopt in het bovenste gedeelte van de geleiddraden van het instru- 

ment op den Domtoren, in dat instrument zelf en in den nog hooger 

geplaatsten windsnelheidsmeter, terwijl de gelijksoortige elektriciteit 

naar den grond is afgestroomd. | 

Eene dergelijke verdeeling van elektriciteit moet natuurlijk in de 

afleiders en de daarmede in verband staande metaaldeelen ontstaan 

zijn. Voor de verklaring van de wijze, waarop de brand ontstaan is, 

is dit echter niet van belang. 

Na den bliksemslag, waardoor dus de wolk ontladen werd, dat 

waarschijnlijk door den afleider van den Dom heeft plaats gehad, het- 

geen echter nu niet ter zake doet, hield de oorzaak op, waardoor de 

zooeven genoemde elektrische lading ontstaan was. De elektriciteit 

werd dus vrij gemaakt en vond twee wegen om naar den grond af te 

stroomen. De kortste was langs den geleiddraad, die rechtstreeks van 

den toren naar den grond voerde; deze zal dan ook grootendeels ge- 

volgd zijn, en door de hitte, die tengevolge van den machtigen elek- 

trischen stroom ontstond, is de draad in de omwinding van den 

elektromagneet gesmolten. Hierdoor werd echter voor de nog overblij- 

vende elektriciteit de weg afgesneden. Dit gedeelte moest dus wel den 

veel langeren weg naar Sönenborgh volgen, om dáár (op de plaats 

van den veroorzaakten brand) van den geleiddraad op de gasleiding 

over te gaan en dus naar de aarde af te stroomen. 

Dit kon niet door den ontvanger van den telemeteorograaf geschie- 

den, want hier was de weg afgesneden, daar de toestel in rust stond. 

Dien overgang van geleiddraad op gasbuis kan men zich moeilijk in 

den vorm van eene elektrische vonk voorstellen, want hoe moet dan 

het ontstaan van het lek verklaard worden? Aannemelijker is, het 
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zich voor te stellen, dat de vochtige muur, de verf, het daar opge- 

hoopte vuil, enz., eene (zij het dan ook gebrekkige) elektrische ver- 

binding tusschen draad en buis gevormd heeft, die te veel weerstand 

aan een gewonen galvanischen stroom bood, dan dat daardoor sto- 

ring in het ontstaan der teekens op den ontvangtoestel van OLLAND 

zou zijn ontstaan. De onmeteliĳjk veel sterker elektrische stroom, op 

bovengenoemde wijze door de onweerswolk ontstaan, vond door die 

gemeenschap gereede aanleiding, zich naar de aarde te begeven, na- 

dat hij eerst, juist door den ondervonden grooten weerstand, sterke ver- 

warming (misschien reeds brand) en daardoor plaatselijke smelting 

der gasbuis had doen ontstaan. 

DE RADIOMETER IN DE PHOTOGRAPHIE, 

In de vorige aflevering gaven wij de beschrijving van een nieuwen, 

door v. MONCHHOVEN aanbevolen photometer voor photografie. Deze 

is echter niet de eenige bruikbare. Crookers heeft namelijk reeds 

voor eenigen tijd aangewezen, dat ook de radiometer nuttigen dienst 

kan doen als lichtmeter en beveelt dien als zoodanig inzonderheid 

aan de photographen aan. Heeft de photograaf eens voor altijd door 

ondervinding uitgemaakt hoeveel wentelingen een radiometer maakt, 

wanneer een goed negatief ontstaat, dan heeft hĳj niet anders te 

doen dan denzelfden radiometer te plaatsen nabij den persoon of eenig 

ander voorwerp dat gephotographeerd zal worden, en de wentelingen 

te tellen, die hem voor eene geliĳktijdige goede beeldvorming zijn 

gebleken noodig te zijn. Ook in de tot ontwikkeling van het beeld 

gebruikte zoogenaamde donkere kamer, die alleen licht ontvangt door 

een geel- of oranje-kleurig glas, kan een daar voor geplaatste radio- 

meter goede diensten doen, om te doen zien of het daardoor dringend 

licht wellicht ook nog te sterk is. Ook hier moet eene voorafgaande proef 

geleerd hebben hoe groot het aantal wentelingen in een gegeven tijd is , 

dat wordt voortgebracht door licht hetwelk geen schadelijken invloed 

bij de ontwikkeling van het beeld uitoefent (Chemical News, 29 Jan. 1877). 

HG. 



EEN WOORD OVER DE FLORA EN DEN PHYSISCHEN 

TOESTAND VAN MIDDEN-EUROPA 

TIJDENS HET TERMTTA REED NAE 

DOOR 

PAUL HARTING. 

Naar aanleiding van een opstel van den heer VAN TIEGHEM, een 

Fransch natuuronderzoeker, in de Annales de Chimie et de Physique 

wensch ik te wijzen op de merkwaardige resultaten verkregen door 

den zwitserschen hoogleeraar OSWALD HEER, die gedurende een tijdperk 

van veertig jaren de fossiele dieren en planten van het tertiaire tijd- 

vak in zijn vaderland en elders onderzocht en in een reeks van ver- 

handelingen beschreven heeft. Daarenboven heeft oswALD HEER door zijne 

nasporingen een nieuw licht geworpen op den physischen toestand van 

Midden-Europa in het tijdvak waarin langzamerhand de aardschors een 

vorm heeft verkregen, die slechts weinig van den tegenwoordigen afwijkt. 

De leer der voorwereldlijke planten, de planten-palaeontologie, werd 

gegrondvest door Ap. BRONGNIART, die voor meer dan een halve eeuw, 

in 1828, zijn beroemd werk uitgaf: “Histoire des végétaur fossiles’”” De 

fransche geïeerde, die een nieuwen weg opende voor den natuuronder- 

zoeker, vond geen iĳveriger volger dan OSWALD HEER, die o.a, in een 

reeks van verhandelingen de planten en insekten beschreef, welke ge- 

durende de drie onderafdeelingen van de tertiaire periode, de eocene, 

miocene en pliocene, in Zwitserland hebben geleefd. 

Geen streek der republiek gaf rijker oogst dan de lignieten-houdende 

lagen bij Oeningen, behoorende tot de bovenste miocene periode, waar 

niet minder dan 475 soorten van planten werden aangetroffen. In zijne 



EEN WOORD OVER DE FLORA ENZ. VAN MIDDEN-EUROPA. 93 

«Flore tertiaire de la Suisse’’ beschrijft Heer 920 fossiele planten , waar- 

van 700 nieuwe soorten zijn. Tal van afbeeldingen geven aan dit werk 

een blijvende waarde. 

De geheele tertiaire fora van Zwitserland telde minstens drie dui- 

zend soorten, een veel aanzienlijker aantal dan thans aldaar wordt 

gevonden. Een zoo groote overvloed van vormen op eene zoo kleine 

uitgestrektheid gronds, vindt men thans niet in eenige streek van ge- 

lijken omvang in geheel HKuropa, en slechts de tegenwoordige flora van 

Jamaica en Bahia wedijvert in veelvormigheid met de toenmalige Zwit- 

sersche. Opmerkelijk is het, dat de planten, die voor wellicht hon- 

derdduizende jaren daar leefden, thans in alle deelen van de wereld, 

doch vooral in Zuid-Amerika worden vertegenwoordigd. Als voorbeel- 

den noemen wij de talrijke altijd groene eiken, mastboomen, populie- 

ren, platanen, Robinia’s, Sequoia’s, Taxodium’s, die in het laatstge- 

noemd werelddeel overvloedig zijn. Tot de hedendaagsche japansche 

flora naderde de toenmalige zwitsersche door de kamferboomen en 

door soorten van het geslacht Glyptostrobus. Toch had de zwitsersche 

miocene flora een eigenaardig karakter, hetwelk niet alleen blijkt uit 

de omstandigheid dat tal van vormen, die nu over de geheele we- 

reld verbreid zijn, toen op een betrekkelijk zoo kleine plek gronds 

leefden, doch ook doordat toen een aantal soorten bloeiden, die se- 

dert spoorloos verdwenen zijn. 

Dergelijke overeenkomsten heeft men trouwens ook in andere deelen 

van Europa opgemerkt. De plantengroei van iedere periode had een 

eigenaardige physionomie. Zoo b. v. hebben de indo-australische typen 

de meerderheid in de eocene flora, terwijl de amerikaansche toen ten 

tijde slechts zeer spaarzaam vertegenwoordigd waren en die van den 

gematigden gordel geheel ontbraken. De flora der eocene periode is 
blijkbaar tropisch. 

Die van de onderste miocene lagen heeft een sub-tropisch karakter. 

De tropische vormen ontbreken echter geenszins, en ook de indo-austra- 

lische typen spelen nog een belangrijke rol. Doch het meerendeel dier 

vormen vinden wij tegenwoordig terug in den sub-tropischen gordel, en 

vooral treden planten op, wier verwanten thans in de gematigde lucht- 

streek leven. Zoowel de eene als de andere raderen overigens tot de 

typen van Amerika en geven aan de flora in haar geheel cen ameri- 

kaansch karakter. 

In de bovenste miocene lagen zijn de tropische typen nog niet ver- 
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dwenen, doch zij maken slechts zeven percent uit van de geheele flora, 

terwijl die van den gematigden gordel in meer dan dubbelen getale, 

ongeveer 18 percent, optreden. De vormen van den sub-tropischen en 

warmen gordel hebben nog steeds de bovenhand. Het amerikaansche 

karakter van den plantengroei treedt klaar en duidelijk op den voor- 

grond. ; 

In de pliocene flora verdwijnen de tropische typen volkomen; men 

treft evenwel hier nog sub-tropische soorten aan. De planten van de 

warme luchtstreek zijn het sterkst vertegenwoordigd; die van den ge- 

matigden gordel treden op in steeds aanzienlijker aantal. Het ameri- 

kaansch karakter is ook hier nog steeds duidelijk zichtbaar. 

In de quaternaire flora eindelijk zijn de sub-tropische soorten en 

die van de warme luchtstreek volkomen verdwenen, zelfs in Italië. De 

planten zijn voor het meerendeel dezelfde, die tegenwoordig in die streken 

gevonden worden. Slechts enkele exotische typen bevinden zich onder 

haar, en hier en daar treedt nog een amerikaansche vorm op. 

Men ziet dus ten slotte op welke wijze in den loop der tijden de 

tegenwoordige flora de tropische eocene heeft opgevolgd: hoe langza- 

merhand eerst de vormen van de warme, later die van de gematigde 

luchtstreek zich hebben gevoegd bij de tropische vormen, die in gelijke 

verhouding op den achtergrond traden en eindelijk verdwenen, zoodat 

de nieuwere vegetatie geheel uit hunne mededingers is samengesteld. 

Men ziet ook hoe de zaak hierop neerkomt, dat het aanvankelijk de 

indo-australische typen zijn, die de fora van midden-Europa uitmaken ; 

aangezien evenwel de allengs daarnevens optredende vormen een sterk 

sprekenden amerikaanschen trek hebben, verkrijgt de plantengroei, naar- 

mate zij zich uitbreidt, meer en meer een amerikaansch karakter , het- 

welk op zijne beurt op den achtergrond treedt, om in het quaternaire 

of diluviaansche tijdvak bijna geheel te verdwijnen. 

De studie zoowel van de fossiele dieren als van de uitgestorven planten 

noopt ons ten slotte het besluit te trekken, dat gedurende het tertiaire 

tijdvak het klimaat van ons werelddeel veel warmer was dan tegen- 

woordig, en ongeveer overeenstemmende met dat van de zuidelijke 

gewesten van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika en wel bepaal- 

delijk van Louisiana. In de verschillende onderdeelen van het tertiaire 

tijdvak was evenwel het klimaat van een zekere streek niet hetzelfde, 

en omgekeerd hadden verschillende streken in een bepaalde periode een 

ongelijk klimaat. Gemiddeld zal op een gegeven punt in Europa de 
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gemiddelde temperatuur nu dertien of veertien graden Celsius lager 

zijn dan zij op dezelfde plaats was tijdens de bovenste eocene periode ; 

gedurende de onderste miocene periode was de warmtegraad slechts 

negen graden hooger; tijdens de bovenste miocene zeven graden en 

tijdens de pliocene periode slechts drie graden hooger dan op dezelfde 

plaats tegenwoordig het geval is. Het is er echter verre af dat op 

verschillende plaatsen in Europa in dezelfde periode een gelijke warmte- 

graad zou hebben geheerscht; men kan ook in het tertiaire tijdvak 

gordels onderscheiden naar de verdeeling van de warmte. Alle onder- 

zoekingen van OSWALD HEER en van anderen, en vooral de leerrijke 

studie van de fossiele planten in IJsland, hebben bewezen dat toen 

ten tijde de verdeeling van de warmte over de aarde ongeveer op 

dezelfde wijze plaats greep als tegenwoordig het geval is. 

HARDHEID DER TERMIETEN-WONINGEN, 

Men weet reeds lang dat door termieten in de binnenlanden van 

Afrika gebouwde, heuvelvormige nesten eene buitengewone hardheid 

en vastheid hebben, zoodat zij niet zelden de plaatsen zijn waarop de 

buffels staan, die de wacht houden. Een nieuw bewijs daarvan is on- 

langs medegedeeld door den heer 5. caLrou, die op zijne reis in Brazilie, 

in de vlakten, welke zich ter weerszijden van de zich in de Parano 

uitstortende Arroyo del Bey uitstrekken, talrijke, niet zeer groote ter- 

mieten-woningen zag, die zich als kleine, 25 tot 30 centimeters hooge 

heuveltjes boven den bodem verhieven. Noch hij zelf noch de hoeven 
van zijn paard lieten daarop eenigen indruk achter. Hij lostte er op 
9 meters afstand zijn geweer op, dat geladen was met hagel n° 6. 
Het eenige uitwerksel was, dat de dicht opeen gehoopte hagel , tot op 

ongeveer 2 centim. diepte, een klein gedeelte van den wand vernielde 
en tot stof deed verstuiven. Al de hagelkorrels werden aan den voet 

der massa teruggevonden; zij waren misvormd, eenige tot dunne 

plaatjes geworden. Op een andere termieten-woning schoot hij op tien 
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passen zijn met een kogel geladen geweer af. De kogel drong er in tot 

op eene diepte van 15 centimeters, doch was daarbij zelf veranderd 

in een biconvexe lens, die slechts half zoo dik was als de oorspron- 

kelijke middellijn. 

Slechts met veel moeite gelukte het hem deze woningen te openen. 

Hij beproefde het eerst met een mes, maar na een kwartier uurs hard 

werken had hij niet meer dan eene groeve van 7 tot 8 centimeters diep 

gemaakt en was toen zoo moede en badende in zijn zweet, dat hij het werk 

moest opgeven. Alleen met een bijl gelukte’ het hem door verscheidene 

goed gerichte slagen de woning in vier of vijf stukken uiteen te doen 

springen. Zoo opende hij er achtereenvolgens een tiental. Het bleek 

toen dat het inwendige der woning evenzoo was ingericht als reeds 

sedert lang van elders bekend is. Er bevonden zich daarin tallooze 

holten en gangen, die binnenwaarts ruimer werden en alle door ter- 

mieten, arbeiders en soldaten en hunne larven, bewoond werden. In een 

der binnenste grootere holten werd de koningin, de algemeene moe- 

der der kolonie, aangetroffen. (Journal de Zoologie, 1877, T. VI, p. 392). 

HG. 
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A. VAN OVEN. 

(Vervolg en slot van blz, 77). 

II. 

VERBAND TUSSCHEN ZONNEVLEKKEN EN WIND EN REGEN. 

De weêrsgesteldheid op onze aarde, de hevigheid der winden, de 

hoeveelheid en talrijkheid der regens moeten, volgens al het voorgaande, 

afhankelijk zijn van den toestand der zon en van haren stand met 

betrekking tot onze aarde. Wij weten dan ook werkelijk dat de meteo- 

rologische toestand des nachts, als de zon onder onzen horizon is, geheel 

anders is dan over dag. Is des daags de grond en de dampkring ver- 

warmd en is er uit zee en rivieren water verdampt, des nachts koelt 

zij weêr af, de aarde verliest hare warmte door uitstraling, en een 

neêrslag van waterdamp onder den vorm van dauw is daarvan het 

gevolg. Ben tweede bewijs hoezeer het weder van de zon af hangt, levert 

ons de afwisseling der jaargetijden: het eenvoudig feit dat de zon ons 

elk etmaal gedurende acht uur beschijnt in plaats van zestien, en dat 

zij op den middag, d. i. op het oogenblik van haar hoogsten stand, 

slechts 14 graden boven onzen horizon stijgt (21 Dec.) in plaats van 

61 (zooals in Juni), veroorzaakt alle verschillen tusschen winter en 

zomerwefr, 



98 DE ZON EN DE AARDE. 

Bleef de zon wat hare uitstraling betreft voor het overige volkomen 

dezelfde, wij zouden geen andere veranderingen in het weder kunnen 

verwachten; maar zijn er verschijnselen die er op wijzen dat de zon 

het eene jaar meer warmte geeft dan het andere, dan is het geen ge- 

waagde vooronderstelling dat men den terugslag dier veranderingen ook 

in het weder zal moeten bespeuren. Nu zijn er waarnemingen, die de 

veranderlijkheid der zon boven allen twijfel verheffen, en wij konden 

dus vermoeden dat daarmede ook veranderingen in het weder gelijken 

tred zouden houden. Over de wijze waarop de verschijnselen in den 

dampkring van de veranderlijkheid der zon moeten afhangen valt à 

priori niet veel te zeggen. Wind en regen hebben als eerste oorzaak 

de verwarming der aarde door de zon; daaruit kan men echter niet 

het besluit trekken dat hoe meer warmte de zon op zekeren dag uit- 

zendt het des te meer regenen en des te harder waaien zal; die conclusie 

immers zou ten eenemale valsch zijn. Wat b. v. den regen betreft zal 

er door meer warmte meer water verdampen, maar omdat het warmer 

is, zal die damp ook damp kunnen blijven en met den passaatwind 

meêgevoerd niet zoo spoedig als regen neerslaan; bovendien zal de 

verdunning der lucht aan den evenaar grooter en zullen de passaatwinden 

dus sterker zijn en die dampdragende lucht sneller meêvoeren. In het 

omgekeerde geval verdampt minder water, en is er dus een kleiner 

regenvoorraad voorhanden; de passaat is dan echter zwakker, de damp 

wordt dus minder weggevoerd van de plaats waar hij werd opgenomen, 

en er kan weêr spoediger een daling van temperatuur ontstaan , waar- 

door die damp water wordt. Bovendien zouden wij moeten weten 

wanneer de zon meer warmte geeft, in de periode dat zich vele of in 

die waarin zich weinig vlekken vertoonen; en tot onzen spijt zijn wij 

tot de bekentenis genoodzaakt dat wij omtrent dit punt, dat in die 

zaak van het grootste belang is, nog in het duister verkeeren. Het is 

namelijk onmogelijk om met zekerheid te beslissen of de zon, wanneer 

zij met vlekken bedekt is, meer of minder uitstraalt dan in het omge- 

keerde geval; en daarom is het niet alleen onmogelijk vooruit te bepalen 

welke gevolgen der zonnevlekken men op aarde zal waarnemen, maar 

zelfs wordt de verklaring der waargenomen verschijnselen door deze 

omstandigheid hoogst moeielijk. Wij verlaten daarom het gebied der 

bespiegeling, om de resultaten der waarneming te bespreken. 

Somwasr te Dessau heeft na lange jaren van waarneming der zon, 

gevonden dat het aantal vlekken op de zon aan een periodieke veran= 
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dering onderhevig is. Zijn er een jaar zeer weinig nieuwe vlekken 

ontstaan, dan is hun getal het volgend jaar grooter en neemt van jaar 

tot jaar toe tot het ongeveer in het vijfde jaar een maximum bereikt, 

om daarna van jaar tot jaar weêr af te nemen en, na ongeveer elf 

jaar na het eerste minimum, weder een minimum te worden; de vol- 

gende getallen zullen dit duidelijker maken. 

Jaartal. Vlekken 

WSR dorre BELT ree vamrkok | maximum- 

KSA ne N Ie Jorn VOB LK ern 2D periode. 

ERO mend tac bast ld0 hae 195. 
WS ee ofistactoscron kben iSt | minimum- 

bORr nen arme nedszant. don 

WSE end armand ashlahki Dd \ 

MS ROn maren dvi Forner arken zo BA | 

Seema ost enker cnhorkdes 

VSS erdee an iem atlas 2 | 

periode, 

gemidd. 56, 

maximum- 

periode. 

gemidd. 296, 

L&R Re sedan tear anr 1ocbS 

184 wiinve roes dork: oid periode. 

bSAAs lieten ab aur JleT--D2 gemidd. 51. 

| minimum- 

154: ware tlaste.ne and | maximum- 

| 
1848, kre rare sid seuse bl880 periode. 

ASO ven beans: euusl. ao 238 gemidd. 275. 

1854 nnn ve vshiotroybd minimum- 

1S5Derre oo soleantidoarm 8 periode. 

L8bOrie manne dloven 134 gemidd. 46. 

DE end on va tale La 0D maximum- 

LSO, oderatdonaier ms SLM periode. 

KSO rab erme woastiehn204: gemidd. 206. 

RSOB etten ierse. heb 4D | minimum- 

WE bats talen ‘tens goo HA periode. 

BB rabi sedod, maud 135 gemidd. 59, 

A maximum- 

BME kerr er e0c403 | 

Ee. coel aten: cl: 27 b 

periode. 

gemidd. 299, 

Deze getallen spreken voor zich zelven; een geregelde stijging en 
daling is hier niet te miskennen, en het is boven allen twijfel verheven 
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dat perioden, waarin een groot aantal zonnevlekken op de zon ontstaan, 

afwisselen met periodes waarin dat aantal gering is; het tijdsverloop 

tusschen de opvolgende maxima blijft niet constant, en is ook niet gelijk 

aan dat tusschen de opvolgende minima. Neemt men niet, zooals ik ge- 

daan heb, minima- en maxìima-perioden van drie jaar, maar de jaren 

zelven waarin het aantal vlekken telkens het grootst en het kleinst 

was, dan vindt men: 

1828 met 225; 1837 met 333; 1848 met 330; 1860 met 210 en 

1870 met 403 als maximum-jaren; en 1833 met 33; 1843 met 84; 

1856 met 34; (1855 met 38); en 1867 met 17 als: minimum-jaren. 

Het tijdsverloop tusschen de opvolgende maxima is 9, 11, 12 en 10, 

gemiddeld 10!/, jaar; dat tusschen de opvolgende minima 10, 18 en 11, 

gemiddeld 11'/,; het tijdsverloop tusschen een maximum-jaar en het 

daaropvolgend minimum is gemiddeld 6!/, jaar, terwijl een minimum 

na ongeveer 4 jaar reeds weêr door een maximum gevolgd wordt. 

Zonder in een onderzoek te treden naar de oorzaken die tot deze 

periodieke verandering in de wervelbewegingen op de zon aanleiding 

kunnen geven, staat het dus voor ons vast, dat er op dat hemellichaam 

perioden elkaâr afwisselen, waarin het zeer weinig vlekken vertoont of 

met een groot aantal bedekt is. Telt men de getallen 195, 296, 275, 

206 en 299 uit onze tabel bij elkaâr en deelt men de som 1271 door 

5, dan krijgt men een gemiddeld aantal van 254 zonnevlekken voor 

elk jaar der maximum-periode, en langs een dergelijken weg slechts 

53 voor elk jaar der minimum-periode. | 

Laat ons nu zien of men in verschijnselen op onze aarde dergelijke 

perioden kan ontdekken, die een gevolg kunnen zijn van den invloed 

dezer afwisseling. 

Het langst bekend, het zekerst en misschien het minst verklaard is 

een dergelijke periode in de veranderingen van den stand der magneet- 

naald, Algemeen bekend is het, dat een vrij opgehangen magneet een 

bepaalden stand aanneemt; dat een zijner polen met eenige afwijking 

naar het noorden, de andere naar het zuiden gericht is, en dat de 

naald, wanneer men haar uit dien stand brengt, na eenige schomme- 

lingen er weêr in terug keert. Voor een oppervlakkig toeschouwer blijft 

deze naald, als men haar aan zich zelve overlaat, onbewegelijk staan; 

hangt men haar echter zóó op, dat haar minste beweging met het 

gewapend oog waargenomen en gemeten kan worden, dan bemerkt men 

dat zij bijna nooit in rust ís; elken dag volbrengt zij een schommeling 
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om haar stand van evenwicht, waarvan de wijdte echter zoo klein is 

dat men haar met het bloote oog niet waarnemen kan. De schommeling 

begint ’s morgens vroeg, bereikt na den middag haar grootste westelijke 

afwijking, en keert dan langzamerhand naar haar eersten stand terug ; 

bovendien is de magneet nog onderhevig aan plotselinge storingen, die 

het sterkst zijn als er noorderlicht wordt waargenomen. Vele natuur- 

kundigen hadden opgemerkt dat de grootte van de dagelijksche schomme- 

ling der magneetnaald niet altijd dezelfde is, en dat ook niet elk jaar 

de plotselinge storingen even talrijk en hevig zijn. Zoo had men voor 

die schommelwijdte in 1784 een boog van bijna 10 minuten, in 1787 

een ter grootte van 15 minuten gevonden. Lamont te Munchen komt de 

eer toe het eerst gevonden te hebben dat de grootte dezer magnetische 

veranderingen even regelmatig toe- en afneemt als het aantal zonnevlek- 

ken; in 1843 was zij een minimum geweest, in 1848—49 een maximum, 

en latere waarnemingen hebben overtuigend bewezen dat in de perioden , 

waarin de zonnevlekken haar maximum bereiken, ook de schommelingen 

der magneetnaald het grootst en de storingen het hevigst zijn, en om- 

gekeerd het kleinst in de periode der minste zonnevlekken. Daarbij 

valt nog iets op te merken, dat niet van belang ontbloot is, n.l dat 

de perioden der magnetische veranderingen altijd iets achterblijven bij 

die der zonnevlekken. Zoo liep een zonnevlek-tijdperk van September 

1855 (minimum) tot Maart 1867 (minimum), terwijl het overeenkomstige 

tijdperk van magnetische verandering in Februari 1856 een aanvang 

nam en in Augustus 1867 eindigde. 

Het feit dezer overeenstemming bestaat, maar de verklaring is nog 

niet gegeven; de opmerking dat de perioden der magnetische veran- 

deringen volgen op die der zonnevlekken wijst er op, dat de eerste een 

gevolg zijn van de laatste. | 

Eene andere periodiciteit, waar eerst veel later op gewezen is en toch 

zeer de aandacht waardig, heerscht er in de talrijkheid en hevig- 

heid der orkanen in de Indische zee en in den Atlantischen oceaan. 

Dr. meLpRUM, directeur van het observatorium te Mauritius, kwam op 

het denkbeeld dat in een periode, waarin de zon minder of meer warmte 

uitstraalt, er ook een overeenstemmende verandering moet bestaan in 

de bewegingen onzer atmosfeer. Hij ging daarom de orkanen na, die 

in de jongste vijf en twintig jaren in de Zuid-Indische zee gewoed 

hadden en vond deze het talrijkst en hevigst in de periode waarin het 

aantal zonnevlekken zijn maximum bereikt. 
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Zoo vond hij in perioden van het grootst aantal zonnevlekken : 

1848 | 1859 | 1871 

1849 26 orkanen. 1860 | 39 orkanen. 1872 ) 36 orkanen. 

1850 1861 1873 \ 
en in de minimum-perioden der zonnevlekken : 

1855 1866 | 

1856 \ 18 orkanen. 1867 ; 21 orkanen. 

1857 1868 | 

In elk maximum-jaar dus gemiddeld ruim 11 en in elk minimum- 

jaar gemiddeld zes; de jaren van de meeste zonnnevlekken, 1860, 1871 

en 1848, overtreffen in aantal en kracht der orkanen de minimum- 

jaren 1856 en 1867; in 1848 alleen vindt men zes hevige orkanen, in 

1856 slechts één; in 1860 weder zeven, in 1867 geen en in 1872 zes. 

Van 1853 tot 1856, een minimum-periode wat de zonnevlekken betreft, 

had er te Mauritius geen orkaan gewoed, evenmin van 1864 tot 1867. 

Dr. unter heeft bij het bespreken van deze waarnemingen en die van 

PoEY, welke een dergelijk resultaat in West-Indie verkreeg , van de mee- 

ning uitgaande dat de kennis van perioden in het heerschen van stormen 

en orkanen van groot nut kan zijn voor den wereldhandel, op de offi- 

cieele lijsten van de Lloyd nagegaan de schipbreuken in de opvolgende 

jaren; hij geeft lijsten van Engelsche schepen in het bijzonder en van 

verloren schepen in het algemeen. Hij vond het verlies van geassu- 

reerde Britsche schepen in twee jaren der maximum-periode 17!/, 

pCt. grooter dan in twee jaren der minimum-periode; dat ver- 

schil bedroeg 15 pCt. voor verloren schepen in ‘t algemeen. Als 

hij de periode van elf jaar in drie groepen verdeelde, waarvan de eerste 

vier jaren omvat van het kleinst aantal zonnevlekken, de tweede vier 

jaar van een middelmatig aantal en de derde drie jaar van het maxi- 

mum, dan staan de getallen, die de schipbreuken van schepen van 

Groot-Brittanje en lerland in die tijden voorstellen, tot elkaâr als 11,1 

tot 11,9 tot 12,5, terwijl voor alle verloren schepen die verhouding 8,6 

tot 9,2 tot 9,5 is. Deze verschillen zijn niet zoo gering als zij schij- 

nen, daar in de periode van het grootst aantal zonnevlekken het ver- 

lies ongeveer een achtste grooter was dan in de minimum-periode, 

Zeker is het dat deze statistiek, in verband met de waarnemingen, 

omtrent de orkanen zelven, de waarschijnlijkheid van het bestaan eener 

elf-jarige periode in de talrijkheid en hevigheid der stormen meer 

waarschijnlijk maakt. 
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Van orkanen tot regen is de overgang niet meer dan natuurlijk. 

Voordat wij echter de waarnemingen omtrent de regenhoeveelheden 

bespreken, moeten wij den lezer opmerkzaam maken op de omstan- 

digheid dat de hoeveelheid regen die in een jaar op een plaats valt, 

afhankelijk is van vele plaatselijke omstandigheden. Bestaat er een 

periode die van de zon afhangt, dan zullen sommige localiteiten waar- 

schijnlijk veel gunstiger zijn dan andere, om een algemeene wet als 

deze te doen kennen; immers kunnen op sommige plaatsen de locale 

omstandigheden zoo sterken invloed op de hoeveelheid regen uitoefenen , 

dat zij de gevolgen van den zwakkeren algemeenen invloed geheel 

verbergen. Vindt men dus op deze of gene plaats waarnemingen die 

niet sluiten met de periode, die men uit waarnemingen op andere 

plaatsen opmaakt, dan bewijst dit nog niets tegen het bestaan der 

algemeene wet; vooral niet wanneer men door de ligging dier plaatsen 

de afwijking eenigszins verklaren kan. 

De meergemelde Dr. meupruM deelde in 1872 drie reeksen van waar- 

nemingen mede op verschillende plaatsen volbracht, te Brisbane, 

Adelaïde en Port-Louis. Van 1889 tot 1860 was de gemiddelde hoe- 

veelheid regen te Adelaïde (in Eng. duimen) 21,8 per jaar; de geringste 

hoeveelheid in 1859 bedroeg 14,8, de grootste in 1851 daarentegen 

30,6; het laatste jaar is twee à drie jaar na dat van de meeste zonne- 

vlekken, terwijl 1859 een jaar vóór dat van het minimum der zonne- 

vlekken is. Groepeert men de jaren echter weêr in drietallen tot 

maximum- en minimum-perioden, dan vindt men 

te Adelaïde: 

1842 20,3 gemiddeld. 

1845 17,2 | 18,1 minimum-periode der zonnevlekken. 

1844 16,9 

1847 27,6 | 

1848 19,7 ‚ 24,2° maximum „ q ú 

1849 25,45 | 

1855 28,1 

1856 24,9 ( 25,1 minimum á j Lb 

1857 21,2 | 
te Brisbane: 

1860 54,6 

1861 69,4 \ 50,8 maximum-periode der zonnevlekken. 

1862 233 | 
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te Brisbane: 

1866 37.2 

1867 61 44,7 minumum-periode der zonnevlekken. 

1868 36 | 
1869 54,4 | 

1870 79,1 

1871 45,4° 

59,6 maximum 4 he à 

te Port-Louis: 

1855 42,7 

1856 46,2 \ 44,1 minimum-periode der zonnevlekken. 

1857 43,4 | 
1859 56,9 | 

1860 45,2 

1861 68,7 

1866 20,6 | 

1867 36 

1868 64,2 | 

1869 45,6 | 

1870 45,6 ; 

1871 41,6 | | | 
De bekende engelsche sterrekundige LocKYER, die reeds door deze 

cijfers overtuigd was, voegt er nog eenige waarnemingen bij aan de 

Kaapstad en te Madras volbracht, waaruit hij in de periode waarin 

zich het grootst aantal vlekken op de zon vertoont, voor de Kaapstad 

een gemiddelde hoeveelheid regen 28, in de minimum-periode slechts 

20 vindt; van Madras wist hij maar één minimum tijdens de mini- 

mum-periode der zonnevlekken van 1843 en een maximum om en bij 

1848, het eerste ten bedrage van 42 eng. duimen het tweede van 58. 

Wij willen onze lezers niet vermoeien met alle tabellen die wij 

zouden kunnen mededeelen en waaruit met meer of minder zekerheid 

overeenstemming blijkt tusschen de perioden waarin op sommige plaat- 

sen de meeste of minste regen valt en die van het grootste en het 

kleinste aantal zonnevlekken. Toch moeten wij nog eenige belangrijke 

reeksen van waarnemingen opsommen, maar ook hierbij den lezer 

waarschuwen, niet te verwachten dat overal en altijd de hoeveelheid 

regen en het aantal zonnevlekken gelijken tred zullen houden, in dien 

zin dat volmaakt in hetzelfde jaar, waarin de meeste of de minste 

vlekken zich vertoonden ook de regen een maximum of minimum was ; 

56,9 maximum 5 A = 

40,3 minimum 

41,3 maximum k : k 
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men mag al zeer tevreden zijn als de gemiddelde hoeveelheden van 

een groot aantal maximum-perioden aanzienlijk meer bedraagt dan 

het gemiddelde van een aantal perioden van minimum-zonnevlekken, 

want daardoor leert men een algemeene wet kennen, waaraan, ten 

minste over een gedeelte van den aardbol, de hoeveelheid regen onder- 

worpen is, en dat is meer dan men tot nog toe wist. Wij weten dat 

er een periode is in het aantal zonnevlekken; wij weten dat dit wijst 

op een verandering in de warmte en uitstraling der zon; wij vermoe- 

den dat er daarom een overeenstemmende verandering zal zijn in de 

temperatuur, den wind en den regen op onze aarde. Vinden wij nu 

op de groote meerderheid der plaatsen, waar de hoeveelheid regen 

gedurende een lange reeks van jaren gemeten is, werkelijk ook hierin 

een periode van maximum en minimum, dan is dit een bevestiging 

van ons vermoeden, en dan wordt dit niet den bodem ingeslagen, 

wanneer op sommige plaatsen, om locale redenen, de waarnemingen 

deze periode niet toonen. 

In het begin van 1877 maakte Dr. munter, Director-General of 

statistics in Engelsch-Indie, een stuk publiek met de registers van de 

regenhoeveelheden jaarlijks te Madras gevallen, van 1818 tot 1877; 

hij verdeelde de jaren in groepen van elf jaar en vormde uit elke 

groep een kleinere groep jaren, waarin de regenhoeveelheid een maxi- 

mum was en een andere waarin deze het kleinst was; de eerste stemde 

overeen met een maximum-periode der zonnevlekken, de laatste met een 

minimum-periode. De gemiddelde hoeveelheid regen per jaar was 48,5 eng. 

duimen, verkregen door de 64 hoeveelheden bij elkaâr te tellen en door 64 

te deelen; de gemiddelde hoeveelheid der maximum-groep was 53,4, die 

der minimum-groep 41,6. Zoekt men uit zijn tabel den regen voor de be- 

kende jaren der maximum- en minimum-zonnevlekken, dan vindt men: 

Eng. duimen: 

minimum-zonnevlekken 1833 87,1 

maximum ei 1837 49,3 

minimum p 1843 50,3 

maximum Pr 1848 54,8 

minimum De 1856 47 

maximum Ke 1860 27,6 

minimum n 1867 24,4 

maximum n 1870 74,1 

minimum be 1876 21,5. 
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De jaren 1843 en 1860 weêrspreken de theorie, daar 1845, dat een 

minimum moest zijn, betrekkelijk groot, 1860, dat een maximum 

moest zijn, klein is. Om een juist oordeel te vellen, zou men echter 

die jaren moeten vergelijken met de voorafgaande en volgende, of 

nog liever neme men het gemiddelde der jaren 1833, 1843, 1856, 

1867 en 1876 en vergelijke dat met dat van 1837, 1848, 1860 en 

1876; voor het eerste vindt men dan 36 voor het laatste 51,4, waar- 

tusschen een zeer beslist verschil bestaat. Neemt men, zooveel moge- 

lijk met behoud der elf-jarige periode, de jaren waarin de hoeveelheid 

regen het grootst en het kleinst was of ten minste veel grooter of kleiner 

dan in de onmiddellijk voorafgaande en volgende jaren, dan vindt men: 

Eng. duimen, 

In 1818 76,25 maximum zonnevlekken. 

„ 1825 26,6 minimum 5 

1827 88,4 1828 maximum ö 

„ 1832 18,4° 1833 minimum À 

„ 1842 36,5 1848 minimum El 

„ 1847 81 1848 maximum ie 

‚… 1855 32,3 1856 minimum ee 

‚0859 55,1 1860 maximum oe 

„ 1867 24,4 minimum ns 

„ 1870 74,1 maximum 4 

41876 21,5 minimum sn 

De overeenstemming der perioden is ook na het inzien van deze 

tabel niet te miskennen; toch valt daarbij iets in het oog, dat een 

vreemden indruk maakt en dat ik ook bij een andere groepeering van 

cijfers bewaarheid heb gevonden, namelijk dat vele maxima en minima 

der regenhoeveelheden hier de maxima en minima der zonnevlekken 

een jaar voorafgaan; — ware dit zoo, dan zou het eerste moeielijk een 

gevolg van het laatste kunnen zijn; dan was er door deze onderzoe- 

kingen wel eenige samenhang tusschen de variatiën der hoeveelheid re- 

gen en der zonnevlekken waarschijnlijk, zoodat zij b. v. beide gevolgen van 

een zelfde oorzaak konden zijn, maar niet zóó dat de verandering in 

den regen een gevolg kon zijn van de meerdere of mindere zonnevlek- 

ken. — Dit daarlatende, in de hoop dat verdere waarnemingen het 

zullen ophelderen, constateeren wij dat ook deze reeks een elfjarige 

periode aantoont in de hoeveelheid regen te Madras. 

Korten tijd later maakte HUNTER waarnemingen openbaar, waaruit 
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bleek dat dezelfde periode, die hij te Madras had opgemerkt, ook op 

andere plaatsen bestond, die door verschillende deelen van denzelfden 

oceaan geïnfluenceerd werden. Opmerking verdient dat HUNrER deze 

waarnemingen mededeelt naar aanleiding van talrijke verzoeken om 

inlichting, die hij ontving, omtrent de kansen op regen in de districten 

van Madras gedurende de mousson van het najaar van 1877 en in 

verband daarmeê omtrent de uitzichten van den hongersnood in Indie. Ik 

haal dit alleen aan om te laten zien hoeveel indruk het aangetoonde ver- 

band en de mogelijkheid om daardoor misschien iets omtrent het we- 

der te kunnen voorspellen, reeds op velen schijnt gemaakt te hebben. 

Zijn mededeeling geldt, behalve Madras, nog Bombay en de Kaap 

de Goede Hoop; hij neemt van elken cyclus van elf jaar eenige bij 

elkaâr en vindt: 

te Madras. aan de Kaap. te Bombay. 

regen in eng. duimen. 

In het le en 2e ... 42,1 21 68 Min. zonnevl. 

ede en. 4e... … 49,1 23,9 67,4 

 waevefs 6e …… … 54,6 28,1 11,2 MX 

eren Se... DA 27,8 19,8 

Ben rde en 10e, .. 49 23,3 76,4 

Pe CGN 87 21,2 70,8 NDE 

Neemt men in aanmerking dat deze getallen gemiddelden zijn uit 

een groot aantal elfjarige perioden (te Madras van 18138 tot 76, aan 

de Kaap van 1842 tot 1870 en te Bombay van 1817—76), dan zal 

men moeten erkennen dat de gang veel bewijst voor het verband 

tusschen het aantal zonnevlekken en de hoeveelheid regen; immers 

neemt op de drie stations de hoeveelheid regen regelmatig toe van de 

periode van het kleinst aantal zonnevlekken tot die van het maximum, 

om later weer geregeld af te nemen; te Madras en aan de Kaap vindt 

men ook het minste regen in het minimum-jaar en het meest in ket 

Jaar waarin het aantal zonnevlekken een maximum was; alleen Bom- 

bay blijft wat achter en daar wordt èn minimum èn maximum van 

den regen ook iets later bereikt dan dat der zonnevlekken. Ondertus- 

schen is het verschil tusschen minimum en maximum daar ook veel 

geringer: te Madras bedraagt dit 17,6 op 37, d.i. bijna de helft; aan 

de Kaap 7 op 21,2 bijna een derde; te Bombay 12 op 67 d. i. iets 

meer dan een zesde. 
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Dit alles zou ons er toe leiden aan te nemen dat er geen redelijke 

twijfel kan bestaan, dat althans in de keerkringslanden de hoeveelheid 

regen toe- en afneemt met het aantal vlekken dat zich op de zon ver- 

toont, ware het niet dat ongeveer een jaar geleden p, DOUGLAS ARCHI- 

BALD andere resultaten had publiek gemaakt, gegrond op regenwaar- 

nemingen te Calcutta van 1887 tot 1876. Bij een eerste lezing zou 

men meenen dat er een onoplosbare strijd bestaat tusschen de resulta- 

ten van DOUGLAS ARCHIBALD en de tot hiertoe medegedeelde, daar hij 

begint met de mededeeling dat de winterregens te Calcutta een maxi- 

mum bereiken in de jaren waarin het aantal zonnevlekken het kleinst 

is, en omgekeerd, terwijl wij hebben trachten aan te toonen dat de 

totale hoeveelheid, die in een jaar valt, juist een maximum is in de 

jaren van de meeste zonnevlekken. 

De hoeveelheid regen in den winter gevallen bedroeg in de veertig 

jaar van 1837 tot 1876 gemiddeld 5,4, terwijl hij 

in de jaren van het min. zonnevlekken, ..... 6,4 waarnam, 

in’ de twee volgende : SVME Re dal 5,9 À 

in twee jaren van de maximum periode ..... 4,4 } 

en in het elfde jaar, dus het volgend minimum 8,5 5 

Deze mededeeling werd echter weldra aangevuld door een andere, waar- 

uit bleek dat ook in Calcutta de totale hoeveelheid regen ’s jaars den- 

zelfden gang volgt als te Madras, maar dat hier een nieuwe bijzon- 

derheid gevonden was, die voor de verklaring van het verband tusschen 

regen en zonnevlekken van het hoogste belang is. Reeds bij zijn eerste 

mededeeling uitte ARCHIBALD het vermoeden dat deze bijzonderheid 

dat de winterregens een tegengestelde periode hebben, niet veel zui- 

delijker dan Calcutta zal opgemerkt worden, maar daarentegen nog 

duidelijker zal blijken in de noordelijker streken, meer in de nabijheid 

van het Himalaya-gebergte. 

Werkelijk werd hij hierin bevestigd door zijne verdere meren 

en ook door mededeelingen van mrLL, een weerkundige in de noord- 

westelijke provinciën van Engelsch-Indië. In een officieel verslag aan 

de regeering had urv geconstateerd dat in de jaren waarin de zon 

het grootst aantal vlekken vertoont, des zomers meer en des winters 

minder regen valt dan de gemiddelde hoeveelheid, terwijl in jaren 

waarin het aantal zonnevlekken een minimum is, er juist des zomers 

minder en ’s winters meer regen valt. In dat stuk zegt hij: 

“Ik heb sedert 1861 de hoeveelheid regen nagegaan te Benares, Al- 
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lahabad, Agra, Baresly, Roorkee, Dehra, Muilsvorie en Nuini Tal, 

en ik bevond gemiddeld de totale jaarlijksche hoeveelheid in een pe- 

riode van het maximum der zonnèvlekken (1861, 1869, 1870, 1871) 

ongeveer 14 percent boven het gemiddelde van alle jaren, en in de 

minimum-periode 1866, 67, 68 ongeveer 4 percent daar onder. Be- 

schouwt men echter alleen den winterregen, dan is deze in de peri- 

ode van het maximum der zonnevlekken 21 percent beneden het ge- 

middelde en in de minimum-periode 20 percent er boven.” 

Nu is het waar dat de veelheid der stations hier in compensatie 

moet gelden voor de schaarschheid der waarnemingen, die zich slechts 

over één periode uitstrekken; maar ARCHIBALD is er in geslaagd ook 

registers te bemachtigen van perioden vóór den Indischen opstand, 

daar gedurende dien tijd van oorlog en verwarring niet veel waarne- 

mingen gedaan zijn, en ook deze zijn in volkomen overeenstemming 

met de gevonden wet; de tabellen, die hij van Calcutta en Dehra op- 

geeft, geven in een minimum-periode der zonnevlekken een zeer be- 

slist maximum voor den regen van December tot April, terwijl hij 

voor den zuid-west mousson van Juni tot November 82,6 eng. duim 

regen vindt voor de jaren waarin er een maximum van zonnevlekken 

is, en slechts 62,1 voor de jaren van het minimum. 

Uit dit alles meenen wij het besluit te mogen trekken dat de waar- 

nemingen in Indië geleerd hebben, dat maximum en minimum van zon- 

nevlekken samen gaan met een maximun en minimum van regen over 

het geheele jaar, maar dat in Noord-Indië de hoeveelheid regen des 

winters in de jaren van! het minimum der zonnevlekken die in de jaren 

van het maximum overtreft, en omgekeerd in de jaren van het ma- 

ximum der zonnevlekken de zomerregens het sterkst zijn. 

De waarnemingen, die wij voor gematigde luchtstreken gevonden 

hebben, zijn geheel onbevredigend; alleen schijnt het vrij zeker dat het 

water in de groote meeren van Noord-Amerika het hoogst staat, eenige 

jaren na de periode van het minimum der zonnevlekken, en heeft 

SCHUSTER een lijstje gegeven van de beste wijnjaren in Duitschland, die 

vrij merkwaardig overeenstemmen met die waarin het aantal zonne- 

vlekken een minimum is. Wij laten het hier volgen. 

Minim. zonnevlekken, Beste wijnjaren. 

erdee Rn 1784. 

LS Be veen: bec — 
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Minim. zonnevlekken. Beste wijnjaren. 

WSR tk and ci lartenk 1822, 

EN eas LOD 

USAE ea ka 2 ande eld 1846. 

1857 arie e „1857 

ir er re 1868 

Vindt men het jaartal zelf niet steeds overeenstemmend, men neme 

in aanmerking dat schaarschheid van zonnevlekken zich niet tot één 

jaar bepaalt, maar dat men perioden heeft waarin het aantal zonne- 

vlekken gering is en andere waarin het groot is, en de eerste dezer 

perioden stemmen vrij wel overeen met de goede wijnjaren. Een poging 

om verband te vinden tusschen de zonnevlekken en de cholera-epide- 

mieën gaan wij met stilzwijgen voorbij, omdat zij ons mislukt schijnt. 

Hoe zullen wij dit alles nu verklaren? Moeten wij ons bepalen tot 

de eenvoudige waarneming en het aan den tijd overlaten om een ant- 

woord te vinden op de vraag: van waar dit verband tusschen zonne- 

vlekken en de jaarlijksche hoeveelheid regen? Van waar de tegenstrij- 

digheid in sommige streken tusschen de wet die de hoeveelheid zomer- 

en winterregen schijnt te volgen? Of kunnen wij een poging wagen 

om de oorzaak van dit verband eenigermate op te sporen? Het ant- 

woord daarop moet voor een groot deel samenvallen met het antwoord 

op die andere vraag: hoe is het met den gang der temperatunr gedu- 

rende de perioden van het maximum en die van het minimum der 

zonnevlekken, want de hoeveelheden regen zullen in de eerste plaats 

afhankelijk zijn van stijging en daling van temperatuur in verband 

met den wind. 

Deze vraag is echter op het oogenblik moeielijk met zekerheid te 

beantwoorden. BALFOUR STEWART meent uit de waarnemingen te Kew 

te mogen opmaken dat de grootte der temperatuursveranderingen, d. 1. 

het verschil tusschen de hoogste en laagste temperatuur, in het alge- 

meen grooter is in de perioden der meeste dan in die der minste 

zonnevlekken, maar zeer duidelijk blijkt die overeenstemming toch niet, 

SroNE, de directeur van het observatorium aan de Kaap de Goede Hoop, 

deelde in 1871 aan de Royal Society me&, dat uit de thermometer- 

waarnemingen aan de Kaap volbracht, blijkt, dat de gemiddelde tem- 

peratuur kleiner is in de jaren van het maximum der zonnevlekken 

en toeneemt naarmate haar aantal afneemt. 

Pory schreef in 1874 een brief aan de franscne academie van weten- 



DE ZON EN DE AARDE. 111 

schappen met de volgende besluiten: 1°. Vele verschijnselen in den 

dampkring en op aarde hebben een ruim tienjarige periode, overeen- 

stemmende met die van de maxima en minima der zonnevlekken. 

2%. Sommige zijn heviger tijdens de periode der maxima, andere juist 

tijdens die der minima. 3’. Alle verschijnselen, die rechtstreeks of zij- 

delings met vermeerdering van warmte in verband staan, bereiken hun 

maximum als er de minste vlekken op de zon zijn, en die in verband 

met een vermindering van warmte juist ten tijde van het maximum der 

vlekken. 4°. De invloed der vlekken is zuiver een quaestie van hooger 

of lager temperatuur. 

KörPeN, POGSON en HILL beweren eveneens dat uit de waarnemingen 

blijkt, dat de jaren waarin het aantal zonnevlekken een minimum is, 

juist de warmste zijn op onze aarde, en hoewel dit min of meer strijdt 

met de theorie van LOCKYER, volgens welke zonnevlekken de bewijzen 

zijn van groote hevigheid der werkingen op de zon, meenen wij toch 

aan deze waarnemingen groot gewicht te moeten hechten. BALFOUR 

STEWART beschouwt de vlekken als bewijzen van zeer hevige werking 

op de zon, of in de woorden van Sir J. HERSCHEL: ‘the solar pot seems 

then to be boiling very rapidly”. De “terrestrial pot”, meent stTEWART, 

dient nu wel de “solar pot’ te volgen; en alle verschijnselen die een 

vermindering van kracht aanwijzen, zoo als periodiek wederkeerende 

hongersnooden, gevolgen van droogte, zullen zich in de periode van 

weinig vlekken vertoonen, terwijl andere, die het gevolg zijn van hevige 

werking, zoo als orkanen en schipbreuken in de maximum-periode 

zullen plaats grijpen. 

Ook andere natuurkundigen huldigen de meening dat de tempera- 

tuur van sommige deelen der zonsoppervlakte het hoogst is ten tijde 

van het maximum der zonnevlekken, want in die periode heeft men 

de sterkste uitbarstingen van waterstof, de vorming van fakkels en 

protuberanzen; maar daaruit volgt volstrekt nog niet dat de totale 

hoeveelheid warmte, die de zon uitstraalt, in die periode grooter 

is. De vlekken zelve stralen zeker minder licht en minder warmte 

uit dan een gelijke oppervlakte der photosfeer zelve. De directe waar- 

nemingen wijzen op geringer temperatuur tijdens de periode van het 

geringst aantal vlekken; zoo vond miv in 1870 (een jaar van maxi- 

mum van zonnevlekken) de gemiddelde temperatuur op drie sta- 

tions 46°,6 en in 1876 (minimum) 58,2’; hij heeft andere waar- 

nemingen, die echter dezelfde resultaten leverden, alleen op heldere 
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dagen volbracht, ten einde er niet nu eens meer dan weder minder 

warmte door wolken en nevels zou worden opgeslorpt. Ook” wijzen 

rechtstreeksche metingen van LANGLEY op verminderde uitstraling der 

vlekken, hoewel die vermindering in uitgestraalde warmte veel gerin- 

ger is dan de vermindering van licht. 

Nemen wij aan dat de perioden, waarin zich de minste zonne- 

vlekken vertoonen, het warmst zijn , dan is daardoor de overeenstemming 

tusschen die perioden en die van den besten wijnoogst goed verklaard; 

maar waarom valt er dan in die periode in de keerkringslanden de 

minste regen en in Noord-Indie des winters de meeste ? 

Daarbij moeten wij in de eerste plaats het oog vestigen op de twee 

directe oorzaken van regen: 1° de aanwezigheid van waterdamp in de 

lucht, b.v. aangevoerd door een met damp bezwangerden luchtstroom, 

en 2° de afkoeling, waardoor die damp den vorm van damp niet meer 

behouden kan, maar als water moet neêrslaan. In de jaren waarin zich 

de minste vlekken op de zon vertoonen en zij dus, naar wij meenen, de 

meeste warmte uitzendt, zal de verdamping het sterkst zijn, maar de 

temperatuur zal tusschen de keerkringen dan ook hoog genoeg blijven 

om dat water voor een groot deel den dampvorm te doen behouden; 

het zal daar dus niet zoo spoedig en niet zoo hevig regenen. Is daar- 

entegen in de jaren van het grootst aantal zonnevlekken de tempera- 

tuur lager, dan verdampt er wel minder water, maar dan kunnen de 

luchtstroomen zooveel waterdamp niet blijven bevatten en laten dien 

weldra als regen neêrslaan; bovendien zijn de passaatstroomen, die het 

gevolg zijn van de grooter verwarming tusschen de keerkringen, in 

die jaren niet zoo hevig als in de periode der minima; de met damp 

bezwangerde lucht wordt dus niet zoo snel naar noord of zuid afge- 

voerd, maar kan zich nog tusschen de keerkringen van dat water 

ontlasten, terwijl zij het in de warmere periode der minima me@voert 

naar noordelijker en zuidelijker streken. In de jaren waarin het aantal 
zonnevlekken het geringst is, wordt er dus veel water opgenomen, 
maar valt niet ne6r in de nabijheid der plaatsen waar het opgenomen 
is; het blijft damp en wordt als damp ver weggevoerd. In de keer- 
kringslanden zal, zooals de waarneming dan ook leert, de hoeveelheid 
regen in dat tijdperk een minimum zijn; is het getal zonnevlekken 
daarentegen het grootst, dan valt de opgenomen waterdamp als regen 

neder in de nabijheid der plaatsen waar hij gevormd is en regent het 
in de tropische gewesten dus heviger. Is deze theorie de juiste, dan 
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zou daaruit moeten volgen dat de damp die in de jaren van het mi- 

nimum der zonnevlekken niet tusschen de keerkringen valt, wordt 

meêgevoerd naar de gematigde luchtstreken en aldaar als regen moet 

neêrslaan; dáár moeten dus de regens kort na een minimum-periode 

der zonnevlekken het hevigst zijn. 

Dat in de minimum-jaren die damp meer en sneller wordt me@- 

gevoerd, blijkt uit de waarnemingen van de snelheid van den wind op 

verschillende stations in Indie; zij bedroeg gemiddeld 101 mijl per 

dag in de periode van het maximum der zonnevlekken, en 138 in de 

periode van het minimum. In de laatste periode kon er tusschen de 

keerkringen minder regen vallen dan in de-eerste, omdat de damp 

sneller werd weggevoerd. Zoo bleven in Juni 1877 de zomerregens in 

Noord-Indie bijna geheel uit en men kon den damp, die den grond 

vruchtbaar had moeten maken, hoog in de lucht met den zuid-westen 

wind zien wegdrijven. 

De waarnemingen, die ons leeren dat juist in de minimum-periode 

in Indie de winterregens het hevigst, de zomerregens het zwakst zijn 

en omgekeerd, bevestigen deze verklaring ten volle. Ware immers het 

Himalaya-gebergte er niet, dan zou de damp, die in de minimum -pe- 

riode niet uit de lucht gevallen is, over Indie heen drijven; de lucht 

die hem draagt zou langzaam bekoelen en dalen en de gematigde 

luchtstreek meer regen brengen. Tegen dit kolossaal gebergte stuit 

echter deze dalende, sterk met damp bezwangerde luchtstroom; hij 

wordt teruggestooten; en als in December de zon, beneden de linie 

gedaald, verre van Calcutta en het overige van Noord-Indie verwijderd is , 

keert deze luchtstroom als wintermousson terug en ontlast zich met 

groote hevigheid over de noordelijke provinciën van Indie. De winter- 

regen zal dus in deze periode daar sterker zijn dan in die van het 

maximum der zonnevlekken, omdat er meer water verdampt en min- 

der neergevallen is, en er dus meer damp aanwezig is om door den 

wintermousson over Noord-Indie te worden uitgestort. 

Madras, waarvan wij vele waarnemingen bezitten, is, evenals geheel 

Zuid-Indie, niet in dezelfde omstandigheden als de noordelijke provincien ; 

in de minimum-periode valt daar de minste regen, omdat de damp wordt 

weggevoerd; in de maximum-periode valt er ’s zomers de meeste regen 

omdat de damp dan ne@rslaat dicht bij de plaats waar hij ontstaat, 

's Winters zou men meenen dat het in die jaren aldaar minder moest 

regenen, omdat al de dampen reeds uit de lucht zijn neergeslagen, 

8 
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maar ook dit is niet het geval, daar de noord-oost mousson water ge- 

noeg kan opnemen uit de golf van Bengalen, die hij overtrekt voor- 

dat hij Madras bereikt. 

Vraagt men waarom wij steeds van de Indische waarnemingen spre- 

ken en ter nauwernood of geheel niet van andere plaatsen gewagen, 

hoewel ook daarvan vele regenregisters bestaan, dan ligt de verklaring 

hierin, dat deze uitgebreide streek door haar bijzondere ligging tus- 

schen 5 en 30 graden noorderbreedte, ten zuiden bespoeld door den 

Indischen oceaan, die onmetelijke watermassa die zich van daar tot 

de zuidpool uitstrekt, en ten noorden begrensd door de kolossale hoog- 

ten van het Himalaya-gebergte, in hare meteorologie de veranderingen 

in de uitstraling der zon het meest zal weérspiegelen; de invloed dier 

veranderingen op snelheid en richting der regenbrengende winden zal 

hier het gemakkelijkst zijn na te gaan. Bovendien leiden de indische 

waarnemingen tot een conclusie; die in andere luchtstreken verricht 

in het algemeen niet. 

Wanneer het Himalaya-gebergte niet bestond, zou in de periode van 

de minste zonnevlekken, in Noord-Indie, des winters zooveel regen 

niet vallen; de met damp bezwangerde luchtstroom zou zich in noor- 

delijker streken van zijn regen ontlasten. Daar waar hooge bergke- 

tens dien luchtstroom niet tegenhouden moest men, zooals reeds gezegd 

is, in die tijden heviger regens in de gematigde luchtstreek hebben. 

Het eenig direct bewijs, dat hiervan te vinden is, zijn de meergenoemde 

Canadasche meren, die het hoogst staan eenige jaren na de minimum- 

periode der zonnevlekken. Het valt echter niet te ontkennen dat deze 

resultaten, evenals alle die men uit waarnemingen in de gematigde 

luchtstreek afleidt, zeer onzeker zijn; wel heeft BAXENDELL gemeend 

ook in Engeland een periode te ontdekken in regen, temperatuur en 

barometerdruk, overeenkomende met die der zonnevlekken, maar aan 

JELINEK en andere bekende meteorologen is het niet gelukt in Europa 

een verband met eenige zekerheid vast te stellen. Ook een onderzoek van 

waarnemingen in Amerika hebben HUNremr slechts negatieve resultaten 

opgeleverd. 

In de onderstelling dat werkelijk de warmte die de zon ons toe- 

zendt het geringst is in de periode waarin zich het kleinst aantal 

zonnevlekken vertoont, zouden dus de waarnemingen omtrent de hoe- 

veelheid regen vrij goed te verklaren zijn. Hoe echter te verklaren 

dat in de periode van het maximum der zonnevlekken er in de tro- 
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pische gewesten de meeste en hevigste orkanen heerschen? Op die 

vraag kunnen wij niet met zekerheid antwoorden; een orkaan is een 

wervelwind die ontstaat door het samentreffen van luchtstroomen, die 

zich met verschillende snelheid of in verschillende richting voortbe- 

wegen. Uit de beide stroomen van den passaatwind zal een wervel- 

wind ontstaan, wanneer de noord-oost passaat zooveel gestegen en de 

zuid-west passaat zooveel gedaald is dat zij nevens elkander komen te 

liggen in plaats van boven elkander; dit ontmoetingspunt nu zal dich- 

ter bij den evenaar liggen in de koudste periode, dus, volgens onze 

onderstelling, tijdens het maximum der zonnevlekken, en daaruit volgt 

dan dat in die jaren de orkanen heviger moeten zijn in streken in 

de nabijheid van den evenaar, en dit komt volkomen met de waarne- 

ming overeen. In die jaren, waarin het aantal vlekken een minimum 

is verwijdert daarentegen, dat ontmoetingspunt zich van de tropische 

gewesten en zullen dus ook de orkanen afnemen in de streken, 

waaromtrent wij de meeste waarnemingen bezitten. 

Trots het onzekere wat in dit alles nog heerscht, meenen wij toch 

dat de medegedeelde resultaten zoowel van theoretisch als van prac- 

tisch standpunt niet van belang ontbloot zijn. Er bestaat kennelijk het 

nauwste verband tusschen de verschijnselen op de oppervlakte der zon 

en die op onze aarde, en wij hebben het grootste belang er bij, dat 

verband in al zijne bijzonderheden te leeren kennen. Wij weten niet 

of de veranderingen in het magnetisme en de weêrsverschijnselen 

alleen een gevolg zijn van vermeerdering of vermindering in de uit- 

gestraalde warmte der zon, dan of er nog andere, b.v. elektrische, 

werkingen bijkomen, maar zeker is het dat alleen geregelde waarne- 

ming van de zon zoowel als van de verschijnselen op aarde die met 

de zon in verband staan, gepaard met een degelijk onderzoek en een 

onderlinge vergelijking der waarnemingen, ons daaromtrent licht zal 

geven. Datgene wat wij in betrekkelijk korten tijd reeds gevonden 

hebben, is zoo belangrijk, dat het ten zeerste uitlokt tot verdere 

krachtsinspanning. 
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DOOR 

Dr. F. W. C. KRECKE. 

Het is algemeen bekend, dat de hoogte van het water in onze rivie- 

ren van zeer verschillende oorzaken afhangt. Wanneer, in den zomer, 

op het stroomgebied daarvan — dat is: op de oppervlakte, vanwaar 

de hoofdrivier en hare zijtakken haar water ontvangen — veel en 

aanhoudend. regen valt, dan zwellen zij tot eene aanzienlijke hoogte, 

de uiterwaarden geraken onder water, en wij worden met overstrooming 

bedreigd. Wanneer daarentegen, des winters, zeer veel sneeuw in het 

stroomgebied onzer rivieren is gevallen, dan hangt de daaropvolgende 

waterstand grootendeels af van de sterkte van den dooi in het voor- 

jaar. Is deze zacht, dan kunnen de rivieren het afkomende water 

meestal zonder schade afvoeren; is die daarentegen sterk en de hoe- 

veelheid der gevallen sneeuw zeer groot, dan stijgt de waterstand zeer 

snel, en onze dijken moeten dikwijls, met groote inspanning van krach- 

ten, worden behouden. Wanneer strenge vorst heeft geheerscht, zoodat 

de rivieren met iĳs zijn bedekt, dan wordt — naar gelang van de 

voorafgaande waterhoogte en de hoeveelheid gevallen sneeuw — de 

toestand dikwijls zeer ingewikkeld; het ijs, dat onder eene groote 

hydrostatische drukking losscheurt, wordt door den stroom medege- 

voerd en drijft weg, tenzij het zich tusschen de dijken opnieuw vastzet 

en ijslammen vormt, waardoor de vrije afstrooming van het water 

wordt belemmerd. Veel hangt echter af van de min of meer vrije 

afvloeiing van het water naar zee, en hierop heeft de richting en kracht 
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van den wind een grooten invloed. Het is bekend dat het water der 

Noordzee, bij het heerschen van sterke zuidwesten-, westen- en noord- 

westen-winden, naar onze kusten wordt opgejaagd, waardoor de vrije 

uitvloeiing der rivieren in zee zeer wordt belemmerd. Bovendien werken 

genoemde winden nadeelig op de afstrooming der rivieren zelve en, 

in nog hoogere mate, op het afdrijven van het ijs, omdat dit zoo vele 

aangrijpingspunten voor den wind aanbiedt. Bij de laatste Noordpool- 

tochten heeft men dit op groote schaal waargenomen: de opgestuwde, 

uitstekende ijsmassa’s deden daarbij dienst als zeilen. — Bij het heerschen 

van zuidoosten-, oosten- en noordoosten-winden heeft het tegenover- 

gestelde plaats: het watervlak der zee wordt, door die winden, op 

onze kusten verlaagd, waardoor de uitstrooming van het water ge- 

makkelijker geschiedt, terwijl het afdrijven van het ĳĳs tevens wordt 

bevorderd, 

Een dergelijken invloed, als de genoemde winden, oefent de barome- 

terstand uit: wel is waar in geringere mate, doch niet minder zeker. 

Bij den gemiddelden barometerstand van 760 millimeters aan de 

oppervlakte der zee, wordt iedere vierkante centimeter dier opper- 

vlakte door den dampkring gedrukt met een gewicht van 10383 

grammen, dat is, per vierkante meter, met 10833 kilogrammen of, 

per hectare, met 108.328 840 kilogrammen. Met andere woorden: bij 

den gemiddelden barometerstand van 760 millimeters, ondervindt ieder 

gedeelte der aardoppervlakte, dat niet hooger ligt dan de zeespiegel, 

door den dampkring eene drukking, alsof die geheele oppervlakte door 

eene laag kwik bedekt ware, ter hoogte van 760 millimeters. Het is 

lieht in te zien, dat, indien plaatselijk eene vermindering van druk- 

king voorkomt — aangetoond door de daling van den barometer — ook 

aldaar eene verhooging van den waterspiegel der zee zal moeten plaats 

hebben, om het evenwicht te herstellen, zoodat water zal moeten toe- 

vloeien. Stellen wij, eenvoudigheidshalve, het soortelijk gewicht van 

zeewater gelijk aan dat van zuiver water bij zijne grootste dichtheid, 

dus gelijk aan de eenheid, dan zal, bij elke millimeter daling van 

den barometerstand, de oppervlakte der zee 13,6 millimeters rijzen. 

Bij toeneming der luchtdrukking zal het omgekeerde plaats hebben. 

Voor zeewater bedraagt die riĳzing of daling 13,3 millimeters. Zeer 

hooge barometerstanden strekken zich gewoonlijk over eene oppervlakte 

van eenige honderden, somtijds van eenige duizenden vierkante mijlen 

uit; bij zeer lage barometerstanden bestaat, meestal reeds binnen 
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de grenzen van ons land, een verschil van 4 tot 8 millimeters. Voor 

onze beschouwingen doet dit echter weinig ter zake. De hoogste baro- 

meterstand, die in ons land, sedert het laatst van het jaar 1848 is 

waargenomen, bedroeg 783,9 millimeters (den 6den Maart 1852), de 

laagste was 726,0 millimeters (den 6den Februari 1850). Om niet te 

overdrijven, willen wij ons niet tot deze bepalen, maar daarvoor nemen 

780 en 730 millimeters, of 20 millimeters boven en 30 millimeters 

beneden den gemiddelden stand. Afgezien van ebbe en vloed, aan- of 

aflandige winden en stormen, verhoogt of verlaagt zich dus het ge- 

middelde watervlak der zee, alleen ten gevolge van de veranderingen 

in de drukking van den dampkring, met 399,9 millimeters boven en 266,6 

millimeters beneden den gemiddelden stand; dus een gezamelijk verschil 

van meer dan 66 centimeters. Met betrekking tot den zeespiegel komt 

het dus op hetzelfde neer, alsof de oppervlakte van ons land — of 

liever de ruimten, waarover de hooge of lage barometerstanden ver- 

breid zijn — bij hoogen barometerstand 266,6 millimeters hooger, of 

bij lagen, 399,9 millimeters lager gelegen ware. Ofschoon deze ver- 

schillen bij den eersten aanblik niet belangrijk schijnen, hebben zij 

toch eene groote beteekenis met betrekking tot den waterstand, ook 

op onze rivieren, daar enkele millimeters meerdere of mindere hoogte, 

van een laag puut van een dijk, het al of niet overvloeien en door- 

breken kan ten gevolge hebben, vooral op slecht bewaakte punten. Het 

spreekt van zelf, dat de vroeger genoemde omstandigheden, als: win- 

den, getijden enz., ofschoon, op hare beurt weder innig met den 

barometerstand en zijne veranderingen verbonden, daarenboven haren 

invloed uitoefenen. In het algemeen gaan hooge barometerstanden met 

zwakke winden gepaard, terwijl dit, bij lage standen, meestal omge- 

keerd is. Hoe noodlottig de overstroomingen ook waren, die, in het 

laatst van 1879 en het begin van 1880 in ons land plaats vonden, toch 

waren de omstandigheden niet ongunstig: daar juist gedurende dien 

tijd de barometerstand zeer hoog was en de luchtdrukking, ongekend 

lang, bijna onafgebroken zeer aanzienlijk bleef. — Bij de hooge water- 

standen in Maart 1876, die talrijke dijkbreuken veroorzaakten, was 

daarentegen de barometerstand meestal bijzonder laag, terwijl sterke 

zuidwesten en westen-winden heerschten, zoodat door den golfslag 

niet alleen groote schade aan de dijken werd toegebracht, maar ook 

vele streken overstroomd werden, 

Het spreekt wel van zelf, dat die rijzingen en dalingen’ der zee, 
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naar gelang van de verlaging en verhooging van den barometerstand, 

niet tot ons land beperkt zijn, maar dat zij ook in de open zee — 

ofschoon daar onopgemerkt — plaats vinden, zoodat eene verplaatsing 

van de streken, waar maxima en minima van den barometerstand 

vallen, ook eene verplaatsing van water, dat is: strooming, ten gevolge 

moet hebben. Indien men nu bedenkt, dat de dampkringslucht nimmer 

in rust is en dat somtijds, op niet zeer groote afstanden van elkander, 

aanzienlijke verschillen in barometerstand bestaan, die zich gedurig 

verplaatsen, zooals bij cyclonen — dan is het licht in te zien, dat de 

veranderingen in luchtdrukking machtige oorzaken van stroomingen in 

den oceaan zijn, waardoor, evenals door de winden en getijden, groote 

watermassa's worden verplaatst, waardoor de zeestroomingen zeer inge- 

wikkeld worden. Zooals bekend is, is de barometerstand in het mid- 

den eener cyclone zeer laag, zoodat de waterstand aldaar aanmerkelijk 

verhoogd wordt. Wat deze verhooging, in verband met storm en slagregen, 

vermag, kan onder anderen uit het volgende blijken: den 31sten October 

1876 heerschte in den zeeboezem van Bengalen eene cyclone, die naar 

de delta van den Gauges en Brahmapoetra voortging. Door dezen storm- 

vloed werden drie groote en vele kleinere eilanden ter hoogte van zes 

meters overstroomd, waarbij 215.000 menschen omkwamen. 

Utrecht, 16 Januari 1880. 

VERSNELLING DER PHOTOGRAPHIE, 

Het is eenen amerikaanschen photograaf, den heer cARvALHO, gelukt 

den tĳd voor het poseeren van eene photographie tot op de helft to 

verkorten door aanwending van een zeer eenvoudig middel. Hij heeft 

namelijk het geheele inwendige van zijn atelier, muren, deuren, ven- 

sters, bestreken met eene gelijke kleur, die hij beschrijft als een weinig 

oranjeachtig erwtengroen. Verscheidene bekende photografen hebben 

dit middel reeds met goed gevolg toegepast. (Bulletin de l'association 

scientifigue de France, 21 Sept. 1879, uit den Moniteur de la Photo- 
graphie.) HG, 
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DOOR 

P. HARTING. 

Toen ik den 27sten December j. l., des namiddags ten half een ure, 

mijne woning verliet, was de hemel helder, de zon scheen, nergens 

vertoonden zich wolken; alleen aan het noordelijke en noordoostelijke 

gedeelte van den horizon zag men den nevel, die des morgens, even- 

als op de beide vorige dagen, de stad in mist had gehuld, langzaam 

wegdrijven voor het koeltje uit het ZZ4W., dat slechts even voelbaar 

was. De luchttemperatuur bedroeg op dit oogenblik —4'C, Zoodra ik 

op straat was gekomen, trof mij de eigendommeliĳjke berijping der 

langs de werven staande iepenboomen. Ofschoon buitengewoon schitte- 

rend wit aan de door de zon beschenen zijde, vertoonden zij zich als 

met een dof grauwen tint overgoten aan de zijde die van de zon was 

afgekeerd, Naderbij komende, bleek dan ook al spoedig dat de rijp 

slechts aan ééne zijde der takken en wel bij allen aan de naar den 

wind gekeerde, geplaatst was, onder den vorm van dunne, als glas 

doorschijnende platen. Aan de boomen op de singels en het nieuwe 

werk vertoonde zieh de rijp evenzoo. In de door huizen beschutte tui- 

nen daarentegen waren de meeste boomen onberijpt. 

Bij eene nadere beschouwing zag ik dat alleen de dunnere tak- 

ken, namelijk die van 0,5 tot 5 millim. dikte, de dragers der ge- 

noemde iĳsplaten waren, waarvan de zwaarte hen min of meer bene- 

denwaarts deed buigen. Aan den stam en de dikkere takken vertoonde 
zich de rijp slechts hier en daar, bij plekken, doch zonder zulke plaat- 
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vorming. Waar deze laatste duidelijk was, hadden de iĳsplaten juist 

de dikte der takjes waaraan zij gehecht waren, namelijk van 0,5 tot 

5 millimeter. Ook de breedte dezer platen was in overeenstemming 

met de dikte der takken die haar droegen. Zij wisselde van 5 tot 25 

millimeter. 

Ik liet mij eenige van die met iĳsplaten bezette takken te huis bren- 

gen, ten einde hen — natuurlijk in een niet verwarmd vertrek — aan 

een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen. | 

Daarbij is het volgende gebleken. 

De iĳsplaten vertoonen eene samenstelling uit loodrecht op den tak 

geplaatste zuiltjes of cylinders, blijkbaar aan de overdwarse streping, 
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die men aan allen, ook de allerdunste, herkent, hoewel zij bij dezen alleen 

bij gunstigen lichtinval waarneembaar is. (Zie fig. 1 A en B.) In het alge- 

meen zijn deze strepen minder scherp dan zij op de nevensstaande houtsnee- 

figuren zijn teruggegeven; zij hebben meer het voorkomen van het gevolg 

te zijn van een gering verschil in lichtbreking dan van werkelijk be- 

staande grensliĳnen. Deze zuiltjes zijn dan ook op de meeste punten 

met elkander samengesmolten; slechts hier en daar vertoont zich daar- 

tusschen eene in gelĳke richting geplaatste reeks van uiterst kleine 

luchtbelletjes (Fig. 3 bij c), die men onder de loupe duidelijk erkent. 

De uiteinden der zuiltjes, die buiten de platen uitsteken, zijn afgerond 

(Fig. 2). Aan de dunste takjes vormen deze tegen elkander aan gele- 

gen zuiltjes slechts een enkele plaat (Fig. 1 B). Twee, drie of vier 

zulke op en tegen elkander aan gelegen, elk voor zich uit zuiltjes 

bestaande platen stellen daarentegen de dikkere iĳsplaten der dikkere 

Fig. 2. 

20 maal vergroot. 

Fig. 3. 
5 maal vergroot. 

takken samen, Daarin neemt het getal der afzonderlijke platen af met 

den afstand van den tak, gelijk dit in fig. 1 A en in de doorsneden 

a en a’ is aangeduid, zoodat derhalve de randen der jongst gevormde 

platen iets buiten de andere uitsteken. 

Reeds een oppervlakkig onderzoek leert dat de genoemde iĳszuiltjes, 

die de platen samenstellen, geen eigenlijke kristallen zijn. Op de breuk 

vertoonen zij zich rondachtig, eenigen wel is waar zijn veelhoekig , maar 

zeer onregelmatig, zonder scherpe hoeken en kanten. Bovendien ein- 

digen zij, gelijk gezegd is, stomp. Zij kunnen derhalve bezwaarlijk als 

iĳsnaalden d. í. kristallen beschouwd worden. Een mikroskopisch on- 

derzoek bevestigde dit. Dit leerde dat de zuiltjes geheel uit ijsbolletjes 

van 0,08 tot 0,1 millimeter zijn opgebouwd. (Zie fig. 2). Het duide- 

lijkst was dit zichtbaar aan de vrije uiteinden der zuiltjes, die aan 
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hunne geheele oppervlakte, op eene wijze, die men moerbezieachtig 

zoude kunnen noemen, met zulke iĳjsbolletjes bezet waren. 

Het ligt voor de hand in deze iĳsbolletjes de bevroren mistdeeltjes 

te zien. Herinneren wij hierbij dat er des morgens van dien dag, waarop 

de waarneming plaats had, en op de beide vorige dagen een mist had 

geheerscht, die door een zachte zuidzuidwester koelte noord-noordoost- 

waarts werd voortgedreven, en dat de iĳsplaten zich bij uitsluiting aan 

den kant hadden gevormd, van waar de wind kwam. Het eenige nu 

dat men ter verklaring van het verschijnsel verder noodig heeft aan 

te nemen, is dat de mistdeeltjes droppeltjes water van !,, tot !/,, 

millim. waren, die beneden het vriespunt waren afgekoeld, d. 1. in den 

toestand van zoogenoemde oversmelting verkeerden. Eene zeer lang- 

zame en gestadige luchtstrooming, die gedurende geruimen tijd volko- 

men dezelfde richting behield, zooals hier het geval was, werd trou- 

wens vereischt om de mistdroppeltjes tot zoo dunne, vlakke platen te 

doen samenvriezen. Was de wind iets sterker geweest, zoodat de tak- 

ken zelve heen en weder werden bewogen, dan zouden de platen ver- 

moedelijk eene minder regelmatige gedaante hebben aangenomen. 

Waarschijnlijk herinneren zich bij deze mededeeling eenige onzer lezers 

de opmerkelijke ijsomkorsting die op 22 Januari van het vorige jaar 

aan de takken der boomen in het bosch van Fontaineblau en elders 

in Frankrijk en zoo ook bij Genève is waargenomen. Verschillende 

mededeelingen daarover aan de Académie des sciences gedaan en de af- 

beeldingen van zulke omschorste takken, die in het tijdschrift La Nature 

zijn opgenomen, doen zien dat men in beide gevallen met verwante 

verschijnselen te doen heeft. Alleen is de ijsomkorsting van 22 Januari 

voortgebracht door een fijnen , nagenoeg vertikaal nedervallenden regen, 

die zich alzijdig rondom de takken verbreidde, terwijl in het boven 

beschreven geval een in horizontale richting voortdrijvende mist eene 

eenzijdige ijsvorming aan de takken deed ontstaan, die, juist daarom, 

den plaatvorm moest aannemen, In beiâe gevallen waren het kleine, 

beneden 0® afgekoelde waterdroppeltjes, die plotseling, bij hunne aan- 

raking met de takken, vast werden, d. í. tot niet kristallinisch maar 

glasachtig iĳs stolden. Het is mij uit de verschillende mededeelinger. 

omtrent het in Frankrijk waargenomen verschijnsel niet gebleken, dat 

men de ijsomkorsting toen door een mikroskoop heeft onderzocht. Indien 

dit geschied ware, dan acht ik het waarschijnlijk dat men, in weerwil 

dat voorzeker de regendroppeltjes merkelijk grooter waren dan de mist- 
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droppeltjes, nog wel hier en daar de naar buiten uitstekende ijsbol- 

letjes zoude hebben waargenomen. Ik maak hierop opmerkzaam, om 

bij eene volgende gelegenheid zulk een onderzoek niet te verzuimen. 

En dat die gelegenheden niet zoo zeldzaam zijn als men oppervlakkig 

meenen zoude, blijkt uit eene nog voor korten tijd door den heer 

DECHARME aan de Académie des sciences gedane mededeeling (Compt. 

rendus, 1879, p. 998) omtrent een dergelijke ijsomkorsting der takken 

door een gevallen regen, op 4 Dec. jl. bij Angers. 

Het boven beschreven geval van plaatvormige rijp heeft echter nog 

eene andere, meer algemeene beteekenis. Het bevestigt namelijk de 

meer en meer veldwinnende voorstelling, dat de mist en bij gevolg 

ook de wolken niet, zooals men vroeger meende, uit waterblaasjes, 

maar uit waterdroppeltjes bestaan. Zoolang deze nog in vloeibaren 

staat de zwevende bestanddeelen van een wolk uitmaken, is dit uiterst 

moeielijk, zoo niet onmogelijk, met zekerheid te herkennen. Ik heb 

meer dan eens, wanneer een sterke mist heerschte, een mikroskoop 

voorzien van eene geringe (40—50 malige) vergrooting in horizontale 

stelling tegen een naar buiten gekeerd vensterglas geplaatst, maar 

nooit is het mij gelukt de zwevende mistdeeltjes, die in het gezichts- 

veld voorbij dreven en zich dan eens in dan weder buiten het brand- 

punt bevonden, lang genoeg te zien om hun waren aard te herkennen. 

Misschien zal dit op eene andere wijze beter gelukken, namelijk door 

een kunstmatig gevormden mist, door tusschenkomst van een aspirator 

te laten strijken door de kleine ruimte van een mikroskopische gas- 

kamer, waarbij men dan het beslaan der paralelle glazen plaatjes, 

die de gaskamer begrenzen, zoude kunnen beletten door deze aan de 

binnenzijde met een dun laagje olie te bedekken. Ik geef hier dit denk- 

beeld slechts ter loops aan. Wellicht zal ik later beproeven het uit te 

voeren. Strikt noodig om het bewijs te leveren dat gewone mist en 

wolken uit waterdroppeltjes en niet uit blaasjes bestaan, acht ik een 

op die wijze ingesteld onderzoek echter niet, want in de ijsbolletjes, die de 

rijp van 27 December samenstelden, heeft men, om zoo te spreken, 

de corpora delicti, die voor zulk een bewijs noodig zijn. 

Het is trouwens niet het eerste en eenige geval, waarin ik zulk 

eene samenstelling van uit een wolk afkomstig ijs uit bolletjes heb 

waargenomen. Reeds in den jaargang 1853 van dit Album (bl. 44) 

heb ik eene beschrijving en afbeelding gegeven van groote hagelkor- 

vels, waarvan het grootste gedeelte, namelijk dat hetwelk den uit kris- 
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talletjes bestaanden sneeuwkern, als een aantal glasachtige iĳslagen 

onmiddellijk omgaf, uit iĳsbolletjes van |, tot Y, millim. was samen- 

gesteld. Ook hier bestond de wolk waarin de hagelvorming voorname- 

lijk plaats greep, uit beneden 0’ afgekoelde waterdroppeltjes, die zich 

rondom den sneeuwkern als laagsgewijs vereenigde iĳsbolletjes hadden 

afgezet. Uit eene vergelijking der in beide gevallen verrichte metin- 

gen, blijkt echter dat de grootte der deeltjes die de hagelwolk samen- 

stelden, bijna het dubbele bedroeg van die waaruit in het onderhavige 

geval de mist bestond. 

DE VEILIGHEIDSLAMP VAN DAVY, 

Naar eene mededeeling van den Heer w. s. LOGEMAN te Rockferry, 

hield in de vorige maand Prof, roscor een voordracht te Liverpool 

over ontploffingen in mijnen. Biĳj het vele lang bekende wat daarbij 

moest vermeld en aangetoond worden voor een gemengd gehoor, wees 

ROSCOE ook nog op een feit, dat zeker niet algemeen bekend is: de 

mogelijkheid der ontsteking van een ontploffend gasmengsel door een 

daarin gedompelde goede Davylamp, bij heftige geluidstrillingen in dit 

gas, en toonde die aan door. de volgende proefneming. 

Een blikken buis van omstreeks 15 eM. middellijn en bijna 4 Meters 

lang, in het midden der lengte door een veerkrachtig vlies afgeslo- 

ten, werd horizontaal geplaatst. Beide uiteinden waren open. Dicht 

voor het eene werd een aangestoken Davylamp gesteld, waaronder 

lichtgas uitstroomde, dat, met de omringende lucht zich vermengend, 

de lamp in een zeer ontplofbaar gasmengsel gedompeld hield. Aan het 
andere uiteinde der buis, op geringen afstand daarvan, was een dun 
glazen bolletje van omstreeks 4 of 5 cM. middellijn opgehangen, dat 
met een mengsel van waterstof en chloor gevuld was en daarna ge- 
sloten, De lamp aan het eerste uiteinde der buis brandde middelerwijl 

rustig voort en ontstak het omringende gasmengsel niet. Maar op het- 
zelfde oogenblik dat het glasbolletje aan het andere einde tot ontplof- 
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fing werd gebracht door een daarbij gehouden magnesium-licht, ont- 

plofte ook het gasmengsel rondom de Davylamp. 

De toepassing hiervan op hetgeen in de gangen van steenkolenmijnen 

gebeuren kan en moet, als zich in een deel daarvan de “firedamp”’ 

in gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelt en in een ander deel, b. v. een 

mijn, springt, ligt voor de hand. 
LN. 

ELEKTRISCH LICHT. 
DOOR 

W. M. LOGEMAN. 

Enkele welwillende lezers van het opstel, dat ik voorleden jaar 

over bovengenoemd onderwerp in dit Album het licht deed zien, heb- 

ben mij mondeling en schriftelijk doen weten dat zij van tijd tot tijd 

van mij eenig nader bericht dienaangaande meenden te mogen ver- 

wachten, ten einde daardoor met eenig gemak de vertrouwbaarheid 

en de beteekenis te kunnen schatten van de dikwijls tegenstrijdige en 

bijna altijd niet geheel duidelijke berichten, welke men over deze zaak 

in de dagbladen aantreft. Ik wil hier trachten dit verlangen althans 

niet geheel onbevredigd te laten. 

Amerika, dus EprsoN, moet daarbij in de eerste plaats ter sprake 

komen. Wie herinnert zich niet, hoe omstreeks twee jaar geleden, de 

geheele dagbladpers in Europa overstroomd werd door berichten aan- 

gaande het elektrische licht wan rvrsoN, dat in fraaïheid en gemakke- 

lijkheid in ’tgebruik en... in geringheid van prijs, al wat bestond, 

ja bijna al wat denkbaar was, moest overtreffen. De avontuurlijkste 

nieuwtjes dienaangaande vonden gereede verspreiding en geloof, zoo- 

dat de actiën der gasmaatschappijen in Engeland in weinige dagen 

meer dan 20°, daalden. Toch bleek spoedig dat zij gelijk hadden ge- 
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had, die reeds dadelijk in het openbaar hun wantrouwen in al deze 

berichten hadden uitgesproken. Zonder dat een enkel dier berichten 

uit Amerika was of werd tegengesproken, of ook slechts gewijzigd en 

gematigd, hielden zij plotseling op, en men kon dus zeker zijn dat de 

reporters der dagbladen en andere úterviewers van EDISON — in hoever 

deze zelf mede schuld daaraan had, valt moeielijk te bepalen — een- 

voudig als verkregen uitkomsten hadden voorgesteld wat die uitvinder 

dela: zich als waarschijnlijk voorspiegelde en nooit bereiken kon. 

Nu, in de laatste maanden, zijn zulke sensatie-berichten op nieuw 

in grooten getale verspreid. Met meer of minder duidelijkheid wijzen 

zij allen er op, dat rpIsoN thans, in plaats van zijn vroeger platina- 

of platinaïridiumreepje, een koolreepje wil gebruiken, dat door den 

galvanischen stroom tot witgloeihitte gebracht, als “lamp” zal dienen. 

Dit koolreepje moet verkregen zijn door heftige gloeiing van een kar- 

tonreep tusschen iĳzeren platen. Dat op deze wijze licht, misschien 

wel een fraai en rustig en niet te sterk en verblindend licht, kan 

verkregen worden, heeft niets ongeloofelijks. Dat zulk een licht tien 

dagen lang kan schijnen van hetzelfde koolreepje in een glasballon met 

uiterst verdunde lucht, is voor iedereen, die de onmiskenbare ver- 

dampingverschijnselen kent van kool bij witgloeihitte, reeds minder 

gemakkelijk aan te nemen. En dat men daarbij het licht van 10,000 

kubieke voeten gas, die toch overal, behalve misschien in Engeland 

en Amerika, zoo omstreeks f30 kosten, zou verkrijgen voor den prijs 

van 50 van onze centen — of minder, voegen de berichtgevers daar 

zorgvuldig bij — dit is iets, waarbij zeker elke natuurkundige een 

zeer groot vraagteeken zet. Een dergelijk, zij het dan niet zóó groot, 

zet hij bij het allerlaatste bericht uit de New-York Herald: dat EvIsoN 

een elektrische lamp voor huisselijk gebruik heeft ontworpen of ge- 

maakt, die met hare batterij geen grootere ruimte dan een gewone 

moderateurlamp inneemt. 

Maar laat ons voorzichtig zijn. Epison heeft ons gewend aan het, 

niet qualitatief maar wel quantitatief ongeloofelijke bij vele zijner 

opmerkelijkste uitvindingen. En al mocht ook de werkelijkheid op de 

beide laatste opgaven drie vierde of nog meer afdingen, toch kan er 

nog genoeg overblijven om hem de eer te laten dat hij ook het elek- 

trisch licht een zeer belangrijke schrede voorwaarts heeft gebracht. 

En nu Engeland. Een nieuwe uitvinding op ’t gebied van elektrisch 

licht is van daar niet te vermelden. Maar, wat misschien voor de toe- 
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komst nog veel belangrijker is, het gebruik der bestaande inrichtingen 

breidt zich langzamerhand, daarom misschien met des te meer zekerheid, 

al meer en meer uit. Binnen- en buitenshuis zou men bijna kunnen 

zeggen, het woord “huis” slechts in ruimen zin nemend, begint dat 

licht op al meer en meer plaatsen te schijnen. Binnenshuis: de leeszaal 

van het British Museum wordt daardoor verlicht. Eene verlichting door 

gas had men daar, naar ik meen te weten, niet raadzaam geacht. En 

op pleinen en straten en in lokalen, welke met de eerste kunnen gelijk 

gesteld worden : — uit een volkomen vertrouwbare bron (Nature XXI, p. 

162) verneemt men dat één stoomwerktuig van 20 paardenkracht nomi- 

naal niet slechts de 40 “lichten” doet branden op het Thames Em- 

bankment met de 10 op Waterloo Bridge, maar dat bovendien in de 

helft van December IL. nog tien lampen daarbij zijn gevoegd die het 

station Victoria van de Metropolitan District Railway zeer voldoende 

verlichten. Dit is een ruimte van 350 engelsche voeten lang, 50 breed 

en 40 hoog. En, wat hier van het grootste belang is, de afstand van 

dit station tot de plaats, waar de elektrische stroom wordt voortge- 

bracht, is 2383 yards of meer dan 2 kilometers. Bij zulk een uitkomst 

behoeft men er zich volstrekt niet over te verwonderen dat engelsche 

geleerden van grooten naam, onder anderen Professor AYrToN, in het 

openbaar hunne overtuiging hebben uitgesproken: de kosten van elek- 

trische verlichting, op eene plaats in Engeland waar het gas zeer goed- 

koop is, in ’t groot en op de beste wijze toegepast, behoeven niet 

meer dan de helft van die van gas bij gelijke lichtkracht te bedragen. 

Frankrijk is “t eenige land, van waar, na Engeland, aangaande 

het elektrische licht nog iets kan vermeld worden. En dit “iets” is 

zeer weinig. De parijsche gemeenteraad heeft reeds een jaar of langer 

geleden eene commissie benoemd om “te dienen van consideratiën en 

advies” aangaande de concurrentie van gas en elektriciteit voor de 

openbare verlichting. Die commissie schijnt zeer behoedzaam — althans 

zeer langzaam — te werk gaan. Naar de laatste berichten is zij nog 

niet verder gekomen dan tot het voorstel om de JABLOCHKOFFkaarsen 

op de place de Opéra te behouden, en voor de verlichting van dit 

gebouw van binnen met deze kaarsen en de WERDERMANNlampen ...…. 

op nieuw een vergelijkende proef te doen plaats hebben ! 

Haarlem, Januari 1880. 
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JAN SWAMMERDAM., | 

Den 17den Februari 1880 werd in de Walen kerk te Amsterdam de 

200-jarige sterfdag van JAN SWAMMERDAM plechtig herdacht. Op uit- 

noodiging van het bestuur van het Genootschap tot bevordering van 

Natuur- Genees- en Heelkunde vereenigden zich aldaar te 3 ure in de 

consistoriekamer een groot aantal afgevaardigden van geleerde licha- 

men en wetenschappelijke vereenigingen, verschillende hoogleeraren 

uit de philosophische en medische faculteiten onzer universiteiten, de 

stedelijke autoriteiten, en een groot aantal bijzondere personen, beoe- 

fenaars der natuurwetenschappen en der geneeskunde. 

Ten half vier namen de genoodigden in het schip der kerk, waarin 

zich reeds zeer vele belangstellenden en vele dames vereenigd hadden, 

vóór het spreekgestoelte plaats. Als voorzitter van het Genootschap 

nam daarop Professor srokvis, zoowel namens zichzelf als namens 

Prof. marrING, het woord. Aan het einde dier toespraken werd door 

den redenaar medegedeeld, dat het Genootschap in zijne op den sterf- 

dag van SWAMMERDAM gehoudene buitengewone vergadering besloten had, 

elke tien jaar eene SWAMMERDAM-medaille uitteloven en uittereiken voor 

het in dat tijdsverloop verricht belangrijkst onderzoek op het gebied 

der door SWAMMERDAM beoefende vakken van wetenschap. 

Het eerst zal die medaille in Sept. 1880, ter gelegenheid van het 

90-jarig bestaan van het Genootschap, worden uitgereikt. 

Daarna werd, onder orgelbespeling, een schildvormige wit marmeren 

9 
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gedenksteen onthuld, aan den pilaar boven het graf van den genialen 

natuuronderzoeker. De inscriptie op dien steen in zwarte, roode en 

gouden letteren luidt als volgt: 

JOHANNES 

SWAMMERDAM 

AMSTELODAMENSIS 

INDEFESSUS SCRUTATOR 

NATURAE 

1637 — 1680 

17 Febr. 1880. 

De steen is met twee vergulde pinnen in den pilaar bevestigd, de 

onderste bevindt zich in het lichaam van een vlinder, die onder de 

inscriptie op den steen kunstig is aangebracht. 

Na den afloop der plechtigheid in de kerk, begaven zich de talrijke 

deelnemers aan de hulde naar de Oude Schans. In het huis No. 18 bij 

de Ridderstraat, dat zeer eenvoudig met de nederlandsche driekleuren en 

groen versierd was, werd nu een tusschen de tweede en derde verdie- 

ping in den gevel aangebrachte gedenksteen onthuld, waarop, omgeven 

door eene lijst, waarin vlinders, schelpen enz. gebeeldhouwd zijn, het 

volgende inschrift in zwarte en roode letters te lezen staat: 

JAN SWAMMERDAM 

1637 — 1680. 

ZIJN ONDERZOEK DER NATUUR BLIJFT EEN VOORBEELD VOOR ALLE 

TIJDEN. 

17 Febr. 1880. 

Een eenvoudige maaltijd in een der zalen van het K. Zoölogisch 

Genootschap Natura Artis Magistra, waaraan door een vijftigtal be- 

langstellenden werd deelgenomen, en waarbij SWAMMERDAM's onsterfe- 

lijke verdiensten, de nederlandsche wetenschap en het vaderland, de 

zoölogie en hare beoefenaren, en de zoo wel geslaagde pogingen van 

het Genootschap om SWAMMERDAM blijvend te herdenken, de onderwerpen 

en het karakter uitmaakten van menigen met gloed uitgesproken en 

met geestdrift aangehoorden dronk, besloot dezen in alle opzichten 

uitnemend geslaagden herdenkingsdag. 
S. 

Hier volgt de bij die gelegenheid uitgesproken redevoering. 
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REDEVOERING, 

TER HERDENKING VAN DEN 2O0JARIGEN STERFDAG VAN 

JAN SWAMMERDAM, 
GEHOUDEN DOOR 

Prófs B JNSTOCVIS; 

Voorzitter van het Genootschap ter bevordering van Natuur-, 

Genees- en Heelkunde te Amsterdam, 

Tu WS 

Toen in 1817 het nieuwe Theatrum Anatomicum te Königsbergen 

plechtig werd ingewijd, sprak de later zoo beroemde KARL ERNST VON 

BAER over het leven en de verdiensten van JAN SWAMMERDAM. Het was, 

zoo deelt hij ons mede, eene openlijke hulde, een daad van piëteit, een 

plicht der dankbaarheid jegens de nagedachtenis van den grooten hol- 

landschen natuur-onderzoeker, die op zijn geheele wetenschappelijke 

loopbaan zulk een grooten invloed had uitgeoefend. 

De openlijke hulde, die wij heden, M. H., aan de nagedachtenis 

van JAN SWAMMERDAM willen brengen, is niet minder een daad van 

piëteit, een dure plicht der dankbaarheid. En voor ons bestaat daartoe 

een dubbele reden, omdat hij niet alleen als een ontginner der weten- 

schap, maar tevens als een der grootste wetenschappelijke gloriën van 

Nederland op onze vereering aanspraak heeft. 

De wetenschap moge niet vragen, tot welke natie hare beoefenaars 

behooren, de natiën weten, wie onder hare zonen de banierdragers 

der wetenschap zijn. Zij noemen hunne namen met trots en erkentelijk- 

heid en houden hunne nagedachtenis in eere. Naast de staatslieden en 

oorlogshelden, naast de dichters en kunstenaars, zijn het toch vooral 

de mannen der wetenschap, die den naam van een volk tot ver over 

de grenzen, waar het woont, doen leven. Toen SHAKESPEARE's genie 

nog slechts zijn landgenooten bekend was, hielden HARVEY en NEWTON 

den roem van Engeland voor het geleerde Europa op, en GALILEI , VOLTA, 

GALVANI droegen tot den luister van Italië in het buitenland niet minder 

bij, dan DANTE, TAssO en RAFAËL. 

Toch zitten bij de hulde, waartoe wij ons hier vereenigd hebben, 

niet alleen dankbaarheid en vaderlandsliefde voor, maar ook het bewust- 

zijn, dat de nagedachtenis van sWAMMERDAM eene schitterende rehabi- 

litatie behoeft. Van de groote mannen onzer zeventiende eeuw is SWAM- 
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MERDAM zeker een der minst bekende, schoon niet het minst der 

kennismaking waard. Jaren gingen voorbij, voordat men hem naar 

waarde leerde schatten, en de dag der erkenning zijner verdiensten brak 

voor hem, evenals voor zijn beroemden stad- en tijdgenoot BARUCH DE 

SPINOSA, eerst in onze tijden aan. Het laatst, natuurlijk, in zijn eigen 

vaderland. Men kende, ja! zijn naam, men roemde hem een groot man, 

maar aan de studie van zijn leven en de wetenschappelijke beteekenis 

zijner werken werd niet gedacht. Eerst in het laatste tiental jaren 

kwam daarin verandering. Beurt om beurt gordden naast mr. SNELLEN 

VAN VOLLENHOVEN, dr. PIJZEL, prof. HARTING en dr. sINIA zich aan, 

om het beeld van onzen grooten landgenoot in de lijst van zijn tijd te 

ontwerpen, en zijne uitnemende, neen! onovertroffen eigenschappen 

als natuur-onderzoeker in het helderst licht te stellen. 

Toen dan ook voor vijf jaren de ontdekking der mikroskopische wezens 

in 1675 door ANTHONIE VAN LEEUWENHOEK onder toejuiching der geheele 

geleerde wereld te Delft plechtig herdacht was, werd in geschriften en 

in bijzondere gesprekken menigmaal de wensch luide, om aan de 

nagedachtenis van den eenigen SWAMMERDAM ter gelegener tijde even- 

zeer hulde te brengen. Die hulde moest eene eenvoudige, waardige 

en van bliĳvendern aard zijn. Zij moest plaats hebben op den dag, 

waarop de 48-jarige voor twee eeuwen uit zijn lijden naar lichaam en 

geest verlost werd. Daarover waren allen het eens. Maar wie zou tot 

die hulde den aanstoot geven, wie de wenschen tot daad maken? Vreemde 

vraag! Nederland telt meer dan ééne vereeniging, die het gebied der 

wetenschap beoefent, waarop SWAMMERDAM zich onvergankelijke lauwe- 

ren heeft verworven. Dat beoefening der wetenschap tot innige waar- 

deering der groote voorgangers leidt, was in de laatste jaren meer 

dan eens gebleken. Een edele wedstrijd om de eer, tot eene hulde aan 

SWAMMERDAM het initiatief te hebben genomen, zou zich tusschen die 

vereenigingen openbaren — dus meende men op goeden grond te mogen 

voorspellen. Die voorspelling was onjuist. Zonder slag of stoot, gewerd 

aan het Genootschap tot bevordering van Natuur- Genees- en Heelkunde 

te Amsterdam, op voorstel van dr. c. er. DANIËLS, het voorrecht van 

vooraan te staan in de rei der dankbare nakomelingen, die, zij het 

ook laat, toch zeker niet te laat den grooten afgestorvene op zijn 

sterfdag wenschten te herdenken. 

Zoo valt mij dan de eer te beurt, namens het Genootschap, waar- 

van ik tijdelijk voorzitter ben, U allen, afgevaardigden van geleerde 
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lichamen en vereenigingen in Nederland, U, uitnemende vertegenwoor- 

digers der nederlandsche wetenschap, U vurige bewonderaars en ver- 

eerders der grootheid van ons land in de 17° eeuw , U eindelijk , vrouwen 

van Nederland, wier aanwezigheid aan deze plechtigheid eerst gloed 

en luister bijzet, van harte welkom te heeten op deze plaats, en U 

dank te zeggen voor de warmte en opgewektheid, waarmede gij aan 

onze oproeping gehoor gaaft. En talrijker dan het Genootschap had 

durven hopen, is op dit uur, in dit Godshuis, de bloem van Neerland’s 

volk en Amstel's burgerij samengekomen, om op den 200-jarigen sterf- 

dag van SWAMMERDAM dien ongeövenaarden natuur-onderzoeker de dank- 

bare hulde van het nageslacht te brengen. 

Vergis ik mij niet, dan kan op dezen dag een deel der schuld wor- 

den gekweten, waarop de nagedachtenis van SWAMMERDAM reeds zoolang 

recht had. Het huldebetoon, waartoe wij ons hier vereenigen, schijnt 

mij toch in overeenstemming met zijn uitnemende verdiensten jegens 

het vaderland en de wetenschap, met zijn karakter, met zijn levens- 

loop; het schijnt mij de vervulling van het voor hem veel te lang 

onvervuld gebleven woord van SCHILLER: “die Weltgeschichte ist das 

Weltgericht.” 

SWAMMERDAM herdacht in de tegenwoordigheid van Ne@rland's volk 

en Amstels burgerij! Ja, zoo moest het komen! Hij, de beschermeling 

Van VAN BEUNINGEN, hij, die er een eer in stelde, aan six en TULP de 

schatten van zijn kabinet te toonen, met Huppe de wonderen van zijn 

vergrootglazen te bespreken, hij, die op goeden, ja vertrouwelijken voet 

omging met de vertegenwoordigers der wetenschap niet alleen in ons 

vaderland, maar in Frankrijk, Italie, Denemarken; hij, die meer dan 

eens de schitterendste aanbiedingen om zijn land te verlaten afsloeg, 

en, schoon met Latijn, Fransch en Italiaansch niet onbekend, het zich 

tot een plicht rekende, de uitkomst van zijn onderzoek in zijne 

moedertaal te boek te stellen, kon iu zijn vaderland waarlijk niet op 

erkenning zijner verdiensten bogen. Geen leerstoel werd hem aange- 

boden, geen dichter bezong hem, geen schilder bewaarde zijne beeldtenis 

voor de late nakomelingschap. Soms honger en gebrek lijdend, zag hij 

in de laatste jaren zijns levens zich slechts nog door een enkel trouw 

vriend omgeven. Hij stierf, wellicht onbetreurd, maar zeker onopge- 

merkt. Geen drom van vereerders verzelde hem naar zijn laatste rust- 

plaats, en die plek zelve, waarbij wij ons thans bevinden, werd eerst 

voor twee jaren door Dr. srNIA aan het licht gebracht, Maar wat het 
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Nederland der 17de eeuw verzuimde, dat tracht gij, M. H., door uwe 

tegenwoordigheid te dezer plaatse te herstellen! 

SWAMMERDAM herdacht in de Amstelstad! Waar mocht het anders ge- 

schieden? De “wijtberoemde” stad zag hem geboren worden en sterven, 

zij zag hem werken en worstelen, worstelen tegen de kleingeestigheid 

van zijn vader, tegen de baatzuchtigheid van zijn zuster, tegen de 

onverschilligheid van zijn verwanten. Aan hare burgemeesteren, vAN 

BEUNINGEN, VLOOSWIJK PANCRAS en REAEL, droeg hij zijne wereldberoemde 

verhandeling van de bloedelooze dierkens op. Hare loffelijke regeering , 

die hem ‘“‘onwaardigen” den toegang tot het gasthuis vergunde, ten 

einde daar lijken te ontleden, wordt hoog door hem geprezen, te 

meer daar zulk een voorrecht elders, bijv. te Leiden, aan zijn vroe- 

geren stadgenoot en vermaarden leermeester Prof. vAN HORNE, slechts 

zelden of in het geheel niet verleend werd. Hij was zeker een der 

meest grootsche figuren onder de beroemde mannen op elk gebied, die 

het Amsterdam uit de 2de helft der 17de eeuw zijn-burgers mocht 

noemen, en nooit werd ‘daar iemand geboren die de kennisse der 

zaken, die de natuur voortbrengt, gelukkiger doorwrocht, of met 

meerder vrucht voortzette”. En toch gunnen hem de historie-schrijvers 

der 17de en 18de eeuw geene plaats onder de beroemde Amsterdammers, 

en te vergeefs zoekt ge zijn naam op ééne bladzijde der uitvoerige ge- 

schiedenissen van COMMELIN en WAGENAAR. Maar ook hier heeft het 

nageslacht het verzuim van het voorgeslacht hersteld. In het steeds 

zich verjongend en in altijd wijdere kringen zich uitbreidend Amster- 

dam prijkt, dank zij de zorg van het gemeentebestuur, eene nieuwe 

straat met zijn naam, naast die van BOERHAAVE en LEEUWENHOEK, en 

aan de hulde, die wij heden zijner nagedachtenis brengen, wordt door 

U deelgenomen, Edelachtbare Heeren Burgemeester en Wethouders, 

van wie in onze dagen evenals van uwe voorgangers in de 17de eeuw 

kan getuigd worden “dat u de tedere sucht besielt, om te bevestigen 

en optequeocken het Heiligdom der menschelijke wijsheid, de voortref- 

felijke wetenschappen’, thans in uwe Universiteit vertegenwoordigd. 

SWAMMERDAM herdacht op zijn sterfdag! Ook dit mocht niet anders 

wezen, zou onze hulde niet aandruischen tegen den levensloop en de 

levensbeschouwing van onzen grooten stadgenoot. Zijn leven was hem 

ondanks zijn jeugd, een last. Hij had het zich zoo geheel anders ge- 

droomd. Zoon van een zeer bemiddeld apotheker, JACOB JANSZOON , wiens 

vader den geslachtsnaam SWAMMERDAM had aangenomen, omdat hij 
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van die plaats afkomstig was, had hij als knaap en jongen niet alleen 

bij zijn zwerftochten in het vrije veld, maar vooral ook in het rijk 

voorziene kabinet zijns vaders, met de wonderen der natuur en vooral 

der dierenwereld kennis gemaakt. Hij schikte en werkte daarin naar 

hartelust, en schoon zijn vader het hem wel ietwat kwalijk mag ge- 

nomen hebben dat hij niet voor predikant wilde studeeren, waartoe 

hij hem bestemd had, die vader was te veel liefhebber der natuur, 

dan dat hij niet met welgevallen de bijzondere geschiktheid van den 

jongen tot natuur-onderzoek moet hebben gadegeslagen. Toch was hij 

van den anderen kant te praktisch, om niet de keuze van een be- 

paald beroep te eischen. Die keuze werd gedaan. Het beroep zou dat 

van geneesheer zijn. Eens medicinae-studiosus, verbaasde de jonge man 

te Leiden zijne tijdgenooten en leermeesters door zijne geniale eigen- 

schappen. Zijn leermeester Prof. VAN HORNE stelde zijn werktuigen, 

zijn geld, zijn tijd ter beschikking van den student, opdat deze toch 

aan zijn lust tot onderzoek zou kunnen botvieren. In zijn studenten- 

Jaren vertoefde hij tweemalen gedurende langen tijd in Frankrijk, 

deels te Saumur, deels te Issy en Parijs. Ook daar zag hij zich 

omgeven door een kring van mannen — waarvan de meesten later 

leden van de toen nog niet gestichte Académie des Sciences zou- 

den worden — die hem met bewondering aanstaarden, als hij “ten 

slotte het stilzwijgen brak” en de resultaten en de methoden van 

zijn natuur-onderzoek ten beste gaf. Zoo moest hij zich wel de illusie 

vormen, dat hij, zoo jong reeds door de kundigste mannen geterd 

en gevierd, later gemakkelijk eene eervolle positie in de maatschappij 

zoude kunnen innemen. Het mocht helaas niet zoo zijn. Eens tot 

doetor gepromoveerd, bleef hij zich onverdroten aan zijne lievelings- 

studiën wijden. Van toen af gewerd hem, in plaats van eer en aan- 

zien, de miskenning zijner bloedverwanten. Zijn vrienden verlieten 

hem, toen hij enkelen van hen betrapte op het feit, dat zij zijne 

onderzoekingen als de hunne deden gelden. Het mompelend gerucht, 

dat zijne heftigheid den dood van een hunner veroorzaakt had, drong 

tot hem door en trof hem te dieper, naarmate hij zich minder van 

schuld bewust was. Geene levensgezellin vond hij op zijn pad, die hem 

de geleden teleurstellingen deed vergeten, geen eigen haard en hof 

noemde hij de zijne. Ziekte en kommer vervolgden hem. Of hem het 

zelfbegoochelend mysticisme, waarvan ANTOINETTE DE BOURIGNON hem in 

zijn laatste levensjaren de geheimen ontsluierde , en waardoor hij zijne on- 
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derzoekingen der natuur als louter ijdelheid en zelfverheffing leerde be- 

schouwen, voor dit alles vergoeding bood, — wie zal het zeggen ? Maar 

zwartgallig reeds van nature, bleef hem op het laatst van zijn leven geen 

enkele bittere ervaring gespaard. Toen hij zijn eigen kabinet, eens de 

trots van Amsterdam, dat geen vreemdeling onbezocht liet, door nood 

gedrongen, tot geld wilde maken, kon hij nergens een kooper vinden. 

Toen hij zich daartoe tot zijn ouden vriend sreNo wendde, beloofde 

deze hem hulp, onder beding dat hij roomsch zou worden. Toen hij 

eindelijk een ander zijner vrienden slechts daarin om bijstand verzocht, 

dat hij hem eenigen tijd huisvesting zou willen verleenen, “sloeg deze 

hem onverwacht platweg af’. Zoo zag hij verlangend uit naar het 

uur van zijn sterven, want ‘het lijden”, zoo zegt hij, “gaat voor het 

verblijden en de dood is de poorte des levens!” 

SWAMMERDAM's sterfdag herdacht in het Godshuis, waar hij begraven 

ligt! Ook hier weêr harmonie met zijne levensopvatting en karakter! 

Hij was van nature een vroom man, zooals bijna alle grootsche figuren 

uit onze 17e eeuw. Ik heb hier natuurlijk niet het oog op de treurige 

ziekelijke dweepzucht, die hem Dr BOURIGNON op haar zwerftochten 

door Denemarken en Duitschland deed volgen, in de hoop ergens een 

plek te zullen vinden , waar de nieuwe christelijke gemeente zou kunnen 

gesticht worden, waarvan de bijna zestigjarige, door de natuur zoo 

misdeelde vrouw hem het ideaal zoo levendig geschetst had. Reeds 

lang voordat zijn groote geest omfloersd werd door het dweepend 

mysticime; reeds lang, voordat hij het laatste zijner natuurkundige 

werken, Ephemeri vita, niet zonder de toestemming van ANTOINETTE 

meende te mogen uitgeven, straalde die vroomheid op elke bladzijde 

van zijn geschriften door! Soli Deo sit laus, honor et gloria, zoo eindigt 

zijne dissertatie, en in geen enkel zijner werken verzuimt hij de ge- 

tuigenis, dat het alleen strekt “om den Oppersten Maker te roemen 

en te danken voor zijn onverdiende genade, dewelke alleen” — zoo drukt 

hij zich uit — ‘“‘ons dit helder licht op de kandelaar gestelt heeft.” 

Maar ook het feit, dat een Amsterdamsche Vereeniging van beoefe- 

naren der wetenschap, die hoofdzakelijk geneesheeren onder hare leden 

telt, den aanstoot geeft tot deze plechtige herdenking, is, dunkt mij, een 

kwijting van eene te lang onvereffend gebleven schuld, SwAMMERDAM 

was lid van de eerste Amsterdamsche vereeniging, die zich de beoefe- 

ning der wetenschap ten doel stelde, en wier werken tot ous zijn ge- 

komen. Het was een kring van louter geneeskundigen, dat Collegium 
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privatum Amstelaedamense, waarin naast den hoogleeraar in de anatomie 

GERARD BLASIUS, de geneesheer van het gasthuis Mm. sLApE, de genees- 

heer der 0. 1. Compagnie p. VEEN, een praktisch medicus uit Goes 

D. RUYCH, twee practici uit Amsterdam QUINA en BODDENS, een doctor 

uit Lubeck compres, twee studenten in de medicijnen waren opgenomen. 

Die twee studenten waren J. SWAMMERDAM en D. GODTKE uit Dantzig. 

Aan ’t meest werkzame lid dier vereeniging uit de 17e eeuw — van 

gelijke beweging als de onze — de dankbare hulde van het nageslacht 

te kunnen brengen — ziedaar een voorrecht, dat ons Genootschap niet 

hoog genoeg kan waardeeren. Niet hoog genoeg, omdat SWAMMERDAM’s 

verdiensten jegens de geneeskundige wetenschap hem reeds lang op de 

erkentelijkheid van al hare beoefenaren aanspraak gaven. ’t Is waar, 

SWAMMERDAM werd medicinae doctor, meer om des lieven vrede wille, 

dan uit liefde voor de kunst der medicijnen; ’tis waar, dat zoo hij 

ooit practijk heeft uitgeoefend — ’tgeen mij meer dan twijfelachtig 

schijnt, — hij een ‘médecin malgré lui” zal geleken hebben; het is 

meer dan waarschijnlijk, dat de practiei uit zijn tijd vrij laag op hem 

zullen hebben nedergezien; maar het is niet minder waar, dat men bij 

niemand zijner tijdgenooten zulke heldere denkbeelden vindt over de 

behoeften en de leemten der geneeskundige wetenschap. Voor zijn oog 

lag reeds toen de weg volkomen scherp afgebakend, langs welken hare 

beoefening moest plaats hebben. Kennis van den bouw en de verrichtingen 

van het levend dierlijk en menschelijk lichaam waren de paden, waar- 

langs die weg gebaand moest worden. Zelfstandige waarneming, 

grondig onderzoek en wel overlegde proefneming, geene speculaties in 

de studeerkamer, de eenige betrouwbare leidsvrouwen op dat pad. Hij 

was medicus, maar ket vertrouwen in het vermogen der artsenijen 

om ziekten weg te nemen, miste hij. Toen op het laatst van zijn leven 

zijn geneesheeren bij hem aanhielden dat hij geneesmiddelen zoude ge- 

bruiken, “wilde hij niet, en dwong zijne raadslui op te houden door 

zijn stilzwijgen”. Wel geloofde hij, dat de geneesheeren, “indien zij maar 

een klaar en onderscheidelijk begrip hadden zoo van het maaksel van 

ons lichaam als van de beweging van zijn vochtigheden ende zoovoorts, 

dat zij dan ook wel uitvoeriglijk de onorder dezer deelen zouden kunnen 

herstellen. Maar,’ zoo vervolgt hij, “deze heeren zijn zeer ongelukkig 

hieromtrent, en ze worden haast gedurig ‚ omdat ze niet wel geredeneer d 

hebben, met tegenstrijdige uitwerkingen gestraft!” Gulden woorden in- 

derdaad, die nog voor onze dagen, wellicht voor altijd, van kracht blijven. 
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Als iemand in de 17e eeuw in staat ware geweest, de geneeskunde 

reuzenschreden te doen vooruitgaan, dan voorzeker ware hij het geweest. 

Zijn aanleg en opleiding, zijn dagelijksche omgang met de natuur 

stempelden hem tot den natuuronderzoeker bij uitnemendheid. Nauw- 

keurig tot aan het minutieuse toe, onvermoeid en onvermoeibaar, be- 

deeld met eene handigheid en een gezichtsvermogen, die hem in staat 

stelden de fijnste voorwerpjes en werktuigjes te hanteeren, begaafd 

met een vindingrijkheid, die hem nimmer in den steek liet, waar het 

gold een nieuw toestel of eene nieuwe methode te vinden, die alleen 

hem de geheimen, waarnaar hij zocht, kon ontsluieren, vertrouwde hij 

zich zelf en zijn zintuigen nimmer, dan voordat een herhaald en nog 

eens herhaald onderzoek hem steeds volkomen gelijke uitkomsten geleverd 

had. Voeg daarbij een onweerstaanbare aandrift tot zoeken en onder- 

zoeken, een scherp kritisch oordeel, een ongeëvenaard vermogen om te 

combineeren en van het bijzondere tot het algemeene op te klimmen, 

eene waarheidsliefde, die zich in niets en nimmer verloochende, en 

eindelijk die onzen landaard zoo eigene — en in menig opzicht zoo zegen- 

rijke — koppigheid en vasthoudendheid, die van wijken noch wankelen 

weet, waar het er op aankomt de eens verkondigde meening te ver- 

dedigen, en het duur verworven eigendom tegen de aanvallen van anderen 

te verweren. Aan zulke onderzoekers had en heeft de geneeskunst ten 

allen tijde behoefte. Maar de rijkdommen van “de konstkamer” zijns 

vaders, de uit Oost en West in de Amstelstad samengegaarde schatten 

in de kabinetten van ERNST ROETERS, CORNELIS MEYER, VOLKERT JANSE, 

JAN BRAYNE en HARMEN VAN DEN BURG, waartoe hij reeds vroeg den 

toegang had, zijn verblijf te Saumur bij raBre, te Issy bij THÉVENOT, 

zijne zwerftochten op de heuvels van Medun, langs de boorden van de 

Loire, de Seine en den Amstel, langs het Diemermeer en den Sloter- 

weg, door Utrecht en Gelderland, hadden reeds van jongs af zijn levenstaak 

tot het opsporen van de geheimen der zoogenaamde bloedelooze diertjes 

bepaald. De doctorshoed, dien hij zich in Leiden op S0jarigen leeftijd. 

verwierf, gold hem meer als een schild, waaronder hij ongedeerd zijn 

“Historia generalis insectorum’’ kon voleinden, dan als een op zich zelf be- 

nijdbaar bezit. Zoo plaatste hij slechts zelden, wanneer zijn studie over 

vergelijkende ontleedkunde of zijn dagtaak als medicinae studiosus daartoe 

aanleiding gaf, den voet op het gebied der ontleedkunde en der physio- 

logie van den mensch. Maar elke stap, dien hij hier deed, leidde bijna 

tot een verovering. Zoo werd hem de ontleedkunde en voor een deel 
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de weefselleer cijnsbaar, en met haar de heel- en verloskunde. Het is 

intusschen vooral op het gebied der physiologie, de leer der verrich- 

tingen van het levende lichaam, dat zich zijn meesterschap tegenover 

alle zijne tijdgenooten openbaart. Slechts twee physiologische geschriften 

bestaan van zijne hand: zijne dissertatie over de ademhaling, en de 

paragraaf in den Bijbel der Natuur over de beweging der spieren; — 

maar welke twee meesterstukken van helder inzicht, grondig onderzoek 

en zinrijke proefneming! Als ge zijne dissertatie openslaat, verrast u een 

titelprent, die u bijna kabalistisch toeschijnt. Een dier, waarin ge ter 

nauwernood een hond zoudt erkennen, in een grooten goudvischkom 

ondergedompeld, daarboven een blaasbalg, waarin zich een long be- 

vindt, ter linkerzijde van den goudvischkom een aantal glazen bollen, 

spuiten en buizen en eindelijk aan den voet der bladzijde twee slakken, 

die met elkander door spiraalsgewijs ineengevlochten draden samen- 

hangen — kunt ge u vreemder vignet denken? Stoor u intusschen 

evenmin aan dat vreemde uithangbord, als aan het hier en daar weinig 

Ciceroniaansche latijn, maar maak kennis met de dissertatie, ontdoe 

haar al lezende van den iatrochemischen zuurdeesem, dien het onderwijs 

van sSYLvrus noodzakelijk bij SWAMMERDAM moest achterlaten — en gij 

meent op vele plaatsen een onderzoek uit onze dagen, niet uit het 

jaar 1667, voor u te hebben! 

Het is hier de plaats niet, om de gecompliceerde, door hem uitge- 

dachte en wellicht door hem zelf geblazene glazen toestellen te be- 

schrijven, die het mechanismus der ademhaling moesten verduidelijken. 

Toch zwijg ik slechts noode van den blaasbalg met glazen wanden, 

waarin zich meer of min luchtdicht een long bevindt, die zich tel- 

kens met lucht vult, wanneer de twee bladen van den blaasbalg van 

elkander worden verwijderd — een proef, die de voorlooper schijnt van 

een beroemd experiment door onzen DONDERS verricht; en van de door 

SWAMMERDAM uitgedachte en beschrevene luchtthermometers, om de tem- 

peratuur van het bloed te bepalen, gewaag ik slechts in het voorbij- 

gaan. Maar in het bijzonder vestig ik uwe aandacht op het 2e, 3e en 
4e hoofdstuk der eerste afdeeling. Hier ontwikkelt swAMMERDAM, hoe 

(het zijn zijn eigen woorden uit het slotvers van de Ephemeri vita) : 

“de longen en haar pijpen quam gegeven 

Haar krachten, om de lucht en ader van het leven 

Te voeren in de borst, waardoor geluyt en stem 

Ontfingh van u, o Godt! haar weezen, kracht en klem.’ 
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Hier ontbreekt niets aan de bewijsvoering; de hypothese wordt dui- 

delijk en klaar uiteengezet, hare juistheid door de proefneming bij het 

dier gestaafd, door waarneming bij den zieken mensch bevestigd, en 

eindelijk het physiologisch feit tot de eenvoudige wetten der physica 

teruggebracht. Geen mindere modellen van physiologisch onderzoek 

vindt ge in zijne bijdrage tot de kennis van den aard en de voorwaarden 

der spierbeweging. Hier vindt ge — om van de gelijkenis der door 

hem op kikvorsch-spieren verrichte proeven met de later zoo beroemde 

van GALVANI niet te gewagen, — beschrijvingen van den bouw der 

spieren; vergelijkingen der spierzamentrekking met de beweging van 

het “kruidje roer mij niet”; opvattingen omtrent de wijze, waarop 

prikkeling van hersenen merg en zenuw samentrekking der spier te- 

weegbrengt; inzichten omtrent de determinatie onzer zoogenaamde 

willekeurige bewegingen — die u, als ge de stoffe toetst aan haar tijd, 

verbaasd doen staan. Hier vindt ge verder onder eene reeks van zin- 

rijke proefnemingen, die bewijzen dat er van geen invloeien eener 

subtiele materie in de spieren tijdens hare samentrekking sprake kan 

zijn, proeven over de verandering van het volumen van het hart 

tijdens zijne samentrekking, waarbij hij, schoon met veel eenvoudiger 

hulpmiddelen, denzelfden weg bewandelt en tot dezelfde resultaten 

geraakt als de beroemde fransche physioloog MAREY in onze dagen. Of 

nu al hier en daar uitdrukkingen, opvattingen , meeningen voorkomen, 

die bĳ het tegenwoordig licht onzer kennis dwalingen schijnen, dit 

zijn, om met SWAMMERDAM te spreken, “misslagen, waar wij alle in 

”_Onverbeterlijk, onovertroffen blijft in elk geval de 

methode van onderzoek, bewonderenswaard de groote uitkomsten die 

vallen kunnen. 

met zulke geringe middelen verkregen worden, onvolprezen het diepe 

inzicht in en het meesterschap over de door hem behandelde onder- 

werpen ! 

Toch mag het Genootschap, bij de waardeering van het voorrecht, 

om in SWAMMERDAM een der meest uitstekende voorgangers op het 

gebied der geneeskundige wetenschap te vereeren, niet voorbijzien, dat 

zijne meest onsterfelijke verdiensten elders liggen. Op het gebied der 

ontleedkunde, der weefselleer, der physiologie, de evenknie zoo niet 

de meerdere van een STENO, een MALPIGHI, een REINIER DE GRAAFF, stelt 

hij hen allen in de schaduw door zijne ontzagwekkende meesterwerken 

op het gebied van de kennis der lagere dieren. SWAMMERDAM’S geschrif- 

ten gelijken een planetenstelsel: schitterende sterren op het gebied der 
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ontleedkunde, der physiologie, der botanie, der physica, der minera- 

logie, maar alle zich bewegende om, en hun licht ontleenende aan 

de levenwekkende, lichtende, nooit ondergaande zon zijner ontdek- 

kingen op het gebied der entomologie! Wat zou eene hulde aan swaMm- 

MERDAM beteekenen, zonder zich in de stralen dier zon te hebben 

gekoesterd ? 

Het stemt daarom het Genootschap en zeker U allen tot groote dank- 

baarheid, dat een man van zoo uitnemende verdiensten op dat gebied 

als Prof, P. HARTING wel aan onze roepstem heeft willen gehoor geven, 

om in dit uur en op deze plaats van JAN SWAMMERDAM te getuigen. 

Belet hem ook tot ons innig leedwezen zijne gezondheid, in ons mid- 

den te zijn, hij is het in den geest, en met vreugd en erkentelijkheid 

vraag ik u thans verlof, om u uit zijn naam te zeggen, wat hem bij 

deze gelegenheid op het harte lag. 

“Men vraagt mij van SWAMMERDAM te getuigen. 

“Ik doe niets liever. | 

“JOHANNES SWAMMERDAM was een der geniaalste natuuronderzoekers 

“die immer geleefd hebben. 

“Maar, wat is genie? 

“Burron, die zelf deze hoogste geestesgave in ruime mate bezat, 

“heeft gezegd: “le génie, c'est la patience.” 

“Welnu, welk natuuronderzoeker was ooit geduldiger dan SWAMMER- 

“DAM! Al zijne werken getuigen van een onuitputtelijk geduld, van 

“een ijzeren volharding in het opsporen der geheimste en moeilijkst waar- 

“neembare natuurverschijnselen. Wanneer men bedenkt, dat zijn eigen- 

“lijk leven als natuuronderzoeker weinig langer dan twaalf jaren (1663 — 

“1675) heeft geduurd, dan is het bijna ongeloofelijk hoe hij in dit be- 

“trekkelijk korte tijdsbestek zoo vele waarnemingen heeft kunnen doen 

“over het maaksel, de ontwikkeling en de levenswijze van een zoo groot 

“aantal zoogenaamde lagere dieren, maar die in samengesteldheid en 

“fijnheid van bewerktuiging niet beneden vele hoogeren staan, en waar- 

“omtrent vóór hem slechts weinig zekers bekend was, maar destemeer 

“dwalingen heerschten. En dit treft ons vooral, wanneer wij daarbij in 

“het oog houden, dat een groot deel dier waarnemingen gedaan is onder 

“de allerongunstigste levensomstandigheden. Miskend en voortdurend 
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“tegengewerkt door zijne naaste betrekkingen, door zijnen vader en 

“zijne zuster, die hem veel liever geld zouden hebben zien verdienen 

“dan dat hij, zooals zij hem verweten, zijnen tijd verkwistte aan een 

“in hunne oogen geheel nutteloos onderzoek van zoo verachte schepse- 

“len, — telkens door de koorts aangegrepen die hem op het ziekbed wierp, 

“ging bij toch, zoodra zijn vader hem eenige vrijheid liet en hij zijn 

“ziekelijk lichaam weder kon voortslepen, onverdroten voort met waar- 

“nemingen op waarnemingen te stapelen, nooit tevreden zoolang er nog 

“jets te ontdekken viel, dat hem in staat kon stellen al dieper en 

“dieper in de geheimste schuilhoeken der natuur doortedringen. 

“Doch, is het wel waar, dat geduld, zelfs in den zin van volhar- 

“ding, het wezen van het genie uitmaakt? Voorzeker neen! Ware dit 

“zoo, dan zoude elk catalogusmaker, die zijn leven doorbrengt aan 

“het rangschikken eener verzameling, aan het bepalen van soorten, 

“met het grootste geduld kenmerk voor kenmerk nagaat en vergelijkt, 

“niet rust voordat hij de beste plaats in het systeem heeft gevonden, 

“waar het voorwerp, dier, plant of delfstof zijne naaste verwanten 

“vindt, een geniaal natuuronderzoeker moeten genoemd worden. En 

“toch zal niet licht iemand hem dien naam geven. 

“Waren genie en geduld synoniemen, dan voorwaar zoude LEEUWEN- 

“Hoek niet minder het praedicaat: “geniaal” waardig zijn geweest dan 

ÉSWAMMERDAM. Doch, hoe hoog wij LEEUWENHOEK als natuuronderzoe- 

“ker ook stellen, hoe talrijke ontdekkingen wij aan zijne geduldige 

“nasporingen verschuldigd zijn, in werkelijke genialiteit stond hij verre 

“beneden SWAMMERDAM. 

“IJverige volharding in het zoeken naar waarheid is zonder twijfel 

“een der hoofdvoorwaarden voor het nuttig gebruik dat van het ge- 

“nie zal gemaakt worden, maar het genie als geestes-eigenschap is iets 

“geheel anders. 

“Genie is vóór alles: “oorspronkelijkheid, scheppingskracht'’. 

“Met geleerdheid heeft het niets te maken. Hoe groot de som van 

“aangeleerde kundigheden moge wezen, hoe voortreffelijk ook een daarin 

“afgelegd examen, het stempelt op zich zelve nooit iemand tot een 

“werkelijk geniaal man. Dien naam verdient alleen hij die nieuwe 

“banen aanwijst, die oorspronkelijke gedachten heeft, welke de begin- 

“punten zijn van nieuwe ideën-reeksen, die zich in den loop der tijden 

“uit de eerste ontwikkelen. In een natuuronderzoeker openbaart zich 

“die oorspronkelijkheid in de eerste plaats door het uitdenken van 
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“nieuwe methoden van onderzoek. Wil iemand, die van de natuur goede 

“oogen en handen ontvangen heeft, in den tegenwoordigen tijd een 

“insekt of ander klein dier anatomisch onderzoeken, hij vindt al de 

“daartoe benoodigde werktuigen en al de optische en mechanische hulp- 

“middelen in elke groote stad te koop, en hun behoorlijk gebruik beschre- 

“yen in verscheidene daartoe bestemde handleidingen. Hij heeft slechts den 

“bekenden weg te volgen, om zeker te zijn, dat hij, na eenige oefening, 

“bijdragen tot vermeerdering der reeds bestaande kennis zal kunnen 

“leveren. 

“Geheel anders was het met SWAMMERDAM. Hij had bijna geen voor- 

“gangers op het gebied, waarop hij zich het iĳjverigst zoude bewegen. 

“Hij moest zijn eigen armamentarium uitdenken, nieuwe methoden be- 

“proeven, die zijn vindingrijke geest hem ingaf, en die hem moesten 

“jn staat stellen om de teedere deelen der kleine wezens, wier be- 

“werktuiging hij trachtte bloot te leggen, zichtbaar te maken. Daar- 

“onder behoorde ook het inblazen of inspuiten van gekleurde vochten. 

“Of nu het denkbeeld om op dergelijke wijze ook de vaten van het 

‘menschelijk lichaam en van andere groote dieren optespuiten het eerste 

“bij zijn tijdgenoot REINIER DE GRAAFF of bij SWAMMERDAM is opgeko- 

“men, willen wij in het midden laten, maar zeker is het dat laatst- 

“genoemde de eerste is geweest die daartoe ook gebruik maakte van 

“een vooraf door warmte gesmolten en gekleurd mengsel van was, 

‘hars en terpentijn, d. 1. van dezelfde zich bĳ de stolling verhar- 

‘dende injectiemassa die eerlang onder de handen van FREDERIK RUYSCH 

“de voortreffelijkste praeparaten leverde, waardoor diens naam heinde 

‘ten ver beroemd werd, en welke ook thans nog dient tot vulling van 

“deelen van het vaatstelsel, die men op den duur in anatomische kabi- 

“netten wil bewaren. 

‘Het genie openbaart zich echter niet enkel door de gave van 

“uitvinding, het vertoont zich in geen mindere mate als gave van 

“ontdekking van nieuwe waarheden. Ik zeg uitdrukkelijk ‘“waar- 

“heden”, niet bloot “feiten”. Nieuwe, tot dusver onbekende feiten 

“kan ieder ontdekken die gezonde zintuigen en eene voldoende mate 

“van opmerkzaamheid bezit, maar uit die feiten, langs den weg 

“der redeneering, der inductie, nieuwe waarheden af te leiden, die 

“voortaan deel zullen uitmaken van het gebouw der wetenschap, dit 

“kunnen slechts weinigen. Onder die weinigen behoorde SWAMMERDAM. 

“In eene merkwaardige Naa-reeden aan den waarheid soekende leeser, 



144 DE TWEEHONDERDJARIGE STERFDAG 

“geplaatst aan het slot van zijn in 1669 verschenen Historia generalis 

“insectorum , toont hij aan dat de zintuiglijke waarneming wel is waar 

“de grondslag van al onze kennis is, maar tevens ‘dat, wanneer wij 

“onze zinnen wel gebruiken, de onzienlijke dingen uit de zienlijke 

“bekend kunnen worden.’ Zijn geheel wetenschappelijk leven is eene 

“toepassing van dien grondregel, die in onze dagen door elk wijsgeerig 

“natuur-onderzoeker gevolgd wordt, maar die in de dagen van sWAM- 

“MERDAM, toen boekengeleerdheid, autoriteitsgeloof en dialectiek nog 

“den boventoon voerden, aan velen een soort van ketterij toescheen. 

“Op het gebied van de natuur-historische wetenschappen, bepaaldelijk der 

“entomologie, trad SWAMMERDAM als hervormer op en wierp vele sedert 

“de tijden van ARISTOTELES algemeen als waarheid gehuldigde dwalingen 

“omver, om daarvoor de eenvoudige, door werkelijk onderzoek ver- 

“kregen uitkomsten en de daaruit, afgeleide gevolgtrekkingen in de 

“plaats te stellen. De duistere, half mystieke voorstellingen, samen- 

“gevat in het woord ‘“metamorphose”, werden, al behield men ook 

“gemakshalve het woord, vervangen door die eener voortgaande ‘‘ont- 

“wikkeling”. 

Al onttrok deze zich ook grootendeels aan het lichamelijk oog, het 

<yerstands-oog volgde haar en vulde de gapingen aan, die de recht- 

“streeksche waarneming der feiten openliet. Even als voor het groote 

“meerendeel der hedendaagsche natuurvorschers, was voor SWAMMERDAM 

“niet het zijn maar het worden der organische wezens hoofdzaak. 

“Genie zonder eene levendige verbeelding is onbestaanbaar. Maar 

“deze kan op een dwaalspoor leiden, wanneer zij niet door het orde- 

“nend verstand in teugel wordt gehouden. In al zijn wetenschappelijk 

“werk heeft SWAMMERDAM bewezen, dat hij dit meesterschap van 

“het verstand over de verbeelding zorgvuldig wist te handhaven. 

“Nergens stoute sprongen, overal de contrôle der waarneming; maar 

“wat hij uitnemend verstond, dat was om de door de waarneming 

“geleverde en door het geheugen bewaarde voorstellingen onderling te 

“vergelijken, te verbinden, en zoo tot hoogere algemeene waarheden 

“op te klimmen. Men herkent dit in verscheidene zijner geschriften, 

“o. a. in zijne classificatie der insekten in vier orden, eene classificatie 

“die, met eene kleine wijziging, nog in onze tegenwoordige insekten- 

“stelsels wordt terug gevonden. 

“En toch eindigde die levendige verbeelding, zonder welke hij niet 

“zooveel voortreffelijks had kunnen voortbrengen, gepaard aan eene 
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“groote gevoeligheid des gemoeds, die haar zoo dikwerf vergezelt, met 

“den geuialen natuur-onderzoeker diep ongelukkig te maken! 

“De ondervinding leert dat, hoe samengestelder, kunstiger en gevoe- 

“liger een werktuig is, het ook des te eer aan storing is blootgesteld. 

“Werp een hamer en een uurwerk te gelijk op den bodem, en de hamer 

“blijft wat hij was, terwijl het uurwerk zijn regelmatigen gang ver- 

“liest of stilstaat. Maar helaas, de ondervinding leert ook dat het- 

“zelfde van de arme menschheid geldt, en dat het juist de meest genia- 

“len onder haar zijn, wier fijne en teedere organisatie hen meer dan 

“anderen blootstelt aan den verschrikkelijksten vijand dien de mensch 

“heeft: den waanzin. Ik wijs hier op twee der beroemdste tijdgenoo- 

“ten van SWAMMERDAM, twee der grootste geniën die ooit bestaan heb- 

“ben: CHRISTIAAN HUYGENS en ISAAC NEWTON. Bij hen bestond de toe- 

“stand, dien men als een soort van waanzin kan duiden, slechts korten 

“tijd. Maar SWAMMERDAM, hun evenknie, zij het dan ook op een geheel 

“ander gebied, de eenmaal zoo scherpzinnige natuuronderzoeker, de 

“heldere denker, verviel tot godsdienstige dweeperij, en was van dat 

“oogenblik af voor de wetenschap verloren. 

“HKenmaal in dien toestand gekomen, begon hij met verachting op 

“zijn eigen levenswerk neder te zien. Toen schreef hij het laatste zijner 

“bij zijn leven in druk verschenen geschriften: Ephemert vita of Afbeel- 

“dingh van 's menschen leven. Ik ken geen zonderlinger boek en tevens 

“geen dat eenen zoo pijnlijken indruk maakt. Wanneer men het leest, 

“dan staat men telkens voor een psychologisch raadsel. Het is als het 

“ware geschreven door twee geheel verschillende personen: den nog 

“altijd even voortreffelijken natuuronderzoeker en zijn daemon, den 

“mystieken dweeper. 

“Vijf jaren later werd de arme ongelukkige man door den dood van 

“zijn lijden verlost. Reeds lang had hij bijna geen omgang meer gehad 

“met zijne vroegere vrienden en vakgenooten. Nu was hij verdwenen. 

“Wel herinnerden eenigen hunner zich zijner nog, hoe hij in zijnen 

“goeden tijd “zoo subtiele anatomiën van kleine gekorvene dierkens 

“maakte, dat niemand hunner het hem na kon doen.” Ook waren 

“eenige weinig omvangrijke geschriften in druk verschenen, waarin 

“hij de vruchten van een gedeelte van zijnen arbeid had nedergelegd. 

“Men wist dat dit niet alles was, dat hij veel meer in manuscript en in 

“teekening had achtergelaten. Doch waar was dit? Verdwenen, misschien 

“tot stof vergaan, evenals het lichaam van den armen lijder zelven. 

10 
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“Daar kwam de toovenaar BOERHAAVE, en, zijn staf uitstrekkende, 

“deed hij, zeven-en-veertig jaren na 's mans dood, SWAMMERDAM weder 

“opstaan, herleven, en wel den geheelen, den echten SWAMMERDAM , zooals 

“hij in zijn besten, krachtigsten tijd was geweest, verheerlijkt en ont- 

“daan van de nevelen waarin zijne eigene phantasie hem had gehuld. 

“De Bijbel der natuur verscheen, en met verbazing zag het toen 

“levende geslacht welk een schat gedurende een halve eeuw begraven 

“was geweest, om eerst nu aan het licht hergeven te worden. Verre- 

“weg het grootste gedeelte was nog even nieuw, even frisch als op 

“het oogenblik toen de schrijver de daarin beschreven ontdekkingen 

“deed. Het was alsof de tijd had stilgestaan en daarmede dat gedeelte 

“der natuurwetenschap, waaraan SWAMMERDAM zich in het bijzonder ge- 

“wijd had. Maar van nu af aan werd zijn Bijbel der Natuur de vraag- 

“baak, de onmisbare handleiding voor allen die het pad wilden betre- 

“den, waarop hij hun op zoo uitstekende wijze was voorgegaan. 

“BoOERHAAVE had aan SWAMMERDAM de onsterfelijkheid verzekerd !” 

HARTING. 

Ja! M. H.! Prof. HARTING heeft het terecht gezegd, BOERHAAVE heeft 

aan SWAMMERDAM de onsterfelijkheid verzekerd. De tooverroede, die hij 

daartoe gebruikte, was zeker niet de meest poëtische, maar zij gold en 

geldt nog altijd als de meest onfeilbare. Op aanwijzing van zijn vriend 

W. SHERARD en met de welwillende hulp van MARC GUITTON en Prof. wIL- 

LEM ROËLL gelukte het hem in 1727 ‘‘de schoone slaapster in het bosch’ 

te verlossen. Welke reeks van menschelijke tekortkomingen het gebruik 

van dien gouden tooverstaf noodzakelijk maakte, door welke booze 

geesten verleid een vertaler als WiNGeENDorP, een edelman als pr rué- 

vENOT, een schilder als souBerT, een ontleedkundige als puvERNeY de 

schoone fee zoolang gevangen hielden, blijve op dezen dag onvermeld. 

BorrHaavE’s groote verdiensten jegens het vaderland en de wetenschap, 

toen hij de werken van SWAMMERDAM rangschikte en onder den titel 

van ‘Bijbel der Natuur” uitgaf — eene uitgave, die door de voor- 

treffelijke latijnsche vertaling van cAUBIUS eerst hare waarde voor de 

geleerde wereld verkreeg, en die der nederlandsche drukkunst en het 

graveerstift van VAN DER SPIJK niet minder eer aandoet dan der mild- 

heid van de talrijke inteekenaars (waaronder wij mannen als ALBINUS, 

OOSTERDIJK SCHACHT, MUSSCHENBROEK, LIEBERKÜHN, FAHRENHEIT, AL- 
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BRECHT VON HALLER, VAN SWIETEN, MEAD, RICHARDSON, TRONCHIN Ont- 

moeten) — BOERHAAVE’S groote verdiensten jegens het vaderland en de 

wetenschap springen te zeer in het oog, dan dat zij den donkeren 

achtergrond der gebreken van zijn tijdgenooten en voorgangers zouden 

behoeven. Met den “Bijbel der Natuur” heeft zich SWAMMERDAM een 

onvergankelijke eerezuil op het gebied der natuurwetenschap gesticht, 

en die eerezuil is door BOERHAAVE onthuld! 

Wij wenschen heden op het werk van BOERHAAVE de kroon te zetten ! 

Niet omdat wij vreezen dat SWAMMERDAM ooit zou kunnen vergeten 

worden! Zijn naam is en blijft in de geschiedenis der wetenschap on- 

sterfelijk, ook al ware deze dag onopgemerkt voorbijgegaan. Maar hij 

moet ook voortleven in de historieblaân van het nederlandsche volk! 

Laat die historiebladen prijken met den roem onzer Oranje-Vorsten , on- 

zer helden, onzer dichters, maar laat ons ook met gulden letteren daarin 

de namen onzer kunstenaars en geleerden opteekenen! Naast de schit- 

terende gloriën van het vaderland een plaats voor de bescheidene wel- 

doeners van het vaderland en de menschheid! Dit zij de hooge betee- 

kenis van dezen herdenkingsdag ! Kleingeestige lauwheid , zelfgenoegzame 

onverschilligheid , berekenende zelfzucht en overdrevene bedachtzaamheid 

mogen nog niet uit Nederland verdwenen zijn, zij zijn Goddank! niet 

in staat om de steeds meer en meer aanwakkerende energie, de geest- 

drift voor een dag als dezen onder ons te dooven! Nog is het Neder- 

land der 19de eeuw niet ontaard van de republiek der zeventiende, 

nog streven onze zeeschepen, den geliefden driekleur in top, dwars 

door het ijs en ĳzer heen, nog kleven de tinten van een REMBRANDT 

op het palet onzer schilders, nog hebben wij burgemeesters, die 

als rue hoogleeraren waren, nog geleerden, die ons Europa be- 

nijdt, nog zwijgende nauwkeurige bescheidene onderzoekers der natuur , 

die als SWAMMERDAM door hun “stomme kunst” de gansche geleerde 

wereld verbazen! Willen wij in onze dagen van “dringen en verdrin- 

gen’’ de eens verworven, ons helaas bijna ontrukte, maar gelukkig 

nog niet geheel verlorene eereplaats onder de volkeren behouden, laat 

ons dan door zichtbare teekenen voor landgenoot en vreemdeling, voor 

tijdgenoot en nakomeling, getuigen van onze dankbaarheid jegens onze 

voorvaderen, waaraan wij die eereplaats verschuldigd zijn. Mogen zij 

ons de schitterende sterrebeelden blijven, die onzen weg bepalen op 

de onmetelijke zee van menschelijk willen en werken! En daarbij 

strekken ons die oud-Hollandsche standvastigheid, dat taaie geduld, 
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die onkreukbare eerlijkheid tot kompas, die JAN SWAMMERDAM minder 

dan eenig ander ooit uit het oox verloor. Zijn beeld blijve het Neder- 

landsche volk voor oogen, als dat van den man, die ondanks de op- 

gezweepte golven van tegenspoed en miskenning, door zijn leven en 

werken toonde, dat het hem ernst was, toen hij in den “Bijbel der 

Natuur” deze heerlijke woorden neerschreef: ‘““Al ons werken moet 

alleen daartoe strekken om gezamenlijk de waarheid te onderzoeken 

die ons altijt behoort lief te zijn, of zij voor of tegen ons was, alzoo 

daar niets beminnelijks is, als alleen hare schoonheid.” 

Zoo mogen dan op heden , uit naam van alle Nederlandsche beoefenaars 

der natuurwetenschappen en der geneeskunde, twee gedenksteenen in 

deze stad ter eere van JAN SWAMMERDAM verrijzen, opdat zijn naam 

leve in den mond van het Nederlandsche volk, en zijn voorbeeld de 

lust tot beoefening der wetenschap aanwakkere. Eén boven zijn 

graf prijze den onvermoeiden natuuronderzoeker in de taal der geleer- 

den, het tweede in zijn woning roeme in onze geliefde moedertaal 

zijn onderzoek der natuur als een voorbeeld voor alle tijden! Opdat 

intusschen de vooruitgang der wetenschappen, door SWAMMERDAM met 

zooveel vrucht beoefend, en waarop hij zich als een andere cOLUMBUS 

deed kennen, voor altijd aan zijn naam verbonden blijve, besloot het 

Genootschap buitendien, in eene zoo straks gehouden buitengewone 

vergadering, eene SWAMMERDAM-medadle in het leven te roepen, die 

om de tien jaren aan hem zal worden toegekend, die op het gebied 

der door SWAMMERDAM beoefende wetenschappen, in die jaren, zich de 

meeste verdiensten zal hebben verworven. Die medaille zal voor de 

eerste maal iu Sept. 1880, ter gelegenheid van het 90jarig bestaan 

van het Genootschap worden uitgereikt. 

Mij rest nog de aangename taak, namens het Genootschap, allen 

dank te zeggen die tot het welslagen dezer plechtige herdenking heb- 

ben willen medewerken. U in de eerste plaats, hooggeleerde HARTING, 

die, zij het ook slechts in den geest aanwezig, hier straks van sWAM- 

MERDAM getuigd hebt met een jeugdig vuur en een bezielenden gloed, 

waaraan zich de wetenschap en het vaderland nog lange jaren hopen 

te verwarmen! U in de tweede plaats, kunstvaardige coLINET, aan 

wiens meesterhand wij het ontwerp der twee in de Qaellinus-school 

vervaardigde gedenksteenen verschuldigd zijn, die niet alleen spreken 

VAN SWAMMERDAM, maar van uwe liefde voor de kunst, en van uwe 

kuust, om de liefde voor de meesterwerken der 17e eeuw levendig te 
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houden! U, in de derde plaats, Zeer Geleerde scHrLrTrMA, Stads-Archi- 

varis, die, toen vier huizen om de eer schenen te strijden van als 

SWAMMERDAM’s geboorte- en woonhuis te mogen gelden, en ons plan 

om een steen in het ware huis te plaatsen daardoor scheen te mislukken, 

met onverdroten ijver het stof der archieven doorworsteld hebt, totdat 

gij ons het huis “in de Star” op de Oude Schans tegenover Montalbaans- 

brug kondt aanwijzen, als het huis, waarheen onze pelgrimstocht op heden 

gericht moest zijn, omdat de apotheek van JAN Jacors er in gevestigd 

was en onze held er in geboren werd, woonde en werkte! U in de vierde 

plaats, WelEdele heer DE LA PRNHA, eigenaar van dat eens zoo be- 

roemde huis, dat een cosmo DE MEDICIS, groothertog van Toscanen, 

binnen zijn muren ontving, voor de welwillendheid, waarmede gij 

tot het plaatsen van den steen in dat perceel verlof gaaft! U — last 

not least — Kerkmeesteren en Kerkeraad der Waalsche gemeente, 

voor de in onze goede stad niet gewone bereidvaardigheid, waarmede 

gij dit kerkgebouw voor deze plechtigheid beschikbaar hebt gesteld, 

en het plaatsen van den gedenksteen daarin hebt vergund! U allen 

eindelijk, die door uwe tegenwoordigheid luister aan deze plechtigheid 

hebt bijgezet, voor de getuigenis, die gij hier zijt komen afleggen, 

dat Nederland zijne groote mannen weet te herdenken en de weten- 

schap in hooge eere houdt! | 

En thans M. H.! het oog gericht naar gindsche plek, waar de steen 

met het monogram JSWD sedert twee eeuwen het stoffelijk over- 

schot van JAN SWAMMERDAM bedekt. Tot asch vergaan is het lichaam 

van den grooten natuuronderzoeker, die het eerst het wonder heeft 

ontsluierd, hoe uit de rups een vlinder wordt. De onaanzienlijke wurm 

vergaat, maar uit zijn windselen zich ontwikkelend, verrijst daaruit 

de kapel, die, zich op lichte vleugelen ten hemel verheffend , het Excelsior 

predikt. Zoo verkondige ook de gedenksteen, die thans voor aller oog 

boven het graf van JAN SWAMMERDAM zichtbaar worde, dat in ons geheele 

leven, in de wetenschap en in de kunst, slechts één wensch ons moet 

bezielen: het streven naar hooger, naar volmaakter: Excelsior ! 

B. J. Srokvris. 



DIAMANTEN MAKEN. 
DOOR 

W. M. LOGEMAN, 

De alchymisten, adepten, goudmakers eener vroegere eeuw hebben 

in de laatste weken een mededinger gevonden in den heer MACTPARÎte 

Glasgow, die bekend maakte dat, door een chemische bewerking welke 

hij voorloopig geheim hield, het hem gelukt was kleine lichaampjes te 

verkrijgen, die hij voor diamanten meende te mogen houden. '* Het is 

gemakkelijk te begrijpen dat dit bericht, ook buiten de wereld der 

wetenschap, dáár misschien vooral, groot opzien baarde en dat allerlei 

tijdschriften en dagbladen zich beiĳĳverden om het te verspreiden en te 

bespreken. 

Het goudmaken nu is sedert langer dan een eeuw in discrediet geraakt. 

Het is bekend dat allen, die voorwendden het te kennen en te kunnen en 

daarvan schijnbaar welgeslaagde proeven leverden, als bedriegers zijn 

ontmaskerd, na gedurende langeren of korteren tijd geleefd te hebben 

ten koste der lichtgeloovigen. En al kan niemand beweren dat zoo iets 

als goudmaken in zich zelf onmogelijk is — een nederlandsch chemicus 

van grooten naam heeft voor ruim twintig jaren dit zeer luide doen 

opmerken, — en al wijzen onderzoekingen van den laatsten tijd ook nog 

zoo overtuigend er op heen, dat misschien spoedig de omzetting van 

de eene stof, welke wij nu een element noemen, in eene andere der- 

gelijke mogelijk worden kan, tusschen dit “niet onmogelijk zijn” of 

) Zie het bericht van prof. HARTING in het Bijblad van dezen jaargang, bl. 28. 



DIAMANTEN MAKEN. 151 

“misschien mogelijk worden’ en de praktische uitvoerbaarheid ligt een 

kloof, waarvan niemand zeggen kan hoe breed en diep zij is en hoevéél 

tijd er noodig zal zijn om haar te dempen. 

Is het zoo ook met het maken van diamanten? Het zou mij niet ver- 

wonderen als, door een oppervlakkige overeenkomst misleid, vele lezers 

van dit Album geneigd waren om beide problemen op gelijke lijn te 

stellen wat de mogelijkheid hunner oplossing betreft, en uit de thans 

nog bestaande praktische onmogelijkheid van het goudmaken te beslui- 

ten tot eene even zekere hopeloosheid der pogingen, om echte diamanten 

te verkrijgen, anders dan die, welke de natuur geheel gevormd ons levert. 

Ik heb zelfs iets dergelijks voor eenige dagen openlijk hooren beweren. 

Eenig nadenken kan echter iedereen gemakkelijk overtuigen dat hier- 

aan een begripsverwarring ten grondslag ligt, Immers de adepten stelden 

zieh voor goud te doen ontstaan uit eenige andere stof, die geen goud 

was. Wie diamanten maken wil stelt zich ten doel om een deel der op 

onzen aardbol in allerlei vorm en toestanden in verbazende hoeveelheid 

voorhanden koolstof in den vorm van diamant te doen overgaan, de 

deeltjes daarvan zich zóó te doen aaneenhechten, dat zij een doorschij- 

nend lichaam vormen. Bij het eene moet geheel de aard eener enkel- 

voudige stof worden veranderd, bij het andere alleen hare moleculaire 

structuur. Dit in aanmerking genomen zou men zich bijna verwonderen 

dat het niet reeds voorlang is geschied en dat niet reeds kunstmatige 

diamanten voor iedereen te verkrijgen zijn. Maar de praktische moeie- 

lijkheden, bij het toepassen op koolstof van de bewerkingen, waardoor 

het bij zeer vele andere stoffen uiterst gemakkelijk valt om ze van een 

vormlooze, veelal ondoorschijnende massa te doen overgaan in een helder 

doorschijnend kristal, zijn vele en ernstige. Het zij mij veroorloofd hier de 

voorraamste dier bewerkingen kortelijk na te gaan, om bij elke daarvan 

aan te stippen wat de toepassing daarvan op koolstof in den weg staat. 

1% Oplossing der stof en verdamping van het oplosmiddel. Hene hoe- 

veelheid suiker b.v., in water opgelost, vormt zich, bij langzame ver- 

damping van dit water, tot fraaie doorschijnende kristallen. Uit houtskool 

en coaks zou men op deze wijze uiterst gemakkelijk koolstofkristallen, 

dat zijn diamanten, misschien van aanzienlijke grootte, kunnen verkrijgen, 

indien er slechts een vloeistof te vinden was, waarin kool kon worden 

opgelost, zonder meer, dat wil zeggen zonder dat zij met deze vloeistof, 

of met een of meer harer bestánddeelen, eene chemische verbinding 

aangaat. Maar deze bestaat niet, is althans tot nog toe niet bekend, 
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20, Smelting der stof en kristallisatie door bekoeling. Om al wederom 

zich door een voorbeeld een denkbeeld te vormen van wat op deze wijze 

geschieden kan, denke men aan de zwavel. Wordt deze gesmolten en 

daarna langzaam bekoeld, dan kan men, door, zoodra een gedeelte vast 

geworden is, het andere nog vloeibare deel af te gieten, zien dat het 

eerste zich tot fraaie kristallen heeft gevormd. Kan nu koolstof ook ge- 

smolten worden? Ongetwijfeld; maar de eenige tot nog toe bekende 

warmtebron , welke eene temperatuur kan voortbrengen, die daartoe hoog 

genoeg is, is de elektrische lichtboog. Doet men die door een machtigen 

stroom ontstaan tusschen twee koolspitsen in een besloten en van zuur- 

stof bevrijde ruimte, dan toont de roetachtige aanslag tegen de wanden 

daarvan, nadat het verschijnsel slechts enkele minuten heeft geduurd, 

dat de kool daarbij vervluchtigd is geworden en dus zeker wel vooraf 

gesmolten is geweest. Ook het uitwendig aanzien van wat er na de proef 

aan de spitsen is overgebleven, draagt de duidelijkste sporen daarvan. 

Heeft men voor die spitsen bolvormig afgeknotte kegels van met het 

oog op de grootst mogelijke zuiverheid bereidde BUNsEN'sche kool gebe- 

zigd en die bij den stroomovergang slechts door zeer verdunde waterstof 

omringd gehouden, dan vindt men ze daarna, vooral die, welke als 

negatieve elektrode diende, aan den top bedekt met wratvormige ver- 

hevenheden, metaalglanzend en van een lichtgrauwe kleur. Die stof 

vertoont alle eigenschappen van graphiet of potlood, van een vorm dus, 

waarin de koolstof ook in de natuur wordt gevonden, en welke in hare 

eigenschappen aan den diamant het meest nabijkomt. Maar van doorschij- 

nendheid en van kristalvorm is niets te bespeuren. Niets dus, wat naar 

diamant gelijkt. En geen wonder! Want de eerste voorwaarde om kristal- 

len uit een gesmolten vloeistof te verkrijgen: het langzaam bekoelen 

daarvan, ontbreekt hier ten eenemale. 

93° Sublimatie. Alle enkelvoudige stoffen kunnen, na gesmolten te 

zijn, tot damp overgaan. Van sommigen daarvan — Jodium en Zwavel 

b.v. — is het gemakkelijk ze door verkoeling van haren damp tegen 

een kouden wand weder in kristalvorm te verkrijgen. Zou koolstof ook 

op deze wijze “gesublimeerd”’ kunnen worden? Om deze vraag à priori 

te beantwoorden moet men in aanmerking nemen dat, in overeenkomst 

met het bovenstaande, een betrekkelijk langzame verkoeling van den 

damp ook hier weder het eerste vereischte is om kristallen, vooral om 

kristallen van niet al te geringe grootte, te zien ontstaan. Hoe nu een 

ruimte te verkrijgen, waarin, als koolstof daarin door den elektrischen 
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lichtboog verdampt, de temperatuur hoog genoeg is om te verhoeden 

dat die damp, reeds voor dat zij de wanden bereikt, den nevelvorm 

aanneme, zoodat er van eene condensatie tegen deze, atoom aan atoom 

als ’t ware, zooals die voor den kristalvorm onmisbaar is, geen sprake 

kan zijn. Ik aarzel niet te beweren dat dit zeer moeielijk zou zijn; voor 

onmogelijk evenwel houd ik het niet. En er zouden langs dien weg 

misschien belangrijke uitkomsten te verkrijgen zijn. Althans toen ik, 

na een proef met den elektrischen lichtboog als de boven onder 2 be- 

schrevene, die langer dan gewoonlijk, misschien wel 10 minuten, had 

geduurd en waarbij de glazen klok zeer heet was geworden, na geheele 

bekoeling die klok wilde schoonmaken en daartoe de wanden met water 

afwreef, meende ik tusschen de amorphe kooldeeltjes enkele veel har- 

dere korreltjes te voelen. Een poging om die door verzameling van het 

waschvocht en het laten bezinken en slibben daarvan te vereenigen en 

te reinigen, gelukte in zooverre, dat zij nu ook voor het oog als enkele 

witte of althans grijze stipjes zichtbaar werden. Maar onmogelijk bleek 

het ze van de vast aanhangende zwarte kooldeeltjes geheel te zuiveren. 

Een mikroskopisch onderzoek leverde daarom niets overtuigends op, en 

de eenige grond waarop men zou kunnen steunen als men wilde be- 

weren hier mikroskopische diamantjes voor zich te hebben, was te vin- 

den in de omstandigheid dat zij, tusschen twee glasplaatjes gewreven, 

deze merkbaar krasten. 

4°. Langzame afscheiding eener stof uit eene chemische verbinding. 

De bekende “boomen” van Saturnus en Diana leveren van zulk een 

werking een hier passend voorbeeld. Een stukje zink, in een oplossing 

van loodacetaat geplaatst, bedekt zich aan zijne geheele oppervlakte met 

dunne, staafvormige kristallen van lood, die zich aan en op elkaar 

vasthechten en zoo weldra een aanzienlijke ruimte beslaan in het vocht, 

dat eindelijk al het lood dat het bevat op deze wijze verliest, terwijl 

het daarvoor zink opneemt. Men zou nog een aantal andere voorbeelden 

kunnen aanvoeren van stoffen, op dezelfde wijze, dat is door langzame 

chemische werking, in kristalvorm afgescheiden uit hare verbindingen, 

terwijl die in water waren opgelost of door warmte vloeibaar gemaakt. 

Zou dit voor koolstofverbindingen ook mogelijk zijn? 

Het is reeds herhaalde malen beproefd. De eerste maal, waarvan ik 

mij herinner dat iets daarvan bekend is geworden, geschiedde dit — het 

zal nu omstreeks 30 jaren geleden zijn — door een fransch chemicus, 

GANAL. Ik geloof niet dat hij zijne methode uitvoerig beschreven heeft: 
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alleen is bekend geworden dat hij zwavelkoolstof langzaam ontleedde. 

Hij vertoonde zeer kleine kristallen als de uitkomst daarvan aan de 

Académie des Sciences, welke de eigenschappen van diamant, vooral de 

hardheid, duidelijk vertoonden, en hoopte spoedig grooteren te zullen 

verkrijgen. Maar hij schijnt daarin niet geslaagd te zijn; althans men 

heeft daar later niets meer van vernomen. 

Eenige jaren daarna... heb ik zelf beproefd om diamant af te 

scheiden en nu door elektrolyse van vloeibaar koolzuur. Zooals het meer 

gaat met proefnemingen, die de verwachte of althans mogelijk geachte 

uitkomst niet hebben opgeleverd — ik heb steeds verzuimd ze bekend 

te maken. Herst meende ik nog wel verbeteringen te zullen kunnen 

aanbrengen in mijne wijze van werken. En toen het mij al meer en 

meer duidelijk werd dat die practisch niet wel waren te verwezenlijkeri, 

toen dacht ik er in ’t geheel niet meer aan. Toch geloof ik nu nog van 

die proefnemingen een schets te mogen geven, omdat de wijze waarop, 

en dus de reden waarom zij mislukten misschien niet geheel onbelang- 

rijk mogen heeten. 

TerrjLeER’s museum alhier was toen in bezit gekomen van den toestel 

van DONNY en MARESKA tot vloeibaar en vastmaken van koolzuur. De 

directeur daarvan, prof. J. G. Ss. VAN BREDA, veroorloofde mij welwil- 

lend daarvan gebruik te maken, om eenig vloeibaar koolzuur in een 

glazen buis met behulp van twee daarin gedompelde platinadraden aan 

de elektrolyse te onderwerpen. Ik zwijg van de moeielijkheid om twee 

zulke draden door de noodzakelijk dikke wanden van zulk een buis heen 

te brengen en die dan toe te smelten, stevig genoeg om ook op die 

plaats eene drukking te kunnen weerstaan, als die van koolzuur, waarvan 

een gedeelte vloeibaar is bij een temperatuur van 15° C. of daarboven. Ge- 

noeg dat het eindelijk gelukte om twee zulke buizen gereed en gevuld 

te verkrijgen. Een daarvan werd rechtop onder een klokvormige bedek- 

king van dik plaatlood geplaatst, en toen elk zijner draden verbonden met 

een der polen van eene batterij, bestaande, als mijn geheugen mij niet 

geheel ontrouw is, uit zes DANIËL-elementen. De naald van een in de 

stroombaan opgenomen tangenten-boussole, met een multiplicator van een 

veertigtal windingen, week meer dan twintig graden af. Het koolzuur 

was dus een geleider, zij het ook een vrij slechte. En die naald ging in 

eenige minuten ruim twee graden terug. “Polarisatie der elektroden, dus 

elektrolyse,” zeide ik verheugd tot den hoogleeraar, die mijne proefne- 

ming bijwoonde. Maar mijn vreugd was van korten duur. Want toen 
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wij eenige oogenblikken slechts de vraag bespraken, of misschien ook 

nog iets anders dan polarisatie de oorzaak dier stroomvermindering zijn 

kon, werden wij in de rede gevallen door een knal als van een pistool- 

schot. “Daar gaat uw diamantenfabriek ,’ zei de professor. En ik, terwijl 

ik de looden klok oplichtte: “dat lood is toch een goed ding; zie hoe 

diep de glasscherven daarin zijn gedrongen’ De stroom had blijkbaar 

den slechten geleider, het koolzuur, zoo sterk verwarmd, dat de span- 

kracht van het gas in de buis haar te sterk was geworden. 

De tweede der gereed gemaakte buizen werd nu aan de proef onder- 

worpen, doch met vermindering van het elementental op de helft. De 

afwijking bedroeg nu omstreeks 15°, en al wachtende op een mogelijke 

tweede ontploffing, zag ik die afwijking na een half uur of iets langer 

aanmerkelijk verminderd. Reeds vleide ik mij met de hoop dat deze 

buis het uithouden zou, toen ook zij, zeer luide, verkondigde dat dit 

niet het geval was. 

De elektroden van beide buizen, met behulp eener loupe nauwkeurig 

onderzocht, vertoonden volstrekt geen verschil met elkaar of van elken 

anderen platinadraad. Bie 215: 

Ik meende het hierbij niet te moeten laten; maar herhaalde na eenige 

dagen de proefneming met een middelerwijl gereed gekomen buis, die 

aanmerkelijk nauwer was dan de beide eerste en van grootere wand- 

dikte, en met den stroom van slechts één pANrEr-element. De tangenten- 

boussole, met een aanzienlijk vermeerderd getal windingen, toonde 

daarmede een afwijking van zes à acht graden. In een viertal uren was 

dit tot op de helft verminderd, en na omstreeks tien uren... tot nul. 

Den volgenden morgen, nadat gedurende den nacht alles onveran- 

derd was blijven staan, werd dit feit op nieuw geconstateerd. Hoe het 

te verklaren? Een polarisatie der elektroden, met een elektromotorische 

kracht gelijk aan die van een DANrËr-element, daaraan dacht men het 

eerst. Ware dit zoo, dan moest de stroom van ditzelfde element, in 

tegenovergestelde richting van de eene naar de andere elektrode ge- 

voerd, de dubbele sterkte van den oorspronkelijken hebben. Maar toen 

dit geschiedde, was de afwijking in tegenovergestelde richting zoo gering, 

dat zij zeker geen tien minuten bedroeg. En toen de elektroden ver- 

bonden werden met de omwinding van een dundradigen, zeer gevoe- 

ligen rheoskoop, toonde die evenzeer geen meetbare afwijking. Was 
dus misschien gedurende den nacht de buis verbrijzeld? Dit was weinig 
waarschijnlijk omdat reeds den vorigen avond, toen dit zeker niet het, 
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geval was, een afwijking, ongeveer gelijk nul, was waargenomen Was 

er misschien in de buis voor het koolzuur een toestand ontstaan , zooals 

toen reeds CAGNIARD-LATOUR door verhitting van zwavelaether in ge- 

sloten glasbuizen had verkregen? Maar, als dit zoo was, waarom was 

die, bij de verkoeling gedurende den nacht, dan niet weder in dien 

van gewone vloeibaarheid overgegaan? Was het koolzuur... ja waarlijk, 

dat moest het zijn! Het koolzuur moest, door de verwarming tusschen 

de elektroden, gedestilleerd zijn naar het koudere boveneind der buis 

en daar door de capillaire aantrekking zijn blijven hangen, zoodat de 

elektroden nu met gas en niet met vloeistof in aanraking waren! 

De looden klok was onder deze proefnemingen en besprekingen steeds 

op hare plaats gelaten. Het gevaar van ontploffing was, als er ont- 

leding, dus ontwikkeling van zuurstof of kooloxyde, had plaats gehad , 

wel grooter, maar niet kleiner geworden. Maar toch, nu moest men 

de buis eens zien, om althans uit te maken wat er niet gebeurd kon 

zijn. Nadat men dus door eenige heftige stooten de experimenteertafel, 

en dus de buis, die er op stond, in trilling had gebracht en er nog 

geene ontploffing gevolgd was, werd met veel voorzorgen de klok weg- 

genomen. En ziet, de buis bleek eene hoeveelheid vloeibaar koolzuur 

te bevatten, waarin de elektroden gedompeld waren, even als te voren ! 

En was dus een ware overgangswederstand tusschen de elektroden, 

of een daarvan, en het vocht ontstaan. Door een dunne laag van 

gekristalliseerde koolstof aan de negatieve misschien? Door de wanden 

der buis en het vocht heen ziende, was er aan geen der beide uiterlijk 

iets bizonders waar te nemen. De buis moest dus gebroken en ont- 

ledigd worden. Ik trachtte dit te doen door een slag met een hamer 

aan een lange lat bevestigd, tegen het ’t laatst toegesmolten en dus 

zwakste eind daarvan, terwijl zij overigens weder geheel door lood 

was omringd. Maar het gelukte niet dit zoo te doen dat alleen dit 

boveneind gebroken werd. Zoodra de slag sterk genoeg was, werd de 

geheele buis met een heftige ontploffing tot kleine scherven verbrijzeld. 

De elektroden kwamen daar niet geheel ongedeerd af. Zij waren beide 

krom geworden of geknakt. Gelukkig dat zij nog van elkaâr te onder- 

kennen waren. Geen van beiden vertoonde ook nu bij nauwkeurige be- 

schouwing een zeer duidelijk verschil van de andere. Alleen scheen 

de negatieve, voor het gezicht en gevoel beide, iets glanzender en glad- 

der te zijn dan de positieve. Werden beiden elk aan een der polen van 

een batterijtje van drie paANrËr-elementen verbonden en in verdund 
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zwavelzuur gedompeld, dan bedekte zich wat de positieve geweest was 

geheel met gasbelletjes, de negatieve alleen op de plaats of de plaatsen, 

waar zij bij de verbrijzeling der buis gebogen was geworden, en voor 

beide vrij langzaam. Wel wat onbedacht, werd nu die negatieve elek- 

trode in een spiritusvlam gegloeid. Een der beide waarnemers meende 

daarbij te bespeuren dat er iets afsprong, de andere had daar niets van 

opgemerkt. Daarna gedroeg zij zich, als elektrode voor bovengenoemd 

DANIEL-batterijtje, even als elke anderen platinadraad. Het ware beter 

geweest, die uitglociing tot het allerlaatste te bewaren , vooraf mikrome- 

trisch de dikte van den draad met die der andere elektrode te vergelijken 

en vervolgens de uitwerking van sterke zuren op het vooronderstelde 

omhulsel te beproeven. Maar dit was nu, en onherstelbaar, verzuimd. 

Slechts gissingen zijn dus mogelijk aangaande den aard van dit om- 

hulsel. Dat het kristallijne en daardoor niet geleidende zuivere koolstof 

was, daarvan kan men alleen zeker zijn door aan te nemen dat het 

ontstaan was door de elektrolyse van zuiver koolzuur. Maar hoogst waar- 

schijnlijk is dit niet het geval. Het natrium-bicarbonaat en het zwavel- 

zuur, waaruit en waardoor het koolzuur werd vrij gemaakt, waren 

geen van beiden zuiver. Bovendien was dit zuur bij de ontwikkeling 

en de destillatie in aanraking geweest met lood, geel koper, ijzer, rood 

koper, vet en glas en had daarvan misschien, ja wie weet wat opge- 

nomen. De chemie der hooge drukkingen is nog niet op dezelfde hoogte 

als die der hooge temperaturen. 

Doch zelfs als ik met zekerheid bewezen had gezien dat er koolstof 

en niets dan deze zich had afgezet rondom mijn platinadraad, dan nog — 

men zou bijna kunnen zeggen dan vooral — bewees de uitslag dat er 

langs den door mij gevolgden weg, ja diamant zich had gevormd , maar 

toch nooit diamanten te verkrijgen waren. Want al gelukte het om door 

gradueele vergrooting van het elementental der stroomgevende batterij 

de dikte der verkregen diamantlaag vele malen grooter te maken, dan 

nog zou die dikte onbeteekenend blijven in verhouding der afmetingen 

van de kleinste nog bruikbare diamanten. De proef was dus als vol- 

komen mislukt te beschouwen. Maar toch, de daardoor verkregen kennis 

van wat wel altijd aan het verkrijgen van gekristalliseerde koolstof door 

den elektrischen stroom hinderend in den weg zal staan, was eene be- 

looning voor den daaraan besteeden arbeid, zij het dan ook niet de gehoopte. 

Is er veel grond om op den weg van zuiver chemische ontleding ge- 

lakkiger uitkomsten te verwachten? Reeds in het begin van dit op- 
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stelletje heb ik herinnerd hoe GANAL langs dien weg niets anders dan 

zeer kleine diamantjes verkreeg. De lezers van het Bijblad weten dat 

MACTEAR vooral niet gelukkiger geweest is, ja hoe onzeker het nog is 

of wat hij leverde wezenlijk diamantjes zijn. Na het bekend worden 

__ van het van MASKELYNE vermelde heeft deze zijn oordeel op nieuw 

en eenigszins voorzichtiger geuit. Sommigen der later aan zijn oordeel 

onderworpen kristalletjes hadden hem blijkbaar gunstiger daarvoor ge- 

stemd. En de heer 1. BosTON uit Glasgow verklaart openlijk, dat hij 

“een diamant gekrast en verschillende andere edelgesteenten gegraveerd 

heeft met MACTEAR’s Crystallised carbon sand.” 

De heer MATTIEU WILLIAMS te Willesden beschreef, een week voor het 

bekend worden van de laatste uitspraak van MASKELYNE, hoe hij, een 

tiental jaren geleden, eens meende diamantjes verkregen te hebben bij 

de ontleding van het koolzuur, dat uit gloeïjend krijt werd uitgedreven 

door phosphorus bij hooge temperatuur. Deze kristalletjes werden door 

zoutzuur niet opgelost en krasten glas en agaat. Maar wanneer men, in 

plaats van krijt, zuiver calcium-carbonaat op dezelfde wijze behandelde, 

dan vertoonden zich zulke kristallen nooit. Het waren dus silicaten, uit 

de onzuiverheden in het krijt afkomstig. 

Het is evenwel zeer mogelijk dat macrrAr wezenlijk gekristalliseerde 

koolstof verkregen heeft Dat zal dan een voor de wetenschap niet on- 

belangrijk feit zijn. Alvorens het ook eenig rechtstreeks belang zal hebben 

voor het dageliĳjksch leven, moet hij toonen ook een weinig verder te 

kunnen gaan en diamanten van bruikbare afmetingen te kunnen voort- 

brengen. Dat er onder de kristalletjes, die MASKELYNE het eerst van 

hem ontving, ook silicaten waren, bewijst dat hij den weg van gewone 

chemische ontleding gevolgd heeft. En men zal het mij vergeven dat 

mijne eigene ondervinding mij tot een twijfelaar gemaakt heeft aan de 

mogelijkheid om het laatstgenoemde doel langs dien weg te bereiken. 

Door sublimatie meen ik het eerder bereikbaar te mogen achten. 

Verdamping van zuivere kool door den elektrischen lichtboog in samen- 

geperst koolzuur, in de nabijheid van een vasten wand, die zelf steeds 

op hooge temperatuur werd gehouden: ziedaar het middel, waarnaar 

ik het eerst grijpen zou, als mij thans nog de lust bekroop om “dia- 

manten te maken”. 

H. Februari 1880. 
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Dat scorpioenen zich zelven van kant maken met hun giftstekel, 

die zich aan het einde van hun na-achterliĳf of zoogenaamden staart 

bevindt, is herhaaldelijk door ooggetuigen verzekerd, onder anderen 

door de heeren G. BIDDLE en M. L., in het tijdschrift Nature, Vol. 

XI, p. 29 en 47. Toch hebben sommigen aan de waarheid daarvan ge- 

twijfeld, en bepaaldelijk verklaart de heer R. F. HUTCHINSON, die te 

Peschawar, in Engelsch Indië, wonende, wel gelegenheid had om 

groote soorten van scorpioenen gade te slaan, de geheele zaak voor 

een sprookje. (Nature Vol. XX, p. 559.) 

Thans echter deelt de heer ALLEN THOMSOM in hetzelfde tijdschrift 

(16 Oet. 1879, Vol. XX, p. 577) het volgende mede, dat hij van de 

familie zelve die het ondervond, vernomen had. De bewuste familie 

hield namelijk, verscheidene jaren achtereen, haar verblijf gedurende de 

zomermaanden aan de baden te Lucoa, in een tamelijk vochtige woning, 

waar zij nog al last had van kleine zwarte scorpioenen, die in het huis dron- 

gen en zich daar onder beddekens, in laarzen en schoenen en andere klee- 

dingstukken verborgen. Inwoners der plaats leerden hun echter eene 

aldaar welbekende handelwijze om die dieren te vangen en hen zich 

zelven te laten dooden. Deze handelwijze bestond daarin dat, zoodra 

ergens een scorpioen werd gezien, deze overdekt werd met een omge- 

keerd bierglas en dan onder de opening een kaart werd geschoven, 

zoodat het dier gevangen zat. Dan wachtte men tot den avond en wanneer 

het duister was geworden, bracht men plotseling een licht, een bran- 

dende kaars b. v., dicht bij het glas waarin zich de gevangene bevond. 

Zoodra dit gedaan was, gaf de scorpioen onveranderlijk teekenen van 

vrees en begon aanhoudend langs den binnenrand van het glas rond 

te loopen, blijkbaar een uitweg zoekende, Nadat, die toestand een of 
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meer minuten geduurd had, werd dan het dier op eens rustig, en, zijn 

staart bovenwaarts ombuigende, bracht het zijn stekel boven het mid- 

den van den kop en doorboorde de bekleedselen aldaar met kracht. 

Slecht weinige seconden daarna was het dier bewegingloos en in werke- 

lijkheid geheel dood, zoodat de kinderen, die tot de familie behoorden, 

en die, zooals begrijpelijk is, zich veel met dit scorpioenen-vangen 

bezig hielden, het eenige oogenblikken vroeger nog zeer gevreesde dier 

met volle gerustheid aanvatten en òf wegwierpen Òf ook wel als curio- 

siteit bewaarden. 

Het schijnt derhalve niet betwijfeld te kunnen worden dat scorpi- 

oenen zich onder zekere omstandigheden opzettelijk van kant maken. 

Zooals men weet, zijn scorpioenen nachtdieren; altijd ontvluchten zij 

het licht; overdag verschuilen zij zich onder steenen, bladeren , omge- 

vallen boomstammen enz., om slechts tegen den nacht hunne roof- 

tochten te beginnen. Blijkbaar was in het verhaalde geval een plotselinge 

verlichting voor het dier een vreeselijke verschijning, die het tot wan- 

hoop dreef. Opmerkelijk is ook de groote snelheid waarmede het 

gift zijn doodelijken invloed uitoefent. Met groote waarschijnlijkheid 

mag men aannemen dat de stekel het gift juist in de zenuwknoop die 

in den kop is gelegen, uitstort. 

Nu doen zich echter eenige vragen op. Vooreerst: maken zich ook 

andere soorten van scorpioenen, bepaaldelijk de veel grootere, die 

in de keerkringsgewesten leven , onder gelijke omstandigheden van kant ? 

En ten tweede: zijn er nog andere omstandigheden en, zoo ja, welke, 

die scorpioenen tot zelfmoord drijven ? 

Onder onze Oost- of West-Indische lezers zullen er wellicht zijn, 

die door het nemen van opzettelijke proeven die vragen zouden kunnen 

beantwoorden. 

Wij houden ons voor de mededeeling van de verkregen resultaten en 

al de daarbij opgemerkte bijzonderheden aanbevolen. 

HARTING. 
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Und stillebildend weht, wie ein kahl Gefild!, 

Der Athem der Natur dich an, der 

Alles erheiternde, seelenvolle. 

HÖLDERLIN. 

Midden in Nederland ligt een uitgestrekte hoogvlakte, meest heide, 

afgewisseld door overoude bosschen, bouwlanden, kale of begroeide 

heuvels, — schraal bevolkt, stil, oud, rustig, — waar natuur en 

mensch nog gezellig samenleven, nog niet gestoord zijn door koorts- 

achtige jagt naar verandering, — een doorn in het oog van den 

econoom, een paradijs voor den armen Hollander, wiens geest nog niet 

geheel in polders, kanalen en grachten is opgegaan. 

Eenmaal was de Veluwe bedekt met een ontzaggelijk woud. De men- 

schen hebben dat woud voor een groot deel uitgeroeid, en heide en 

stuifzand achtergelaten. Ook het Veluwsche bosch is een bouwval, 

gelijk het Hollandsche, maar beter bewaard en minder door den tijd 

geschonden. 

De Flora van de Veluwe is niet rijk in verhouding tot de uitge- 

strektheid en eentooniger dan de Flora van Kennemerland. Het water 

speelt er een zeer ondergeschikte rol; de lucht is er drooger , de bodem 

minder afwisselend — meestal zandig, hier en daar met grind, en 

dikwijls met klei en leembeddingen in den ondergrond. 

De schoonheid van eene landstreek wordt voortgebragt door de 

overeenstemming van bodem, water, lucht en plantengroei. In dit 

11 
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opzigt is de Veluwe misdeeld: te veel droog land, te weinig water — 

gelijk omgekeerd Holland lijdt aan te veel water. 

Maar evenals in Holland zijn er op de Veluwe uitzonderingen op 

den regel, die ons boeijen omdat ze slechts hier en daar te zien zijn. 

Ook op de Veluwe zijn stukjes-natuur, zooals ik ze nergens elders 

zag, — onwaardeerbaar voor hem die in de eerste plaats er op uit is 

het karakter van een landstreek te bestuderen. 

Wat de weilanden zijn in Holland, dat is op de Veluwe de heide. 

In de hoogste heistreek groeit hoofdzakelijk de struikhei of stephei 

(Calluna vulgaris), gemengd met de gele brem (Gendsta anglica) en fijne 

heidegrassen, schapengras (Festuca ovina), eenknoop (Molinia coerulea), 

(beide hier bundgras genoemd), bundgras (Corynephorus canescens), borstel- 

gras (Nurdus stricta). In moerassige heiden komt de dophei (Erica Tetralix) 

in grooter aantal te voorschijn, afgewisseld door de donkerblaauwe 

Gentiaan (Gentiana Pneumonanthe), de witte Parnassia, de zondaauw 

(Drosera), het turfmos (Sphagnum) en de wit-pluizige Mriophorum, 

hier Veenhamels genoemd. 

Behalve de heide zijn blaauwe klokjes (Campanula rotundifolia) en geel 

zwartkoorn of hengel (Melampyrum vulgatum) de meest algemeen voor- 

komende planten op de Veluwe. In Holland ziet men ze nergens. Van 

Amsterdam komende ontmoet men ze het eerst bij Baarn, Zeist en 

Driebergen. Overal sieren zij de randen der wegen, en zij zijn even 

eigenaardig aan het Veluwsche landschap als de koekoeksbloemen en 

het fluitekruid in de lage streken van Holland. 

In hun karakter is iets fijns en toch krachtigs, een tegenstelling van 

opgeblazen voosheid : — zij zijn kinderen van de zon en het diluviale zand. 

Moest ik de Veluwe voorstellen door een beeld, dan zou ik haar 

een krans van heide en blaauwe klokjes op het hoofd zetten. 

Rondom Barneveld is de heide voor een groot deel in bouwland 

veranderd. De volksnaam “Barre Veld”, mogt thans met meer regt 

“Groene veld” zijn. Overal zien wij arbeid en welvaart. Vroeger afge- 

legen en weinig bezocht, is het thans door den spoorweg aan het we- 

reldverkeer verbonden. De bevolking groeit ook van buiten aan,en de 

wilde natuur trekt zich meer en meer terug op de schilderachtige wal- 

letjes, die de binnenwegen omzoomen en de glooijende koren- en boek- 

weitvelden afsluiten. 

Op die walletjes staan die korte, gedrongen, van beneden af vertakte 
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of laagstammige eiken, stokoud, maar jeugdig van kracht, wier for- 

sche, gedraaide takken het walletje bekroonen, of wier korte stron- 

ken u knotwilgachtig aangrijnzen. In hunne schaduw groeïjen langs de 

glooïjing vele wilde planten, en, als er een sloot langs het walletje 

loopt, weelderige varens. 

Het bogtig eikenloof wordt afgewisseld door de breede ronde bladen 

van den hazelaar en het geplooide loof en de sierlijke vruchtjes der 

hop. — In den zomer geeft de wilde roos of wiepedoorn (Rosa canina) 

met hare zedige bloemen afwisseling tusschen het groen, in het najaar 

de zwarte boschbraam of brummel (Rubus fruticosus), wier zware tros- 

sen tot plukken uitlokken. 

Die walletjes em heggen geven iets gezelligs aan de Barneveldsche 

natuur; men gevoelt zich meer beschut en tevens heeft men meer op 

te merken dan op de winderige landwegen in het noorden. Die groene 

wand met zijn talrijke bloemen is als een opengeslagen boek, dat men 

al wandelende leest. 

Rustige welvaart heerscht in de groote, vriendelijke boerderijen met 

hare uitgestrekte moes- en bloemtuinen en gastvrije bewoners. In deze 

streek wonen nog afstammelingen van den oud-Gelderschen land-adel, 

en in een der oudste boerderijen, onder het lommer van zwaar geboomte 

verscholen, de Oldenbarneveld, ontlook het geslacht van onzen be- 

roemden Raadpensionaris. Zijn geest leeft nog in vele der Barne- 

veldsche landbouwers, schijnbaar nederig, maar op hun gebied even 

groote potentaten als hun oud-vader in den Haag. 

Waar de bodem veenig en moerassig is, heeft de plantengroei een 

ander karakter. Hier komt de els in plaats van den eik en de Gel- 

dersche Roos (Viburnum Opulus) in plaats van den hazelaar. De kam- 

perfoelie (hier sukkertjes genoemd) is talrijk. Langs de waterplassen 

bloeijen de rooskleurige Orchideeën (Orchis maculata), hier kinderhandjes 

genoemd naar den vorm van hare wortelknollen, de witte Samolus 

Valerandi, de donkerblaauwe Gentiaan, het rozenroode kartelblad of 

de roode horte (Pedicularis palustris) en de licht violette watermunt. 

Op sommige walletjes vond ik het hei-vet (Pinguicula vulgaris), een 

plantje met bleekgroene vettige blaadjes en donkerblaauwe kleine bloe- 

men, dat in den laatsten tijd ook al van vleesch-eterij is beschuldigd. 

De pitbiezen of zielbiezen (Juncus effusus) heeten hier zoo, omdat het 

merg uit de stengels gebezigd wordt als lampenpit ; de meer op droogen 

grond groeijende Juncus sylvaticus heet hier hooîbies, 
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In het water bloeien in Junij overal de regtopgroeijende, groote, 

helderroode bloemkransen der waterviolier (Hottonia palustris), een on- 

zer sierliĳkste waterplanten, het breede waterdrieblad (Menyanthes tri- 

foliata) en langs den waterkant de Bidens tripartita, eene bruingele 

Composita, hier wegens den vorm van hare zaden stipstaart genoemd, 

de water-aardbei (Comarum palustre) met bruinroode bloemen en drie- 

tallige bladen, het hangende Sekgras (Caren Pseudo-cyperus) met sier- 

lijk hangende groene bloemaren. 

Onder de grassen zijn hier het kamgras (Cynosurus cristatus) met zijn 

eenzijdig gewende aartjes, het Raygras (Lollum perenne) en het zorg- 

gras (Holcus mollis) met zijn grijze pluimen algemeen. 

Langs de wegen zien wij overal den gewonen gelen leeuwenbek (Zinaria 

vulgaris) en, waar de bodem vochtiger is, de tengere bloembies (Jun- 

cus tenuis), het bosch-roerkruid (Gnaphalium sylvaticum), hier en daar 

ook de Sedum purpurascens, met zijn blaauwgroene vettige bladen en 

fraai roode bloemen, doch zeldzamer dan in Holland. 

Op de bouwlanden in het koren groeit in digte zoden de kruup- 

spurrie (Scleranthus annuus), afgewisseld door korenbloemen, hennep- 

netels (Galeopsis) met fraaie heldergele of violet gevlekte bloemen, 

hier dollekoppen genoemd, bleeke duizendknoop (Polygonum nodosum), 

hier melde, en aan de randen bij het voetpad de fijne, alles met een 

teeder verward groen weefsel bedekkende geklaauwierde duivenkervel 

(Corydalis claviculata). Deze planten verlaten de bouwlanden niet 

of zeer zelden, een bewijs dat zij met de cultuurgewassen hier 

zijn ingevoerd en het burgerregt slechts ten halve verkregen 

hebben. 

In het opgaande bosch van de Schaffelaar bij Barneveld zijn wij 

als in een ruim donker gewelf met slanke hooge zuilen. Plegtige stilte, 

alleen nu en dan afgebroken door het schaterend geluid van de specht, 

dat hoog boven ons door het gansche bosch weerklinkt en de eenzaam- 

heid wondervol bezielt. Het lelietje der dalen is hier zeer algemeen; 

zijn breede, ernstige bladen en architectonische bloemen stemmen goed 

bij het halfdonker van dit hooge gewelf. 

Waar het bosch jeugdiger en zonniger is, groeit tusschen de strui- 

ken de erosette (Galium cructata) met lange smalle bloemtrossen en 

zeer kleine vierdeelige gele bloempjes, het zilver haargras (Avena ca- 

ryophyllea) met lage zilveren pluim, het Salomonszegel (Convallaria 

Polygonatum), hier valsche lelietjes, de boschbes (Vaccinium Myrtillus), 
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het gewone rietgras (Carex vulgaris), de tormentil, met gele bloemen 

en voorheen als geneeskrachtig beroemde wortels. 

Op de opene grazige plaatsen groeit hier en daar het vrij zeldzame 

kelkgras (Friodia decumbens), kenbaar aan zijn smalle aartjes en gladde, 

dikke bloempakjes en de blaauwe veld-scabiosa of duivelsbeet (Succisa 

pratensis). 

Het kasteel de Schaffelaar (vroeger Hackfort), in Elisabeth-stijl, is 

in overeenstemming met den ernst van het hooge geboomte, maar 

niet met onze zeden en levenswijze. Die gekanteelde torentjes, die 

breede poort, die vensterbogen hebben geen zin meer in onzen tijd. 

De oud-Egyptische en Romeinsche buitenverblijven waren villa’s; bij 

de moderne volken is het kasteel meestal model voor. het landhuis 

gebleven. 

Digt bij het kasteel, in het gras langs den vijver, zien wij de zacht 

geplooide ronde, gelobde bladen van de Alchemidlla vulgaris, leeuwen- 

klauw, oudtijds bekend als Onzer Lieve Vrouwenmantel en Synnauw, 

in ’t Noorden als Freya's mantel, en beroemd wegens wonderbare 

krachten. Het blad heeft den vorm van een geplooide pelerine met 

franje en herinnert aan het manteltje van Nehalennia, 

De Briellaert is een verwilderd bosch aan de andere zijde van Bar- 

neveld. Hier is de bodem laag en moerassig, met veel water in vij- 

vers en slooten. Hier zien wij overal den wegedoorn of het sprekelen- 

hout (Rhamnus Frangula) met zijn veelkleurige bessen, en langs de 

slooten het fijne wijfjesvaren, het lange smalle, glanzige grachtvaren, 

de hooge, edele Osmunda regalis, wier bruine vruchthoopjes op kale 

stengels boven de plant uitsteken. Daar zien wij ook vele bekenden 

uit het Hollandsche bosch, de hooge wilde peppel (Epilob'um hirsutum) 

met groote roode bloemen, de witte geïtenbaard of wilde olm (Spi- 

raca Ulmarta), de violette moeras-andoorn (Stachys palustris), het 

lichtroode rijkbloeiende boelkenskruid (Eupatorium cannabinum), de 

Bertram (Achillea ptarmica) met witte bloemen en eene speling van 

het gewone duizendblad (Achillea Millefolium) met donkerroode bloemen ; 

het Robertskruid (Geran!um Robertianum) met roode bladstelen en ge- 

streepte roode bloemen, en het kleine wintergroen (Pyrola minor) met 

smalle bloemtrossen, niet zoo schoon als hare zuster (P. rotundifolia) 

op de duinen. 

Ik ben gaarne op een verlaten verwilderde buitenplaats. Ook al is 

het voor de eerste maal, toch schijnt het als was ik daar lang, 
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zeer lang geleden nog eens geweest. De paden zijn met onkruid be- 

dekt; de hooge grasbloemen spiegelen zich in den vijver. De digte 

boomgroepen zijn met ondoordringbaar struikgewas en hooge planten 

vol gegroeid, Met moeite dringen wij langs smalle voetpaden in dit 

geheimzinnig groen. Het menschenwerk keert terug tot de groote moe- 

der Natuur. In de verte hooren wij het zachte geruisch van een wa- 

termolen — ’t is als een zegelied, dat in ons binnenste weerklank 

vindt «en ons zoo kalm en gelukkig maakt als die goden, waarvan 

LUCRETIUS zingt: 

Immortali aevo summa cum pace fruatur. 

Wij zijn op een woeste heide, een onafzienbare golvende geelbruine 

vlakte. Een gebaande weg is hier niet en de harde heïdepollen maken 

het wandelen onaangenaam. Van tijd tot tijd gaan wij voorbij breede 

kuilen, waar vroeger grint of leem opgegraven is en modderige wâ- 

terplassen zijn overgebleven. De hei bloeit schraal, het groen ziet 

zwartachtig; andere bloemen zijn er niet. Ver in het oosten zien wij 

blinkend witte heuvels; dat zijn de stuifduinen, uit de heide opge- 

waaid en „waar zij niet beteugeld worden, allen plantengroei vernielend. 

Zij schijnen digt bĳ, maar de heldere lucht is bedriegelijk, en na 

een uur gaans is het als of wij niets gewonnen hebben. Als wij niet 

gestadig een hoog punt aan den horizont in het oog houden, loopen 

wij gevaar in een kring rond te dwalen, 

Wat die woeste eeutoonige natuur worden kan door ’s menschen 

wil, leert ons de groene oasis rondom het schoolgebouw van Stroe. 

Uit de zonnige heide komt men in een schaduwrijk bosch, dat als een 

uitgestrekt vierkant een vruchtbare bouwerij met moes- en bloemtuin 

omsluit. Hier ligt een dorpsschool zooals zij wezen moet. De school- 

meester was tevens de schepper en onderhouder van dit kleine para- 

dijs. Hij was landbouwer in zijn hart, en zijn onderwijs op de school 

was slechts een voortzetting van het onderwijs in den tuin. Daar 

leerden de kinderen dat de heide nog iets anders kan opleveren dan 

plaggen en schapenvoer, dat de heide aan den mensch gegeven is, 

niet om er in vuile kotten armoede te lijden, maar om die tot een 

lusthof te herscheppen. Meer hebben zij niet noodig. 

Wil men goede onderwijzers kweeken voor het platteland, men 

stichte een normaalschool op de Stroesche stuifduinen en vrage in- 

lichtingen aan den waardigen burgemeester van Barneveld. 
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Er is een soort van onderwijs dat de kinderen opvult met onbegro- 

pen begrippen, het karakter van hun volkstaal bederft, hen ontevre- 

den maakt met hun stand, hen opleidt tot hongerlijdende kantoor- 

schrijvers, terwijl honderdduizende bunders woesten grond in ons kleine 

land en millioenen in onze koloniën nog schreeuwen om ontginning. 

Ik bezocht Stroe in 1874: de schoolmeester was toen lijdende aan 

de tering. Hij is sedert gestorven. Of zijn geest nog leeft in de kleine 

oasis, weet ik niet. 

De naam Stroe, in de oorkonden Strude, is zeer oud en afkomstig 

van onze Saksische voorvaderen en beteekent een lage vochtige streek. ! 

Ook op het eiland Wieringen ligt een gehucht Stroe, in overouden tijd 

een zeer bevolkte plaats, een der weinige in Noord-Nederland, waar 

het voormalig bestaan van een heiligdom in den voorchristelijken tijd 

met zekerheid is aangetoond. 

Zuidoostelijk van Barneveld leidt een landelijke binnenweg door 

heiden en bouwlanden tot den Lunterschen berg. In die lage, soms 

moerassige heiden is de Gagel (Myrica Gale) met hare fijne harde 

mirtachtige blaadjes en aromatische vruchtjes algemeen. In ouden tijd 

werd die struik veel gebezigd om aan het bier smaak te geven. De 

gagel werd toen daarvoor gekweekt en de naam gagelkamp is daarvan 

nog afkomstig. Volgens een oorkonde werd in 1253 door verschillende 

edelen aan het klooster van Buurlo bij Winterswijk het gebruik van 

zulk een gagelkamp toegestaan. (sLorT, Oork. boek. N° 751.) 
In deze streek kan men aan het overal opslaande elzenhout duidelijk 

het karakter der bosschen herkennen, die eenmaal deze lage heiden 

hebben bedekt. Kolossale elzen, berken, en daaronder hulst, jenever- 

struik, wilg, sprekelenhout (Rhamnus Frangula) en de Geldersche roos. 

De Aira flezuosa (bogtige windhalm) groeit overal tusschen het struik- 

gewas, met hare vaalgele halmen en losse, witte, in den wind heen- 

en weergaande bloempluimen. 

In zulke boschmoerassen huisde, volgens de sage, eenmaal de vree- 

selijke draak, die door WICHARD VAN PONT werd verslagen, en stervende 

met geweldig geluid de kreten “Gelre! Gelre!’ deed hooren. Met die 

sage begint in de nevelen der middeleeuwen de historie van Gelder- 

land. Ter gedachtenis aan zijn overwinning nam WICHARD VAN PONT een 

l Zie: Ben oud hoekje der Veluwe, door een plattelands-burgemeester, 
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bloem, die daar bloeide in het bosch, en plaatste die op zijn schild. En 

nog heden heet die bloem door de heele wereld de Geldersche roos. 

De Geldersche roos, ook wel watervlier genoemd, is in de moe- 

rassige woudstreken van Europa algemeen, Haar naam Rose de Gueldre, 

Guelder rose, is dus zeer merkwaardig en dagteekent ongetwijfeld uit 

de riddertijden, toen de Hertogen van Gelderland in groot aanzien 

stonden bij de vorsten der omringende landen. De vijflobbige, onvrucht- 

bare randbloemen der bijschermen, die door hare grootte en helder- 

witte kleur zeer in het oog vallen, hebben ongetwijfeld gediend tot 

model voor de heraldische bloem, die in het oudste wapen van Gel- 

derland prijkte …. De verscheidenheid, bij welke alle bloemen van den 

bijscherm onvruchtbaar zijn, is de geliefde sneeuwbal in onze tuinen. 

Midden op den weg, vooral in wagensporen, groeit de hardkelk 

(Lllecebrum verticillatum) en spreidt zijn ranke stengels, met witachtige 

bloemkransjes overladen, over den bodem uit, — een vertrapte schoon- 

heid. Rustig prijkt zij op hare gevaarlijke standplaats; geduldig laat 

zij zich door wielen en hoeven platdrukken — steeds verheft zij even 

liefelijk hare rijke bloemstengels. Kunnen wij ook wat leeren van die 

bloempjes, als de wielen en hoeven van het noodlot over ons heengaan ? 

Noodlot ? — neen — liever Orde; want het is ook orde als wij veel 

lijden moeten. 

Vóór ons ligt de Luntersche berg, of liever heuvel, — hoewel hij 

alleen liggend, hooger schijnt dan hij is. De helling is gedeeltelijk met 

dennen begroeid; de top is kaal, zwart met witte kiezelsteentjes. Hier 

ademt de Hollander ruim. Hen frissche lucht waait hem over die onaf- 

zienbare vlakte tegen en bezielt hem met liefelijke herinneringen. De 

geur der tijm en het gegons der bijen brengen hem weder tot het 

beschouwende leven zijner eerste jeugd — het eenige leven dat waarlijk 

vrij is, en dat zijn hoogere ontwikkeling vindt in de kennis der Natuur. 

Henzaam en verlaten in de heide ligt het station Wolfhezen. Een 

bar, zonnig oord, met weinig geboomte en nog minder huizen. Ner- 

gens menschen. Maar wie den moed heeft daar af te stijgen en een 

t Deze voor de heraldische botanie zeer belangrijke bijzonderheid is het eerst aan het 

licht gebragt door Mr. 1. A. 5. w. baron srorr, in de Verslagen der Kon. Ak. v. 

Wetensch., afd, Letterk. 2e reeks, VI. 201, 
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korten togt door die schrale natuur te maken, zal weldra zien dat 

het mooiste van ons vaderland niet altijd langs den spoorweg liet, en 

dat het even dwaas is, Nederland uit een waggonraampje te beoordee- 

len, als ons leven te beoordeelen naar de stemming van een jammerdag. 

Weldra wordt het hout digter en zien wij hier en daar een beekje, 

waarin de witte kiezelsteentjes zoo duidelijk door het stroomende glas- 

heldere water zigtbaar zijn. In een van die beekjes vond ik een soort 

van bloembies (Juncus supinus var. fluitans) , die door het onophoudelijk 

stroomend water in horizontaal uitgestrekte rigting was gegroeid, 

alsook de kleine Montia rivularis, een zeldzaam plantje met witte bloe- 

men zoo klein als speldeknoppen, en langs zijne oevers cen rietgras 

met zeer dunne zwakke stengels en verwijderd staande bloemaren 

(Carea remota). 

Digt bij dat beekje staat een zeer dikke knoestige eik, de WopAN’s 

eik, die wel zeer oud is, maar wiens naam wel uit onze eeuw zal 

dagteekenen. De laatste sporen van de oude boomdienst leven nog 

hier en daar in de vereering van mirakelboomen in Roomsch-katholieke 

landen. De boomdienst bij onze voorvaderen was eigenlijk meer de 

vereering van een zegenende natuurmagt, van wie de boom het heer- 

lijkste gewrocht geacht werd. Een oude dikke boom was de schuts- 

patroon van het dorp. Onder zijn lommer werden de volksvergaderingen 

gehouden en de vonnissen geveld. De oude boomen waren heilig, gelijk 

nog op Java de Waringin-boomen. De boomen op de wapenschilden 

van vele gemeenten onzes lands, vooral in Noordholland, zijn van die 

voormalige boomvereering afkomstig. Hoogwoud heeft zelfs een boom 

met een arend in zijn wapen, en het verdwijnen van het oudste wapen 

van Haarlem, den boom, is een zeer merkwaardig feit. 

Het tegenwoordige volk eert een boom alleen om zijn hout. Alleen 

de meer poëtisch ontwikkelde menschen eeren de boomen als monu- 

menten van het geheimzinnig leven der natuur. Zeer gevoelige men- 

schen hebben boomen lief; maar boomdienst bestaat niet, en heeft 

in letterlijken zin waarschijnlijk nooit bestaan. 

De godsdienst onzer voorvaderen ligt nog zeer in het duister. GRIMM 

zocht haar in de volkssprookjes, MAX MULLER in de taal. De opvat- 

ting dat de Noordsche Mythologie in haar geheel ook de godsdienst 

onzer vaderen was, dat zij boomen en beelden aanbaden, en met de 

Edda onder den arm naar de tempels gingen, om op iederen dag der 

week een anderen god te dienen, is zeker een naïef uitvloeisel van 
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de kortzigtige wetenschap van vroeger eeuwen. Meer en meer schijnt 

te blijken dat al die goden slechts verschillende namen waren om 

het onnoembare uit te drukken. 

Wij naderen hoog geboomte, zware eiken en dennen rondom een 

opene vlakte. Onnoemelijk veel papiertjes, over den grond verstrooid, 

zeggen ons dat daar niet lang geleden een zendingsfeest geweest is. 

Een beoordeeling van den mensch naar de overblijfsels, die men, bota- 

niserende, van hem vindt, valt gewoonlijk schraal uit. In de duinstre- 

ken vindt men steeds een merkwaardig aantal oude schoenen en sloffen. 

De grond wordt heuvelachtiger, het bosch digter en hooger. Langs 

beschaduwde hellingen loopen kronkelende beekjes, over welke het loof 

van verschillende varens schilderachtig neerhangt. Hier groeïjen het 

wijfjes-varen (Asplentum Filiz Femina) met fijn ingesneden vinblaadjes, 

het mannetjes-varen (Polystichum Filiz Mas) met forsche, hooge blad- 

veeren, het grachtvaren (Blechnum Spicant) met smalle glanzige bla- 

den, het digtst bij het water. Op de droogere plaatsen, onder de 

hooge boomen, groeit het adelaars-varen (Péeris aquilina) en vormt 

een lichtgroen bosch in het bosch. 

Uit het donkere woud komen wij eindelijk wedgr tusschen eiken 

hakhout. De heuvels worden hooger en breeder; hier en daar vormen 

zij groene valleijen. De spitsen van het kasteel Dorenweerd rijzen tus- 

schen de boomtoppen omhoog. Wij hebben den Rijn in het gezigt. 

Hier is de grens van de Veluwe. 

Dorenweerd is de eenige plaats in ons land, waar ik den hagebeuk 

(Carpinus Betulus) in het wilde hout heb gevonden. Het gebied van 

den hagebeuk strekt zich niet zoo ver noordwaarts uit als dat van de 

beuken en eiken. Zijn gedaante is niet zoo krachtig, meer struik- en 

hegachtig. In het bosch van St. Germain bij Parijs heeft de hagebeuk 

den boventoon. De wild door elkaâr groeiĳjende hagebeuken, omslingerd 

door de rijk bloeijende Clematis Vitalba , geven aan dat bosch een bijzonder 

karakter. In Nederland zijn beiden zeldzaam in ’t wild en waarschijnlijk 

slechts verwilderd. 

Bij Dorenweerd stonden voor twee jaren nog vier zware kurkiepen, 

de laatste van de zeven, die daar in het jaar van de Unie van Utrecht 

zijn geplant, en “de zeven Provinciën’ werden genoemd. Ook stond 

daar toen nog een plataan van 4 meter en een witte wilg van niet 

minder dan 8 meter stam-omvang. 

De kurkiep (Ulmus suberosa Ehrh.) is gekenmerkt door den korten, 
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dikken, spoedig in takken verdeelden stam, de breed langwerpige, tot 

het ronde naderende bladen, en vooral door de dikke laag kurkschors 

rondom de jonge takken. De vorm der bladen, de kurklaag en de 

latere bloeitijd onderscheiden hem van den veld-iep (Ulmus campestris). 

Thans komt de kurkiep in ons land slechts zeer zelden als een hooge 

boom voor; als heester is hij langs den duinkant zeer talrijk. 

Maar de dagen van Dorenweerd schijnen geteld. De “zeven Provin- 

ciën” zijn verdwenen. Misschien ook wel de plataan en de wilg. 

Digt bij Dorenweerd, in een donker laantje, aan den voet van een 

boomrijke hoogte, vond ik een merkwaardig groot aantal exemplaren 

bijeen van een hooge plant met fraai ingesneden , als spitsvingerige hand- 

jes gevormde bladen en kleine lichtroode bloemen, — het hertsgespan 

(Leonurus cardiaca), een oude boschplant, doch thans meer en meer ver- 

dwijnend ; in vroeger tijd beroemd wegers genezende kracht in hartkwalen. 

Bij den Duno komen wij allengs aan den steilen rand, waar de 

hoogvlakte eensklaps afdaalt. Hier zouden we geneigd zijn, den naam 

Veluwe af te leiden van 't Angelsaksisch WVeal, een hoogen oever, een 

heuvelachtigen wal. Wij staan op den hoogen uitkijk, de Huneschans, 

en zien omlaag ver over den Rijn in de Betuwe — het land der Ba- 

taven, rijker van bodem, maar niet zoo rijk aan vrije, wilde natuur 

als de heuvelen der Saksers. 

De helling is geheel met digt struikgewas begroeid: eiken, haze- 

laars, sleedoorn, vogelkers, wilde rozen en wegedoorn, en omzoomd 

met tallooze bloemen. De zachte rooskleur van de wilde Marjolein 

met hare regtopgroeijende stengels en welriekende bladen heeft hier 

de overhand. Op de heuvels en bergen van Duitschland ziet men haar 

overal; in noordelijk Nederland is zij nergens te vinden; alleen in 

Gelderland en Zeeland, meest in de nabijheid van rivieren, en waar- 

schijnlijk uit Duitschland den stroom gevolgd. Oudtijds was do plant 

beroemd als specerij en geneesmiddel. Door de oude Germanen en Noor- 

mannen werd zij in het gistende bier gehangen om daaraan geur en 

een prikkelenden smaak te geven. In Zweden heet zij nog koning of 

konunga-gras, of dosta; in Duitschland dosten, een naam, waarvan 

ik de beteekenis vergeefs heb gezocht. Kan hij met het woord ‘dunst’ 

en met ons ‘‘duister” en “beduust” in verband staan en dus de dronken- 

makende eigenschap beteekenen? De latijnsche naam Origanum stamt 

van het grieksch en beteekent “vreugde der bergen”. 

Tusschen de wilde marjolein schitteren de lange gele aren van de 
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agrimonie (Agrimonia Eupatoria), vroeger tegen leverziekte gebruikt, 

wier oude duitsche naam Odermennig nog duidelijker spreekt van Wodan 

(oud-duitsch Odher) dan de Wodanseik bij Wolfhezen. Het donkere, 

fijn ingesneden groen en de goudgele bloemhoofdjes van het worm- 

kruid (Tanacetum vulgare), wiens oude naam rijnvaar nog zijn groei- 

plaats langs rivieren aanduidt, prijken nevens de helderblaauwe cichorei- 

bloemen (Cichorium Intybus), die zwervelingen langs de drasse boorden 

der rivieren, waarvan reeds Virgilius zong: Quogue modo potis gaudent 

Intuba rivis. (Georg. IV, 120.) De cichorei is een zwervende plant, 

die dikwijls langs de wegen en bij rivieren opslaat en waarschijnlijk 

door de Romeinen als moesgewas is ingevoerd. De naam Cichorium is 

van egyptischen oorsprong. 

Hier vinden wij ook andere planten, die in eenvoudiger tijden 

als moeskruiden werden gebruikt; de rapontsel (Campanula Rapuncu- 

lus) met haar hooge stengels en lichtblaauwe klokjes en de Sedum 

reflecum, een vetplant met gele bloemen, oudtijds in salade gegeten 

onder den zonderlingen naam van trip-madam. 

Zeldzaam zijn de berg-hypericum (H. montanum) en twee varensoor- 

ten, Asplentum Adianthum nigrum en Asplenium Trichomanes, beide diep 

onder de struiken verscholen. 

Meer naar de rivier groeit op de vochtigste plaatsen de Senecio sara- 

cenicus, een hooge plant met donkergroene glanzige bladen en gele ge- 

straalde bloemen, en op de vochtigste plaatsen de witte tuimeldistel 

of tommeldistel (Eryngium campestre) met zijn harde bladen en scherpe 

stekels. Hij is een broeder van de blaauwe zee-kruisdistel (E. mariti- 

mum), in de zeeduinen algemeen. Hij kenmerkt met den rozerood 

bloeijenden heidoorn (Ononis spinosa) de oevers van onze groote rivieren. 

Een digt woud bedekte van oudsher de heuvels, die achter Arnhem 

den zoom der Veluwe vormen. Dat oude woud is verdwenen en in 

tallooze groote en kleine landgoederen en buitenplaatsen herschapen; 

maar in de namen dier plaatsen leeft nog het voorgeslacht: de Hemel- 

sche Berg, Angerenstein, Sonsbeek, de Hartjesberg, Mariëndaal , Baken- 

berg, Warnsborn, Lichtenbeek, en in de oudste gedeelten dier bos- 

schen vinden wij de planten, die weleer de oorspronkelijke wouden 

kenmerkten. 

In de donkere schaduw der hooge boomen van Rozendaal groeit 

aan de randen van een beekje het eikenvaren (Polypodium Dryopteris) 

met slanke, kale stengels en korte breede, lichtgroene bladveeren en 
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het stevenskruid (Ctrcaca lutetiana) met donkergroene, groote, teedere 

bladen en witachtige bloemen in slanke trosjes. Beide planten waren 

eenmaal talrijk in het thans uitgeroeide Beekbergerwoud bij Apeldoorn, 

een van de oorspronkelijkste Nederlandsche bosschen. Dit bosch had 

als monument van de voormalige natuur van ons land niet minder 

waarde dan oude gebouwen voor de geschiedenis der vaderlandsche 

kunst, en het redden van zulke merkwaardige plekjes uit sloopers han- 

den moest aan de Koninklijke Akademie van Wetenschappen worden 

opgedragen. 

Het stevenskruid groeit nog in de oudste bosschen van Holland. 

Het eïkenvaren vond ik in 1878 ook op een digt begroeid eilandje 

in het meertje van Bloemendaal — zeer waarschijnlijk een overblijfsel 

van den Rijn. | 
De Circaca was eenmaal een beroemd tooverkruid. De naam, af- 

geleid van de nimf Circe, is echter waarschijnlijk door de Ouden het 

eerst gegeven aan de Mandragora. De naam Stevenskruid is zeer merk- 

waardig, omdat bij de invoering van het christendom in Skandiravië de 

vereering van Freyr (Frô) als schutspatroon der paarden, gewoonliĳk 

door die van den H. Stephanus is vervangen. (simrock, D. Myth. 458, 

548, 560, 4eed.) In sommige streken van Duitschland bleef “Stepke” 

nog de naam van den duivel. Van den wortel van dit kruid schijnt 

men, evenals van de Mandragora, een slaapdrank bereid te hebben. 

Een echte boschplant is ook het Eenblad (Majanthemum bifolium) met 

zijn breede blaadjes, lichtgroene bloemen en roode vruchtjes, en de 

witte koekoeksklaver (Ozalis Acetosella) met haar groote fraai witte 

bloemen. Beide zijn in de oudste gedeelten der Geldersche bosschen 

algemeen en bewijzen ook den ouderdom van het Haagsche bosch. 

De bosschen van Rozendaal zijn grootendeels van later dagteekening. 

Bij het kasteel staan hooge oude boomen, maar meer noordwaarts 

wordt het hout ligter en ziet men veel jong eiken hakhout en dennen- 

bosschen. Op de heuvelachtige gronden naar den heikant staan nog enkele 

eeuwenoude en zonderling vertakte eiken. Hier vindt men ook leem- 

beddingen (boekengrond) en overblijfsels van ket oorspronkelijke woud. 

Hier is een vriendelijk hoog en laag, met tym en dennengeur, uit- 

lokkend om overal te rusten en eveneens om overal rond te dwalen. 

Hier is het wilde, uit de heide opgewaaide stuifzand door menschen- 

hand in een jeugdige half wilde natuur herschapen; hier ademt vrij- 

heid als in onze oude duinen van Holland. Hier heeft de kunst ges 
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werkt zonder dut men haar vermoedt, de lang vergeten wet voor all 

kunst, eenmaal door Italië's zoetvloeijenden dichter uitgesproken: 

E quel che il bello e il caro accresce all’ opre, 

L'arte, che tutto fa, nulla si scopre. 
(Tasso, Gerus. lib. C. XVI. 9.) 

Geen deftige lanen, geen breede perken, hoe onberispelijk aangelegd, 

kunnen mij ooit zoo behagen als zulk een laan- en pad- en perk- 

looze kleine wildernis. Nog hooger waardeeren wij deze kunst, als 

wij bedenken dat zij hier een woest, vernielend natuurverschijnsel 

heeft getemd en wat anders een ramp zou geworden zijn, heeft om- 

getooverd tot een zegen. Dat is onze edelste bestemming. 

Van den top van een der hoogste duinen zien wij tusschen het 

vriendelijk dennengroen in de verte — en huiveren. Een akelige vaal- 

zwarte massa steekt scherp af tegen het levendige groen en den licht- 

blaauwen hemel. Dat zwarte daar is de heide, de onafzienbare heide, 

een dissonant, een beeld van het booze beginsel; maar juist daarom 

aangrijpend en verheven in verband met het geheel. Ook hier zien 

wij, op dit kleine gebied, eene voorstelling van de oneindige wereld, 

van den reuzenstrijd tusschen de goden en de titanen, tusschen licht 

en duisternis, tusschen het eeuwige en het tijdelijke. 

Zeer in de verte ziet men hier en daar de donkere omtrekken van 

geboomte. Het zijn enkele verspreide bosschen; het Imbosch, de Essop, 

de Onzalige bosschen en de Rouwenberg achter Rhederoord. 

Armoedig en eentoonig is die hooge heide, waar niets anders groeit dan 

de struikhei met een weinig brem daartusschen. Vooral de stekelbrem 

of gaspeldoorn (Ulez europaeus), de brem der Plantagenets, is talrijk 

tusschen Beekhuizen en den Rouwenberg. Lage plaatsen met Drosera 

en Lycopodium zijn op deze heide zeldzaam. 

Bij den Ziepenberg, een hoogen heuvel, vroeger grootendeels met 

bosch bedekt, thans, evenals Beekhuizen en Biljoen, meer en meer 

kaal gesloopt, liggen een paar waterkommen, die een beekje voeden. 

Op de helling weidde een kudde schapen. De herder ziet ons vreemd 

aan en houdt zijn hond vast, die met gespitste ooren gereed staat, 

het minste leed aan zijne gemeente toegebragt, met scherpen tand 

te wreken. 

De onverstoorbare bedrijvigheid van den herdershond en het domme 

gebungel van zijn beschermelingen herinneren ons vele menschelijke 

toestanden, É 
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Voorheen waren deze heidestreken onveilig. Honderd jaar geleden 

was de Veluwe een broeinest van landloopers, struikroovers en ander 

gespuis en werd de heide werkelijk nog door “heidenen” bewoond. 

Een geniepige kerkvader is het zeker geweest, die het eerst dien naam 

gegeven heeft aan alle menschen die niet christelijk of joodsch waren. 

Het Latijn “Paganus” beteekent een dorpeling, een ruwe veldbewo- 

ner, gelijk bij ons het woord heiden eigenlijk wil zeggen: een zwer- 

vend heidebewoner of landlooper. Eerst toen het christendom overal 

zegevierde, is dit woord een scheldnaam geworden voor de nietgeloo- 

vigen, en onnadenkend noemen wij nog HOMERUS en SOLON, PLATO en 

ARISTOTELES, PERICLES en PHIDIAS, AUGUSTUS en VIRGILIUS — heidenen, 

d.i, landloopers. 

De Nederlandsche heidenen zijn te vuur en te zwaard, zelfs met 

drijf- en klopjagten, van de heide verjaagd, om in de groote steden 

hun oud bedrijf onder andere, meer fatsoenlijke vormen voort te zet- 

ten en op onze kosten de gevangenissen met onverschillige luiaards 

te bevolken. Hun oude woonplaats, de heide, blijft echter woest en ledig. 

Na drie uren wandelens door die zonnige leegte is het een ware 

_ verkwikking de dennebosschen van den Rouwenberg als een veilige 

haven in te gaan en daar uit te rusten van onzen heidenschen togt. 

Onder die dennen heerscht een getemperd licht; daar is het gezel- 

lig, met den indruk van een weldadige bescherming. Als de zon daar- 

buiten zoo brandend schijnt, is het dennebosch als een koele tempel 

des vredes, waarin de opwekkende en sterkende wierookgeur niet 

ontbreekt. 

Het bosch op den Rouwenberg is natuurlijk en schilderachtig. Onre- 

gelmatige voetpaden leiden rondom den heuvel naar omhoog, over- 

schaduwd door dennen en ander geboomte. Onder de boomen groeijen 

tallooze boschbessen (Vaccinium Myrtillus), die in de bosschen op den 

alluvialen bodem van Holland ontbreken en kenmerkend zijn voor 

oudere gronden. Waar zij voorkomen, spreken zij van een vasten bo- 

dem. Hare kleine, gladde, harde blaadjes, op mirtebladen gelijkend, 

en hare blaauwzwarte vruchten hebben tot den liefelijken naam Myr- 

tillus aanleiding gegeven. Overal waar op de heide bosch wordt aan- 

gelegd, komt weldra de boschbes en breidt zich onder het geboomte 

uit. Naar den meerderen of minderen overvloed van boschbessen kan 

men den ouderdom van een bosch eenigzins bepalen. Hier, op den 

Rouwenberg, en vooral in het bosch van Middachten zijn zij zoo tal- 
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rijk, dat het landvolk ze bij manden vol verzamelt. De kleurstof der 

boschbessen is van oudsher gebruikt om wijn te kleuren. Haar rol is 

is dus nog niet uitgespeeld. 

Het ontbreken van de boschbessen is in de hollandsche bosschen een 

groot gemis. Dat jeugdige groen met die blaauwe vruchtjes, onder de 

schaduw der dennen, maakt een bosch gezelliger. Hier gevoelt men 

dat eenmaal natuurmenschen hebben gewoond. 

Bij het kasteel Middachten komt in het bosch een andere — een 

duitsche tint. Daar groeit talrijk het bekende vingerhoedskruid (Digi- 

talis purpurea) en begint de Campanula persicifolia zich te vertoonen, 

die verder oostelijk meer algemeen wordt. Die groote donkerroode bloe- 

men der Digitalis en de hooge zachtblaauwe Campanula ontbreken in 

de hollandsche bosschen geheel. In Duitschland, België en Frankrijk 

ziet men ze overal in boschrijke streken. 

In de roggelanden zien wij hier en overal de blaauwe korenbloemen, 

maar geen klaprozen. Alles heeft iets eigenaardigs; zelfs een groote 

paddestoel (Boletus cyanescens), die hier talrijk voorkomt, zag ik elders 

niet. Deze is wit van kleur; snijdt men hem door, dan worden de 

snijvlakken donkerblaauw, eene verandering die nog niet voldoende is 

verklaard. Ook andere soorten van dit geslacht hebben die eigenschap, 

vooral de schoone en zeer vergiftige satans-paddestoel (Boletus Satanas) , 

die bij Bloemendaal niet zeldzaam is. 

Op het kerkhof te Ellekom vond ik vele exemplaren van de zwarte 

toortsplant (Verbascum mrigrum), met fraaije groote gele bloemen en 

met violet dons bekleede meeldraadjes. Deze plant, die in Holland 

zeldzaam is, vond ik in Gelderland meestal tusschen de grafsteenen 

bij overoude kerkjes. 

Aan de kerk te Ellekom is een oud Romaausch poortje. De romaansche 

stijl heeft iets oorspronkeliĳjks, in spijt van de bewering dat hij van 

byzantijnsch en vervallen romeinsch zou afkomstig zijn, Er zit ger- 

maansche en noordsche geest in, zigtbaar in de slang-banden en zigzag- 

lijsten. Met de Engelschen zou ik liever den naam “Saksische stijl” aan- 

nemen. In dezen stijl ligt de uitdrukking van eene verborgene, ge- 

heïimzinnige, maar geweldige kracht — in de Gothiek meer de voor- 

stelling van een te weelderige krachtsverspilling en daardoor uitputting. 

(Slot volgt.) 
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Er is geen twijfel aan, of vele der mythische verhalen, die het 

begin uitmaken van elke volksgeschiedenis, zijn als ’t ware incrusta- 

tien, die zich hebben vastgezet om een kern, zij het dan ook een, 

zeer kleine kern, van waarheid. Van eene gebeurtenis, die in lang 

vervlogen eeuwen den tijdgenoot trof, ging bij overlevering het verhaal 

van mond tot mond tot latere geslachten over, maar telkens gewij- 

zigd en vermeerderd door de persoonlijke opvatting van iederen ver- 

haler en door de sieraden, die hij, om meer aandacht en belangstelling 

te wekken, bij zijn verhaal meende te moeten voegen. En zoo vormde 

zich eene mythe, die vroeger of later een vasteren vorm aannam, toen 

men gewoon werd de daden en lotgevallen der vaderen in gebonden 

stijl voortedragen. Maar zoo berusten waarschijnlijk ook vele sagen 

omtrent fabelachtige dieren op werkelijke waarnemingen, al is het ook 

dat men er de kleine kern van waarheid niet meer in kan ontdek- 

ken. Oppervlakkige, reeds van meet af aan bevooroordeelde, teweinig 

kalme en daardoor bedriegelijke waarneming, of wel verkeerde opvat- 

ting en duiding van op zich zelf vertrouwbare berichten, kunnen het 

geloof aan zulke fabelachtige wezens het aanzijn hebben geschonken. 

Wanneer mrroporus verhaalt te hebben vernomen, maar niet te kun- 

nen gelooven, dat ten noordoosten van de Zwarte zee niet alleen 

menschen met kale hoofden woonden, maar verderop anderen, die 

bokspooten hadden, dan is het lang niet onwaarschijnlijk dat met de 

12 
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eersten bedoeld zijn zekere stammen, die nog heden hun hoofd kaal 

scheren, en met de anderen de Ostjaken, die hunne beenen met gei- 

tenvellen bekleeden, — te minder onwaarschijnlijk, naarmate andere 

berichten, door den ‘Vader der geschiedenis’ over die streken mede- 

gedeeld, nog heden ten dage blijken alleszins juist te zijn. 

Onder allerlei sagen van fabelachtige dieren is die van de Sirenen 

of Zeemeerminnen algemeen bekend. Hoe men gekomen is tot het ge- 

loof aan die wezens, is onzeker; zeker evenwel is het dat die sage 

niet is ontstaan doordien zeelieden soms de zich uit het water ver- 

heffende Zeekoe (Manatus) of Doejong (Halicore, dat is Zeemeisje) voor 

eene vrouw met een vischstaart aanzagen, gelijk ik ergens gelezen 

heb. Want dan zou die sage eerst na de ontdekking van Amerika 

of na het bevaren der Moluksche zee door Europeesche zeevaarders 

hebben kunnen ontstaan, — en zij is zeer veel ouder. Ook kan dat 

geloof geen grond hebben in eene herinnering aan de Nereiden, de 

bevallige omgeving van den wagen des zeegods POSEIDON, — want de 

Ouden kenden Sirenen behalve de Nereiden. Wel kan daarentegen 

de zucht om den oceaan te bevolken met dergelijke wezens als op het 

land wonen, tot het ontstaan van de meerminnen-sage het hare heb-_ 

ben toegebracht; ik herinner mij in mijne jeugd meermalen, — na- 

tuurlijk niet door natuurkenners, — te hebben hooren verzekeren dat 

van alle diertypen, die op het droge leven, in de zee equivalenten 

worden aangetroffen. Zoo zijn er immers zeepaarden, zeekoeien, zee- 

honden, zeeleeuwen en wat niet al meer! En waarom dan ook geen 

zeemenschen ? 

Dagteekent het geloof aan zeemeerminnen reeds van overouden tijd, 

het heeft zich tot in later en betrekkelijk zeer laten tijd staande ge- 

houden. Om niet te spreken van de meermin, die in 1403, volgens 

de verhalen der kronieken, in het Purmermeer werd gevangen, naar 

Edam werd gebracht en eerst vele jaren daarna te Haarlem overleed, — 

zoo deelde nog in 1754 de zendeling 1. RENARD in zijn dat jaar te 

Amsterdam uitgegeven werk: Poissons, Eerevisses et Crabes des isles 

Moluegues eene afbeelding mede van een in de Moluksche zee gevangen 

kleine zeemeermin. 

Maar indien er zeemeerminnen, vrouwelijke zeemenschen waren, 

waarom dan ook geen mannelijke? Men kende toch geen diersoort, 

die geheel alleen door vrouwelijke individuen vertegenwoordigd werd. 

En inderdaad, ook aan het bestaan van mannelijke zeemenschen twij- 
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felde men niet; men noemde die zelfs wel ‘“zeemeermannen’' ; in de 

verhalen kwamen ze echter zelden voor en bleven de zeemeerminnen 

steeds op den voorgrond staan. Echter ving men wel eens zulk een 

wezen, en een van de weinige verhalen van zulk een vangst is inder- 

daad belangrijk, in de eerste plaats omdat het berust op een werkelijk 

waargenomene en goed geconstateerde gebeurtenis, en in de tweede 

plaats omdat het gelukt is die gebeurtenis min of meer bevredigend 

op te helderen. 

Ik bedoel het verhaal van den zoogenaamden zeemonnik, die in de 

Fie. L 16e eeuw op de Deensche kust is ge- 

vangen. 

Het is natuurlijk dat wij om be- 

richten daaromtrent ons eerst tot de 

Denen wenden. En zoo vindt men dan 

ook in veper’s Kronijk der gebeurte- 

nissen onder CHRISTIAAN III en FRE- 

DERIK 11 op het jaar 1545 aangetee- 

kend: “Een wonderbare visch in mon- 

niksgedaante gevangen in de Sond; 

hij was vier ellen lang.” VeperL nu 

schreef in 1580 of daaromtrent, en 

daar, gelijk wij later zullen zien, die 

“wonderbare visch”’ in en buiten De- 

nemarken veel opzien verwekt had, 

zoo kan hĳĳ gemakkelijk menschen 

hebben gesproken, die zich het zee- 

monster nog herinnerden. 
De Zeemonnik, volgens BELON. 

Uitvoeriger spreken daarover ARILD 

HWITFELD in zijne in 1595 uitgegeven kronijk, en sTEPHANIUS in zijn 

vervolg op de kronijk van NikKoraas KRAG. Uit de berichten dezer 

beide schrijvers te samengenomen blijkt, dat in 1550 (dus niet in 1545) 

zekere visschers een verwonderlijk dier in hunne netten vingen en op 

het strand brachten, waar het toen door een groot aantal menschen 

bezichtigd werd, terwijl men het later te Kopenhagen tot den Koning 

bracht, die het liet begraven, om geen stof te geven tot aanstootelijke 

praatjes. Die wonderbare vangst toch had plaats niet zeer lang na de 

Deensche kerkhervorming, — het dier geleek op een monnik, — en 

men weet hoe in die tijden ongewone verschijnselen bij eene bijgeloo- 
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vige menigte al spoedig golden als “teekenen”, gelijk men ze noemde. — 

Het dier had overigens een naar dat van een mensch gelijkend hoofd 

met kalen schedel, omgeven van een monnikskrans, een kring van 

haren namelijk, die bij de tonsuur gespaard wordt. Volgens HvITFELD 

had het kleederen van schubben als een monnikspij, — volgens sTE- 

PHANIUS waten alleen de als afgeknotte onderste ledematen met schub- 

ben bedekt. 

Een later bericht vinden wij in de geschiedenis van het Deensche 

Rijk door den beroemden HoLBERG. Deze stelt de gebeurtenis in Decem- 

ber 1549 en verhaalt die aldus: “Terzelfder tijd werd in den Oeresund, 

niet ver van Malmö, een visch van ongehoorde grootte en eigenaar- 

dige gedaante gevangen; want hij had een hoofd als van een mensch, 

en op den schedel een krans als een monnikenkrans. Zijne kleederen 

van schubben waren gevormd als een monniksmantel, zoodat men zou 

kunnen gelooven, dat de monniken, die sedert de reformatie niet meer 

hunne rekening op het land vonden, in de zee bij de haringen het 

burgerrecht gekocht hadden. Het verwonderlijkste is dat onze scri- 

benten geen overwegingen over dezen visch maken, daar zij toch uit 

veel geringer zaken waarzeggingen en voorbeduidselen weten te trek- 

ken. De Koning liet den visch te Kopenhagen begraven en zond eene 

teekening er van naar Spanje aan Keizer KAREL V.” 

Men zou nu meenen dat de berichten, die men over dit dier vindt 

bij andere dan Deensche schrijvers, uit die laatste geput zouden moe- 

ten zijn. Dat is echter niet het geval. Terwijl de oudste Deensche 

schrijver, die er van spreekt, in 1580, dus bijna veertig jaren na de 

gebeurtenis zelve schreef, hebben wij buitenlandsche beschrijvingen 

van hetzelfde zeegedrocht, die in 1554, 1555 en 1557 uitgegeven zijn, 

en wel van de drie grootste ichthyologen van hun tijd, namelijk van 

RONDELET, BELON en CONRAD GESNER. 

Ronperer, hoogleeraar in de geneeskunde te Montpellier, zegt daar- 

omtrent in zijn groot werk over de visschen ' het volgende: “Tot de 

zeemonsters reken ik ook dat dier, dat in onzen tijd in Noorwegen 

in zee werd gevangen en aan hetwelk allen die het zagen dadelijk den 

naam van Zeemonnik gaven. Het scheen menschelijke gelaatstrekken 

te bezitten, maar met grove en ruwe omtrekken; de schouders waren, 

evenals bij onze monniken, met een kap bedekt. In plaats van armen 

l De piscibus marinis. Lugd. 1554 fo, 
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had het twee lange vinnen. Het onderste gedeelte liep in een bree- 

den staart uit; het middenste gedeelte was breeder en had de gedaante 

van een wapenrok. De bijgevoegde afbeelding werd mij geschonken 

door de doorluchtige Koningin MARGARETHA van Navarre... ; zij had 

deze afbeelding gekregen van een edelman, die eene dergelijke over- 

bracht aan Keizer KAREL v,‚ die toen in Spanje was. De edelman ver- 

zekerde de Koningin, dat hij zelf dit zeemonster gezien had, toen het 

na een hevigen storm door de golven op het strand werd geworpen; 

hij noemde de plaats Diezum, in de nabijheid der stad Denelopoch.” 

Behalve het meer uitvoerige, meer natuurhistorische van deze be- 

schrijving, moet ons hier de omstandigheid treffen, dat, volgens den 

Deenschen edelman, het dier door storm op het strand geworpen en 

niet in zee gevangen is. En ik houd het er voor dat het veiliger is 

aan dien edelman, die het dier zelf gezien had, geloof te schenken, 

dan aan schrijvers die veertig en meer dan veertig jaren later schre- 

ven en alles uit de tweede of derde hand hadden. — Diezum is niets 

dan het Hoogduitsch die Sund; de stad den Elleboog, gelijk Malmö te 

dien tijd bij de Noord-Duitschers inderdaad heette, kon in een fransch 

oor licht klinken als Denelopoch. Dat ronperer het voorval in Noor- 

wegen plaatst, kan niet verwonderen, wanneer men nagaat dat de 

zuidelijke Europeeërs nog heden Denemarken, Zweden en Noorwegen 

voor zoo wat ’t zelfde land houden. 

Ronperer had bij een duitschen arts te Rome nog eene andere 

afbeelding van hetzelfde voorwerp gezien, die echter in menigerlei 

opzicht van de zijne zeer afweek. “Ik voor mij geloof’ dus vervolgde 

hij, “dat de teekenaars het eene en het andere meer er hebben bijge- 

voegd om de zaak des te verwonderlijker te maken. Ik wil gaarne 

gelooven dat dit zeedier op die wijze overeenkomst met een mensch 

heeft gehad, zooals een deel van den kop van een kikvorsch op een 

menschenhoofd gelijkt, en voorts in zoo verre, als beneden den kop 

aan beide zijden eenige breede deelen waren, gelijkende op de schouder- 

bladen van den mensch en beweegbaar door spieren, wier omtrek naar 

dien van een monnikskap geléek; evenals wij zelven eene spier bezit- 

ten, die met zijn wederpaar zeer veel van een monnikskap heeft. 

Bovendien geloof ik dat het niet met schubben, maar met eene harde 

en rimpelige huid is bekleed geweest.” 

Men ziet dat reeds roNpeLer den zoogenaamden zeemonnik tamelijk 
begint uit te kleeden. Op eene andere wijze spreekt daarover de als 
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reiziger zeer bekende PIERRE BELON, geneesheer te Mans, in zijn boek 

over de visschen '. Hij doet dit op de volgende wijze, waaruit, even 

als uit zijne hierbij (bl. 131) gevoegde afbeelding, blijkt, dat hij nog 

andere bronnen gebruikt heeft dan die van RONDELET. 

“Dat men,” dus schrijft hij, “in zekere streken werkelijk zeemonsters 

vindt, van het aanzien als de bovenstaande afbeelding, b. v. de Ne- 

reïden, Najaden en den zoogenaamden Poolschen Bisschop van onzen 

tijd, geloof ik lichtelijk, voor zoover het waar is, wat men verhaalt 

van den monniksvisch, die in Noorwegen gevonden werd in de streek, 

die men Diezunt noemt, bij de stad Den Elopoch, en van welks ge- 

daante de genoemde figuur een denkbeeld geeft. Men bericht, dat het 

dier slechts drie dagen leefde, en behalve eenige diepe zuchten, die de 

hoogste bedroefdheid en zorg uitdrukten, geen geluid van zich gaf. Uit 

alles wat hier is aangevoerd en waarvan ik uit schriftelijke en monde- 

linge getuigenissen volkomen verzekering kan geven, kunnen wij ge- 

makkelijk begrijpen, wat de natuur in staat is te vormen , zelfs wanneer 

zij slechts speelt.” 

In het vierde deel van het werk over de dieren ? van CONRAD GESNER , 

geneesheer te Zürich, vindt men ook den zeemonnik behandeld volgens 

RONDELET en met de afbeelding van dezen. GrsNeEr verhaalt echter nog 

eene andere teekening van hetzelfde dier te hebben gezien, in bezit 

van den Meissner dichter GrORGE FABRICIUS, en nog eene derde gedrukte 

duitsche prent er van met duitsche rijmen er bij. De beschrijving komt 

overigens op eenige kleinigheden na met die van RONDELET overeen. 

Opmerking verdient het echter dat, volgens de rijmpjes op de gedrukte 

prent, het aangezicht van den zeemonnik zwart was, als van een 

neger, — dat volgens de teekening van FABRrcIus het lijf met roode 

en zwarte stippen en vlekken bezaaid was, — en dat, volgens GESNER, 

de zeemonnik niet begraven, maar gedroogd en als eene zeldzaamheid 

bewaard is gebleven. 

Tot dusver de berichten over den zeemonnik. Vraagt men nu welk 

dier het geweest is, dan kunnen wij met den deenschen hoogleeraar 

STEENSTRUP met tamelijke veiligheid antwoorden: “een zeer groote 

inktvisch !°’ 

De inktvisschen behooren tot de klasse der koppootige weekdieren 

l La nature et diversité des Poissons. Paris 1555, 12° obl. 

2 Historia animalium. Tiguri et Francof. 1551—1587; 5 vol. f°, 
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(Mollusca cephalopoda), dat zijn weekdieren, die aan den kop, rondom 

de mondopening, van een zeker aantal vangarmen zijn voorzien. De 

gewone inktvisschen (fig. 2) bezitten tien van die vangarmen, waarvan 

twee veel langer dan de overigen zijn. Die armen zijn aan de binnen- 

vlakte, dat is de vlakte met welke zij naar elkander en naar de mond- 

opening gekeerd zijn, bezet met zuignapjes en hoornachtige haakjes; 

bij de twee langere armen worden deze echter alleen gevonden op het 

Fig. 2. 
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Inktvisch. (Sepia officinalis.) 

verbreede uiteinde van elken arm. Het lichaam is omgeven van een vrij 

ruimen zak, den mantel, waaruit de kop als uit een kraag uitsteekt. Aan 

dien kop ziet men twee groote oogen. Binnen den mantel, dus tusschen 

deze en de buikzijde van het lichaam, liggen de kieuwen, door welke het 

dier ademt. Meer bijzonderheden aangaande het inwendig samenstel. 

zullen wij hier niet mededeelen, behalve alleen nog dit, dat bij die 

inktvisschen, die niet, zooals de Nautilus, binnen eene schelp besloten 
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zijn (en wij hebben hier alleen met deze, de naakte inktvisschen te 

doen), in eene verdubbeling van den mantel aan de rugzijde eene hoorn- 

of kalkachtige rugplaat ligt, — en dat diezelfde naakte inktvisschen 

binnen hun lichaam een zoogenaamden inktzak bezitten, gevuld met 

een donkerbruin vocht, dat zij kunnen uitspuiten en waardoor dan 

het water in hunne onmiddellijke omgeving troebel en ondoorschijnend 

wordt. Waarschijnlijk is dit een verdedigingsmiddel. Overigens is het 

zoogenaamde zeeschuim (os Sepiae), dat in vroeger tijd in de apothe- 

ken voorhanden was, en nog wel door de drogisten als polijstmiddel 

of om er tandpoeder van te maken wordt verkocht, en dat soms in 

vrij groote hoeveelheid op onze Noordzeestranden voorkomt, niets dan 

de rugplaat van den gewonen inktvisch (Sepia officinalis). 

De lichaamsvorm der inktvisschen verschilt naar de geslachten en 

soorten. Bij de eigenlijke inktvisschen (er zijn nog andere in hoofd- 

zaak op de inktvisschen gelijkende koppootige weekdieren, die men 

Achtvoeten noemt, omdat zij de twee langere armen missen) is het 

lichaam langwerpig, maar overigens korter of langer, dikker of dun- 

ner, breeder of smaller, al naar gelang der soort. Meestal bezit het 

lichaam ook aan elke zijde eene uitbreiding of vin (fig. 3). 

In de even onder de oppervlakte gelegene laag der glibberige opper- 

huid liggen samentrekbare, met roode, violette, blauwe en gele kleur- 

stof gevulde cellen (chromatophoren), door wier beurtelingsche samen- 

trekking en uitzetting een kleurenspel in de huid ontstaat, eenigszins 

vergelijkbaar met dat in de huid van den Chamaeleon. Bij den ster- 

venden of dooden inktvisch is het lichaam steeds met vlekken bezaaid. 

In grootte verschillen de inktvisschen zeer van elkander, niet alleen 

wat de soorten, maar ook wat de individuen van dezelfde soort be- 

treft. Want de groei der inktvisschen schijnt vrij onbeperkt te zijn, 

en zoo kan dan ook een inktvisch, wanneer een gelukkig lot hem er 

voor bewaart om door andere zeedieren verslonden of door de zee op 

het strand geworpen te worden, eene zeer aanzienlijke grootte berei- 

ken. “Zelfs”, zegt HARTING *, “wanneer men vroegere sprookjes bui- 

tensluit, zooals die van den Noorweegschen Kraken, die zich, volgens 

het daaromtrent door oLAUS MAGNUS medegedeelde verhaal, dat bij de 

Noorweegsche visschers in omloop was, als een voorgebergte van een 

' Leerboek van de grondbeginselen der Dierkunde, derde deel, 1e afd., 4e stuk, - 

bladz. 750, 
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half uur lengte in zee zoude uitstrekken, en van den Reuzen-poly- 

pus ', die volgens MoNrrorr een geheel schip met zijne vangarmen in 

den grond trok, blijft er toch nog een genoegzaam getal volkomen 

te vertrouwen waarnemingen over, die met zekerheid bewijzen, dat 

er van tĳd tot tijd individu’s van eene zeer aanmerkelijke grootte 

voorkomen, d. i. die twee, drie en zelfs meer meters lang zijn.” 

Laten wij nu, onder het geleide van sSTEENsTRUP, zulk een op het 

strand geworpen inktvisch met den zeemonnik vergelijken. Onze figuur 8 

vertoont een inktvisch, van de rugzijde gezien, en met den kop naar 

Fig. 3. beneden gekeerd, terwijl de 

beide lange vangarmen onder 

het dier tegen den buik aan- 

liggen (gelijk dat meestal 

met gestrande inktvisschen 

het geval is) en dus niet 

zichtbaar zijn, behalve de 

breede uiteinden, die even 

beneden (eigenlijk boven) de 

spitsen der zoogenaamde vin- 

nen voor den dag komen, 

Van boven (eens voor goed 

herhaal ik nog dat dit we- 

gens de omgekeerde houding 

van het dier, eigenlijk “be- 

neden’’ is) ziet men eene 

huidplooi, gevormd door het 
Inktvisch, van de rugzijde gezien. zich ontmoeten der beide vin- 

nen; dit is de monnikskrans. De vinnen zelve vormen den kap. Onder 

den krans kunnen eenige vlekken zoodanig geschikt zijn geweest dat 

zij eenige gelijkenis met oogen, neus en mond vertoonden, vooral voor 

eene ongeoefende, als “*% ware nog kinderlijke fantazie. De breede uit- 

einden der twee lange vangarmen kunnen gemakkelijk de armen van 

den monnik voorstellen. En even gemakkelijk kan de wapenrok of het 

t De oorspronkelijke naam der naakte Cephalopoden is die van Polypen. Zoo noem- 

den de Ouden die dieren, en nog heeten de fransche visschers ze Poulpes, Die naam is 

later verkeerdelijk op geheel andere wezens toegepast. Men denke hier overigens ook aan 

den Pieuvre in vicToR Huao’s Travailleurs de la Mer. D. L. 
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onderst gedeelte der monnikspij, waaruit de staart of de afgeknotte 

beenen staken, niets anders zijn geweest dan het gedeelte des mantels, 

waaruit de kop met zijn vangarmen uitsteekt. Die kop en de acht 

vangarmen hebben dan den staart of de beenen voorgesteld, welk 

laatste te gemakkelijker kan geschied zijn, wanneer de vangarmen door 

slijk en nat zand in twee bundels aaneen gekleefd waren. 

Waar blijven nu echter de schubben in fig. 1? Men merke op dat 

noch RONDELET, noch BELON, noch GESNER spreekt van een beschubd 

lichaam; RoNDELET betwijfelt zelfs het aanwezig geweest zijn van schub- 

ben, hoewel die op zijne afbeelding ook gezien worden. De vlekken, 

die bij den stervenden of dooden inktvisch zich vertoonen, en die ook 

op de teekening, in bezit van FABRICIUS, te zien waren, zijn door de 

fantazie der teekenaars als schubben geduid en voorgesteld. Aan den 

zoogenaamden breeden staart of de beenen, — gelijk wij zagen niets 

anders dan de acht korte vangarmen, — zullen de zuignapjes en hoorn- 

achtige haakjes voor schubben aangezien zijn; STEPHANIUS verzekert 

zelfs uitdrukkelijk dat alleen de afgeknotte beenen met schubben waren 

bedekt. De haakjes aan de vangarmen zijn overigens ook op de af beel- 

dingen van RONDELET en BELON aangeduid. 

De zwarte kleur van het aangezicht op de duitsche prent, die GESNER 

zag, levert geen bezwaar, omdat zeer dikwijls de kleurstof des diers 

juist daar, waar zich de gelijkenis van een gelaat bevindt, zeer sterk 

is opeen gehoopt en dat gedeelte daardoor een donker violette kleur 

verkrijgt. En eene donkere oppervlakte met nog donkerder vlekken 

daarop moest, nog meer dan donkere vlekken op een lichten grond, 

de verbeelding, dat zich daar een aangezicht bevond, in de hand 

werken. | 

Dat de Zeemonnik, zooals BrLoN schrijft, drie dagen geleefd heeft, 

is niets bijzonders; levend aangespoelde inktvisschen leven op het strand 

niet zelden zoo lang en langer. De zuchten, die het dier, almede 

volgens BELON, zoude geslaakt hebben, kunnen alleen in de verbeelding 

der aanwezigen hebben bestaan, of het gevolg zijn geweest van de 

spiersamentrekkingen des mantels, wanneer het dier poogde adem te 

halen, waarbij dan de lucht in en uit de kieuwholte werd gedreven. 

Overigens merkt srreNsrRuP terecht aan, dat. de inktvisschen niet 

zulke bij iedereen gemeenzaam bekende dieren zijn, — dat zij doorgaans 

op hen, die ze voor ’teerst zien, een vreemden indruk maken, en het 

daarom, ook in aanmerking genomen het tijdstip der gebeurtenis, 
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toen men veel meer dan thans aan zeemonsters en fabelachtige zee- 

dieren hechtte, niet zóó te verwonderen is dat men een inktvisch 

voor een soort van zeemensch heeft aangezien. Bovendien behoeft die 

inktvisch ook juist niet zoo een te zijn geweest, als in fig. 3 is af- 

gebeeld. Deze heeft reeds een anderen vorm dan de door fig. 2 voorge- 

stelde, welke laatste voorzeker niet zoo gemakkelijk als de eerste (een 

zoogenaamde pijl-inktvisch) voor een zeemonnik zou gehouden zijn. 

Het kan zeer wel wezen, dat de te Malmö gestrande van een vorm 

was, die nog meer aanleiding tot misvatting gaf, dan onze figuur 

toelaat. — En wat de grootte van drie ellen aangaat, ofschoon de 

gewone inktvisschen gewoonlijk slechts 1!/, tot 2 voet lang worden, zoo is 

daarin, gelijk reeds boven is aangeduid, geen moeielijkheid gelegen. 

SrEENsTRUP bezat den hoornachtigen snavel van een inktvisch, die in 

December 1853 bij Aalbek in Jutland aan het strand van het Katte- 

gat aanspoelde, en die zoo groot was, dat de mondholte den omvang 

van een gebalde mans-vuist moet hebben gehad. De visschers, die 

hem vonden, waren over zijne grootte verbaasd, maar tevens zeer 

verheugd, daar zij het vleesch van den inktvisch als een voortreffelijk 

aas kennen. Zij verdeelden dus het dier onder elkander en ieder voerde 

zijn aandeel op een kruiwagen naar huis. 

Die overigens over reusachtige inktvisschen meer wil weten, ver- 

wijs ik naar Prof. HARTING's Description de quelques fragments de deux 

Céphalopodes gigantesques, — uitgegeven door de Koninklijke Akade- 

mie van Wetenschappen, te Amsterdam 1860 !, 

Het verhaal van den Zeemonnik komt dus allerwaarschijnliĳkst ten 

slotte hierop neer. — In 1550 werd een inktvisch van kolossale grootte, 

zooals menschelijke oogen wellicht nauwelijks eens gedurende eene 

eeuw te aanschouwen krijgen, door de golven op het strand bij Malmö 

l In den loop der laatste jaren is herhaaldelijk gewag gemaakt van zeer groote, deels 

reusachtige Cephalopoden, in de zee bij Newfoundland, in die bij Japan en elders. Zie 

eenige gevallen in het Bijblad, Jaargang 1868, bl. 54; 1874, bl. 23; 1876, bl. 15, 

36, 53; 1877, bl. 14; 1878, bl. 30. In het laatste dezer voorbeelden was een Indiaan- 

sche vrouw verdronken gevonden in de armen van een reusachtigen Octopus. Dezer 

dagen vermeldden de dagbladen, dat een der duikers die in de Tay werkzaam zijn aan 

het opzoeken der lijken van de ongelukkige reizigers, die met de brug en den spoor- 

trein in de diepte zijn gestort, door een grooten Octopus werd gegrepen, waarvan het 

hem wel gelukte zich te bevrijden, maar waarvan hij een brokstuk van een der armen 

mede boven bracht. 
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geworpen, of wel door visschers gevangen en op het strand gebracht. 

Daar liggende werd het dier door een groot aantal menschen met ver- 

bazing beschouwd, en men vond dat het, zooals het daar lag, veel 

op een monnik geleek. Door meer dan een werd het afgeteekend, en 

de wijze waarop men het beschouwde en opvatte oefende natuurlijk 

op de wijze, waarop men het teekende, veel invloed uit. Daar een 

streepje of vlekje meer, hier eene kleinigheid, die in ’t voorwerp zelf 

slechts even aangeduid was, met wat sterker trekken en duidelijker 

voorgesteld, — en de inktvisch werd onder de handen der teekenaars — 

wellicht niet eens zeer bedrevene teekenaars — een werkelijke mon- 

nik. Koning CHRISTIAAN liet het dier begraven, om de praatjes over 

dat “teeken” spoedig tot stilzwijgen te brengen, — of hij liet het 

bewaren, maar tevens uitstrooien dat het begraven was. 

Van den Zeebisschop, door eenige schrijvers van vroegeren tijd, 

onder anderen door BeLON, vermeld, en waarvan ik mij herinner in 

mijne jeugd eene kleine afbeelding te hebben gezien, kan ik niets 

mededeelen. 
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Het kan aan niemand, die de verschijnselen der intellectueele ont- 

wikkeling met belangstelling en een open oog gadeslaat, onbekend zijn 

dat in de laatste jaren sommige als zoodanig erkende natuurkundigen 

openlijk voor de waarheid en werkelijkheid der zoogenaamd ‘spiritis- 

tische” verschijnselen — of spiritualistische, zooals zij in Engeland 

heeten — in de bres getreden zijn, en luide en bepaaldelijk hebben 

getuigd, dat zij gezien hadden, werkelijk en ontwijfelbaar gezien, wat 

met de gewoonlijk en door iedereen aangenomen natuurwetten in open- 

baren strijd was. Ik noem hier slechts het overbrengen van arbeids- 

vermogen zonder eenig zichtbaar ““tusschenwerktuig’’, het oplichten en 

doen zweven van zware voorwerpen door de zoogenaamde ‘‘mediums”, 

zoo het scheen zonder eenige stoffelijke verbinding van deze met het 

voorwerp, dat is voor den physicus niets anders dan het opheffen of 

buiten werking stellen van de wetten der zwaartekracht. 

Het voorbeeld van wat men zulk een ‘“geloofsbelijdenis’”’ zou kunnen 

noemen, is, misschien reeds meer dan tien jaren geleden , gegeven door 

den engelschen chemicus crookes. Deze, toen nog slechts door de ont- 

dekking van het derde der ‘“‘spectraalmetalen”, Thallium, algemeen be- 

kend, is sedert beroemd geworden door zijn radiometer. Het is onte- 

genzeggelijk dat hij daardoor aan de physica niet alleen een nieuw werk- 

tuig, dat is een nieuw middel van waarneming en onderzoek, heeft - 

geschonken, maar haar bovendien een geheel nieuwe klasse van ver- 

schijnselen heeft doen kennen, die tot de verst strekkende gevolgen 

kunnen leiden en gedeeltelijk reeds geleid hebben. Getuige zijn laatste 

uitkomsten aangaande ‘“radiant matter”. 

En het is bij crookes niet gebleven. In den laatsten tijd heeft ook 

prof. ZÖLLNER te Leipzig, hierin spoedig ter zijde gestaan door zijne 

collega’s FECHNER en WILHELM WEBER, allen physici van erkenden naam, 

openlijk de vaan van het spiritisme opgeheven en bekend gemaakt ! 

* Zie het derde deel van zörLNER'S Wissenschaftliche Abhandlungen en de bijlagen 

van “das Skalenphotometer’’ van denzelfden schrijver. Leipzig, L, Staackmann. 
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dat zij, voornamelijk door het bekende “medium” srADpE en door den 

biologist “professor HANSEN”, verschijnselen hadden zien voortbrengen, 

die na rip onderzoek aangaande de volkomen werkelijkheid daarvan 

hen overtuigd hadden, ten volle en onvoorwaardelijk overtuigd, van 

het recht van bestaan der spiritistische feiten en begrippen. 

De belangrijkheid van zulke getuigenissen van zulke geleerden valt 

niet te ontkennen. Geen echt natuurkundige, wien het om waarheid 

en niets dan deze te doen is, kan, meen ik, ze vernemen zonder daar- 

door te worden aangespoord om nogmaals, zoo ernstig en onpartijdig 

als hem dit maar immer mogelijk is, ra te gaan wat hem noopt om 

steeds aan zulke feiten alle geloof te blijven weigeren. Is het mogelijk 

aan te nemen, zoo vraagt hij zich zelven af, dat cROOKES en ZÖLLNER 

beide, om van de anderen niet te spreken, bij hun zoo lang voort- 

gezet en zoo nauwlettend uitgevoerd onderzoek, zieh voortdurend en 

ten eenemale bedrogen hebben? En dan merkt hij op, als hij de 

geschiedenis van de ontdekkingen des eersten nagaat, hoe deze daarbij 

steeds onmiskenbaar blijken heeft gegeven van genialiteit, meer dan 

van logischen redeneertrant, van scherpzinnigheid en volharding 

bij zijn onderzoek, meer dan van helderheid der hem daarbij leidende 

begrippen. En de aangehaalde geschriften van den tweeden door- 

lezend, wordt hij getroffen door het feit dat deze... eene theorie 

voorop stelt. ZÖLLNER acht het mogelijk om de werkelijkheid der meest 

verbazende ‘‘spiritistische” verschijnselen te verklaren, ze met de ge- 

wone in verband en dus in overeenstemming te brengen, met behulp 

van de zoogenaamde “vierde dimensie”. Wat men door deze laatste te 

verstaan heeft, doet hier minder tot de zaak, en ik mag mij dus ont- 

slagen rekenen van de zeker niet gemakkelijke taak om dit den lezer 

duidelijk te maken. Genoeg zij het hier daarvan te zeggen, dat naar 

ik meen niemand haar voor meer dan een afgetrokken begrip kan hou- 

den, eene mathematische conceptie, waarvan de realiteit nog moet 

bewezen worden. Of nu het spiritisme veel kan winnen door eene poging 

om het met die conceptie in verband te brengen, is voor een onbe- 

vooroordeelde niet recht duidelijk. Toch schijnt zöriNer daaraan zeer 

veel gewicht te hechten. Althans zoodra dit verband voor hem een uit- 

gemaakte zaak is, werpt hij alle verdere behoedzaamheid en twijfel over 

boord, en voert als feitelijke bewijzen voor de werkelijkheid van spi- 

ritisme en magnetischen invloed aan, wat even goed lijnrecht tegen- 

overgesteld zou verklaard kunnen worden, 
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Maar dit alles, het moge de beteekenis van CROOKE's en ZÖLLNER'S 

steun voor het spiritisme ook nog zoo zeer verkleinen — tegen het spi- 

ritisme bewijst het niets. Dit zou volstrekt niet vallen, zelfs indien 

bewezen werd dat beider oordeel volstrekt geen waarde had. Iets ge- 

heel anders zou het zijn indien kon worden aangetoond, dat zij niet 

slechts zich bedrogen hebben, maar opzettelijk bedrogen zijn. 

Dit laatste nu is, wat cROOKES aangaat, gebleken door feiten, die in 

Engeland bekend zijn geworden, maar daar weinig besproken zijn. Ik 

wensch die hier kortelijk mede te deelen. 

De heeren GEORGE. R. SITWELL en CARL VON BucH beschreven in de 

“Times”, onder dagteekening van 10 Jan. ll., eene spiritualistische 

“Seance’’, die den vorigen dag had plaats gehad in de British National asso- 

ciation of spiritualists , Great Russellstreet, 38. Reeds tweemalen vroeger was 

zulk eene door hen bijgewoond. Bij de eerste was het medium met groote 

zorg door een der onderteekenaars op een stoel achter een gordijn vast- 

gebonden en hadden er geene “manifestatien” plaats gehad. Bij de 

tweede geschiedde dit binden op nieuw, maar nu onder toezicht en 

naar de aanwijzingen van den bestuursvoorzitter der Association. En 

toen volgde een “manifestatie”. Een geest verscheen, die beschreven 

werd te zijn “Marie”, een kind, dat op twaalfjarigen leeftijd gestorven 

was. Deze geest geleek in gestalte, spraak en gebaren, sprekend op 

het medium dat achter het gordijn nog altijd gebonden heette te zitten. 

Haar aangezicht was gesluierd. Hierdoor en door het feit, dat die geest 

onder haar wit kleed blijkbaar een corset droeg — wat voor een geest 

en vooral voor die van een twaalfjarig kind zeker opmerkelijk mocht 

heeten — werden de bezoekers in; hun achterdocht bevestigd. Zij be- 

zochten daarom op den 9den Januari de association op nieuw, ditmaal 

door nog twee vrienden vergezeld. Alles geschiedde juist als vroeger, 

maar toen de “geest” op nieuw was verschenen, trad een der genoemde 

heeren plotseling achter haar en sneed haar den terugtocht naar haar 

gordijn af, terwijl de andere dit openschoof en haar ledigen stoel met 

de kleederen die zij uitgetrokken had voor alle aanwezigen zichtbaar 

maakte. Hen half verduisterde kaarsvlam, hoewel het eenige licht in 

bet vertrek, veroorloofde toeh om dit alles te onderscheiden. De kaars 

werd nu uitgedoofd en men ging in een ander vertrek, waar een der 

aanwezige “beambten” van de associatie zijn toevlucht tot grofheden 

nam, maar zonder veel indruk te maken. Geen der anderen had iets 

te zeggen. 
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Dit alles is op zich zelf nu niets anders dan één van de tallooze 

voorbeelden van bedrog in deze zaak. In ons vaderland heeft men nog 

wel sterker gezien. Men denke slechts aan de volkomen ontmaskering, 

door den heer carrim te Arnhem, van een bedrieger-spiritist. Maar wat 

in Engeland op het bovenstaande gevolgd is, geeft daaraan, naar het 

mij voorkomt, een vèr strekkende beteekenis. Op den 18den Januari zond 

de heer c. A. BURKE, secretaris van bovengenoemde “association” een 

brief aan de “Times”, ter beantwoording van dien der HH. srrweLL en 

voN BucH. Daarin wordt hun relaas in al het wezenlijke nauwkeurig 

(substantially accurate) genoemd, dus het gepleegde bedrog openlijk 

erkend. Dan volgen een paar vrij holle phrasen en eindelijk , om de asso- 

ciatie in eens en voor goed te verontschuldigen, het bericht dat het 

nu als bedriegster ontmaskerde medium niemand anders is dan Mrs, 

COMER, die, toen nog Miss FLORENCE COOK, zoo volkomen en van alle 

zijden was op de proef gesteld en onderzocht door... Mr. cROOKES, 

Fr. R.S. De secretaris voegt daarbij: 

“De proefnemingen van Mr. crookms strekten zich over een reeks van 

jaren uit, werden in zijn eigen huis en in tegenwoordigheid van zijn 

eigen gezin genomen onder voorwaarden, die alle bedrog schenen uit 

te sluiten. Zijne voorzorgen tegen dwaling waren inderdaad zeer zorg- 

vuldig gekozen (most elaborate) en zijn getuigenis aangaande het door 

hem bewezene is publiek eigendom.” 

Het is mij niet bekend geworden dat crookes iets van het boven- 

staande heeft tegengesproken. Maar als hij dit niet kon, dan heeft, naar 

ik meen, de wetenschap van hem van twee zaken één te verwachten. 

Of hij behoort op te geven waarom hij na het bekend worden van de 

bovenstaande daarvoor zoo bezwarende feiten, nog bij zijn getuigenis 

ten gunste van het spiritisme volhardt, òf hij moet dit ridderlijk in- 

trekken. 

Zoolang hij zwijgt hebben de natuurkundigen het recht om zijne opinie 

als volkomen onbeteekenend te beschouwen. 

En zoolang zÖLLNER zich op niets anders beroept, dan op zijne theorie 

en op wat hij gezien heeft van sLADE en HANSEN, twee in Nederland 

waarlijk niet schitterend bekende persoonlijkheden, zal ook zijn ge- 

tuigenis, hier althans, voor niet veel kunnen gelden. 

W. M. LOGEMAN. 



HERINNERINGEN AAN DE VELUWE. 
DOOR 

F. W. VAN EEDEN. 

(Vervolg en slot van bl, 176.) 

Wie over den centraalspoorweg de Veluwe doorvliegt, ziet bijna niets 

dan een troostelooze, verlatene zandwoestijn. Hij geeft de oude oor- 

konden gelijk, die de Veluwe een “wild, bijster land” noemen, en is 

geneigd den ouden naam Felua af te leiden van Fel-ouwe, het woeste, 

wreede, kwade land, of van Fal-ouwe, het land van den booze. Zoo 

spreekt ook vrrarrius van colles maligni, voor onvruchtbare heuvels. 

(Georg. IT. 179). (Over den naam Fal leze men srmrock , Deutsche Mythol. 

p. 470, 4e ed.) Maar ook hier moet men niet te haastig oordeelen. 

In die schijnbaar onafzienbare zandzee liggen landschappen verborgen, 

zooals Nederland ze weinig kent. Stap uit aan welk station gij wilt, 

en neem den wandelstaf op, en gij zult de Veluwe leeren liefhebben. 

Slechts zelden hoorde ik van de schoone omstreken van Harderwijk, 

en de eerste door wiens geschriften ik daarop opmerkzaam ben gemaakt, 

was een vreemdeling, — maar die Nederland en onze koloniën meer 

heeft gewaardeerd dan menig Nederlander, die zijn geld buitenslands 

gaat verspillen, om niets terug te brengen dan de kwitantiën der hô- 

tels. Die vreemdeling was Dr. suNoHUEN, die te Harderwijk, in het 

somberste tijdperk van zijn leven, in de natuur zijn troost vond en over 

de omstreken dier stad eenige onsterfelijke regelen heeft nagelaten. 

Hulsthorst is het eerste station voorbij Harderwijk. Daar is men 

13 
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spoedig onder het geboomte en in eene natuur van bijzonder karakter. 

De bodem is hier zandig, maar het zand is lichter van kleur en losser 

dan elders op de Veluwe; het gelijkt op duinzand. 

Hooge berken, dennen en eiken beschaduwen den geelachtigen, zan- 

digen, met mulle wagensporen geteekenden weg. Aan hun voet is de 

bodem bedekt met een liefelijk groen, donkerder dan de heide, en hier 

en daar zwarte bessen dragend. Dit is de kraaiheide (Zmpetrum 

nigrum), die wij elders op de Veluwe slechts schaars hebben gevonden. 

Oorspronkelijk groeit deze plant op rotsen en bergen; in lage veen- 

achtige heiden komt zij nu en dan voor, doch hier bedekt zij schier 

overal den bodem tusschen de berken, die met hun witte stammen 

tegen het donkere groen afsteken en wier fijn gebladerte een trillend 

zonlicht doorlaat. 

Weldra wordt het landschap anders. De gulle zandweg is door lage 

ongelijke walletjes omzoomd, bedekt met glanzig mos. Aan eene beek , 

die deze walletjes afbreekt, groeit een der grootste en schoonste padde- 

stoelen van het geslacht Agaricus, de 4. procerus, in Frankrijk “le grand 

parasol’ genoemd. Hij heeft een hoogen, regten steel met een breeden 

witten ring en een wijd uitgespreiden hoed, die met donkerbruine 

schubben regelmatig is geteekend. De witte plaatjes, die onder den 

hoed een regelmatigen stralenkrans vormen, de witte kiemkorrels, de 

breede ring, kenmerken de afdeeling Armillaria. De Agaricineeën (wier 

straalvormig geplaatste plaatjes onder den hoed een voornaam ken- 

merk zijn) zijn door den zweedschen onderzoeker rrras Fries verdeeld 

in 20 geslachten, en bevatten thans ruim 1800 bekende soorten. Het 

stelsel van FRIES is voor de hoogere zwammen wat het stelsel van LINNAEUS 

voor de zigtbaar bloeijende planten is geweest. Nog altijd is het onze 

beste gids in dien vreemden, oogenschijnlijk verwarden doolhof van 

vormen, en wie eenmaal met dien gids den doolhof betreden heeft, 

blijft rries altijd dankbaar. Als de bloemen zijn verwelkt en een natte 

herfstdamp op bosschen en heuvels rust, en de natuur voor den op- 

pervlakkigen wandelaar reeds niets meer heeft dan weemoedige herin- 

neringen, dan ziet de leerling van rrIes overal een nieuw en verjongd 

leven ontluiken, overal oude kennissen en vreemde boeijende vormen, 

die hem telkens en telkens doen uitroepen: ‘““Wat is toch die eeuwig 

rijke natuur ?” 

Erras rrims is een merkwaardig man geweest. Zijn leven was gewijd 

aan de studie der planten, maar vooral van de paddestoelen. Hoogst 
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eenvoudig in zijn leven, vriendelijk en hulpvaardig voor allen die hem 

raadpleegden, leefde hij stil en gelukkig in die studie en stierf te 

Upsala in 1878 in hoogen ouderdom, een reuzenwerk achterlatende, 

dat eeuwen zal trotseeren. 

Maar rries is miet gestorven. Hij, wiens geest in de beschouwing 

van het Oneindige is opgegaan, leeft eeuwig. 

Het tooneel verandert. Regts van ons wijkt de bemoste zandwal 

meer en meer terug, en door het geboomte heen zien wij hooge groene 

heuvels, duinen met sparren en beuken begroeid. Links van den weg 

is het land vlak, bedekt met jonge dennen en heide daartusschen. Het 

donkere geboomte aan den duinkant is in tegenstelling met het lichte 

groen der jonge dennen en de rooskleur der heide. Alles is stil rond- 

om ons; alleen een paar kunstmatige heuvels kenmerken de aanwezig- 

heid van kolenbranders. 

Bij een kromming van den weg zien wij ons in een donker woud. 

De dennen en sparren regts zijn hoog en zwaar; de vlakte links gaat 

in een helling over: ’t is als zijn wij in een gebergte. 

Maar ook dit toomeel is spoedig voorbij en wij komen weder in 

zonniger streek. Ter wederzijde eikenhout met hooge, rijkbloeijende 

heide en de onafscheidelijke windhalm (Atra flezuosa). Langs den weg 

overal de geoorde wilg (Salix aurita), een onzer heesterachtige wilgen 

met kleine ronde gerimpelde blaadjes, op diluviale gronden talrijk. 

Wij zijn nu in de Leuvenumsche bosschen, niet ver van het beroemde 

Suevenkamp, waarschijnlijk dezelfde plaats, die in eene oorkonde van 

de 12de eeuw ‘Halle suavo”’ genoemd wordt. Maar daarheen ligt thans 

onze weg niet. Wij wandelen steeds regtuit op een breeden onregel- 

matigen boschweg met diepe wagensporen. Midden op dien weg bloeit 

de geduldige hardkelk en schitteren de goudgele breede hoedjes van 

een zwam (Polyporus perennis). Vóór ons uit wordt het vergezigt be- 

grensd door een groep hooge dennen, wier slanke stammen en donkere 

gewelfde kroonen herinneren aan den pijnboom van Italië (Pinus Pinea). 

Daarachter zweven zilveren wolkjes in een wazige lichtblaauwe lucht, 

Voor het eerst hooren wij watergeruisch. Hen beekje snijdt onzen 

weg en vormt een kleinen waterval, die langs de zwakke helling om- 

laag schiet. Daar is het gras zoo groen en de oeverrand zoo uitlok- 

kend, dat wij ons er neerzetten op den grond, gelijk onze heidensche 

voorvaderen, en in stille beschouwing van het voorbijvliegende schuim 

onzen geest een korten tijd in vrijheid laten. Hier zwegen de wan- 
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klanken der wereld en van het menschelijk leven; hier was de zalige 

rust der goden weder een oogenblik ons deel; hier stemden wij in met 

het beroemde gebed van SOCRATES: 

“OQ Pan en gij goden van deze plaats, geef mij de innerlijke schoon- 

heid der ziel en laat mijn uiterlijk in overeenstemming zijn met die 

schoonheid van het innerlijke. Laat ik den wijze altijd rijk achten, en 

geef dat ik slechts zooveel rijkdommen moge bezitten als een verstan- 

dig man kan dragen en gebruiken. Hebben wij nog een anderen wensch ? 

Ik voor mij heb niets meer te vragen.” ! 

De Staverensche beek, aan wier oevers wij zijn gezeten, komt van 

den kant van het geheimzinnige Uddelermeer en loopt onder den naam 

van Hierdensche beek bij Harderwijk in de Zuiderzee. 

De duinen ter regterzijde zijn nog hooger dan de vorige en door 

digt geboomte, vooral zware zilversparren, beschaduwd. Onze weg 

loopt door eene breede vlakte aan den voet der duinen en is gedeel- 

telijk met gras begroeid. Links vloeit de beek, omzoomd door elzen, 

gagel, hooge brem (Sarothamnus vulgaris), sprekelenhout, wilgen , jenever- 

struiken en enkele hulsten. Digt bĳ het water zijn de randen der 

beek met donkergroen levermos (Marchantia polymorpha) als met een 

schubbig kleed bedekt. Overal wiegelen tusschen de struiken de breede 

bruine pluimen van de zandhelm (Calamagrostis epigeios), die eigen- 

aardig is aan de Hollandsche zeeduinen, en hier in de plaats van de 

Aira flezuosa optreedt en een losseren bodem aanduidt. 

Het kwam mij zoo voor, alsof hier in overouden tijd een rivier ge- 

loopen heeft. 

Bij de “Zwarte Boer’ wordt het landschap meer en meer open en 

vlak. De blaauwe Scabiosa’s (Duivelsbeet, Swccisa pratensis), het roze- 

roode kartelblad (Pedicularis palustris), hier en daar turfmos (Sphag- 

num) en een enkele donkerblaauwe gentiaan zeggen dat wij de heide 

naderen. Spoedig staan wij aan haren rand, begrensd door onze beek, 

waarover wij hier gemakkelijk kunnen heenstappen. Wij volgen haar 

modderigen oever, overal bedekt met de fraaie, donkerroode ronde 

blaadjes der vliegenvangers (Drosera), die met de gansche bende der 

zoogenaamde vleeschetende planten zooveel gerucht hebben gemaakt. Die 

arme planten! Overal wil de mensch een beeld vinden van zijne eigene 

! Dit gebed is te vinden aan het slot van den Phaedrus van PLATO. 
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ellendigheid, Omdat hij dieren slagt en zich met hun vleesch en bloed 

verzadigt, moeten de planten dit ook doen! 
Het schijnt mij echter nog niet zeker te zijn of de bedoelde eigen- 

schap niet veeleer louter zelfverdediging ten doel heeft. 

Onze heide is ditmaal niet onafzienbaar, en voor ons uit door hoog 

geboomte begrensd. Dat zijn de bosschen van het oude Staveren. 

Over zonnige heuveltjes gaan wij van de heide in het bosch. Tus- 

schen het eiken hakhout groeit overal de gamander (Teucrium Scoro- 

donia), wiens fijn gevormde groen-gele bloemen zoo geestvol met de 

donkerroode helmknopjes zijn versierd. Er is een geheimzinnige magt, 

die de ontzaggelijke verscheidenheid van vormen in het plantenrijk be- 

heerscht. Die magt is niet de natuurkeus alleen, — want dan zou 

het aantal vormen slechts zeer gering zijn, naar bodem, klimaat , stand- 

plaats en invloed van het licht afwisselen. Er is echter nog iets anders 

in de planten, iets dat in verband staat met hetgeen wij hare schoon- 

heid noemen. Ieder plantentype draagt het kenmerk van een bijzon- 

der schoonheidsbegrip, eene persoonlijkheid, waarvan wij den oor- 

sprong in de diepste diepte der natuur niet kunnen doorgronden — 

evenmin als den oorsprong des levens. 

Dat de schoonheid der bloemen zou dienen om bepaalde insekten 

te lokken en alzoo eene doelmatige bevruchting in de hand te werken, 

is nog niet als doorgaande regel aangetoond, doch al ware dit zoo, 

dan nog zou de oneindige rijkdom van vormen, zoowel in bloemen 

als insekten, de kracht van onze bewering slechts verdubbelen. 

Dezelfde wetten, naar welke zich de vormen in planten en bloemen 

ontwikkelen, beheerschen ook de vorming der kristallen, de schep= 

ping van muziek uit geluiden, van beelden uit gedachten. 

Een ideale, absolute eeuwige schoonheid beseffen wij alleen uit de 

schoonheid van elk bijzonder tijdelijk verschijnsel. De heilige verhef- 

fing, die ons bezielt bij het aanschouwen van de godenbeelden der 

Grieken, bij het hooren van de symphoniën van Beethoven, deze is 

het ook, die de roos en de lelie en het viooltje van oudsher tot vrien- 

dinnen onzes levens heeft geheiligd, die in alle planten en bloemen 

een onuitsprekelijke bron van gemoedsrust vindt. 

Dat is een dichterlijke hypothese. O ja, maar ook do natuurkeus is 

een hypothese. Ieder kieze wat hem welkom is, of — wat beter is — 

verbinde beide tot een schoon geheel. 

Met eerbied treden wij onder het hooge geboomte van het Stave- 
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rensche bosch. Zijn karakter is eerwaardig, ernstig, vol nagalmen uit 

het grijs verleden. Op de begroeide heuveltjes onder de hooge boomen 

zien wij het Salomons-zegel, het Eenblad en de witte Oxalis, drie 

vriendinnen uit het Haagsche Bosch. 

De naam Staveren (hier gewoonlijk Staverden) bevestigt de oude 

overlevering, dat de Veluwe, na de nederzetting der Anglen en Weri- 

nen, vóór de invoering van het christendom, een geruimen tijd onder 

Friesche heerschappij heeft gestaan. Toen was het Veluwsche Staveren 

welligt, evenals het Friesche, het middenpunt van een zeer bevolkte 

en welvarende landstreek en tevens een heilige plaats. De groote be- 

teekenis dezer plaats blijkt vooral ook daaruit, dat graaf Reinald van 

Gelre in het laatst der 13e eeuw het voornemen heeft gehad, haar 

tot een stad te verheffen, welk voornemen echter nooit is uitgevoerd. 

Een stad op de heide? Of was toen welligt de Staverensche beek een 

bevaarbaar water ? 

Het kasteel is op eeuwenoude grondvesten in den stijl der vorige 

eeuw herbouwd; het is omringd door een breede gracht — deftig, aris- 

tokratisch. Rondom het kasteel liggen donkere lanen langs het breede 

water, dat in een digt begroeid gedeelte van het bosch een klein eiland 

vormt, Op dat eiland staat een ovaal-ronde grafsteen met het opschrift : 

LEoNoRE 1956. 

Is hier het graf van ELEANORA van Engeland, de zuster van epuarD III, 

de fiere, diep miskende gemalin van den zelfzuchtigen ReiNALp IL, of 

van een andere LEONORA, de zwarte vrouw van den Wildenborch, 

door STARING zoo liefelijk bezongen ? | 

De grafsteen en het opschrift zijn niet antiek. Hier is dus een praalgraf, 

maar met beteekenis, want het slot Staveren is een der geliefkoosde 

verblijven geweest van de oudste graven en hertogen van Gelderland. 

Op de plaats waar het praalgraf staat, zijn vroeger de overblijfsels 

van een oud gebouw gevonden, waarschijnlijk de kapel, aan welke 

REINALD I in 1295 een inkomen gaf. (Zie Nijmorr, Gedenkw. v. Gel- 

derland, IT, n°. 49). 

De oude Saksers hadden geen tempels en ook geen veelgodendom. 

Zij vereerden een hoogste Magt onder verschillende namen, waarvan de 

dichters later goden hebben gemaakt. In den Beowulf, het eenige angel- 

saksische heldendicht uit den voorchristelijken tijd, dat ons is bewaard 

gebleven, wordt de hoogste Magt genoemd “Metod’’ — een naam, onjuist 

door “noodlot” vertaald, maar die naauw verwant is aan ons “Meten.” 
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__Metod was de eeuwige Maat der dingen, zigtbaar in den sterrenhe- 

mel, in het op- en ondergaan der zon, in de afwisseling van de jaar- 

getijden, in het menschelijk leven en de vormen der geheele natuur. 

Dat innige geloof in eene Magt, die alles met juistheid heeft afge- 

meten, bezielde het geheele leven onzer germaansche voorvaderen, In 

hunne bijeenkomsten in de gewijde bosschen waren godsdienst en maat- 

schappij als tot één geheel zaamgeweven, geliĳk bij de Grieken godsdienst 

en schoonheidsgevoel. Zij hadden veel strenger begrippen van zedelijk- 

heid dan hunne romeinsche en christelijke vervolgers. Tacrrus en BONIFA- 

crus blijven daarvan de onwrikbare getuigen. Sedert de wereldheerschappij 

der Romeinen is de menschheid eigenlijk zedelijk achteruit gegaan. 

Ook hier fluistert de wind zoo raadselachtig door de hooge, donkere 

boomen, over het graf van LEONORP, en vraagt: Wat is waarheid? — en 

de vriendelijke maagdepalm in het gras, met hare donkergroene glan- 

zige blaadjes en zachtblaauwe, vijfdeelige bloemkroon geeft ons ant- 

woord, en wijst ons troostvol op de Eeuwige Maat der dingen , die door 

geen wereldheerschappij kan worden verstoord. 

Wederom zijn wij op de heide. Achter ons ligt het donkere bosch 

van Staveren; links, zeer in de verte, zien wij de boomrijke heuvelen 

van Hoog-Soeren, regt vóór ons de oude kerk van Garderen, een hoog 

punt, dat uren in den omtrek in het oog valt; regts een onafzienbare 

donkere boschrand. Dat zijn de bosschen van Speulde, Sprielt en Put- 

ten, een woud-oppervlakte van ruim 1600 bunders. Daarheen leidt 

onze weg. 

Het karakter van deze bosschen verschilt zeer van die, welke wij 

tot nu doorwandeld hebben. Het bosch zelf, nu en dan afgebroken 

door heidevlakten, ligt op een heuvelachtigen grond. De holle zandweg , 

meestal lager dan het bosch, is zoo smal, dat twee wagens elkander 

slechts op enkele plaatsen kunnen voorbijrijden. De boomen zijn niet 

hoog, zeer oud; eiken, maar ook veel beuken, lijsterbessen, hulsten, 

sleedoorn, wild door elkander groeiĳĳende, krom en van onderen op 

vertakt, dikwijls schilderachtige groepen vormend, doch niet digt op 

een en daarom zelden schaduwrijk, Tusschen de boomen groeïjen hooge, 

rijkbloeiende heidestruiken, gele brem, boschbessen, vossebessen en 

bramen. De heide heeft de overhand. Overal ziet men haren rozerooden 

gloed met de wiegelende gele ‘pluimen van den windhalm tusschen het 
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lichte groen. Het is een zonnig, zandig bosch, niet verheven, maar 

eer armoedig, schraal, — juist in overeenstemming met den bodem. 

Dit bosch is alles wat de natuur in deze streek uit zich zelve geven 

kan, en dus in zekeren zin een oerwoud, niettegenstaande het sedert 

misschien vijftien eeuwen onder het regelmatig beheer van menschen 

is geweest. 

Het bosch is en was reeds in den voorchristelijken tijd gemeen- 

schappelijk eigendom van de bewoners dezer streken; het is in gelijke 

deelen verdeeld. De gezamenlijke eigenaars, maalmannen, komen op 

geregelde tijden bijeen om de belangen van het bosch te bespreken en 

het te kappen hout te verdeelen. Die bijeenkomst geschiedde voorheen 

in het bosch onder een eeuwenouden boom, en deze plaats was tevens 

het maatschappelijk, godsdienstig en feestelijk punt van zamenkomst. 

Dien toestand vindt men niet bĳ wilde, zwervende volken, maar 

alleen bij die, welke, door wetten geregeerd, den landbouw uitoefenen. 

Die toestand was eigenlijk in beginsel dezelfde als die van de groote 

ondernemingen van onzen tijd en is van niet geringen invloed geweest 

tot het behoud der eeuwenoude bosschen, die, waren zij in handen 

van bijzondere personen gekomen, reeds lang zouden verdwenen en 

uitgeroeid zijn. 

Nog is hier de maalschap; nog komen de maalmannen geregeld 

bijeen; nog staan deze bosschen onder het beheer van boschvaders; — 

maar lang zal die toestand niet meer duren. De oude wet, die voor 

de bosschen zoo behoudend heeft gewerkt, doet ook voor de opene 

heide haar invloed gelden en houdt daardoor de ontginning dier heide 

tegen, — niet omdat de wet geene ontginning gedoogt, maar omdat 

de gezamenlijke eigenaren meerendeels onverzettelijk aan hunne oude 

gewoonte gehecht zijn. 

Als de vrije veluwsche markgenooten en maalmannen nog in tijds 

hunne belangen inzien en gezamenlijk hunne gronden willen verbeteren 

en de heide tot bosch- en bouwland maken, zullen zij vrije mannen 

blijven ; — anders is het tijdstip niet ver, waarop zij tot daglooners, 

lijfeigenen der 19e eeuw, zullen worden vernederd. 

Bijzonder merkwaardig acht ik het groot aantal beuken in deze 

bosschen, daar toch de eik algemeen geacht wordt de meest oorspron- 

kelijke boom dezer landen te zijn en de beuk als later ingevoerd be- 

schouwd wordt. Dat echter beuken reeds in de 9e eeuw hier overvloe- 

dig voorkwamen, bewijst de naam Boechurst (Boekhorst), die reeds in 
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eene oorkonde van het jaar 806 genoemd wordt. (Srorr, Oork, B, 

n°. 25). Eene latere oorkonde (van 1267, id, n°. 898) levert het be- 

wijs dat het bosch voornamelijk uit beuken bestond en dus de naam 

daarvan afkomstig was. ! 

De meestal niet dikke stammen toonen oogenschijnlijk geen hoogen 

ouderdom; zij groeijen echter langzaam op dien schralen grond. Tus- 

schen Garderen en Houtdorp loopt een schilderachtige holle weg, ter 

wederzijde door hooge zandwallen begrensd. Op die wallen staan oude 

eikenstronken, die, hoewel niet hoog, zoo verbazend van omvang 

zijn, dat een leeftijd van 1000 jaren daarvoor gerust kan worden 

aangenomen. Zij zullen den beroemden Pharamond in het bosch van 

Fontainebleau weinig in leeftijd toegeven. 

De koningseik in het Speulderbosch, waaronder onze stadhouder 

WILLEM II zijn jagthalte hield, en die dus minstens 250 jaar oud 

moet zijn, is een bewijs voor dien langzamen groei. — Die boom be- 

wijst tevens dat het bosch in ouden tijd geheel hetzelfde aanzien moet 

gehad hebben als thans en dat men het met niet minder regt een 

oerwoud kan noemen als het onlangs uitgeroeide Beekbergerwoud. — 

Dit woud lag op lagen bodem, in water en modderpoelen en had daar- 

door een grooteren rijkdom aan planten en meer verscheidenheid in 

zijn voorkomen. Het stond echter evenzeer sedert eeuwen onder ’s men- 

schen invloed. 

Te vergeefs zoekt men in deze zandbosschen naar zeldzame planten. 

Dagen lang kan men er rondzwerven zonder iets anders te zien dan de 

eentoonige heideflora. In het kreupelhout wilde kamperfoelie, sleedoorn, 

sprekelenhout, op den bodem zeer gewone mossoorten (Hypnum splen- 

dens, H. tamariscinum, H. loreum, enz.), overal de rozenroode hei 

en de gele windhalm. Daarbij de indruk van eenzaamheid, verlaten- 

heid en stilte, — nergens een menschelijk wezen, — weinig dieren ; 

alleen vlugge eekhorentjes of, zeldzamer, schuwe herten. 

Het schoonste sieraad van de meest opene plaatsen is de Bpilobium 

angustifolium, eene slanke hooge plant met wilgachtige bladen en 

groote helder rooskleurige bloemen, vooral kenbaar aan hare lange 

t In die oorkonde wordt Boekhorst door den heer vaN wiscH aan het klooster Beth- 

lehem afgestaan, onder voorwaarde dat de markgenooten, die hunne toestemming gaven, 

het eiken- en elzenhout en het weideregt behouden. Het beukenhout zal dus, als het 

voornaamste, voor het klooster bestemd geweest zijn. 
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zaaddoozen en het overvloedige zijdeachtige zaadpluis. Het heeft mij 

steeds verwonderd dat een zoo fraaije plant, die in ons land op veen- 

achtige heide- en duingronden lang niet zeldzaam is, geen anderen 

inlandschen naam bezit dan het door het volk nooit gesproken Basterd- 

wederik! In enkele streken van Groningen alleen heet zij Slangenkruid 

en ook Kattenstaart, doch dezen laatsten naam geeft de landman al 

zeer spoedig aan alle hem onbekende planten met lange bloemtrossen 

of aren. De oude latijnsche naam “Filius ante patrem’”’, wegens de zeer 

spoedig aankomende vruchten, is kenmerkend, ook. voor de hedendaag- 

sche opvoeding. 

De fransche, duitsche en engelsche namen hebben ook meer gehalte: 

Osier fleurt, Laurier de St. Antoine, Pelle-bosse, Eberkraut, Antonikraut , 

Feuerkraut, Rosebay Willow-herb enz. Ons bastaard-wederik schijnt 

van het Duitsch Weiderich (Wilg-kruid) afgeleid, Volgens de namen 

Antonikraut, Laurier de St. Antoine en Eberkraut, moet de plant in over- 

ouden tijd zeer geacht geweest zijn. De ever, bij de Germanen het 

zinnebeeld van de zon en de levenwekkende natuur, werd bij de christenen 

de goedaardige speelnoot van den H. Antonius. Oudtijds was de wortel 

een beroemd middel tegen waterzucht en hadden de bloemen merk- 

waardige eigenschappen. Men kan er ook rood mede verwen en van 

het lange pluis zijn indertijd weefsels gemaakt. 

Naarmate wij verder noordwaarts gaan, wordt het geboomte hooger 

en zwaarder. Onder de schaduw der uitgespreide eiken zien wij minder 

heide en meer boschbessen; hier en daar ook de Vossebessen (Vacci- 

niuvm Vitis Idaea) met hare harde glimmende blaadjes, wit-rose bloemen 

en vuurroode vruchtjes. De Vossebessen, ook Hondsbessen en roode 

Krakelbessen genoemd, zijn met de boschbessen, vooral in de oostelijke 

streken des lands, op de hooge diluviale gronden talrijk. Zij zijn niet 

vergiftig en kunnen evenals de boschbessen gegeten en ingemaakt 

worden. In de bosschen van de Veluwe, rondom Lochem en Borkulo 

en in het bosch van Vilsteren in Overijssel vond ik ze op de oudste 

en wildste plaatsen. 

Eindelijk komen wij weder in menschelijke omgeving: een paar 

boerenwoningen en het huis van den boschwachter. Deze buurt heet 

Drie, oudtijds Thri. Hier stond voor vele eeuwen de kolossale boom, 

waaronder de maalmannen van het Speulderbosch bijeenkwamen; hier 

was ook een heiligdom, “het heilige huisken”, een christelijke kapel, 
opgerigt om te voldoen aan de gewoonte der arme bekeerde heidenen, 
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voor wie het godsdienstig en maatschappelijk leven steeds een ondeelbaar 

geheel was geweest. 

Hier is het bosch hoog en lommerrijk. Vele oude iepen staan tus- 

schen de beuken en eiken. De roode Sedum (rood St. Janskruid, Sedum 

purpurascens) met zijn dikke blaauwgroene bladen en fraaie roode 

bloemen, komt hier vrij talrijk voor, en vlak over het huis vond ik 

een fraai exemplaar van den Agaricus radicatus, een hoedzwam met 

een langen peenachtigen wortel. Ook de Agaricus rubescens, die bij het 

| doorsnijden een roode tint krijgt, was hier in September talrijk. 

Naast de boschwachterswoning ligt, midden in een bouwland, een 

begroeid heuveltje, een grafterp uit den heidenschen tijd. Al deze bosschen 

en de gansche heide in den omtrek van Garderen, ja de geheele Veluwe 

is bezaaid met oude graf heuvels , waarin gewoonlijk niet anders gevonden 

zijn dan urnen met de asch van verbrande lijken en zeer ruwe gereed- 

schappen. Onze verre voorvaderen waren lijkverbranders. De oude 

Egyptenaars en de Azteken balsemden hun lijken. De christenen namen 

het begraven eenvoudig van de Joden over — eigenlijk een barbaarsche 

gewoonte, — een halve maatregel, waardoor bodem, water en lucht 

voortdurend verpest worden. 

Niet ver van Drie komen wij in het Sprielderbosch. In een donker 

beukenwoud leidt onze weg allengs opwaarts. De tallooze beukenstam- 

men staan als witgraauwe zuilen om ons heen; de grond is bedekt 

met donkergroen mos, waartusschen de zeegroene kussens van het 

Leucobryum vulgare vrolijk afsteken. Weldra staan wij op den heuvel en zien 

in een stil en liefelijk dal, geheel door het bosch overschaduwd. Dit is het 

Heidensdal en de bron daar omlaag heet de Hertenbron. De naam ‘“Solsche 

gat’, die in den omtrek veel wordt gebezigd, is bepaald een scheldnaam 

voor dit heerlijke plekje, maar heeft toch een overoude beteekenis. Bij 

Garderen heeft men nog den Solschen berg en de buurschap “het Sol”. 

Op den drassigen grond aan den oever van de bron liggen talrijke 

stukken steen, die oorspronkelijk niet uit den bodem voortkomen en 

dus afkomstig moeten zijn van een oud gebouw. 

Hier is de plaats, waar voorheen de deelhebbers in de Sprielder- en 

Putterbosschen bijeenkwamen tot hunne vergaderingen, tevens gods- 

dienstige en volksfeesten. Sedert 1606 worden de belangen van het 

bosch niet meer op deze plaats, maar in de kerk te Putten besproken, 

maar nog langen tijd daarna bleef het Heidensdal een gelierkoosde 

plaats van uitspanning voor de bowoners der omstreken. 
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De stukken steen zijn, zegt men, afkomstig van een in ouden tijd 

gesloopte kerk of een tempel of misschien van de steenen banken, 

waarop de vergaderingen werden gehouden. Volgens de overlevering is 

de kerk te Putten van deze steenen gebouwd. 

In een der oudste oorkonden (van ‘tjaar 855) van de Veluwe komt 

eenmaal de naam Urthunsula bij Putten voor. (SLorr, Oork. boek, No. 45). 

Die naam herinnert aan de Irmen-sul der Saksers, de gewijde zuil aan 

den Osning in Westfalen, die door Karel den Groote werd vernield. 

De Germanen waren geen eigenlijke ‘‘afgodendienaars.”’ Hun voor- 

naamste godsdienstige zinnebeeld en maatschappelijk bondsteeken was 

een zuil of pyramide, de voorstelling van de Beuwige Magt, die het Heelal 

draagt (Universalis Columna). De naam Irmin, Hormen, Hermen, Her- 

man was niet anders dan een der vele namen, die door verschillende 

volksstammen voor hetzelfde begrip (Universum — Heelal) waren 

aangenomen. De voor-christelijke Franken noemden zich Irmin-theod, 

het volk van Irmin; Eormen-grund in ’t angelsaksisch beteekent de wijde 

wereld; ja, welligt is de naam Germanen door een latijnsche uitspraak van 

dit woord ontstaan. (Zie sIMROCK, Deutsch. Myth. 4e ed, p. 286). Vele dap- 

pere helden hebben dien naam Irmin of Herman gedragen; van daar de 

dwaling dat de Germanen een halfgod Irmin zouden vereerd hebben. 

In Westfalen ligt nog het dorp Ermensulen en op de Veluwe, niet 

ver van hier, het dorp Ermelo. Hier heeft dus zeker in den Ger- 

maanschen tijd een zuil gestaan, het heilig teeken van vereeniging tot 

den eindeloozen strijd om het bestaan, waartoe de oude Germaansche 

stammen steeds moesten gereed zijn. 

Een krachtvolle geest ademt in dit bosch. Hier hebben onze vaderen 

de Hoogste Magt aangeroepen en elkander trouw gezworen tot in den dood. 

De naam Urthunsula herinnert aan Urth, de oudste der Schikgo- 

dinnen (Nornen) volgens de Scandinavische poëzie. Urth, Werdandi 

en Skuld waren in die poëzie de beelden van het verledene, het tegen- 

woordige en het toekomende. Urth (germ. Oerdh) was de magtigste. 

Niet alleen het verledene stelde zij voor, maar ook de oorspronkelijke 

magt, die het heelal beheerscht; niet alleen den dood, maar ook den 

oorsprong des levens, de eeuwige wereldorde. Gelijk bij de Grieken het 

noodlot zelfs magtiger was dan alle goden, — bij de Indiërs Rita 

de eeuwige boven alles gestelde orde der dingen ',zoo was Oerdh (Woerd) 

t Max murLeR, Hibbert Lectures, p. 239. 
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bij de Germanen een naam, in beteekenis weinig van Metod en Irmin 

verschillend, doch welligt bij bijzondere volksstammen in gebruik. Van het 

overeenkomstige angelsaksisch Vyrd is de naam Weird-sisters afkomstig. 

Gelijk wij den naam Metod terugvinden in Maat, zoo vinden wij 

Urth terug in de woorden, zamengesteld met oir (duitsch ur), zooals 

oordeel, oorzaak, oorsprong, oorlog, oorkonde, die nog altijd de betee- 

kenis dragen van vastgesteld door een alles beheerschende wereldorde. 

Zelfs in het latijn Ordo (orde) ligt een merkwaardige gelijkenis met 

het germaansche Oerdh. Beide zijn welligt uit één stamwoord gesproten. 

Het latijn Ordior, “ik weef”, wijst op de bezigheid der schikgodinnen. 

Urthunsula was een zuil, geen godenbeeld, maar een zinnebeeld, 

gelijk de Irminsul der Saksers, gelijk de boom Ygdrasill der Skandi- 

naviërs, voorstellende den grondslag waarop de wereld rust. De spel- 

ling Urth doet ons noordelijken invloed, misschien van Anglen, Juten 

of Denen vermoeden. Volgens racrrus behoorden de Anglen en Werinen 

tot de volksstammen die de groote Moeder Aarde (Terra Mater) ver- 

eerden. (Germ. 40.) 

Nog leeft die naam in de plaatsnamen Zuilen, Zuilichem en Zoelen, 

Orthen bij Putten, Orde of Oerden bij Beekbergen; het Orderveld bij 

Hoogsoeren, Urdinge, Urlake, Ortina en Hortina der oude oorkonden. 

De Romeinen, die de heerlijke scheppingen der Grieken half begrepen 

overnamen, en evenzeer de latere Noormannen, hebben mt hun lieder- 

lijke goden het eenvoudige, kinderlijke geloof der Germanen bedorven , 

verward en voor ons onverstaanbaar gemaakt; maar hoe meer wij in 

de oudheid doordringen, hoe meer de eenvoud en de waarheid van de 

oudste godsdienst ons zal blijken. 

Onze ruwe heidensche voorvaderen begrepen dat de mensch van brood 

alleen niet leven kan, dat zijn leven zamenhangt met een edeler en 

ruimer leven, een eeuwige wereldorde — gesloten voor kortzigtigen 

eigenwaan — altijd open voor een kinderlijk en rein gemoed. 

Hoe meer wij het dorp Putten naderen, hoe meer het bosch een 

ander karakter aanneemt. Meer en meer wijkt het wilde beuken- en 

eikenhout en zien wij ons omringd door aangelegde dennenbosschen. 

Hier heeft het rijk der maalmannen een einde en begint de vrije land- 

bouw. In onafzienbare zuilenrijen verliezen de dennen zich in de donkere 

verte; een dikke, gelijke moszode, waarin het glinsterend groene Hypnum 
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Schreberiüù den boventoon voert, vormt het tapijt, doch ook hier, tus- 

schen de dennen, zien wij de grafheuvels der vaderen. Op een dezer 

heuvels, die van boven is vlak gemaakt, hebben wij een ruim uitzigt 

over heide en bosch, op de torens van Putten en Nijkerk. Een bordje 

met den naam “Germanenheuvel” bewijst ons dat de eigenaar dezer 

gronden zijn vaderen niet vergeten heeft. Gelukkig het volk, dat zijn 

vaderen eert; driewerf gelukkig als het ook den bodem, dien de vaderen 

met zooveel strijd gewonnen hebben, in eere houdt. 

Wij zijn op de gronden van Schovenhorst, voor dertig jaren een 

opene heide, thans met bosschen en bouwlanden bedekt, die een vriendelijk 

landhuis omringen. 

Er wordt heel wat over landbouw geschreven — nog meer gesproken. 

De beste landbouwers schrijven niet en spreken niet in ’t openbaar, — 

maar hun arbeid roept: kom en zie! 

Een Libanonceder met zijn donkere naalden en horizontale takken, 

staat nevens de Deodara, den heiligen ceder van den Himalaya met 

zijn lichter groen en de blaauwachtige volle pyramide van de ameri- 

kaansche Abies nobilis. Aan de overzijde van den grindweg steekt de 

top van een atlantischen ceder boven het lage geboomte uit. De Abies 

Pinsapo van de Sierra-Nevada, met streng mathematische vormen, als 

uit nietaal gesmeed en de donkere Abies Nordmanniana van den Altaï 

met zijn zware, edel neerbuigende takken en breede naalden geven een 

vreemde tint aan het landschap, en bewijzen dat een onvermoeide ar- 

beid alles te boven komt. 

Alles groeit hier even welig; koren, voedergewassen, maïs, klaver, 

vruchtboomen; — en die rijkdom is voor een groot deel het gevolg 

van een goed gebruik van de schatten des bodems. Onder de heide 

ligt hier op sommige plaatsen een mergelbedding, die, op het land ge- 

bragt, daaraan kracht geeft. 

Het dorp Putten is in een tijdperk van overgang. Vroeger lag het 

eenzaam en verlaten in de heide, thans is het aan den ijzeren wereld- 

weg verbonden. Slechts hier en daar zien we nog enkele van die oude 

hutten, zonder vloer, schuin en scheef dooreen geworpen, waar in 

vorige eeuwen de Veluwbewoners in innige gemeenschap met de groote 

aardmoeder leefden. Thans regte straten, groote huizen, andere menschen, 

en het oude volk droogt meer en meer uit tot een onkenbare mummie. 

Voorbij Putten loopt onze weg door een lage veenachtige heide op 

Vanenburg, een landgoed welks naam aan de poëzie van den voortijd 
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herinnert. In de vochtige heide groeit hier overal de Andromeda poli- 

folia, met smalle harde blaadjes en ronde roode kleine vruchten. Deze 

komt op drooge heiden niet voor. Ook de donkerblaauwe gentiaan 

en de zonnedaauw zijn hier talrijk. 

Langs Vanenburg komt men door een deftige laan met hooge boomen 

op een zonnigen landweg tusschen eiken hakhout, voorbij eenige rustige 

boerderijen en eindelijk bij een groot gebouw, waarin voorheen een 

papiermolen werkte. Die molen is thans verlaten, het rad is onbewe- 

gelijk, half vermolmd en met groen mos bedekt, maar het water schuimt 

en bruist er nog altijd vrolijk over heen en verliest zich in een snel 

vlietende beek. Zoo is dv mensch, dien ’t jagen naar goud heeft af- 

gestompt voor de natuur. De natuur is eeuwig schoon, maar zijn rad 

draait niet meer! 

Niet ver van daar liet een der schoonste plekjes van het Putter 

bosch, Schoonderbeek, een overoude bezitting, reeds in de 15de eeuw 

genoemd. Daar zijn donkere, beschaduwde heuveltjes, waartusschen in 

diepe groeven of sprengen het heldere bronwater zich verzamelt om 

de beken te voeden. Ook daar blijkt de alles bezielende invloed van 

het water op den plantengroei en het landschap. Zon en water, dezelfde 

magten die het organische leven vernielen en verzwelgen, —i tevens 

de groote bronnen, waaruit zich dat leven voedt. 

Langs de beek loopt een breed, met talrijke bloeijende planten be- 

dekt voetpad, aan de andere zijde begrensd door een bemosten zand wal 

onder jeugdig hout. Het water van de beek is geheel met planten be- 

dekt. De helder groene blaadjes der Callitriche stagnalis (Haarsteng) 

staan digt opeen, de breede, sierlijk ingesneden donkergroene bladen 

van een schermplant (Zhysselinum palustre) wiegelen langs den rand. 

Langs de helling staat het geel bloeijende waterkruiskruid (Senecio 

aguaticus) en hooge distels, wier overrijpe bloemhoofdjes het witte wol- 

lige zaadpluis over de bladen hebben uitgestrooid. Ook de zwarte aalbes 

en de hulst zijn hier talrijk; beide behoorden tot de oorspronkelijke 

flora in de moerassige bosschen van ons land. In het uitgeroeide Beek- 

bergerwoud waren zij algemeen , met het hertsgespan (Leonurus cardiaca) 

de boschwederik (Lysimachta nemorum), de hondsnetel (Galeobdolon luteum), 

de sleutelbloem (Primula officinalis), het goudveil (Chrysosplenium), het 

stevenskruid (Circaea lutetiana) en het eikenvaren (Polypodium Dryopteris). 

Al deze planten sterven meer en meer uit en zijn nog slechts op enkele 

wilde plaatsen in vochtige bosschen te vinden. 
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Bijna tegn den waterrand aan zien wij de met witte bloemkransen 

bekleede stengels van de wolfspoot (Lycopus europaeus) en de smalle, 

glanzige veeren van het grachtvaren (Blechnum Spicant}. Ook de geoorde 

wilg bloeit langs den waterkant, en de bemoste wal aan de overzijde 

is bedekt met de gele bloempjes der rolklaver (Lotus corniculatus), de 

oogentroost (Euphrasia officinalis) met zijn violet-witte, nuffige bloem- 

trosjes en de blaauwe scabiosa (Succisa pratensis). 

Dikwijls droom ik nog van dat vriendelijke pad. Maar dan is het 

veel langer en verliest zich in een groen gebergte. Vreemde bloemen 

trekken mij aan. Alles is anders, — ook natuur, — maar kalmer, 

onverstoorbaar rustig. Hen helder licht glanst zonder te branden. Ik 

zie menschen, — maar veel edeler dan de menschen hier, — en als 

ik dan ontwaak, noem ik de werkelijkheid een droom en mijn droom 

de werkelijkheid. 

We are such stuff 

as dreams are made off, and our little life 

is rounded with a sleep. 

Uit het bosch komende, zien wij nog eenmaal het vriendelijk dorpje 

Putten vóór ons. Het klokgebrom van den ouden toren stemt aange- 

naam met de meer heldere toonen van de tusschen geboomte verscholen 

Roomsche kerk, en verkondigt het middaguur. Hier en daar zien wij 

arbeidsters met vuurroode doekjes, witte mutsen en blaauwe rokken 

huiswaarts keeren. Rood, wit en blaauw! Maar ook in zijn hart is het 

Veluwsche volk misschien het meest nationale van Nederland. 

Midden op de Veluwe, hoog verheven en den omtrek beheerschende, 

is de toren van Garderen uren ver zigtbaar als een baken in de heide. 

Garderen is zeer oud, zeker een der oudste dorpen van ons land. Ver 

buiten het wereldverkeer, vroeger zelfs moeielijk te genaken over hei- 

depaden en boschwegen, heeft het lang op zichzelf gestaan en daar- 

door nog een zeer oorspronkelijke tint behouden, ook in zijn bewoners. 

Garderen was ongetwijfeld in den oud-Germaanschen tijd een zeer be- 

langrijke plaats. Toen deze streken overal bewoond waren door dezelfde 

stammen, wier grafheuvels wij hier rondom ons zien, was Garderen 

een middenpunt van volksverkeer, — ook tot verdediging. De naam 

herinnert aan een omheinde plaats, waar de heilige boom stond en de 
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volksvergaderingen werden gehouden. Men denke aan de namen Asgard, 

Midgard, en Utgard uit de fabelleer. Het gothisch en oudsaksisch Gards 

beteekent “huis en hof”, en leeft nog in Garten, Garden, Jardin en 

het oud-Nederduitsch Gaarde. 

De kerktoren van Garderen is in den Romaanschen stijl, kennelijk 

aan de ronde pilasterbogen, die den loggen, zwaren vorm eenigszins 

breken. Digt bij de kerk zag ik weder de kerkhofminnende Verbascum 

nigrum met haar groote geele bloemen. — Ook de sleedoorn (Prunus 

spinosa) was hier talrijk. 

Niet ver van Garderen ligt het gehucht Millingen, welks naam her- 

innert aan het Romeinsche “Milliarium”. — Hebben de Romeinen hier 

eenmaal een weg gemaakt en een mijlpaal gezet, dan was dat voorze- 

ker niet dan na een bloedigen strijd met de talrijke bewoners. 

Wij zijn nu in de Meerveldsche heide en bij de beroemde en zoo 

dikwijls beschreven en bezongen Huneschans en het “Uddelermeer. — 

In 798 heette deze plaats Uttiloch in Felaowa, maar van de schans 

wordt in geen oorkonde gewaagd. De beteekenis van dezen aan drie 

zijden met een wal omsloten, naar het meer open heuvel is nog niet 

voldoende uitgemaakt. Het volk achtte hem van ouds van de Huren 

(reuzen) afkomstig, evenals de Hunebedden in Drenthe. Men heeft in 

dien heuvel gegraven en een groote massa houtskool en bewerkte vuur- 

steentjes gevonden. 

Het Uddeler meer is niet groot en ligt ten westen van de Schans. 

Riet en biezen wiegelen langs de oevers, witte waterleliën tooïjen het 

oppervlak. Langs de oevers groeïjen de Tormentil (Potentilla Tormentilla), 

de kleine zuring (Rumex Acetosella), turfmos (Sphagnum) , de rozeroode 

Epilobium montanum, veenhamels (Eriophorum), blaauwe gentianen , zon- 

nedaauw, het zeer kleine duizendgraan (Radiola linoïdes), het vrouwen- 

haar (Polytrichum), het gele moeras-hertshooi (Hypericum Elodes) 

de zeldzame Klatine hexandra en in het water de in ons land nergens 

elders gevonden Jsoëtes lacustris. 

Een weinig verder naar den kant van Staveren ligt het Bleeke 

Meer, ook Prinsenmeer en Koningsmeer genoemd. Volgens de overle- 

vering ligt hier de schat der Friesche koningen bedolven, gelijk de 

Nevelingenschat in den Rijn. Schatten en draken zijn meest het hoofd- 

onderwerp der oudste volkssprookjes. 

Maar ook in onzen tijd hebben beide nog de heerschappij in handen. 

De draken hebben nu echter andere namen. — Een der ergste is “de 

14 
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armoede’, steeds geducht door onze verkeerde begrippen omtrent lief- 

dadigheid. Door aalmoezen wordt die draak groot en geweldig; — 

alleen Nijverheid kan hem overwinnen. 

Hier groeit de giftige waterscheerling (Cicuta virosa), de zeldzame 

Utricularia Bremi met hare blaasdragende wortels en kruikachtige gele 

bloempjes, de vlottende bloembies (Juncus supinus v. fluitans) en op een 

klein eilandje in het meer een zeldzame varen (Polystichum Thelypteris). 

In dit meer vond ik vele stukken van oude boomstammen, moeras- 

hout, dat zeer zwaar en hard geworden is. In Ierland worden uit zulk 

moerashout (bogwood) de zonderlinge beeldjes gesneden, die vieze 

bedelaars voorstellen en alleen door wansmaak in de salons geduld 

worden. 

Een boerenwoning met een groep zeer dikke beuken vormt met het 

meer en de schans een open landschap, waarin ik weet niet welk 

een zwaarmoedige tint heerscht. Hier is iets gebeurd, maar wat? — 

Is hier eenmaal een groote veldslag geleverd tusschen Germanen en 

Romeinen, Saksers en Franken, Heidenen en Christenen, en zijn de 

gesneuvelden op gindsche hoogte verbrand? — Of was het een gerigts- 

plaats of een algemeene verbrandingsplaats voor de lijken van het 

volk, terwijl de asch der edelen onder gindsche kleine hoogten werd 

verzameld? Of zijn wij bij het graf van een beminden Vorst, in den 

strijd gesneuveld, en wien door zijn treurend volk hier de laatste 

hulde is gebragt ? 

Toen maakten de Gothen 

Ben heuvel op de helling, hoog en breed, 

Van verre te zien voor de zeevaarders, 

En betimmerden in tien dagen 

Het grafteeken voor den held; — den heldersten der branden 

Omringden zij met een wal... .… ' 

De geschiedenis zwijgt. Misschien zal eenmaal een taalvorscher, onder 

den indruk van dien eenzamen heuvel en die troostelooze heide, — 

1 Gevorhton tha Vedra leóde 

hlaev on hlidhe, se väs heah aud brâd 

vaeglidendum vîde to syne, 

and betimbredon on tyn dagum 

beadurôfes ben, bronda beorhtost 

veallê bevorhton....... 

Brovurp, 3157—3163, 
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den naam Felaowa trachten af te leiden van het angelsaksisch Feall: 

Dood. — Die naam zou dan beteekend hebben: Doodenveld. 

Oostwaarts boeit ons een breede heuvelrug met een donker woud 

bedekt. Dat zijn de Soerensche en Wieselsche bosschen , eene oppervlakte 

van ruim 2000 bunders bosch; het hoogste en boschrijkste gedeelte 

van de Veluwe en van geheel Nederland. 

Wij verlaten het eenzame Meerveld en volgen een in die rigting 

glooijend opwaarts gaanden grindweg. Die weg is regt en gaat tus- 

schen de boomgroepen schijnbaar steil omhoog als tegen een hoogen 

berg. De heide wordt meer en meer heuvelachtig ; weldra komen eenige 

_ boomgroepen, en eindelijk zijn wij aan den ingang van het woud. Wij 

zijn in het Hoog-Soerensche bosch, in oude oorkonden als Sylva in Suoron 

of Suornum en Suerre-holt bekend. Bij KrLrAAN vind ik een woord Soore 

of Sore, dat “schraal” beteekent. Ook is er een “Soerel” bij Elburg 

en het Soersop in de Velser duinen. 

Ter wederzijde van den weg staan hooge eiken en beuken, die een 

schaduwrijk gewelf vormen. De heuvelachtige grond onder de boomen is 

letterlijk bedekt met de glanzige blaadjes en vuurroode vruchtjes der 

vossebessen. Nergens zag ik zooveel vossebessen als hier. Waarom 

worden die liefelijke plantjes niet meer in plantsoenen gekweekt als 

grondbedekking onder de boomen? Meestal toch ziet men in onze par- 

ken onder Amerikaansch pruikplantsoen den kalen grijzen grond. Onze 

meeste parken en buitenplaatsen hebben iets kouds. Te veel halve 

kunst; niet de kunst, die, in de natuur opgegaan, een beeld toovert 

dat geheel is als de natuur — en toch iets anders — een nieuwe, 

schoone, veredelde natuur, — dat is de ware kunst. 

Breede, goed onderhouden jagtwegen doorkruisen het bosch in alle 

rigtingen. ’tIs als zijn we in de nabijheid van een groote stad. Toch 

is het, bosch zeer eenzaam; alleen bij het Aardhuis en te Hoog-Soeren, 

op eene opene vlakte tusschen bouwlanden, zien wij menschelijke wo- 

ningen. Overal blijkt dat het bosch goed wordt beheerd en onder- 

houden, zonder dat de indruk van oorspronkelijkheid wordt gestoord. 

Als rijksdomein was het bosch in treurigen toestand en zelfs iĳn 

ondergang nabij, — als kroondomein is het een bosch geworden dat, 

mijns inziens, tot de heerlijkste monumenten van Nederland behoort 

en zelfs met buitenlandsche bosschen mag worden vergeleken. Soeren 

is een vorstelijk bosch — maar eenzaam. Ik heb mij echter in veel 

drukker bezochte bosschen wel eens eenzamer gevoeld, 
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Weinigen zoeken de eenzaamheid, en merkwaardig is het te zien, 

hoe de mensch de grootste bezwaren trotseert om der gezelligheid 

wille. Stiklucht, sigarendamp, koortsig-warme schouwburg-hokjes, 

togtige portalen, vervelende salons, een kleeding, waarover het nage- 

slacht zich nog lang zal vrolijk maken — dat alles draagt en verdraagt 

hij geduldig om — zijns gelijken te zien. 

Maar op een groenen heuvel, onder hooge boomen, met een of twee 

vrienden, dan gevoelt hij dat er nog een andere soort van gezelligheid 

is, — die vroeger bestaan heeft en langer zal duren. 

Langs een der breede jagtwegen trachten wij meer in de afgelegenste 

gedeelten van het bosch binnen te dringen. 

Achter Hoog-Soeren is een steile, door zwaar geboomte beschaduwde 

heuvel, van waar men een ruim uitzigt heeft op het lichtgroene jonge 

eikenhout der tegenover liggende hoogten, in de diepte gescheiden 

door een slingerend voetpad. Hier groeit de kraaiheide en doet ons 

denken aan Hulsthorst. Hier staat een bank, de koninginnebank, en 

dien naam waardig. Hier, op het hoogste punt van den bodem van 

Nederland, zeggen wij: Nederland is toch een goed land, als wij Neder- 

land maar goed kennen, en onze oorspronkelijkheid niet begraven onder 

slechte vertalingen. f 

In de oudste en wildste gedeelten van het bosch zijn nog kolossale 

eiken en beuken, die nimmer de schendende bijl hebben gekend, maar 

in hun hoogen ouderdom de volle kracht der jeugd hebben behouden. 

Ik zag daar enkele eiken, die vijf tot zeven zware stammen hadden 

gevormd, evenals het beroemde Nid-d'aigle in het bosch van Fontai- 

nebleau; de beuken munten uit door hooge zuilvormige stammen, die 

eerst op 50 voet een kroon vormen. Zulke hooge, meestal eenigzins 

schuin omhoog rijzende, gladde, als uit arduin gehouwen beuken zag 

ik nergens dan in het Soerensche bosch. 

De oudste gedeelten vervallen echter langzamerhand en worden door 

jong plantsoen vervangen. De breede stronken der oude gevelde boomen 

blijven in den grond en daartusschen groeit het nieuwe hout en vormt 

zich een nieuw bosch. Hier wordt afgebroken en opgeruimd, maar 

ook opgebouwd en aangeplant. Hier is de mensch werkzaam zooals 

hij in alles werkzaam moest zijn. 

Sommige partijen in het Soerensche bosch herinneren aan het bosch 

van Fontainebleau. Het is niet zoo groot, maar ook niet zoo somber 

en eentoonig. Geheele vakken van het bosch van Fontainebleau hebben 
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geen onderhout, zelfs geen vriendelijk plantentapijt. Onafzienbaar strek- 

ken zich die middelmatige dikke stammen uit in de duistere verte, 

en daaronder groeit niets dan hier en daar een stekelige struik, de 

Muizendoorn (Ruseus aculeatus), die in Nederland niet voorkomt en 

wiens kleine bloempjes bijna niet zigtbaar zijn. 

Hoeveel lagchender zijn hier de vossebessen, die overal onder de 

hooge boomen den bodem bekleeden? Wie echter met de plantenbus 

op Hoog-Soeren losgaat, zal niet voldaan terugkeeren. De flora is er 

niet rijk aan soorten. De lagere heiden in den omtrek en naar den 

kant van Apeldoorn leveren beter oogsten. 

Ginds liggen groote dennen geveld, en men is bezig aan het ver- 

voeren naar het naaste station Asselt, van waar veel hout uit Soeren 

verzonden wordt. De arbeiders met den langen houtwagen en de ge- 

duldige paarden in dat hooge woud, bij het ongelijk doorvallend zon- 

lieht, schijnen op een Ruisdaal te wachten. 

Wij wandelen langs een breeden open jagtweg, aan de eene zijde 

langs jong eiken plantsoen, aan de andere zijde met zware, stout op- 

rijzende beuken, wier stammen hier en daar schuin over den weg 

hangen als palmen. Onder die beuken is eene afgeplatte hoogte, rond- 

om welke men nog zeer goed een zodenbank kan herkennen. Die hoogte 

en de zodenbank zijn geheel met vossebessen bekleed. Hier is de 

koningstafel, waar onze Stadhonder-koning wirrem III op zijn jagt- 

togten het middagmaal hield. 

Gelijk de namen van HENRI Il en DIANE DE POITIERS onafscheidelijk 

verbonden zijn aan Fontainebleau, zoo leeft hier in het Nederlandsche 

jagtbosch overal de herinnering aan wirreM III. 

Ernstig stemt de gedachte aan Ne@rlands grooten Vorst, aan den 

_onverzettelijken tegenstander van ropewijk XIV. Met hem is het 

roemvolle eerste tijdperk van de oude Republiek gesloten. Met zijn 

dood begon een tijd van zwakheid, bederf en wanorde, waaruit wij 

nog niet geheel verlost zijn. 

Dit eeuwenoude woud heeft onze vaderen gezien in hun volle kracht; 

het vervult ons met moed voor de toekomst. Als de wereld ons nog 

eert en bewondert, is het omdat wij een echt Germaansch volk zijn, dat 

de oorspronkelijke zeden der voorvaderen het getrouwst heeft bewaard. 

Zoolang eerlijkheid en goede trouw nog tot onze volksdeugden be- 

hooren, zoolang het Huisgezin hier nog den grondslag der zamenleving 

vormt, zoolang Orde en Maat hier nog worden gehuldigd, zoolang wan- 
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hopen wij niet aan het lot van Nederland en zijn heerlijke Koloniën. 

En als wij daaraan vasthouden met een weinig van den onverzette- 

lijken geest van onzen heldhaftigen Stadhouder, dan is voor Nederland 

nog eene edele toekomst weggelegd; dan zal eenmaal, gelijk vroeger, 

van hier uit een nieuw en krachtig leven opgaan in het zieke Europa. 

Op het Loo waait de vaderlandsche vlag: de Koning is er. Op het 

Loo zijn trotsche boomgroepen en fluweelen grastapijten: en heerlijke 

bloemen. Daar, op een sierlijke rustbank, aan den oever van den grooten 

vijver herdenken wij onzen togt, onder de toonen der muziek, terwijl 

honderde wandelaars heen en weder gaan langs de Koninklijke tent. 

Wij zijn weer onder de menschen, — die veel bewogen zee met haar eb 

en vloed, haar klippen en draaikolken. Maar te midden van dit 

rusteloos gewoel zijn wij met ons hart nog in de eenzame zonnige bos- 

sehen, onder de plegtige dennen, op de vale heide, op de luchtige 

heuvels, bij de roode vossebessen en blaauwe klokjes, tusschen de 

stille graven onzer vaderen, — en met dat beeld voor oogen hervatten 

wij getroost ons dagwerk. 

Januarij 1880. 
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Vermoedelijk zal reeds spoedig door de wetgevende macht in Ne- 

derland een ontwerp van wet in behandeling worden genomen, tot 

bescherming en instandhouding van nuttige, m. a. w. voor de teelt 

van ooft, graan, groenten en houtgewas onschadelijke vogels. In de 

memorie van toelichting herinneren de H.H. DE KLERCK en MODDER- 

MAN aan den weg, dien men in België heeft ingeslagen, waar de be- 

paling, welke diersoorten als schadelijk beschouwd moeten worden, is 

overgelaten aan een algemeenen maatregel van inwendig bestuur. De 

regeering wil, naar onze meening zeer terecht, dit stelsel ook ten 

onzent toepassen, en de ondervinding, opgedaan na de invoering van 

de veeartsenijkundige wet, geeft haar daartoe ongetwijfeld de bevoegd- 

heid. De quaestie is een zuiver wetenschappelijke en het advies van 

deskundigen onontbeerlijk. De aard van het onderwerp brengt echter 

mede, dat niet alleen wetenschappelijk gevormde dierkundigen, doch 

ook landbouwers en mannen met de houtteelt bekend, moeten worden 

gehoord. Wellicht zou het wenschelijk zijn aan een staats-commissie 

op te dragen, den minister voor te lichten. De zaak is inderdaad van 

groot belang voor de teelt van ooft, groenten, graangewassen en boom- 

soorten, en, wanneer men af wil gaan op het advies van een of twee 

personen, loopt men groot gevaar van eenzijdig te worden voorgelicht. 

In Engeland was voor eenige jaren de vraag, welke dieren schadelijk, 

welke nuttig zijn, het onderwerp eener parlementaire enquête, en de 

commissie, die het onderzoek instelde, bestond uit ettelijke personen. 

De publieke opinie zal ongetwijfeld gunstig voor dit ontwerp van 
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wet gestemd zijn. Het werd dan ook inderdaad tijd het voorbeeld te 

volgen van bijna alle Europeesche staten, waarvan sommigen reeds 

voor vijf-en-twintig jaren wetten hadden uitgevaardigd tot bescherming 

van nuttige vogels. In Duitschland (zie Mem. v. Toel. pag. 2) besloot een 

paar jaren geleden de Bondsraad, naar aanleiding van het aanzoek der 

Oostenrijksche en Italiaansche regeeringen, tot eene internationale rege- 

ling toe te treden, nadat de zaak in het Duitsche rijk bij de wet geregeld 

zou zijn, en noodigde diensvolgens den Rijkskanselier uit, een daartoe 

strekkend wetsontwerp in te dienen. Een ontwerp van zeer uitgebreide 

strekking werd dientengevolge aan den Bondsraad aangeboden en ten 

vorigen jare aangenomen. Dit ontwerp werd vervolgens bij den Rijks- 

dag ingediend en zal aldaar vermoedelijk eerlang in behandeling wor- 

den genomen. 

Het zijn vooral de vogels, die de juiste verhouding tusschen de leden 

van de verschillende afdeelingen van het dierenrijk in stand houden. 

Bepaald schadelijk zijn slechts enkelen. Ontelbaar groot is het aantal 

insekten en slakken, die jaarlijks door onze inlandsche vogels verdelgd 

worden. De mensch is de grootste vijand van den meikever, doch op 

hem volgt wellicht in rang de roek of gezelschapskraai, die zich daaren- 

boven voedt met muizen, slakken, sprinkhanen en velerlei soorten van 

kevers; — toch is het hier te lande geen zeldzaamheid, dat eigenaars 

van buitenverblijven hun tuinlieden bevelen alle nesten van roeken in 

hunne bosschen te verwoesten. De Russen weten in dit opzicht hun 

voordeel beter te behartigen. Bij hen zijn de roeken onschendbaar, 

want geen enkel dier is een voor den mensch zoo kostbare bondge- 

noot in het vernielen der ontzettende zwermen sprinkhanen. 

Tot de vogels, die den mensch uitstekende diensten bewijzen , behoo- 

ren ook de spreeuwen. Zij voeden zich hoofdzakelijk met insekten , wor- 

men en slakken. De bekende renz deelt in zijne Gemeinnidtzige Natur- 

geschichte mede, dat een enkel paar spreeuwen, des voormiddags alle 

drie minuten en des namiddags alle vijf minuten een slak of sprink- 

haan naar het nest brachten. Tengevolge van de bemoeiingen van dien 

duitschen natuuronderzoeker zijn in de Thüringer bosschen broeikastjes 

aangebracht, die thans door honderdduizende spreeuwen worden be- 

woond. De aan slakken rijke streken, die door haar bezocht werden, 

leverden een rijken oogst, die, op welke zij zich om de een of andere 

oorzaak niet waagden, steeds een minder dan ‘middelmatige. In alle 

midden-europeesche staten wordt deze vogel gespaard, doch Nederland 
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maakte tot heden een uitzondering. In 1877, (de dagbladen hebben 

het feit vermeld, en de Mem. v. Toel. herinnert daaraan op bl. 3), 

werden aan den directeur van een onzer dierentuinen twintig-duizend 

gevilde spreeuwen aangeboden. Wat beteekent nu zulk een spreeuwen- 

moord voor den landbouw? Een enkele spreeuw doodt per dag, behalve 

tal van slakken, rupsen en wormen, duizenden bladluizen. 

Verbazend groot is het aantal musschen, die jaarlijks in ons land 

worden gevangen en gegeten. Vooral voor jongens schijnt dit nuttige 

vogeltje een lekkernij te wezen. Mij is onlangs verhaald, hoe een leer- 

aar in de natuurlijke historie aan eene onzer burgeravondscholen aan 

een twaalftal knapen, allen boven den dertienjarigen leeftijd, een be- 

schrijving gevende van de levenswijze der vinken en huismusschen, 

daarbij opmerkte, dat de mensch onverstandig genoeg was om de eer- 

sten dikwijls als voedsel te gebruiken, en, (naar aanleiding van een 

opmerking van een der jongens, die uitriep “maar musschen ook’’) ver- 

der vragende, tot de overtuiging kwam, dat alle leerlingen zijner klasse 

bij herhaling musschen hadden gevangen en gegeten. Aan de meesten 

hunner was het nooit in de gedachte gekomen, dat zij kwalijk han- 

delden. De leeraar vertelde daarop, hoe eenmaal FREDERIK DE GROOTE 

aan de musschen den oorlog verklaard, en zes penningen uitge- 

loofd had voor iederen dooden musch. De musschen hadden de kersen, 

een lievelingsvrucht van den pruisischen koning, bedorven en in een 

enkel jaar werden vele tienduizenden gedood, doch na twee jaren werd 

de maatregel ingetrokken, want de insekten namen zoo onrustbarend 

toe, dat de oogst gevaar liep. 

Ik geloof, dat de regeering zeer verstandig heeft gehandeld, door 

voor te stellen ook het uithalen van nesten en wegnemen der eieren 

strafbaar te stellen. 

“De hollandsche jongen,’ zegt HILDEBRAND, in een boek dat elk 

goed Nederlander ieder jaar eenmaal minstens herleest, “maakt in ’t voor- 

jaar een verzameling van eieren; in het uithalen van nestjes geeft 

hij blijken van kracht en behendigheid, en misschien van den aanleg 

tot de zeevaart ons volk eigen; in het inkoopen van vreemde soorten, 

bewijzen van onstoorbare goede trouw; en in het verkwanselen van 

zijne doubletten, van vroegtijdigen hollandschen handelsgeest.” De 

schrijver der ‘Camera Obscura” heeft niet overdreven. Een verzameling 

vogelnesten, vooral met de eieren, heeft voor onze jeugd een eigen- 

aardige bekoorlijkheid, en, als men de voorwerpen zelf gecolligeerd heeft, 
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rijst natuurlijk de waarde voor den bezitter. Zeer onlangs, les gevende 

in de dierkunde aan eene niet talrijke klasse, noodigde ik de leerlin- 

gen uit, die eigenaars waren van voorwerpen, niet aanwezig in de 

collectie der Hoogere Burgerschool te Kampen, deze af te staan aan 

het kabinet der inrichting, en den volgenden dag ontving ik vier ver- 

zamelingen van nesten en eieren, die de jongens, natuurlijk zonder 

aan kwaad te denken, hadden uitgehaald en medegenomen. 

In dit ontwerp zie ik, te recht of ten onrechte, een eersten stap tot 

afschaffing der wet van 18 Juni 1857 (Staatsblad No. 87). De afschaffing 

dier hoogst onbillijke, zoogenaamde jachtwet is nog slechts een quaestie 

van tijd. Binnen een paar tientallen jaren zal ook met dit stelsel van 

protectionisme gebroken worden. Het is niet ons voornemen deze zaak 

thans te bespreken. Het verdienstelijk kamerlid Mr. OLDENHUIS GRA- 

TAMA, die voor een paar jaren de afschaffing der wet met zooveel 

talent bepleitte, heeft alles wat voor en tegen het bij ons vigeerend 

stelsel valt aan te voeren, in een goed geschreven brochure uiteen- 

gezet, en het staat vast, dat elke poging, die in de tweede kamer 

mocht beproefd worden, om in verband met het thans aanhangig 

wetsvoorstel afschaffing te erlangen van de jachtwet op den verklaar- 

den onwil van het parlement zou afstuiten. Slechts ééne opmerking 

wenschen wij te maken met betrekking tot de voorgestelde wijziging 

van artikel 28 der jachtwet. Zoude het geen aanbeveling verdienen, 

uit de eerste alinea van dit artikel het woord bunsings te schrappen ? 

Dit moge niet de goedkeuring verwerven van den jager, de landhbou- 

wer echter, en zijn belang staat bij dit wetsontwerp op den voorgrond, 

zou die wijziging gaarne zien. Wij vereenigen ons geheel met hetgeen 

de Mem. v. Toel. aanvoert over het nut van uilen en buizerden, doch 

gelden niet dergelijke argumenten ook voor den bunsing? Waarom 

wél het ééne dier in de wet te noemen en het andere niet? De bun- 

sing is in sommige jaren een ware vriend van den landman. Hij doodt 

tal van muizen, die hij ’*t bloed uitzuigt, zoowel in de schuur als op 

t veld, waar hij vooral de muizen opzoekt tijdens het koorn in hok- 

ken staat. ’t Is waar, hij tracht ook hoenders te dooden, doch dit is 

o. i, geen voldoende reden om den bunsing te rekenen tot de schade- 

lijke dieren. 

Dezelfde argumenten, doch in hoogere mate, gelden voor den vos. 

Ook dit roofdier verdiende genoemd te worden onder de uitzonderin- 

gen in artikel 28 der jachtwet. Vooral sinds men weet, dat men door 
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een eenvoudig middel dit dier kan beletten hoenders, ganzen en een- 

den te dooden, bestaat er geen enkele reden om den vos niet in ééne 

rubriek te plaatsen met de buizerden en de uilen. Uit vrees namelijk 

van zijn verblijf te zullen verraden, doodt dit dier nimmer de hoen- 

ders of zwemvogels in de nabijheid van zijn hol. Dit is o. a. opge- 

merkt door Dr. srArING, die dienaangaande het volgende schrijft: 

“Sedert mij de vos in 1854 achttien hoenders op éénen morgen in 

de vroegte gedood heeft, heb ik geen enkele kip meer verloren. Maar 

ik heb toen ook terstond verboden om den vos te jagen, en daarbij 

telkens het geluk gehad, een vossennest in den omtrek te hebben.’ 

Hooren wij thans over dit dier Dr. Rrrzpma Bos (““Landbouwdierkunde” 

bl. 169). “Voor landbouw en houtteelt is de vos nuttig. Den land- 

bouwer doet hij door het vangen van veldmuizen en konijnen veel te 

veel nut, dan dat de schade, die hij aanricht onder diens gevogelte, 

daartegen zou kunnen in aanmerking komen. Meestal loopt en draaft 

hij op korenvelden rond, en begeeft zich in muizenjaren altijd naar 

die streken, waar de plaag het ergst is. Dat hij zich dan aan de kleine 

knaagdieren te goed doet, blijkt onder anderen uit de buitengewone 

corpulentie die men vaak gedurende en kort na een muizenjaar bij 

hem opmerkt. Met de wezels, hermelijnen en bunsings behoort hij dan 

tot de voornaamste middelen, waarvan de natuur zich bedient, om 

aan de verwoestingen der veldmuizen paal en perk te stellen. Ook in 

houtrijke streken is de vos nuttig. In de bosschen toch komen, behalve 

de gewone veldmuis, soms in groote menigte voor de boschmuis of 

springer (Mus sywaticus) en de waterrat (Arvicola amphibius). Ook deze 

dieren vervolgt hij. In bosschen, waar vele vossen voorkomen, hoort 

__men zelden klachten over muizenschade. 
“Ook door het eten van allerlei insekten kan de vos zich verdienstelijk 

maken. Vlinders, vooral de zwaarlijvige vrouwelijke nachtvlinders, zoekt 

hij van den stam der boomen af. Meikevers lust hij gaarne ; men heeft 

hem meer dan eens ’s avonds in Mei rustig zien wachten op het oogen- 

blik, dat de kevers uit den grond kropen. Hij liet ze stilletjes doorwer- 

ken, maar zoodra zij geheel den bodem verlaten hadden, was hij ge- 

reed om ze — eer ze konden wegvliegen — voor goeden buit te verklaren. 

“Summa summarum : de vos is schadelijk voor de jacht, schadelijk 

voor de teelt van gevogelte, zeer nuttig integendeel voor landbouw 

en houtteelt. Zouden wij nu het recht hebben, hem in den ban te 

doen, hem vogelvrij te verklaren, met prijzen op zijn hoofd? 



220 BESCHERMING VAN NUTTIGE DIERSOORTEN BĲ DE WET. 

“Landbouw en houtteelt zijn bronnen van bestaan voor velen; zij 

brengen zeer veel bĳ tot de welvaart van ons land. De jacht levert 

een bestaan op voor enkelen, en is een vermaak voor weinigen. De 

belangen van den landbouw moeten dus honderdmaal zwaarder wegen 

dan die van de jacht. En daarom verdient ook de vos over ’t geheel 

onze bescherming. Het is dus af te keuren, dat men dit dier zoo sterk 

vervolgt, “alleen uit hazenmin”, en dat — nu de regeering geene 

premiën voor zoogenaamd “schadelijk gedierte’ meer uitlooft — som- 

mige liefhebbers van de jacht begonnen zijn, de vroegere prijzen voor 

eigen rekening uit te betalen.’ 

IL. 

Als, wat waarschijnlijk is, de tweede kamer haar zegel hecht aan 

het denkbeeld der regeering om door deskundigen te doen beslissen, 

welke dieren voor landbouw en houtteelt schadelijk, — welke nuttig 

zijn — wacht dezen heeren een betrekkelijk zware taak. Hem, die niet 

bekend is met de zeer omvangrijke litteratuur over dit onderwerp, 

zal dit beweren wellicht paradoxaal toeschijnen, — wij twijfelen niet 

of allen, die ernstig over de zaak nadenken, zullen toegeven, dat het 

vellen van een onpartijdig oordeel over het al of niet schadelijk zijn 

van een of ander dier niet altijd een gemakkelijke zaak is. In het 

tweede gedeelte van dit opstel wensch ik dit door een paar voorbeel- 

den te bewijzen. 

Verdient de vlaamsche gaai geheele of gedeeltelijke bescherming, of 

moet hij als een schadelijke vogel beschouwd worden? Henige Duit- 

sche schrijvers meenen, dat hij meer goed dan kwaad doet, en be- 

schouwen hem als een nuttige vogel. Onze Nederlandsche auteurs, 

en ik geloof dat zij gelijk hebben, geven wél toe, dat deze sierlijk 

gekleurde vogel den mensch dienst bewijst door het dooden van adders, 

muizen, insekten, slakken enz., doch zij wijzen er tevens op, dat ook 

jonge vogels en eieren hem tot voedsel dienen, en wenschen daarom 

hem als een voor de houtteelt schadelijk dier beschouwd te zien. 

Een ander voorbeeld levert ons de mees op. De ijmker verlangt 

hare verdelging, en van zijn standpunt beschouwd terecht. Immers 

deze vogel is zijn grootste vijand, en het aantal bijen, dat hij verslindt 

zoo aanzienlijk, dat de gewone koolmees in Gelderland zelfs den naam 

van bijmees draagt. Zij evenwel, die het belang van den landbouwer 

trachten te behartigen, herinneren hoe de meezen onvermoeid bezig 
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zijn allerlei schadelijke insekten te vervolgen. Daarenboven is het niet 

moeielijk de bijen in den winter voor den aanval van meezen te vrij- 

waren. De ijmker behoeft slechts het vlieggat zoo te voorzien, dat de 

vogels er zich niet bij kunnen plaatsen, terwijl toch de bijen lucht 

genoeg hebben en bij goed weder kunnen uitvliegen. 

Het zou niet moeielijk zijn door nog ettelijke andere voorbeelden 

te bewijzen, dat het “Vúrj doctt hac de re disputant’’ ook op deze 

zaak van toepassing is. Bij geen vogel komt evenwel het verschil van 

gevoelen sterker uit, dan bij de gewone merel of zwarte lijster. Voor 

zooverre mij bekend is, wordt deze aardige zanger door onze vader- 

landsche schrijvers zonder uitzondering beschouwd als een vogel, die 

veel meer goed dan kwaad doet. Hier te lande wenscht niemand tot 

heden zijn verdelging. In het naburig Duitschland zijn niet alleen zoö- 

logen van beroep, maar ook vele landbouwers en houtvesters tot de 

overtuiging gekomen, dat de merel, in stede van gespaard, zoo moge- 

lijk uitgeroeid moet worden. In een paar duitsche tijdschriften en in 

verschillende dagbladen is deze vogel in de laatste weken een onder- 

werp van bespreking geweest, naar aanleiding van een aanklacht in- 

gediend tegen een ook in Nederland zeer bekenden natuuronderzoeker. 

Wij wenschen van dit proces een kort verslag te geven. 

Een hoogleeraar plaats te zien nemen op de bank der beschuldig- 

den is een schouwspel, waarop gelukkig de ijverige bezoeker der gerechts- 

hoven zich slechts zelden zal kunnen vergasten. Het zal dan ook ver- 

moedelijk in Würzburg, de tweede universiteitsstad in Beieren, niet 

weinig de opmerkzaamheid hebben getrokken, toen professor Dr. cARL 

SEMPER, een van Duitschland’s eerste geleerden, beschuldigd werd van 

te hebben gehandeld in strijd met artikel 125 van het Beiersche “Polizei- 

Strafgesetz„buch” en door den ambtenaar van het Openbaar Ministerie 

de oplegging werd geeischt van eene geldboete van dertig gulden. 

Van welken aard was het misdrijf? Vóór wij die vraag beantwoor- 

den, wenschen wij den aangeklaagde aan onze lezers voor te stellen. 

De heer srMPER is de zoon van een vermogend koopman te Hamburg 

en vertrok voor ongeveer vijf-en-twintig jaren , na eerst in zijne vaderstad 

het gymnasium en daarna verschillende duitsche hoogescholen bezocht 

te hebben, naar de Philippijnsche eilanden. Gedurende zijn verblijf 

aldaar had de heer semPrr dikwerf met groote onaangenaamheden te 

worstelen, doch zijn doel, de fauna van de eilanden, nog voor een 

groot deel een terra incognita, te leeren kennen, bereikte hij, en voor- 
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zien van een rijk materiaal keerde hij na een verblijf van eenige jaren 

naar Europa terug. Na een paar jaren als privaat-docent werkzaam te 

zijn geweest, werd sEMPER benoemd tot hoogleeraar in de dierkunde 

te Würzburg. Door tal van onderzoekingen op anatomisch en embry- 

ologisch gebied en door nauwkeurige beschrijving van vele vóór hem 

onbekende diervormen, heeft srMPER zich onder de hedendaagsche 

zoölogen een welverdienden naam verworven. Van zijne vele verhande- 

lingen noemen wij slechts die over den Axolotl, die over de segmen- 

taal-organen der haaien, waardoor hij een punt van verwantschap aan- 

wees tusschen gewervelde dieren en ringwormen, en die over de steen- 

koralen. Slechts weinige dierkundigen — het werk over de fauna der 

Philippijnen en de Arbeiten des zoötomischen Instituts in Würzburg kun- 

nen dit getuigen — hebben zoo vele onderzoekingen gedaan over de be- 

werktuiging van weekdieren, wormen en vooral van stekelhuidigen en 

neteldieren, als deze Beiersche hoogleeraar. 

Het zal wellicht verwondering baren, dat een zoo verdienstelijk beoe- 

fenaar der zoölogie en ontwikkelingsgeschiedenis, van een zoölogisch ver- 

grijp beschuldigd werd, en toch was dit zoo. Dr. semPeR had namelijk 

in zijn tuin lijsters geschoten en aan zijn tuinman, die met hem was 

aangeklaagd, niet alleen vergund maar zelfs gelast, strikken te zetten 

om deze vogels te vangen. Een zekere heer strumPF, wiens tuin aan 

dien van Dr. SEMPER paalde, en slechts door een lage heg daarvan 

was gescheiden, had dit feit ter kennis gebracht van den rechter, on 

den S1sten December van het vorige jaar werd deze zaak in het open- 

baar behandeld. Als verdediger trad op Dr. RICHARD SCHRÖDER, hoog- 

leeraar in het duitsche privaatrecht aan de Würzburger Akademie. De 

beschuldigde erkende het feit, doch beweerde tot het dooden van lijs- 

ters gerechtigd te zijn, aangezien de door hem geschoten vogels, de ook ten 

onzent algemeen bekende zwarte lijsters of merels, niet behoorden tot 

die dieren, waarvan het strikken of schieten in Beieren verboden is. 

De rechter, die gelukkig verstandig genoeg was om te begrijpen, 

dat zijn uitspraak zich moest richten naar de meening van een des- 

kundige, had den ook in Nederland hooggeschatten Dr. RINDFLEISCH , 

hofraad en professor in de pathologische anatomie, uitgenoodigd als des- 

kundige de rechtbank voor te lichten. Deze deelde als zijn gevoelen mede, 

dat de merel tot de allerschadelijkste dieren moest worden gerekend. 

Hij verklaarde, wat ik gaarne erken met eenige verwondering te heb- 

ben gelezen, dat deze vogel door paring met andere vogels langzamer- 
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hand ontaard was en thans tot de carnivoren moest gerekend worden. 

Sinds veertig jaren was de merel in de omstreken van Würzburg 

inheemsch. Zijn liefste voedsel bestond uit de jongen van andere zang- 

vogels, wiër nesten hij beroofde. Waar de zwarte lijster of merel voor- 

kwam, verdwenen de nachtegalen; dit was o.a. in Thüringen geschied 

en hij, die deze vogels doodschoot, deed volgens Dr. R. een verdien- 

stelijk werk. Naar zijn oordeel verdiende de beschuldigde lof in stede 

van straf. De ambtenaar van het openbaar ministerie was, zooals wij 

boven schreven, van een tegenovergesteld gevoelen, doch de rechter ver- 

eenigde zich met de meening van den deskundige en sprak Dr. sermPER 

vrij. Zijn buurman srumePr, die in den tuin van den professor de strik- 

ken had weggenomen, werd wegens beschadiging van eigendom tot 

gevangenisstraf veroordeeld. 

De uitslag van dit geding verheugde mij, niet alleen om den per- 

soon van Dr. SEMPER, wien ik in vroegere jaren het voorrecht had 

herhaaldelijk bij mijn vader te ontmoeten, en die voor ons jongeren de 

vriendelijkheid zelve was, doch daarenboven, omdat de beslissing van 

den Beierschen rechter, die de lezer kan vinden in een der eerst ver- 

schenen Januari-nommers van de “Neue Freie Presse’, in Duitschland 

en Oostenrijk aanleiding heeft gegeven tot eene discussie, welke, naar 

het mij toeschijnt, heeft bewezen dat de merel een veel nadeeliger vogel 

is, dan men gewoonlijk aanneemt. 

Een blijkbaar goed waarnemer, die zich A. m. teekent, schrijft 

dienaangaande in de ‘Neue Freie Presse” van den 15den dezer maand 

het volgende: “De tuin van mijne vroegere woning werd aan drie 

zijden ingesloten door een park, in welks boomen eenige lijsters hare 

nesten hadden gemaakt. Wij verheugden ons in de nabijheid dezer fraaie 

zangers, die vooral in de lente en ’t meest in den vroegen morgen 

hunne welluidende tonen deden klinken. Zoowel mijne huisgenooten 

als ik zelf, voorzagen hen dikwijls van voedsel. Ettelijken hunner wer- 

den helaas de prooi van huiskatten, die onophoudelijk op hen loerden 

en er vooral in slaagden de jonge, onervaren vogels, in de nabijheid 

eener kleine beek, dicht bij mijne woning, te bemachtigen. In het 

voorjaar gebruikten de merels het liefst insekten als voedsel. In den 

zomer en in den herfst aten zij hoofdzakelijk vruchten , vooral aalbes- 

sen en kersen. Niettegenstaande alle voorzorgen kon ik ‘er niet in 

slagen van mijne beide fraaie kersenboomen, gedurende twaalf ach- 

tereenvolgende jaren, ook slechts één pond kersen te plukken. Even- 
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min was het mij mogelijk de druiven voor hen te beschermen. Noch 

papieren zakken, noch netten waren in staat de zwarte lijsters te be- 

letten mijne vruchten op te eten. Tegen den winter vertoonden zij 

zich dikwijls in den tuin en voor de ramen, doch aten slechts de stukjes 

vleesch, die nu en dan voor haar nedergelegd werden; zij weigerden 

zoowel vogeltjeszaad als broodkruimels te nuttigen. Zoodra de merels 

zich in den tuin lieten zien, verdwenen de musschen, en eerst als zij 

zich verwijderd hadden, durfden de laatsten zich weder vertoonen. 

Een paar malen zagen wij hoe gretig de lijsters jonge musschen ver- 

slonden, die met de nesten door de leidekkers van het dak mijner woning 

op den grond geworpen waren. Zeer in het oog vallend was het ook, dat 

in den omtrek, waar lijsters huisden, nooit andere vogels hunne nesten 

bouwden. Een aantal door mij geplaatste broeikastjes bleven onbewoond, 

sinds een paar lijsters zich in de nabijheid hadden genesteld’ 

Wij laten het aan het oordeel van den lezer over of de merel onder 

de nuttige of schadelijke vogels moet gerangschikt worden. Voor ons 

is de keuze niet moeielijk; — niettegenstaande haar inderdaad bekoor- 

lijk gezang, zouden wij gaarne de vangst van lijsters gedurende het 

geheele jaar voor een ieder geoorloofd zien. Dat de jachtwet dit ver- 

biedt is geen reden om die toestemming niet te verleenen. Even goed 

als men artikel 28 dier wet wil wijzigen ten voordeele van enkele 

roofvogels, kan men artikel 21 veranderen ten nadeele der lijsters. 

De landbouwer en de boomkweeker zal daar wel bij varen. 

Wij besluiten deze weinige bladzijden met het uitspreken van een 

dankbetuiging en een verzoek; — een dankbetuiging aan den minis- 

ter van Waterstaat, Handel en Nijverheid en aan dien van Justitie, 

voor de indiening van dit ontwerp dat, wordt het tot wet verheven, 

zal blijken op landbouw en ooftteelt een hoogst gunstigen invloed uit 

te oefenen; — een verzoek richten wij tot onze lezers: “Bevat uw 

portefeuille aanteekeningen over het nut of de schade aangericht door 

zoogdieren of vogels; kunt gij licht verspreiden over de vraag, welke 

diersoorten moeten beschermd, welke verdelgd worden, maakt dan 

uwe waarnemingen, nu het nog tĳd is, openbaar. De redactie van 

het Album der Natuur zal, naar ik vertrouw, gaarne bereid zijn, in 

haar tijdschrift uwe mededeelingen op te nomen.” 

Kampen, 28 Maart 1880. 
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NASCHRIFT. 

Het zij ons vergund bij het door den heer PAUL HARTING geschrevene 

nog het volgende te voegen. 

Evenals de vos moest ook de das, die in het oostelijk gedeelte van 

Gelderland en Overijssel nog wel voorkomt, maar die om ons onbe- 

kende redenen ijverig wordt vervolgd, onder de bescherming der wet 

worden gesteld. [mmers hij is een van de grootste verdelgers van en- 

gerlingen. 

Krachtige bescherming verdienen de vledermuizen. Wil men het 

groote nut leeren inzien dat deze dieren aanbrengen, door het vernie- 

len van oneindig vele schadelijke insekten, dan leze men wat Dr. 5. 

RITZEMA BOS daarover zegt. Ik wijs er hier alleen op, dat de vermeer- 

dering van velerlei zeer schadelijke nacht- en schemeringvlinders bij- 

kans alleen door de vledermuizen kan bedwongen worden. Van scha- 

delijke vlinders gesproken, kan ik niet nalaten te doen opmerken, dat 

het publiek niet genoeg inziet dat men, door eenige wijfjes-vlinders te 

dooden, het ontstaan van eene menigte rupsen voorkomt. Iemand, die 

zich veel moeite had getroost om zijne vruchtboomen van rupsen te 

zuiveren, trof schrijver van dit stukje aan, toen hij jacht maakte op 

de over dag op den stam zijner pereboomen stil zittende donsvlin- 

ders, en kon in ’teerst maar niet begrijpen om welke reden die “on- 

schuldige” diertjes zoo vervolgd moesten worden! 

De orde der insekteneters zou geene dan nuttige dieren omvatten, 

indien niet de waterspitsmuis zulk een overgroot aantal pas uit de 

eieren gekomen vischjes verslond. 

Men is het, schijnt het wel, nog niet geheel er over eens wat uit ons 

oogpunt bij den mol het overwicht moet hebben: het nut dat dit dier 

sticht of de schade die het aanbrengt. Dat de mol niet, zooals nog 

vele boeren dwaselijk meenen, de wortels van het gras afvreet, maar 

zich voedt juist met de dieren die dit laatste doen (engerlingen, rit- 

naalden, wormen enz., enz.) en daardoor zeer nuttig wordt, daar één 
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mol in staat is in 5 à 7 dagen een achtste bunder land van ongedierte 

te zuiveren, en dat hij door het omwoelen van den grond zeer tot de 

vruchtbaarheid van dezen laatsten bijdraagt, — dat alles is vrij wel 

bekend, Daar staat tegenover de schade die de mol aan het gras, het 

vlas enz. toebrengt door het ontwortelen er van, en niet minder het 

gevaar dat zee- en rivierdijken van zijne ondermijningen te duchten 

hebben, — ofschoon, wat rivierdijken betreft, de waterrat aan die 

ondermijningen evenveel zoo niet meer schuld heeft. Over dat alles is 

veel te zeggen; wij komen tot de slotsom van Dr. RITSEMA Bos: “overal, 

waar schadelijk gedierte in den grond aanwezig is — en alleen dáár 

vindt men den mol in grooten getale — moet dit-dier als zeer nuttig 

worden beschouwd. Slechts in enkele gevallen mag het worden gedood. 

In tuinen houde men den mol door riekende stoffen van die plaatsen 

af, waar hij zeer schadelijk zou zijn. Overigens doode men steeds zoo 

min mogelijk mollen; worden zij ergens te schadelijk, dan late men 

ze wegvangen, om ze over te brengen naar het eerste beste stuk land, 

waar ritnaald, emelt of engerling in menigte aan de gewassen knaagt.” 

Dit laatste, voegen wij er bij, zal niet altijd even gemakkelijk wezen, 

en daarom zal b.v. het dooden van mollen, die de dijken doorgraven, 

niet te vermijden zijn. L. 
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Dr. J. EE. ENKLAAR. 

Kennis is ongetwijfeld een begeerlijke bezitting voor den mensch. 

Zij verhoogt duizendvoudig zijn kracht en zijn zelfvertrouwen. Zij is 

zijn machtigste bondgenoot in den strijd, dien hij op aarde te voeren heeft. 

Is het bezit van kennis dan in hooge mate gewenscht, het hoogste, 

wat de mensch begeeren kan, is het niet. Wie kent niet de schoone 

en diepzinnige woorden van LESSING: 

«Wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit, und in geiner Linken 

den einzigen immer regen Trieb nach Wahrheit, obschon mit dem 

Zusatze, mich immer und ewig zu irren, verschlossen hielte und 

spräche zu mir: wähle! Ich fiele ihm mit Demuth in seine Linke und 

sagte: Vater gib! die reine Wahrheit ist ja doeh nur fúr Dich allein!” ! 

leder, die deze woorden in het verband, waarin zij voorkomen, 

leest, begrijpt terstond de bedoeling van ressing. Niet het weten, dat 

daarenboven in zekeren graad van volkomenheid niet verkrijgbaar is, 

maar het rusteloos zoeken naar wetenschap bevredigt den mensch. Het 

kennen maakt traag en hoovaardig; het inspannend streven, om ken- 

nis te verwerven, doet de krachten van den menschelijken geest tot 

volle ontwikkeling komen. Ware dit streven echter met eeuwige on- 

vruchtbaarheid geslagen „ zooals Lessine het nog dankbaar zou aanne- 

men, dan zou het op den duur moeten verslappen. Bij zoeken behoort 

} “Theologische Streitschriften’, S. 231. 

15 



228 DE METHODE DER NATUURWETENSCHAP. 

vinden. In het ontdekken van een waarheid ligt een genot, dat tot moedig 

voortgaan op den ingeslagen weg met onweerstaanbare kracht aanspoort. 

Als de pogingen, die het verkrijgen van kennis en wetenschap ten 

doel hebben, zulk een beteekenis hebben voor het geestelijk leven des 

menschen, dan zal ik op de belangstelling mijner lezers kunnen reke- 

nen, als ik eenige bladzijden aan dit onderwerp wil wijden, als ik 

wil trachten de methode aan te wijzen, waarop men tot ware we- 

tenschap kan en moet komen. 

Nu is er onder alle wetenschappen geen enkele, die in de laatste tien- 

tallen van jaren met zulke reuzenschreden vooruit gegaan is, als de 

wetenschap der natuur; geen enkele, die in zulk een mate getoond 

heeft niet slechts zoeken maar ook vinden te kunnen. Het ligt dus 

voor de hand, om bij haar ter schole te gaan, ten einde een goede 

methode van denken en handelen te leeren kennen. Dan zal als van 

zelve de vraag rijzen: is deze voortreffelijke methode van onderzoek 

slechts geschikt om de werking der natuurkrachten na te sporen, of kan 

zij ook in ruimeren kring op het gebied der geestelijke wetenschappen 

haar toepassing vinden? Men verwachte, wat het laatstgenoemde be- 

treft, hier geen volledige beantwoording der belangrijke vraag, die ons op 

een uitgestrekt en moeilijk begaanbaar gebied verplaatst. Zelfs door wijs- 

geeren van den eersten rang is hier het laatste woord nog niet gesproken. 

Toch ontbreekt het ten opzichte van dit deel van ons onderwerp 

niet aan onderstellingen en meer of min gegronde vermoedens, in 

enkele opzichten zelfs niet aan positieve wetenschap. Het is hierop, 

dat wij de aandacht willen vestigen. 

Ten einde afgetrokken bespiegelingen, waartoe een onderwerp als 

het onderhavige zoo licht zou verleiden, zooveel mogelijk te vermijden, 

zal ik in gedachten op de wijze der natuurkundigen een onderzoek 

verrichten, en dit nauwkeurig beschrijven. lk vertrouw hiermede van 

het voorstellingsvermogen mijner lezers geen overmatige inspanning te 

eischen. Wij zullen, aldus de methode op een bijzonder geval toepas- 

send, telkens de gelegenheid vinden, om op haar kenschetsende karak- 

tertrekken te wijzen. 

Voordat wij zulk een onderzoek beginnen, moeten wij ons het doel, 

waarnaar wij streven, de richting, waarin wij ons bewegen moeten, 

helder voor oogen stellen. Wij moeten de vraag beantwoorden: wat 

wil de natuurvorscher van de natuur weten? wanneer kan hij zeggen, 

dat het doel van het onderzoek bereikt is? 



DE METHODE DER NATUURWETENSCHAP. 229 

Men heeft in de natuurwetenschap tweederlei elementen te onder- 

scheiden: het beschrijvende en het verklarende. Op elk onderdeel van 

dit gebied zijn beide elementen aanwezig, doch in zeer verschillende 

verhouding. Met het oog hierop onderscheidt men beschrijvende en 

verklarende natuurwetenschappen. In de eersten worden de voorwerpen 

der natuur, zooals zij zich vertoonen, beschreven en afgebeeld, met 

elkander vergeleken en naar hun graad van verwantschap in systema- 

tische orde gerangschikt. Zoo wordt in de meeste onderdeelen der 

planten-, dier-, aard- en delfstof kunde gearbeid. Bij de verklarende 

natuurwetenschappen moet ook een nauwkeurige waarneming en be- 

schrijving der verschijnselen in de eerste plaats geschieden, doch daar- 

mede is de taak van den onderzoeker op verre na niet afgeloopen. 

Hij moet de samengestelde verschijnselen, die de natuur hem te aan- 

schouwen geeft, in haar eenvoudigste bestanddeelen ontleden; en van 

de laatste, uit welker samenvoeging en verbinding de eerste ontstaan, 

moet hij de oorzaken opsporen. Onder de oorzaken verstaat hij dan de 

verschijnselen, welke aan de onderzochte voorafgaan en ze met nood- 

wendigheid te voorschijn roepen. Het zoeken naar het oorzakelijk ver- 

band der verschijnselen kenmerkt derhalve de zoogenaamd verklarende 

natuurwetenschappen, waartoe de sterrenkunde, de natuurkunde in en- 

geren zin, de scheikunde en de leer der levenverschijnselen van plan- 

ten en dieren gerekend worden. 

Wij zullen geen poging doen Om de vraag te beantwoorden, of ver- 

schijnselen, die door het causaalverband verbonden zijn, in een andere 

betrekking tot elkander staan als die, welke toevallig samengaan; 

dan of het “nadat” en het “omdat” slechts in graad, niet in hoeda- 

danigheid verschillen, zoodat het laatste op een voortdurende opeenvol- 

ging, het eerste op een samengaan in enkele gevallen wijst. Of m. a. w. 

het causaalverband inderdaad in de natuur voorhanden, of slechts 

een aanschouwingsvorm is, waarin de menschelijke geest, krachtens 

zijn bewerktuiging, de verschijnselen moet opvatten. Ik wil er slechts 

op wijzen, dat ook in het dageliĳjksch leven een scherp onderscheid 

gemaakt wordt tusschen toevallig en noodwendig samengaan van ver- 

schijnselen, dat ieder weet wat onder oorzaken en gevolgen verstaan 

moet worden. 

Met het aanbreken van den morgen opent onze dienstbode de blin- 

den onzer huiskamer. De eerste zonnestraal dringt binnen, en onmid- 

dellijk daarop slaat de pendule, die zich in het vertrek bevindt, zes 
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achtereenvolgende malen. Niemand zal er aan denken om tusschen het 

binnendringen van dien zonnestraal of de handelingen der dienstbode, 

en het slaan der pendule eenig oorzakelijk verband te zoeken. Het 

zijn toevallig op elkander volgende verschijnselen. Geheel anders is het 

echter, als wij het uurwerk opwinden, den uurwijzer op het cijfer zes 

en dea minutenwijzer op het cijfer twaalf plaatsen, en dan het zestal 

slagen vernemen. leder besluit dan aanstonds, dat onze handelingen 

tot de oorzaken behooren, die het slaan der pendule teweeg brachten. 

Die handelingen werden immers met dit doel verricht, en wij zouden 

ons verwonderd hebben, als het slaan ware uitgebleven. 

Ook de beginselen, die den natuurkundige leiden, waar hij te be- 

slissen heeft, of het opeenvolgen van verschijnselen toevallig of nood- 

wendig moet genoemd worden, zijn aan het dagelijksch leven niet 

vreemd. Hij beschouwt een verschijnsel A als de oorzaak van een 

ander B, dat er op volgt, als: 

1°. het uitblijven van A ook door het niet verschijnen van B gevolgd 

wordt. 

20. elke wijziging, in A gebracht, ook een verandering in B te aan- 

schouwen geeft. 

Daarentegen noemt hij A en B toevallig samengaand, als de eerste 

weggenomen of gewijzigd kan worden, terwijl de tweede zich onveranderd 

vertoonen blijft. js 

LE 

De algemeene beginselen, in het voorafgaande genoemd, zijn een- 

voudig en voor ieder begrijpelijk. Wij willen thans aantoonen, hoe zij 

in bijzondere gevallen toegepast worden. Te dien einde willen wij 

eenige van de verschijnselen, die in het dagelijksch leven onder den 

naam van verbranding bekend zijn, op de wijze der natuurkundigen 

onderzoeken. Krachtens net bovenstaande moet dan ons doel zijn, deze in 

al haar deelen te leeren kennen, en er de oorzaken van op te sporen. 

Wanneer wij een glad gepolijste koperen of ijzeren plaat eenigen 

tijd in een vlam houden, verdwijnt de metaalglans allengs; de metalen 

worden met een laagje van een poedervormige stof bedekt, die zwart 

van kleur is, doch bij sterkere verhitting bij het ijzer bruinrood 

wordt. Wij kunnen deze stof, die wij voorloopig asch zullen noemen, 

met een scherp voorwerp er af krabben, en de platen weder.in de 

vlam brengen. Het verschijnsel zou zich herhalen, Zoo voortgaande 
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zouden wij de platen geheel in asch kunnen veranderen. Op soortge- 

lijke wijze kunnen wij van alle metalen — de edele alleen uitgezon- 

derd — asschen maken. Sommigen zouden hierbij licht ontwikkelen. 

Houdt men b. v. een magnesiumdraad of een stukje aluminiumblik 

in een vlam, dan verbranden zij met een schitterend wit licht, onder 

achterlating eener witte asch. Waar de vorming der asch krachtig 

plaats vindt, valt het onmiddellijk in het oog, dat er een aanzienlijke 

hoeveelheid warmte bij geboren wordt. Sommige dier asschen zijn in het 

dagelijksch leven zeer goed bekend, o. a. die van zink en lood, welke 

onder den naam zinkwit en menie als verfstoffen gebruikt worden. 

In het voorafgaande zijn niet slechts verschijnselen beschreven, maar 

is tevens de wijze aangeduid, waarop zij te voorschijn geroepen worden. 

Voor ons doel is het evenwel noodzakelijk het laatste voorloopig on- 

bekend te onderstellen. Wij zouden de verschijnselen waargenomen 

kunnen hebben, zooals zij zich toevallig — b. v. in een brandend 

huis — vertoonden. Daar wij alleen op metalen onze aandacht ge- 

vestigd hebben en deze steeds in poedervormige stoffen veranderen, 

ligt het denkbeeld voor de hand, dat wij met een groep analoge ver- 

schijnselen te doen hebben, die uit geliĳjksoortige deelen bestaan en 

overeenkomstige oorzaken hebben. Het voorwerp van ons onderzoek 

goed in oogenschouw nemen, de kenmerken er van nauwkeurig nagaan 

door onze geheele opmerkzaamheid er aan te wijden, in één woord 

waarnemen, is het eerste wat ons te doen staat. Op deze wijze wordt 

reeds eenige kennis verkregen. Wij bemerken o. a. bij de aschvor- 

ming van sommige metalen ontwikkeling van warmte, terwijl de 

ontwikkeling van licht bij andere ons niet ontgaan kan. Wat evenwel 

tot het verschijnsel behoort, wat er slechts toevallig mede samen 

gaat, kan langs dien weg niet beslist worden. Evenmin kan de een- 

voudige waarneming uitmaken welke werkingen, die in de onmiddel- 

lijke omgeving aan het verschijnsel voorafgingen, tot de oorzaken er 

van gerekend moeten worden. 

De eenvoudige of natuurlijke waarneming, zooals wij haar kunnen 

noemen, wordt nu door de kunstmatige — door de proef — vervan- 

gen; en de laatste is het, welke het eigenaardige der natuurkundige 

methode uitmaakt. 

In de eerste plaats hebben wij thans behoefte aan een gedachte, 

een vermoeden aangaande den aard en de oorzaken van het verschijn- 

sel, dat het voorwerp van ons onderzoek is. Zulk een vermoeden 
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aangaande den waarschijnliĳjken aard van een verschijnsel of zijn 

samenhang met andere draagt in de natuurkunde den naam van onder- 

stelling. Gewoonlijk zijn het punten van overeenkomst met werkingen, 

die ons reeds bekend zijn, die een onderstelling in het leven roepen. 

Zoo denken wij hier onwillekeurig aan turf of eenige andere brand- 

stof, die in onze kachels verbrandt en een asch achterlaat, welke 

met die der metalen analoog schijnt te zijn. Wij onderstellen dus, 

dat de asch der metalen tot laatstgenoemde in dezelfde verhouding 

staat als turfasch tot turf; m. a. w. dat de asch in het eerste zoowel 

als in het laatste geval uit de onbrandbare bestanddeelen bestaat. 

Het komt er nu op aan te beslissen, of deze onderstelling al of niet 

waarheid bevat. Te dien einde trachten wij het verschijnsel op nieuw te 

doen ontstaan (hetgeen zonder een volledige kennis der oorzaken geschie- 

den kan) en wel in een zoodanige omgeving, dat het blijken moet, of 

onze onderstelling al of niet juist was. Wij weten thans waarop gelet 

moet worden en moeten zorg dragen, dat dit goed te onderscheiden 

is. Wij vermoeden b. v. dat phosphorus in de open lucht licht geeft, 

doch kunnen dit in het volle daglicht niet waarnemen. Wij brengen 

dan een pijpje van die stof in een donkere kamer. Heeft het lichten 

inderdaad plaats, dan zal het daar in het oog moeten vallen. 

Metaalasch, zoo onderstelden wij, komt met turfasch overeen. 

Nu weten wij, dat de laatste als een bestanddeel van turf minder 

weegt dan de turf, waaruit zij ontstaan is. Is onze onderstelling 

juist, dan zal ook de asch minder moeten wegen dan het metaal, 

waaruit zij gevormd is. Wij hangen nu een stuk metaal aan een der 

armen van een balans, en brengen in de schaal aan de andere zijde 

van het steunpunt zooveel zand, dat het evenwicht is ingesteld. 

Vervolgens laten wij dit metaal geheel of gedeeltelijk in asch overgaan. 

De beweging der balans moet ons dan leeren, of de asch al of niet 

zwaarder is dan het metaal. Met ijzer en koper kan deze proef gemak- 

kelijk op de volgende wijze plaats vinden. Men hangt aan een der 

uiteinden van de balans een kleinen hoefmagneet, die vooraf in iĳzer- 

poeder gedompeld is, zoodat er daarvan een aanmerkelijke hoeveelheid. 

aan hangen blijft. Van koper vervaardigt men kleine cilindertjes, * die 

L Men verkrijgt deze cilindertjes op de volgende wijze : een weinig koperoxyde wordt 

met gom en water tot een taaie massa gekneed en om een platinadraad tot een cilin- 

dertje gevormd. Dit laat men langzaam drogen. Vervolgens verhit men het in een 

atmosfeer van waterstofgas, waardoor het koperoxyde tot koper gereduceerd wordt, 
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uit zuiver koperpoeder bestaan. Deze worden dan door middel van een 

platinadraad aan een der uiteinden van de balans bevestigd. Als men 

dan het ijzerpoeder of het koperen cilindertje met een niet lichtende 

gasvlam aanraakt, veranderen zij onder het verschijnsel van gloeien 

in asch, terwijl men de balans naar die zijde ziet doorslaan, waar 

zij zich bevinden. 

Onze onderstelling blijkt dus onjuist te zijn. De asch der metalen is 

zwaarder dan de metalen zelve, waaruit zij geboren werd; zij kan 

derhalve niet met turfasch vergeleken worden. 

De proef zelve doet ons een nieuwe onderstelling aan de hand. Zij 

leert ons, dat bij de aschvorming een nieuwe stof aan de metalen 

wordt toegevoegd, waaruit de gewichtsvermeerdering voortvloeit. Toen 

men nog aan de stoffelijke natuur der warmte geloofde, kon men het 

zwaarder worden der metalen aan het opnemen van warmte toeschrij- 

ven. Thans, nu men weet, dat warmte een bepaalde bewegingstoestand 

der moleculen is, kan van zulk een denkbeeld geen sprake zijn. 

De eenige aannemelijke onderstelling is dan, dat een deel der 

lucht door het metaal opgeslorpt is en er zich mede vereenigd heeft. 

Op nieuw moet een proef beslissen, of hiermede de juiste toedracht 

van zaken is aangewezen. 

Men neemt een groote tweehaizige zoogenaamde Woulfsche flesch, die 

ongeveer drie liter inhoud heeft. In een der halzen wordt een kurk beves- 

tigd, waardoor een glazen buisje loopt, dat met een wijde meer dan één 

meter lange (J-vormige vertikaal staande buis verbonden is. Deze buis 

wordt voor een deel met een gekleurde vloeistof gevuld. Daarna wordt 

onder aan een kurk, die nauwkeurig in den anderen hals der flesch past, 

een stuk magnesiumband vastgemaakt. Deze band wordt in een vlam 

aangestoken en snel in den hals der Woulfsche flesch gedrukt. De 

vloeistof in den arm der (J-vormige buis, die met de flesch gemeen- 

schap heeft, rijst, na aanvankelijk door de uitzetting der ingesloten 

lucht sterk gedaald te zijn, tot een hoogte, die de oorspronkelijke ver 

overtreft. Het blijkt derhalve, dat van de in de flesch opgesloten lucht, 

waarin de verbranding plaats vond, een gedeelte als zoodanig verdwe- 

nen is. Dezelfde uitkomst zou verkregen zijn, wanneer andere metalen 

in een afgemeten hoeveelheid lucht onder zoodanige omstandigheden 

in asch veranderd waren, dat een vermindering in volume der lucht op 

een of andere wijze in het oog moest vallen. Deze proeven geven ons 

het recht om de juistheid onzer onderstelling voor waarschijnlijk te houden. 
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Nieuwe vragen doen zich echter op. Wordt de lucht geheel of gedeel- 

telijk opgeslorpt? Is het overblijvende gedeelte met het opgeslorpte al of 

niet gelijksoortig? En weder moet der natuur het woord gegeven wor- 

den. Wij zouden de bovenstaande proef met die wijziging herhalen 

moeten, dat in hetzelfde volume lucht achtereenvolgens magnesiumband 

van verschillende lengte verbrand werd. Het zou ons dan nimmer ge- 

lukken de geheele hoeveelheid lucht, die de flesch bevat, door het 

magnesium te doen opnemen. 

Wordt de proef zoo ingericht, dat het volume der lucht vóór en 

na de proef nauwkeurig gemeten kan worden, dan zou het blijken, 

dat het laatste — zoo de magnesiumband slechts niet te klein genomen 

wordt — steeds het viervijfde deel van het eerste bedraagt. Door deze 

uitkomst wordt de gedachte opgewekt, dat de lucht uit twee onge- 

lijksoortige bestanddeelen is samengesteld, waarvan het eene bij de 

aschvorming opgeslorpt wordt, terwijl het laatste hiervoor niet geschikt 

is. Hen nader onderzoek van het overgebleven deel der lucht zou dit 

vermoeden bevestigen. Het zou ons leeren, dat een brandend lichaam , 

hierin gedompeld, plotseling uitgaat, dat het derhalve andere eigen- 

schappen heeft als gewone lucht. De naam “stikstof”, die dit lucht- 

bestanddeel ontvangen heeft, is daarom zeer goed gekozen. Waren wij 

nu in staat het door het metaal opgenomen deel der lucht daaruit 

weder af te scheiden en in vrijen toestand te onderzoeken, dan zou 

de opgevatte onderstelling aan geen redelijken twijfel meer onderhevig zijn. 

Met het oog op dit doel denken wij in de eerste plaats aan de 

warmte, waarvan de ontledende kracht bekend is. 

Als wij een buis van moeilijk smeltbaar glas met kwikasch vullen, 

en deze op een gasoven aan sterke verhitting bloot stellen, blijkt het 

weldra, dat er gas ontwijkt. Vangen wij dit gas op, dan bemerken 

wij, dat het kleur- en reukloos en op het oog niet van lucht te on- 

derscheiden is. Brengen wij er echter een glimmend zwavelstokje in, dan 

ontvlamt dit terstond. Ook hier zijn de eigenschappen dus van die van 

gewone lucht verschillend. Dit gas is het tweede der bovengenoemde 

bestanddeelen van lucht. Het draagt den naam van zuurstof, en maakt, 

zooals uit het bovenstaande blijkt, het één vijfde deel van het volume 

der lucht uit. Nemen wij na afloop van de proef de buis in oogen- 

schouw, dan zien wij, dat zij van binnen met een laagje kwik be- 

dekt is, dat aan zijn schoonen metaalglans te herkennen is. 

Kwikasch is derhalve uit kwik en zuurstof samengesteld. 
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Slechts bij enkele metaalasschen zou ons echter een ontleding in 

metaal en zuurstof alleen door verhitting gelukken. 

Door een redeneering bij analogie mogen wij echter besluiten, dat 

ook de andere metaalasschen een soortgelijke samenstelling bezitten. 

Proeven, welker vermelding ons hier te ver zou voeren, hebben de 

waarheid van het laatste buiten twijfel gesteld. De eenvoudige waar- 

neming leerde ons reeds in enkele gevallen, dat er bij de vorming der 

asch warmte ontwikkeld wordt. Nauwkeurige proeven hebben aange- 

toond, dat dit ontstaan van warmte altijd met het verschijnsel gepaard gaat. 

Zoo is ons dan het te onderzoeken verschijnsel volledig bekend ge- 

worden, nu wij het toevallige er van gescheiden en al de deelen af- 

zonderlijk opgespoord en samengevoegd hebben tot een beeld, dat zich 

scherp tegen de omgeving afteekent. De aschvorming der metalen be- 

staat in het opnemen van zuurstof door laatstgenoemde , onder ont- 

wikkeling van warmte en somtijds van licht. Wij hebben deze uit- 

komst verkregen door waarneming onder doelmatig gekozen omstandig- 

heden. De keuze der omstandigheden, waarin wij het verschijnsel wilden 

beschouwen, werd door de onderstelling beheerscht, die het onbekende 

langs den weg der analogie aan het bekende vastknoopte. 

Met het belangrijkste deel van den arbeid — het opsporen der 

oorzaken — kan, nu het voorwerp van het onderzoek bekend is, met 

hoop op goed gevolg een aanvang gemaakt worden. De onderstelling , 

dat het verschijnsel der aschvorming zich vertoonen zal, zoodra een 

metaal met een zekere hoeveelheid warmte en zuurstof wordt samen- 

gebracht, ligt nu zeer voor de hand. Als wij een horlogeveer, waar- 

aan een stukje aangestoken zwam bevestigd is, in een atmosfeer van 

zuurstof dompelen, is aan al deze voorwaarden voldaan. Doen wij dit, 

dan zien wij de zwam onmiddellijk vlam vatten en de veer onder een 

regen van vonken tot bruine iĳzerasch verbranden. 

Zeer vele metalen zouden, onder soortgelijke omstandigheden in zuurstof 

gebracht, meer of minder krachtig en volledig in asch overgaan. Dit zou 

echter met goud, zilver, in het algemeen met de zoogenaamde edele meta- 

len, niet plaats vinden. Onze onderstelling is dus wel juist, doch zij omvat 

het geheele samenstel van oorzaken nog niet. Tot de laatsten behoort 

een eigenschap, die ijzer, koper en vele andere metalen bezitten, doch 

bij goud en zilver niet gevonden wordt. Men heeft haar den naam “ver- 

wantschap tot zuurstof” gegeven. Ieder begrijpt echter onmiddellijk, dat 

zij met dien naam niet ophoudt een onbekende factor te wezen. 
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Tot nog toe is het niet mogelijk haar nader aan te wijzen en te 

omschrijven. Houden wij het laatste in het oog, dan kunnen wij de 

oorzaken gevonden noemen, en de uitkomsten van het onderzoek der 

bijzondere gevallen in de volgende algemeene wet uitspreken: 

De zoogenaamde aschvorming der metalen bestaat in het opnemen van 

zuurstof. door laatstgenoemde onder ontwikkeling van warmte. 

Wanneer een metaal, dat verwantschap tot zuurstof heeft, tot zekeren 

warmtegraad verhit, met zuurstof in aanraking komt, zal het verschijnsel 

der aschvorming plaats vinden. 

Uit het verband van oorzaak en gevolg, dat de proef ons in een 

bijzonder geval leerde kennen, hebben wij tot een algemeene natuur- 

wet, tot de volstrekte algemeenheid van dit verband besloten. Zulk 

een opklimmen van het bijzondere tot het algemeene draagt den naam van 

causaal-inductie. 

Hebben wij in het voorafgaande het verschijnsel uit zijn natuur- 

lijke omgeving genomen en in een kunstmatige, die ons geheel bekend 

was, overgebracht, dit is niet de eenige weg, dien men kan inslaan. 

Men kan ook de algemeene beginselen, die wij op den voorgrond 

plaatsten (zie bladz. 230), nog op andere meer onmiddellijke wijze 

toepassen. Laten wij nog met een enkel woord aanwijzen, hoe dit 

met de bovenstaande verschijnselen geschieden kon. Die verschijnselen 

worden dan niet, zooals in het voorafgaande plaats vond, uit hun 

omgeving genomen, maar in laatstgenoemde worden voortdurend ver- 

anderingen gebracht. Als het wegnemen van een gedeelte dier omge- 

ving ten gevolge heeft, dat het verschijnsel verdwijnt of zich gewijzigd 

vertoont, dan heeft men hierin een der gezochte oorzaken gevonden. 

Of deze oorzaak al of niet de eenige is, moet blijken, als men langs 

denzelfden weg het onderzoek voortzet. Hen onderstelling geeft ook 

hier aan het onderzoek een bepaalde richting, en belet het te ontaar- 

den in hetgeen men in het dageliĳjksch leven probeeren noemt. 

Een stuk lood, in een open glazen buis genoegzaam verhit, 

smelt en bedekt zich met een dof huidje, dat bij verwijdering telkens 

vernieuwd wordt en grootendeels uit loodasch bestaat. Dit is een der 

verschijnselen, die wij in het voorafgaande onderzocht hebben. Wij 

onderstellen dat de glazen buis op de aschvorming invloed uitoe- 

fent. Het lood wordt nu in een porceleinen buis overgebracht, 

terwijl alles overigens volkomen hetzelfde blijft. De proef wordt op 

deze wijze herhaald en het verschijnsel vertoont zich op dezelfde 
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wijze. De glazen buis oefent derhalve in het onderhavige geval geen 

werking uit en kan verder buiten rekening blijven. Vervolgens wordt 

alles weder ingericht, als boven genoemd is, doch de verwarming 

achterwege gelaten. Het lood blijft helder, en zou zijn glans eerst 

verliezen, als het dagen lang in dien toestand bleef. Een bepaalde 

hoeveelheid warmte is derhalve noodzakelijk, om het verschijnsel in 

een beperkt tijdsverloop met zekere intensiteit te doen verloopen. 

Wij vermoeden verder, dat bij het voortbrengen der asch aan de 

lucht een belangrijke rol toekomt. Daar het wegnemen der lucht 

en het werken met het luchtledige groote praktische bezwaren heeft, 

geeft men er de voorkeur aan om de lucht door een ander gas 

te vervangen. Het is duidelijk, dat hiervoor een gas gekozen moet 

worden, dat met lucht een groot verschil in eigenschappen vertoont. 

Het lichte, brandbare waterstofgas beveelt zich dan van zelf aan. De 

buis, waarin zich het lood bevindt, wordt nu in verband gebracht 

met een toestel, waaruit zich waterstofgas ontwikkelt; zoodra het 

laatste de lucht volkomen uitgedreven heeft, wordt de buis verwarmd. 

Het lood smelt en blijft zijn helderen glans onveranderd behouden. 

Waterstof kan dus bij het proces der aschvorming de rol der lucht 

niet overnemen. Wij zouden de laatste nu achtereenvolgens door de 

meest verschillende gassen moeten vervangen en telkens de proef on- 

der overigens gelijke omstandigheden herhalen. Wij zouden dan waar- 

nemen, dat het lood in de meeste gassen even helder bleef als in 

waterstof, in enkele echter verandering onderging. Een nader onder- 

zoek zou ons leeren, dat deze verandering òf van een geheel anderen 

aard is dan die der hier beschouwde aschvorming, òf daarmede over- 

eenkomt. Het zou ons verder blijken, dat het laatste alleen dan 

geschiedt, als de gassen eenige overeenkomst met lucht vertoonen, 

en wel bepaaldelijk, als zij hetzelfde bestanddeel, de zuurstof, in 

meerdere of mindere mate bezitten. Het besluit ligt voor de hand: 

lucht — en wel bepaaldelijk de zuurstof, die zij bevat — behoort 

tot de oorzaken van het onderzochte verschijnsel. 

Zoo komen wij tot dezelfde uitkomst, die in het voorafgaande langs 

een anderen weg werd verkregen. 

Laatstgenoemde methode, welke men die der veranderde omstandig- 

heden kan noemen, is omslachtiger dan de eerst beschrevene, waaraan 

men den naam van methode der bekende omstandigheden kan geven , doch 

zij is niet minder doeltreffend, De eerste maakt dikwijls proefonder- 
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vindelijk onderzoek daar nog mogelijk, waar er anders geen sprake 

van zijn kon. Dikwijls toch komt het voor, dat een verschijnsel niet 

uit zijn natuurlijke omgeving genomen kan worden, doch dat het 

wel mogelijk is op de laatste invloed uit te oefenen. 

Het laatste is o. a. het geval, waar het om het verklaren der ver- 

schijnselen in het levend organisme te doen is. 

Onderstel b. v., dat wij wenschen te weten, welke van de sappen, 

die door de verschillende klieren in mond en darmkanaal worden 

uitgestort, invloed uitoefenen op de vertering van het vet onzer spij- 

zen. Wij zouden dan bij een dier — b. v. een hond — de speeksel- 

klieren wegnemen of de uitloozingsbuizen daarvan onderbinden. Als 

het dier dan van de operatie hersteld en zooveel mogelijk zijn gewone 

levenswijze hervat had, zou men het voedsel geven, dat vet bevatte, 

waarvan de hoeveelheid nauwkeurig bepaald was. Alle stoffen , die het 

dier langs verschillende wegen uit zijn lichaam verwijdert, zouden 

dan opgevangen en scheikundig onderzocht moeten worden. Het zou 

dan blijken, dat er niet meer vet onverteerd het lichaam verlaat, dan 

onder normale omstandigheden het geval is. De vertering van het vet 

had dus niets geleden, toen het mondspeeksel er zich niet, meer mede 

vermengde. Zoodra wij echter de gal op soortgelijke wijze beletten zich 

in het darmkanaal uit te storten, zouden wij een deel van het vet 

(ongeveer de helft) onveranderd het lichaam van den hond zien verla- 

ten. De gal is derhalve een van de oorzaken, waardoor het opnemen 

van vet in het organisme van den hond tot stand komt. Op soortge- 

lijke wijze zou men kunnen vinden, dat het sap van de pancreas- of 

buikspeekselklier deze werking op vet in nog sterkere mate uitoefent. 

Is het onderzoek met zulk een uitslag bekroond, dan zou men nog 

een poging kunnen doen om de andere methode van proefnemen toe 

te passen. In het onderhavige geval zou men versche gal en vet onder 

een warmtegraad, welke met die van het lichaam van den hond overeen- 

komt, in een bekerglas samen kunnen brengen en de uitwerking ga- 

deslaan. Dat de verkregen zekerheid in waarschijnlijkheid verandert, 

zoodra op den mensch overgebracht wordt hetgeen bij den hond is 

waargenomen, zal na het voorafgaande geen toelichting behoeven. 

Nu wij nagaan op welke wijze het experiment op physiologisch ge- 

bied wordt toegepast, denken wij onwillekeurig aan het meesterlijk 

onderzoek, waardoor CLAUDE BERNARD proefondervindeliĳjk aantoonde, 

dat de suiker, die in het bloed van de groote leverader (vena hepa- 
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tica) voorkomt, in de levercellen uit een zetmeelachtige stof — het 

glycogeen — onder den invloed van de medelijdende en zwervende 

zenuw (nervus vagus en sympathicus) gevormd wordt. Ook HermHOLTz, 

als experimentator niet minder bekend dan als voortreffelijk beoefenaar 

der wiskunde, heeft op dit gebied groote dingen verricht. 

Hij bewees door proeven, dat er tijd verloopt tusschen het oogen- 

blik, waarop een indruk een onzer zintuigen treft, en dat, waarop in 

de hersenen een gewaarwording ontstaat en een wilsprikkel deze of 

gene spieren in werking brengt; ja hij wist zelfs de hoegrootheid van 

dien tijd te bepalen. Hij vond, dat een indruk zich door de zenuwen 

voortplant met een snelheid, die niet meer dan 33.9 meter per seconde 

bedraagt, welke derhalve veel geringer is dan de snelheid van het 

geluid, waarvoor in de lucht ongeveer 833 meter gevonden is; en die 

niet in vergelijking komen kan met de snelheid van ruim driehon- 

derd millioen meter, waarmede het licht door de ruimte golft. 

Als wij zoo het experiment, in de handen van een CLAUDE BERNARD 

en een HELMHOLTZ, zelfs het leven, dit samengesteld geheel van door 

tallooze betrekkingen onderling verbonden verschijnselen, een deel 

zijner geheimen zien ontwringen, dan zouden wij geneigd zijn de macht 

van zulk een methode van onderzoek te overschatten. Waar zou het 

onbekende, zoo aangevat , den mensch allengs zijn trekken niet onthullen ? 

Men bedenke echter welke proefnemers zulke proeven onderstellen. Hen 

HELMHOLTZ en een CLAUDE BERNARD, een TYNDALL en een REGNAULT ZOU- 

den wij er kunnen bijvoegen, zijn verschijningen, die op het gebied 

der proefondervindelijke wetenschap even zeldzaam zijn, als dichters 

gelijk GorrHE en SCHILLER op dat der kunst, als een KANT en HEGEL 

op dat der wijsbegeerte. Gelijk een dichter of een wijsgeer, z00 ook 

wordt een geniaal experimentator geboren, en niet gemaakt; al zijn 

voor den laatsten zoowel als voor de eerste studie en oefening on- 

misbaar, Gene is in zijn wetenschappen even groot als deze in hunne 

kunst en wijsbegeerte. Het doen van ontdekkingen langs experimen- 

teelen weg schijnt, als men een bepaalde ontdekking a posteriori na- 

gaat, zeer eenvoudig en niet te vergelijken met het scheppen van een 

kunstwerk, Inderdaad echter is het bedenken en ten uitvoer brengen 

van een reeks doelmatige proefnemingen, waardoor de natuur ge- 

dwongen wordt woord voor woord de waarheid te openbaren, altijd 

een bewonderenswaardige geestelijke werkzaamheid, en in sommige 

gevallen een arbeid, die slechts door hem met goed gevolg kan be- 
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proefd worden, in wien groote gaven van verstand en verbeelding en 

een vaste wil op gelukkige wijze vereenigd zijn. Wel is waar, kunnen 

op het gebied der natuurwetenschap krachten van den tweeden rang 

beter gebruikt worden dan ergens elders, zoodat velen aan het ver- 

rijzende gebouw een steentje toevoegen, doch groote ontdekkingen zijn 

ook hier aan groote mannen gebonden. Deze zijn het, die van tijd tot 

tijd nieuwe gezichtspunten openen, die de eerste hand slaan aan de 

ontginning van woeste gronden, die nieuwe denkbeelden van wijde 

strekking onder de menschen werpen. Aan de komende geslachten wordt 

het overgelaten de breede schets in bijzonderheden uit te werken. 

Ieder, die zich ooit met proefnemingen, welke een nieuw zelfstan- 

dig onderzoek beoogden, bezig hield, weet bij ervaring hoe moeilijk 

zij zijn, hoeveel kansen voor dwaling zij aanbieden. Blijkt de gemaakte 

onderstelling telkens onjuist te zijn, dan verslapt de lust en het zelf- 

vertrouwen is weldra verloren. Van een gelukkigen greep hangt alles 

af, En om dien te kunnen doen, is een uitgebreide kennis noodzake- 

lijk en een fijn gevoel voor analogie; hetzelfde vermogen, waaraan de 

dichter zijn beelden, de ziel der poëzie, heeft te danken. Eenige pun- 

ten van verschijnselen en een bekend verband van oorzaak en gevolg, 

dikwerf op geheel ander gebied thuis behoorend, die zoo weinig in het 

oog vallen, dat zij ieder ontgaan zijn, zijn voor een geboren proefne- 

mer dikwijls voldoende om een onderstelling te vormen, die een 

vraagstuk aanstonds in het hart grijpt, waarvoor allen het hoofd heb- 

ben gestooten. En de onderstelling is nog slechts een deel van het 

onderzoek. Als de uitkomst der proef niet aan de verwachting beant- 

woordt, was dan de onderstelling onjuist? of haperde het aan een 

goede uitvoering? Waren de omstandigheden, waaronder men het 

verschijnsel in het leven trachtte te roepen, inderdaad bekend, of 

voldoende in rekening gebracht? Kunnen zij niet storend gewerkt heb- 

ben? Of er vertoont zich een ander verschijnsel dan dat, waarop ge- 

rekend was. ’t Komt er nu op aan de natuur goed te verstaan! Zij 

geeft een wenk, om de proef anders in te richten. ’t Kan om een 

kleinigheid te doen zijn. De temperatuur behoeft wellicht hier of daar 

slechts verhoogd of verlaagd, een of ander deel van het toestel een 

weinig verplaatst te worden. 

Een enkel voorbeeld diene tot toelichting. De physiologen BRIQUET 

en LePWIZKY leidden uit hunne proeven af, dat chinine den hartslag 

vertraagt en de arterieele bloedsdrukking doet dalen, terwijl een ander 
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onderzoeker, BLOCK, in zijn proeven las, dat het alcaloïd juist de te- 

genovergestelde uitwerking had. Uit proeven van anderen bleek later, 

dat dit verschil in uitkomsten hoofdzakelijk daaruit voortvloeide, dat 

de onderzoekers de chinine op verschillende wijzen in het dierlijke or- 

ganisme brachten. De uitwerking kan geheel anders zijn, naarmate 

een stof in het darmkanaal gebracht of onder de huid ingespoten wordt. 

De proefnemer staat in wisselwerking met de natuur, die. in ver- 

schijnsels, een moeilijk verstaanbare taal, tot hem spreekt. Zij komt 

hem geen stap te gemoet. Of de inrichting der proef in hoofdzaken 

verkeerd is, dan of er slechts een kleinigheid aan ontbreekt, is voor 

de natuur gelijk. In beide gevallen geeft zij het verlangde antwoord 

niet. Wat zij zegt is nooit meer dan een bevestiging of ontkenning 

van de waarheid, die het verstand van den mensch heeft gevonden. 

Zij spreekt slechts, als zij volkomen begrepen is. Doch dan zwijgt zij 

ook nooit. Het gezegde omtrent het misverstand, hetwelk dikwijls 

tusschen den onderzoeker en de natuur heerscht, zal niemand bevreem- 

den. leder weet, hoezeer de mensch van nature geneigd is datgene te 

zien, hetwelk zijn wenschen en zijn verbeelding hem voorspiegelen. 

Maar men moet met de geschiedenis der natuurwetenschap eenigszins 

bekend zijn, om zich niet te verwonderen over het feit, dat zulk een 

misverstand, zulk een onjuiste opvatting van hetgeen gezien wordt, 

jaren lang kan blijven bestaan. Ja zelfs, dat de natuurvorschers van 

opeenvolgende geslachten in den waan kunnen blijven op een deel van 

hun gebied, waar de natuur niet begrepen is, de waarheid te bezit- 

ten, en de bevestiging hiervan in elke uitspraak meenen te vinden, 

die de natuur bij hun proeven geeft. Zoo werd het scheikundig on- 

derzoek in de Middeleeuwen en in een deel van den Nieuwen Tijd ge- 

heel beheerscht door de gedachte, dat er een zoogenaamde steen der 

wijzen bestond, die de eigenschap bezat willekeurige hoeveelheden on- 

edel metaal in goud te veranderen. En velen meenden dien steen voort- 

gebracht en in bezit te hebben. De onwaarheid van zulk een meening, 

zou men denken, moest aanstonds blijken. Als de steen in de kroe- 

zen der Alchimisten, zooals de scheikundigen van die tijden heetten, 

geen korrel goud te voorschijn kon roepen, dan was de dwaling aan 

het licht gebracht. 

Geenszins. Goud bracht de steen niet voort, maar in de kroes, die 

hem met metaalertsen bevatte, ontstond onder den invloed der hitte 

wel eens een gele metaallegeering of een geel zwavelmetaal, die in 
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glans, kleur en dikwijls in nog meer opzichten op goud geleken. Dan 

meende men van de natuur te vernemen: ‘“‘als gij deze stoffen bij el- 

kander brengt en verbit, ontstaat er goud” Maar de natuur zeide: 

«dan ontstaat er een legeering of een zwavelmetaal.” Ontstond bij een 

andere gelegenheid het vermeende goud niet, dan geloofde men aan 

de voorwaarden der proef niet voldoende voldaan te hebben. 

Wilt gij een voorbeeld uit latere tijden, ik behoef slechts een blad- 

zijde op te slaan uit de geschiedenis van de leer der verbranding; 

een onderwerp, dat ons in het voorafgaande reeds bezighield. Ge- 

durende de laatste helft der voorgaande eeuw stond het bij de 

natuurkundigen vast, dat het wezen der verbranding hierin bestond, 

dat uit de brandende stoffen iets ontweek, waaraan zij den naam van 

phlogiston gaven. Wij werden door de uitkomst onzer proeven er toe 

geleid, om onder genoemde omstandigheden een opnemen van zuurstof 

aan te nemen en toch zou het mij niet moeielijk vallen mij op het 

standpunt van de aanhangers der leer van het phlogiston te verplaat- 

sen, en uit dit oogpunt bijna alle verschijnselen, die met verbranding 

in verband staan, op zeer aannemelijke wijze te verklaren. Wat wij 

in het voorafgaande het opnemen of afgeven van zuurstof noemden, 

behoefden wij slechts als het verliezen of verkrijgen van phlogiston 

aan te duiden. Alleen de bekende gewichtsvermeerdering zou met 

onze tegenwoordige begrippen over de zwaartekracht en de warmte 

zoodanig in strijd blijken te zijn, dat ons geloof aan het phlogiston 

zou wankelen, Dit was het dan ook wat rAVvorsIeR in staat stelde het 

phlogiston uit de wetenschap te verbannen, waar het ruim een halve 

eeuw op den troon had gezeten. 

Wij hebben de natuurkundige methode leeren kennen als een machtig 

middel om waarheid te verkrijgen. Tevens is ons echter gebleken, 

dat zij nog een ruime gelegenheid voor dwalen openlaat. Zij is geens- 

zins de tooverstaf, waarmede men de natuur slechts heeft aan te 

raken, om haar verborgen drijven en werken voor ieders oog bloot 

te leggen. Slechts in de meesterhand wordt zij een hefboom, waar- 

mede de zware sluier, die haar geheimen bedekt, hier en daar wordt 

opgelicht, Waarneming is de eenige grondslag van elk natuuronder- 

zoek. Het geheim der methode is hierin gelegen, die waarneming onder 

de meest gunstige omstandigheden te doen plaats vinden, Dit is het 

kort begrip van alles, wat in het voorafgaande gezegd is. Wel is 

waar, wordt in den vorm van wiskundige betoogen ook van deductie in 
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de natuurwetenschap een ruim gebruik gemaakt. De deductieve rede- 

neeringen geschieden hier echter op de streng logische wijze, die de 

wiskunde kenmerkt. En de bijzondere gevallen, zoo door redeneering 

uit algemeene beginselen afgeleid, verkrijgen eerst dan een blijvende 

plaats in de wetenschap, als zij met goed gevolg door een proef ge- 

toetst zijn. Aan het experiment blĳft steeds de eindbeslissing. Het 

aanwenden der wiskundige bewijsvoering heeft in den regel ten doel, 

uit een algemeen beginsel, dat nog bewijs behoeft, gevolgen af te 

leiden, die voor een experimenteel onderzoek vatbaar zijn. De uitslag 

van het laatste moet het vertrouwen op de waarheid der onderstelde 

wet versterken of ondermijnen. 

Zoo had de beroemde proef van FRESNEL den val der door NEWTON 

uitgedachte emissie-theorie ten gevolge. Laatstgenoemde theorie had 

in de leer van ’tlicht langen tijd met die der undulatie om den voor- 

rang gestreden. Tal van verschijnselen, o. a. die der terugkaatsing, 

konden door beiden schier even goed verklaard worden. Wanneer men 

uit de beginselen van elk dier theorieën langs mathematischen weg 

de wetten der straalbreking afleidde, verkreeg men uitkomsten, die in 

vele, schoon niet in alle opzichten overeenkwamen. Uit de leer der 

emissie volgde, dat het licht in dichte middenstoffen zich met grooter 

snelheid voortplant dan in ijle, terwijl uit die der undulatie juist het 

omgekeerde voortvloeide. FrrsNeL besliste door een proef, die geen 

twijfel overliet, dat het licht in ijle middenstoffen de grootste snel- 

heid bezit. Hier was de wiskunde slechts het middel om het experiment 

in staat te stellen het beslissend woord te spreken. 

Daarom onderscheidt de natuurkundige methode zich in al haar 

vormen ten eenenmale van die der bespiegelende wijsbegeerte, waar 

de deductie op den troon zit, waar alles door het vormen van een 

keten van begrippen en oordeelen verklaard moet worden en de voort- 

durende voeling met de werkelijkheid ontbreekt. Terwijl de onderzoe- 

ker der natuur geen schrede voorwaarts doet zonder met ingespannen 

aandacht naar de goed- of afkeurende stem der laatste te luisteren, 

gaat de bespiegelende wijsgeer zijns weegs zonder met de natuur te 

raadplegen. Geen wonder, dat het voortbrengsel van het ontledend en 

samenvoegend verstand van den laatste zich dikwijls ver van de 

werkelijkheid verwijdert. De deductieve methode, zonder toevoeging 

van aan inductie of aanschouwing ontleende elementen toegepast, kan 

geen nieuwo waarheid aan het licht brengen. Aanwijzen, dat bijzon- 

16 
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dere gevallen onder bekende algemeene regels vallen is het eenige, 

wat zij vermag. Deductie leert ons den omvang van ons weten ken- 

nen, doch vermeerdert dit niet. 

De inductieve methode, die de wetenschap der natuur zich tot 

leidsvrouw heeft verkoren, dwingt haar echter van het zoeken naar 

den grond der dingen voor altijd af te zien. Het wezen van kracht 

en stof zal voor haar steeds in een ondoordringbare duisternis gehuld 

zijn. De wijsbegeerte daarentegen heeft steeds getracht in zulke voor 

den mensch geheel ontoegankelijke diepten af te dalen, om er haar 

licht te ontsteken, 

II 

Er is nog een andere weg, waarlangs men van het bijzondere tot 

het algemeene kan opklimmen, die inductie bij bloote optelling genoemd 

wordt, Als wij een verschijnsel A een groot aantal malen door een 

ander, B, opgevolgd zien, wordt in ons de gedachte gewekt, dat A 

altijd door B gevolgd zal worden; m. a. w., dat beide verschijnselen 

in de betrekking van oorzaak en gevolg tot elkander staan. Dit zal 

vooral dan het geval zijn, als wij A nooit zonder B aanschouwen. 

Gaf de causaal-inductie ons een natuurwet, de inductie bij bloote op- 

telling verschaft ons niet meer dan een algemeenen regel. De eerste 

geeft zekerheid, de tweede niet meer dan waarschijnlijkheid. Die 

waarschijnlijkheid wordt echter des te grooter, naarmate het aantal 

gevallen toeneemt, waarin de beide verschijnselen samengaand gezien 

worden. 

Ook in de natuurwetenschap moet men zich dikwijls met inductie 

bij bloote optelling tevreden stellen, waardoor dan de zoogenaamde 

empirische wetten verkregen worden. Van dien aard is onze kennis 

dat een groot verschil in stand van den barometer op twee niet ver 

van elkander gelegen plaatsen door een sterken wind zal gevolgd wor- 

den, en dat de luchtstroom van die zijde zal komen, die zich links 

van ons bevindt, als wij het aangezicht wenden naar de plaats, waar 

de luchtdrukking het geringst is. 

Zoo ook weton wij, dat een Noorde- en Oostewind bij ons te lande 

een hoogen stand van den barometer medebrengen. Wij zijn overtuigd, 

dat mazelen, roodvonk en pokken contagieuze ziekten zijn; m. a. w. 

dat, wanneer de smetstof van lijders aan zulke ziekten op gezonden 

overgebracht wordt, zij do laatste eveneens op dezelfde wijze ziek zal 
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maken. Wij gelooven, dat water in zulk een toestand verkeeren kan, 

dat het, als drinkwater gebruikt, ziekte zal teweegbrengen. 

In al de genoemde gevallen berust onze kennis op inductie bij bloote 

optelling. Wij hebben eenvoudig een groot aantal malen bepaalde ba- 

rometer-standen en lachtstroomen, de aanraking van lijders aan bo- 

vengenoemde besmettelijke ziekten met gezonden en het ziek worden 

der laatste, het drinken van onrein water en het verlies van gezond- 

heid zien samengaan. Hen groot gedeelte van onze kennis bestaat uit 

zulke algemeene regels, die den naam van natuurwetten niet verdie- 

nen. Ieder begrijpt terstond, dat hier slechts waarschijnlijkheid ver- 

kregen wordt, en dat deze in elk der bovengenoemde gevallen nog 

geenszins even groot is. Wie geeft ons de zekerheid,.dat hetgeen in 

honderd gevallen werd waargenomen, ook in het honderd en eerste 

geschieden zal? 

Men bedenke slechts, dat de natuur ons altijd een ingewikkeld sa- 

menstel van oorzaken en werkingen te aanschouwen geeft. De proef 

leert ons het toevallige van het noodwendige onderscheiden, maar de 

inductie bij bloote optelling geeft hiervoor geen ander middel dan de 

eenvoudige waarneming, dat de bewuste verschijnselen in den regel of 

altijd met elkander verbonden voorkomen. Toeval kan hier zeer goed 

in het spel zijn, al wordt de waarschijnlijkheid hiervoor geringer , als de 

verschijnselen onder wisselende omstandigheden steeds blijven samengaan. 

Zoo ergens dan is hier een voorbarigheid, die de feiten te spoedig 

verbindt en generaliseert, ten eenenmale misplaatst. Alleen te midden 

eener groote hoeveelheid met zorg gekozen en gerangschikte feiten kan 

eeu wet haar werkelijk bestaan aan het licht brengen, en haar meer- 

derheid toonen boven een verband, dat slechts in het hoofd van den 

waarnemer bestaat. Toch kent mer in het dagelijksch leven te dezen 

opzichte niet de minste schroomvalligheid. Het verschil tusschen ‚het 

post’ en “propter”, het “nadat” en “omdat” wordt daar telkens uit 

het oog verloren. Ben enkel verschijnsel moet vaak de grondslag zijn , 

waarop het geheele gebouw der redeneering wordt opgetrokken. 

Het is niet moeilijk zulk een ernstige beschuldiging met bewijzen 

te staven. Het bijgeloof, dat vooral op het gebied der geneeskunde 

nog zoo welig wast, vindt in zulke vergrijpen aan de rechten van 

het gezond verstand gepleegd, voortdurend nieuw voedsel. Als na het 

gebruik van een of ander huismiddeltje genezing volgt, is het aan- 

stonds uitgemaakt, dat de laatste het gevolg van het eerste is, 
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Men is zoo vol verwachting, zoo van top tot teen partijdig, dat 

men geen oog heeft voor andere toevallig aanwezige oorzaken, die 

gunstig op den patient kunnen gewerkt hebben. 

«Bind een haring om den hals,” zegt iemand tot zijn vriend, die 

aan keelontsteking lijdt. De raad wordt opgevolgd en na verloop van 

eenige dagen is de kwaal iets verbeterd. Er wordt niet op gelet, dat 

de patient zich onderwijl van het gebruik van prikkelende spijzen en 

dranken onthouden en het vertrek niet verlaten heeft. 

Er is geen twijfel aan, de haring heeft de ontsteking weggejaagd. 

En, als de vriend de kamer binrentreedt, wordt hem onder een wel- 

gemeenden handdruk toegevoegd: “jij bent een kerel! jij hebt je car- 

rière misgeloopen, jij hadt dokter moeten worden; je weet er eigenlijk 

meer van, dan alle dokters hier met elkander.” 

Het kindje van mevrouw A lijdt aan stuipen. “Maar, mijn lieve me- 

vrouw, zegt een meêwarige vriendin, west gij niet wat daaraan ge- 

daan moet worden?” Mevrouw bekent haar onwetendheid en is geheel 

aandacht. Zou haar kind gered kunnen worden? U moet het kindje 

een boschje knoflook of wat wijnruit om de polsen binden, Ons JANTJE 

was verleden jaar zoo naar, dat ik dacht: hij zal het geen uur meer 

goed maken. ANNA VAN DUREN bracht me toen zoo’n beetje knoflook, 

en, mijn lieve mevrouw, het goed was nog geen uur op de polsjes, 

of de kleine man sloeg de oogen weer op; en toen werd 't elken dag 

beter, en nu is hij wat een flinke jongen geworden. U moet het we- 

zenlijk eens probeeren; u zult zien, hoe goed het helpt! 

En daar schittert een straal van blijde hope in het moederoog, die 

opgewekt is door een leugen, die voor de eenvoudige spreekster het 

mom der waarheid draagt. 

Er is hier geen sprake van opzettelijke misleiding; wij noemden geen 

namen als die van de HOLLOWAY's, RICHTER’s, POPP’s en soortgelijken, 

wezens, die uit de reinste aandoeningen der menschenziel het goud 

slaan, dat hun wijde zakken vult. Wezens, welke aan een moeder, 

die met naamloozen angst aan het ziekbed van haar kind gezeten is, 

een flesch voorhouden, waarop een blinkende etiquet voor alle kwalen 

heil belooft; die haar toefluisteren: «één goudstuk slechts voor ’t le- 

ven van uw kind.” Waarlijk, de leugen hult zich zelden in afzichte- 

lijker gewaad. 

Neen, van zulke wezens was hier geen sprake. Ook niet van de een- 

voudigen uit het volk, wie de kracht der rede nimmer geopenbaard 
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is. Het waren menschen uit de beschaafde standen onzer maatschap- 

pij, die ik aldus spreken en handelen liet. En niemand durft be- 

weren, dat zulke woorden, zulke daden uit een roman, niet uit de 

werkelijkheid genomen zijn. Het is goede trouw, voorzeker ! maar ge- 

brek aan waarheidszin en boven alles aan inzicht in de wijze, waarop 

de waarheid wordt gevonden. Zoodra de methode van onderzoek, die 

in de wetenschappen der natuur als eenige leidsvrouw wordt gevolgd, 

ook in het dagelijksch leven is doorgedrongen, zal “het nadat” niet 

terstond meer met de rechten van “het omdat” worden bekleed, dan 

zal het verderfelijk rijk van kwakzalvers en bedriegers een onherstel- 

baren stoot ontvangen. 

Het voorafgaande heeft ons geleerd, dat inductie bij bloote op- 

telling in het dagelijksch leven dikwijls gebruikt, doch dan ook in 

den regel misbruikt wordt. Als twee verschijnselen elkander een paar 

malen opvolgen, is men reeds geneigd het ééne als een werking van 

het andere te beschouwen. Veel te spoedig wordt van het ‘nadat’ een 

“omdat” gemaakt. Vergun mij hiervan nog een enkel sprekend voor- 

beeld aan te halen. Een voorbeeld, waaruit blijkt, dat zelfs bij lang- 

durige en nauwkeurige waarneming bovengenoemde misslagen begaan 

worden, als de waarheid niet met strikte onpartijdigheid en een juist 

inzicht in de natuurkundige methode gezocht wordt. 

Gelijk in oude tijden de sterrenhemel voor Phoenicische zeelieden en 

Egyptische herders het voorwerp was van aandachtige beschouwing, 

zoo heeft de maan in westelijk Europa eeuwen lang de aandacht der 

landlieden tot zich getrokken. Vraagt men aan de laatsten naar de 

uitkomst van waarnemingen en overdenkingen, die zoo lang zijn voort- 

gezet, dan kan men' vernemen: dat de volle en nieuwe maan en elk 

der drie kwartieren — in één woord de schijngestalten der maan — 

in den regel verandering van weder te weeg brengen. Is de lucht te- 

gen den tijd van volle maan bewolkt, dan heet het: “de maan zal 

‘het wel optrekken.” Is de lucht onder genoemde omstandigheden hel- 

der, dan verwacht men van de maan regen. Verder zal men u spre- 

ken van de zoogenaamde rosse maan, dat is die, welke vol is tus- 

schen het midden van April en het laatst van Mei. Zij wordt beschul- 

digd op de jonge scheuten een hoogst verderfelijken invloed uit te 

oefenen. Zij doet ze rossig worden en afsterven, terwijl de temperatuur 

der lucht niet beneden het vriespunt is. Is uw geduld nog niet uitge- 

put, dan hoort ge nog de stelling verkondigen, dat het maanlicht het, 
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rijpen der druiven bevordert. En dit is nog geenszins alles wat aan de 

maan wordt toegeschreven. De opsomming van allerlei verschijnselen 

op onze aarde, waarvan het volksgeloof de maan als de uitsluitende 

oorzaak beschouwt, zou een geheel boekdeeltje vullen. 

De wetenschap, die a priori niets verwerpt, heeft al die meeningen 

nauwkeurig onderzocht en reeds grootendeels naar het rijk der dwalin- 

gen verwezen. Geen man van wetenschap hecht er geloof aan, al zijn 

de uitkomsten der verschillende onderzoekers omtrent sommige punten 

nog met elkander in strijd. Onbekendheid met de eischen der natuur- 

kundige methode en in het bijzonder het verwisselen van het “na” 

en ‘‘omdat” zijn hier weder de bronnen, waaruit de onwaarheid voort- 

vloeit. Onder het groote aantal der verschijnselen, die zich vertoo- 

nen, wordt slechts op die gelet, welke door vorm, kleur of anders- 

zins in het bijzonder de aandacht trekken; en deze worden in betrek- 

king tot elkander in het verband van oorzaak en gevolg geplaatst. 

Men denkt slechts aan de maan, als zij helder schijnend aan den 

hemel staat; en dit laatste ziet men slechts bij een heldere en schier 

onbewolkte lucht. Onderstellen wij nu, dat het over dag donker en 

regenachtig is. Komt er ’savonds in dien toestand geen verandering, 

dan blijft de maan achter ’t wolkenfloers verscholen en niemaud let 

op haar. Dringt dan daarentegen het maanlickt helder tot ons door, 

dan wordt de maan geprezen, die de nevelen verjaagd en het wolken- 

dek verscheurd heeft. En toch was het doordringen van het licht der 

maan niet meer dan een teeken, het bewijs dat de nevelen opgetrok- 

ken waren. 

Niet anders is het met den vermeenden invloed der rosse maan 

gesteld. Haar schijnsel is het weder, die de helderheid van het zwerk 

verraadt, doch deze niet te weeg brengt en evenmin de jonge plan- 

ten doodt.’ Het laatste is een gevolg van de uitstraling van warmte, 

die in zulke heldere voorjaarsnachten de aarde in sterke mate atkoelt. 

Het schijnen van de maan en het daarop volgend sterven van de 

planten, vallen het meest in het oog, en zonder aarzeling wordt het 

laatste als gevolg aan het eerste toegeschreven. Inderdaad zijn beide — 

het door de uitstraling van warmte bezwijken van de planten en het 

doordringen van het maanlicht tot de aarde — de gevolgen van 

dezelfde oorzaak, van de helderheid der lucht. 

(Slot volgt.) 
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Het is reeds een tal van jaren geleden, dat ik in den winter, bij 

het beklimmen van de marmeren trappen, die naar den ingang eener 

woning leidden, zeer regelmatige, fraaie figuren gevormd zag door 

het fijn verdeelde vuil, dat zich op de aantreden had afgezet. De aard 

dezer figuren deed dadelijk denken aan de vormen, die de bevroren 

vensterruiten des winters te zien geven. Bij nader onderzoek bleek mij 

dan ook, dat in de holligheden, die in het marmer door de menig- 

vuldige voetstappen waren veroorzaakt, zich water had verzameld, 

waarin fijn zand, slijk, enz. was bezonken; dat dit water des nachts 

was bevroren, het vuil door de aanschietende kristallen was wegge- 

schoven en bij het wederontdooïien was blijven liggen. Later heb ik der- 

gelijke verschijnselen, zelfs midden op effen straten, dikwijls waargenomen. 

Toen ik een viertal jaren geleden door TYNDALL, in zijn werk over 

het licht, een photographischen afdruk vond van zulk eene sliĳk- of 

bezinkselfiguur, speet het mij niet reeds vroeger mijne opmerking te 

hebben medegedeeld, De menschen vertellen over het algemeen nog 

veel te weinig de bijzonderheden, die zij in de natuur opmerken. Reeds 

dikwijls heb ik bij mij zelven die ondervinding opgedaan. 

Dezen winter werd, bij de vrij sterke en langdurige vorst, op nieuw 

mijne aandacht op bovengenoemd natuurverschijnsel gevestigd, en ik 

besloot toen te beproeven, of ik de fraaie iĳsfiguren niet door zulk 

een bezinksel blijvend kon maken. Een stuk glas werd met alkohol 

en krijtpoeder goed schoongemaakt, daarna volkomen horizontaal in 

de open lucht gelegd en er toen een laag water opgegoten, waarin 

doodekop (üĳzeroxyde, poliĳjstrood) was gemengd. Niet aanstonds was 

de uitkomst gewenscht. Al dadelijk bleek, dat men vooral zeer weinig 

van dit poeder in het water moet mengen, en het, wat niet gemak- 

kelijk is, over de geheele oppervlakte, door middel van een penseel, 

gelijkelijk moet trachten te verdeelen. Na eenige mislukkingen kwa- 

men de iĳsfiguren voortdurend sierlijk te voorschijn, en als men er nu 

geen ander genot van had, dan te zien, hoe langzaam en zeker de 
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richting der kristal-aangroeiing zich scherp begrensd in het roode poe- 
der afteekent, dan zou de moeite reeds dubbel beloond zijn. 

Maar op welke wijze moest ik nu het water verwijderen, en daarbij 
de zoo hoogst bewegelijke stofdeeltjes volstrekt niet van plaats doen 
veranderen? Herst bracht ik daartoe het bevroren glas in de warme 
kamer, legde het weder horizontaal, en hoopte alzoo, bij volkomen 
ANN LE) rust, het water te laten 

RNN SIN \ | verdampen, want het te 
verwijderen met een pipet 

was onmogelijk, dewijl er 

dan stroomingen in het 

vocht ontstonden, die het 

lichte poeder me&voerden. 

Die stroomingen waren in- 

tusschen, bij het ontdooien 

en daarop gevolgd verdam- 

pen, ook niet te vermij- 

den, daar er bijna geen 

glas is te verkrijgen, dat 

volkomen effen is; zelfs is 

dit niet het geval met het 

6 tot 7 millim. dikke spie- 

gelglas, dat ik bij mijne 

proeven gebruikte. Maar 

men zoekt vaak ver af, 

wat voor de voeten ligt. 

De ruiten bleven voortaan 

in de vrije lucht liggen, 

tot al het iĳs was verdampt, en nu was het doel volkomen bereikt. 

SNS 

NS SNN 

Het is werkelijk een verrassend gezicht, zoo’n blijvende figuur van 

gekristalliseerd water. Houdt men achter tegen het met stof bedekte 

glas een mat geslepen ruit, en ziet men door die glazen heen naar 

de heldere lucht, dan staat de teekening in al hare kracht en schoon- 

heid voor ons. 

Ik heb beproefd, of ook andere bezinksels dienst konden doen, en 

het bleek mij, dat zware poeders, zooals vermiljoen, niet door de krig= 

tallen werden weggeruimd, maar te sterk aan het glas kleefden; dit 

was het geval ook met andere verven zooals, zij gewoonlijk in de verf- 
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doozen voorkomen. Misschien was dit een gevolg ook van de gom of 

de suiker, die deze stukken verf bevatten; want toen ik bij het meng- 

sel van water en doodekop een weinig dextrine voegde, opdat het poe- 

der na de verdamping vaster aan het glas zou kleven, bleef bij het 

kristalliseeren het poeder op zijne plaats liggen. 

Eéne stof echter bleek er uitnemend voor geschikt te zijn, en wel 

de beenderenkool of het beenzwart. Men moet dit zoo fijn mogelijk 

stampen, dan door een lapje neteldoek stuiven, vervolgens het poeder 

met enkele druppels water in een kroesje zoolang wrijven tot men ver- 

zekerd is, dat alle deelen goed vochtig zijn, en ten laatste er meer 

water bijvoegen. Neemt men deze voorzorg van voorafgaande bevoch- 

tiging niet, dan drijft het poeder steeds op het water. Vooral moet 

het bezinksel weder in geen groote hoeveelheid gebruikt worden. De 

zwarte kleur heeft het voordeel, dat, door het matte glas bezien, de 

figuren sterker dan bij het parijzer-rood of de doodekop uitkomen. 

Opmerkelijk is het intusschen, dat bij het beenzwart de richting der 

kristalschieting meer volgens rechte, parallele lijnen plaats grijpt, er 

alzoo bundels worden gevormd, welke volkomen op houten binten gelij- 

ken, die ongeveer onder 60 graden op andere dergelijke balken indrin- 

gen, daardoor volkomen houtverbanden en soms teekeningen van vier- 

hoekige bakken vormen; want er is door die parallele lijnen werkelijk 

relief in gekomen. Zelden vormt dit poeder varens of veeren, of lange 

stengels met bloemen eraan, zooals de doodekop soms uitstekend te zien 

geeft (zie de figuur). Brengt men evenwel aan de kristalvorming beletselen 

in den weg, zoodat het beenzwart moeielijker kan worden weggeschoven, 

dat is, maakt men de oppervlakte, waarop de kristalliseering moet 

plaats grijpen, meer oneffen, dan treden er vormen van varens, vede- 

ren, dennenboomen enz. op, die, zonder overdrijving, de stoutste 

verbeelding overtreffen. Ik heb daartoe het vocht met beenzwart op 

platen van wit marmer gegoten, die wel gelijk afgeschuurd, maar niet 

gepolijst waren, en de teekeningen werden verrassend. De natuurlijke 

arceering brengt er een waar relief in. Het polijstrood kon daarvoor 

niet dienen; misschien zou dit wel het geval zijn geweest, indien het 

marmer gepolijst ware geweest. 

Het is mij verder gebleken, dat het aanbeveling verdient, het glas, 

het marmer en de vochten met poeders, alvorens ze in de open lucht 

te brengen, de temperatuur van de warme kamer te doen aannemen. 

Laat men toch de dragende stoffen, glas of marmer, bij strenge kou 
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buiten liggen, dan heeft de kristalliseering te snel plaats. Op gesati- 

neerd papier verkreeg ik niets; de papiervezels geraakten door het vocht 

los, misschien ook werd de lijm week en het gevolg daarvan was, dat 

het bezinksel niet bĳ de kristalliseering van plaats veranderde. De 

verwarmde marmertegels hadden in hun nadeel, dat zij te lang de 

verdamping van het vocht deden aanhouden, waardoor de waterlaag 

somtijds te dun werd. 

Ik moet er nog bijvoegen, dat het noodig is, de buitenliggende pla- 

ten glas of marmer op eenigen afstand te overdekken, opdat er geen 

stof of ijzel op het water neervalle, waardoor aan de oppervlakte en 

niet aan de randen der vochtlaag de vastwording begint. Ten einde 

het afvloeien van het water te beletten, kan men een smalle strook 

van het glas aan den buitenomtrek met een weinig vet bestrijken. 

Een vijf of zestal der kristalfiguren zijn welwillend genoeg door 

den iĳverigen en bekwamen photograaf KORFMACHER te dezer stede ge- 

photographeerd. Hij verklaart zich bereid, om kleinere exemplaren er 

van op glas te maken en ze tegen matigen prijs af te leveren. Deze 

kunnen dan uitstekend dienst doen in de tegenwoordig zoo doeltref- 

fend ingerichte vergrootingswerktuigen of tooverlantarens. Bij gebruik 

van kalk of kolenlicht, kan men dan voor een talrijk publiek, onder 

eene sterke vergrooting, de kristalfiguren op een scherm zichtbaar maken. 

Bij voortgezette proefneming, verandering van bezinksels, van opper- 

vlakken, dikte der vochtlaag, enz. kan wellicht over de kristalvor- 

ming meer licht opgaan. Dat de moleculen bij het kristalliseeren in 

een polairen toestand verkeeren, wordt vooral bij de rechtlijnige figu- 

ren duidelijk zichtbaar uit de afstooting en aantrekking, waarop som- 

mige deelen heenwijzen. 

Er is nog een ander denkbeeld bij mij opgerezen. Het bezinksel, dat 

altijd eenige verhevenheid bezit, door middel van een gegomd of ver- 

nist papier van het glas over te nemen, mocht mij niet gelukken. 

Hoe zwak het ook aan het glas hecht, die aanhechting is nog altijd 

te sterk, om bij het wegnemen van het papier al het stof het glas 

te doen verlaten. Het komt mij echter voor, dat op het glas, dat met 

figuren is bedekt, fraai genoeg om ze blijvend te maken, een looden 

plaat zou kunnen worden gedrukt, die dan zeer zuiver de geringste 

verhevenheden in zich als verdiepingen zou opnemen; van die looden 

plaat kon men een galvanoplastischen afdruk van koper doen ontstaan, 

welke de figuren dan verheven bevatte, en eindelijk zou men langs 
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denzelfden weg op deze laatste een plaat kunnen laten aangroeien, 

die weder verdiepte figuren bezat; deze zou dan geschikt zijn, om ze 

voor koperdruk te gebruiken. Bij gebruik van verschillende verven zou 

het langs dien weg mogelijk worden, om naast het marmerpapier ook 

kristalpapier in den handel te brengen. Reeds 10 à 12 jaar geleden 

verscheen er kristallisatiepapier. KUHLMANN te Rijssel maakte zich daarin 

zeer verdienstelijk. Hij liet verschillende zoutoplossingen, met een wei- 

nig dextrine vermengd, op ijzeren of stalen platen kristalliseeren, legde 

daarop een looden plaat, en voerde die beide tusschen de pers- of 

drukrollen door. De teekening was dan in het lood afgedrukt. Hij 

liet ook onmiddellijk op het papier «ommige zouten kristalliseeren, 

bijvoorbeeld op dat voor visitekaartjes bestemd. Men werd intusschen 

indertijd gewaarschuwd voor het gebruik van dit papier, daar er voor 

de gezondheid schadelijke stoffen op voorkwamen. Ik had geen gele- 

genheid, om het water op metalen platen te laten bevriezen. In elk 

geval waren het tot hiertoe slechts de figuren door zoutkristallen ver- 

kregen, die men afdrukte. Dat het reeds met gekristalliseerd water 

is beproefd, geloof ik niet. Bij zoutkristallen moest men den vorm 

van het kristal zelf afdrukken. Dit zou bij ijskristallen, naar ik meen, 

niet kunnen geschieden, daar de, ten gevolge der drukking ontwikkelde 

warmte, de iĳjsfiguur zou doen smelten. Zooveel is zeker, dat dit werk 

bij de iĳskristallen zou moeten geschieden in eene kamer of ruimte: 

die een temperatuur bezat ver beneden het vriespunt. De door mij 

aangegeven wijze van werken heft dit bezwaar op. 

Ik twijfel er niet aan, of in de porceleinfabrieken zou men, na het 

eerste bakken, op daartoe geschikte voorwerpen een laagje water kun- 

nen gieten, vermengd met een poeder, dat specifiek zwaarder is dan 

water en bestaande uit de verven, die men bij het porcelein schilde- 

ren of kleuren gebruikt, vervolgens dat vocht door natuurlijke of 

kunstmatige afkoeling kunnen doen bovriezen en de figuren bij een 

tweede bakken kunnen inbranden. 

Ik hoop door deze korte mededeeling velen een middel te hebben 

verschaft, om de natuur, in eene harer liefelijkste en bevalligste krachts- 

uitingen of gewrochten, op eene eenvoudige wijze te kunnen gadeslaan. 

Nijmegen, 7 Febr. 1880. 

De Uitgever was welwillend genoeg, om een der gezonden photographieën in houf 

te doen snijden. Ik ben hem daarvoor dankbaar. vo DB. 



METALLOTHERAPIE. 

Er hebben sedert eenigen tijd, te Parijs, in het hospitaal la Salpé- 

trière, en ook elders, zonderlinge proefnemingen plaats op eene ziekte, 

die meestal bij zenuwachtige (hysterische) vrouwen, zelden bij mannen 

voorkomt, namelijk eene halfzijdige gevoelloosheid, hemt-anesthesie. Is 

de ziekte tot den hoogsten trap gekomen, dan heeft de lijder of lijde- 

res geen het minste gevoel meer in de eene zijdê van het lichaam ; ook 

oogen en ooren weigeren hunnen dienst. Brengt men nu eenig punt 

van die zijde in aanraking met een metaal, dan verdwijnt de ziekte, 

als door betoovering, na eenige minuten; het eerst wordt het lichaams- 

deel dat met het metaal in aanraking is, wederom gevoelig en allengs 

volgen de verwijderde deelen; eindelijk ziet het oog en hoort het oor 

weder. Daarbij neemt echter de gevoeligheid van de andere lichaams- 

zijde even gelijkmatig af. Verwijdert men het metaal, dan keert het 

gevoel in deze zijde weer terug, terwijl het in de oorspronkelijk zieke 

zijde weder verdwijnt. Op sommige lijders oefenen alle metalen dien 

invloed uit, op andere alleen een of twee metalen, b.v. goud of zink, 

koper of ijzer, maar deze bijzondere werking van zekere metalen blijft 

altijd gelijk, ook wanneer de ziekte jaren duurt. 

Geen wonder dat deze zonderlinge waarnemingen aanvankelijk wei- 

nig geloof hebben gevonden, en zelfs nu nog zijn er, die van meening 

zijn dat zij aan opzettelijke misleiding moeten worden toegeschreven, 

in weerwil dat eene commissie uit de Société de Biologie er zich mede 

heeft bezig gehouden en verklaard, dat zij zich van de waarheid der 

waargenomen verschijnselen op verschillende wijzen overtuigd heeft. 

Nu onlangs heeft Professor Mm. scuirr zich opzettelijk tot een onder- 

zoek der zaak naar Parijs begeven, en in la Salpótrière is hem door 

de professoren CHARCOT en VULPIAN daartoe overvloedige gelegenheid 

gegeven. Later kon hij, in Zwitserland terug gekeerd, dit onderzoek 

ook daar op eenige patienten voortzetten. Hij gaf van zijne proefnemin- 
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gen een uitvoerig verslag in eene vergadering van het Deutsche Natur- 

forscher- Verein, in September 1879 te Baden-Baden gehouden. Dit ver- 

slag is ook afgedrukt in de Bibl. unw. Archives Suisses phys. et natur., 

15 Janvier 1880, p. 45. 

ScHIFF overtuigde zich op verschillende wijzen, die ons volkomen 

afdoende voorkomen, dat de onderzochte patienten geenerlei bedrog 

pleegden, en van de waarheid der verschijnselen, zoo als zij hierboven 

kortelijk geschetst zijn. Doch hoe dezen invloed van metalen op het ze- 

nuwstelsel te verklaren? Hier, erkent scuirr, staan wij voor een on- 

opgelost raadsel. De eenige hypothese die, hoe zwak ook, hem voor- 

kwam een nader onderzoek te verdienen, is de volgende. 

Wij kannen ons den zenuwstroom bezwaarlijk anders voorstellen dan 

als een soort van moleculaire beweging, eene voortplanting van tril- 

lingen. Ter andere zijde is hetgeen wij warmte noemen niet anders 

dan een trillingstoestand der moleculen die de lichamen samenstellen. 

Nu weet men uit de leer van het geluid, dat zekere bepaalde trillingen 

andere bepaalde trillingen kunnen te voorschijn roepen, en zoo zoude 

het kunnen zijn dat de trillingen der moleculen van zekere metalen 

de zenuwmoleculen in trillende beweging brachten, terwijl die van an- 

dere metalen, welke een anderen rythmus hebben, dat niet vermogen. 

Is dit zoo, dan is het waarschijnlijk dat nog andere trillingen dan die 

der warmtetrillingen van de metalen de gevoelloosheid vermogen op 

te heffen. 

Werkelijk bevond hij dat een stroom van warm water (58 —59°C.) 

hetzelfde uitwerksel had. 

In de tweede plaats deed hij eenige proeven met magneeten. De proe- 

ven met het werktuig van Hvaurs hebben het bewijs geleverd, dat daarin 

moleculaire trillingen plaats grijpen. Crarcor te Parijs en MAGGIORANI 

te Rome hebben reeds bevonden, dat, terwijl ijzer en andere metalen 

met de huid der patienten in onmiddellijke aanraking moeten worden 

gebracht, een magneet daarentegen reeds op zekeren afstand werkzaam 

is. Scmrirr vond dit bevestigd. Nu onderzocht hij in hoeverre zich de 

trillingen van een magneet langs een draad van een ander niet-mag- 

netisch metaal, zink, waarvan men zich vooraf overtuigd had dat de 

patient er niet gevoelig voor was, konden worden voortgeplant. Dit ge- 

lukte, zelfs met draden van 10 meters lang, aan het eene einde be- 

vestigd aan een zinken beker, gehuld in een zijden zakdoek, die de 

patient in de hand hield, en waarvan het andere einde, zonder dat 
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de patient het wist, door nederdrukking van een klem, met den mag- 

neet kon worden verbonden. De hemi-anesthesio week, des te langza- 

mer echter naarmate de afstand van den magneet grooter was. 

Vervolgens wendde hij den galvanischen stroom aan en wel in den 

vorm dien FARADAY den elektrotonischen heeft genoemd, waarbij een 

stroom wordt opgewekt in een secundaire spiraal, die een daarbinnen 

bevatte maar daarvan geïsoleerde spiraal, waardoor de primaire stroom 

gaat, omgeeft. Met de seeundaire spiraal was, op dezelfde wijze als 

in de vorige proef, een zinken draad verbonden van 10 meters lengte, 

die in verband stond met een zinken kroes, welke, omgeven van een 

zijden zakdoek, door den patient in de hand werd gehouden. Ook nu 

herstelde zich het gevoel in de zieke lichaamshelft na 18 tot 20 mi- 

nuten, doch alleen dan wanneer de spiralen uit zeer dik draad be- 

stonden. 

Eindelijk heeft hij ook nog verscheidene proeven genomen met ver- 

schillende inrichtingen, waardoor langs mechanischen weg elkander zeer 

snel opvolgende trillingen konden worden opgewekt en aan de huid 

der zieke lichaamshelft medegedeeld. Een dier werktuigen was het pas 

door KRONECHER uitgevonden tooninductorium, dat door den voortge- 

brachten toon het getal der trillingen in ééne seconde doet kennen. 

Het bleek dat door trillingen die van 7000 tot 21.800 per seconde 

verschilden, het gevoel in de huid en het gezichtsvermogen in de zieke 

lichaamshelft terugkeerden, maar dat trillingen van 2000 per seconde 

dit niet te weeg brachten. 

Door deze proeven van scuirr is althans het bewijs geleverd dat 

zekere trillingen, die aan de huid worden medegedeeld en zich van daar- 

uit kunnen mededeelen aan het zenuwstelsel, de hemi-anesthesie kun- 

nen opheffen, evenals metalen dit ook kunnen doen. Of daarmede ook 

de zonderlinge invloed der laatste verklaard is, is eene andere vraag, 

die scmirr zelf aarzelt toestemmend te beantwoorden. 

HG. 



DE AEOLUS-HARP. 

Gewoonlijk wordt aangenomen dat de trilling der snaren van de 

Aeolus-harp plaats grijpen in een vlak dat evenwijdig is aan de richting 

des winds, en in overeenstemming hiermede stelt men zich voor, dat 

de werking des winds in een wrijving bestaat, geheel als die van een 

strijkstok. Lord rAyLeyan koesterde twijfel aangaande de juistheid dezer 

verklaring en nam daarom de volgende proef. 

Een krachtig onder een schoorsteen brandend vuur werd in dier 

voege met een uit hout en papier samengesteld scherm omgeven, dat 

de lucht slechts toegang had door een soort van buis, die 26 duim 

lang en 4 duim breed was. In het midden daarvan was een snaar 

gespannen. De sterkte van den trek kon geregeld worden. Om de 

beweging der snaar zichtbaar te maken, was daarop met was een zil- 

veren bolletje vastgekleefd, waarin zich een op gepaste wijze geplaatst 

licht weerkaatste, dat door een verrekijker kon worden waargenomen. 

Het bleek nu dat de baan van het lichtpunt nagenoeg rechtlijnig en 

vertikaal was, zoodat de trilling dwars door den wind geschiedt. Som- 

tijds was de baan werkelijk elliptisch, met de groote as in vertikale 

richting. 

In stillen nacht en bĳ een regelmatig brandend vuur is de toon 

dikwijls langen tijd standvastig, maar hij is uiterst gevoelig voor de 

geringste verandering in den trek. Bens was het niet mogelijk eene 

verwijderde deur zoo zacht te openen, dat de toon niet afgebroken 

werd, die zich echter na eenige seconden, nadat de deur gesloten was, 

weder liet hooren. Een stuk papier, zoo groot als de hand, geworpen 

op het zonder vlam brandende vuur, veranderde den trek dadelijk 

zoozeer, dat de toon ophield, doch weder aanving zoodra de door de 

verbranding gevormde warme gassen in den schoorsteen waren opge- 

trokken. Het is niet de ontoereikende kracht des winds maar zijne 

onregelmatigheid, die oorzaak is dat de in de opon lucht geplaatste 

aeolus-harp dikwijls geen tonen geeft. (Phil. Mag. March., 1879, p. 161.) 

HG. 



GEHOOR VAN EEN WESP, 

Dat vele insekten het vermogen bezitten om geluiden waartenemen, 

mag men met groote waarschijnlijkheid, zoo geen zekerheid, besluiten 

uit hun vermogen om geluiden voorttebrengen, al bestaat er dan nog 

veel twijfel omtrent de deelen die als gehoororganen functioneeren. 

Een zeer sprekend voorbeeld van een insekt dat hoort, is medege- 

deeld door den heer ALFRED SIMSON. Het betreft een soort van wesp 

in Zuid-Amerika, door de inlanders in de streek van de Guayaquill- 

rivier cubo geheeten, en die zeer gevreesd is om haar steek, die sterke 

pijn en zwelling en zelfs koorts te weeg brengt. Deze wesp maakt haar 

nest hoog in palmboomen langs den oever, en het is bij de inlanders 

wel bekend, dat het gevaarlijk is in de nabijheid van zulk een boom 

een hard geluid te maken, b. v. te schreeuwen. De heer srMsoN zegt 

de waarheid hiervan dikwijls bevestigd te hebben gevonden, door op 

een veiligen afstand een scherp fluitend geluid te maken. Het onver- 

anderlijk gevolg was steeds dat al de wespen in verwarring en bliĳk- 

bare boosheid uit het nest vlogen. (Nature, 19 Sept. 1876). 

HG. 

AZOKLEURSTOFFEN. 

Gelijk men weet, wordt de meekrap als verfstof geheel verdrongen 

door de kunstmatig bereide alizarine, waarvan de grondstof, het 

anthracen, uit steenkolenteer getrokken wordt. Thans is ook de coche- 

nille op weg van vervangen te worden door twee andere kleurstoffen» 

het eylidin-ponceau en het aylidin-scharlaken, die beide aan een andere» 

mede in den steenkolenteer in groote hoeveelheden voorkomende grond- 

stof, het xylol, ontleend worden. Deze, met nog andere kleurstoffen, 

tropacoline, chrysoidine e. a., die alle door verschillende bereidingen 

uit het vroeger nuttelooze xylol verkregen worden, en waarvan men 

de eerste ontdekking aan den heer p. errms verschuldigd is, zijn thans 

in den handel onder den algemeenen naam van “Azokleurstoffen” bekend. 
” 

HG, 



DE METHODE DER NATUURWETENSCHAP 
DOOR 

_ Dr. J. EE. ENKLAAR. 

(Vervolg en slot van bladz, 248.) 

HI, 

Nu wij de methode der natuurkunde in haar verschillende vormen 

hebben leeren kennen en waardeeren, nu wij overtuigd zijn, dat elk 

onderzoek der natuur, hetwelk haar strenge leiding mist, met on- 

vruchtbaarheid geslagen is, vragen wij onwillekeurig naar de uitge- 

strektheid van haar rechtsgebied. Heeft zij ook op het gebied der 

geestelijke wetenschappen het recht zich op te werpen als de eenige 

leidsvrouw, die den weg naar de waarheid wijzen kan? Moet de ge- 

schiedvorscher, de rechtsgeleerde, de beoefenaar der godsdienstweten- 

schap zich geheel aan haar leiding toevertrouwen? Met het oog op 

ons onderwerp mag een vraag als de bovenstaande niet geheel onop- 

gemerkt voorbijgegaan worden. 

Toch kan bij een vraagstuk van zooveel diepte en omvang, van een 

eenigszins volledige behandeling hier geen sprake zijn. Het volgende 

verlangt dan ook niet meer te wezen dan een poging om de overtui- 

ging te wekken, dat ook de beoefenaars der geestelijke wetenschappen 

op eigen bodem de natuurkundige methode met voordeel aanwenden 

kunnen. En wat dit zegt beseft ieder, die een oog heeft voor de sa- 

mengesteldheid der geestelijke verschijnselen, waarbij die der stoffe- 

lijke natuur eenvoudig genoemd moeten worden. 

Tegenover de geestelijke wereld, dat bonte onophoudelijk van kleur 

verschietend, van teekening wisselend mozaïek van verschijnselen , door 

17 
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zedelijke, verstandelijke en physische invloeden gewerkt, staan wij als 

toeschouwers. De veelheid en de onafzienbare verwikkeling der elemen- 

ten, die dit groot geheel samenstellen, overstelpt ons. Hén gedachte 

neemt ons geheel in bezit. Is het mogelijk dien chaos door de macht 

van ons waarnemen en denken in een geordend geheel, in een kos- 

mos te herscheppen? Velen leggen het hoofd in den schoot, met de 

verklaring: “hier voert de wet der causaliteit den scepter niet! Elke 

poging, om die verschijnselen door den band van oorzaak en gevolg 

samen te ketenen, is iĳdel streven, krachtsverspilling, niets meer!” 

Heb ik te veel gezegd, luister naar MODDERMAN, een geleerde, die als 

eriminalist juist op dit gebied veel gezag heeft, en die aan de onbe- 

perkte geldigheid van de causaliteits-wet gelooft. 

“De statistiek,’ zoo spreekt hij, “leert, dat de cijfers der misdrij- 

ven met bijna ongeloofelijke regelmatigheid jaarlijks terugkeeren. En 

niet alleen ten naastebij de totaalcijfers, maar evenzeer de numerieke 

verhoudingen tusschen de onderscheiden hoofdsoorten, tusschen de sexen 

en leeftijden der misdadigers. Wat leiden wij hieruit af? Wellicht dit, 

dat de individüeele verantwoordeliĳjkheid wegvalt, dat een zekere hoe- 

veelheid misdrijven is een fataliteit, waartegen de mensch onmachtig 

is? Juist het tegendeel, Bepaaldelijk dan, als men de wet der causa- 

liteit ook in de zedelijke wereld erkent, treedt de toerekenbaarheid in 

het volste licht en voelt men zich tevens gedrongen het kwaad in de 

wortels aan te tasten. Maar wèl leiden èn de bedoelde regelmatigheid 

èn de afwijkingen, die zich vertoonen, wanneer in den algemeenen 

maatschappelijken toestand plotseling merkbare verandering plaats vindt, 

èn, in verband met een en ander, de studie van de levensgeschiedenis 

van misdadigers, tot een andere gevolgtrekking: deze, dat de honder- 

den, ja duizenden, meer of min, verwijderde oorzaken der misdrijven 

samenhangen met alles wat in de maatschappij is, leeft en werkt; en 

dat alle kwalen, alle onvolkomenheden, die in de maatschappij gevon- 

den worden, hetzij van zedelijken, hetzij van intellectueelen, hetzij 

van stoffelijken aard, dat die alle, zonder eenige uitzondering, een plaats 

bekleeden onder de oorzaken der misdrijven. En wat volgt hieruit? 

Dit, dat den hoofddader de gansche maatschappij als medeplichtige 

ter zijde staat” ! 

L De eenheid der wetenschap en het recht van het ideaal. Feestrede op den 304den 

Jaardag van de Leidsche Hoogeschool, 8 Februari 1879, uitgesproken door den Rector- 

Magnificus Mr. A. ‚ J. MODDERMAN, bladz. 21, 
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Is bĳ zulk een samengesteld geheel van verschijnselen ingrijpen van 

den mensch, uit zijn verband nemen en weder samenvoegen, in één 

woord proefnemen, al kon het met volle vrijheid gedaan worden, on- 

mogelijk, de inductie bij bloote optelling vindt ook hier een terrein, 

waar zij haar kracht kan beproeven. Reeds lang heeft zij, onder den 

naam van statistiek, met het ontginnen van het veld een begin ge- 

maakt. Om een enkel voorbeeld te noemen, herinner ik slechts aan 

den veelomvattenden arbeid van den bekenden statisticus GUERRY, 

een geleerde, dien de Fransche Academie van Wetenschappen met haar 

eereprijs bekroonde. Zijn werk bevat een vergelijkende statistiek van 

verschijnselen op zedelijk gebied in Engeland en Frankrijk. Gurrry heeft 

niet alleen de verschillende misdaden gerangschikt en hun graad door 

cijfers uitgedrukt, hij heeft ze ook in kaart gebracht. Zijn atlas bestaat 

uit veertien kaarten, waarop verschillende kleuren de aandacht trekken. 

Elke kleur duidt een bepaald soort van misdaad aan, en de donker- 

heid van den tint, die bovendien door cijfers nog nauwkeuriger wordt 

aangegeven, doet den graad van misdadigheid kennen. Aan den atlas 

is nog een blad toegevoegd, waarop door kromme lijnen wordt aan- 

geduid op welke wijze de neiging tot misdaad met den leeftijd toe- 

neemt. 

Het is een groote verdienste van GUERRY, dat hij zich zooveel mo- 

gelijk van het maken van gevolgtrekkingen onthouden en alleen het 

verzamelen en rangschikken van feiten zich ten doel heeft gesteld. 

Als de statisticus volharding en zelfbeheersching blijft uitoefenen, 

wordt hij soms beloond met een algemeenen regel, een verrassend ver- 

band tusschen verschijnselen, dat door zijn cijfers heen schemert. Het 

is de aankondiging van een nieuwe natuurwet, die gevonden zal wor- 

den; het is de eerste straal der zon, die de bedekkende wolken door- 

boort, de voorbode van haar verschijnen in onbenevelden glans. Zulk 

een genot heeft de statisticus gesmaakt, die het eerst in zijn cijfers 

gelezen heeft, dat de afschrikkende kracht der straf in hooge mate 

afhankelijk is van haar zekerheid, dat haar zwaarte daarentegen geen 

invloed heeft op de veelvuldigheid der misdrijven. 

De statistiek, hoewel als wetenschap reeds ruim één eeuw tellend, 

is nog te jong, om op groote uitkomsten te kunnen wijzen. Dat zij 

naar het laatste niet met onstuimigheid streeft, is haar glorie; het is 

het bewijs, dat zij haar roeping begrijpt, een waarborg voor betrouw- 

baarheid, als zij eens met algemeene stellingen in het licht treedt. 
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Wat zij reeds verkregen heeft is dit: de zekerheid, dat er op geeste- 

lijk even goed als op stoffelijk gebied algemeene wetten bestaan. Wilt 

gij bewijzen, sla “The history of civilisation”, het beroemde werk van 

BUCKLE op. Zijt gij dan nog niet voldaan, raadpleeg de talrijke bron- 

nen, waarnaar hij u verwijst. Maar gij zult overtuigd worden, als hij 

u mededeelt, dat o.a. de zelfmoord, een daad die meer dan iets anders 

van veranderlijke willekeurige persoonlijke beweegredenen afhankelijk 

schijnt, met de grootste regelmatigheid en volgens vaste wetten ge- 

schiedt; als hij u uit de cijfers laat zien, dat te Londen jaarlijks on- 

geveer 240 personen zelve een einde aan hun leven maken, en dat dit 

cijfer onder den invloed van tijdelijk werkende bijkomende oorzaken 

slechts een geringe wisseling ondergaat, en in verband met andere 

soortgelijke uitkomsten bewijst, dat bij een bepaalden toestand der 

maatschappij een bepaald aantal menschen zich zelf van het leven be- 

rooven moet. ! 

Doch niets is meer verrassend, niets is meer geschikt om het geloof 

aan het bestaan van vaste wetten ook in de geestelijke wereld voor 

altijd in ons te vestigen, dan de volgende statistische opgaven, even- 

eens door BUCKLE vermeld. “De postbeambten te Londen en te Parijs,” 

zoo schrijft hij, “hebben ons onlangs mededeeling gedaan van het 

aantal brieven, die uit vergeetachtigheid door de schrijvers zonder adres 

verzonden wordt; en wanneer men den invloed van enkele bijzondere 

omstandigheden in rekening brengt, vindt men jaar in jaar uit dezelfde 

cijfers. Elk jaar vergeet hetzelfde aantal schrijvers van brieven deze 

eenvoudige handeling; zoodat wij inderdaad voor elke volgende tijd- 

ruimte voorspellen kunnen, hoe groot het aantal zal wezen van hen, 

die in deze onbeduidende en schijnbaar toevallige zaak blijken van ge- 

dachteloosheid zullen geven.” * 

Waarlijk, na het voorafgaande zullen wij ons niet meer verwonderen, 

dat uit de cijfers gelezen wordt, dat het aantal huwelijken, dat gesloten 

\ HeNRY THOMAS BUCKLE'S “Geschichte der Civilisation in England’, Deutsch von 

A. RUGE, 1ster Band, S. 25. (Wij kunnen slechts over deze vertaling beschikken.) 

Hij, die zich overtuigen wil van het wettelijke van talrijke schijnbaar toevallige ver- 

schijnselen, die het leven van den mensch in den maatschappelijken toestand aanbiedt, 

leze vooral de verschillende geschriften van den vóór eenige jaren overleden Brusselschen 

hoogleeraar QUETELET, zijne Anthropométrie ou mésure des différentes facultés de 

homme, e. a. 

32 T, a. p. 1ster Band, S. 29, 
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wordt, van den prijs der levensmiddelen afhangt; en de invoering der 

erinoline op de veelvuldigheid der kindermoorden grooten invloed heeft 

uitgeoefend. 

Buckre was echter geenszins tevreden er met nadruk op gewezen te 

hebben, dat ook op geestelijk gebied algemeene wetten bestaan, dat 

daar volgens de natuurkundige methode met gegrorde hoop op slagen 

gearbeid kan worden; hij wilde die wetten zelve uit de feiten opdelven 

en aan het licht brengen. 

Een grootsche gedachte voorwaar, den veel omvattenden geest van 

een BUCKLE ten volle waardig ! 

Eeuwen lang hadden de geschiedvorschers het leven der volken be- 

spied; duizenden feiten omtrent de stoffelijke welvaart, de zeden en 

gewoonten, de idealen, die in de kunst hun uitdrukking vonden en 

waarvoor met opoffering van goed en bloed werd gestreden, stonden 

in de rollen der historie geboekt. Reizigers hadden alle landen door- 

kruist, van het iĳzige Noorden tot daar waar de tropische zon haar 

gloeiende stralen schiet; landen en zeeën, planten, dieren en menschen 

waren in lijvige boeken beschreven. En dit alles, wat was het meer 

dan statistiek, feiten zonder verband! Maar welk een statistiek! Welk 

een onuitputtelijke voorraad van bouwstof! Hij zou die feiten verbin- 

den, de wetten opsporen, die ze beheerschten, en ze tot een weten- 

schap verheffen, die de ontwikkeling der menschheid als een doorloopende 

keten van oorzaken en gevolgen helder in het licht zou stellen. 

De natuurkundige schudt bedenkelijk het hoofd, als hij zulk een ar- 

beid van de methode zijner wetenschap ziet eischen. Hoezeer hij ook 

een streven in deze richting moge toejuichen, hij kan de gedachte niet 

onderdrukken, dat BuckLe spoedig gedwongen zal worden zijn leids- 

vrouw, de natuurkundige methode, verre achter zich te laten en zijn 

eigen gesternte te volgen. Zou de langzame doch vaste tred der eer- 

ste, haar telkens stilstaan en opmerken, haar afwachten totdat zich 

als van zelf uit de windselen der feiten de wetten los zullen maken, 

haar afkeer van persen en wringen, om op eens de geheele waarheid 

uit de stof te voorschijn te brengen — zou dit alles een onstuimig voor- 

uit strevenden geest als dien van BUCKLE op den duur kunnen boeien? 

Inderdaad zou hij dan ook zeer dwalen, die in den geheelen arbeid 

van den Engelschen geleerde een zuivere toepassing der natuurkundige 

methode wilde zien. Met forsche hand greep hij dikwijls de feiten en 

drukte ze in de vormen van geliefkoosde denkbeelden, die lang te vo- 
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ren onherroepelijk vastgesteld waren. Dikwijls was hij een generaal, 

die zijn soldaten in slagorde stelde naar een vooraf beraamd plan. 

Toch behoeft Buckre in den regel zelfs daar, waar hij zegt deductief 

te werk te zullen gaan, van de zijde der natuurkundigen over zijn 

methode geen woord van afkeuring te verwachten. 

In het tweede deel van zijn werk, waarin hij verklaart de deductie 

aanmerkelijk te zullen versterken, plaatst hij eenige algemeene stellin- 

gen op den voorgrond; wij lezen daar: 1° de vooruitgang van het men- 

schengeslacht is afhankelijk van de mate, waarin kennis verkregen en 

verspreidt wordt; 2° een tijdperk van onderzoek wordt door twijfel- 

zucht voorafgegaan; 3° intellectueele waarheden ontwikkelen zich snel- 

ler dan moreele; 4° de hoofdvijand van de beschaving is de geest van 

voogdijschap, d.i. de meening, dat de aangelegenheden der menschen 

stap voor stap door staat en kerk geleid en bestuurd moeten worden. 

Zulke stellingen kunnen met de hypothezen der natuurwetenschap op 

één lijn geplaatst worden. Dat BuckrE ze terstond voor waarheden uit- 

geeft, en dus met het algemeene begint te handelen zooals de natuur- 

kundige er mede pleegt te eindigen, is meer een schijnbaar dan een 

werkelijk verschil. Want hij ontspint nu geen lange reeksen van sluit- 

redenen, maar wendt zieh onmiddellijk tot de feiten; zij zijn de kern 

van zijn betoog, de vaste grondslag zijner denkbeelden. Met een vin- 

gerwijsing op de in aantocht zijnde feiten wordt van den lezer instem- 

ming gevraagd. Weldra vernemen wij tal van bijzonderheden uit de 

geschiedenis van de voornaamste volken van Europa, naar tijdsorde 

gerangschikt en verbonden tot een afgesloten geheel; bijzonderheden, 

die betrekking hebben op de sociale toestanden, op de litteratuur, op 

de wetenschap, ja op alles, waarin de menschelijke geest zich geuit 

heeft. Hij laat ons zien, dat al deze verschijnselen, hoewel in de meest 

verschillende omgeving zich vertoonend, zeer begrijpelijk worden, als 

zij in het licht der genoemde stellingen beschouwd, als zij als de open- 

baring opgevat worden der wetten, in die stellingen opgesloten. De 

ruime plaats, aan de waarneming en beschrijving van het individueele 

toegekend, de groote beteekenis, die er aan gehecht wordt, stempelen 

BUCKLE's arbeid tot eon belangwekkende poging om op het gebied der 

geestelijke wetenschappen de natuurkundige methode toe te passen. De 

laatste toch en die der bespiegelende wijsbegeerte verschillen niet daarin, 

dat het denken bij beiden op andere wijze geschiedt. Geen natuuron- 

derzoek zonder voorafgaande onderstellingen, En zijn de laatsten geen 
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algemeene gedachten, door redeneering bij analogie, associatie van denk- 

beelden, intuïtie of hoe ook gevormd? Worden er geen gevolgtrekkin- 

gen uit afgeleid? En zegt de natuur ooit meer dan dit: gij hebt goed 

of slecht gedacht? Doch het bijzondere heeft voor beide methoden een 

geheel verschillende beteekenis. Voor den natuurkundige is het de toets- 

steen van elke gedachte, die onafgebroken gebruikt wordt; voor hem 

is het individueele het eenige, dat in staat is, op zijn gedachten den 

stempel der waarheid te drukken. De weelderigheid van het denken 

beteugelen, geleidelijk en behoedzaam de denkbeelden in omvang en al- 

gemeenheid doen toenemen, rusteloos waarnemen boven alles, dat is 

zijn leuze. De bespiegelende wijsgeer schakelt reeksen van begrippen 

aan elkander en verbindt ze tot een afgerond stelsel, waarin alles een 

plaats vindt. Eerst als dit in alle deelen is afgewerkt, en de denker 

ten eenenmale ongeschikt is geworden om onpartijdig waar te nemen, 

wendt hij zich tot de bijzondere gevallen, die dan in het systeem wor- 

den gewrongen. 

Ook Buokre heeft die klippen niet altijd weten te ontzeilen, en dit 

komt mij voor de zwakke zijde van zijn geheelen arbeid te zijn. Tal 

van denkbeelden woelen in zijn brein. De wetenschap is zijn eenige 

liefde, van haar alleen verwacht hij heil voor de menschheid, den in- 

vloed van zedelijke waarheden acht hij gering, de geestelijkheid heeft 

zijn diepe verachting. Zijn hartstochtelijke krachtige persoonlijkheid, 

zijn rijkdom aan gedachten belagen zijn onpartijdigheid. 

Aan een juist inzicht in de natuurkundige methode ontbreekt hef, 

hem niet; men leze slechts wat hij schrijft, waar hij de metaphysici ! 

de les leest. “Alles, wat wij thans weten, is geleerd door de studie 

der verschijnselen, van welke men alle toevallige storingen verwijderd 

en zoo de wet als klaarblijkelijke rest overgehouden heeft. En dit kan 

slechts geschieden door zoo talrijke waarnemingen, dat de storingen 

geëlimineerd, of door zulke fijne proeven, dat de verschijnselen geïso- 

leerd worden. Een van deze voorwaarden is noodzakelijk voor alle in- 

duetieve wetenschappen, maar de beoefenaar der metaphysica onder- 

werpt zich aan geen van beiden.” ? 

tl BuckrE noemt hier metaphysici de geleerden, die wij den naam van psycho- 

logen of beoefenaars der zielkunde zouden geven. Hij verwijt hun niet, dat zij deductief 

te werk gaan, maar dat hun inductie niet deugt, 

2 Ta p. S. 134, 
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De lezer veroorlove mij, na alles wat over BUCKLE in verband met 

ons onderwerp gezegd is, een enkele proeve te geven van zijn methode. 

Wij kiezen dan een plaats uit zijn lijvig boek, waar hij voor den na- 

tuurkundige het meest overtuigend is; d.i. waar hij den invloed na- 

gaat, dien de natuur op den mensch heeft. Zijn ongeloofelijk groote 

kennis, zijn fijn gevoel voor analogie, zijn ongewone geschiktheid om 

feiten te verbinden, konden hier het ontoereikende der bouwstof in vele 

opzichten vergoeden. Zijn werk is een profetie voor de toekomst. Het 

geeft ons een voorgevoel van hetgeen in later eeuwen de natuurkundige 

methode, over meer en beter geordende feiten en over wetten van 

steeds meer algemeenheid beschikkend, schier op elk gebied zal kun- 

nen tot stand brengen, al zal zij wellicht nimmer het geheele stoffe- 

lijk en geestelijk leven des menschen als een stelsel van wetten leeren 

begrijpen. | 

Laten wij dan een enkelen blik werpen in het met het oog op ons 

onderwerp zoo belangrijke boek van BUCKLE, en wel daar, waar de 

invloed der natuur op den mensch in Indië en Griekenland onderzocht 

wordt. “In Griekenland,’ zoo lezen wij, “vinden wij geheel het tegen- 

overgestelde van Indië. De gebeurtenissen der natuur, die in Indië zoo 

schrikbarend groot zijn, zijn in Griekenland kleiner, zwakker en in 

ieder opzicht minder dreigend tegenover den mensch. In het groote 

middelpunt der Aziatische beschaving wordt de wilskracht van het men- 

schengeslacht beperkt en als ’t ware door schrik voor de verschijnselen 

zijner omgeving weerhouden zich te uiten. Naast de gevaren van het 

tropisch klimaat zijn hier reusachtige bergen, die tot in den hemel 

schijnen te reiken en van wier hellingen zich machtige stroomen neder- 

waarts storten; stroomen, die geen kunst uit zijn banen kan dringen, 

die geen brug nog kon overspannen. Hier zijn ook ondoordringbare 

wouden, oorspronkelijke bosschen, die geheele landen bedekken, en 

daarachter weder treurige eindelooze woestijnen; dit alles verkondigt 

den mensch zijn zwakheid en zijn onmacht om tegen de natuur in 

het strijdperk te treden. Aan beide zijden wordt het land door groote 

zeeën omgeven, waarop stormen woeden, oneindig heviger dan Europa 

kent; en wier geweld zoo plotseling aangrijpt, dat het onmogelijk is 

zich door voorzorgsmaatregelen te behoeden. En alsof deze streken al- 

les in zich wilden vereenigen, wat in staat is des menschen werkzaam- 

heid aan banden te leggen, biedt de geheele kuststreek van den mond 

der Ganges tot aan de uiterste zuidelijke spits van het schiereiland 
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geen enkele ruime veilige haven aan, geen enkele schuilplaats, die hier 

voor de zeelieden meer noodig is dan ergens elders. 

De natuurverschijnselen in Griekenland verschillen van de vooraf- 

gaande in zulk een mate, dat alle voorwaarden voor het leven er anders 

zijn. Griekenland is, evenals Indië, een schiereiland; maar terwijl in 

het Aziatische land alles groot en vreesaanjagend is, is in het Euro- 

peesche alles klein en zwak: geheel Griekenland neemt een plaats in, 

die niet zoo groot is als het koninkrijk Portugal, en ongeveer het 

veertiende deel van dat, hetwelk men nu Hindostan noemt. 

Gelegen in het meest toegankelijke gedeelte van een aan alle zijden 

begrensde zee, kon het zich gemakkelijk met Klein-Azië in het Oosten, 

met Italië in het Westen, en met Egypte in het Zuiden in verbinding 

stellen. Gevaren van allerlei aard waren veel geringer in aantal als 

in de tropische kultuurlanden. Het klimaat was gezonder, aardbevingen 

waren zeldzamer, orkanen minder gevaarlijk, wilde beesten en schade- 

lijk gedierte minder talrijk. En zoo was het ook in de voornaamste 

andere opzichten. De hoogste bergen van Griekenland bereiken niet !/, 

van de hoogte des Himalaya's, en nergens zijn daar de grenzen der 

eeuwige sneeuw. Zijn rivieren naderen in de verste verte niet tot die 

indrukwekkende watermassa, die van Azië's bergen naar beneden stort, 

maar de natuur is zoo uiterst werkeloos, dat wij in het Zuiden noch 

in het Noorden van Griekenland iets anders vinden als een paar 

stroompjes, die men gemakkelijk doorwaden kan, en die in den zomer 

zelfs dikwijls uitdrogen. 

Zoo doet BuckLE een greep uit de masa feiten, die aangaande Indië 

en Griekenland bekend zijn, en voegt hij deze samen tot een beeld van 

den physischen toestand van beïde landen, Thans wendt hij zich tot 

de volken, die ze eeuwen lang bewoond hebben. Aan eigen aanschou- 

” 1 

wing en aan mededeelingen van anderen ontleent hij de kenmerkende 

trekken van hun karakter. 

Hij wijst u op de godsdienstige voorstellingen der bewoners van 

Indië, op hun goden, die schrikbeelden zijn, zooals slechts een Oos- 

tersche phantasie ze kan scheppen. Siewa wordt voorgesteld als een af- 

schuwelijk wezen, met een gordel van slangen om de lendenen, een 

menschenschedel in de hand en om den hals een band van menschenbeen- 

deren. Met drie oogen ziet hij wild om zich heen, een tijgervel golft om 

BER p. Bd. I, 8. 117. 
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zijn leden en boven zijn linkerschouder verheft zich de kop der Cobra di 

Capella. En niet minder afschuwelijk is zijn echtgenoot Doorga of Kali. 

Hoe geheel anders zijn de goden der Grieken. Zij zijn met de men- 

schen van hetzelfde geslacht; slechts in schoonheid en sterkte overtref- 

fen zij hen. En Zeus, Apollo, Artemis, Aphrodite, Pallas, Athene en de 

andere bewoners van den Olympus worden aan onze oogen voorbij gevoerd. 

Zoo teekent hij deze volken in hun godsdienst, daarna in hun maat- 

schappelijk en staatkundig leven; en de punten van verschil worden 

in het helderste daglicht geplaatst. 

Dan voert hij u mede van China naar Phoenicië en Palestina, van 

het welige dal van den Nijl naar Peru, Mexico en Brazilië, dan weder 

naar Spanje; in één woord van het Oosten naar het Westen, van het 

Zuiden naar het Noorden doorkruist hij met u de wereld. Hij laat 

u overal zien, dat waar soortgelijke physische omstandigheden als de 

voorafgaande gevonden worden, ook soortgelijke karaktertrekken zich 

bij de volken vertoonen; hoe dit zelfs daar het geval is, waar overi- 

gens aanmerkelijke verschillen bestaan; en eindelijk houdt hĳ u de 

wet voor, waarvan gi het bestaan reeds lang hebt gevoeld, toen hij 

zoo de feiten verbond; dan verneemt gij: zulke natuurkundige toe- 

standen moesten noodwendig zulke menschen vormen; hier bestaat het 

verband van oorzaak en gevolg. Natuurverschijnsels als die van Indië 

maken vreesachtige menschen, terwijl in een omgeving als de Griek- 

sche zelfvertrouwen gewekt wordt. 

In een land als Indië wordt de mensch schuchter, in een als Grie- 

kenland moedig. In een land, zoo onrustbarend, zoo geheimzinnig als 

Indië, schijnen de raadselen des levens slechts een oplossing te vinden, 

wanneer aan de onmiddellijke inwerking van bovennatuurlijke machten 

geloofd wordt. Daar wordt de verbeeldingskracht bovenmatig geprik- 

keld, zoodat zij het verstand overvleugelt, en het evenwicht van den 

geest wordt verstoord. In een natuur als die van Griekenland, die 

weinig gevaarlijk en minder raadselachtig is, wordt de geest minder 

tot schrik en bijgeloof geneigd; daar worden de natuurlijke oorzaken 

allengs bestudeerd, daar ontstaat een wetenschap der natuur, daar 

ontwaakt de mensch tot het gevoel zijner kracht. 

Doch genoeg over BuoKLe’s arbeid. Wij hebben gezien hoe hij met 

de natuurkundige methode op het gebied der geestelijke wetenschap 

woekert. En dit was het juist, waarom het ons met het oog op on 

onderwerp te doen was. 
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Buckre is gestorven met de woorden op de lippen: “mijn boek, 

mijn onafgewerkt boek!’ Hij heeft nog geen opvolger gehad, die ten 

einde heeft gebracht, wat hij zich als levenstaak gesteld had. De be- 

oefenaars der politische economie, een der belangrijkste geestelijke 

wetenschappen van onzen tĳd, kennen aan waarneming en inductie 

weinig gewicht toe; het deductieve element is bij hen overwegend. Zij 

kunnen dan ook geen verschijnselen voorspellen met de zekerheid , waar- 

mede de natuurkundige dit zoo dikwijls op zijn gebied doen kan. De 

groote meester, de grondlegger dier wetenschap, ADAM SMITH, ging in 

zijn “Wealth of Nations’ van de fictie uit, dat egoïsme de eenige drijf- 

veer der menschelijke handelingen is. Uit deze praemisse deduceerde 

hij de geheele economische wetenschap. Zijn uitkomsten stemmen al- 

leen daar met de feiten overeen, waar de mensch uitsluitend door zelf- 

zucht gedreven wordt en zijn verstand hem niet misleidt omtrent het- 

geen hij te doen heeft om zijn eigenbelang te bevorderen. In het 

algemeen kunnen de gevolgen van de handelingen van den mensch, 

een sociaal wezen, dat meer roerselen heeft voor zijn daden dan het 

eigenbelang, op die wijze niet voorspeld worden. Voorloopig zullen de 

groote dichters, een GOETHE en SHAKESPEARE, nog wel onze meest be- 

trouwbare gidsen moeten blijven, waar het geldt den mensch als gees- 

telijk wezen te kennen. Doch hunne methode is wat men intuïtie noemt. 

Zij is onnaspeurbaar. Zij kan onder geen algemeene regels gebracht 

worden en is dus niet te leeren. 

Nog een enkel woord ten slotte: een beschouwing der natuurkun- 

dige methode uit een opvoedkundig oogpunt; een aanwijzing van hare 

werking op den mensch. 

Het denken en handelen onder de strenge tucht der natuurkundige 

methode vormt mannen. 

Elke goed verrichte waarneming is een overwinning op de aange- 

boren neigingen van den mensch behaald. Van rature is ieder mensch 

een kind. Hij houdt er van, met open oog de wereld aan te staren, 

nu hier dan daar zijn aandacht te bepalen; doch met inspanning lan- 

gen tijd alle aandacht aan één enkel punt te schenken, dat staat hem 

tegen. Geheel anders de natuurkundige, die door de beoefening van 

zijn wetenschap gevormd is. Vergeefs klopt de buitenwereld aan de 

deuren zijner zinnen, als een onderzoek hem bezig houdt. Geen indruk, 

die van buiten komt, kan zijn aandacht trekken, als zij geen betrek- 

king heeft op den arbeid, dien hij thans verricht. Elke gewaarwording 
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of gedachte, die hem aan het onderwerp ontvoeren zou, wordt in één 
oogwenk onderdrukt. In plaats van, zooals de meeste menschen, tot 
speelbal te verstrekken aan de tallooze gewaarwordingen, die de bui- 
tenwereld onophoudelijk in ’s menschen geest werpt, staat hij als heer 

en meester tegenover haar. Zoo leert de mensch zich zelf beheerschen, 
zoo wordt zijn wilskracht dagelijks gestaald. Niet wat het aangenaamst 
is, wordt er gedaan, maar dat, hetwelk de methode van onderzoek 

vereischt, Hij leert naar vaste beginselen, waarvoor hij eerbied koestert, 
zijn denken en zijn handelen richten. En juist hierdoor wordt een man, 
die karakter heeft, van anderen onderscheiden. 

Ben meening, die men langen tijd gekoesterd en waarvan men veel 

voor zich zelf en anderen had verwacht, te laten varen, is moeielijk 

voor een mensch en gaat zijn krachten vaak te boven. De onderzoeker 

der natuur moet telkens onderstellingen verlaten, die, in zijn eigen 

brein ontsproten, hem lief geworden waren, die aanvankelijk verschijn- 

selen, totnogtoe onbegrepen, in ’t juiste licht schenen te plaatsen, 

die beloofden eens immortellen in zijn gloriekrans te zullen zijn. Pas- 

sen, plooien, tegenkanting, onwil, baten niet; tegenover de natuur 

kan slechts de waarheid staande blijven. 

De natuur is geen zachte opvoedster; zij waarschuwt niet. Onmid- 

dellijk en onverbiddelijk volgt de straf op het vergrijp. Ontbreekt er 

iets, hoe weinig ook, de proef mislukt. En wee den onvoorzichtigen 

of onbevoegden, die aan haar zijn handen slaat, die haar met geweld 

geheimen af wil dwingen! Een enkele slag, een vuurkolom, en al zijn 

apparaten zijn verbrijzeld ! 

Men meene niet, dat in het voorafgaande het gevoelen ligt opgesloten, 

dat ieder, die een man van karakter wil worden, zich slechts aan 

de beoefening der natuurwetenschap behoeft te wijden, om dit doel te 

bereiken. Verre van dien! Van een buigzamen wilg maakt men geen 

onwrikbaren eik! Velen zijn geroepen, doch weinigen uitverkoren. Slechts 

daar, waar de aanleg bestaat, kan niets haar beter ontwikkelen dan 

de beoefening der natuurwetenschap. 

Niet overal hoort men zulk een oordeel over de natuurwetenschap vellen. 

Er zijn er, die er den inductieven navorscher een verwijt van maken, 

dat het grootste gedeelte zijner werkzaamheid in het opsporen en rang- 

schikken van bijzondere feiten bestaat. Zij roepen hem toe: “Uwe methode 

mist alle genialiteit; rusteloos wordt alles gemeten en in cijfers uit- 

gedrukt, en als gij dan als begraven zijt onder al die gemeten en be- 
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cijferde feiten, waagt gij het nog slechts aarzelend een veel omvattende 

grootsche gedachte uit te spreken. Uwe methode is verderfelijk voor 

uw eigen geestelijk leven. Zij eischt van u volle belangstelling in elk 

verschijnsel, hoe onbeduidend het ook zij, en dooft daardoor in u den 

zin voor het grootsche en verhevene ten eenenmale uit. 

‘Wat zijt gij klein naast de heroën der deductie, een PLATO, een KANT. 

en een HEGEL. Gelijk oudtijds de Titanen steenbrokken op elkander 

stapelden, tot zij den hemel bereikten, zoo schakelden die groote den- 

kers de stoutste gevolgtrekkingen aaneen tot een reusachtig systeem, 

dat hemel en aarde omvatte.” 

Zoo wordt er niet zelden gesproken. Welnu, laat het zijn, dat er 

meer genie toe behoort, om philosophische systemen uit te denken, 

dan om door inductie natuurwetten te vinden; wat het laatste aan 

glans verliest, wint het aan degelijkheid. 

Het eerste is een schitterend tournooi met de waarheid, die ten 

slotte gemaskerd ontwijkt; het laatste een ernstige worsteling in stilte, 

die dan de aandacht eerst trekt, als de strijd is volstreden en de 

nieuwe verovering der menschheid wordt aangeboden. 

Laat het genie die nauwlettende voorzorgen, dat langzaam beslui- 

ten met minachting afwijzen, laat het met een koenen greep de waar- 

heid trachten te grijpen, den gewonen mensch is zulks niet gegeven; 

hij moet voelend en tastend uit de duisternis komen tot het licht, 

Maar die zoo onderzoekt, verliest den zin voor het verhevene! 

Voorzeker, er zijn natuurkundigen, die de macht der feiten zoozeer 

overschatten, dat zij elke gedachte wantrouwen, die niet uit waarne- 

ming en inductie geboren werd; voor hen is het verheven rijk der 

kunst gesloten; zij miskennen in hun bekrompenheid het heilig be- 

staansrecht van hetgeen het rijke gemoedsleven des menschen leert; 

zij zijn onvatbaar voor een idealistische wereldbeschouwing, de eenige 

die levenskracht geeft. 

Maar hoe geheel anders is het beeld van den waarlijk wijsgeerigen 

natuurvorscher ! 

Hij wacht zich voor overdrijving en evenzijdigheid; hij heeft een 

open oog voor alles, wat er omgaat op het gebied van ’t menschelijk 

denken en gevoelen; hij eerbiedigt de rechten van verstand en hart 

beide, en verliest nimmer den ruimen blik om zich heen; in één 

woord: bij hem gaat de mensch niet onder in den vakgeleerde, 

Bij al de moeite en teleurstelling, die zijn streven noodwendig mede- 
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brengt, vindt hij telkens opbeuring en kracht in verheffende gedachten. 

En waarlijk hiervoor vindt hij stoffe te over! Of is het geen verheffend 

denkbeeld, dat hij behoort tot de priesters, die aan de spits der 

menschheid, leugen en bijgeloof voor zich uitdriĳjvend, opgaan naar 

den tempel van de godin der waarheid? Voorzeker dat denkbeeid 

is verheffend, omdat het priesterschap van zulk een godin hem een 

plaats aanwijst onder de besten van zijn geslacht. En het kan nog 

meer zijn dan dit, als hij de waarheid niet om haar zelfs wille dient; 

als de overtuiging, dat in haar tempel ook de engel des vredes en 

elke goede genius der menschheid woont, de kracht is, die hem be- 

zielt. Als hij zich bewust is, dat deze hemelingen tot de menschen 

zullen afdalen, zoodra de waarheid haar stralend gelaat heeft ont- 

sluierd, en hij uit die bewustheid bezieling put, dan ontvangt zijn stre- 

ven de wijding eener zedelijke handeling van hooge orde. 

Heerenveen , Januari ’80. 



EENE KOLONIE VAN AALSCHOLVERS EN LEPELAARS 

IN DE HORSTERMEER. 

DOOR 

W. ROELOFS. ' 

Onze plassen en lage venen worden meer en meer op groote schaal 

drooggemaakt. Weinigen zullen zich over die aanwinst van land 

beklagen en betreuren dat groote oppervlakten, nu slechts voor de 

visscherij en de nijverheid van het rietsnijden van waarde, in vrucht- 

bare weiden en akkers herschapen worden. De vriend der ongekunstelde 

natuur ziet het echter met leedwezen aan, dat eene der plaatsen van 

zijne lievelingsstudie steeds kleiner wordt. Vele planten toch, aan plassen 

en moerassen eigen, verdwijnen met deze of worden zeldzamer. De 

dieren die zij huisvesten en die er zich mede voeden, deelen in hun lot, en 

sommige soorten zullen in de toekomst misschien niet meer als tot 

de inlandsche behoorende kunnen gerekend worden. 

Het kan dus eenige belangstelling wekken, eene schets te geven 

van een der minst gewone tooneelen, die de nabijheid onzer water- 

vlakten nog opleveren en die binnen eenige jaren waarschijnlijk niet 

meer zullen bestaan. 

Nog niet lang geleden zag men in de nabijheid van Rotterdam een 

uitgestrekten plas, die kleine stukken land, met riet en struiken begroeid, 

omsloot en waarop eene ontzettende menigte watervogels van allerhande 

soort nestelden. * Velen daarvan zijn zeldzaam in ons land en misschien 

Ll De houtsneden bij dit opstel zijn vervaardigd naar teekeningen van den schrijver, 

den met roem bekenden landschapschilder, zelven. De Redactie. 

3 Aalscholvers-eiland; zoo genaamd naar de Aalscholvers of Schollevaars, eene der 
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voor altijd verdwenen; de plas is drooggemaakt en waar vroeger Aal- 

scholvers, verschillende reiger- en eendensoorten woonden, weiden nu 

vette melkkoeien en woldragende schapen. 

Men had mij vaak gesproken van eene dergelijke plek bij Vreeland 

aan de Vecht, en toen ik in het laatst van Mei van het vorige jaar 

met een paar vrienden in den omtrek was, besloten wij aan de zooge= 

naamde Horstermeer en hare gevleugelde bewoners een bezoek te 

brengen. De jagtopzichter van den eigenaar bracht ons in een schuitje 

zoo dicht mogelijk, door riet en waterplanten heen, bij de vogelnesten , 

die zich op een, van alle zijden 

door water ingesloten grond 

bevinden. Van dien kant was 

het moeielijk aan land te gaan, 

zonder gevaar te loopen van 

door den veenachtigen grond te 

zakken, en wij moesten ons te- 

vreden stellen met, op de banken 

van het schuitje staande, op ze- 

keren afstand de vogels te zien. 

De kolonie bestaat hier uit eenige 

honderden vogels van twee soor- 

ten, Aalscholvers en Lepelaars. 

De eersten, die wat dichterbij 

E fi MES \ waren, zaten op den grond dicht 

ij Á lijk EN AN sss bij elkander en richtten zich zoo- 

VIERA > veel mogelijk overeind , met uit- 

gestrekten hals en kop, om de 

Gewone Aalscholvers of Schollevaars. indringers te kunnen zien; zij 

hadden op dien afstand het aan- 

zien van kleine palen, of zwartgeschilderde palissaden, die men in 

den grond had geplant en herinnerden aan de afbeeldingen van op 

zeekusten geschaarde Pinguinen. Niet vóór dat wij hen door schreeu- 

wen en plassen met de roeiriemen opjoegen, namen zij de vlucht en 

zweefden over ons hoofd, om in de verte op het water weder neder 

td, 

vogelsoorten die er zich ophielden. In den jaargang 1864, bl. 243, is door Professor 

HARTING van dit eiland en het vogelen-leven aldaar eene beschrijving gegeven. Thans 

is het door uitmaling van den plas verdwenen. 
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te strijken. De lepelaars volgden en weldra was de lucht met de 

schoone witte vogels bedekt, die in breede kringeu rondgierden. 

Hoewel bij vakkundigen de twee soorten van vogels verre van onbe- 

kend zijn, zal het anderen lezers niet onverschillig wezen, hen wat meer 

van nabij te leeren kennen. 

De Aalscholver, Schollevaar of Rotgans, zooals hij op sommige 

plaatsen bij ons genoemd wordt, behoort tot een geslacht of afdee- 

ling, waartoe slechts eenige weinige soorten behooren en waarmede de 

Pelikanen verwant zijn. Hun voorname kenmerk bestaat in den vorm 

der voeten, waarvan de achterteen, eenigszins naar binnen gericht, door 

een zwemvlies met de andere teenen vereenigd is; zoodat de vier tee- 

nen door groote zwemvliezen verbonden zijn. Bij de Schollevaars is 

de bek vrij lang, tot bij het uiteinde bijna recht; de punt der boven- 

kaak haakvormig omgebogen; het lichaam langwerpig, de hals lang, 

de staart afgerond. Men kent twee soorten van Aalscholvers, die bei- 

den in ons land worden aangetroffen. De gewone, waarmede wij voor 

het oogenblik te doen hebben en die ik alleen in de Horstermeer zag, 

en de gekuifde. ' De gewone Aalscholver wordt tot 1 Meter lang en 

heeft dan 1 Meter 70 centimeters vlucht, * raar zulke groote voorwerpen 

schijnen bij ons slechts zelden voor te komen. Een voorwerp van de 

Horstermeer bereikte slechts 1 Meter 20 centimeters vlucht. 

De vederen van rug en vleugels zijn bruinachtig, met blauwzwarte 

zoomen, de staart, hals en onderdeelen zwart, met zwakken groen- 

achtigen metaalglans, de kop van onderen en de wangen wit, de bek 

geelachtig, de oogen groen. De soort is ver over de aarde verspreid; 

zij bewoont de plassen, moerassen en zeekusten van het koude en 

gematigde Europa, een groot gedeelte van Azië, Noord-Afrika, en 

volgens BREHM, zelfs de West-Indische eilanden. 

Zijn voedsel bestaat uit visch en hij schijnt zeer vraatzuchtig. 

Dr rreoraar * behoort tot de zoogenaamde steltloopers, waaronder 

zooals men weet ook de reigers en ooievaars gerekend worden. 

Het is een schoone, bevallige vogel, van de grootte van een kleinen 

reiger; met uitzondering van een ring om den hals en de tot cene kuif 

verlengde vederen van het achterhoofd, die geelachtig zijn, geheel wit. 

Ì Phalacrocorax carbo en Ph, Graculus, 

2 Brem, “La vie des animaux” (traduet, francaise). Zie ook 1. sonueaen. “De dieren 

van Nederland.” 

3 Platalea leucorodia. 

18 
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De pooten zijn zwart, de oogen rood. De bek, waaraan de vogel in 

vele talen zijn naam verschuldigd is, geeft het dier een eigenaardig 

aanzien. Deze is lang, plat, in het midden zijdelings versmald en aan 

het uiteinde lepelvormig verbreed. De kleur is zwart, de schijf, aan 

het uiteinde, geel. De bovensnavel is op eene vreemde wijze in over- 

dwars gegroefd. De lepelaar voedt zich met visch, vischkuit, wor- 

men, slakken en maskers van insecten. Hij wordt in het warme 

Europa, Noord-Afrika, Klein-Azië en Hindostan gevonden en het 

is merkwaardig dat de vogel in Holland en, zoo het schijnt, niet in 

de naburige landen voorkomt. 

Terwijl de schollevaar des 

winters bij ons vertoeft, is de 

cr ĳ IK | |. _ lepelaar een trekvogel. 
HN An NI / Ik keer tot de Horstermeer 

NN NM / Af terug. Bij een tweede bezoek \ il 
landden wij van eene andere 

zijde aan en kon ik, mijn ge- 

leider den jager volgende, de 

vogels en hunne nesten van 
ee 

TE 

SS 

SS meer nabij opnemen, 
EES 

De grond, met riet, varen- 

UZ SS en wilgenstruiken begroeid, 

is op de plaats door de le- 

pelaars uitgekozen, platge- 

treden en van alle groen be- 

roofd. De nesten liggen dicht 

bij elkander op den grond, 

zoodat men vaak met moeite 

er tusschen door kan gaan. 
Lepelaar. Zij zijn zonder veel zorg uit 

takken en rietstengels ge- 
bouwd en omtrent een halve Meter hoog. De andere soort nestelt, 
voor zoover ik kon zien, alleen op de struiken. Het schijnt vreemd, 
dat twee zulke uiteenloopende dieren, zoo dicht in elkanders na- 
bijheid, dezelfde plaats tot woning hebben uitverkoren en de weinig 
weerbare lepelaars de nabijheid der gulzige aalscholvers niet schijnen 
te vreezen. | 

Op vele plaatsen is de grond bedekt met, door deze laatsten, plat-, 
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getreden rietpollen, zoodat er vaste en met nedergebogen stengels 

bedekte hoopen, ter hoogte van eene gewone mand, van gevormd wor- 

den. Zij ontstaan door het herhaalde zitten van den vogel op dezelfde 

plek; hetzij om op het droge te zijn, om beter rond te kunnen zien, 

of omdat het hem moeielijk valt, van den vlakken grond op te vlie- 

gen. * Op het oogenblik van mijn bezoek hadden- de aalscholvers 

eieren, en sommigen schenen nog druk bezig hunne nesten te herstel- 

len of te voltooien. De lepelaars hadden jongen, twee of drie in een nest. 

Bij een derde bezoek, in het begin van Augustus, waren de kleine 

Aalscholvers uitgebroed, en de jonge lepelaars konden bijna reeds vlie- 

gen. Bij de eersten kon men een vreemde onophoudelijke trilling van 

de wangen en de keel opmerken. Het vel van die deelen schijnt sterk 

uitzetbaar, vooral op jongen leeftijd, en doet dan aan den zak onder 
den bek van den pelikaan denken. 

Zij die eenmaal den vogel van nabij hebben gadeslagen, zullen door 

de vreemde houdingen, die hij soms aanneemt, getroffen geweest zijn. 

Uit het water komende, waarin hij voortreffelijk zwemt en duikt en 
steeds het achterste gedeelte van het lijf en den staart onder houdt, zet 

hij zich neder en strekt in opgerichte houding de beïde vleugels, of 

soms slechts een vleu- 

gel uit, om zich te dro- 

gen. Hij blijft dan zon- 

der beweging in dezelfde 

houding, die hem het 

aanzien geeft van een 

slecht opgezetten vogel. 

Zijn uiterlijk en le- 

venswijze doen niet ver- 

moeden, dat hij voor 

veel opvoeding vatbaar 

is, en toch schijnt de 

ondervinding het tegen- Aalscholver met uitgespreide vleugels, 

deel te bewijzen. 

De heer MAITLAND , toen directeur van den dierentuin in den Haag , ver- 

haalde mij dat een dier vogels, uit den tuin ontsnapt zijnde en in de 

* Op het vroegere Schollevaars-ciland kwamen vele dergelijke hoopen voor. Zie jaar- 

gang 1864, bl. 247, 248, waar ook eene afbeelding daarvan gegeven is, Daar is echter 

eene andere verklaring van het ontstaan dezer kleine hoogten gegeven, 
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grachten van de stad rondswemmende, weldra de aandacht had ge 

trokken en door de straatjongens met het werpen van steenen vervolgd 

was. Reeds was een zijner vleugels, door een’ steen getroffen, gebro- 

ken en het arme dier zou het waarschijnlijk met den dood bekocht 

hebben, toen zijn oppasser, hem overal zoekende, nog bijtijds als 

redder verscheen. De man leende een schuit van een nabijgelegen 

schip, en voer naar de vervolgde. Deze, verre van te ontvluchten, 

kwam naar hem toe, liet zich opnemen en geduldig naar den tuin 

terugbrengen. 

Men weet overigens dat de Chineezen zich van het dier, tot het 

vangen van visch, bedienen en het zich dus ten nutte weten te maken. 

Voor zooverre mij bekend is, zijn het alleen de eieren van Aalschol- 

vers en Lepelaars, die aan deze vogels bij ons eenige waarde geven. 

Maar is hun nut niet groot, laat ons wenschen dat wij de dieren nog 

lang in ons land kunnen gadeslaan zooals in de Horstermeer. De studie 

der levenswijze en zeden van minder bekende diersoorten heeft zijn 

waarde voor elken beschaafden-opmerker. ! 

' De vergaderingen of kolonies van verschillende vogelsoorten bij elkander wonende 

op voor hen allen geschikte verblijfplaatsen, zijn niet vreemd in onbewoonde en 

woeste streken. Zoo spreekt £. TENNENT, in zijn “Ceylon’’, van eene plaats in het noor- 

den van het eiland aan de oevers van eene der nu in verval geraakte, reusachtige water- 

kommen, door de vroegere bewoners gesticht, Zijne beschrijving is die van eene 

vergaderplaats, op oneindig grootere schaal, maar overeenkomst hebbende met onze 

hollandsche vogelkolonie; temeer doordat zij is samengesteld uit soorten, verwant aan die 

in de Horstermeer. Ziehier hoe hij zich uitdrukt (Vol. II, p. 505): “Op eene eenzame plek , 

nabij het midden van het meer, zagen wij onverwacht een verwonderlijk schouwspel. Eene 

watervlakte, twee of drie honderd ellen breed en eene halve mijl lang, was omringd 

door hoog geboomte, waarvan de takken zich over het water uitstrekten, De zon was 

nog niet op, toen een groot getal witte voorwerpen onze aandacht trok. Naderbij 

gekomen, bleek het ons dat eene groote kolonie van pelikanen zich hier, als broed- 

plaats, gevestigd had. De vogels bedekten de boomen letterlijk bij honderden. Hunne 

nesten, zooals die van de zwaan, uit dikke takken samengesteld en groote vlakten vor- 

mende, lagen op de waterpas, d. í. horizontaal uitgestrekte armen van het geboomte. Elk nest 

bevatte drie eieren, wat grooter dan ganzeneieren. Het mannetje stond geduldig naast het 

broedende wijfje. Dit was niet alles. Behalve de. pelikanen hadden andere watervogels 

de plaats uitverkoren eu zaten bij duizenden op de hoogste takken: slanke flamingo's, 

reigersoorten, ooievaars, ibissen en andere steltloopers. Wij hadden hen verstoord, voor 

het dagelijksch vertrek naar hunne vischplaatsen. Langzamerhand en naar mate het lich- 

er. werd, begonnen zij zich te bewegen en naar alle kanten rondziende, strekten zij 

e lange pooten achter het lijf, sloegen de breede vleugels uit, rezen bij groepen in de 



EN LEPELAARS IN DE HORSTERMEER. 279 

lucht en zweefden langzaam weg, in de richting der zeekust. De pelikanen zetten zich, 

zoo bet scheen, later in beweging. Zij lieten zich zoo dicht door ons naderen, als de 

moerassige natuur van den grond toeliet, en zelfs wanneer een geweerschot onder hen 

gelost werd, bewogen zich alleen de vogels, die door een gedeelte van het schot ge- 

troffen waren. Het getal der vogels was zoo groot, dat het water, waarboven zij nestei- 

deu, zwermde van krokodillen, aangetrokken door het herhaalde vallen van de jonge 

vogels. Hen der inlanders weigerde, uit vrees voor de krokodillen, door het water te 

waden, om ons een der grootere, door een schot getroffen pelikanen te brengen. Het 

geheel leverde een treffend schouwspel op.” 



KLEINE BEWEEGWERKTUIGEN. 
DOOR 

W. M. LOGEMAN. 

Hoe kleiner een stoomwerktuig is, des te duurder is het in ’t ge- 

bruik, des te meer aan brandstof verslindt het in denzelfden tijd, voor 

dezelfde kracht. De paardenkracht van eene machine, die er niet meer 

dan een of weinig meer kan leveren, kost minstens viermaal meer dan 

van eene die er zestig of meer ontwikkelt, als beide evengoed zijn 

ingericht en met gelijke zorg worden behandeld. De oorzaak van dit 

verschil zou, althans als men niet met eenige oppervlakkige ontwik- 

kelingen zich er af maken wilde, slechts aan te wijzen zijn door een 

vrij omslachtig betoog, voor den gewonen lezer allicht vrij vervelend 

en voor den eenigszins met stoomwerktuigen vertrouwden minder be- 

langrijk, omdat het hem als door de praktijk bevestigd bekend is. Ik 

zal dus niet trachten het hier te leveren, al strijdt het eenigszins met 

den aard van een leeraar in de natuuurkunde om iets, dat niet alge- 

meen bekend en aangenomen is, voorop te stellen zonder het te 

bewijzen. 

Indien de lezer desniettemin aan het feit niet twijfelt, dan zal hij mij 

zeker ook wel toegeven dat die verhouding voor nog kleinere stoom- 

werktuigen nog ongunstiger worden moet en het niet overdreven achten, 

wanneer ik beweer dat zulk een werktuig, zoo klein dat het slechts 

li of zij het !/, paardenkracht leveren kan, dit zal doen tegen een 
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prijs, minstens nogmaals verdubbeld en dus zeker acht of tien maal 

hooger dan die, welke door het gebruik van een zeer groot stoom- 

werktuig te verkrijgen is. 

Hierin ligt een groot kwaad, ik zou bijna durven zeggen een sociaal 

ongeluk! Want hierin, zoo niet uitsluitend dan toch voornamelijk, is 

de reden te zoeken van de gedwongen vervanging, zoo algemeen in de 

laatste halve eeuw, van huisarbeid door fabriekarbeid, door fabriek- 

arbeid met zijn opeenhooping van verschillende geslachten en leeftijden 

in dezelfde ruimte, met al zijn nadeeligen invloed op zedelijkheid en 

menschenwaarde in de mindere klassen, met al zijn doodelijke werking 

op huiselijken zin en huiselijk geluk. 

Kan die invloed verlamd worden? Ik geloof het niet. Zoolang de 

oorzaak onverminderd blijft bestaan, zal zij wel blijven werken, even 

heilloos als altijd. Maar kan die oorzaak worden weggenomen of althans 

belangrijk in omvang en kracht verminderd? Daarop zijn tegenwoordig 

de pogingen van velen gericht, naar ik meen met kans op goeden uit- 

slag. En mag de philanthropie ook vreemd zijn aan de meesten dier 

pogingen, dit schaadt niet. Wie eene omwenteling in de wereldgeschie- 

denis heeft teweeggebragt, hij heeft dit meestal onwillens en onwetend 

gedaan, terwijl hij alleen zijn eigen voordeel en eer, of daarnevens nog 

misschien het nut stichten in een beperkten kring op het oog had. Ge- 

tuige WATT en FULTON en STEPHENSON en WHEATSTONE! 

Twee wegen zijn er tot nogtoe bewandeld om een beweeg werktuig 

te verkrijgen, dat een deel van een paardenkracht beschikbaar stelt voor 

de kleine industrie tegen niet te hoogen prijs. De eerste ligt in het 

kiezen van een ander middel dan het stoomwerktuig om warmte in 

mechanische beweegkracht om te zetten. Men denkt hier al dadelijk 

aan de gasbewegings-werktuigen, dus aan hunne uitvinders en verbe- 

teraars LENOIR, HUGON, OTTO en LANGEN en anderen, en aan de warme- 

lucht-werktuigen, dus aan rRICSSON en zijne opvolgers, waaronder wij 

onzen landgenoot VAN RENNEs mogen noemen. Beide soorten van werk- 

tuigen hebben eigenaardige voor- en nadeelen. De eerste zijn hoogst- 

gemakkelijk te plaatsen en ieder oogenblik, zonder eenige voorbereiding, 

aan den gang te brengen. Maar zij vereischen een gasleiding en leveren 

dan nog de geheele of halve paardenkracht slechts tegen het gebruik 

van minstens een kubiekmeter lichtgas in ’t uur voor een geheel paard. 

Trachtte men ze kleiner te maken, van '/, paard of minder, dan 

zou die prijs zeker nog aanmerkelijk hooger worden, En al is ook voor 
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velerlei doeleinden dit bezwaar overkomelijk, dat van de verplichte 
aanwezigheid eener gasleiding blijft altijd bestaan. Die van de tweede 
soort, de warmelucht-werktuigen, leveren drie, twee, een, misschien 
een halve paardenkracht tegen denzelfden prijs per paard per uur als 
een groot en goed stoomwerktuig. Toch zijn ze voor de eigenlijk ge- 
zegde klein-industrie nog niet recht bruikbaar. Want zij vereischen een 
vooraf en voortdurend stoken, dus oppassing, wat. des te lastiger wordt 
naarmate ze kleiner zijn en meer bij tusschenpoozen, in plaats van aan- 
houdend, gebruikt worden. 

Men kan de zaak ook op geheel andere wijze aanvatten en hetzelfde 
doel langs een volkomen verschillenden weg trachten te bereiken. Men 
kan een beweegkracht voortbrengen, zeer in ’t groot en dus op de goed- 
koopst mogelijke wijze op één plaats, en die van dáár uit als “*% ware 
uitdeelen om haar op een aantal verschillende plaatsen in werking te 
brengen. Dit doet men, als men in een reusachtig ketelhuis stoom ont- 
wikkelt en die door onderaardsche buisgeleidingen brengt in de huizen 
en werkplaatsen, waar hij èn tot verwarming, en tot het voortbrengen 
van beweging kan worden aangewend. De nieuwsbladen hebben reeds 
vele maanden geleden bericht, dat zulk een stelsel in Amerika be- 
proefd was en aanvankelijk goede resultaten had opgeleverd, zoodat 
men bezig was den aanleg aanmerkelijk uit te breiden. En juist dezer 
dagen ziet men uit de nieuwsbladen dat een paar Nederlandsche inge- 
nieurs zich voorstellen om ditzelfde te beproeven in Rotterdam. Nu 
wenscht zeker iedereen hartelijk het welslagen dier pogingen van ge- 
noemde wakkere industriëlen; maar wat zal de prijs zijn van de op 
deze wijze overgebrachte beweegkracht? Ik vrees dat de kosten van 
aanleg en vooral het verlies in stoomspanning zoodra de afstanden eenigs- 
zins aanmerkelijk worden, gevoegd bij de omstandigheid, dat de ver- 

bruiksduurte van kleine stoomwerktuigen niet ènkel aan den ketel kan 

geweten worden en dus voor een deel ook hierbij blijft bestaan, dien 

prijs, voor de kleine industrie al wederom te hoog zullen opvoeren. 

Beter en waarschijnlijk véél beter middel tot het overbrengen van 

beweegkracht op aanmerkelijke afstanden en dus tot het “uitdeelen” 

daarvan van één centraalpunt uit, levert ons de elektrische stroom 

Reeds voor omstreeks drie jaren is deze aangewend in Frankrijk tot, 

het beploegen van land door een stoomwerktuig, dat op honderden 

meters afstand geplaatst was en met behulp van werktuigen, die ook 

nog tot geheel andere doeleinden bruikbaar waren en gebruikt werden. 
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En nu nog geen jaar geleden behandelde Prof, Ayrton te Sheffield, bij 

gelegenheid der vergadering van de British association, deze zaak in 

een voordracht met groote degelijkheid en grondigheid. Tegelijk stelde 

SIEMENS op de Gewerbe- Ausstellung te Berlijn zijn werkend model van 

een daardoor verkregen elektrischen spoorweg ten toon. Hij doet po- 

gingen om zulk een spoorweg aldaar in het groot uit te voeren. Maar 

uitkomsten zijn daarvan nog niet bekend, evenmin als van eenige an- 

dere poging in gelijke richting. Dit alleen heeft mij tot nog toe weer- 

houden om van deze zaak een eenigszins uitvoerig bericht te geven aan de 

lezers van dit Album. Wat de hoop aangaat, die men daarop bouwt, is 

zij zeker belangrijk genoeg. Men stelt zich namelijk voor, dat het door 

zulk eene overbrenging van beweegkracht mogelijk worden zal, niet 

slechts om deze op zeer groote schaal en dus goedkoop voort te bren- 

gen en daarna te verdeelen, als 't ware te parcelleeren, maar ook en 

vooral om hetzelfde te doen met die vele duizenden paardenkrachten, 

welke de natuur in watervallen en stroomen aanhoudend voor den 

mensch beschikbaar stelt en die nu verloren gaan, omdat ze niet ge- 

bruikt kunnen worden op de plaats zelve waar zij worden voortge- 

bracht. Zoo iets zal zeker eens geschieden! Men kan dit beweren, niet 

slechts omdat de natuurkunde rusteloos vooruitstreeft en het dus al 

meer en meer mogelijk maakt; maar voornamelijk omdat het eens 

geschieden moet, als onze groote krachtbron, de steenkool, te zeer be- 

gint te verminderen, gelijk eenmaal onvermijdelijk is. En geschiedt 

het, vóór dat de nood zoo dringt, dan kan het dienen om dit nood- 

lottige tijdstip in een verdere toekomst te verplaatsen. 

Voor het oogenblik zijn wij nog zoover niet, noch wat de mogelijk- 

heid, noch, gelukkig, wat de noodzakelijkheid betreft. Er zal nog veel 

gezocht en onderzocht en beproefd moeten worden voor dat de prak- 

tijk in deze eerst al hare vragen kan beantwoord en vooral al hare 

eischen bevredigd zien. Daarom zijn alle pogingen van het uiterste 

belang, die gedaan worden met het doel om inderdaad en op niet 

al te kleine schaal beweegkracht over te brengen en dus te verdeelen, 

al is het ook dat dit daarbij geschiedt op eene wijze, die voor zulke 

wereldomwentelende invloeden, als waarvan ik zoo even sprak, weinig 

of niets belooft. Want gelukken zij, dan stichten zij rechtstreeks groot 

nut, en zelfs als zij mislukken, dan nog leveren zij der wetenschap 

vingerwijzingen en gegevens, en honiden daardoor den Meg. tot betere 

resultaten in de toekomst. 
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In Zwitserland nu, in sommige steden daarvan althans, en met een 

nu nog klein begin te Parijs, zijn tegenwoordig zulke pogingen in 

vollen gang. Het fransche tijdschrift la Nature gaf voor korten tijd 

eene beschrijving en afbeelding van de twee voornaamste werktuigen, 

bestemd om de beweegkracht van het water, dat door de gewone water- 

leidingen in eene stad wordt verspreid, op te vangen en tot allerlei 

doeleinden dienstbaar te maken, gelijk zij, het eene naar het schijnt 

voornamelijk in de wereldstad en het andere te Zurich, in gebruik 

zijn gekomen. Indien het mij gelukt is om den lezer mijne overtuiging 

van de hooge belangrijkheid dezer zaak te doen deelen, dan zeker zal 

hij mij veroorloven om nog een paar bladzijden te wijden aan de in- 

richting dier werktuigen en de daarmede verkregen uitkomsten. 

Het eerste is, zoover ik weet, tot nogtoe slechts in zeer kleine af- 

metingen en uitsluitend voor huiselijk gebruik uitgevoerd. De hier- 
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bovenstaande figuur stelt het in doorsnede voor. Het water uit de 

leiding wordt bij A ingevoerd en door de buis bij e gericht tegen de 

schoepjes van de bewegelijke schijf, die daardoor en door de midden- 

puntsvliedingskracht aan het draaien geraakt. Door de opening E wordt 

het water weggeleid, na zoo zijn dienst te hebben verricht. De spil, 

waarop de schijf bevestigd is, komt, door eene opening in de hier 

noodzakelijk niet zichtbare voorwand van de doos, waterdicht naar 

buiten en veroorlooft dus om de beweging op de gewone wijze op 

allerlei werktuigen over te brengen. De schuif bij ec, die met behulp 

van het rondsel B van buiten af kan worden bewogen, dient om de 

snelheid van het toestroomende water en dus die der beweging van 
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de schijf naar behoefte te wijzigen, of ook het werktuig geheel te doen 

stilstaan. 

(m 
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De bovenstaande afbeelding stelt hetzelfde werktuigje nogmaals, 

maar nu van buiten gezien voor. Men ziet daaraan ook nog den hef- 

boom, die door een trede met den voet kan bewogen worden om de 

schuif bĳ e in de vorige figuur te doen werken en tegelijk de spil 

van het schoepenwiel te ‘remmen’. 

Zoo uitgevoerd, en bij een inwendige middellijn der doos, waarin 

zich de schijf beweegt, van slechts zes centimeters en een breedte der 

schoepjes van niet meer dan een centimeter, levert deze “Motor Du- 

fort” — naar den uitvinder zoogenoemd — als de leiding een druk- 

king van 20 Meters waterhoogte geeft, een arbeid op van 1584 kilo- 

grammeters in het uur voor een verbruik van 200 liters water. Men 

berekent hieruit, en uit den prijs van het water — zestig guldens in ’t jaar 

voor elken kubiek meter per dag — dat te Parijs een naaimachine, 

een kleine draaibank en een aantal andere kleine gereedschappen in 

beweging te brengen zijn met een verbruik van vijf van onze centen 

aan water in het uur. Ik moet hier evenwel bijvoegen dat deze bere- 

kening mij wat al te gunstig gesteld schijnt, omdat zij uitgaat van 

een waterdrukking van 36 Meters, die wel nergens, anders dan bij 

uitzondering, zal te verkrijgen zijn. Maar laat die drukking in den 

regel slechts de helft wezen en dus het waterverbruik verdubbeld wor- 

den, dan nog blijft de mogelijkheid van een groot aantal toepassingen 

der zoo overgebrachte beweegkracht zeker bestaan, vooral omdat met 
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den arbeid het waterverbruik oogenblikkelijk ophoudt en de eene met 

het andere vrijwel evenredig is. 

Ik sprak zooeven van den “uitvinder” van deze werktuigjes. Zaak- 

kundigen zullen zeggen dat zijne verdienste in deze niet bijster groot 

is, want het zijn niet anders dan turbines van zeer kleine afmetingen 

en slechts weinig gewijzigden vorm, Die verdienste ligt dan ook niet 

in het werktuig zelf, maar veel meer in het denkbeeld om het tot dit 

doel in te richten en in gebruik te brengen. Het zelfde geldt bijna 

in gelijke mate van een anderen uitvinder, scamrp te Zurich. Deze 

heeft zich blijkbaar het stoomwerktuig ter navolging gesteld met eene 

gelukkige bijvoeging, welke in de overigens reeds bekende en in het 

Fig. 3. 

groot tot hetzelfde doel gebruikelijke waterzuil-werktuigen niet wordt 

aangetroffen. Zijn motor staat hier afgebeeld, voor zoover noodig en 

mogelijk in doorsnede. Men ziet, het is een cilinder met zuiger en drijf- 

stang en kruk- en vliegwiel, gelijk die in elk stoomwerktuig zijn be- 

stemd om op dezelfde wijze door stoom, als hier door water dienst te 

doen. De cilinder is “oscilleerend,” dat wil zeggen dat hij om een 

rechthoekig op zijn as geplaatste spil draaien kan en bij elken omgang 

van het vliegwiel dan ook een eindweegs heen en weder gedraaid wordt. 

Dit heen- en wedergaan veroorzaakt, op eene wijze, welke den lezer 

zoo ik hoop uit de figuur duidelijk zal worden — wijl zij anders eene 

tweede afbeelding en een eenigszins omslachtige aanwijzing zou ver- 
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eischen — dat het water beurtelings aan de rechterzijde van den cilinder 

daarin gevoerd en dan aan de linkerzijde vrij weggevoerd wordt, zoo 

als in de figuur, of dat, als het vliegwiel daardoor iets meer dan een 

kwartslag verder gedraaid is, omgekeerd het water aan de linkerzijde 

naar binnen en aan de rechterzijde vrij wegstroomt. Zoo wordt de 

omwenteling van het vliegwiel en zijne spil aanhoudend, met eene 

„binnen vrij enge grenzen standvastige snelheid. Geheel anders is dit 

met de toestroomings-snelheid van het water, die in veel sterkere 

‚mate afwisselt en gedurende elke omwenteling van de spil tweemaal 

‚voor een oogenblik volkomen nul is. Om den hoogst nadeeligen invloed 

van deze omstandigheid op den gang en de stevigheid van het werk- 

tuig — men bedenke dat water slechts in zeer geringen graad samen- 

drukbaar is — bijna geheel weg te nemen, dient de windketel, die 

in de afbeelding achter den cilinder voor een gedeelte zichtbaar is. Dit 

is de “gelukkige bijvoeging’, waarvan ik zooeven sprak. Zij maakt 

het mogelijk dat de beweging van het toestroomende water én het werk= 

tuig verandert en zoo sterk verandert, zonder dat die én de leiding zelve 

in die veranderingen behoeft te deelen. 

In Zwitserland zijn deze motoren op vele plaatsen en tot velerlei 

doeleinden in gebruik gekomen. Wil men een voorbeeld: te Zurich kan 

men twee mannen een kar zien voortduwen, waarop zulk een motor 

en een lintzaag zijn geplaatst. Zij worden, evenals eeu scharenslijper 

ten onzent, aangeroepen uit elk huis, waarvan de bewoners. ... brand- 

hout wenschen te doen zagen. De kar staat stil, de motor wordt met 

de mnaastbijgelegen monding van de stedelijke waterleiding verbonden 

door een buigzame slang, en onmiddellijk begint de arbeid, die vol- 

bracht wordt in verbazend geringen tijd en tot een prijs, die zeker 

vele malen geringer is dan die, waarop hij zou te staan komen als 

hij op de gewone wijze met de hand werd. uitgevoerd. De machine ver- 

bruikt namelijk van zes tot tien kubiekmeters water in het uur; 

maar door gemakkelijk te begrijpen lokale omstandigheden kan de stad 

het. water zeer goedkoop, tegen omstreeks twee en een halve cent de 

kubjek meter leveren, onder een drukking, die in de beneden-stad 27 

meters waterhoogte bereikt. Scmmip levert zijne motoren in allerlei 

afmetingen. Een tot dit doel bijzonder ingericht model van zeer kleine 

afmetingen is in ’t bijzonder tot het bewegen van naaimachines bestemd. 

Voor één van die werktuigen verbruikt die motor gemiddeld 200 liters 

water in het uur, dus voor omstreeks een halve cent aan water, 
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Men zou te Zurich willen wonen, ook al ware deze stad niet bui- 

tendien zoo aanlokkelijk, om zijne vrouwelijke huisgenooten van zulk 

een goedkoope beweegkracht voor hare naaimachines te kunnen voor- 

zien! In Nederland is het namelijk in dit opzicht nog niet zeer gunstig 

gesteld. Want nog slechts zeer weinige steden van ons land mogen 

zich in het bezit van een waterleiding verheugen, omdat velen zich 

vergenoegen met regenwater, niettegenstaande de daarbij mogelijke 

loodvergiftiging en andere bezwaren, en anderen zich blijven tevreden 

stellen met zoogenaamd welwater of met rivierwater, dat is in de - 

meeste gevallen een, zij het ook zeer verdund, aftreksel van allerlei 

vuiligheid. Bovendien, waar men een waterleiding heeft, is het water 

daarvan — zeker ook hier door, nu evenwel niet zóó gemakkelijk te 

begrijpen, lokale omstandigheden — verbazend duur. Naar eene wel- * 

willende mededeeling van de duinwater-maatschappij aldaar, is de prijs 

van een kubiekmeter water te Amsterdam en hier te Haarlem 33 

centen, met eene gemiddelde drukking van 15 meters waterhoogte, 

ongeveer het dubbel dus van die te Parijs bij een aanmerkelijk hoogere 

drukking. De beweegkracht voor eene naaimachine zou dus te Amster- 

‚ dam en hier op zoo iets als van twaalf tot vijftien centen in het uur 

te staan komen. 

Maar wat schaadt dit voor de eene of andere degelijke huismoeder, 

die zich tegen dien prijs van het lastige en bij velen voor de gezond- 

heid schadelijke trappen van die machine kan ontheffen en , als ’t noodig 

is, daardoor den arbeid veel langer volhouden kan? 

Wie weet in welk eene mate zulk een klein begin zou kunnen bij- 

dragen om de overbrenging van beweegkracht in het groot voor te 

bereiden ! 

HAARLEM, Juni 1880. 
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Reeds sedert meer dan 2000 jaren trekt een zonderling verschijnsel 

de aandacht van reizigers en natuurkundigen, zonder dat het tot dusver 

gelukt was er de verklaring van te geven. Wij bedoelen de heen en 

weder gaande stroomen in de nauwe straat van Eurippus, tusschen het 

vasteland van Griekenland en het eiland Euboea, dat zich noordwest- 

en zuidoost-waarts langs de kust uitstrekt en een smalle, lange zee- 

arm begrenst, Talanti genaamd , waartoe de zoo even genoemde straat van 

Eurippus toegang geeft. Over het smalste gedeelte van de straat bij 

Egripo, ligt een van ouds bekende, uit vijf bogen bestaande brug, 

waardoor het vasteland met Euboea samenhangt. Onder die brug door 

en verder op in de straat wisselt de stroom in elk etmaal vier- tot 

veertienmaal van richting en dat wel met zulk een kracht dat er 

_ molens door gedreven worden. Volgens eene overlevering zoude ArISTOTE- 

LES, in wanhoop over zijne vergeefsche pogingen om het-verschijnsel 

te verklaren, zich van de brug in het water hebben gestort. . 

Dr. r. A. roreL, die zich gedurende eenige jaren heeft bezig gehou- 

den met het doen van waarnemingen aangaande de zoogenaamde seiches 

van het meer van Genève, welke bestaan in afwisselende ebbe en vloed, 

die plaatselijke verschillen van eenige weinige centimeters tot 2 meters 

in den stand van het water kunnen ten gevolge hebben, heeft, gelijk 

bekend is, de verklaring daarvan gevonden in de werking van den wind, 

de verschillen in atmospherische drukking aan de beide uiteinden van 

het meer, enz., in verband met zijne lengte en diepte. Hij heeft zelfs 

eene formule gegeven, waarmede, indien de beide laatste gegevens be- 
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kend zijn, voor elk ander meer, de duur van zulk een getij kan be- 

s 2 L 
rekend worden. Deze formule is: T — 2 ele waarin L de lengte 

gh | 
van het meer aanduidt, k zijne gemiddelde diepte, en g de versnel- 

ling der zwaartekracht. Deze formule geeft voor het meer van Genève, 

dat 73 kilometers lang is, den duur van een getij als 18 minuten aan, 

hetgeen met de waarneming overeenkomt. 

Nu vertoont zich de zeearm Talanti ook nagenoeg als een in de lengte 

gerekt meer, doch dat op de beide uiteinden in verband staat met de 

Aegeïsche Zee, namelijk aan zijn zuidoostelijk eind door de reeds ge- 

noemde zeer nauwe straat Eurippus en aan zijn noordwestelijk einde 

door eene iets wijdere en langere straat, die het noordeinde van Euboea 

bespoelt. De verschijnselen moeten derhalve hier iets samengestelder 

zijn dan in een van alle zijden afgesloten zoetwatermeer, want de ge- 

wone, door de maan veroorzaakte ebbe en vloed in de Aegeische Zee 

plant zich voort tot in den zeearm Talanti en wijzigt derhalve de ver- 

schijnselen der eigenlijke seiches. Bene vergelijking van talrijke waar- 

nemingen leert dan ook dat er tweörlei wel te onderscheiden perio- 

den zijn: een waarin de stroom gedurende een maan-dag van 24 uren 

en 50 minuten 4 maal afwisselt, en eene waarin de stroom van 11 

tot 14 maal omkeert. Het laatste heeft onveranderlijk plaats tijdens de 

quadratuur der maan, wanneer de ebbe en vloed in de Aegeische Zee 

op hun minimum zijn gekomen. Dan openbaren zich de plaatselijke ebben 

en vloeden of seiches het duidelijkst en op de meest geregelde wijze, 

en het gevolg hiervan is, dat het water in de nauwe straat van Eurippus 

sterk rijst en daalt en beurtelings in twee richtingen stroomt. De lengte 

van den zeearm Talanti bedraagt 115 kilometers, zijne diepte van 100 

tot 200 meters. Past men bovenstaande formule toe, dan vindt men voor 

den duur eener seiche, bij 100 meters diepte, 122 minuten, bij 150 

meters 100 minuten, bij 200 meters 86 minuten. Nu duurt elk der 

11 tot 14 te Hgripo, tijdens de quadratuur, waarneembare getijen, van 

103 tot 131 minuten. De overeenkomst tusschen de ervaring en de 

theorie is derhalve zoo volkomen als men in zulk een geval verwach- 

ten kan, en men mag dus het oude vraagstuk als opgelost beschouwen: 

HG. 
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HAAR VOORKOMEN IN DE NATUUR, HAAR OORSPRONG, 

EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSING. 

DOOR 

Dr. B. VAN DER MEULEN. 

’t Mag vreemd schijnen in den tegenwoordigen tijd, waarin de vraag 

naar “meer licht” steeds meer op den voorgrond treedt en het electrisch 

licht alle andere lichten dreigt te verdringen, de aandacht van de 

lezers van het Album nog te vragen voor een opstel over petroleum. 

INDER erdee het electrisch licht is nog op verre na niet wat het 

belooft te worden, en vele jaren zullen misschien nog moeten voorbij- 

gaan, voordat dit licht der toekomst de petroleum of gasvlam zal 

kunnen vervangen. Telkens wanneer het raadsel van regelmatige ver- 

deeling en ongestoorde verlichting schijnt opgelost, verschijnen weer 

kobolden, die het licht plotseling uitdraaien en met een grijnslach 

in het duister verdwijnen naar hun onderaardsch verblijf. Want in de 

mijnen ligt hun arbeidsveld en in de steenkool hun bezitting. Met 

hun lamp en houweel gewapend, kappen en kloppen zij het ingewand 

der aarde zonder ophouden open en bloot. Een enkele maal woelen zij 

een ader los van een brandbare olie, die opbruist met onstuimige 

kracht. Dit is de aardolie, hun tweede kleinood, het onderwerp van 

mijn opstel. 

Voor zoover ik kan nagaan, werd dat onderwerp in het Album niet 

behandeld. Dit is te meer te bevreemden, omdat het hier een stof be- 

19 
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treft, die tot op den laatsten tijd een zeer uitgebreide toepassing in 

het dageliĳjksch leven heeft gevonden en als handelsartikel op de voor- 

naamste europeesche markten een allerbelangrijkste plaats heeft inge- 

nomen. Voegen wij daarbij de zeer eigenaardige beteekenis die de pe- 

troleum uit een natuurwetenschappelijk oogpunt heeft, dan meen ik 

veilig een plaatsje in dit tijdschrift te mogen vragen voor een opstel, 

dat hoofdzakelijk de strekking heeft het voorkomen der petroleum in 

de natuur, haar oorsprong, hare eigenschappen en het gebruik te schet- 

sen, dat men van petroleum als lampolie maakt. 

Letten wij op de uitgebreide toepassing die tegenwoordig van deze 

stof gemaakt wordt en op de kolossale hoeveelheid, waarin zij in het 

binnenste der aarde is opgehoopt, dan moet het ons wel zeer verwon- 

deren, dat deze olie eerst in de laatste twintig jaren de beschaafde 

maatschappij is binnengedrongen en wel met zulk een kracht, dat zij 

als lichtstof een gevaarlijke concurrent is geworden van het lichtgas, 

vooral bij den nog vaak hoogen prijs der steenkolen. In verband met het 

weinig gebruik der petroleum in de historische tijden , mag vermoed wor- 

den dat òf de olie in vroegeren tijd niet bestond en dus een natuur- 

product moet zijn van de laatste eeuwen, òf dat zij sinds de vroegste 

tijden wel reeds gevormd was, maar opgesloten bleef in het binnenste 

der aarde en dus onbekend moest blijven. Nochtans kan ons de ge- 

schiedenis bewijzen dat dit vermoeden onjuist is; want zij leert ons 

dat reeds de muren van Babylon en Ninivéh opgemetseld waren met 

asphalt als metselspecie, die bij langzame verdamping van de aard- 

olie achterblijft. Zelfs gebruikten de oude Egyptenaren de olie als 

een uitmuntend geneesmiddel tegen de Taenia of Lintworm, waarvan 

vooral de bewoners van het Nijldal veel te lijden hadden, of bedienden 

zich daarvan tot het inbalsemen der lijken, wier windsels nu nog 

den reuk naar petroleum verraden. 

Eindelijk vinden wij nog opgeteekend dat de olie hier en daar als 

lichtstof gebruikt werd in bakken, die met zand en olie waren gevuld, 

of in fakkels. 

Onbekend dus was de olie zelfs in de grijze oudheid niet. Maar dan 

ligt de vraag voor de hand: of zij in de natuur zoo weinig voorkwam 

dat een meer algemeene toepassing niet mogelijk was. Het antwoord 
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moet hier wederom ontkennend zijn. Want Azië zoowel als Afrika waren 

rijk aan meren, waar het pek in dichte massa’s aan de oppervlakte dreef. 

Sinds onheugelijke tijden was de Doode Zee onder den naam van “Asphalt- 

meer’ bekend, waaruit de petroleum naar boven borrelde en bij verdam- 

ping asphaltbrokken achterliet, die uren ver het strand bedekten. In ver- 

band daarmee acht men het niet onwaarschijnlijk dat Sodom en Gomorra, 

gelegen aan de oevers van die zee, door een kolossale petroleumbrand 

verwoest zijn. De bronnen van den Euphraat, die thans nog bestaan, waren 

reeds aan ALEXANDER DEN GROOTE, aan TRAJANUS en JULIANUS bekend, 

en terwijl PrurarcHus spreekt van een in vlammen staande zee in 

de nabijheid van Ekbatana, het tegenwoordige Hamadan, maken Pli- 

nius en Dioscorides melding van de zoogenaamde Siciliaansche olie, die 

tot het branden in lampen werd gebruikt. Eindelijk nog bewijst het 

heilige vuur van Baku, dat sinds de vroegste tijden onderhouden wordt . 

door de uit den bodem opstijgende petroleumdampen, dat deze olie ook 

in de historische tijden volstrekt niet zeldzaam was. 

De weinige toepassing die zij dus vond, moet dan ongetwijfeld wor- 

den toegeschreven aan de weinige geschiktheid van het ruwe product 

om als lampolie te dienen, en aan een gebrek aan doelmatige zuive- 

ringsmiddelen. 

Niet minder dan in het ver verleden, komt thans nog de petroleum op 

verschillende plaatsen aan de oppervlakte voor. Dertig uren ten noorden 

van het eiland Trinidad en rondom het eiland Grenada, een der 

Antillen-eilander, welks bodem een uitgebrande vulkaan is, drijft 

de olie aan de oppervlakte van de zee. De schepen die de Groene Kaap 

op de westkust van Afrika omvaren, moeten niet zelden door een olie- 

laag heenzeilen, die over een uitgestrektheid van verscheidene vierkante 

mijlen de zee bedekt. Hen dergelijk verschijnsel neemt men waar nabij 

Newfoundland. Ook heeft Engeland en Schotland, Italië, Frankrijk en 

Walachije zijn petroleum-bronnen, waarvan evenwel slechts enkele met 

voordeel geëxploiteerd worden. Veel rijker is in dat opzicht Azië. In de 

nabijheid van Rangun alleen telt met 520 bronnen, welke jaarlijks 

400.000 oxhoofden olie leveren. Ook schijnt Afrika rijk aau petroleum te 

zijn. Voor nog de handel in amerikaansche olie die groote afmetingen had 

aangenomen welke zij thans heeft, werd een goed deel van dit han- 

delsproduct uit Afrika naar Liverpool verzonden. 

Thans echter schijnt de afrikaansche olie geheel door de amerikaan- 

sche verdrongen te zijn. 
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Reeds tijdens de ontdekking der Nieuwe wereld door de Spanjaarden 

werd de petroleum door de Indianen als geneesmiddel onder den naam van 

Senecaolie gebruikt. Ook wees ALBXANDER VON HUMBOLDT onderscheidene 

bronnen aan, die in Maart en Juni haar vloeibaren inhoud, vergezeld van 

rook en vlammen, opwierpen. Maar de ontdekking van nieuwe bronnen, in 

de laatste 25 jaren vooral, heeft N. Amerika leeren kennen als een on- 

uitputtelijk oliereservoir, dat in rijkdom alle andere bronnen van de 

oude wereld verre overtreft. Toevallig was die ontdekking niet. Zij was 

een gevolg van den industrieelen geest van onzen tijd, gesteund door 

den vooruitgang der scheikundige techniek. 

Het was kolonel prak» die omstreeks 1858 het eerste boorgat sloeg 

en een artesische put op olie graven liet. Uitgelachen door zijne vrien- 

den om het dwaze zijner onderneming, trof hij nochtans den 26sten 

Aug. 1859 op een diepte van 71 voet een olielaag aan, waaruit hij 

dagelijks reeds 400 Gallons * tegen een prijs van 55 Cts. per Gallon 

kon oppompen. Terwijl prAKE nog genoodzaakt was zijn olie met pom- 

pen naar boven te werken, werd door ruk in 1861 de eerste bron ge- 

graven, waaruit de olie vrij naar boven welde in een stroom van 40 

Gallons per dag. 

Na 15 maanden hield zij op te vloeien, echter niet voordat FuNk een rijk 

man was geworden. Inmiddels had zich reeds een maatschappij tot exploi- 

tatie der petroleumbronnen georganiseerd, die met DRAKE aan het hoofd, 

onder den naam van Pennsylvania Rock Oil Company, de eerste petroleum 

in den handel bracht, toen reeds door destillatie behoorlijk gezuiverd. En 

sinds dien tijd (1859) was de toekomst aan de petroleum-industrie verze- 

kerd. In weerwil van de tegenwerking die zij ondervond van den kant 

der maatschappijen voor steenkolengas-verlichting; in weerwil van 

de bedriegelijkste berichten omtrent de gemakkelijke en dus gevaar- 

lijke ontbrandbaarheid der olie, vestigde zich de industrie op steeds 

breeder grondslag en nam zij eindelijk zelfs de reusachtigste afmetin- 

gen aan in het land van gelukzoekers, maar tevens van energie en 

vooruitgang. Hoe meer men overtuigd raakte van de voortreffelijke 

waarde van petroleum als lichtstof, hoe meer men begreep dat daarmede 

goede zaken te maken waren. Van alle kanten kwamen ze toeloopen, 

zij, die hun geluk in de oliestreek wenschten te beproeven en met 

spade en boor den grond bewerkten, als zochten zij naar het edelste 

| l amerik. Gallon —= 3.785 Liter. 
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metaal. Nu eens met droeve teleurstelling, dan weer met het uit- 

stekendste gevolg en onder de merkwaardigste verschijnselen. 

Over het algemeen is het zeer moeilijk en onzeker de olieaders op 

te sporen. Ofschoon de gewone diepte der boorgaten is gelegen tusschen 

30 en 100 meter, gebeurt het niet zelden, dat eerst op 180 of 200 M. 

beneden den beganen grond de bron getroffen wordt. Wanneer dan ein- 

delijk de ader bereikt is en klompen van een blauwe klei omhoog 

gehaald worden, die met een bloedkleurige vloeistof gedrenkt zijn, 

dan kan men den oliegraver in zijn vollen glans zien. 

“Er kaut und dreht dan” — zegt nrrzeL in zijn boek Das Steinòl 

und seine Produkte, — “wohlgefällig den Tabak in seinem Munde, 

steckt seine Hände eine nach der andern in seine Hosentaschen und 

zieht mit freudestrahlenden Gesicht schmunzelnd den Oelgeruch ein, 

sich sagend: das ist herrlich. Nun, fur denjenigen, der keine Aussicht 

auf einen Gewinnantheil hat, ist dies nicht so herrlich, weder in 

Betreff des Geruchs, noch des Anblicks, sondern gerade das Gegen- 

theil.... Das Gebiet der Oelquellen erinnert an das Kohlengebiet von 

Shaffordshire, es ist eben so schmutzig, nur ist der Geruch noch weit 

schlimmer „.. Im ganzen Umkreize hört man in der Nacht das Quitschen 

der Tritte, durch welche der Bohrer in Bewegung gesetzt wird. Jeden 

Tag langt ein Trupp von ermüdeten schmutzigen Wanderern an, welche 

sich mit einen Bündel auf dem Rücken durch den tiefen Schmutz den 

schlechten Weg hindurch gearbeitet haben, über Baumstrünke geklet- 

tert und durch Gräben gewatet sind. Manche derselben suchen Be- 

schäftigung, und sind sicher solche zu finden. Andere kornmen mit 

Dollars in ihren Taschen und in wenigen Tagen haben sie zu den vielen 

bereits bestehenden Brunnen neue hinzugefügt.” 

Een sterk touw, een ruw in elkaar geslagen hut, een kleine stoom- 

machine, een pomp, eenig boorwerktuig en vaten en buizen, ziedaar 

al het materiaal dat men noodig heeft om zijn geluk te beproeven. 

Maar waarop het boven alles aankomt, dat is een goede dosis geloof , 

hoop en geduld. Hooren wij de Zoronto Globe van 5 Februari 1862, 

welke ons de levensgeschiedenis van een der rijkste olielords vertelt. 

“In de nabijheid van Victoria, in het district Enniskellen, bevindt 

zich een diepe bron, waarop JOHN SHAW al zijn hoop en verwachting 

reeds maanden lang gezet had. Met onvermoeiden ijver groef hij en 

boorde en pompte, totdat zijn kas, zijn crediet en eindelijk ook 

zijn spieren waren uitgeput. De bronnen zijner buren vloeiden van rijk- 
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dom over. Slechts hij alleen miste zelfs het geringste aandeel in dien 

stroom. Hopeloos en geruïneerd, en bespot door zijne buren, liep kij 

rond met leege zakken en verscheurde kleêren. Met een huivering in 

zijn ziel trad hij een winkel binnen om een paar laarzen op crediet 

te vragen. Maar te vergeefs! En met de wanhoop op het gelaat keert 

hij terug naar die armzalige plek, waar zooveel strijd gestreden was. 

Dit moet de laatste dag van al mijn arbeid zijn !.... En nogmaals heft hij 

zijn boor omhoog en werpt hem verdrietig maar met zwaren slag op 

de rots ter meere 0/4 Hoor! Wat is dat? ... Het geruisch als van 

een beek klinkt uit de diepte omhoog... Een woelen en bruisen, alsof 

iets uit een eeuwenlange gevangenis ontslagen werd!.... Zwijgt dat 

nu?... Neen, het komt nader en klimt met ieder oogenblik. De buis 

der pomp vult zich met olie, ook de bron vult zich, en langzaam, maar 

aanhoudend welt de olie omhoog. Vijf minuten, tien minuten gaan 

voorbij, en na 15 minuten is de bron tot aan den rand gevuld. Reeds 

vloeit de olie over; alle pogingen om haar loop te temperen zijn ver- 

geefs. Onweerstaanbaar stroomt zij voort en af. Welk een oogenblik 

voor sHAW! Het is onmogelijk de gewaarwordingen te beschrijven, 

waardoor hij in dit oogenblik zich voelde aangegrepen. Maar dat 

“the old saw’ van den morgen ‘lord smAWw” was op den avond 

van dienzelfden dag, bewijst hoe goed hij onder al die verschillende 

aandoeningen de middelen heeft weten te kiezen om zich zijn rijkdom 

te verzekeren. 

Ofschoon het vergeefsche moeite was in de eerste dagen den rijkdom 

der bron te meten, bleek later dat zij in iedere 1!/, minuut 80 gal- 

lons leverde. Tegen 1!/, cent per gallon berekend, — de laagste prijs 

der ruwe — vertegenwoordigt dit een winst van 66 Cts. in de minuut 

of 39 dollars in het uur, dat is 950 dollars in 24 uren of 296.524 dol- 

lars per jaar. Is het wonder, dat sonN sHAw ’s morgens nog een bede- 

laar, ’s avonds reeds een veelvermogend man was, in staat om alles te 

bestrijden, wat met geld bereikbaar was. 

Slechts kort mocht smaw de weelde van zijn geluk genieten. Zijn zon 

ging onder, daar waar zij opgestegen was. Om een stuk gasbuis uit de 

bron te verwijderen, liet hij zich met de voet in den stijgbeugel aan 

een lange ketting neerzakken. En nadat hij de buis gegrepen en geroe- 

pen had dat men hem weer naar boven zou hijschen, schijnt hij zijn 

bewustzijn verloren to hebben en in de olie gevallen en verdwenen 

te zijn.” 
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Met het noemen der sraw’sche bron in het district Enniskellen hebben 

wij een der belangrijkste middelpunten der petroleumproductie genoemd. 

Voorts zijn in dat opzicht nog beroemd het dal van de “Oil-Creek” 

in Pennsylvanië en de bronnen in Canada. Intusschen mag het geheele 

aantal der tegenwoordige bronnen in Noord-Amerika veilig op 10.000 

worden gerekend, uitloopende in een uitgebreid onderaardsch bassin, 

dat zich van het noorden naar het zuiden uitstrekt van af het Erie- 

meer door de staten New-York, Pennsylvanië, Ohio, Kentucky, Tennes- 

see en Florida. Bij dit bassin voegen zich dan nog die, welke zich 

door Canada, Texas, Californië, Illinois enz. vertakken, 

Het spreekt wel van zelf dat het veelvuldig voorkomen der petroleum in 

de noord-amerikaansche gronden en haar toenemend gebruik spoedig 

de aandacht moest trekken van de geleerden der Nieuwe en der Oude 

wereld. 

Hoe en in welke aardlagen komt zij voor; waaruit is zij ontstaan ? 

— dat werden weldra de quaesties van ijverig geologisch onderzoek. 

En met evenveel belangstelling trachtten de scheikundigen hare eigen- 

schappen en samenstelling te leeren kennen in verband met hare toe- 

passing als lichtstof. Met betrekking tot haar voorkomen in de aarde 

is gebleken dat zij in de Silurische en Devonische formatie te huis 

behoort en alzoo van zeer ouden oorsprong is. Meestal is zij bevat 

in de kalksteendepôts dezer formatie, bepaaldelijk in de Niagara kalk- 

steen van de Silurische, en in de zoogenaamde Calcair Cornifere der 

Devonische terreinen. Soms ook wordt zij aangetroffen in den poreuzen 

zandsteen van dezelfde formatie en dan in gezelschap van de dierlijke 

overblijfselen van dien tijd. | 

Men meene echter niet dat op de diepte van de voorhistorische lagen ge- 

boord moet worden om de olie te verkrijgen. Gewoonlijk wordt, gelijk wij 

reeds zeiden, op een diepte van 30 —100 meters reeds de ader getroffen ; 

waaruit men besluiten mag dat de petroleum na haar ontstaan langzaam 

uit de diepere lagen naar de hooger gelegene is overgegaan , waar zij zich 

in holten of scheuren, in aders van dubbel gevouwen aardlagen heeft 

verzameld. Zeer merkwaardig is, dat deze spleten meestal nog zout water 

en gassen bevatten in de volgorde harer soortelijke gewichten, gelijk 

uit de volgende teekeningen blijken kan, 

Soms echter ontbreekt het gas of zelfs de aardolie, en dus is het 

duidelijk, dat het succes bij het boren niet alleen bepaald wordt door 

den aard der stoffen, maar ook door de plaats, waar het boorgat de 
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ader treft. Treft dit de spleet in A, dan welt eerst zoutwater, later petro- 

leum naar boven,terwijl uithet boorgat B de olie dadelijk te voorschijn 

komt. Het ongunstigste is 

wel dat het gas in de 

f 1, spleetontbreekt, in welk ge- 

/,_ val de olie naar boven moet 

„worden gepompt, of erger 

‚nog, indien het boorgat in 
‚_de gaslaag aankomt. Is de 

spleet in dat geval en- 

kelvoudig d. i. onvertakt, 

dan is een tweede boring 

noodzakelijk. Maar dikwijls staan een tal van petroleumhoudende spleten 

met elkander in verband en vormen dan een uitgebreid net van reser- 

voirs, waarvan sommige met zout, aardolie en gas of slechts met 

twee dier stoffen zijn gevuld. 

Het is gemakkelijk intezien dat dergelijke vertakte aders, in welk 

Fig. 2. punt ook getroffen, altijd 

petroleum zullen leveren, 

zoo niet dadelijk, dan toch 

fy ii na eenigen tijd. Want in 

if jj À getroffen (zie fig. 2) ont- 

Sj 1 snapt eerst gas, later de 
fi f Jy ‚ daaronder liggende petro- 

leum door de drukking van 

het gas. Komt de boor in C 

aan, dan vloeit de olie da- 

delijk uit, onder de geza- 

m enlijke spanning der gas- 

sen in Á en B. 

Men begrijpt licht wat er moet gebeuren, wanneer een dergelijk 

reservoir in twee punten, C en D, getroffen wordt. Zoodra komt niet 

het tweede boorgat in D aan, of de kracht, waarmee de olie uit C vloeit 

en de hoeveelheid zal plotseling verminderen, soms zelfs tot nul moe- 

ten dalen. Dergelijke verschijnselen zijn vooral bij artesische putbo- 

ringen niet zeldzaam. Maar hier moesten zij tot ingewikkelde twisten 

aanleiding geven, zoo n. l. de vertakkingen uitliepen in terreinen, die 

aan verschillende eigenaars toebehoorden. 
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Wordt een vertakt oliereservoir voor het eerst geopend, dan kan de 

olie soms met zulk een kracht naar buiten gedreven worden, dat de 

zwaarste boorwerktuigen uit de boorgaten hoog in de lucht geslingerd 

worden en de olie eenige meters hoog uitgeworpen wordt. Om dan den 

al te grooten toevloed te stuiten, brengt men in de opening der boor- 

gaten, met lijnzaad gevulde zakken, die opzwellen en de opening her- 

metisch sluiten. Of indien op andere tijden de bron weinig olie meer 

oplevert, tracht men soms met het beste gevolg nieuwe spleten in de 

boorgaten te openen, door daarin torpedo’s te laten springen. 

De ruimte laat ons niet toe, lang over de methoden uit te weiden, 

die bij het boren gevolgd worden. Ik wil alleen wijzen op de zooge- 

naamde koordboring, die het eerst gevolgd werd en nu nog vaak voor 

gunstige, d. w. z. losse bodems. 

Voor rotsachtige bodems is stoomkracht noodig en bedient men zich 

van boorwerktuigen van gehard staal, die onder een draaiende bewe- 

ging op de steenlaag aankomen. Het gruis dat bij het boren vrij komt, 

wordt door een cilinder met kogelklep, die zich van beneden naar 

boven opent, uit het boorgat weggenomen. Om het instorten der 

wanden te beletten, maar meer nog om de petroleum niet door zij- 

kanalen te zien wegvloeien, zet men iĳzeren cilinders tegen de 

wanden op. 

Het is gemakkelijk intezien, dat het boren dikwijls met de grootste 

moeilijkheden gepaard gaat, vooral indien de bodem hard en de diepte 

waartoe men moet graven, groot is. Meermalen moet met de meeste 

inspanning 2—3 maanden lang geboord worden, voordat men olie 

ziet en dan blijkt nog de productie vaak te gering om de bron met 

voordeel te exploiteeren. Slechts 15°, van het aantal boringen geven 

een voldoend resultaat. 

Wat de petroleum-industrie echter het meest in den weg stond, dat 

was het transport der olie. De slechte wegen, die van de olie-districten 

naar de havenplaatsen voerden, lieten een transport over land niet toe 

en noodzaakten naar andere middelen omtezien. En recht amerikaansch 

was de wijze waarop men zich wist te helpen. Men spijkerde uit ruwe 

planken eenvoudige maar groote bakken, die uit de bron door middel 

van lederen slangen gevuld en dan goed gesloten tot een vlot van 20 —40 

stuks vereenigd werden. 

Inmiddels was op verschillende plaatsen het water achter zware en 

groote dijken met sluizen verzameld, die op een bepaald oogenblik konden 
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worden geopend. En zoo liet men het vlot op den nu ontstaanden stroom 

voortdrijven in een richting die voor het transport verlangd werd. Niet 

zelden echter gebeurde het, dat door de kracht van den stroom de 

booten werden losgerukt en met zooveel geweld tegen elkander stootten, 

dat de een na den ander in stukken sloeg en de geheele lading verloren 

ging. Met het oog op dit niet geringe inconvenient heeft men voor- 

geslagen de verschillende bronnen met de spoorwegstations en haven- 

plaatsen door een onderaardsch buizennet te verbinden, totdat eindelijk 

ook dit transportmiddel heeft plaats gemaakt voor een vervoer langs 

spoorwegen. 

Is de olie eenmaal in de havenplaatsen aangekomen, dan heeft het 

verder vervoer in hermetisch gesloten vaten of in opzettelijk daarvoor 

ingerichte schepen plaats. De geheele laadruimte van het schip is in dat 

geval in groote bakken verdeeld, die door goed passende deksels lucht- 

dicht gesloten kunnen worden. Van deze deksels gaan lederen slangen 

uit, die met de kap van een groot olie-reservoir, dat op de haven is 

aangelegd, verbonden kunnen worden. Een tweede lederen slang voert 

van den bodem van dit zelfde reservoir naar de oliebakken van het 

transportschip en kan door kranen worden afgesloten. Zijn deze geopend, 

dan vloeit de olie uit het reservoir naar de bakken, terwijl de lucht 

en de petroleumdampen door de bovenste slang van deze naar het reser- 

voir verhuizen. Zoo kan dus het inladen der ruwe olie geschieden zonder 

dat men eenigen hinder heeft van den onaangenamen reuk , welke aan de 

ruwe soorten eigen is. 

In weerwil van deze verbeterde middelen van vervoer verhoogt het 

transport den prijs der olie met 300—400 procent van hare werkelijke 

waarde. 

Bepaalden wij ons tot dusver tot goed geconstateerde feiten, dit 

is niet meer het geval, zoodra wij een onderzoek instellen naar den 

vermoedelijken oorsprong der aardolie en haar verwante stoffen. Men 

is ten dien opzichte nog niet veel verder gekomen, dan tot het stellen 

en verdedigen van twee hypothesen, door de noord-amerikaansche ge- 

ologen aan de eene zijde van den oceaan en door de europeesche ge- 

leerden aan de andere zijde. Dat deze quaestie nog verre van opgelost 

is, kan ons niet bevreemden, wanneer wij bedenken dat men bij het 

onderzoek naar den oorsprong der petroleum niet te doen heeft met heden- 

daagsche verschijnselen, die aan de oppervlakte geregeld kunnen wor- 

den waargenomen, maar met werkingen, die sinds lang vervlogen eeuwen 
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in het diepste der aardkorst hebben plaats gegrepen. Bovendien is het 

zeer te betreuren dat men zoo weinig vertrouwbare gegevens heeft kunnen 

inwinnen omtrent de verschillende lagen, die bij het opsporen der olie- 

bronnen doorboord moesten worden. De petroleum-gravers, die alleen 

de voordeelen hunner beurs op het oog hadden, hebben de wetenschap 

in dat opzicht weinig gesteund. Toch is men het vrij wel hierover eens, 

dat de aardolie van zeer ouden oorsprong is en, voor zoover Amerika be- 

treft, voornamelijk afkomstig uit de steenlagen van het primaire tijdvak. 

Ook valt er — met het oog op de samenstelling der ruwe petroleum 

uit koolwaterstoffen * — wel niet aan te twijfelen, dat deze olie in de 

natuur uit bewerktuigde, d. 1. koolstofhoudende stoffen ontstaan moet 

zijn, hetzij deze van plantaardigen of dierlijken oorsprong waren. De 

groote strijd bepaalt zich tot de vraag: of de olie uit de steenkolen is 

ontstaan door een langzame droge destillatie onder den invloed der 

natuurlijke aardwarmte, bij hooge drukking en afsluiting der lucht, — 

òf dat de olie een geheel zelfstandigen oorsprong heeft uit lagere plan- 

ten of dieren, die in een toestand van vermolming zijn geraakt. 

Voor beide hypothesen is veel te zeggen. 

Het onderzoek leert overtuigend, dat bij droge destillatie van steen- 

kolen bij lage * temperatuur een olieachtige vloeistof kan worden ver- 

kregen, die in samenstelling tot de petroleum zeer nadert. En dat een 

dergelijke destillatie in de natuur kan hebben plaats gevonden, kan op 

goede gronden niet worden bestreden. Het is dan ook niet de moge- 

lijkheid daarvan, welke de noord-amerikaansche geologen bestrijden, 

maar meer de waarschijnlijkheid van het ontstaan der olie uit steenkolen. 

Is deze inderdaad daaruit ontstaan, dan — zoo redeneeren zij — 

is het duidelijk dat die kolen daarbij zoodanig scheikundig veranderd 

moeten zijn, dat zij de duidelijke sporen van die verandering moeten 

dragen, het allermeest wanneer zij in de onmiddellijke nabijheid van 

uitgestrekte petroleumdepôts gevonden worden. En dat nu leert het on- 

derzoek veelal niet. Vaak is er in uiterlijk en samenstelling geen ver- 

schil te bemerken tusschen deze kolen en anderen waaruit geen petroleum 

kan zijn ontstaan. Zelfs werd soms de hoeveelheid bitumen of koolwater- 

} Van de groep met de algemeene formule Cn H2n +2, waartoe ook het moeras- 

gas C H4 behoort, (C — koolstof, H —= waterstof). 

2 Ik onderstreep hier, omdat bij hooge temperatuur de steenkolenteer verkregen wordt , 

die in hoofdzaak Benzolen bevat van de algemeene formule Cn H2n—6, terwijl de 

Petroleum voornl, uit de leden van de groep Cn H2n + 2 bestaat, zie vorige noot. 



302 PETROLEUM. 

stof-verbindingen in de kolen nabij petroleumdepôts grooter gevonden. 

Een tweede wapen tegen de theorie van het ontstaan der petroleum uit 

steenkolen werd door de noord-amerikaansche geleerden gesmeed uit de 

geheele afwezigheid van kolen op plaatsen, waar zich een belangrijke 

hoeveelheid olie heeft opgehoopt. Toch meenden zij met recht te mo- 

gen veronderstellen, dat in de nabijheid van uitgestrekte oliereservoirs, 

de overblijfselen der grondstof teruggevonden moesten worden, waar- 

uit de olie was ontstaan. | 

't Moet erkend worden dat in Canada de petroleum voorkomt in siluri- 

sche en devonische lagen zonder eenig spoor van steenkolen. Ook worden 

deze gemist in Auvergne, waar de oliebronnen van Puy de la Pège 

uit een zoetwatervorming ontspringen, — maar mag dit feit dienen 

als argument tegen het ontstaan der olie uit steenkolen? Is het niet 

mogelijk, waarschijnlijk zelfs, dat onder de spanning der gassen, die 

met de olie gevormd werden, deze laatste op vele plaatsen in de aard- 

korst is verplaatst in een richting, waarin zich aan de voortbeweging 

der vloeistof de minste hindernissen in den weg stelden; soms zelfs op 

verren afstand van de kolendepôts, waaruit de olie haar oorsprong nam ? 

Belangrijker schijnt mij het eerste argument, dat gebaseerd is op de 

weinige verandering in de samenstelling der kolen op plaatsen, waar 

veel aardolie werd aangetroffen. Maar ook dit argument schijnt mij 

niet die kracht te bezitten, welke noodig zou zijn om bovengenoemde 

theorie omver te werpen. Immers, neemt men aan dat de olie zich 

onder daarvoor gunstige omstandigheden binnen de aarde verplaatst 

heeft, dan kan zij zich hebben voortbewogen naar bassins waarin veel 

kolen waren afgezet, — en indien de drukking groot was, is het mo- 

gelijk dat een goed deel der aardolie de kolen doortrokken en langs 

dien weg het gehalte bitumen heeft vermeerderd. 

Dit alles neemt echter niet weg dat de steenkool zeer waarschijn- 

lijk niet het eenige materiaal zijn geweest voor de vorming van petro- 

leum. Een feit is het, dat de silurische en devonische formatie zeer 

rijk is aan zwarte koolstofhoudende kleischiefers, die zich in noordwes- 

telijke en westelijke richting onder de amerikaansche steenkolenbeddingen 

uitstrekken. Ongetwijfeld moet de petroleum uit de oliedistricten van 

Canada van dezen schiefer afkomstig zijn. Ook kan uit bruinkolen, 

turf en hout, bij langzame ontleding, een olie verkregen worden, die 

veel overeenkomst vertoont met petroleum en als deze paraffine bevat. 
4 Naar aanleiding daarvan ‘nemen de noord-amerikaansche geologen 
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aan, dat de aardolie een product van langzame ontleding is van allerlei 

plantaardige en dierlijke zelfstandigheden, en veronderstellen dat lagere 

zeeplanten, bepaaldelijk wieren en onderscheidene zeedieren, vooral ko= 

raaldiertjes, het materiaal voor de petroleum hebben opgeleverd. Ten 

bewijze daarvan wijzen zij op de stikstofhoudende gassen, die met de 

olie uit de boorgaten vrijkomen, en op kalksteen, die een groot aan- 

tal fossiele koraalnesten bevat, wier cellen met olie zijn opgevuld, 

gelijk de cellen der bijenwas met honig. 

Het scheikundig proces, waaraan deze plantaardige of dierlijke wezens 

onderworpen zijn geweest bij het ontstaan der petroleum, is naar hunne 

voorstelling niets anders dan een vermolmingsproces, dat in zooverre 

slechts verschilde van de gewone vermolming (veenvorming) van doode 

plantaardige lichamen in stilstaande waters, dat de diepte der wateren 

grooter en de temperatuur hooger was. Het moerasgas en de andere 

brandbare koolwaterstoffen van die groep, welke daarbij gasvormig 

ontstonden, moeten zich onder den invloed der hooge drukking heb- 

ben verdicht tot vloeibare oliën van petroleum-achtigen aard. 

Men zal reeds hebben opgemerkt hoe nauw beide hypothesen zich 

aansluiten aan de theorie der steenkolenvorming, die zich tevens grondt 

ep een vermolmingsproces van plantaardige organismen onder hooge 

temperatuur en drukking. Juist daardoor wordt het verschil tusschen 

de hypothesen der europeesche en, noord-amerikaansche geologen meer 

schijnbaar dan wezenlijk en bestaat slechts hierin, dat de geologen der oude 

wereld voor het ontstaan der aardolie het vooraf bestaan van steen- 

kolen aannemen, terwijl die der nieuwe wereld beweren, dat onder telkens 

gewijzigde omstandigheden de vermolming, in plaats van in een steen- 

kolenvorming te eindigen, uitloopt op een ontwikkeling van lichte en 

zware koolwaterstoffen, die zich vermengen en verdichten tot petroleum. 

Beide hypothesen sluiten zich blijkbaar zoo na aan elkander, dat 

een fusie van beide tot eene theorie even gemakkelijk als wenschelijk 

zou zijn. Maar al kwam deze tot stand, dan blijft nog veel twijfelach- 

tigs bestaan omtrent de omstandigheden, waaronder de scheikundige 

ontleding heeft plaats gehad. Onverklaard zal dan nog blijven het geliĳk- 

tijdig voorkomen van zooveel zout water in de petroleum-groeven , of om- 

gekeerd de aanwezigheid der olie in de steenzoutmijnen. In mikrosko- 

pische holten van steenzout-kristallen nl. zijn vaak brandbare gassen 

opgesloten, die onder een kleine explosie de wanden verbreken, zoodra 

deze door oplossing dun genoeg geworden zijn. Soms ook is de verdichting 
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dier gassen in beperkte ruimte zoo groot geweest, dat zij tot een vloei- 

stof zijn veranderd. Behalve BUNsEN ! zijn het vooral DUMAS en ROSE, 

die zich met analytische onderzoekingen van deze gassen hebben bezig 

gehouden en op grond daarvan meenen, dat het licht koolwaterstof 

(C H*) door samendrukking tot hexylhydruur (C° H!*) kan zijn over- 

gegaan, ’t welk een hoofdbestanddeel der petroleum vormt. Ja, zelfs achten 

zij het waarschijnlijk dat paraffine onder zeer hooge drukking uit C H' 

kan zijn ontstaan. Maar deze bewering sluit zich even goed aan bij de 

theorie der europeesche- als bij die der amerikaansche geologen en beves- 

tigt noch de eene , noch de andere, zoolang niet is uitgemaakt of het moe- 

rasgas van steenkolen afkomstig is, of door vermolming van plantaardige 

of dierlijke stoffen is ontstaan. Zij maakt alleen waarschijnlijk dat 

bovengenoemd gas en de leden van dezelfde reeks de bouwstoflen voor 

petroleum zijn geweest bij zeer hooge drukking. 

Geheel onafhankelijk van deze theoriën meent BERTHELOT, dat acety- 

leen (C? H°) de grondslag is geweest voor de petroleum-vorming, bij de 

inwerking van koolzuur op de alkalimetalen der aardkorst in tegen- 

woordigheid van water. Maar het bovenstaande is voldoende om in te 

zien, hoe moeilijk het is zich een juiste voorstelling te vormen van wer- 

kingen, die in lang vervlogen eeuwen moeten hebben plaats gehad 

en. geheel buiten onze onmiddellijke waarneming vallen. 

Gaan wij thans over tot de eigenschappen en de samenstelling der 

ruwe petroleum en de raffineering daarvan tot lampolie. 

Reeds het uiterlijk der verschillende soorten van aardolie kan zoo- 

zeer verschillen, dat men moeite heeft te gelooven aardolie voor zich 

te zien. Zijn sommige oliën bijna geheel kleurloos, lichtgeel of helder 

rood, anderen vertoonen zich groen, bruin of bijna zwart. 

Even groot zijn vaak de afwijkingen in vloeibaarheid en in ontvlam- 

baarheid. Kleurloos en dun vloeibaar is de perzische olie, bruinzwart 

en dik als keukenstroop de Rangoonolie. En terwijl de eerste gemak- 

kelijk ontvlamt, ontbrandt de taaie Rangoonolie zeer moeilijk en lan- 

zaam. In weerwil van deze verschillen heeft toch het scheikundig onder- 

zoek geleerd, dat in alle onderscheidene soorten van aardolie doorgaans 

“ Volgens een analyse van BUNSEN bestaat dat gas uit 84.5°/, licht koolwaterstof 

(C_HS), 2.85 9/o koolzuur, 2 °/, zuurstof en 10.5 °/, stikstof, 
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dezelfde verbindingen voorkomen en dat de verschillen in samenstelling 

meer de quantiteit dan de qualiteit dezer verbindingen raken. 

Maar daarin ontmoet men dan ook de grootste afwijkingen. Zijn de 

perzische- en amerikaansche oliën gekenmerkt door een bijzonderen 

rijkdom aan vluchtige koolwaterstoffen, in de Rangoonolie worden deze 

nagenoeg geheel gemist en zijn vervangen door zware koolwaterstoffen 

van hooger kool- en waterstof-gehalte, door harsachtige verbindingen 

en paraffine; deze laatste zelfs in een hoeveelheid, welke toelaat haar 

met voordeel daaruit aftezonderen. 

Nochtans kunnen al deze koolwaterstoffen als herhalingen van den- 

zelfden grondvorm worden beschouwd, en behooren ze tehuis in een reeks 

van minstens twintig leden, waarvan de beginterm butylhydruur, 

C*H!, en de eindterm palmitylhydruur, C° H?, tot formule heeft. 

Iedere volgende term verschilt van zijn voorgaanden door C H?* meer 

in de formule, zoodanig dat de op butylhydruur (C* H*®) volgende 

term tot samenstelling heeft C° H'?, enz. Niet alleen echter kenmer- 

ken zich de leden dier reeks door een regelmatige opklimming van het 

gehalte koolstof (C) en waterstof (H) maar bovendien door een regelma- 

tige stijging van het kookpunt en toeneming van het soortelijk gewicht. 

Van amylhydruur (C° H'?) af stijgt het soortgelijk gewicht van 0.628 

tot 0.825, terwijl het kookpunt van 832°C tot 280° C klimt. Dit wei- 

nige zij voldoende om in te zien, dat de samenstelling in nauw verband 

staat tot den graad van vluchtigheid en tot de bruikbaarheid der olie. 

Verspreidt de ruwe petroleum bij het uitgieten over de wanden van een 

gewoon bierglas reeds zoovele brandbare dampen, dat deze vlam vatten bij 

aanraking met een brandenden lucifer, dan is dit een teeken dat zij rijk 

is aan vluchtige koolwaterstoffen met laag koolstofgehalte en laag kook- 

punt, die haar ongeschikt maken voor lampolie. Om niet aan het gevaar 

van explosie bij het gebruik van dergelijke oliën bloot te staan, worden 

de meeste ruwe petroleumsoorten aan een zuivering onderworpen. Niet 

alleen die, welke zich kenmerken door een bijzonderen rijkdom van zeer 

vlachtige, gemakkelijk ontvlambare koolwaterstoffen, maar ook die 

aardolie,- welke in haren taaien, moeilijk vloeiïbaren toestand onmoge- 

lijk door de pit der lamp zou kunren worden opgezogen. 

Men begrijpt licht dat de methoden, die bij de zuivering — raffineering — 

der verschillende oliën gevolgd worden, voor een goed deel bepaald worden 

door den aard der olie en de meerdere of mindere aandacht, die de 

fabrikant aan de nevenproducten schenkt. Maar hoezeer ook in de onder- 
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deelen onderscheiden, komen zij toch in hoofdzaak hierop neer, dat de 

ruwe olie aan een destillatie wordt onderworpen , waarbij de meer vluch- 

tige verbindingen met laag kookpunt van de zwaardere koolwaterstoffen 

met hooger kookpunt en hooger soortelijk gewicht worden gescheiden. 

Over het algemeen wordt de aardolie bij de eerste ruwe destillatie 

gescheiden in twee producten, namelijk met een soortelijk gewicht van 

0.82—0.83 en van 0.83 tot hooger. Terwijl het eerste destillaat uit een 

mengsel van naphta en lampolie bestaat, bevat het tweede destillaat 

voornamelijk een zware olie, die tot smeeren van machines uitstekende 

diensten kan bewijzen en veel paraffine bevat. Na deze eerste destil- 

latie wordt. het mengsel van naphta en lampolie aan een zuivering 

onderworpen, om den onaangenamen reuk, van het ruwe materiaal afkom- 

stig, daaraan te ontnemen. Men schudt en roert het daartoe met zwa- 

velzuur, laat dit vervolgens afvloeien en wascht de laatste sporen daar- 

van achtereenvolgens af met water, sodaloog en nog eens water. Heeft 

het mengsel op die wijze zijn eigenaardigen reuk verloren, dan is het 

geschikt voor een tweede destillatie. 

Het is hier de plaats niet om een uitvoerige bdhaien te geven van de 

destillatie-toestellen, die daarbij in gebruik zijn. Laat het genoeg zijn te 

vermelden dat zij in hoofdzaak bestaan uit een ketel met helm , welke uit- 

mondt in een slangvormig gebogen buis, die door koud water zooveel mo- 

gelijk wordt afgekoeld. In de onderdeelen verschillen deze stukken weder- 

om naar den aard der olie en der nevenproducten, die men daarbij verlangt 

af te scheiden. Wat de verwarming betreft, deze heeft plaats hetzij door 

onmiddellijk onder den ketel aangelegde vuren of door stoom, dien men in 

den ketel laat circuleeren, soms onder vrij hooge spanning. Bij de destillatie 

van het mengsel van naphta en lampolie beslissen alleen de soortelijke ge- 

wichten der destillaten over den aard der producten. Wat overgaat met een 

soortelijk gewicht van 0.65—0.75 wordt als naphta verzameld ; het destil- 

laat van 0.75—0.82 soortelijk gewicht is de lampolie van den handel. 

Terwijl nu in sommige fabrieken de geheele raffineering der ruwe petro- 

leum zich bepaalt tot een afscheiding van naphta, lampolie en smeer- 

olie, worden door vele fabrikanten nog de naphta en smeerolie op 

onderscheidene producten verwerkt. De belangrijkste zijn de keroselen 

of petroleumaether en de petroleumspirit of kunstmatige terpentijn- 

olie, welke beide de vluchtigste bestanddeelen uitmaken der naptha 

en daaruit door destillatie kunnen worden afgescheiden. 
Met het oog op de vluchtige eigenschappen van den petroleumaether 
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heeft men dezen in de plaats van chloroform als anaesteticum aanbe- 

volen, maar vooral als pijnstillend middel voor uitwendig gebruik 

toegepast. 

Bij den zeer geringen prijs van dit product en zijne voortreffelijke 

werking schijnt zij naar het oordeel van uitstekende geneeskundigen 

de. voorkeur te verdienen boven bet elayl-chloruur, dat twintigmaal 

duurder is. 

Niet minder belangrijk is het tweede destillatie-produect , dat door ons 

als petroleum-spiritus is aangeduid. Goed gezuiverd, vervangt zij met 

voordeel de gewone terpentijnolie in de olieverven, vloeit gemakkelijker 

uit het penseel, droogt sneller en ruikt minder sterk. Dat heldere kleu- 

ren soms ietwat bruin worden gekleurd, kan alleen een gevolg zijn 

van onvoldoende zuivering en van een gering gehalte aan zwavel. Hen 

goede petroleumspiritus mag bij verdamping op papier geen vlek ach- 

terlaten; voldoet zij aan dien eisch, dan is zij voor olieverven zeer 

bruikbaar en bovendien een uitmuntend oplosmiddel voor caoutchouc , 

vetten enz. In verband daarmee vindt zij dan ook onder den naam 

van naphta of benzine een belangrijke toepassing tot het wasschen van 

handschoenen. Wat echter haar gebruik tot dat doel zeer gevaarlijk 

maakt, is hare buitengewone vluchtigheid en ontvlambaarheid , en nooit 

kan er ernstig genoeg voor gewaarschuwd worden, bij het wasschen 

met petroleum-spiritus brandende lampen of vlammen zorgvuldig op 

verren afstand te honden, — ook bij toepassing der zooeven genoemde 

petroleumaether. 

Ten opzichte van de smeerolie kunnen wij kort zijn. Haar soortelijk 

gewicht is tusschen 0.83—0.9 gelegen. De minste soorten bevatten 

paraffine, een vaste koolwaterstofverbinding, die zich soms in sierlijke 

paarlmoerglanzende, witte kristalschubjes afscheidt. Ofschoon zij een 

voortreffelijk smeermiddel oplevert voor machinedeelen, die zich lang- 

zaam bewegen, kan zij daarentegen niet gebruikt worden in boomwol- 

spinnerijen, waarin de spillen zich zoo snel bewegen dat de vrijko- 

mende warmte de olie te spoedig doet vervluchtigen. 

Belangrijker dan al deze nevenproducten is de lampolie, de petroleum 

van den handel. Bestaande uit een mengsel van verschillende vloeibare 

koolwaterstoffen, wisselt het soortelijk gewicht af tusschen 0.79 —0.81, 

het kookpunt var 120°—150°C. Ligt het kookpunt of het soortelijk gewicht 

der petroleum beneden deze laagste grenzen, dan mag men de aanwe- 

zigheid van vluchtige koolwaterstoffen vermoeden, die tot de petro- 

20 
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leumaether of -spiritus behooren en haar gebruik als lampolie gevaarlijk 

maken. Is dit niet het geval, dan is hare toepassing in het huishou- 

delijk leven veel minder gevaarlijk dan wel beweerd wordt. Er zijn 

van die lichtgeloovigen, die meenen dat petroleum als zoodanig ont- 

plofbaar is en slechts op een houten vloer behoeft uitgestort te worden 

om vlam te vatten en brand te veroorzaken. Toch kan het ongerijmde 

van dergelijke beweringen uit deze eenvoudige proef blijken , dat een bran- 

dende lucifer in goede petroleum kan worden ondergedompeld, zonder dat 

zij vlam vat. Eerst wanneer de olie tot ongeveer 40° C is verwarmd en de 

dampen, die zich ontwikkelen, met een vlam in aanraking komen , ont- 

branden deze en brengen de vlam op de olie over. Maar voor die ont- 

branding is wederom de onmiddellijke aanraking met een vlam nood- 

zakelijk. Wordt deze gemist, dan is het mogelijk de olie of hare dam- 

pen tot hooge temperatuur te verhitten zonder dat ontbranding intreedt. 

Het is mogelijk zelfs de oliedroppels in spheroidaaltoestand te zien 

ronddansen op een vooraf gloeiend gemaakte plaat van koper. Zijn alzoo de 

geruchten omtrent de ontvlambaarheid en de ontplofbaarheid der petro- 

leum minstens zeer overdreven, hetzelfde kan gezegd worden van haar 

reuk. De geruchten die wij daarover vinden aangeteekend, zijn vaak 

even lasterlijk als vermakelijk. Vergeten wij niet dat deze berichten 

vaak voortgevloeid zijn uit een krachtig verzet, dat zich vooral in Engeland 

openbaarde tegen het gebruik der petroleum als verlichtingsmiddel. Dit 

alleen verklaart het feit dat een belanghebbende op een meeting in Bir- 

kenhead , gehouden om de petroleum verdacht te maken, in vollen ernst (2) 

beweerde, “that the smell of guano and saltedhides is as that of eau- 

de-cologne and lavender-water compared to petroleum.” 

Dat men in dat streven naar verdachtmaking de eerlijke middelen 

vaak voorbij zag, kan mede blijken uit hetgeen op diezelfde vergade- 

ring heeft plaats gehad. Om nl. hen, die nog niet zoozeer van den 

slechten reuk der petroleum overtuigd waren, tot een beter gevoelen te 

brengen, was de ruimte waarin de vergaderden waren samengekomen 

vooraf met de dampen van Canadische petroleum geparfumeerd. Inmiddels 

beiĳjverden zich de sprekers dapper met te betoogen dat die onaangename 

reuk afkomstig was van een goed gesloten flesch met petroleum , die als 

overtuigingsobject op het spreekgestoelte van den voortreffelijken rede- 

naar was neergezet. De waarheid was dat de bovengenoemde olie vóór de 

vergadering over den vloer was uitgesprenkeld, na vooraf tot een tem- 

peratuur te zijn verwarmd waarbij zij gemakkelijk verdampt. Het na-" 
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tuurlijke gevolg van die weinig “gentlemanlike” handelingen is geweest 

dat een belangrijke tak van industrie voor Europa verloren is gegaan 

en dat thans de geraffineerde in de plaats van de ruwe olie uit Ame- 

rika wordt aangevoerd. 

Willen wij nu met dit alles beweren dat de petroleum reukloos is en 

zonder gevaar? Allerminst: de ervaring leert ons anders. De onaange- 

name reuk, die haar aankleeft, kan hinderlijk genoeg zijn bij haar ge- 

bruik in het huishoudelijk leven. Maar de ervaring leert ons tevens 

dat, bij een zindelijke behandeling der olie en bij een goede sluiting 

der vaten, waarin zij bewaard wordt, de inconvenienten van dien 

onaangenamen reuk niet zwaar wegen. Vooropgezet, dat de olie goed 

gezuiverd is en aan de eischen van goede lampolie voldoet. 

Is dit het geval, dan is zij ook veel minder gevaarlijk dan velen meenen. 

Toch kan ons oordeel in dit laatste opzicht minder gunstig zijn dan 

waar het den reuk der petroleum betreft. Hoe goed ook gezuiverd, toch 

wordt bij haar gebruik als verlichtingsmiddel een voorzichtigheid ver- 

eischt, die nooit uit het oog verloren mag worden. Men vergete nooit 

dat zij een vluchtige olie is en bij geringe verwarming reeds brandbare 

gassen ontwikkelt, die met de lucht een ontplofbaar mengsel vormen. 

Daarbij komt dat de petroleum vaak zeer onzuiver in den handel wordt ge- 

bracht of opzettelijk vervalscht is. Terwijl zij aan den eenen kant door 

onvoldoende destillatie nog onderscheidene vluchtige koolwaterstoffen 

kan bevatten, die haar gemakkelijk ontvlambaar maken, wordt aan den 

anderen kant dikwijls een mengsel van smeerolie en naphta als lamp- 

olie verkocht. Het is vooral deze olie, die het meest te vreezen is. 

Want de geringste verwarming der olie door de vlam der lamp is 

voldoende om de naphta in het oliereservoir te doen verdampen en 

de dampen met de lucht boven de olie te vermengen tot een ontplof- 

baar gasmengsel. In verband met het daaraan verbonden gevaar zijn 

verschillende methoden voorgeslagen om deze vervalsching met naphta 

of andere vluchtige bestanddeelen op te sporen en dus de lampolie op 

hare meer of mindere gevaarlijkheid te onderzoeken. Op een der een- 

voudigste methoden worden wij gewezen door het lampje in figuur 8. 

Gelijk uit de teekening blijkt, bestaat de lamp uit een bakje met 

handvat en een deksel met twee gaten. Terwijl door de eene opening 

een thermometer steekt, bevat de andere, die wijder is, de pit en laat 

‘nog ruimte genoeg over voor het ontwijken der dampen, die zich bij 

de verwarming der olie ontwikkelen. Bij de proef wordt het vat voor !/, 
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deel gevuld met water, voor %/, met olie, terwijl de rest van den inhoud 

met lucht gevuld blijft. Bij de verwarming met een kleine gas- of 

spiritusvlam draagt het water de warmte over op de olie, totdat ein- 

delijk de temperatuur gestegen is tot een punt, waarbij zich brand- 

bare dampen ontwikkelen. Het ontvlambaar gas- 
Fig. 3. 

mengsel dat zich nu vormt, ontploft op hetzelfde 

oogenblik dat het langs de vlam strijkt en bluscht 

deze uit. Thans wordt de temperatuur op den 

thermometer afgelezen. Wijst deze een warmte 

van 35—40° C., dan mag de olie als verdacht wor- 

den aangemerkt, of als bepaald onbruikbaar zoo- 

dra de ontploffing beneden 85°C. plaats vindt. 

Een andere, niet minder eenvoudige methode 

van onderzoek is ons door Prof, VAN DER WEYDE 

in New-York aan de hand gedaan. Deze vult nl. 

een glazen buis van eenige centimeters lengte, 

die aan een einde toegesmolten is, geheel met olie 

en plaatst deze, nadat het opene einde met den vinger gesloten is,om- 

gekeerd in een bakje met water dat tot 45° C. wordt verwarmd, door 

vermenging warm water. De gassen of dampen die zich nu ontwikkelen, 

verzamelen zich boven in de buis en dringen de olie uit deze terug in het 

vat. Uit de grootere of kleinere hoeveelheid der dampen, die zich daarbij 

vormen en op een verdeelde schaal langs de buis kunnen worden afgele- 

zen, laat zich de deugdelijkheid der petroleum als lampolie beoordeelen. 

Een goede olie mag bij 45°C. weinig of geen dampen ontwikkelen. 

Met het oog op dat vrij eenvoudig onderzoek waaraan de lampolie 

kan worden onderworpen en in verband tevens met het algemeene ge- 

bruik dat er van de olte wordt gemaakt, zijn in verschillende landen 

wetten uitgevaardigd, die verbieden dat petroleum in den handel wordt 

gebracht, welke beneden 35° C. ontvlambare dampen ontwikkelt, of 

wetten die hare bewaarplaatsen regelen. 

t Valt nochtans te betwijfelen of aan die wetten wel trouw de hand 

gehouden wordt en of wel ooit een onderzoek van regeeringswege wordt 

ingesteld naar de ontvlambaarheid der olie, die uit het buitenland wordt 

ingevoerd. Zeker althans is het, dat branden door petroleum veroorzaakt, 

volstrekt niet zeldzaam zijn en eensdeels beschouwd kunnen worden als 

gevolgen eener gebrekkige wetsbetrachting, anderdeels toegeschreven 

moeten worden aan een onvoorzichtig of noodlottig gebruik. Worden 
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de meeste branden veroorzaakt door het omvallen der lampen, niet 

zelden ook ontstaan zij door het vullen terwijl de lampen nog branden. 

Na het voorgaande is gemakkelijk in te zien, aan welke gevaren men 

daarbij is blootgesteld. De brandbare dampen die zich in meer of minder 

hoeveelheid uit de olie ontwikkelen, verzamelen zich tijdens het bran- 

den in het olievat en vermengen zich met de lucht. Wordt nu het 

reservoir, terwijl de lamp nog brandt, met olie gevuld, dan ontwijkt het 

gasmengsel naar buiten, strijkt voorbij de vlam, ontbrandt en draagt 

intusschen onder ontploffing de vlam over op de olie in het vat, dat in 

stukken wordt geslagen. | 

Voor een behandeling der olie in dien zin, wachte men zich dus 

zorgvuldig, terwijl het gevaar voor het omvallen der lampen kan worden 

weggenomen door een meer algemeen gebruik van hanglampen. 

Wat vooral petroleumbranden zoo gevaarlijk maakt is, dat zij zich niet 

door water laten blusschen. In dat opzicht zijn ze meer te vreezen dan een 

brand door alkohol. Want alkohol laat zich vermengen met water en 

verliest daardoor hare brandbaarheid, wat voor petroleum niet geldt. Deze 

drijft op het water en wordt daardoor slechts verspreid. Voor petroleum- 

branden van nog beperkten omvang zou zand of modder als bluschmiddel 

aanbeveling kunnen verdienen, voor zooverre zij de lucht afsluiten en de 

verspreiding der olie belemmeren. Ook beweert. men, en naar het schijnt 

op goeden grond, dat melk een goed bluschmiddel voor een petroleum- 

vlam is. Is dit werkelijk zoo, dan zullen daarbij de kleine in de melk 

drijvende boterbolletjes wel de voornaamste rol spelen. 

Hiermede wil ik eindigen. Ik zou te veel ruimte moeten vragen voor 

een tijdschriftartikel, indien daarin nog de toepassing der petroleum tot 

fabrikatie van lichtgas of tot brandstof besproken zou worden. 

Bovendien zijn deze punten van te zuiver technischen aard, dan dat 

een behandeling daarvan geacht kan worden hier op haar plaats te zijn. 

Winschoten, Juni 1880. 
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Het verhaal op bl. 159 van dezen jaargang aangaande waarnemin- 

gen van zelfmoord bij scorpioenen heeft de mededeeling van andere 

dergelijke gevallen uitgelokt, die wij hier laten volgen, er nog een 

paar andere bijvoegende die mede onder de algemeene rubriek van 

zelfmoord bij dieren met meer of minder recht kunnen worden ge- 

rangschikt. | 
De eerste dezer mededeelingen ontving ik van den heer VAN SCHENDEL, 

gept. Luitenant-Kolonel van het Oost-Indisch leger, thans te Haarlem 

woonachtig. Zij luidt als volgt: 

«In de 5e aflevering van dit jaar van het “Album der Natuur” las 

ik uw opstel over “zelfmoord van de Scorpioen.” 

In de beide laatste alinea's van uw opstel vraagt gij om mededee- 

ling van verkregen resultaten na opzettelijke proefnemingen, door lezers 

die eenigen tijd in onze Oost- of West-Indische koloniën hebben door- 

gebragt. | 

Ik ben geen natuuronderzoeker, maar stel toch veel belang in na- 

tuurkennis. 

Gedurende mijn bijna 25jarig verblijf in Oost-Indië heb ik van scor- 

pioenen het volgende (o. a.) opgemerkt. 

In een vochtig gedeelte van de zoo vochtige kazerne te Meester 

Cornelis gelogeerd zijnde, had ik, een 25tal jaren gelegen, veel last 

van scorpioenen. Ik hoorde toen reeds van javaansche soldaten dat die . 

dieren zich zelf dooden ‘‘kalae liat api” (wanneer zij vuur zien). 

Ik doopte daarom eenige strookjes papier in olie en liet die droo- 

gen. Een paar avonden later zag ik weder een scorpioen op den voch- 

tigen steenen grond. Het was ruim 6 uur ’s avonds en mijn lampje 

das nog niet opgestoken. Ik nam mijne strookjes geolied papier, die 

ik op een afstand van ongeveer twee handbreedten rondom het diertje 
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dat zich bij mijne nadering onbewegelijk hield, legde, en stak dat papier 

in brand. 

Misschien één minuut later zag ik de scorpioen den staart naar 

boven, en de punt er van tegen den kop brengen en dadelijk bewe- 

gingloos worden. Te gelijkertijd was ook het brandende papier uitge- 

doofd. — Het diertje was dood. — 

Of nu die dood toe te schrijven was aan ‘zelfmoord’, aan het ge- 

schuwde licht of aan de hitte van het op twee handbreedten omringend 

brandend papier, durf ik natuurlijk niet beoordeelen. 

Later heb ik te Padang-Panosang — bovenlanden van Sumatra’s 

Westkust — dezelfde “aardigheid” door mijne kinderen laten doen en 

steeds met hetzelfde resultaat. 

Nòg later — in 1878 — heb ik zelf dat middel aangewend te Pa- 

kan-Badak (Atjeh), waar ik ook last had van scorpioenen, en steeds 

doodden die dieren zich zelven, wanneer ze op een betrekkelijk klei- 

nen afstand door licht (vlam) omringd waren.” 

Hoogachtend, Uwen Dienstw. Dienaar 

VAN SCHENDEL. 

Een heer x uit Twenthe schrijft mij het volgende: 

“Herst deze week kreeg ik het ‘“Album der Natuur” in handen, waarin 

uw stukje over “Zelfmoord van de Seorpioen”. (5e aflevering). Naar 

aanleiding daarvan vroeg ik gisteren aan iemand die jaren lang in Oost- 

Indië gewoond heeft (thans gepensionneerd officier van het O.-I. leger) 

of hij wel eens scorpioenen gezien had. O ja, was het antwoord, zeer 

dikwijls, dat zijn beesten van bijna een vinger lang. Als ik ze zag nam 

ik een glas waaronder ik ze ving, dan blies ik wat sigarendamp onder 

den stolp, waarop het beest zijn staart omhoog boog en zich daarme6 

in den kop stak. Bijna onmiddellijk is het dier dood.” X. 

Eene derde mededeeling ontleen ik aan eenen brief van mijnen zoon, 

Dr. Pau HARTING te Kampen. 

‘‘Wat mij aangaande den zelfmoord van scorpioenen verteld is, laat 

ik hieronder volgen. Vooraf de verzekering dat ik, voor zooverre dit 

geoorloofd is in dergelijke gevallen (de bewuste honden-historie maakt 

me voorzichtig), voor de waarheid insta. Mijn zegsmannen zijn beïden 

jonge oudgasten en gewezen lerrlingen van mij. De een is student te 
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Delft, de ander gaat daar binnen een paar maanden zich als a/st. 0. 

I, ambtenaar vestigen. 

Een vrij groote, op Java levende soort pleegt op de bekende wijze 

zelfmoord : 

a. wanneer zij geplaatst is onder een bekerglas dat langzamerhand 

gevuld wordt met tabaksrook. Niettegenstaande den rook kan men het 

oogenblik van den zelfmoord gemakkelijk zien; 

b. wanneer het bekerglas, waaronder het dier zich bevindt, omgekeerd 

geplaatst wordt op een bord en men dit laatste verwarmt. 

c. wanneer men het dier plaatst in een cirkel van eenige centime- 

ters straal, dien men met krijt getrokken heeft. De persoon , die me dit 

vertelde en wiens naam ik zoo noodig mag noemen, is iemand wiens 

waarnemingsvermogen goed ontwikkeld is en die zelf bij herhaling de 

proef genomen heeft. Het dier loopt binnen den kring heen en weder, 

ondervindt ieder oogenblik den magischen invloed van de witte streep en 

komt tot het wanhopig besluit, door een enkele buiging van zijn lichaam 

zijn levensdraad af te snijden. In de cirkelsnede schijnt iets tooverachtigs te 

liggen voor menschen en dieren beiden. Had cörme de wijsgeerige levens- 

opvatting van de scorpioen gekend, dan zou hij misschien onder de dieren 

die in zijn Faust de ‘““Hexenküche” bevolken, aan haar een plaats hebben 

toegekend tusschen zijne ‘“Meerkatze’ en ‘“Meerkater mit den Jungen”. 

De vergelijking tusschen deze proef en het Maperimentum mirabile, 

waarvan pater ATHANASIUS KIRCHER spreekt in zijn Mundus Subterraneus, 

ligt voor de hand. 

Voor mij is de vraag of scorpioenen zelfmoord plegen, uitgemaakt. 

De personen die dit ontkennen, (zie daaromtrent de berichten in Na- 

ture, 1880, bl. 275 en 276), hebben ongetwijfeld verkeerd waargenomen. 

Het feit zelf acht ik zeer merkwaardig, en naar t me toeschijnt pleiten 

die gevallen van vrijwilligen dood voor de intelligentie van het dier. 

Behalve van den homo sapiens, half dier, half engel, kent men 

geloof ik slechts gevallen van zelfmoord bij honden, paarden en ezels. 

Van dezen schijnen goed geconstateerde gevallen aanwezig te zijn. 

Voor weinige weken meen ik nog bij een ander dier iets dat op zelfmoord 

gelijkt te hebben waargenomen, bij onze huiskat namelijk. Ik schrijf opzet- 

telijk ‘meen ik”, omdat de dood van het dier in quaestie ook aan andere 

oorzaken kan worden toegeschreven. De zaak heeft zich toegedragen 

als volgt. Den 29sten Mei van het vorig jaar kreeg ik een kat ten ge- 

schenke, die door de zorg der vriendelijke geefster zich reeds gewend 
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had aan zekere goede manieren, die ik niet behoef te omschrijven, en 

eenige dagen later verraste een mijner vrienden, Mr. G. alhier, mij 

door mij een prachtigen kater te schenken, die, voor een zevental 

weken geboren, wat zindelijkheid betrof aan zijn gezellin niets toegaf. 

De verhouding tusschen de beide dieren was aanvankelijk gespannen. 

Ze deden juist als twee elkander vreemde kinderen doen, vermeden 

alle punten van aanraking , wantrouwden blijkbaar elkanders bedoelingen 

en vergenoegden zich met elkander in het oog te houden. Na verloop van 

twee of drie dagen was echter de vrede gesloten en daarbij een verbond 

van vriendschap, dat binnen eenige maanden door den dood bezegeld 

zou worden. De goede verstandhouding openbaarde zich, zooals caeteris 

paribus alweder bij kinderen zoo dikwijls voorkomt, aanvankelijk door 

de zucht der dieren om met ballen, stukjes touw of papier en derge- 

lijke dingen te spelen, maar weldra werd de verhouding inniger en 

aten beiden uit één schotel, dronken beiden uit één nap en strekte één 

goed voorziene mand hun beiden tot leger. Eigenaardig was de ge- 

woonte der kat om, tegen den kater aanliggende, aan den rug van 

dezen te zuigen, tengevolge waarvan aldaar weldra een naakte plek 

ontstond van 2 centimeter doormeter. 

Dat dit op den gezondheidstoestand van een der dieren invloed uit- 

oefende, heb ik niet kunnen opmerken. Die goede verstandhouding werd 

door niets gestoord. De dieren ontwikkelden zich normaal en flink, vooral 

de kater. In Maart Il. begon deze blijken te geven van zucht naar uit- 

huizigheid, en gedurende een dag of drie bleef het fraaie dier vertoeven 

op de daken, om aan zijn vrouwelijke soortgenooten zijn hulde te be- 

wijzen. De kat bleef rustig te huis en verkeerde in eeu meer of min 

kwijnenden toestand. Hoewel in leeftijd met haar gezel weinig verschil- 

lende, was zij in grootte, kracht, en schoonheid van teekening verre- 

weg de minste van beiden. 

Toen het mannelijke dier, een beetje vermagerd en zichtbaar lui, van 

zijn galante reizen terugkwam, scheen ook het wijfje lust te gevoelen 

wat meer kennis op te doen van de wereld en hare genietingen. Ge- 

durende een dag of drie vertoonde zij zich slechts zeldzaam en ’s nachts 

bleef de eene helft van de mand in de achterkeuken ledig. Het man- 

nelijke dier scheen vrede te nemen met die escapades, doeh slechts tot op 

zekere hoogte, Den vierden dag namelijk kwam poes in ’t geheel niet 

terug en bleef haar etensbak onaangeroerd. En ook de volgende dagen 

wachtten wij haar te vergeefs. 
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Tot onze groote spijt zagen wij het arme dier tot heden niet terug en 

reeds is dan ook zijn plaats door een ander bevallig sneeuw wit poesje inge- 

nomen. Wat echter de opmerkzaamheid van mijne huisgenooten en van mij 

in hooge mate wekte, was het gedrag van den kater. Hij verkeerde blijk- 

baar in een staat van hevige onrust. Toen zijne gezellin zich na verloop van 

een paar dagen niet vertoonde, bleek zijn angst en droef heid uit een eigen- 

aardig miauwen, maar nog meer uit de herhaalde onderzoekingstochten 

ook in kamers, die hij wist dat voor hem verboden terrein waren, en 

die hij anders nooit betrad. De werkelijk zenuwachtige stemming en 

blijkbare spanning van het dier vielen ons allen op; zij waren het 

duidelijkst waar te nemen op de etensuren en tegen den nacht. Den 

eersten dag na het verdwijnen zijner vriendin at en dronk het dier zoo als 

gewoonlijk, Sinds dien dag weigerde hij alle voedsel, verloor hij zijn 

neiging tot zindelijkheid en bleef hem slechts de hebbelijkheid bij om , zoo- 

dra een kamer openstond , deze zoo nauwkeurig mogelijk te doorsnuffelen. 

Was het onderzoek geschied, dan begon het klagend miauwen op nieuw. 

Het arme dier vermagerde steeds en stierf den zesden dag. Ik groef 

een diep gat voor hem in mijn tuin.” 

Eindelijk zij hier ook nog de zelfmoord van een giftslang vermeld , zooals 

deze is medegedeeld in het engelsche tijdschrift Nature, May 1880, p. 40. 

Het bericht daaromtrent komt tot ons van Tasmania (van Diemen’s- 

land), waar het in de Zanncestor Examiner van 20 Februari 188C door 

den heer s. H. WINTLE wordt medegedeeld. Deze heer zag een giftige 

“zwarte slang’, die het hem gelukte te vangen, door haar met een 

„gevorkten stok op den grond vast te steken. In de haast had de heer 

WINTLE zulks op het midden van het lichaam gedaan. Dadelijk omslin- 

gerde de slang den stok, en in haar woede en angst bracht zij zich 

zelve een beet toe, zoodat de giftanden diep in het vleesch drongen, 

waarbij de plek nat werd, hetzij door taai slijm of door het gif, Nauw- 

lijks had de slang dit gedaan, of de windingen rondom den stok ver- 

slapten; een zichtbare rilling ging door ket geheele lichaam; weldra 

lag het dier bewegingloos, alleen nog met den mond snappende, zonder 

dat de tong uitgestoken werd; en binnen drie minnten nadat de beet 

was toegebracht, was de slang dood. 

Een uur later beproefde de heer wrinrue de uitwerking vaf het gif 

in de tanden op een muis, die binnen vijf minuten stierf, en op een 

hagedis die na vijftien minuten bezweek. 
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De slang geopend zijnde, vertoonde zich als bloedeloos, vermoedelijk 

ten gevolge der vernielende werking die het gif op de roode bloed- 

lichaampjes uitoefent. 

Dit geval is ook daarom merkwaardig omdat de bewering alsof slan- 

gengift voor de slangen zelve onschadelijk zoude zijn , zooals door FONTANA 

en na hem door anderen beweerd is, daardoor gelogenstraft wordt. 

HARTING. 

HET TREKKEN DER VOGELS, 

Nog altijd is de vraag: hoe vinden de trekvogels hun weg? onop- 

gelost gebleven. Dit is wederom gebleken bij gelegenheid dat die vraag 

ter sprake is gebracht door Prof. Newton en in verschillenden zin door 

Prof. WEISSMANN is beantwoord. De laatste was van oordeel, dat de 

vogels zeer wel, door vroegere ervaring geleid, dien weg door hunne 

zintuigen herkennen kunnen. Daartegen werd o.a. aangevoerd dat, 

volgens den heer m. GärHre, op Helgoland de jonge vogels, derhalve de 

zoodanige die nog geen reiservaring hebben, het eerst verhuizen. Genoemde 

heer heeft dit nu nader uiteengezet in Nature 29 May 1879, p. 97. 

Gedurende vele jaren heeft hij het leven der vogels op Helgoland be- 

_studeerd en zegt bevonden te hebben, dat van de 360 door hem aldaar 

verzamelde vogels de koekoek de eenige soort is, waarvan de oudere 

individu’s vroeger (ongeveer 4 weken) dan de jongen vertrekken. Wat 

bepaaldelijk de spreeuwen betreft, zoo zijn jongen en ouden gemakkelijk , 

zelfs op een afstand, herkenbaar aan hun verschillend gevederte. Regel- 

matig vliegen in het laatst van Juni tot aan de eerste dagen van 

Juli, dageliĳjks, in vluchten van vele duizende stuks, enkel jonge 

spreeuwen over Helgoland. Dan volgt een tusschentijd van twee maan- 

den, waarna de enkel uit oude vogels bestaande vluchten, van het 

begin van October tot in December, over het eiland trekken. 

HG. 
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Dat alleen de mensch den geest van uitvinding heeft, met andere 

woorden, dat hij alleen onder alle dierlijke wezens, zelfs in den meest 

wilden toestand, zich van opzettelijk tot zekere doeleinden vervaar- 

digde werktuigen bedient, wordt vrij algemeen erkend. Ook is men 

gewoon, en voorzeker terecht, uit het vinden van zekere werktuigen 

uit steen of been vervaardigd, hoe ruw deze ook overigens mogen 

zijn, te besluiten dat daar of in de nabijheid eertijds menschen ge- 

leefd hebben. 

Bepaalt zich nu het gebruik van werktuigen inderdaad uitsluitend 

tot den mensch, zoodat men hier een scherp afgebakende grens tusschen 

den mensch en alle overige dieren, ook die welke op den hoogsten 

trap staan, moet erkennen? Men gevoelt het gewicht dezer vraag voor 

de vergelijkende beschouwing der psychische vermogens van mensch 

en dier. 

De volgende beide waarnemingen, in het tijdschrift Nature, 13 Nov. 

1879, medegedeeld door den heer s. E. PRAL, geven te dien aanzien 

stof tot nadenken. Hij scurijft namelijk het volgende: 

“Op een avond, kort na mijne aankomst in oostelijk Aram, en ter- 

wijl de vijf olifanten tegenover de bungalow gevoederd werden, zag ik 

een jongen olifant, die pas onlangs gevangen was, naar een omheining 

van bamboes-staken stappen en een daarvan er uittrekken. Dien onder 

zijn voet plaatsende, brak hij er met den snuit een stuk af,‚en bracht 

dit toen naar zijn mond, maar wierp het weg. Hetzelfde herhaalde het 

dier twee of drie malen, maar telkens werd het stuk bamboes wegge- 

worpen. Ik vroeg den oppasser wat dat beteekende; hij antwoordde 

dat ik slechts wachten moest en dan zien zoude wat de olifant deed. 

Eindelijk scheen het dier een voor zijn doel geschikt stuk bamboes 

gevonden te hebben, en dit stevig met den snuit vasthoudende en het 

linker voorbeen ver vooruit zettende, bracht de olifant het uiteinde 

in de okselholte en begon daar met kracht te krabben. Groot was 

mijne verbazing, toen ik een groote bloedzuiger, van zes duim lengte 

en zoo dik als een vinger, zag op den grond vallen, en die, uithoofde 
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van de door hem ingenomen plaats, bezwaarlijk op andere wijze dan 

door middel van zulk een krabber of schrapper had kunnen verwijderd 

worden, waarvan de olifant zich blijkbaar met opzet bediende. Later 

bevond ik dat het gebruik van zulke schrappers door de olifanten een 

zeer gewone zaak is, waarvan men dagelijks getuige kan zijn in die 

streken waar bloedzuigers algemeen voorkomen. 

“Bij eene andere gelegenheid, toen ik reisde in een tijd des jaars 

waarop de groote vliegen, die een plaag voor de olifanten zijn, veel- 

vuldig voorkomen, merkte ik op dat diegene waarop ik reed, geener- 

lei middel bezat om deze van zich af te weren. Op mijn bevel ver- 

traagde de mahoet den pas en liet het dier toe naar den kant van den 

weg te gaan, waar eenig kreupelhout groeide, waaronder door de 

olifant eenigen tijd zijn weg vervolgde. Eindelijk bereikte hij een boschje 

van jonge, van talrijke takken voorziene scheuten. HEenige oogen- 

blikken tastte hij met zijn snuit daarin rond. Toen koos hij er een, 

die hem blijkbaar geschikt voorkwam en haalde er al de onderste 

takjes en bladeren zorgvuldig af, alleen de bovenste als een soort van 

pluim er aan latende. Daarop brak hij het ontbladerde gedeelte van 

onderen af en was nu in het bezit van een ongeveer vijf voet langen 

waaier, dien hij, den steel met zijn snuit vattende en met het bebla- 

derde cinde dan links, dan rechts tegen de beide zijden slaande, als 

vliegenklap gebruikte. 

“Men moge zegge wat men wil, in beide gevallen had de olifant 

ware werktuigen gemaakt, met verstandig overleg voor een bepaald 

doel bestemd.’ HG. 

EEN REUSACHTIGE DISSOCIATIE-TOESTEL, 

Raour prorer, dezelfde die zich grooten naam heeft verworven door 

de condensatie van verschillende tot dusver als permanent beschouwde 

gassen, heeft in de Archives des sciences physiques et naturelles van 15 

Oetober 1879, een zeer lezenswaardig opstel geplaatst, getiteld: Con- 

sidérations sur la possibilité expérimentale de la dissociation de quelques 

meétalloides. Aanleiding daartoe gaven de uitkomsten der in den laatsten 

tijd door LOCKYER, CORNU, MASCART e. a. verrichte spectroskopische on- 
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derzoekingen van het zonlicht. Terwijl reeds een drie-en-dertigtal metalen 

met zekerheid of althans met groote waarschijnlijkheid als bestand- 

deelen van het zonnelichaam daardoor zijn aangewezen, is het nog niet 

gelukt daarin een der metalloiden te ontdekken. dan alleen de zuur- 

stof, en zelfs tegen de aanwezigheid van deze, op grond van DRAPER's 

onderzoek van het zonnespectrum, zijn nog bedenkingen intebrengen. 

Dit leidt tot het vermoeden, dat de metalloiden samengestelde licha- 

men zijn en dat hare bestanddeelen alleen in gedissocieerden toestand 

in de zon-atmosfeer voorkomen. Doch indien dit zoo is, hoe zulks langs 

den experimenteelen weg aan te toonen? Ziedaar de vraag welke Prcrer 

zich heeft voorgelegd, maar waarvan hij zelf erkent dat de beantwoor- 

ding slechts in de toekomst te verwachten is, omdat onze tegenwoordige 

hulpmiddelen daartoe geheel ontoereikend zijn. 

Hij toont aan dat de grootste hitte die men kan voortbrengen, hetzij 

door een verbrandingsproces, hetzij door elektriciteit, zeer gering is in 

vergelijking met de warmte der zon. Wil men der zonnewarmte eenigszins 

nabij komen, en zoo lichamen trachten te dissocìeeren die tot dusver 

alleen aan de zonsoppervlakte in gedissocieerden toestand bestaan , dan 

is de eenige weg, dien men met hoop op goed gevolg kan inslaan, 

die, waarbij men de zon zelve als verwarmingsbron gebruikt. Ken zeer 

groote brandspiegel, naar de zon gekeerd, kan in het vereenigingspunt 

der stralen eene hitte voortbrengen, aanmerkelijk grooter dan eenig 

ander middel kan doen ontstaan. Volgens tamelijk overeenstemmende 

resultaten, verkregen door Prcrer zelven in Egypte en door sTRUVE te 

Petersburg, ontvangt, bij helderen zonneschijn, elke vierkante meter opper- 

vlakte, loodrecht tegenover de zon geplaatst, ongeveer 12 calorien per mi-, 

nuut. Op grond nu hiervan en van eenige verdere beschouwingen en bere- 

keningen, stelt Prorer de vervaardiging voor van een parabolischen spiegel 

van niet minder dan 10 meters opening! Deze reusachtige spiegel, van 

verzilverd koper, zoude in stukken, elk van een vierkante meter opper- 

vlakte, vervaardigd kunnen worden. Later samengevoegd, zoude het 

geheele gewicht des spiegels 1500 kilogrammen niet behoeven te boven 

te gaan, en zoude deze op een spìl, voorzien van een heliostaat, zich 

zoo bewegen dat de gepolijste oppervlakte altijd vlak naar de zon ge- 

keerd blijft. Zoo zoude de opgevangen zonnewarmte zich concentreeren 

in eene kleine ruimte van 8 à 10 centimeters middellijn, die, volgens 

de berekeningen van Prcrer, per minuut omstreeks 1000 calorien 

zoude ontvangen, Die warmte nu stelt hij zich voor op te vangen in 
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een toestel, dien hij met den naam van “zonnekamer”’ bestempelt. Deze 

zonnekamer is een bol van ongeveer 1 meter in middellijn, waarvan 

het gedeelte dat naar den spiegel gekeerd is, uit zeer doorschijnend 

glas bestaat, terwijl het tegenovergestelde deel, hetwelk naar de 

zon gekeerd is, ondoorschijnend is. Deze zonnekamer is met den helio- 

staat verbonden en volgt daardoor de bewegingen des spiegels. Voor 

het ondoorschijnende gedeelte der kamer, daar waar zich de warmte 

concentreert, wil hij zircon gebruiken. Uit dezelfde stof, onder alle 

bekende lichamen het minst smeltbaar, wil hij ook de buis vervaar- 

digen, die de te onderzoeken stoffen (dampen van chloor, zwavel, bro- 

mium, jodium) tot aan het brandpunt geleiden, waar men hare disso- 

ciatie verwacht. Deze dissociatie, indien zij plaats heeft, zal ech- 

ter altijd gedeeltelijk blijven, en later zouden de gedissocieerde be- 

standdeelen zich weder verbinden, wanneer er geene middelen werden 

aangebracht om althans een dier bestanddeelen dadelijk na zijne vrij- 

wording vastteleggen. Prorer stelt zich voor dat te doen door gebruik 

te maken van het verschil van diffusie, dat aan die bestanddoelen zeer 

waarschijnlijk eigen zal zijn, en beschrijft nog eene bijkomende inrich- 

ting die daartoe bestemd is. Wij zullen hem echter hier niet verder 

volgen in zijne grootsche plannen, die, hoe vernuftig ook, althans in 

den eersten tijd wel zullen afstuiten op de groote kosten, waarop een 

zoo reusachtige toestel te staan zoude komen. 

HG. 

EEN STORM IN MISSOURI 

In den nacht van 18 April j. 1. heeft in Missouri een storm ver- 

gezeld van wervelwinden en hoozen geheerscht, die zoo hevig was, 

dat vele kleine steden en dorpen geheel of gedeeltelijk verwoest werden. 

Vele menschen werden gedood, te Marshfield meer dan 100, behalve 

de talrijke gekwetsten. Steenen van 500 tot 700 pond gewicht werden een 

eind weegs medegevoerd. Een kind van twee jaren werd, ofschoon hier en 

daar gekneusd, na 26 uren nog levend teruggevonden boven in een pe- 

renboom, op drie mijlen (ongeveer een uur) afstands van het huis, waar 

zijne ouders woonden (Scientific American ,8 May 1880, p. 289.) HG. 



SOENS 

Waarschijnlijk zal het aan de meeste onzer lezers en lezeressen onbe- 

kend zijn, wat het “Soya” of ‘“Zoya” genoemde bruine vocht is, dat 

wel eens als smakelijk toevoegsel bij sommige spijzen wordt gebruikt. 

De heer KiNcH, professor in de scheikunde aan de keizerlijke land- 

bouwschool te Tokio in Japan, deelt in een catalogus van japansche 

landbouwprodukten op de internationale tentoonstelling die te Sydney 

in Nieuw-Holland gehouden is, daaromtrent het volgende mede. 

De soya-boonen worden geleverd door een tot de familie der Legu- 

minosen behoorende plant, Glycine hispida. Onder alle plantenproduk- 

ten is er wellicht geen, waarvan de samenstelling meer nadert tot die 

van dierlijke zelfstandigheden. In 100 deelen soya-boonen vond KINCH 

niet minder dan 37,75 deelen eiwitstoffen en 20,89 deelen vet. Deze 

beide te zamen maken dus veel meer dan het halve gewicht der boonen uit. 

De Japanners vervaardigen uit deze boonen verschillende spijzen. Door 

met de gekookte boonen gistende rijst en een weinig zout te vermen- 

gen en dit mengsel een maand lang te laten staan, verkrijgt men het 

voedsel dat onder den naam van Miso bekend is. 

De Soya, in Japan als Shoya bekend, wordt vervaardigd door meel 

van Soya-boonen en tarwemeel te roosteren en bij het mengsel van 

beiden gistende brei van tarwemeel te voegen en dit dan eenige dagen 

in een warm vertrek te laten staan. De massa bedekt zich dan allengs 

met schimmel en wordt nu uitgetrokken met een oplossing van gewoon 

keukenzout in water. Zoo wordt het verkregen vocht in vaten gedu- 

rende drie tot vijf jaren bewaard, daarna gefiltreerd en is dan gereed 

om in den handel te worden gebracht. Somtijds wordt er nog honig 

of gegiste rijst bijgevoegd, wanneer zoete soya verlangd wordt. 

Uit deze samenstelling der Soya-boonen en de wijze waarop daaruit 

de Soya bereid wordt, is het nu ook duidelijk, waarom de laatste in 

smaak sterk gebraden jus van vleesch herinnert. HG. 



IN HET LAND DER TEMBLADORES, 

Vóór twee jaren, in Augustus 1878, verspreidden de dagbladen het 

bericht van een ontzettend ongeluk dat in de gebergten van Tyrol was 

voorgevallen. Een drietal jonge mannen, vergezeld van een gids, waren 

in een afgrond gestort en twee hunner waren ten gevolge daarvan 

omgekomen. Een daarvan was de vijfentwintigjarige Dr. CARL SACHS. 

Met hem ging veel verloren. Zij die nog kort geleden zijne leermees- 

ters waren geweest, waaronder de Berlijnsche hoogleeraar pu Bors- 

REYMOND in de eerste plaats moet genoemd worden, hadden groote 

verwachtingen op hem gebouwd, die slechts voor een zeer klein deel 

zouden worden verwezenlijkt. Met zijn dood ging ook het belangrijkste 

gedeelte der wetenschappelijke vruchten te loor eener reis, die onder- 

nomen was om zich te kwijten van eene even moeielijke als eervolle 

taak, die in het begin van 1876 den jeugdigen doctor, op voorstel van 

DU. BOIS-REYMOND, door de Berlijnsche Akadernie der Wetenschappen 

was opgedragen, welke laatste daartoe de middelen der mumBoLDT- 

stichting voor natuuronderzoek en reizen had beschikbaar gesteld. 

Die taak bestond daarin dat sacHs zich zoude begeven naar het land, 

waar VON HUMBOLDT in 1800 het eerst eenige waarnemingen gedaan 

had aan levende sidderalen, om daar, gewapend met al de hulpmid- 

delen die de tegenwoordige wetenschap aanbiedt, de opmerkelijke eigen- 

schappen dezer dieren op de plaats zelve aan een grondig onderzoek 

te onderwerpen. Wel is waar was, reeds vele jaren geleden, een levende 

sidderaal (Gymnotus electricus) naar Londen overgebracht en had FARADAY 

gelegenheid gehad daaraan eenige opmerkelijke waarnemingen te doen, 

21 
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doch sedert dien tijd is de kennis der dierlijke elektriciteit, niet het 

minst door DU BOIS-REYMOND zelven, zeer aanmerkelijk vooruit gegaan 

en zijn tevens nieuwe vragen ontstaan, welker beantwoording niet” 

beter geschieden kon dan door den sidderaal, die onder alls elektri- 

sche visschen de sterkste verschijnselen aanbiedt, in zijn vaderland zelf 

op te zoeken en hem nog levend aan al die physische en physiolo- 

gische proeven te onderwerpen, welke in staat zijn licht te versprei- 

den over verscheidene nog in een schemerdonker gehulde vraagstukken. 

Voorzien van de talrijke, deels kostbare, daartoe vereischte werk- 

tuigen, in welker behandeling hij zich gedurende zijn verblijf te Berlijn 

in het laboratorium van DU BOIS-REYMOND geoefend had, vertrok de 

jeugdige natuuronderzoeker den 27sten September van Hamburg naar 

Venezuela, bezield met de hoop, dat hij eene gewichtige bijdrage 

zoude leveren tot dit gedeelte der wetenschap. Maar die hoop mocht 

helaas niet vervuld worden. Wel bereikte hij het door von HUMBOLDT 

aangewezen oord, wel deed hij, eenmaal daar aangekomen en tijdelijk 

gevestigd, gelijk wij beneden nader zien zullen, talrijke onderzoekin- 

gen en volbracht in zooverre de hem opgedragen taak, maar, in het 

vaderland teruggekeerd, verraste hem de dood voordat hij zijne tijdens 

het onderzoek gemaakte aanteekeningen had kunnen bewerken en in 

het licht geven. Het eenige dat van zijne hand verschenen is, is het 

verhaal zijner reis, dat, onder den titel van Aus den Llanos, kort 

voordat sacHs den ongelukkigen tocht in Tyrol, die hem het leven 

kostte, ondernam, de pers verliet. 

Het is daaruit dat wij eenige uittreksels, bepaaldelijk die welke den 

sidderaal betreffen, aan onze lezers willen mededeelen. 

Wij stappen over zijne zeereis heen, die niets opleverde waarvan 

wij Nederlanders niet honderdmaal gehoord of gelezen of dat wij niet 

zelve wellicht ondervonden hebben, en ontmoeten onzen reiziger het 

eerst toen hij, den 21 October, te La Guayra aan wal stapte. In die 

kleine, tusschen den voet der kust-Andes en het zeestrand zich uit- 

strekkende havenstad vertoefde sacHs niet langer dan noodig was om 

muilezels en hunne drijvers te huren, die hem en zijne tamelijk om- 

vangrijke pakkaadje over den 5000 voet hoogen pas in het gebergte 

naar het daarachter in een dal gelegen Carácas zouden voeren. 

Alles was hier nieuw voor het oog des uit noordelijk Europa ge- 

komen en als het ware plotseliĳjk te midden eener tropische natuur 

verplaatsten reiziger. Ranke palmen met hunne bladerkronen, veertig 
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voet hooge, kandelaberachtige Cacteën, stekelige Agave's, met hare 

reusachtige bloemstengels, gaven aan het landschap een geheel ander 

karakter dan waaraan hij te huis gewoon was, en toen hij, na 

eenige uren klimmens, de hoogte van den pas bereikt had en daar 

zich omkeerende ter eener zijde de eindelooze ultramarijn-blauwe zee 

aan zijne voeten, ter anderer zijde het heerlijke, groene dal zag, 

waarin de hoofdstad Carácas gelegen is, bereikte zijne verrukking 

haar toppunt. 

Carácas is eene groote, uit elkander rechthoekig kruisende straten 

bestaande stad, met 50,000 inwoners. Alle huizen hebben, wegens de 

van tijd tot tijd voorkomende aardbevingen, slechts ééne verdieping. 

Zij is gelegen in een in de richting van Oost naar West uitgestrekt 

2000 voet hoog dal, doorsneden van een rivier, de Rio Guayra, die 

op dit oogenblik, d.1. op het einde van October, in het begin van 

het droge jaargetijde, slechts weinig water bevatte, maar die in den 

regentijd tot een alles wat hij op zijn weg ontmoet verwoestenden 

bergstroom aanzwelt. De stad telt verscheidene groote gebouwen, onder 

anderen dat der Universiteit. Deze laatste heeft wel is waar vier facul- 

teiten, die ongeveer geschoeid zijn op de leest van die der duitsche 

hoogescholen, maar het onderwijs stijgt tot een niet veel hooger peil 

dan dat aan onze hoogere burgerscholen. De reden hiervan is dat, 

evenals alles in Venezuela, het geheele hooger onderwijs, hoewel op 

uitmuntende reglementen berustende, toch veelal niets dan schijn is. 

Venezuela is een republiek, met eene volksvertegenwoordiging en een 

president aan het hoofd, doch de laatste is alvermogend of matigt 

„ zich althans alle gezag aan, en zoo gebeurt het niet zelden dat de 

president dispensatie geeft van examenvakken, b. v. aan een aan- 

staanden medicinae doctor van de anatomie, die men overal elders 

voor onmisbaar zoude houden. Geen wonder dan ook dat het in 

Carácas wemelt van doctoren, volgens sacHs vijfmaal zooveel als men 

gewoon is in eene duitsche stad van gelijke grootte aan te treffen, 

Tijdens zijn verblijf aldaar was GUZMAN BLANCO president, de ook 

bij ons in den laatsten tĳd dikwerf genoemde would-be-kooper van 

Curagao. Voor ons Nederlanders, die zoo moeielijk te bewegen zijn 

om zelfs voor onze werkelijk groote mannen, die vroeger geleefd hebben, 

standbeelden opterichten, is het bijna walgelijk te vernemen hoe deze 

man, dien zijne vleiers Regenerador de Venezuela noemden, maar die 

nooit zijne woning verliet zonder omstuwd te zijn van zijne lijfwacht, 
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heeft toegelaten dat niet enkel te Carácas, maar ook in verschillende 

andere steden, voor ’slands gelden standbeelden, die hem hetzij te voet 

of te paard voorstellen, zijn opgericht. Wat mag er van die stand- 

beelden geworden zijn, toen eenigen tijd nadat sacms reeds het land 

verlaten had, eene revolutie uitbrak en GUZMAN BLANCO verjaagd werd, 

trouwens om weinig tijd daarna door zijne volgers wederom met triomph 

te worden ingehaald? 

Onze reiziger vertoefde achttien dagen te Carácas, welken tijd hij 

zich ten nutte maakte om de stad en het gezelschappelijk leven harer 

inwoners, de heerlijke bergachtige omstreek met haren weelderigen 

plantengroei te leeren kennen, en voorts om de noodige informatiën 

intewinnen ten einde het eigenlijke doel zijner reis, het onderzoek der 

sidderalen, te kunnen bereiken. Omtrent die sidderalen, in Venezuela 

bekend onder den naam van tembladores, ontving hij verschillende, 

deels fabelachtige berichten, en ook omtrent de plaats waar zij in het 

grootste aantal voorkomen en het gemakkelijkst te vangen zijn, bleef 

hij in onzekerheid. De een raadde hem aan zich te begeven naar de 

zuidwestelijk van het Valenciameer gelegen streek van San-Carlos 

en Pao, de ander naar Ciudad Bolivar (Aungostura) aan den Orinoco, 

nog anderen naar San Fernando aan de Apure-rivier. Dat er tembla- 

dores zouden voorkomen in de nabijheid van het kleine in de Llanos 

gelegen stadje Calobozo, waar voN HUMBOLDT zeven en zeventig jaren 

vroeger zijne onderzoekingen had gedaan, was aan niemand dien hij 

ondervroeg bekend. Toch besloot hij op de autoriteit van den beroem- 

den natuuronderzoeker meer vertrouwen te stellen, dan op die der 

Caracaners en zich naar Calobozo te begeven. Wij zullen later zien 

dat hij geen reden heeft gehad zich over dit besluit te beklagen. 

Om Calobozo te bereiken moest hij eene reis van veertig duitsche mijlen 

afleggen en vijf of zes bergruggen overtrekken, die zich met de daar tus- 

schen in gelegen dalen, evenwijdig met de kust- Andes, in oost-westelijke 

richting uitstrekken. Dit kon niet anders dan met muildieren geschieden, 

waarvan hij er één als rijdier uitkoos, terwijl vijf andere hem met 

zijne pakgoederen beladen zouden volgen. Ook schafte hij zich de zoo- 

wel hier als elders in Zuid-Amerika algemeen op reizen gebruikelijke 

cobija aan, een kleedingstuk, in andere deelen ook wel poncho genoemd, 

dat zes voet in het vierkant groot is, met een gat in het midden waar- 

door het hoofd gestoken wordt, en bestaat uit twee vereenigde lappen 

laken, waarvan de eene rood en de andere donkerblauw is. Dit klee- 
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dingstuk dient als mantel tegen de nachtelijke koude en plotseling 

opkomende regenbuien, maar ook als bescherming tegen al te sterke 

zonnestraling, terwijl het, voor het geval dat de reiziger geen hangmat 

of bed aantreft, hem des nachts als matras dient. 

Zoo uitgerust begaf zich de jonge reiziger vol moed op weg, aan- 

vankelijk uitgeleide gedaan door eenige zijner te Carácas gemaakte 

vrienden, en later, toen deze hem vaarwel hadden gezegd, dan eens 

in het gezelschap van den eenen, dan weder in dat van een anderen 

medereiziger dien hij op weg leerde kennen, legde hij de weinige dag- 

reizen af die hem van den eenen bergpas, door weelderige , meerendeels 

rijk bevolkte en bebouwde dalen heen, naar een volgenden‘voerden, om 

eindelijk de grenzen der Llanos te bereiken. 

De Llanos zijn voor Venezuela, wat de Pampas voor Brazilië en 

Argentina zijn. Zij vormen eene uitgestrekte vlakte, die ruim zestien 

duizend vierkante mijlen beslaat en grootendeels met gras begroeid is, 

een “grasoceaan’’, zooals v. HUMBOLDT haar noemde. Intusschen is, vol- 

gens de beschrijving die sacus er van geeft, het tooneel dat de Llanos 

aanbieden eenigzins veranderd sedert de tijden toen voN HUMBOLDT en 

BONPLAND deze bezochten. Toen verdienden zij ten volle den naam vän 

grasoceaan, want nergens stuitte het oog op boomgewas; overal gras 

tot aan den horizon toe, Thans is dat niet meer het geval. Niet alleen 

gaat de met een rijk boomgewas bedekte lagere gebergtestreek, de 

Galera geheeten, zeer allengs in de daardoor begrensde Llanos over, 

maar ook verderop ontmoet men telkens tot kleinere en grootere groe- 

pen vereenigde, hier en daar zelfs ware bosschen vormende boomen, 

waaronder twintig tot vijf-en-twintig voet hooge palmen met groengele, 

waaiervormige bladen, de Palma di eobija (Copernicia tectorum) wel 

is waar de menigvuldigste zijn, maar ook talrijke loof boomen van ver- 

schillende soorten voorkomen. 

Van waar die verandering? Sacns schrijft deze toe aan de groote 

vermindering van het getal runderen, die zich vroeger in deze uitge- 

strekte grasvlakten ophielden en niet enkel het gras maar ook elke 

andere jonge plantenspruit als voedsel gebruikten, zoodat boomen, ook 

zelfs wanneer zaden er van hier en daar ontkiemd waren, toch niet 

tot vollen wasdom konden geraken. Die vermindering, zich uitdrukkend 

in den acht- tot tienmaal hoogeren prijs welke thans, in vergelijking 

met vroeger, voor een rund betaald wordt, is het gevolg der vernieling 

onder het rundvee aangericht tijdens de vele burgeroorlogen, waardoor 
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Venezuela schier onophoudelijk geteisterd is, sedert het zich aan het, 

juk van het moederland, Spanje, heeft onttrokken. Bea 

Tusschen de onderscheidene gedeelten der Llanos bestaat ook nog 

eenig verschil, dat het gevolg is van het verschil in hoogte. Langs 

den zoom der Galera bedraagt de hoogte van den bodem boven 

de zee nog zevenhonderd voet, maar die hoogte neemt zuidwaarts 

allengs af; zij is vierhonderd zeventig voet bij Calobozo en niet meer 

dan driehonderd zeventig voet bij San-Fernando de Apure. Geheel vlak 

zijn derhalve de Llanos in geenen deele; vandaar dat het gedurende 

den regentijd, April tot October, in grooten overvloed vallende water, 

uit de hoogere streken, de Llanos altos, naar de zuidelijker gelegen 

lagere streken afdaalt en daar kleinere en grootere meren eu plassen, 

beeken en riviertjes vormt, die zich wederom tot grootere stroomen ver- 

eenigen, welke zich eindelijk in de Orinoco uitstorten. Ook bieden de 

Llanos op vele plaatsen nog kleine bodemverheffingen aan, mesas ge- 

heeten, waar tusschen door het nederdalende water zijn weg vindt, 

zoodat zij, hoe betrekkelijk gering de werkelijke hoogte dezer mesas 

ook zij, toch als waterscheidingen optreden en ook gebezigd worden om 

er, als op een soort van natuurlijke terpen, bij voorkeur de hutten, 

ranchos, waarin de bewoners hun verblijf houden, op te bouwen. Som- 

mige dezer mesas hebben echter eene vrij groote uitgestrektheid, en 

daarop zijn dan de weinige dorpen en kleine steden gelegen, die zich 

in het gebied der Llanos bevinden. Het gras der Llanos altos verdort 

reeds spoedig na het begin van het droge jaargetijde, dat samenvalt 

met onze herfst- en wintermaanden. Maar in dien tijd behouden de lagere 

streken, de esteros of savannes, nog eene rijke grasvegetatie. Daarheen be- 

geven zich dan ook de, in weerwil der plaats gehad hebbende vermin- 

dering, nog altijd zeer talrijke kudden rundvee, begeleid door hare te 

paard gezeten en met lansen gewapende hoeders, peones of gunaderos 

geheeten. 

In zulke kleine steden, zooals Calobozo en San-Fernando, woont eene 

onderscheidene ambachten uitoefenende en handeldrijvende bevolking, die 

niet wezenlijk verschilt van die in de overige steden der republiek. 

Maar de bewoners van het daarbuiten gelegen platteland, de eigenlijke 

Llaneros, vormen een eigen ras, ontstaan door de vermenging en krui- 

sing in allerlei graden van blanken, indianen en negers. Zij zijn ver- 

gelijkbaar bij de Gauchos der Braziliaansche en Argentijnsche pampa's. 

Deels eigenaars, maar grootendeels slechts hoeders of gunaderos der 
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soms duizenden stuks tellende kudden van het halfwilde rundvee, be- 

wonen zij uit palmstammen op ruwe wijze gebouwde en met palm- 

bladeren overdekte hutten, ranchos, soms tot kleine gehuchten, hatos, 

vereenigd. Daar treft men echter dikwerf alleen vrouwen, kinderen en 

ouden van dagen aan. De jongere mannelijke bevolking brengt haar 

leven grootendeels daarbuiten te paard door. Zijn paard is voor den 

Llanero zijn liefste gezel, waarvoor hij steeds de grootste zorg draagt. 

Daarop gezeten en gewapend met de lans en de lasso, in welker gebruik 

hij zich van zijn eerste jeugd af geoefend heeft, volgt, hoedt en drijft 

hij de kudden, en zijn grootste vermaak is eene ontmoeting met den 

jaguar, het meest gevreesde roofdier dier streken, dat zijne lans, in 

welks gebruik hij een meester is, spoedig geveld heeft. Overigens is 

de Llanero ruw en onbeschaafd, en van godsdienst heeft hij weinig 

anders overgenomen dan het kennen van eenige namen van heili- 

gen. Geen wonder dat in de revolutiën, die elkander in Venezuela 

gewoon zijn optevolgen, troepen van door den een of anderen partij- 

ganger aangeworven Llaneros dikwijls een gewichtige rol spelen en dat 

deze half-wilde lansiers in zulke tijden voor de stadbewoners zeer on- 

gewenschte gasten zijn. 

Wat de dierlijke bevolking betreft, zoo is deze in de Llanos veel 

rijker en menigvuldiger dan in de bergachtige streken. Vooral zijn de 

reptilien talrijk, en terwijl sacHs op zijn reis door het gebergte ner- 

gens een slang ontmoet had, trof hij er reeds op den eersten dag toen 

hij de Llanos had betreden, verscheidene aan en daaronder de zoo te- 

recht gevreesde ratelslang (Crotalus durissus). 

Ook talrijke vogels bewonen de Llanos, inzonderheid soorten van 

zwemvogels en steltloopers, in de nabijheid der meren en rivieren. 

Ook de overal als krengverslinders in Zuid-Amerika optredende kleine 

gieren (Cathartes atratus, Polyborus brasiliensis, Polyborus Cheriway) ont- 

breken niet. Zeldzamer is de koningsgier, rey de zamuros (Sarcoramphus 

papa), doch waar hij verschijnt, houden zich de overige gieren op een 

eerbiedigen afstand, om eerst dan hun aandeel aan den maaltijd te 

nemen wanneer zijn honger verzadigd is. 

Eigenlijke wegen zijn er in de Llanos niet. Men herkent het pad, 

dat van de eene plaats naar de andere leidt, alleen aan het meer of 

minder plat getreden gras, maar daar op vele punten zijpaden daarvan 

uitgaan die op soms ver verwijderde hatos uitloopen, zoo moest saCHs 

meestal zich door het kompas de richting laten aanwijzen, waarin hij 
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verder trekken moest. Zoo bereikte hij op den 19den November, d. i. 

op den tienden dag nadat hij Carácas verlaten had, het in de nabij- 

heid van het stadje Calobozo gelegen dorp Rastro de arriba. Hij nam 

vooreerst zijn intrek in de herberg, posada, en toen hij daar in zijn 

onderweg gekochte hangmat, chinchorro, lag uitterusten, ontving hij 

weldra bezoek van alle bewoners des huizes, die nieuwsgierig waren 

„om den van over zee, uit Europa, gekomen vreemdeling, den jorungo, 

te zien. In een halven kring rondom hem staande, deden zij hem 

allerlei vragen, maar toen zij vernamen dat hij zulk een verre reis 

had gedaan, alleen om bij hen tembladores te vangen en deze te on- 

derzoeken, scheelde het niet veel of allen zagen hem voor krankzin- 

nig aan. Trouwens, dat die arme dorpsbewoners, ver van meer be- 

schaafde bevolkingen, daarvan geen begrip en telkens het para que 

sirve? op de tong hadden, kan niet verwonderen. Elk onzer lezers 

weet dat zelfs te midden onzer beschaafde maatschappij de maat van 

de ‘waarde der dingen door de meeste menschen gezocht wordt in het 

materieele nut dat zij aanbrengen. SacHs verwondert zich dan ook 

niet daarover, maar des te meer over iets anders dat hem in den loop 

van het gesprek met zijne bezoekers en later met andere inwoners der 

plaats bleek. Om dit duidelijk te maken, moeten wij het verhaal her- 

inneren, dat voN HUMBOLDT in zijne Ansichten der Natur heeft gegeven 

aangaande een door hem bijgewoonde vangst van sidderalen. 

“Den 19 Maart van het jaar 1800" — zoo verhaalt voN HUMBOLDT — 

‘braken wij op naar het kleine dorpje Rastro de abaxo, en van daar 

_geleidden ons de indianen naar den Canon de Bera, een stroomend 

water, dat gedurende het droge jaargetijde in een sliĳkerigen, door 

schoone boomen, Clusia’s, Amyris en welriekende Mimosa’s, omgeven 

poel verandert. Het is moeielijk de sidderalen met netten te vangen, 

uithoofde van de groote behendigheid dezer visschen, die zich als slan- 

gen in de modder begraven. Den barbasco, waaronder men de wortels 

van Piscidia erythrina, van Jacquinia armillaris en van eenige soorten van 

Phyllanthus verstaat, die, in het water geworpen, de daarin levende 

dieren verdooven, wilde men hier niet aanwenden, om de sidderalen 

niet te verzwakken. De indianen verklaarden daarom, dat zij met paarden 

wilden visschen, embarbascar con cavallos. Wij konden ons van deze 

buitengewone vischvangst moeielijk eene voorstelling maken, maar 

weldra zagen wij onze geleiders van de savanne terug komen, waar 

zij ongetemde paarden en muildieren hadden samengedreven. Zij brach= 
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ten er ruim een dertigtal mede, die nu in den poel gejaagd werden. 

“Het buitengewone, door het stampen der paarden veroorzaakte 

gedruisch drijft de visschen uit den modder en prikkelt hen tot een 

gevecht. De groote, als waterslangen uitziende, groengele alen zwem- 

men aan de oppervlakte des waters en dringen zich onder den buik 

der paarden en muildieren. Hen strijd tusschen dieren van zoo ver- 

schillend maaksel levert een hoogst schilderachtig schouwspel. De indi- 

anen, gewapend met harpoenen en lange dunne bamboesstokken, om- 

singelen den poel; eenigen hunner klauteren op boomen, welker tak- 

ken over de wateroppervlakte hangen. Door hun wild geschreeuw en 

met hun lange bamboesstokken beletten zij de paarden de vlucht naar 

den oever te nemen. De sidderalen, verdoofd door het gedruisch om 

hen heen, verdedigen zich door telkens herhaalde ontladingen hunner 

elektrische batterijen. Lang schijnt het alsof zij de zege zullen behalen. 

Vele paarden bezwijken onder de onzichtbare slagen, die zij van alle 

„kanten aan de gevoeligste levensorganen ontvangen; verdoofd door de 

heftigheid en het aantal der slagen, verdwijnen zij onder het water. 

Met te berge gestegen manen, snuivende, met wilden angst, vonke- 

lende oogen, staan anderen weder op en zoeken het om hen heen 

woedende onweder te ontvluchten. Maar de indianen drijven hen we- 

der in den poel terug; slechts enkelen vermogen aan het waakzaam 

oog der visschers te ontkomen; deze redden zich aan den oever, strui- 

kelen ‘bij elken tred, en rekken zich, mat en uitgeput en met door 

de slagen der sidderalen verdoofde ledematen, op het zand uit. 

“In minder dan vijf minuten waren twee paarden verdronken. De 

vijf voet lange sidderaal dringt zich onder en tegen den buik der 

paarden, en er volgt dan eene ontlading over de geheele lengte van 

zijn elektrisch orgaan, waardoor het hart, de ingewanden en de plexus 

coeliacus der zenuwen van het onderlijf gelijktijdig getroffen worden. 

Het is begrijpelijk, dat de uitwerking, die het paard daarvan onder- 

vindt, veel heftiger moet zijn dan de slag die den mensch wordt 

toegebracht, wanneer hij den visch met een zijner ledematen aanraakt. 

«De paarden worden waarschijnlijk niet door de ontlading gedood, 

maar alleen verdoofd. Zij verdrinken omdat de voortdurende strijd 

tusschen de overige paarden en de sidderalen hun het weder opstaan 

onmogelijk maakt. 

“Wij twijfelden er bijna niet meer aan, of de vischvangst zoude 

indigen met den dood van al de in het water gedreven dieren; maar 
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allengs bedaarde de woede van den ongelijken strijd; de vermoeide 

sidderalen verstrooïden zich. Zij hebben behoefte aan eene lange rust 

en rijkelijke voeding tot herstel van hetgeen zij aan galvanische kracht 

in korten tijd verspild hebben. Langzamerhand herstelden zich de 

paarden en muildieren van hunnen schrik; hunne manen rezen niet 

meer te berge, hunne oogen fonkelden niet meer vol angst. De sid- 

deralen naderden vreesachtig den oever en werden nu met kleine, aan 

lange touwen bevestigde harpoenen gevangen. Zoolang het touw geheel 

droog is, gevoelt de visscher, wanneer hij den daaraan vastgehaakten 

visch uit het water haalt, geen schok. In weinige minuten waren 

wij iu het bezit van vijf groote sidderalen, die meerendeels slechts 

lichte verwondingen hadden. Tegen den avond werden nog verscheidene 

anderen op gelijke wijze gevangen.” 

Dit verhaal van voN HUMBOLDT, dat ook, als voorbeeld eener leven- 

dige natuurbeschrijving in meer dan ééne anthologie van duitsche 

prozaschrijvers is opgenomen, moest aan sacHs wel dadelijk voor den 

geest komen, zoodra hij het plan had opgevat het voetspoor van zijn 

grooten landgenoot te volgen, en niets was natuurlijker dan dat hij 

zich van den beginne af voorstelde ook de sidderalen, die hij voor 

zijn onderzoek noodig had, met paarden te zullen vangen. 

Toen hij echter in Venezuela aankwam en daar vernam dat, ten 

gevolge eener ziekte die in 1848 onder de paarden in de Llanos ge- 

heerscht had en waaraan de meesten bezweken waren, de prijs der 

paarden, die vroeger niets beduidend was, gestegen was tot eene hoogte, 

weinig verschillend van die welke men ook in Europa gewoon is te 

betalen, kwam hem deze wijze van vischvangst wel eenigzins beden- 

kelijk voor zijne beurs voor. Het grootste gedeelte van het hem toe- 

gestane reïisgeld zoude noodig zijn voor den aankoop van zoovele paar- 

den als waarvan voN muMBoLDT in zijn verhaal gewag maakt, gevor- 

derd worden. Sacms had daarom reeds zijn gedachten laten gaan over 

het vervangen van paarden door ezels, die veel goedkooper zijn. 

Maar wie schetst zijne verbazing en ten deele ook zijne teleurstel- 

ling, toen hij, aangekomen ter plaatse, in welker omtrek het door 

VON HUMBOLDT geschilderde tooneel in 1800 had plaats gehad, door 

alle inwoners die hij daarover sprak, eenvoudig werd uitgelachen. 

Niemand had ooit van zulk eene wonderlijke wijze om visschen met 

paarden te vangen gehoord. Later vernam sacHs te Apure wel, dat de 

hoeders van kudden, welke eene doorwaadbare plaats van een cafion of 



IN HET LAND DER TEMBLADORES. 333 

rivier moesten overgaan, wel gewoon waren eenige stuks vee vooruit 

in het water te drijven, om de in de modder verscholen tembladores 

te verjagen, maar dit was ook het eenige dat in de verte op het door 

VON HUMBOLDT verhaalde geleek. 

Toch zal het daarom wel bij niemand, die van iets naderbij met het 

door dien grooten natuuronderzoeker verrichte en medegedeelde bekend 

is, opkomen zijne waarheidsliefde te verdenken. De bevolking van die 

streken was, sedert voN HuMBOLDT daar vertoefde, eene geheel andere 

geworden. Toen leefden daar nog de indianen-stammen, aan welke hij 

zijne geleiders ontleende, en thans zijn deze ver zuidwaarts, achter de 

Rio Meta geweken. Dat men overigens na 1843, toen de heerschende 

pest, gelĳĳk wij zeiden, groote verwoesting onder de halfwilde paar- 

den der Llanos had aangericht, deze niet meer voor het vangen van 

tembladores opofferde, spreekt van zelf. 

Hoe het zij, sacms begreep al spoedig dat hij zich te vergeefs ge- 

vleid had een dergelijk tooneel, als dat waarvan voN HUMBOLDT eenmaal 

getuige was, bijtewonen en dat, wilde hij in het bezit van levende 

tembladores komen, deze, als andere visschen, met haken of netten 

zouden moeten gevangen worden. 

Nog te Rastro zijnde deed hij eene eerste poging om langs dien weg 

tot zijn doel te geraken, maar die poging mislukte geheel, en toen 

begaf hij zich naar de twee uur van daar verwijderd liggende kleine 

stad Calobozo. 

Deze plaats, die nog voor weinige jaren 13000 inwoners telde, had 

door den laatsten burgeroorlog zeer geleden, zoodat dit aantal tot 

beneden de helft gedaald was. Toch heerschte er, in den tijd toen 

SACHS er vertoefde, een zekere mate van welvaart, en ontmoette hij 

in deze ver van alle middelpunten der beschaving gelegen Llanosstad 

veel meer van hetgeen tot eene behaaglijke levenswijze behoort dan 

hij verwacht had. Reeds spoedig na zijne aankomst kon hij eene goede, 

voor hem gereed gemaakte woning betrekken, waar ook een paar ver- 

trekken tot laboratorium konden worden ingericht om aan de intus- 

schen van Carácas met zijn overige pakkaadje aangekomen instrumen- 

ten eene geschikte plaatsing te geven. Vele der aanzienlijke inwoners 

haastten zich met groote bereidwilligheid zijne verdere woning van 

allerlei meubelen, keukengereedschappen enz. te voorzien, zoodat deze 

eerlang geheel huisselijk was ingericht. Deze uitmuntende ontvangst 

had sacms niet enkel te danken aan zijne talrijke aanbevolingsbrieven 
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maar vooral aan zijne hoedanigheid van geneesheer. Deze had echter 

óok hare schaduwzijde, want het duurde niet lang, of zijn praktijk 

werd zoo druk, dat hij voor het eigenlijk doel waarvoor hij hier geko- 

men was geen tijd meer zoude over gehouden hebben, indien het zoo 

voortgegaan ware. Hij verklaarde derhalve voortaan geen ziekenbezoeken 

meer te zullen afleggen, en alleen in consult met een der drie overige 

in Calobozo verblijf houdende geneesheeren van goeden raad te willen 

dienen, en hij hield zich aan dit besluit, al kostte het hem inderdaad 

vrij wat moeite om zich aan zijne wel wat lastige clienten te ont- 

trekken. 

Intusschen had hij verscheidene kennissen in de stad gemaakt en 

daaronder behoorde zekere generaal GUANCHO RODRIGUEZ, een der rijk- 

ste eigenaars van rundvee-kudden in den omtrek, maar tevens een 

voorbeeld van eene menschenklasse zooals in Europa niet bestaat en 

ook nooit bestaan heeft. Moedig, onversaagd, een onvermoeid ruiter, 

geoefend in het gebruik van de lans en van zijn nooit missende lasso, 

daarbij intelligent en eerzuchtig, was hij in tijden van burgeroorlog 

als het ware het aangewezen hoofd dier benden van Llaneros waarvan 

wij boven gewag maakten, en het was dan ook daaraan dat hij zijn 

titel van generaal te danken had, een titel trouwens waarmede men, 

zooals bekend is, in Amerika tamelijk kwistig is. 

Dezen Don GvANcHo, die zelf trouwens een groot liefhebber van jacht 

en visscherij was, wist sacHs belangstelling voor zijne onderneming in 

te boezemen. Op eenigen afstand van Calobozo lag diens bezitting, de 

hato las Tamarindos, en niet ver van daar stroomde de Rio Oritucu, 

waarin talrijke cafions monden, in welker nabijheid zich de tembla- 

dores bij voorkeur ophouden. Daarheen noodigde Don GUANCHO SACHS 

uit hem te vergezellen. Gewapend met allerlei vischtuig, bestegen zij 

des morgens, lang voor zonsopgang, hunne paarden, reden de stad uit 

en in zuidoostelijke richting de savanne in. Na een rid van twee uren 

was los Tamarindos bereikt en braken zij, na zich ververscht te heb- 

ben, in gezelschap van drie knechts of peones, op naar de Rio Ori- 

tucu. Na een half uur gegaan te zijn, doemde aan den zuidoostelijken 

horizon de groene boschstreep op, welke de lijst der Oritucu uitmaakt. 

Overal in de Llanos, waar water is, wordt dit omzoomd door een 

dichten plantengroei, met al de eigendommeliĳjkheden der tropische 

oorspronkelijke bosschen: lianen, die het woud bijna ondoordringbaar 

maken, luchtwortels die van groote hoogten naar beneden dalen, 
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allerlei orchideën en parasitische planten die in de bladerenkruin der 

loofboomen hare bloemen ontplooien, terwijl eene schitterend gekleurde 

vogelenwereld, verschillende soorten van papegaaien, vuurgele troe- 

pialen, bontkleurige spechter, blauwe azulejos, prachtig groene gal- 

bula’s, enz. enz. van tak tot tak springen. 

Zoo was het ook hier. Het doordringen tot aan de oevers der rivier 

ging met groote moeite gepaard, vooral ook ten gevolge der aanwe- 

zigheid van een gewas, de Dolichos pruriens, hier “picapica’’ geheeten. 

Het geheele jaar door is deze struik beladen met peulen die bezet zijn 

met brandharen, welke bij de geringste aanraking in de huid dringen 

en een jeuken veroorzaken, zoo ondragelijk dat sacus en ook anderen 

vóór hem het voor veel erger verklaren dan het brandend gevoel door 

brandnetels verwekt. 

Eindelijk was de tusschen twintig voet hooge oevers stroomende, onge- 

veer honderd voet breede, rivier bereikt. Na nog een kleinen afstand 

daarlangs voortgegaan te zijn, stuitten zij op den caïon Merecuritu, een 

omstreeks tien voet breede beek die in de Oritucu uitmondt. Juist zulke 

uitmondingen van kleine cafions in de rivieren zijn de meest gelief- 

koosde plaatsen van verblijf der tembladores, die daar op de kleine 

vischjes loeren welke uit de beek in de rivier zwemmen. 

Maar ook nog andere omstandigheden maakten het raadzaam niet in 

de rivier maar in den caûon te visschen. De rivieren in de Llanos zijn 

vooreerst de woonplaats van groote, vraatzuchtige alligators; voorts 

van een soort van stekelroggen, Zrygon hystriv, die met hun staart- 

stekel gevaarlijke, moeielijk te genezen wonden toebrengen, maar bovenal 

van de zoo terecht gevreesde Cariben-visschen, Serrasalmo (Pygocentrum) 

Nattereri, die, hoewel slechts 18 tot 22 centim. lang, toch door hun 

groot aantal en verbazend hard en scherp gebit tot de gevaarlijkste 

vijanden voor zoogdieren en vogels behooren die zich in hun gebied 

wagen. Ook zegt sAcHs dat er wel geen Llanero die zich met de visch- 

vangst bezig houdt is, die geen litteekens van hun beten draagt. Dit 

gebit is zoo scherp en krachtig, dat, toen sAcHs eens aan zulk een visch 

een vingerdikken stok van hard hout voorhield, deze in een oogenblik 

was doorgebeten, ja zelfs dikke, stalen vischhaken weerstaan dien 

beet niet. 

Men besloot daarom alleen in den canon te visschen, maar daartoe 

moesten de sidderalen uit de rivier daarheen gelokt worden. Don GUAN- 

CHO en zijne knechts kenden zeer goed de nieuwsgierigheid der tembla- 
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dores, eene eigenschap trouwens die zij met vele andere visschen ge- 

meen hebben, van namelijk bij eenig geruisch in het water zich naar 

de plek te begeven waar dit ontstaat, waarschijnlijk in de hoop op den 

een of anderen buit. Allen hielden zich een tijdlang stil en wierpen, 

verborgen achter de boomen, kleine steentjes in het water van den 

canon, om het wild te lokken. Het scherpe oog van Don GvANcHO en 

zijne gezellen ontdekte dan ook weldra dat eenige tembladores de beek 

opkwamen. Nu werd de mond van deze afgesloten door een van onderen 

met looden gewichten bezwaard net, dat van den eenen oever naar den 

anderen was uitgespannen. Een tweede dergelijk net werd daarop tus- 

schen twee knechts op eenigen afstand te water gebracht, zoodat het 

ook daar zich van den eenen oever tot den anderen uitstrekte, en 

daarop naderden de knechts, gestadig het tweede net tusschen zich 

uitgespannen houdende, langzaam daarmede het eerste, vaststaande 

net, totdat zich eindelijk al de waterbewoners in een kleine ruimte 

tusschen de beide netten ingesloten bevonden. Nu ving echter de eigen- 

lijke strijd eerst aan. Verscheidene vier tot vijf voet lange sidderalen, 

een uitweg zoekende en dien niet vindende, zonden rechts en links 

hunne bliksems uit; een aantal daardoor getroffen visschen en kikvor- 

schen kwamen dood aan de oppervlakte van het water drijven ; ook 

verkondigde menige pijnlijke uitroep, menig “caramba!' en “Ave 

Maria purissima!”’ van de in het water staande visschers, dat zij, al 

hielden zij zich zooveel mogelijk op een afstand, niet geheel vrij bleven 

voor de elektrische slagen der woedende gevangenen. Eindelijk werden 

deze tusschen de netten in op het droge gehaald. 

Doch hoe hen nu levend in het met water gevulde vat gebracht, 

dat opzettelijk was medegenomen om de dieren daarin naar Calobozo 

te vervoeren? De visschers, reeds bij ondervinding wetende dat de op 

het droge uitgedeelde slagen nog veel heftiger zijn dan in het water, 

waagden zich niet daaraan. Eindelijk trok sacus zijn laken jas uit, wierp 

dien over de dieren heen, pakte ze daarmede aan en wierp ze in het vat. 

Toch ontging hij de elektrische ontladingen niet geheel. Bij latere vangsten 

bediende hij zich dan ook van een ander middel, waarop hij trouwens 

reeds te Berlijn bedacht was geweest, namelijk van opzettelijk voor dat 

doel vervaardigde caoutchouc-handschoenen. Toen zijne visschers hem 

deze voor het eerst zagen gebruiken en bemerkten hoe hij daardoor tegen 

elk gevaar van een slag te ontvangen volkomen beveiligd was, waren 

zij daarover aanvankelijk ten uiterste verbaasd. Toch wisten zij zelve 
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reeds dat men de visschen zonder gevaar met een drogen stok kon 

aanraken, en het viel sacHs niet zeer moeielijk zijne Llaneros te doen 

inzien dat hier iets dergelijks plaats had, en dat sommige stoffen 

niet-geleiders voor de elektriciteit zijn en daarom geen ontlading daar- 

van doorlaten, terwijl andere stoffen de elektriciteit gemakkelijk voort- 

geleiden, en daarom niet tegen een ontlading beveiligen. 

Alvorens nu verder te gaan, is het gepast eene korte beschrijving te 

geven van den visch, wiens opmerkelijke eigenschappen van nu af 

maanden lang door sacHs met al de hulpmiddelen der hedendaagsche 

wetenschap zouden bestudeerd worden. 

De Sidderaal draagt in zoo verre een verkeerden naam, dat hij vol- 

strekt geen aalachtige visch is, al gelijkt hij daarop ook eenigzins door 

het langgerekte min of meer rolronde lichaam en het gemis van buik- 

vinnen. In den levenden toestand is de huid, die alle schubbekleedsel 

mist, langs den rug en de zijden meer of minder donker olijfgroen 

gekleurd, met kleine gele en roode vlekken; de onderzijde van den 

kop met de vooruit puilende onderkaak is tot aan het begin van de 

aarsvin fraai oranjerood. 

Deze visch, de eenige van zijn geslacht, Gymnotus, vormt met 

eenige andere geslachten (Carapus, Ramphichtys, Sternarchus, Sterno- 

pygus) van Zuid-Ameri- 

kaansche zoetwatervis- 

schen eene eigene familie, 

welke men die der Gym- 

notoiden of Gymnotinen 

heeft genoemd. Allen zijn 

gekenmerkt door het ge- 

mis van een rugvin, maar 

door het bezit daarente- 

gen van een zeer lange 

aarsvin. Het opmerke- 
Ghandi Debate lijkst in het maaksel dezer 

visgschen is echter dat de 
aars zich op een betrekkelijk zeer korten afstand van de mondopening 
bevindt. Bij Gymnotus bedraagt die afstand !/,., bij Sternarchus slechts 
lo der lichaamslengte. In overeenstemming hiermede is de eigenlijke 
lichaamsholte van het dier, waarin de ingewanden gelegen zijn, zeer klein 
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en daarentegen de staart zeer groot. Bij de overige geslachten nu is deze 
sterk zijdelings samengedrukt, maar bij Gymnotus daarentegen dik, bijna 
rolrond. De reden dezer verschillende gedaante is, dat de staart niet, 
zooals bij de andere geslachten, enkel uit skeletdeelen en spieren be- 
staat, maar dat zich daarbij nog twee paren, zich over de geheele lengte 
aan de buikzijde uitstrekkende elektrische organen voegen. Een dezer 

paren (EE) is veel grooter dan het andere 

(ee), hetwelk tusschen de onderste staart- en 

aarsvinspieren gelegen is. Bij deze twee paren 

van reeds lang bekende elektrische organen 

voegt zich, volgens sacHs, in de achterste 

lichaamshelft nog een derde paar (n E), dat 

zich aldaar boven het eerste bevindt en zich 

daarvan onderscheidt door een verschillend 

beloop der tusschenschotten. 

Al deze organen worden namelijk door een 

Fig. 2. 

aantal dunne pezige platen , als even zoo vele 

overlangs loopende tusschenschotten , in vak- 

ken verdeeld. Hierbij bepaalt zich echter de 

verdeeling niet; loodrecht op de eerste staande, 

veel fijnere tusschenschotten vormen op en 

nevens elkâar gelegen zuilen, uit ontelbare 
Loodrechte doorsnede van het N E ‚N 

kleine vakjes of kamertjes bestaande, die men 

nog even met het bloote oog goed onderschei- 

den kan en in fig. 3 sterk vergroot zijn voor- 

gesteld. In deze kamertjes liggen de eindtoe- 

Hichaam van een Gymnotus, naar 

SACHS. Halve grootte. 

hh huid; s de zwemblaas ; w rug- 

gegraat, met het ruggemerg ; 

nn elektrische zenuwen dieuit stellen of zoogenaamde eindplaten der elek- 

het ruggemerg ontspringen; trische zenuwen, die ten getale van omstreeks 

mam spieren; BE grooteelek- 960 it het ruggemerg ontspringen. 

lee rg ee Zoodanig is in de hoofdtrekken het maak- 
trische organen; n.E bijkomen- N 5 % 

en, : sel van dezen merkwaardigen toestel, die, bij 
de elektrische organen. ’ 3 

Gymnotus ruim '/, van het lichaamsgewicht 

uitmaakt, dat, bij groote, zes voet lange individu’s tot twaalf kilo- 

grammen kan bedragen. é 

In het voorbijgaan stippen wij hier aan, dat ook bij andere elektri- 

sche visschen het orgaan in vakjes verdeeld is. Deze vormen echter 

bij Zorpedo loodrecht staande zuiltjes of stapels, terwijl zij bij Malap- 

terurus electrieus meer onregelmatig, over en nevens elkander gelegen 



IN HET LAND DER TEMBLADORES. 339 

zijn. Wat de elektrische zenuwen aanbelangt, zoo ontspringen deze 

bij de eerste uit de hersenen, uit een eigen lob, lobus electricus, bij 

Malapterurus uit het voorste gedeelte van het ruggemerg, en wel uit 

een enkele reusachtige zenuwcel , waaruit een zenuwbuis baar oorsprong 

neemt, die zich in tal- 

looze takken en takjes 

verdeelt, welke de vak- 

jes binnendringen en elk 

aldaar met een elektri- 

sche plaat eindigen. 

| BD Keeren wij nu tot 

Terr sacHs terug. Van zijne 
Overlangsche doorsnede door twee der liggende zuilen eerste vangst bracht hij 

van het elektrisch orgaan vanGwymnotus electricus. Naar 

MAX SCHULTZE. 
slechts een enkelen le- 

venden tembladore be- 

houden te Calobozo, en 

ook deze bleef niet lang 

in het leven. Later was 

aaa Dikkere overlangsche tusschenschotten : dd loodrechte, 

dunrere tusschenschotten; ce elektrische platen ; 55 nauwe 

ruimten met een geleiachtige stof gevuld, tusschen de 

voorvlakte van elke elektrische plaat en het daarop vol- HE eelukk kde 

gend tusschenschot. Ĳĳ gelukkiger, nadat hij 

in het bezit was geraakt 

van een grooten, 2!, meter langen en 1 meter wijden houten trog, 

die niet anders was dan een uitgeholde boomstam, welke vroeger tot 

kano had gediend. In dien trog, met water gevuld, hielden zich de 

dieren, tot tien te gelijk toe, uitmuntend. Meestal lagen zij rustig op 

den bodem en kwamen slechts van tijd tot tijd naar boven om aan de 

oppervlakte van het water lucht inteslikken, iets waaraan zij voor de 

ademhaling blijkbaar behoefte hebben, daar zij hetzelfde, in den staat 

van vrijheid, in de rivier, doen. Hier kon hij zich ook overtuigen van 

de trouwens reeds door anderen opgemerkte zonderlinge omstandigheid, 

dat namelijk de sidderalen zelve niets gevoelen van de slagen, die door 

hare soortgenooten in de nabijheid worden uitgedeeld. Hij liet een der 

visschen met een stok aanraken, terwijl hij op vier voet afstand 

een vinger in het water hield, en voelde den slag op zeer pijnlijke wijze , 

maar de overige in de nabijheid liggende sidderalen bleven rustig liggen. 

De sidderalen zijn lichtschuwe dieren. Steeds zochten zij gedurende 

den dag de donkerste plekken in den trog op. Eerst wanneer de nacht 

22 
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aanbrak, kwamen zij in levendige beweging. Dit is ook de tijd waarin 

zij op buit uitgaan, SacHs voedde hen met levende kleine visschen, 

krabben , verschillende insekten, inzonderheid sprinkhanen. Steeds werd 

het. slachtoffer eerst door een elektrischen slag verlamd, 

Nu kon sacHs ook met zijne eigenlijke proeven een begin maken. 

Een paar dêr vertrekken waren, gelijk wij reeds zeiden, tot een waar 

laboratorium ingericht. Daar waren alle zijne uit Berlijn medegebrachte, 

ten deele kostbare, instrumenten uitgestald. In plaats van kikvorschen, 

waarvan men in Europa gewoon is zich te bedienen ter vervaardiging 

der spierpraeparaten die een stroom verkondigen, gebruikte hij groote, 

ruim een voet lange padden, die hem weldra door jongens voor eene 

kleine belooning in genoegzamen voorraad gebracht werden. Zelfs was 

hij zoo gelukkig spoedig een geschikten assistent te vinden in een 

knaap van goede familie, die hem dringend verzocht hem te mogen 

helpen en werkelijk zoo veel blijken gaf van ijver, van goed begrip 

en van handigheid, dat hij hem van grooten dienst werd en eindelijk 

zelfs genoegzame oefening bekwam om mikroskopische doorsneden voor 

hem te maken. 

Met één ding echter had sacms van den beginne af grooten strijd te 

voeren, namelijk met de nieuwsgierigheid der inwoners van Calobozo. 

Zijn laboratorium vulde zich telkens met bezoekers die hem beletten 

met zijn werk voorttegaan, terwijl jongens tegen de tralies der van 

geen glasruiten voorziene vensters opklauterden en hem zoo het gebruik 

van het mikroskoop onmogelijk maakten. Om dezen te verjagen, be- 

diende hij zich van zijn anatomische injectiespuit, die hij steeds met 

water gevuld naast zich had liggen. Maar vrij wat moeilijker viel het 

hem zich van zijne bezoekers te bevrijden, want deze bestonden uit 

de aanzienlijkste inwoners der plaats, aan wie hij zelf veel verplichting 

had. Eindelijk echter verklaarde hij dat het hem onmogelijk was, om- 

ringd van zoo velen, zijn onderzoek, dat veel zorg en oplettendheid 

vorderde, voorttezetten; hij moest derhalve zijne hooggeöerde vrienden 

verzoeken hunne bezoeken te staken terwijl hij aan het werk was, 

maar daarentegen noodigde hij hen uit tot een samenkomst op een 

bepaald uur, om hun eenige opzettelijk daarvoor bestemde physische 

en physiologische proeven te toonen. Dit voorstel vond instemming. De 

physico-physiologische soirée had plaats, SacHs deed allerlei kleine elek- 

trische proeven, deelde links en rechts kleine schokken uit, nam den 

pastoor — een joviaal man die veel met sacHs ophad — eens recht 
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beet toen deze beweerd had dat hij niets van den schok, dien anderen 

met hem in een keten staande wel gevoeld hadden, bij zich had ont- 

waard, liet door een sidderaal, in verband met een gepraepareerde 

pad, een klokje aanslaan, vertoonde de werking van een sterken clek- 

tromagneet en ten slotte een elektrisch lichtende GerssLer’sche buis. 

Dit laatste schouwspel was het glanspunt van den avond, en ieder 

ging even voldaan naar huis. Later moest sacus nog eens eene mikros- 

kopische demonstratie geven; maar voortaan liet men hem met rust 

wapneer hij zich met een of ander wetenschappelijk onderzoek bezig 

hield, en men duidde het hem niet ten kwade, wanneer hij niemand 

wilde toelaten, maar elk bezoek op zulk een tijd afwees. Trouwens, de 

weldra op handen zijnde kerstweek was hem behulpzaam om aan den 

licht ontvlambaren geest der bewoners van -Calobozo eene welkome 

afleiding te verschaffen. Gedurende die geheele week wordt overal in 

Venezuela feest gevierd; openbare en bijzondere bals wisselden af met 

missen, optochten, vuurwerken en stierengevechten. Natuurlijk woonde 

ook sacHs dit alles bij, en hij geeft daarvan eene zeer levendige be- 

schrijving, maar wij zullen hem hier niet volgen. Alleen vermelden wij 

tals eene bijzonderheid dat bij de chocolade, welke bij zulke gelegenhe- 

den, behalve andere spijzen en dranken, in groote hoeveelheid veror- 

berd wordt, in Venezuela altijd hollandsche kaas wordt gepresenteerd; 

“man hält” — zegt sacHs — “diese beiden Dinge für völlig untrennbar.” 

Met het nieuwe jaar keerde in de stad de rust en onze jonge na- 

tuuronderzoeker tot zijne werkzaamheden terug. Maar hij moest in de 

eerste plaats zich een nieuwen en grooteren voorraad van tembladores 

trachten te verschaffen. De caon Merecuritu, waaruit hij tot dusverre 

telkens weder versche dieren maar in gering aantal verkregen had, 

was verdroogd. Eene andere plaats moest worden opgezocht. Ook nu 

was Don GUANCHO RODRIGUEZ hem behulpzaam. Met dezen werd eene 

expeditie op grootere schaal georganiseerd. Een zeer groot net, een 

ehinchorro, dat, volgens de beschrijving, veel van hetgeen wij een scha- 

kelnet noemen heeft, werd voor het doel gehuurd. Eene der met sacns 

bevriende familiën was in het bezit van een groote zinken badkuip. 

Deze, werd hem welwillend geleend en tusschen dragers getransporteerd. 

Men brak wederom van de hato los Tamarindos op, ditmaal in ge- 

zelschap van een veel grooter aantal peones, en trok in meer oostelijke 

richting langs den oever der Rio Oritucu, tot aar den caïon Baruta. 

Daar werd halt gehouden en de eene helft van de chinchorro voor de 
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dertig tot veertig voet wijde monding uitgespannen. De andere helft 

werd nu ook te water gebracht en langzaam voortgetrokken. Doch tot 

groote teleurstelling der visschers werden wel een aantal kleinere visch- 

jes maar geen enkele tembladore gevangen. Hen tweede poging mis- 

lukte eveneens. 

Intusschen was de nacht aangebroken. Men besloot in het bosch aan 

den oever te overnachten. Uit vrees voor den jaguar, door de inlanders 

el tigre genoemd, waarvan onmiskenbare sporen voorhanden waren, 

werden de hangmatten hoog in de boomen opgehangen en een groot 

vuur aangestoken. Bij het aanbreken van den dag waren allen weder 

op de been. Don evaNcHo beval nu zijne peones op een hooger punt 

van den caûon in het water te gaan, en daar gewapend met lange 

stokken, op een rij staande dwars van den eenen oever naar den ande- 

ren, en langzaam voortrukkende, het water te slaan onder een voortdu- 

rend oorverdoovend geschreeuw. Wij geven nu het woord aan sacHs zelven. 

«Ik had mijn standpunt gekozen in de nabijheid van de plaats waar 

het net was uitgespannen, en terwijl ik met geringe hoop de opper- 

vlakte van het water beschouwde, zag ik plotselijk met verrukking de 

mij welbekende olijfgroene en roode koppen uit het water opduiken. 

Eene geweldige schaar van tembladores had zich op de eene of andere 

plek opgehouden; voor het geraas dat onze lieden maakten wegvluch- 

tende, bereikten zij het net dat den uitgang afsloot en trachtten nu, 

onder slangachtige windingen van hun lichaam, daarover heen te glijden, 

hetgeen echter aan geen enkelen gelukte. Ik riep snel aan mijne lieden 

toe, dat zij ook het andere net te water zouden brengen; dit geschiedde, 

en weldra had men den geheelen troep tusschen de beide netten op een 

kleine ruimte samengedrongen. Daar het te vreezen was dat de tembla- 

dores, wanneer men hen tot het uiterste dreef, zich met geweld door 

de tamelijk wijde mazen van het net zouden heen wringen, liet GUANCHO 

de lieden halt maken, terwijl hij zelf het “taraya” genoemde werpnet 

greep. Naakt in het water staande, wierp hij het op zulk een handige 

wijze, dat het geheel ontplooid door de middelpuntvliedende kracht 

der daaraan langs den rand bevestigde looden gewichten, in radvormige 

gedaante in het water onderdook. 

“Intusschen had ik mijne caoutchouc-handschoenen aangetrokken 

om de gevangen dieren te kunnen grijpen. Daar zoowel GvANcHo als 

de snel op de plaats gebrachte kuip zich op den tegenover gelegen 

oever bevonden, moest ik mij ook daarheen begeven en liet mij, om 
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mijne kleederen niet nat te laten worden, door een der knechts op den 

rug nemen. Doch de man struikelde over een boomwortel of iets anders 

en viel met mij in het water. Wel is waar gelukte het mij spoedig we- 

der op de been te geraken, maar ik kwam natuurlijk druipnat aan 

den anderen oever. 

“Op hetzelfde oogenblik ving GvANcHo met de taraya een gymnotus. 

Ik pakte met mijne door de caoutchouc-handschoenen beschutte han- 

den, het machtige, meer dan 5 voet lange dier, met plan het in de 

kuip te werpen. Maar het ontgleed aan mijne handen en viel mij voor 

de voeten, zoodat het juist met zijn kop en zijn staart, dus met de 

beide pooleinden zijner elektrische batterij, mijne beide beenen aan- 

raakte waaraan de geheel natte kleederen kleefden. Eenige seconden 

bleef het dier in deze ligging, en ik was van schrik geheel onmach- 

tig om mij te bewegen, want het monster slingerde in zijne woede 

een waren hagel van geweldige slagen door mijn liehaam. Ik schreeuwde 

luid van pijn, totdat eindelijk het dier van mijne voeten afgleed en 

in het water bezijden het net ontkwam. 

“Het was de eerste maal dat ik de volle kracht van een versch ge- 

vangen grooten sidderaal ondervond; mij opzettelijk daaraan bloot te 

stellen, daartoe heb ik nooit den moed gehad. Ik kan dan ook verze- 

keren dat het geen kleinigheid is. HumBoLpr vermeldt dat hij na een 

dergelijk voorval den geheelen dag een hevige pijn in al zijn gewrichten 

had gehad. Zulk een gevolg heb ik niet ondervonden, maar het is 

geenszins onwaarschijnlijk, dat, indien ik diezelfde slagen niet tegen 

de voeten maar tegen het hoofd of den tronk had gekregen, de ge- 

volgen niet zoo voorbijgaande zouden geweest zijn. 

“Onze lieden, die, bij het zien van den nood waarin ik verkeerde, 

in een bulderend gelach waren: uitgebarsten, zetten nu hunne pogingen 

voort. De kuip werd dicht aan den waterrand geschoven en alles werd 

zoo ingericht dat de gevangen tembladores nog binnen het net uit het 

water geligt en zoo in de kuip geschud werden. 

“Natuurlijk kon dit echter niet geschieden zonder dat dan de een dan 

de ander zijn behoorlijk aandeel van elektrische slagen ontving ; GUANCHO , 

die tot aan de oksels in het water stond, ontving van een voorbijzwem- 

mend dier een slag tegen den buik, die den krachtigen, onversaagden 

man op den grond wierp. Zijn bewustzijn bleef, zooals hij mij verzekerde, 

op dit oogenblik ongestoord; ook ondervond hij geene nadeelige ge- 

volgen van den slag. 
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«Wij hadden zooveel dieren kunnen vangen als wij wilden, want 

ik houd het er voor dat het getal der sidderalen, die zich op dit punt 

verzameld hadden, eenige honderden bedroeg, maar ik vergenoegde 

mij met een tiental levenden, die in de groote kuip getransporteerd 

werden en dan ook in goeden staat mijne woning bereikten, terwijl 

een zestal anderen, die in een kleiner vat waren gedaan, onderweg 

stierven en in spiritus ter bewaring werden gebracht.” 

Opmerking verdient het, dat de bij deze gelegenheid gevangen die- 

ren allen mannetjes waren; daarentegen werden bij eenen dergelijken 

tocht op het laatst van Februari naar den caûon de Santa Catalina, 

waar ook een groot aantal tembladores in eene kleine ruimte samen- 

gedrongen werden aangetroffen, alleen wijfjes gevangen, wier kuit 

bijna rijp was. Of de wijfjes even harde slagen uitdeelen als de man- 

netjes, zegt sacHs niet. 

Terwijl onze reiziger nog zijn verblijf te Calobozo hield, deed hij 

met een aantal inwoners dier plaats een uitstap naar het vijf tot zes 

duitsche mijlen van daar gelegen stadje Guarda Tinajas, waar jaar- 

lijks in het midden der maand Februari de bewoners der Llanos van 

alle zijden samenstroomen om de hanengevechten bijtewonen, die, even- 

als in geheel Venezuela, tot de grootste liefhebberijen der bewoners 

behooren en aanleiding geven tot belangrijke weddingschappen. Hal- 

verwege daarheen moest het gezelschap den cafon de Bera overtrekken, 

die in 1800 eene lagune vormde, welke het tooneel was van den boven 

(blz. 380) geschetsten, door voN HUMBOLDT en BONPLAND aanschouwden 

strijd der paarden en sidderalen. Van zulk eene lagune of meertje was 

echter thans nergens meer een spoor te zien. Niemand kende het, tot- 

dat sacHs eenen ouden man, die een eenzaam gelegen rancho in de 

nabijheid bewoonde, daarnaar vroeg, en deze herinnerde zich uit zijne 

jeugd eene laguna de Bera, die sedert verdroogd was. Tembladores 

echter waren sedert menschengeheugen niet in den cafion voorgekomen. 

Zonderling! Het is met den beroemd geworden strijd der paarden 

en visschen gegaan als met zoo menigen strijd waarvan de klassieke 

oudheid gewaagt en waarvan de helden, die er aan hebben deelgeno- 

men, nog in woord en lied leven. Nergens zijn zij minder bekend dan 

juist in het land waar de strijd heeft plaats gehad. Alleen bij een 

paar der oudste familiën van Calobozo vond sAcms nog de herinnering 

bewaard van den jongen, netten, duitschen baron en zijn reisgenoot, 

den levendigen, galanten franschman, 
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Zoo naderde voor sacHs, tegen het einde van Februari, allengs de 

tijd dat hij Calobozo verlaten zoude. Hij kon dit doen met het aan- 

gename bewustzijn, dat hij de hem opgedragen taak had ten einde 

gebracht en met het voornemen om, wanneer hij in zijn vaderland 

was teruggekeerd, de verkregen uitkomsten in eene uitvoerige mono- 

graphie wereldkundig te maken. Vandaar dat hij in het reisverhaal, 

dat hier onze bron is, daarvan geen verder gewag heeft gemaakt. 

Dlechts één punt moest hij onopgehelderd laten, namelijk de wijze 

waarop de elektrische organen zich bij de embryo van Gymnotus ont- 

wikkelen. Eenigen tijd vroeger had de russische natuuronderzoeker 

BABUCHIN bij zijn onderzoek van zich ontwikkelende sidderroggen (Zor- 

pedo) bevonden, dat de elektrische organen bij deze visschen oorspron- 

kelijk met spierweefsel overeenstemmen en daardoor de analogie be- 

vestigd, die reeds door pu Bors-REYMOND tusschen spieren en elektrische 

organen was aangewezen. Doch het onderzoek aan embryones van sid- 

derroggen is betrekkelijk gemakkelijk. Deze dieren zijn levendbarend, 

en in het rechte jaargetijde is het derhalve niet moeielijk embryones 

van allerlei ontwikkelingstrappen te verkrijgen. Maar met de sidder- 

alen is dit waarschijnlijk anders. Wel is waar vernam sacHs later, 

toen hij zich te Ciudad Bolivar bevond, van sommige inwoners dier 

plaats, dat de tembladores levende jongen zouden ter wereld brengen, 

maar anderen spraken dit even bepaald tegen, en sacrs zelf houdt 

het, alle omstandigheden in aanmerking genomen zijnde, voor het 

waarschijnlijkste, dat deze visschen in het begin van den regentijd 

hunne eieren of kuit schieten, die dan, evenals bij andere visschen, 

door de mannetjes bevrucht worden. Indien dit zoo is, dan zoude er 

niet anders overschieten, om de ontwikkeling der embryones te kun- 

nen nagaan, dan de kunstmatige bevruchting op de bekende wijze in 

het werk te stellen, iets echter dat bij deze visschen, in weerwil van 

het gebruik daarbij van caoutchouc-handschoenen, toch zijne eigene 

bezwaren heeft. 

Doch alvorens te vertrekken, wenschte sacHs nog in het bezit te 

komen van eenige versche, levende tembladores, om dezen met zich 

naar Europa te vervoeren. Daartoe werd de tocht naar den Caùon de 

Santa Catalina ondernomen, waarvan wij reeds boven gewag maakten, 

en in het bezit van negen groote, goed levende tembladores, keerde 

SACHS van dien laatsten tocht terug. Hij had voor dezen een houten 

kist laten maken van vier en een balve voet lengte, twee en een 
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halve voet breedte, en een en een halve voet hoogte, die met een 

van gaatjes voorzienen deksel werd gesloten. Met deze kist, geladen 

op een eenwielige kar en nog twee andere karren, waarop zijne overige 

pakgoederen en levensmiddelen voor eenige dagen geladen en die door 

muildieren getrokken werden, verliet onze jonge reiziger den 6den Maart 

het gastvrije Calobozo, een eindweegs te paard uitgeleide gedaan door 

de vele vrienden welke hij daar gemaakt had, 

De vierdaagsche marsch door de Llanos naar de Rio Portuguesa, 

waar SACHS zich voorgenomen had verder de reis te water voorttezet- 

ten, was zeer bezwaarlijk. Zij geschiedde over geheel ongebaande 

wegen, hier en daar dwars door de gedeeltelijk verdroogde cafons heen, 

van welker hooge oevers de karren in het stroombed moesten afdalen ,- 

om er vervolgens aan de overzijde weder met moeite tegen te worden 

opgetrokken. Dat de kist met de sidderalen daarbij telkens erge schok- 

ken onderging spreekt van zelf, evenals dat de weeke, onbeschubde 

huid der visschen daardoor licht beschadigd werd. Zulke ontvelde 

plekken worden dan de zetel eener schimmelwoekering, waaronder de 

gezondheid der dieren zeer lijdt. In weerwil dan ook dat sacms be- 

hoorlijk zorg droeg voor waterverversching, telkens als zich de gele- 

genheid daartoe aanbood, waren, toen hij op den vierden dag te Ca- 

maguan aan de Rio Portuguesa aankwam, van de negen gymnoten, 

die hĳ levend uit Calobozo had medegenomen, nog slechts twee in 

leven, en ook deze bezweken nog denzelfden dag. 

Hij liet zich echter door deze teleurstelling niet ontmoedigen, daar 

men hem verzekerde dat er te San Fernando de Apure, waarheen hij 

voornemens was zich te begeven, goede gelegenheid zoude bestaan om 

het geleden verlies te herstellen. Hij reisde daarheen met een ‘“bongo’' 

genoemde boot, zijnde niet anders dan een lange kano, vervaardigd 

uit een hollen boomstam. Daarmede bereikte hij op den avond van den 

tweeden dag San Fernando, een stadje van ruim drie duizend inwo- 

ners, dat gelegen is aan de uitmonding van de Rio Portuguesa in de 

Rio Apure. Hier vernam hij dat daar. wel tembladores in de rivier 

voorkwamen, maar alleen gedurende den regentijd, wanneer de rivier 

aanzwol door het gevallen water. Tevens deelde men hem eene geheel 

eigendommelijke wijze mede, om deze dieren alsdan te vangen. Men 

moest namelijk een boot met een gedeelte van haar rand onder den 

waterspiegel schuiven, en dan kon men er op rekenen dat zich daarin 

na eenige dagen tembladores zouden genesteld hebben. Het duurde 
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veertien dagen eer dat de stijging der Apure het begin van den regen- 

tijd aankondigde. Toen werd een oude lekke bongo in de rivier ge- 

schoven en er eenige dagen in gelaten. En werkelijk, toen daarop de 

bongo weder voorzichtig aan land gehaald was, lagen daarin twee 

kleine gymnoten van een tot twee voet lengte, maar bovendien eenige 

andere visschen die alle tot dezelfde familie, maar tot de overige 

reeds (bl. 337) genoemde geslachten Sternarchus, Sternopygus en Ram- 

phichthys behoorden. Deze proef werd nog een paar malen met gunstig 

gevolg herhaald, en zoo kwam sacns allengs in het bezit van een 

zestal gymnoten, die wel is waar veel kleiner dan de uit Calobozo 

medegebrachte, maar juist daardoor ook des te beter voor het vervoer 

naar Europa geschikt waren, 

Den 24sten April vertrok hij met een zeilvaartuig naar het aan de 

Orinoco gelegen Ciudad Bolivar, dat op den dertienden dag der vaart 

bereikt werd. In weerwil dat de kist met de gymuoten gedurende de 

vaart op de Orinoco, waar de golven zeer hoog gingen, aan tamelijk 

heftige bewegingen was blootgesteld, waren de visschen, die dagelijks 

versch water ontvingen, bij de aankomst te Bolivar volkomen gezond 

en in het bezit van haar volle elektrische kracht. Ook aan boord van 

de stoomboot, waarmede sacms de reis naar Europa aanvaardde, hiel- 

den de visschen zich goed; om de vier dagen ontvingen zij vier scheepsem- 

mers versch zoet water, en deze hoeveelheid scheen volkomen voldoende 

te zijn. Bij de aankomst te Southampton op 28 Juni, was een der 

visschen gestorven, doch de overige vijf waren nog in goeden staat. 

Ook bij de aankomst te Bremerhaven, eenige dagen later , bleken zij nog 

in denzelfden toestand te zijn, en reeds meende sacus zich verzekerd 

te mogen houden allen in goeden staat te Berlijn te zullen bezorgen , waar 

in het aquarium reeds aanstalten waren gemaakt om de zeldzame gas- 

ten op waardige wijze te ontvangen. Doch helaas! De verzending van 

Bremen naar Berlijn had per spoor plaats, en die spoorreis kostte aan 

de “dieren het leven en stelde de hoop van den pas in het vader- 

land teruggekeerden reiziger, die zich reeds vooraf er op had verheugd 

van te Berlijn, onder het oog zijner leermeesters en vrienden, de proe- 

ven te herhalen die hij in Calobozo met zoo goeden uitslag verricht 

had, geheel te loor. De dieren kwamen, hier en daar ontveld door 

het schudden in den wagon, half stervend te Berlijn aan en na ver- 

loop van drie dagen waren allen bezweken. 

Waarlijk, indien men hierbij bedenkt dat nauwlijks een jaar later 
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hij zelf stervend in den afgrond ter neder lag, zonder nog zelfs de 

voldoening te hebben gesmaakt van de vruchten van zijn onder be- 

zwaarlijke omstandigheden in het werk gesteld onderzoek aan het 

wetenschappelijk publiek te hebben medegedeeld, dan is het alsof een 

boosaardig fatum den armen sacms vervolgde. Toch heeft hij niet te 

vergeefs geleefd. Zijn kort vóór zijn ongelukkigen tocht naar Tyrol 

verschenen reisverhaal is ook na het eenige jaren vroeger verschenen 

werk van APPUN (Unter den Tropen, Jena 1871), die dezelfde streken 

bereisde, eene gewichtige bijdrage tot de kennis van de natuur, van de 

maatschappelijke, ja zelfs van de politieke toestanden in Venezuela. 

Blijkbaar heeft hij zich bij zijne natuurbeschrijvingen voN HUMBOLDT 

tot voorbeeld gekozen, en zonder twijfel zoude deze, indien hij 

nog geleefd had, hem als een waardigen navolger hebben begroet. 

Maar bovenal, al is het hem zelven mislukt, zoo heeft sacus toch 

den weg gebaand langs welken zonder groote bezwaren levende Gym- 

noten naar Europa kunnen worden overgevoerd. Niemand zal het, na 

de door hem opgedane ondervinding, meer in de gedachte krijgen om 

gymnoten met paarden te willen vangen; niemand zal zich met dit 

doel meer naar het binnenste van het vasteland van tropisch Zuid- 

Amerika begeven, noch de gevangen dieren blootstellen aan de schud- 

dingen, welke het gevolg zijn van het vervoer met een wagen, zelfs 

niet langs een spoorweg. Hoe nadeelig dit is voor deze dieren, is ook 

nog later gebleken, toen eene bezending van levende gymnoten uit 

Fransch Guyana, die gelukkig te Bordeaux was aangekomen, mislukte 

omdat de visschen de spoorreis naar Parijs niet konden verdragen en 

allen daarbij omkwamen. 

Men zal derhalve in het vervolg, wil men levende Gymnoten naar 

Europa overbrengen, deze op een der door sacHs beschreven wijzen 

trachten te vangen in een der ten slotte in de zee mondende rivieren 

of hare talrijke nevenstroomen van het groote gebied, dat onder den 

algemeenen naam van Guyana bekend is en waartoe ook onze kolonie 

Suriname behoort. Naar hetgeen sacHs te Ciudad Bolivar vernam, dat 

tot het Venezolaansch gedeelte van dit gebied behoort, valt de beste 

tijd om gymnoten te vangen in het midden van den regentijd, de 

maanden Augustus en September. Dan zijn de rivieren, hier de Ori- 

noco, sterk gezwollen en ver buiten hare oevers getreden; de kleinere 

zich daarin uitstortende nevenstroomen, riviertjes, caûons en de daar- 

door gevormde lagunen zijn dan de plaatsen die bij voorkeur door de 
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visschen, met name door de gymnoten, worden opgezocht, zoodat zij 

aldaar in grooten getale kunnen gevangen worden. Natuurlijk zal men 

wél doen in het vervolg daarbij het door sacus gegeven voorbeeld te 

volgen en, om zich tegen de elektrische slagen zooveel mogelijk te 

vrijwaren, caoutchouc-handschoenen aantetrekken. Misschien zouden 

zelfs lange caoutchouc-kousen, die het grootste gedeelte der beenen 

‚ bedekken aan de in het water staande visschers goede diensten kun- 

nen bewijzen, waarbij men bovendien nog een borst- en buiklap uit 

dezelfde stof. vervaardigd zouden kunnen voegen. Een zoo toegeruste 

visscher zou de woedende aanvallen van den grootsten tembladore, 

die zich vóór hem bevindt, kunnen trotseeren. Hij is een geharnaste 

wapenknecht, in dienst der wetenschap. 

Het vervoer van de plaats, waar de dieren gevangen zijn, af tot 

aan die hunner bestemming in Europa behoort, zooveel mogelijk, geheel 

te water te geschieden, in ruime waterkisten, met volkomen gladde 

binnenwanden. Misschien zal men wel doen met deze nog te bekleeden 

met eene of andere zachte stof , b.v. zijde, die, als een soort van veerkrachtig 

behangsel, op eenigen afstand van den harden wand is uitgespannen en ook 

den bodem overdekt, alsmede de binnenvlakte van het deksel, dat van een 

groot getal gaatjes behoort voorzien te zijn, om gestadig versche lucht 

toe te laten, minder nog om door het water zuurstof te doen opnemen 

dan wel om aan de dieren gelegenheid te geven om van tijd tot tijd 

versche lucht in te slikken, die voor hunne wijze van ademhaling 

blijkbaar noodig is. Daarbij verheffen zij zich, telkens na korte tus- 

schenpoozen, van den bodem naar de oppervlakte des waters en steken 

den kop daarboven even uit. Deze beweging geschiedt niet door slang- 

vormige windingen des lichaams, maar door eene sierlijke golfsgewijze 

beweging der lange aarsvin, die zich daarin van voren naar achteren 

voortzet. Om de dieren niet noodeloos te vermoeien, zal het der- 

halve geraden zijn, de hoogte, waartoe het water in de kisten — en 

later in de aquarien — staat, niet to groot te nemen, opdat de vis- 

schen, telkens om zich naar de oppervlakte te begeven, slechts een 

korten weg behoeven afteleggen. 

Dat het wenschelijk is, zoolang men overvloed van versch, helder 

zoetwater heeft, het water in de kisten dagelijks te ververschen, spreekt 

van zelf, maar dat men gedurende een zeereis van drie of vier weken 

daarmede veel zuiniger kan zijn, zonder dat de visschen er onder lijden, 

heeft het voorbeeld van sacms bewezen. Evenzoo lang en zelfs nog langer 
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kunnen de dieren geheel zonder voedsel blijven. Daar zij overigens 

ten aanzien van hun voedsel niet bijzonder kieskeurig zijn en allerlei 

kleine levende dieren, visschen, krabben en insekten even gretig ver- 

slinden, zoo mag men wel aannemen dat dit geen bezwaar zal ople- 

veren voor het in het leven houden dezer visschen in de europeesche 

aquarien. Misschien zullen vooraf in zoetwater afgespoelde garnalen 

daarvoor dienstig worden bevonden. Bij de inrichting dier aquarien 

zal men echter nog op twee omstandigheden bedacht moeten zijn, 

namelijk vooreerst daarop, dat de gymnoten eigenlijk nachtdieren zijn 

en dus een sterk licht ontvluchten, dat waarschijnlijk dan ook voor 

hen op den duur schadelijk zoude blijken te zijn; en in de tweede 

plaats dat de temperatuur van het water, waarin zij in hun vaderland 

leven, zelden beneden 25° C. daalt, zoodat in ons klimaat eene daar- 

aan beantwoordende temperatuur ook gedurende den winter op kunst- 

matige wijze in het water van het aquarium zal moeten worden onder- 

houden. 

Bij inachtneming der boven kort geschetste voorzorgsmaatregelen 

om wel te slagen, is het voorzeker niet alleen mogelijk gymnoten 

levend naar Europa overtebrengen, maar mogen wij ons zelfs met 

grond vleien, dat deze merkwaardige dieren eerlang tot de gewone 

bewoners der europeesche aquarien zullen behooren. Moge het thans in 

aanbouw zijnde Amsterdamsche aquarium daarvan het voorbeeld geven ! 

HARTING. 



DE ZOOGYROSKOOP, 

Voor ongeveer anderhalf jaar gelukte het den te San-Francisco wo- 

nenden photograaf MUYBRIDGE, door aanwending van een proces van 

oogenblikkelijke photographie, een doorloopende reeks van beelden van 

een dravend paard te verkrijgen. Zulke beelden hebben ook een weten- 

schappelijke waarde, want daaraan kan men al de verschillende phasen 

van eene bepaalde soort van dierlijke beweging bestudeeren. Van ver- 

schillende zijden aangemoedigd, is dan ook MuyBriDee met de ver- 

vaardiging van zulke reeksen van photographieën voortgegaan. Zoo heeft 

hij thans photographieën verkregen van een loopenden os, van een 

wilden stier, terwijl deze voorthollende een aanval doet, van jachthonden 

die een hert vervolgen, en zelfs van vogels die in de lucht vliegen. 

Het denkbeeld om deze beelden met den zootroop, bij ons onder 

den naam van tooverschijf bekend, te verbinden, lag voor de hand. 

Muysripere heeft dit dan ook, maar op eene eigene wijze gedaan, 

waardoor een groot publiek het zich schijnbaar voortbewegende beeld , 

samengesteld uit al de elkander opvolgende beelden, die elk een af- 

zonderlijken indruk op het netvlies maken, zien kan. Hij heeft het 

daartoe bestemde werktuig een ‘“zoogyroskoop’” genoemd. De elkander 

opvolgende photographische beelden zijn in een kring geplaatst op een 

cirkelvormige glasplaat, die om haar middelpunt kan gedraaid worden, 

in dier voege, dat in een tooverlantaarn met oxyhydrogeenlicht al de 

beelden achtereenvolgens op een scherm worden geworpen en zich nu 

als een levend zich schijnbaar voortbewegend dier vertoonen. 

De werking moet tooverachtig zijn. Ziehier wat een berichtgever er 

van zegt. ‘Niets ontbrak dan de indrukken van de hoeven op den 

grond en van tijd tot tijd een uitblazen van damp uit de neusgaten , 

om den toeschouwer te doen gelooven dat hij een paard van vleesch en 

bloed voor zich had. In het beeld dat ons een paard vertoonde dat 

over een hooge heg sprong, was de overeenkomst met de werkelijk- 

heid verwonderlijk; zelfs de beweging van den staart, teruggetrokken 

vóór den sprong, het opheffen van den kop, alles was er.” (Scientific 

American, 5 June 1880, p. 553). HG, 



DE COCON OF DE POP EN DE VLINDER OF KAPEL, 

Men heeft altijd gemeend, dat de rups zich inspon, om bij hare 

gedaante-verwisseling tot pop of nimf beschermd te zijn tegen de win- 

terkoude. Het is bij onderzoek gebleken, dat het spinsel daartoe weinig 

of niets doet, maar dat het hoogst waarschijnlijk is, dat de nimf, bij 

hare gedaanteverwisseling tot kapel, aanhoudend eene groote hoeveel- 

heid warmte ontwikkelt, die inderdaad is waargenomen. Die gedaante- 

verandering is toch zoo verbazend groot, dat sommige dierkundigen 

hebben beweerd, dat al de organen van het dier worden vernield, om 

zich volgens een ander plan te vormen. Dit is nu wel wat heel erg, 

maar toch, er bestaat verdwijning van zekere spieren, die der rups of 

larve gediend hebben, en wording van nieuwe, die de kapel zal ge- 

bruiken. Bovendien is het spierstelsel der rups veel zwaarder en grooter 

dan dat van het volkomen insect of den vlinder. Zulk een omzetting 

kan in dat dier niet verricht worden, zonder het vrij worden én het 

verbruik van warmte. Maar de opbouw der spieren is niet zoo groot 

als de ondergang van anderen, zooals boven is gezegd, De warmte, 

voor de herstelling gebruikt, is dus minder dan die, welke bij de ver- 

woesting der andere vrij wordt. Er wordt derhalve warmte gewonnen. 

Bovendien, er worden bij het insekt, dat zich vervormd heeft, over- 

vloediglijk urinzuur en andere stoffen gevonden, die als zoovele bewijzen 

dienen van verbrandingen, welke gedurende de nimfvorming plaats 

grepen. Het is derhalve waarschijnlijk aan deze organische verschijn- 

selen toe te schrijven, dat de insekten zulk een buitengewone koude 

kunnen weerstaan. 

V.D. B. 



DE ZIEKTE DER KOFFIEBLADEREN OP JAVA. 

Op bl. 58 van dezen jaargang, die, gelijk altijd, met de op 1 No- 

vember verschijnende eerste aflevering geopend is, gaf ik een bericht 

over deze ziekte, die toen pas Sumatra en Java bereikt, maar zich nog 

slechts op enkele punten vertoond had. Misschien kon zij toen nog in 

haar verderen voortgang gestuit worden. [k gaf daarom in dat kleine 

opstel de op Ceylon met goed gevolg daartegen beproefde middelen 

aan en zond een aantal der in het begin van November gemaakte 

afdrukken aan verscheiden personen zoowel hier te lande als ook op 

Java. De verspreiding der sporidien van het vernielende schimmelplantje 

heeft namelijk in December en Januari plaats. Er was derhalve nog 

tijd, maar men moest dadelijk de hand aan het werk slaan. Dit 

trouwens was bezwaarlijk te verwachten en is dan ook niet geschied, 

in weerwil van het “caveant consules’* waarmede ik dat opstel sloot. 

Thans, nu de ziekte zich over een groot gebied verbreid heeft en 

met belangrijke geldelijke schade dreigt, is men eindelijk wakker ge- 

worden, maar het is zeer de vraag of op Java zelve op dit oogenblik 

de met hoop op goed gevolg aan te wenden middelen in voldoende hoe- 

veelheid voorhanden zijn. Het is daarom dringend geraden, dat van 

hier, zoodra mogelijk, een voldoend aantal blaastoestellen, namelijk 

dergelijke als waarvan men zich ook bedient ter bestrijding van het 

oidium in den wijnstok, alsmede eenige tonnen bloem van zwavel, naar 

Java worden gezonden. Kalk kan men daar waarschijnlijk in genoeg- 

zame hoeveelheid gemakkelijk genoeg verkrijgen. Koraalkalk is even 

dienstig als schelpkalk. Maar men tijge dadelijk aan het werk, zonder 

tijd te verliezen met nadere onderzoekingen over den aard en de oor- 

zaak der ziekte. Die onderzoekingen hebben de Engelschen voor ons 

gedaan. De oorzaak is ten volle bekend, en wij zullen derhalve ver- 

standig doen met, zonder dralen, ons hunne ervaring ten nutte to 

maken. Het kan zijn dat er nog betere middelen gevonden worden 

dan de reeds aangeprezene, maar in elk geval kunnen die middelen 

geene andere zijn dan zoodanige, waardoor het schimmelplantje gedood 

wordt zonder schade voor de koffieplant zelve. Elke poging in andere 

richting om de zieke planten te genezen, b.v. door betere cultuur, 

bemesting, enz. is op het reeds door het onderzoek bereikte stand- 

punt als volkomen hopeloos en derhalve als schadelijk te beschouwen. 

HG, 



DE PROEFNEMING VAN TANNER. 

Dat de heer TANNER het op zijn persoon ingestelde experiment: 

eene volstrekte onthouding van voedsel gedurende 40 dagen, — ge- 

lukkig heeft ten einde gebracht, en dat tot dusver niets schijnt aan 

te duiden, dat deze onthouding voor hem uadeelige gevolgen hebben 

zal, is onzen lezers uit de dagbladen bekend. Dat experiment is be- 

langrijk te noemen om meer dan eene reden, — maar aan den an- 

deren kant zijn sommige gevolgtrekkingen, die velen uit het grootere 

publiek uit het welslagen der proef afleiden, verkeerd. “Het is nu 

bewezen,’ heb ik in ons land en in Duitschland hooren zeggen, “dat 

de mensch zeer veel langer , dan men tot dusver meende, geheel buiten eten 

kan blijven.” — Vooreerst was tot dusver aangaande den tijd, gedu- 

rende welken een mensch eene volstrekte onthouding van voedsel 

kan verdragen, eigenlijk nog niets met zekerheid bekend, zoodat te 

dezen aanzien het welslagen van TANNER's proef niet kan gezegd wor- 

den “eene algemeen aangenomen physiologische stelling te hebben 

omvergeworpen.” Maar vooral is die gevolgtrekking nog daarom on- 

juist, omdat het tamelijk zeker is, dat wat TANNER met goed gevolg 

heeft beproefd, door anderen met den dood zou zijn bekocht, en wel 

na verloop van een veel korter vasten. Waar ik mij op dit oogen- 

blik bevind, is het mij onmogelijk voorbeelden daarvan op te diepen , — 

maar ik meen dat o. a. cASPER in zijn werk over Medicina forensis 

een sterfgeval na een vasten van 10'dagen opgeeft. Men bedenke wel, 

dat de een veel meer en veel vaker voedsel noodig heeft dan een 

ander; er zijn er die een absoluut vasten van 24 uren lang zonder 

eenigen hinder verdragen, terwijl eene onthouding van 6 à 7 uren bij 

anderen reeds een gevoel van onwelzijn te voorschijn roept. Men be- 

denke daarbij, dat TrANNER zich door eene bij uitstek matige levens- 

wijze, door zijn lichaam aan een uiterst sober dieet te gewennen, 

tot zijne groote proef had voorbereid. — Het boven aangevoerde 

zeggen zal dus zóó moeten gewijzigd worden: Het is bewezen dat een 

mensch onder zekere omstandigheden het 40 dagen zonder eten kan 

uithouden.” lay Dil 
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Dahlia’s, pioenen, dubbele azalea's, fuchsia’s en anderen worden 

als sierplanten hoog geschat en in bijna elken tuin, op elken bloe- 

menstandaard aangetroffen. Wel kunnen enkele onzer veldbloemen, 

de keizerskroon, lelie, gentiaan of klokjes, met sierplanten wedijveren, 

maar de meeste wilde planten, met hare onaanzienlijke bloemen, die 

zelden haar gemis aan schoonheid door aangename geuren vergoeden, 

worden over het hoofd gezien. 

De keuze tusschen de sierplanten en eene eenvoudige grassoort valt 

altijd ten gunste der eersten uit. Men verkiest de dahlia met hare 

geheel gevulde bloemen, de dubbele fuchsia met sierlijk gevormde 

bloembekleedselen, en den pioen met hare vele donkerroode bladeren 

verre boven de kroosplanten, die in onze slooten een groen overtrek 

vormen, en die men eenvoudig als een lastig onkruid beschouwt. En 

toch, hoe vreemd het ook moge klinken, die kleine kroosplanten en die 

onaanzienlijke grassen staan werkelijk verre boven alle bloemen, die 

haar pracht aan een overtollig aantal bloembekleedselen ontleenen. 

Deze toch zijn niet in staat te beantwoorden aan het eenige doel waar- 

voor zij leven en bloeien; zij kunnen niets bijdragen tot de instand- 

houding der soort. De dahlia heeft wel een overtollig aantal kroonbladen, 

maar geen sexueele organen; al hebben de dubbele fuchsia’s nog eenige 

weinige meeldraden overgehouden, haar kracht is gebroken, het stuif- 

meel wordt niet rijp, de stempelvlakte blijft ongeschikt om dat stuifmeel 

te ontvangen, en de eierstok kan dikwijls niets dan kleine, verschrom- 

23 
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pelde tepeltjes aanwijzen, waar in gewone omstandigheden de goed 

gevormde eitjes zouden gezeten zijn. De bloemen zijn schooner, groo- 

ter en gevulder geworden; zij zijn daardoor te aangenamer voor ons 

oog, maar zij hebben dat verkregen ten koste van hare edelste deelen; 

voor een rijker kleed hebben zij haar geest, haar hart verloren, en de 

eens zoo schoon getooide bloemen verwelken en sterven, zonder aan 

één enkelen nakomeling haren rijkdom aan kleuren en geuren te kunnen 

nalaten. En toch dorst de tuinier er naar, door zorgvuldige oppassing 

en al de hulpmiddelen, die kunst en praktijk hem aan de hand doen, 

dergelijke monstruositeiten in het leven te roepen. Al gelukt het hem 

niet het aantal bloembladen van een wilde plant te vermeerderen, 

toch zal hij zich ruimschoots bevredigd achten wanneer zijn vertroe- 

teld kind zich door nieuwe kleuren-nuances en grootere bloembladen 

van hare wilde nataurgenooten onderscheidt. De algemeen om de heerlijk 

riekende, schitterende en fluweelzachte bloemen geliefkoosde pensées 

behooren tot deze rubriek. Maar ook zij keeren tot den oorspronkelijken 

wilden vorm terug, zoodra de mensch ophoudt ze langer te vertroetelen. 

De pensée wordt weder het eenvoudige en toch zoo schoone, drie- 

kleurige, wilde viooltje, de azalea en fuchsia verliezen hare overtollige 

bloembladen, en de dahlia's gaan weder terug tot de eenvoudige bloe- 

men met een gering aantal bloembladen, zoo als zij in Mexico inheemsch 

zijn. Uit een aesthetisch oogpunt beschouwd, gaan zij achteruit; wer- 

kelijk worden ze schooner en edeler, zij kunnen weer als bloem, als 

het produktief orgaan van de plant dienst doen. Overtollige en abnor- 

male bloembekleedselen zijn dus nadeelig voor de bloem. De normale 

echter, al kunnen zij zelve niet produceeren, beschutten de sexueele 

organen tegen uitwendige invloeden, en werken in vele gevallen in- 

direct mede om de bevruchting tot stand te doen komen. De natuur 

namelijk heeft een afkeer van zelfbevruchting, d. w.z. zij laat zelden 

toe dat het stuifmeel de eitjes van een zelfde bloem in zaad doet 

veranderen. | | 

Deze wet, oogenschijnlijk in strijd met de natuur, wordt reeds be- 

wezen door het bestaan van één- en tweehuizige bloemen en het on- 

gelijk rijp worden van stempel en stuifmeel van een zelfde bloem, zoodat 

dit laatste alleen de eieren van oudere of jongere individuen kan be- 

vruchten. In zoodanige gevallen wordt door den wind (coniferen) of 

door insekten het stuifmeel naar andere bloemen overgebracht. In het 

laatste geval werken de eigenaardig gevormde bloembekleedselen , zooals 
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wij ze bij viooltjes, lipbloemen, orchideën e. a. aantreffen, mede, terwijl 
etherische oliën, die door vervormde of normale bloembladen worden 

afgescheiden, door haar aangenamen geur de insekten lokken en uit- 

noodigen in de bloem honig en voedsel te zoeken. Genoeg is hierdoor 

bewezen dat de bloembekleedselen dikwijls nuttig, en in vele gevallen 

onmisbaar zijn bij de bevruchting. Altijd blijven zij echter secundaire 

organen; de eigenlijke bloem bestaat uit de geslachtswerktuigen. 

Het plantenrijk werd vroeger verdeeld in twee groote afdeelingen: 

Phanerogamen en Cryptogamen. Van de laatsten had men nooit sexueele 

organen waargenomen. Later, toen men door betere werktuigen en 

nauwkeuriger onderzoek er in slaagde het geheim der voortplanting 

van vele ceryptogamen op te lossen, bemerkte men dat deze op geheel 

andere wijze plaats vond dan bij de phanerogamen en behield daarom 

de beide rubrieken. Door de merkwaardige ontdekkingen, die in den 

jongsten tijd op dit gebied gedaan zijn, is ook deze laatste scheids- 

muur tusschen phanerogamen en cryptogamen gevallen. In hoofdzaak 

bleek bij beiden het bevruchtingsproces hetzelfde te zijn. Vele crypto- 

gamen hebben zulke gecompliceerde organen; er treden zulke merk- 

waardige processen op, dat wij aan bijna alle eryptogamen het bezit 

van ware bloemen, aan enkelen zelfs (Chara) van bloembekleedselen 

moeten toekennen. Hoewel de grassen nog weinig ontwikkeld zijn in 

vergelijking van beuk en eik, toch zijn er nog duizende planten, die 

op een lageren trap van ontwikkeling staan. De hoogere cryptogamen, 

varens, paardestaarten, zelfs paddestoelen, bestaan nog uit een schoon 

geheel van organen, die ieder een bepaalde levensfunctie verrichten. 

De cellen, waaruit die organen zijn opgebouwd, kunnen als zoodanig, 

op enkele uitzonderingen na (stuifmeelkorrels, broedcellen, sporen), 

nooit zelfstandig voortleven. 

Bij de laagst ontwikkelde planten worden de verschillende levens- 

functiën niet door bepaalde organen, zelfs niet door afzonderlijke cel- 

len volbracht; de cel zelf treedt op in al haar kracht; de cel bereikt 

hier den hoogsten trap van ontwikkeling en verricht het werk, dat bij 

andere planten aan verschillende cellen of organen is toevertrouwd; 

zij is tegelijk het productief en vegetatief orgaan van de plant. Van 

sexueele organen is bij deze weinig ontwikkelde individuen natuur- 

lijk geen sprake. De oudere planten vallen in twee dochterplanten 

uiteen, die op hare beurt door hetzelfde eenvoudige proces vermenig- 

vuldigen. 



358 BLOEMEN. 

De snelheid, waarmede dit geschiedt, is in vele gevallen zeer groot, 

getuige het volgende. Ben roode wier, Protococcus nivalis, leeft op hooge 

bergen in de sneeuw, waar zij zoo welig tiert, dat plaatsen, die den 

vorigen dag nog wit waren, als met een rooden gloed overtogen zijn. 

Dit verschijnsel ‘das Glühen der Berge! genoemd, wordt in Zwitser- 

land waargenomen. De groene plekken, die wij op boomen en oude 

muren aantreffen, de groene aanslag, die in waterkaraffen of flesschen 

ontstaat, wanneer water daarin langen tijd gestaan heeft, blijkt onder 

het mikroscoop uit eencellige algen te bestaan. 

Onder de zwammen of Fungi, waartoe alleen planten behooren, die 

geen duidelijk gescheiden peripherische en centrale organen hebben, 

en bovendien, door gemis aan bladgroen, niet in staat zijn zelf orga- 

nisch voedsel te vormen, vinden wij soorten van een even eenvoudige 

samenstelling. Bacterien en Saccharomyceten behooren eveneens tot de 

planten, wier voortplanting door knopvorming of deeling plaats heeft. 

Door de onderzoekingen van NÄGELI, VON MOHR e, a. is het gebleken, 

hoe nadeelig de bacterien op ons lichaam inwerken, welke groote macht 

die kleine, mikroskopische planten als oorzaken en overbrengers van 

besmettelijke ziekten, niet alleen op den mensch, maar ook op den 

geheelen maatschappelijken toestand kunnen uitoefenen. Aan de saccha- 

romyceten, waartoe de gistcellen behooren, hebben wij, door hun 

vermogen om suiker in alkohol om te zetten, al: onze alkoholische 

dranken te danken. Deze weinig-cellige planten vertoonen door vorm, 

levenswijze en beweging zulk een overeenkomst met de hoogst ont- 

wikkelde dieren, dat het in vele gevallen moeilijk te beslissen valt 

tot welke der beide rijken der natuur zij behooren. 

Om alle moeilijkheid te voorkomen zou het goed zijn één groep aan 

te nemen, waartoe zoowel de laagst ontwikkelde dieren als planten 

konden behooren. Van daar uit zouden zich twee reeksen ontwikkelen 

van wezens, die al meer en meer in kenmerken uiteen wijken en waar- 

van de mensch aan den eenen kant, de twee-zaadlobbige planten aan 

den anderen kant de eindschakels zouden uitmaken. 

Reeds hooger ontwikkeld zijn de Zygosporeae, waartoe de Spirogyren 

behoort. Deze planten bestaan uit draden, wier cellen zich door het 

ontstaan van een tusschenschot in tweeën deelen en daardoor den draad 

in lengte doen toenemen. Sommige cellen van verschillende draden krij- 

gen een uitwas, loodrecht op de ag van den draad; twee uitwassen 

van naast elkander gelegen draden groeien naar elkaar toe, tot hunne 
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toppen elkaar aanraken. Daar ter plaatse gaat de tusschenwand te 

niet, en er is een kanaal ontstaan tusschen de beide copuleerende cel- 

len. In beide cellen heeft zich de inhoud afgerond; een daarvan 

dringt door het kanaal naar de andere en vloeit daarmede samen, 

onder uitstooting van water, tot een kiemkorrel, een spore, die, zo0- 

dra zij zich door een wand heeft omgeven, in staat is zelfstandig te 

leven en een nieuwe Spirogyra voort te brengen. 

De sexueele organen zijn in dit geval echter in vorm, grootte en 

eigenschappen volkomen aan elkander gelĳĳk. Bij hooger ontwikkelde 

planten is een zeer merkbaar verschil tusschen de beide geslachten waar 

te nemen. Het vrouwlijke orgaan is grooter dan het mannelijke en, op 

enkele uitzonderingen na, onbewegelijk. Het mannelijk element, hoewel 

zóó klein, dat door zijn samenvloeien met het vrouwliĳk ei, geen 

volumevermeerdering plaats heeft, wekt de eicel op om te voldoen aan 

den eisch van haar bestaan en, door de vorming van een embryo, tot 

instandhouding der soort mede te werken. De spermatozoïiden en stuif- 

meelkorrels zijn de vormen, waaronder het mannelijk element op- 

treedt; het zijn doorgaans (hetzij passief of autonoom) zich bewegende 

lichaampjes, die zich met de eicel vereenigen of daaraan door diffusie 

een bevruchtende stof mededeelen. Na de bevruchting neemt de eicel 

in omvang toe; haar inhoud schijnt andere eigenschappen te krijgen ; 

er ontstaan celkernen, wanden en ten slotte een opeenhooping van cellen, 

die ieder haar eigen weg moeten bewandelen en de kiem in zich dragen 

van een bepaald deel der jonge plant. Reeds in het embryo vertegen- 

woordigen een of meer cellen den wortel of de rhizoide, het eerste blad, 

de centrale as enz. Ziedaar een schema, waartoe wij de voortplanting 

der hoogere planten, zoowel van phanerogamen als eryptogamen, terug 

kunnen brengen. Elk der stadia van dit proces, elk der organen, die 

daarbij, blijvend of voorbijgaand, optreden, komen in zulk een ver- 

bazend aantal vormen voor, dat wij ontzag krijgen voor de schoone 

samenstelling en verscheidenheid der natuur. Die kleine celletjes, die, 

bij één zelfde plantensoort, altijd dezelfde functiën verrichten, die door 

deeling en vermenigvuldiging op bepaalde wijze altijd dezelfde produk- 

ten opleveren; die orde en regelmaat bij kleine en nietige planten 

vervult ons met eerbied voor de macht, die wij niet begrijpen, die 

wij te vergeefs al zijne geheimen trachten te ontfutselen. 

Het groote in het kleine leert ons die macht, de natuur, eerst 
goed kennen, 
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De wijze van voortplanting is de eenige vaste grond om er een 
natuurlijk stelsel op te grondvesten. 

Alle vormen, waaronder het voortplantingsproces optreedt, na te 
gaan, zou ons te ver voeren; daarom uit elke groote groep onzer flora 
slechts één enkel voorbeeld genomen, om daaruit den langzamen over- 
gang van de eene groep tot de andere, voornamelijk van eryptogamen 
tot phanerogamen te volgen. 

De eerste plantengroep, de Thallophyten, ontleent haar naam aan 
het woord thallus (loof) d. w. z.: aan de planten, die er toe gebracht 
worden, vindt men geen onderscheid tusschen centrale en peripheri- 
sche organen, tusschen blad, stengel en wortel. 

Dat ook tusschen deze groep en de naast hoogere, de mossen , geen 
scherpe grens te trekken is, spreekt van zelf; ook hier ontbreekt cen 
plotselinge overgang. Bij de hoogste thallophyten vinden wij reeds een ” 
flauwe differentieering tusschen blad en stengel, bij de laagste mossen 
zijn die organen dikwijls nog moeilijk te onderscheiden. De schimmels, 
die zich op brood, oud leer en allerlei levensmiddelen vormen, zoo- 
wel als de grijze, purperkleurige, bruine, gevlekte of ongevlekte padde- 
stoelen onzer bosschen, maken met de schimmels, die roest in koorn 
en haver en de ziekte in de aardappelen te weeg brengen, een goed deel - 
dezer groep uit. Zij vertegenwoordigen het parasitisme. Maar ook de 
groene planten leveren, al is het dan ook in mindere mate, een be- 
langrijk contingent; denk slechts aan de slijmerige, geleiachtige plan- 
ten, die in alle wateren en sloten worden aangetroffen; derk aan de 
tallooze gekleurde plekken op boomstammen, allen uit plantjes be- 

staande; denk aan de zeewieren, die met hout, 
zand en schelpen door de zee worden aangespoeld 

en de strandliĳĳnen vormen; denk aan al deze ge- 

heel of gedeeltelijk onderzochte plantjes, en ge kunt 

u een denkbeeld vormen van de uitgebreidheid dezer 

groep. 

Chara fragilis, eene plant, die in vele zoete wa- 

teren wordt aangetroffen, levert ons een schoon 

voorbeeld daarvan, De sexueele organen zijn uiterst 

samengesteld, terwijl omhulsels voorkomen, die 

evenals ware bloembladen de eigenlijke organen 

beschutten en ook na den bloeitijd hun groene kleur 

verliezen en verwelken. De plant (fig. 1 a) be- 
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staat uit een hoofdas, die op verschillende hoogten kransen van 

takjes (ten onrechte bladen genoemd) draagt. Het tusschen twee kran- 

sen gelegen stengeldeel (b) wordt lid, de krans zelve kmoop genoemd. 

Telkens ontwikkelt zich aan den top der hoofdas een nieuw lid, daar- 

aan een nieuwe krans enz. De structuur van de hoofdas is merkwaar- 

dig. Elk lid bestaat uit een beperkt aantal cellen; een enkele cylin- 

drische cel vormt de as, terwijl een krans van dunnere, maar even 

lange cellen daaromheen een overtrek vormt en door hare overlang- 

sche strepen een eigenaardige teekening te weeg brengen (Fig. 2e). De 

takken van een zelfde krans zijn van verschillenden ouderdom; alleen 

in den oksel der oudste takken kan een bijas ontstaan, die nauwkeurig 

de gedaante der hoofdas herhaalt. En zoo kan het gebeuren dat door 

herhaalde vertakking een schoon gevormd plantje ontstaat, dat wij 

op het eerste gezicht voor een hoogere plant met duidelijk gedifferen- 

tieerde stengels en bladen kunnen aanzien. Evenals de bijassen kunnen 

de sexueele organen (den e) in den oksel der takken ontstaan, Het 

| vrouwelijk orgaan of oogonium (d), 
Fig. 2. bestaat uit een centrale eicel, 

die door eenige kleine celletjes (9) 

ondersteund wordt. Daaromheen 

slingeren zich spiraalsgewijs vijf 

draden, die aan den top als een 

kroontje (%) samenkomen en zoo een 

geheel vormen, dat in doelmatig- 

heid en samenstelling niet voor een 

phanerogame bloem behoeft onder 

te doen. In een dergelijke bloem, an- 

theridium (e) geheeten, worden de 

mannelijke elementen (spermatozo- 

iden) gevormd. Reeds door zijn bol- 

ronden vorm is het antheridium van 

het eironde oogonium onderschei- 

den. Acht driehoekige schilden , die 

door insnijdingen aan den rand een eigenaardige teekening te weeg bren- 

gen, vormen een hollen bol. De binnenste lagen dier schilden bevatten alleen 

bladgroen, de buitenste lagen zijn kleurloos. Het is alsof wij een prach- 

tig smaragdgroenen bol zien, met een doorschijnend hulsel overtrokken. 

Elk der schilden draagt aan den binnenkant een steeltje met een knopvor- 
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mig uiteinde, waarop verscheidene cellen gezeten zijn, die ieder aan eenige 

lange draden (p) tot. steunpunt dienen. De draden slingeren zich door 

elkaâr en vullen den geheelen inhoud van het antheridium. Elk dier dra- 

den bestaat uit circa 200 celletjes , die ieder een spermatozoïde leveren (q). 

Het tijdstip van rijpheid, van volkomen vorming der spermato- 

zoïden wordt aangeduid door het veranderen van de groene kleur der 

schilden. Want evenals de bladen onzer boomen in den herfst, door 

oxydatie van het bladgroen, bruin en rood worden; evenals dit een 

bewijs is dat zij hunne functie verricht hebben, is ook het rood wor- 

den der antheridiën het sprekend bewijs dat de schilden hun dienst ge- 

daan hebben en de spermatozoïden niet meer behoeven te beschutten. 

Spoedig barst ‘dan de antheridien-wand, de spermatozoïden komen 

vrij en bewegen zich met hunne wimpers (r) in het omringende wa- 

ter, tot zij een voor bevruchting vatbaar oogonium aantreffen. 

Wanneer de eicel rijp geworden is, wijken de cellen van het kroontje 

uit elkaâr; deelen van het vlies, dat den top dier eicel bedekt, gaan 

in slijm over, en een kanaal, gevuld met een voor de beweging der 

spermatozoïden noodzakelijke middenstof is gevormd. In grooten ge- 

tale treden deze kleine trillende lichaampjes naar binnen en vereeni- 

gen zich met de eicel. Terwijl intusschen de groene spiraaldraden van 

het oogonium in helderroode veranderen en de krooncellen zich weder 

sluiten, keert alles tot een schijnbare rust terug. De eicel krijgt een 

stevigen wand en de geheele vrucht valt van het moeder-individu af 

evenals een appel met zijn zaad van den boom, en levert na een kor- 

tere of langere rustperiode een nieuwe Charg. 

Ziedaar het schoone en ingewikkelde proces beschreven ; de functiën der 

verschillende cellen zijn in hoofdzaak gelijk aan de functiën, die analoge 

cellen of organen bij de phanerogamen verrichten, en er bestaat geen en- 

kele reden om aan Chara het bezit van volkomen bloemen te ontzeggen. 

De tweede groep der plantenwereld (de mossen) bevat een groot aantal 

soorten, die een duidelijk verschil vertoonen tusschen stengel en blad , be- 

houdens enkele uitzonderingen, die op de grens der loofplanten staan. 

De mossen vormen het zachte groene tapijt onzer bosschen; de 

hooge veenen zijn hoofdzakelijk uit veenmos (Sphagnum) ontstaan, 

en toch, in welk een ontzettend groot aantal individuen een mos ook 

op een bepaalde plaats voorkomt, komen slechts onder zeer gun- 

stige omstandigheden van temperatuur, vochtigheid en voeding sexueele 
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organen te voorschijn. De sexueele vermenigvuldiging wordt hier verre 

overtroffen door de vegetatieve. 

Elk mosplantje vertakt zich en sterft aan het achterste uiteinde, dat 

door wortelvezelfjes aan den grond bevestigd is, onophoudelijk af, tot 

eindelijk de aanhechtingsplaats van tak en stengel te niet gaat en de 

eerste een vrij en zelfstandig bestaan aanvangt. 

Elk afvallend blad, elke wortelvezel en bovendien elke broedcel of 

broedknop, die aan de plant langs vegetatieven weg ontstaat, kan 

wortel schieten en direct een nieuwe mosplant voortbrengen. 

Funaria hygrometrica levert ons een goed voorbeeld om er, evenals 

zoo even bij Chara, den levensloop van te beschrijven (Zie fig. 3). 

Een spore (a) valt in vruchtbare aarde; onder opneming van water 

zwelt de buitenste wand op, barst en laat den inhoud, nog door den 

binnensten sporenwand omgeven, naar buiten treden, De jonge plant, 

oorspronkelijk eencellig, groeit al meer en meer in lengte, deelt zich 

door tusschenschotten in een meercelligen draad, vertakt zich her- 

haaldelijk en vormt op deze wijze een zoogenaamde voorkiem (fig. 3 6). 

Als zijdelingsche knop (c) ontstaat daaraan de eigenlijke mosplant, 

het algemeen bekende teere stengeltje, dat over zijn geheele uitge- 

strektheid door een dicht-gewonden spiraal van blaadjes bedekt is 

| (fg. 3 d en €). 
Fig. 3. In den oksel der 

bovenste bladeren, 

soms ook in de 

plaats daarvan, ko- 

men antheridien en 

archegonien voor den 

dag. De eersten (/) 

zijn knodsvormige 

organen, die door een 

korter of langer steel 

aan de moederplant 

bevestigd zijn. Bin- 

nen een één cel dik- 

ken wand vinden 

wij een groot aan- 

tal cellen, die zich 

afronden en ieder een spermatozoïde in haar binnenste vormen. 
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Door opneming van water gaan de wanden dier blaasjes in slijm over, 

en de spermatozoïden (g), in het slijm verspreid, treden naar buiten 

door een scheur, die in den top van het antheridium door het vermeer- 

derd volume van den inhoud, ontstaan is. Het openspringen der anthe- 

ridien kan door een eindelingsche porie of door kleppen plaats heb- 

ben, maar altijd duidt ook hier het verdwijnen der groene kleur het 

tijdstip der rijpheid aan. 

De vrouwelijke organen (%) dragen hier, evenals bij alle hoogere cryp- 

togamen, den naam van archegonium; het zijn fleschvormige lichamen, 

waaraan buik en hals duidelijk zijn waar te nemen. Aan beide deelen 

kunnen wij wand en inhoud onderscheiden; de buikwand, een of meer 

cellen dik, vloeit aan de basis met de parenchymecellen in een; aan 

den top loopt hij uit in vier celrĳjen, die den hals vormen en in haar 

midden een kanaal openlaten, dat spoedig door eenige cellen (hals- 

kanaalcellen) gevuld wordt. Alleen de vier topcellen van den hals 

sluiten dicht aaneen en worden sluit- of dekeellen genoemd. De buik- 

wand omgeeft de groote eicel, die aan haar top een kleine cel (de 

buikkanaalcel) afsnoert. Op het oogenblik dat de eicel rijp is, gaan 

buik- en halskanaalcellen in een slijm over, dat de sluitcellen uit één 

doet wijken en het kanaal vormt, waardoor de spermatozoïden de 

eicel bij (%) kunnen bereiken. 

Terwijl bij Chara het bevruchte ei zich. van de moederplant af- 

snoert en zelfstandig kiemt, vormt zich bij de mossen niet alleen het 

embryo, maar ook de geheele sporendragende generatie binnen het 

archegonium; zij kan nooit zelfstandig leven en wordt gevoed door de 

sexueele plant. Fig. d stelt een mosplant voor, die zich in dit ontwik- 

kelingsstadium bevindt; op den top vinden wij het mede in ontwik- 

keling toegenomen archegonium, waaraan de oorspronkelijke fleschvorm 

nog duidelijk is waar te nemen. Daarbinnen vinden wij een knop- 

vormig sporogonium, waarin langs vegetatieven weg de sporen ge- 

vormd zijn, en dat door een steel met het moederindividu verbonden 

is. De steel, eerst kort, strekt zich snel in de lengte uit en verscheurt, 

door de sterke drukking die hij uitoefent, den archegoniumwand. Het 

‘onderste deel daarvan blijft den steel als een scheede omgeven, terwijl 

het bovenste door den steel wordt opgelicht en aan den top des sporo- 

goniums als een verschrompeld aanhangsel blijft bevestigd (fig. 3 7). 

Door deeling zijn in het sporogonium sporen gevormd, die kiembaar 

zijn, maar eerst een voorkiem en dan een mos voortbrengen, 
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De mosplant, als drager der sexueele organen, stelt het geslachte- 

lijke stadium, de sexueele generatie, het sporogonium, als sporenhouder, 

de vegetatieve generatie voor. Beiden ontstaan uit elkaâr en zijn van elkaâr 

afhankelijk. Er heeft afwisseling der generaties, teeltwisseling plaats. 

Op een veel hoogeren trap van ontwikkeling staan de varens, die 

tot de derde plantengroep behooren; hier toch brengt de spore wel 

eene geslachtelijke generatie voort, maar deze is klein, heeft een 

tijdelijk bestaan en sterft zoodra de eigen- 
Fig. 4. 

lijke varen sterk genoeg ontwikkeld is om 

zich zelf te voeden. 

Een in Limburg voorkomend en onder 

velerlei vormen als sierplant aangekweekte 

varen is het Venushaar. Het plantje heeft 

prachtig fijn vertakte stengels en driehoe- 

kige blaadjes, die aan den onderkant de 

stofhoopjes (sporenhoopjes) voortbrengen. 

Wanneer een spore in vochtige aarde of 

mos kiemt, brengt zij een niervormig 

lichaam (prothallium) voort (fg. 4). Bij 

nauwkeurige beschouwing zien wij tusschen 

de wortelharen aan den onderkant des pro- 

thalliums de antheridiën, iets hooger, nabij 

de niervormige insnijding, de archegoniën. 

Het bevruchtingsproces heeft op dezelfde 

wijze als bij de mossen plaats. Ook hier 

ontwikkelt. zich uit de eicel eon embryo, 

waaraan de toekomstige wortelstengel zoo- 

wel als het eerste blad zijn waar te nemen. 

De jonge plant blijft echter slechts kor- 

ten tijd binnen het archegonium besloten, 

en teert op het reservevoedsel des prothalliums, tot de eerste wortel 

geschikt is zelf het voedsel aan den bodem te onttrekken. Van dit 

tijdstip af gaat het prothallium te niet en ontwikkelen zich aan de 

vegetatieve generatie eenige bladen, die naar gelang van hunnen ouder- 

dom samengestelder zijn. 

De varenplant breidt zich sterk uit en heeft spoedig het toppunt 



566 BLOEMEN. 

van schoonheid bereikt. Zij draagt nooit geslachtswerktuigen maar 

brengt, overeenkomstig met het sporogonium der mossen, sporen voort 

langs geslachtloozen weg. 

Tot dusverre beschouwden wij alleen planten, waarvan een individu 

zoowel mannelijke als vrouwelijke organen droeg. Bij anderen van deze 

zelfde groep zijn de geslachten volkomen gescheiden; op verschillende 

prothallien, die in vorm en grootte reeds van elkander afwijken, ont- 

staan hetzij antheridien, hetzij archegonien. 

Het bevruchtingsproces is overigens hetzelfde als bij de varens. 

Bij de HEguisctums (de paardestaarten) komen de tweehuizige pro- 

thallia voor den dag uit sporen, die door vorm, grootte en inhoud 

zoo zeer op elkaâr gelijken, dat wij niet in staat zijn daarin eenig onder- 

scheid waar te nemen. Bij andere planten, b.v. Marsilia en Salvinia, 

zijn de sporen reeds door grootte en vorm verschillend. De grootere 

vrouwelijke sporen worden macro-, de kleinere, mannelijke micro-sporen 

genoemd, terwijl de organen, waarin zij ontstaan, macro- en miero- 

sporangia heeten. 

Verder bestaat hier nog een principieel verschil met de sporen 

van Equisetum; deze toch waren volkomen vrij en ontkiemden buiten 

hunne sporangia, Bij Marsilia en Salvinia blijven zij niet alleen bin- 

nen de sporangia besloten, maar kie- 

men ook in slijm, dat daarbinnen 

door de organisatie van celwanden is 

gevormd. In die sporangia (fig. 5 a) 

ontstaan beide sporensoorten. De 

microsporen zijn ten getale van 64 

binnen het microsporangium a be- 

sloten; zij kiemen in het slijm waarin 

zij liggen en brengen een eencellige 

buis 5 voort, die den sporangiumwand 

doorboort. De top dier buis snoert 
Salvinia natans. 

4 4 zich door een schuinen wand af, en 
a stuk van een microsporangium met twee 

je 5 deelt zich weder in twee cellen, die 
mannelijke prothallia, waarin e reeds een 

autheridium heeft gevormd; g stuk van het de spermatozoïden c voortbrengen, 

prothallium; d archegonium. De mosplant droeg de sexueele orga- 

nen en zij leefde geheel zelfstandig; 

het prothallium der varens ontstond op gelijke wijze uit de sporen, 
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leefde echter veel korter en was nietig in vergelijking met de vegeta- 

tieve generatie; bij Marsilia is het mannelijk prothallium nog meer ge- 

reduceerd ; het is eencellig en heeft den vorm van een buis aangenomen, 

maar toch mogen wij die buis prothallium noemen. De spermatozoïden 

voortbrengeude cellen mogen wij met hetzelfde recht als antheridien 

beschouwen. De macrosporen (fig. 6 en 5 d) zijn veel minder in getal 

dan de microsporen; wel ontstaan in elk sporangium in den beginne 

64 sporen, maar een daarvan is bevoorrecht, verdringt alle overigen 

en neemt allengs de geheele ruimte binnen het sporangium in. Bij de 

kieming barsten de sporangiumwand a en de daaronder liggende verharde 

slijmlaag 5 door de drukking, die de 
Fig. 6. 

sporen van binnen uitoefenen. De inhoud. 

daarvan heeft aan den top een weefsel ge- 

vormd, dat zich van den overigen sporen- 

inhoud door een stevigen wand afscheidt; 

dat weefsel is het vrouwelijke prothallium 

c‚dat evenals de mierosporen van het spo- 

rangium afhankelijk is en gevoed wordt 

door het reservevoedsel d, dat zich in de 

sporen heeft opgehoopt. Op den top des 

prothalliums ontstaat een archegonium, 

dat na bevruchting een embryo en ver- 

volgens de vrij levende Salvinia oplevert. 

De laatste schakel in de ontwikkelings- 

geschiedenis der cryptogamen, de duide- 

lijke overgang tot de phanerogamen, wordt 

door Jsoëtes en Selaginella gevormd. 

Aan den voet der priemvormige bladen vinden wij holten, waarin de 

sporangia gevormd worden (Zie fig. 7). De microsporen zijn oorspronke- 

lijk eencellig; spoedig na het begin der kieming ontstaan daarin vijf 

cellen, waarvan de vier grootsten deelnemen aan de vorming der sperma- 

tozoïden, terwijl de vijfde (a) altijd onveranderd blijft. Deze onveran- 

derlijke cel mogen wij, evengoed als de buisvormige cel bij Salina , als 

een rudimentair mannelijk prothallium beschouwen. De maecrosporen 

brengen een prothallium voort, dat door den aard zijner ontwikkeling 

en samenstelling nog meer tot de phanerogamen nadert dan de macro- 

sporen van Salwinia natans. Bvenals bij elke spore nemen wij hier 
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twee wanden waar (ezosportum en endosportum.) De oorspronkelijk een- 

cellige inhoud vult zich snel met een homogeen weefsel; om bepaalde 

vormings-centra ronden zieh protoplasma-lichamen af, die een eigen 

wand afscheiden, door onderlinge drukking veelhoekig worden en zich 

tot een weefsel vereenigen. Dit proces wordt vrije celvorming genoemd 

in tegenstelling met celvermeerdering door deeling van oudere cellen. 

Aan den top van dit prothallium ontwikkelt zich 

een archegonium (b) zoodanig, dat de omliggende 

prothalliumecellen den archegoniumwand uitma- 

ken. Door het grooter worden van dit weefsel barst 

eerst het ezosporium, daarna het endosporium, en 

het bovenste deel des prothalliums met den arche- 

goniumhals komt naar buiten. Uit de eicel ontwik- 

kelt zich op de gewone manier een jonge Zsoëtes. 

Fig. 7, 

Dit laatste proces is de hoogste vorm van ont- 

wikkeling, die wij bij eryptogamen kennen; ver- 

gelijken wij het nu met de eieren en stuifmeel- 

Macro- en microsporen 

van Zsoëtes. 

korrels der phanerogamen. De laagst-ontwikkelden daarvan, de Gym- 

nospermen, vormen den overgang. Spar, den, jeneverbes, larix enz. 

brengen in organen, die wij meeldraden noemen, stuifmeel voort, bestaande 

uit ronde lichaampjes (fig. 8. a), volkomen in vorm en samenstelling 

gelijk aan een microspore van 

Salvinia en lsoëtes. Al dragen 

de beide wanden hier andere 

namen (emine en intine), toch 

dienen zij om een inhoud te 
6 Pen 

est, 
DT 
rn 

omgeven, die soms één-, soms vn” XD 

ZEER 
Ù) 
jared meer-cellig is. In het laatste 

geval groeit alleen de groot- 

ste cel 5 uit tot een stuif- 

meelbuis, die in zijn top eene 

bevruchtende stof draagt. 

Spermatozoïden worden niet 

gevormd ; wel echter nam men 

bij enkele coniferen de vor- 

ming van kleine celletjes 

Juniperus communis, waar, overeenkomende met 
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de blaasjes, die de spermatozoïden-vorming altijd vooraf gaan. De pollen- 

buis is dus ons antheridium, de een of meerdere cellen c, die evenals bij 

de mierosporen van Zsoëtes, niet veranderen, stellen het rudimentair 

mannelijk prothallium voor. Een even sterke analogie nemen wij bij de vor- 

ming der eieren waar. Elk eî bestaat uit een of twee wanden en een 

kern, geheel met een homogeen weefsel gevuld; één der cellen van 

het weefsel is bevoorrecht en levert den embryozak. De embryozak is 

identiek met de maecrosporen; ook hierin ontstaat door vrije cel- 

vorming een weefsel e; ook hier ontstaan aan den top daarvan een 

of meer archegonia f, die wel eenigszins van den normalen vorm afwijken, 

maar toch als ware vrouwelijke organen dienst doen. Evenals bij Zsoëtes 

geven prothalliumcellen aan de groote eicel f een wand; vier goed ge- 

vormde cellen op den top stellen den hals, en zelfs een klein, nader- 

hand in slijm overgaand celletje daartusschen de halskanaalcel voor. 

Deze eivormige lichamen, vroeger corpuscula genoemd, worden door 

diffusie van een bevruchtende stof, vervat in de stuifmeelbuis 9, in 

staat gesteld een embryo te vormen. Het embryo leeft eerst ten koste 

van het omliggende weefsel, dat endosperm genoemd wordt; later kan 

het door zijn wortels zelf voedsel uit den bodem opnemen. 

Alles is naawkeurig in harmonie met hetgeen wij bij eryptogamen 

aantreffen; wij zijn volkomen gerechtigd, corpusculnm, archegonium, 

endosperm, vrouwelijk prothallium en het stuifmeel microsporen te 

noemen. 

Gedurende deze lange reeks van processen zien wij het prothallium, 

de sexueele generatie, afnemen en in dezelfde mate de vegetatieve toe- 

nemen. Van af de zelfstandig levende mossen en het varen-prothallium 

tot de eencellige mannelijke prothallia van Salvinia, Isoëtes en de Gym- 

nospermen, zien wij een bijna onmerkbaren achteruitgang , tot eindelijk bij 

de hoogste phanerogamen ook het eencellige prothallium verdwijnt. 

Genoeg is er door bewezen, dat bij eryptogamen dezelfde processen 

en functiën optreden als bij phanerogamen, dat ook hier geen scherpe 

grens te trekken valt, maar de laagste cryptogamen en hoogste pha- 

nerogamen, een bacterie en een beuk, door een reeks van nauw merk- 

bare overgangen in elkaâr overgaan. 

Verwonderlijk, ja ontzagwekkend is het, na te gaan welk een groote 

ontwikkeling de jonge wetenschap der eryptogamen door de laatste 

onderzoekingen heeft gekregen. 

Terwijl zINNAeus termen genoeg meende te vinden om, naar hare 
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geslachtswerktuigen, de phanerogamen in 28 klassen te verdeelen en hij 

ter nauwernood aan alle eryptogamen, bij wijze van aanhangsel , slechts 

één enkele klasse toekende, hebben de systematici van den tegenwoor- 

digen tijd daarin den volledigsten omkeer teweeg gebracht. 

In vergelijking met de groote afwisselingen en verscheidenheid der 

processen onder de eryptogamen, zijn de verschillen tusschen de 28 

klassen van pbanerogamen van weinig beteekenis. 

Wanneer wij nu het plantenrijk in vier groote groepen verdeelen , wor- 

den er drie aan de ecryptogamen, slechts ééne aan de phanerogamen 

toegekend. Overal leert ons de wetenschap, voornamelijk door mikro- 

skopisch onderzoek, de grootheid en regelmatige orde der natuur ken- 

nen. Al hare geheimen te ontcijferen, zooals wij het geheim der eryp- 

togamen ontdekt hebben, is onmogelijk. 

“Door de beste makro- en mikroskopische werktuigen ontdekten wij 

veel, maar hoe meer wij onze instrumenten verbeteren, des te meer 

bemerken wij de onmogelijkheid om alles te onderzoeken, daar telkens 

nieuwe punten van onderzoek zich aan ons voordoen” (BucHNER.) 

‘“(reheel de zichtbare wereld is voor ons niets dan een onmerkbare 

plooi in het wijde kleed der natuur.” (Pascau.) 
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De lezers van het Album der Natuur zullen zich nog herinneren, hoe 

ik in den jaargang 1879 een overzicht trachtte te geven van de rijke 

goudproduktie in de “Seifen” van Nieuw Holland. Uit bedoeld opstel 

bleek, welke ongehoorde massa’s metaal daar ter plaatse nog steeds in 

den schoot der aarde bedolven liggen, die slechts wachten op de nijvere 

hand en het talent van den mensch, om overgestort te worden in den 

schoot der maatschappij, ten einde daar mede te werken tot steeds 

krachtiger produktie ook van andere goederen. En moge nu al voor 

t oogenblik het vaste land van N. Holland alle andere vindplaatsen 

van den koning der metalen in de schaduw hebben gesteld, moge 

wellicht de hoeveelheid, die het verre oosten herbergt, zelfs die over- 

treffen, welke alle andere gewesten te zamen in den loop der, eeuwen 

hebben voortgebracht, toch schijnt het minder raadzaam ter wille van 

de Australische goudvelden alle andere gedeelten van den aardbol te 

veronachtzamen. Ook elders is het edel metaal nog overvloedig genoeg 

aanwezig om rijke winst te verzekeren aan hem, die waagt zich met 

de exploitatie te belasten. 

In PETERMANN's Mittheilungen , N° V van den loopenden jaargang , komt 

onder bovenstaanden titel een opstel voor, dat ik belangrijk genoeg 

acht ter kennis van de lezers van dit tijdschrift te brengen. Het vormt 

als het ware een vervolg op mijn vorig opstel. 

24 
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In sorTBEER’S degelijk werk over de produktie der edele metalen 

vindt men opgeteekend, dat Afrika in de 15de eeuw meest al het goud 

leverde, dat Europa voor zijn ruilverkeer behoefde, ja, dat ook nog in 

de volgende eeuw, toen Nieuw-Grenada reeds voor een aanmerkelijk 

deel in die behoefte voorzag, de beteekenis van Afrika in dit opzicht 

niet gering was te achten, totdat eindelijk in de 17de en 18de eeuw 

het straks genoemde deel van Amerika, benevens Brazilië, den invoer 

uit Afrika nagenoeg geheel deden ophouden. 

Tegen 3000 kilogrammen in de 15de eeuw en 2000 kilogrammen 

omstreeks 1750, beloopt de invoer in dezen tijd nauwelijks meer dan 

1500 kgr. ’s jaars. 

Middelpunt van den goudhandel was in de Middeleeuwen Timbuctoe, 

dat cen levendig verkeer onderhield met Marokko. | 

Ook uit Guinea werden er aanzienlijke hoeveelheden edel metaal 

uitgevoerd; in de eerste helft der 18de eeuw bedroeg die uitvoer 1523 

kilogr.; thans evenwel is hij gedaald tot 840 à 880 kilogrammen. 

Wanneer wij genoemde hoeveelheden vergelijken met de jaarlijksche 

produktie van Amerika en Australië (60.000 kilo), ‘dan bevinden wij, dat 

„de goudindustrie van Afrika schier alle beteekenis verloren heeft. Hier- 

uit het besluit te willen trekken, dat zulks ook voor ’t vervolg eveneens 

zou moeten blijven, is op zijn minst genomen vrij voorbarig; want 

ongetwijfeld bezit Afrika ook nu nog onmetelijke goudvelden , die slechts 

wachten op eene bekwame, exploiteerende hand, ten einde een nieuwe bron 

van maatschappelijke welvaart te kunnen worden. De wijze, waarop tot 

heden door de inboorlingen het edel metaal wordt gedolven, is hoogst 

primitief en daardoor weinig winstgevend. 

Eerst in den jongsten tijd kwam de Europeaan derwaarts, om, ge- 

steund door de wetenschap en de hulpmiddelen der techniek, de goud- 

winning meer produktief te maken. Denken wij hierbij slechts aan de 

Transvaal en eenige andere streken. Ook in de binnenlanden van . 

„Guinea hebben zich sedert 1878 cenige Engelschen, Franschen en 

Duitschers met gelijk doel neergezet. Wassa, of gelijk de Engel- 

schen het schrijven Wassaw, is de naam van een landschap, dat zich 

in het westelijk gedeelte van het onder Britsche bescherming staande 

1 Volgens GUSTAF WOLFF, Album 1879, bl. 246, bedroeg in 1871 de opbrengst van 

Australië alleen, enkel in de Seifen, dus de gangen niet medegerekend, 92.966.7 kilo- 

grammen ! 
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binnenland der goudkust, tusschen de rivieren Prah en Ankobra uit- 

strekt, ten zuiden begrensd door Ashanta, ten noorden door Denkera. 

Het is een boschrijk heuvelland met eene dun gezaaide, arme bevolking. 

De bergen bereiken er zelden eene grootere hoogte dan 400 voet 

en bestaan in het noorden hoofdzakelijk uit kwarts, in het zuiden 

daarentegen uit bazalt. | 

Het geheel vormt een schier onafgebroken woud, in hetwelk eenige 

kleine dorpen op verren afstand van elkaâr verstrooid liggen. Aodua 

a/d Ankobra, en Monsu zijn twee der belangrijkste plaatsen; zij tellen 

ieder evenwel niet meer dan 500 inwoners. 

Als centraalpunt. van de goudindustrie geldt evenwel Tacqua, al- 

waar de reiziger SKERTCHLY, die ten jare 1877 deze landen bereisde, 

meer dan 6000 mannen en vrouwen, uit alle deelen der goudkust her- 

waarts samengevloeid, met de goudwinning bezig vond. 

Ofschoon het in Wassa niet ontbreekt aan een aantal kleinere beek- 

jes, zijn de Prah en de Ankobra toch de eenige rivieren van beteeke- 

nis. De Ankobra is tot in de nabijheid der goudvelden van Tacqua 

voor kleine booten bevaarbaar, eene omstandigheid die juist daarom 

van veel waarde is, dewijl de wegen, zelfs de voetpaden niet uitge- 

zonderd, uiterst slecht en soms zelfs geheel onbegaanbaar zijn. 

Wat het klimaat betreft, de hitte is in Wassa vrij dragelijk, zijnde 

de gemiddelde temperatuur des daags 19°, des nachts 14.5° (Réaumur), 

doeh de vochtigheid is er van dien aard, dat zij er het verblijf voor 

Europeanen hoogst ongezond maakt. De regentijd begint in Mei en 

duurt tot het begin van September, om door een tweede regenperiode 

gevolgd te worden, die de maanden November en December in beslag 

neemt. Daarenboven valt er niet zelden regen in de daartusschen ge- 

legen tijdperken. 

In Apinto bedroeg in Mei 1877 de hoeveelheid regen 16 duim, in 

Juni 21 en in Juli 36 duim. 

Kleine beekjes zwellen in het natte jaargetijde aan tot schuimende 

stroomen, en de vlakten zijn alsdan veranderd in poelen en drassige 

moerassen. 

De goudvoerende kwartsgangen bevinden zich bij Tacqua in een 

syenietgebergte; zij bestaan uit evenwijdige, van het noorden naar 

het zuiden loopende reeksen, die met een hoek van 45° westwaarts 

hellen. Daar de inwoners die gangen reeds sedert onheugelijke tijden 

bewerken, heeft het land aldaar veel van een honigraat, zoodat men, 
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ten einde geen hinder te hebben van al die gaten, genoodzaakt is steeds 

zigzagsgewijze verder te arbeiden. De schachten, die de inboorlingen 

graven, bereiken eene diepte van 80 voet, maar hebben zelden een grootere 

middellijn dan van 2 voet ; van betimmering is geen sprake. In deze nauwe 

putten dalen de negers af, gelijk ten onzent de schoorsteenvegers in de 

schoorsteenen, daarbij zich met de vingers en teenen steunende in kleine, 

in den wand aangebrachte holten. Bij gemis aan pompen kunnen de putten 

niet dieper zijn, dan de hoogte van de wel veroorlooft, terwijl gedurende 

den regentijd alle werkzaamheden onmogelijk worden. Hamer en 

beitel zijn de eenige werktuigen, zoodat het ons geen bevreemding 

behoeft te baren, dat een werkman met de meest mogelijke vlijt 

elken dag weinig meer dan een kubieken voet kwarts vermag te hou- 

wen. Het flauwe schijnsel eener palmolie-lamp moet hem bij dien arbeid 

verlichten. De uitgehouwen massa wordt te huis door de vrouwen en 

kinderen tot gruis gestooten en gewasschen. Natuurlijk gaan onder 

die bewerking zeer veel fijne gouddeeltjes verloren, zoodat het dag- 

loon over ’t geheel genomen uiterst zuinig blijft. Vindt men grootere 

klompen, dan zijn deze ’t eigendom van ’t opperhoofd. 

Vreemd genoeg, zijn de inboorlingen gewoon een goed deel van ’% 

gewonnen goud te bewaren en na hun dood mede in ’t graf te nemen. 

‘«Millioenen’’, zegt sKERTCHLY, “rusten alzoo in de graven der opper- 

hoofden en van andere aanzienlijke inboorlingen, welke lieden gedu- 

rende hun leven een vrij kommerlijk bestaan leidden.” 

Niet alleen in kwarts, maar ook als alluviaal goud komt het edele 

metaal hier voor. In ’t laatste geval vindt men het in de lagen blauwe 

„leem, die een hard rotsgesteente of grint tot ondergrond hebben. In 

vele oorden is de geheele zandige grintlaag onder de oppervlakte van 

den bodem goudvoerend; zoo b. v. vindt men veel goud in de bed- 

ding der Ankobra. Hier vestigde zich in 1877 5. BONNAT, die in Frank- 

rijk en Engeland eene maatschappij tot stand bracht, de African Gold- 

coast company, welke van de negerhoofden concessie vroeg en erlangde 

voor de gouddelving in het gebied der Ankobra. 

Bonnar was in 1866 in handen der Ashantis gevallen en bleef tot 

1874, toen hij door de Engelschen verlost werd, te Kumassi gevangen ; 

gedurende zijn verblijf in deze streken had hij gelegenheid gehad zich 

van haren rijkdom in edel metaal te overtuigen, zoodat van toen 

af bij hem het voornemen rijpte daarvan partij te trekken, en zulks 

op betere wijze dan door de inboorlingen geschiedde. De aardrijks- 
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kunde dankt aan BONNArT tevens menige nauwkeurige topografische op- 

neming van deze tot dusverre zoo weinig bekende distrikten. 

Daar de werkzaamheden bij hoogen waterstand geheel moeten wor- 

den gestaakt en de rijkere lagen eerst 2 à 2,5 Meters onder de rivier- 

bedding beginnen, liet BONNAT al spoedig de exploitatie van den stroom 

zelven varen, en kocht hij groote uitgestrektheden lands bij Tacqua, om 

in de daarin aanwezige kwartslagen een eigenlijk gezegden mijnbouw 

aan te vangen. Zijn voorbeeld vond navolging; in 1879 stichtte een 

Duitscher, PAULUS DAHSsE, de Effuenta Goldeoast Gold Mining Company 

met gelijk doel. Ook parse maakte zich zeer verdienstelijk ten opzichte 

van de cartographie van Wassa-land. 

Dat beide heeren de hulpmiddelen der hedendaagsche techniek zoo- 

veel mogelijk ter kuste trachtten toetepassen, behoeft wel geen nadere 

vermelding. Zoo bracht BoNNAT bij Tacqua een stoom-stampmolen in 

werking, nadat hij reeds vroeger een stoomzaagmolen had opgericht. 

Ongeveer 60 negers en 11 Europeanen waren daarbij aangesteld. 

DAHSE liet de voor zijn mijnbouw bij Tacqua en Abosso noodige werktui- 

gen uit Engeland komen. 

Aan de redaktie van PETERMANN'S Mittheilungen schreef genoemde 

reiziger o. a. het volgende: “De voorbereidende werkzaamheden vor- 

deren goed, en steeds vaster wordt bij ons de overtuiging, dat wij juist 

gezien hebben. Ik ken ‘slechts ééne formatie, die met de keten van 

Tacqua te vergelijken ware, en wel eene in de Braziliaansche provincie 

Minas Geraes, alwaar de beroemde groeven van Gongo Soco en de 

mijnen van de St. John del Rey Mining Company gelegen zijn. Ik heb 

thans dezelfde formatie alhier terug gevonden, die zich althans ter 

lengte van 12 mijlen in eene N.N.— 0. Z. Z. W. richting uitstrekt. Of 

zij nog meerdere uitgebreidheid heeft weet ik niet, daar tot dusverre 

nog geen Europeaan verder in dit gebergte is doorgedrongen. De in 

exploitatie zijnde bezittingen liggen binnen die grens. Ten westen en 

ten oosten daarvan komen daarentegen dé kwartsriffen weder voor, 

die behalve goud ook hier en daar zilver voeren. 

“De kwartsriffen strekken zich in ongeloofelijk aantal en in eene 

bijna zuiver meridionale richting langs het geheele westelijk gedeelte 

der oostkust van het oosten naar het westen uit. In de nabijheid der 

zee komen zij op enkele plaatsen aan den dag. Nu zou menigeen denken 

dat het veel eenvoudiger ware geweest om de kwartsriffen, die aan 

zee gelegen zijn, het eerst te ontginnen; doch zulks is minder raad- 
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zaam geacht, omdat aldaar het gebergte veel lager ligt en krachti- 

ger pompmachines zouden vereischt worden om het indringende water 

weder kwijt te raken. Luater zal men ongetwijfeld hiertoe wel overgaan ; 

voor ’t oogenblik echter is alles daaraan gelegen, dat men ’“*t voor- 

oordeel trachte te overwinnen, dat zoovelen. nog tegen de goudkust 

koesteren, en met zoo weinig onkosten als maar mogelijk zij, de over- 

tuiging te vestigen, dat dit land een grooten rijkdom van de kost- 

baarste mineralen in zijn schoot verborgen houdt. 

“Dat er kwikzilver ter kuste aanwezig is, valt evenmin te betwij- 

felen. In het distrikt Manquady, dicht bij de kust, tusschen Winnebah 

en Apam, vond ik aanzienlijke gangen van arsenik en zwavelmetalen. 

Ook dezen hebben wij door aankoop verkregen. 

“De bestelde machines zijn scheep en zoo ook reeds de door ons 

gehuurde Europeanen, zoodat na niet langen tijd dit gedeelte van Afrika 

eene bedrijvigheid zal aanschouwen, gelijk het nimmer te voren heeft 

gekend. Wordt de stilte der maagdelijke wouden tot nog toe slechts 

gestoord door het gekras der papegaaien, weldra verkondigt het stam- 

pen „der stoomwerktuigen dat een nieuwe dag voor Afrika is aan- 

gebroken. 

“Het was een aangrijpend tooneel, toen vóór nu zeven maanden de 

stampmolen op de bezitting der Fransch-Engelsche Maatschappij voor 

t eerst in beweging werd gebracht. Alle Europeanen in Wassa woon- 

achtig, 16 in getal, waren bij de plechtigheid tegenwoordig. Ook de 

koningen van Wassa en Apinto bevonden zich daarbij, alsmede hunne 

bevelhebbers en vele inboorlingen. Nauw evenwel begon de molen te 

stampen, of in een oogwenk was de gansche bevolking der omliggende 

dorpen, door ’t ongewone geraas opgeschrikt, toegestroomd en zag 

vol verbazing, dicht bijeen tegen de helling geschaard, onzen arbeid 

aan — een tooneel, dat nimmer uit ons geheugen zal gewischt worden.” 

Gelijk overal in landen waar gebrek is aan goede wegen, wordt 

ook hier het transport naar de kust van de in het binnenland gewon- 

nen goederen, dat enkel door menschen moet geschieden, zoo kost- 

baar, dat op betrekkelijk geringen afstand van de zee de produktie 

niet meer kan worden goed gemaakt. Wassa is in zooverre iets gunsti- 

ger gelegen, omdat de Ankobra tot aan de nevenrivier Bonsa voor 

booten bevaarbaar is en dus als in- en uitvoerweg goede diensten be- 

wijst. De eigenlijke haven voor Tacqua bevindt zich dan ook aan de 

Bonsa, op 8 à 9 uren afstands van genoemde stad. Doch deze korte 
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afstand is nog dikwijls moeilijk af te leggen , omdat de regen den grond 

dermate doorweekt, dat alle vervoer onmogelijk wordt. Er is uit dien 

hoofde ernstig sprake van 't aanleggen van een kunstweg. 

“Gaat men van Tacqua uit,” zoo schrijft de heer panHsr, “dan heeft men 

eerst eeu vrij steile heuvelrij over te trekken, waarna men tot drie 

malen toe een snelvlietenden bergstroom moet doorwaden, op ongeveer 

3 mijlen van Tacqua gelegen. Daarna leidt de weg 10 minuten lang 

door een moeras, dat, alhoewel in het droge jaargetijde geen onover- 

komelijke hinderpaal, in het natie jaargetijde vrij lastig kan worden. 

Hierop volgen ter weerszijden van den weg dicht begroeide heuvels; 

daarna komt men weder aan een breede kreek en bereikt eindelijk op 

8 à 9 mijlen afstands van Tacqua een buisje, dat aldaar door de jagers 

werd gebouwd. Heeft men deze hut achter den rug, dan stuit men 

alras weder op eenige kreeken, en zoo gaat het voort tot men de rivier 

de Bonsa heeft bereikt. In het droge saizoen zijn genoemde kreeken 

doorwaadbaar, doch in den regentijd is zulks geheel anders. In de 

maand Juli had ik eens twee dagen noodig om den afstand van Tacqua 

tot de Bonsa af te leggen. Wij zijn thans voornemens, van Tacqua uit, 

in westelijke richting, midden door de bosschen heen een nieuwen weg 

naar de Ankobra aan te leggen. Volgens de inboorlingen kunnen wij 

dan al die kreeken vermijden, terwijl de afstand van Tacqua tot de 

Ankobra in rechte lijn niet meer dan 15 mijlen bedraagt. Wegens de 

dichte oerwouden, waarmede gebergten en dalen hier allerwege bezet 

zijn, is het hoogst moeilijk zich in dit land te oriënteeren. Om een 

vrij uitzicht te verkrijgen is het niet genoeg, dat men de eene of 

andere hoogte bestijgt, ook de hellingen moeten tot op een afstand 

van 100 voet van den top afgerekend, van al het hout worden ontbloot, 

want de kruinen der Afrikaansche reuzenboomen benemen alle uitzicht.’ 

De heer Brum, redakteur der Mittheilungen, besluit zijn opstel met 

de volgende woorden: “wij wenschen den ondernemers in Wassa allen 

mogelijken voorspoed op hun werk! Slechts door Europeesche krachten 

kunnen de rijke produkten van Centraal-Afrika eigendom der maat- 

schappij, kan er een wettige handel in ’t leven geroepen worden, 

en slechts langs dien weg zal er ook eindelijk verbetering komen in 

de sociale toestanden der inboorlingen.” 

Aan dien wensch sluiten wij ons gaarne aan; zoo mogen dan ook in 

Afrika, gelijk vroeger in Amerika, het goud en de gouddorst der 

mensehenkinderen de middelen zijn om de zegeningen der beschaving 
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te doen doordringen tot de onbekende binnenlanden, die sedert on- 

heugelijke tijden enkel het schouwtooneel waren van barbaarschheid, 

onkunde en de diepste ellende. Zal men alzoo het goud zegenen of 

vloeken? Heeft dit metaal meer jammeren over de aarde uitgestort 

dan haar heil aangebracht? Eens, wij zijn er zeker van, eens zal de 

weegschaal naar de goede zijde overhellen en zal de balans een heer- 

lijk saldo credit kunnen aanwijzen. 

Winterswijk , 30 Mei 1880. 

HET BRITSCH MUSEUM VAN NATUURLIJKE HISTORIE, 
Het nieuwe thans gereed zijnde gebouw, dat te South Kensington 

opgericht en bestemd is ter opneming van de zoologische, botanische, 

palaeontologische, geologische en mineralogische verzamelingen die 

vroeger met andere verzamelingen in het onde gebouw te Bloombury 

vereenigd waren, heeft 400.000 pond sterling, d. 1. 4.800.000 gulden 

gekost. Het front ‘heeft eene lengte van 675 voet. Het gebouw is op- 

getrokken in romaanschen stijl en bestaat uit drie verdiepingen. De 

hoofdpoort geeft toegang tot een hal, die 120 voet lang, 97 voet 

breed en 68 voet hoog is. Ter weerszijde van die hal breiden zich op 

elke verdieping galerijen uit van 278 voet lengte en 50 voet breedte, 

waarachter zich nog een aantal kleinere zalen bevinden, die hun licht 

van de andere zijde des gebouws ontvangen. De geheele westelijke 

vleugel is voor de zoologische verzamelingen bestemd, de oostelijke 

voor de overige afdeelingen, terwijl de groote middenhal bestemd is, 

eensdeels voor de britsche fauna, anderdcels, onder den naam van 

Index-Museum, voor eene verzameling van typische soorten als verte- 

genwoordigers van alle hoofdgroepen van organische wezens. 

Aan het museum zal ook eene bibliotheek van natuurhistorische 

werken worden toegevoegd. De heer GüNrHERr, directeur van het museum, 

had, in vereeniging met eenige zijner zoologische en botanische vrien- 

den, eene begrooting der kosten van eene zoodanige volledige biblio- 

theek opgemaakt en kwam tot de slotsom dat deze 70.000 pond ster- 

ling of 840.000 gulden zouden bedragen. Het parlement heeft slechts 

de helft dezer som toegestaan. Voor jaarlijkschen aankoop van nieuw 

verschenen boeken en van vervolgwerken meent GÜNTHER dat 1000 

pond sterling voldoende zullen zijn. (Nature, 16 Aug. 1880) 

HG. 



DE WORGBOOM OF MATAPALO, 

Tot de zonderlingste gewassen van tropisch Zuid-Amerika behoort 

datgene waarvan onderstaande afbeelding eene voorstelling geeft. 

De Matapalo is eene tot de familie der Ficoideën of vijgeboomach- 
tigen behoorende plant. Zij draagt bij de botanisten den naam van 
Ficus dendroica. Het opmerkelijkst van dit gewas is, dat het andere 
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boomen, in welker onmiddellijke nabijheid het zich verheft, in zijne 

omarmingen als het ware tracht te verworgen. Vooral zijn het ver- 

schillende soorten van palmen, die het zich tot offer kiest. Die welke 

hier zijn afgebeeld, zijn de in de uitgestrekte grasvelden van zuidelijk 

Venezuela zeer algemeene, soms groote bosschen vormende Copernicia 

tectorum. 

In de wonderlijkste, vreemdste vormen stijgt het tegen den stam 

__ van zijn slachtoffer op, deels in slangachtige windingen, deels in net- 

vormige mazen, en vormt in de kroon van dit zijn eigene bladeren- 

kroon, die zich boven den eersten verheft. De palmstam wordt daar- 

door plaatselijk diep ingesnoerd. Niet zelden heeft dit zijn dood ten 

gevolge, en dan blijft de matapalo ten slotte alleen over en vertoont 

zich als een holle stam, een koker, uit een net van dunnere stammen 

en takken opgebouwd. Een nadere beschouwing leert dat die zonder- 

linge stam eigenlijk bestaat uit lachtwortels, die zich vertakken en . 

ten deele onderling vergroeien. Men weet trouwens dat er tot de familie 

der Ficoideën meer soorten behooren, die zich onderscheiden door eene 

buitengewoon sterke ontwikkeling van luchtwortels. Wij herinneren 

slechts aan de indische banianboomen (Ficus religiosa), waarvan een 

enkel individu door de uit de takken nederdalende luchtwortels, die 

zich, na den grond bereikt te hebben en daarin‘doorgedrongen te zijn, 

als even zoovele dunnere stammen vertoonen, tot een geheel bosch 

wordt. HG. 

EEN SURINAAMSCHE SIDDERAAL, 

Ten bewijze dat het niet zeer moeilijk kan vallen sidderalen uit 

Suriname te verkrijgen, kan het volgende dienen, dat medegedeeld 

wordt door den heer suLrs CcREvVAUX in Le Tour de Monde, 17 Juillet 1880. 

Met zijnen hindoe-bediende sABABODI den tuin achter het gouverne- 

mentshuis bezoekende, waar een kleine menagerie is, wees de oppas- 

ser hem in een kleinen vijver een zwarten aalvormigen visch aan, 

waarin CREVAUX dadelijk een Gymnotus electricus herkende. Maar sABA- 

BODI, die nooit van zulk een visch gehoord had, liet zich vangen in 

den strik dien de hollandsche cicerone aan zijn bezoekers spant. Hij 

liet hem namelijk den visch met een ijzeren laadstok aanraken , waar- 

door sABABODI natuurlijk een schok ontving, die hem op den grond 

wierp, HG. 



DE GRASMUSCH 

DOOR 

J. HENDRIK VAN BALEN. 

Van de vier soorten van grasmusschen *, die in ons land voorkomen, 

is de gewone grasmusch, Sylvia cinerea, een der fraaiste, Mag zij al 

niet schitteren met bonte kleuren, toch is de teekening van haar geve- 

derte schoon. Ik wil pogen haar u zoo duidelijk mogelijk te beschrij ven. 

Verbeeld u een vogeltje ongeveer ter grootte van ons kneutje , maar 

sierlijker, ranker van vorm. Op de bovendeelen is het gevederte geheel 

bruinachtig grijs, de vleugelvederen zijn van dezelfde kleur maar don- 

kerder, en elke veder heeft een breeden, helder roestkleurigen zoom, 

iets wat haar dadelijk van alle andere grasmusschen doet onderschei- 

den ; de keel is helder sneeuwwit, en over den krop en de borst breidt 

zich eene fraaie rooskleurige tint uit, terwijl de buik en de overige 

onderdeelen vuilwit zijn. Het oog is geelbruin. De niet lange, maar 

toch krachtige pooten zijn zeer flauw roodachtig, terwijl de bek donker 

bruinachtig van kleur en mede kort is. De staart is ongeveer zoo lang 

als de romp en aan het einde slechts weinig afgerond. 

Deze grasmusch komt in ons land van alle soorten van grasmusschen 

het meest voor. Wanneer gij buiten wandelende eens opmerkzaam 

rondblikt, zult ge haar bijna overal en zeer menigvuldig ontmoe- 

ten. In tuinen en boschjes, langs begroeide wegen en in heggen, 

t De vier soorten zijn: 10 de Zwartkop, Sylwia atricapilla; 29 de Tuinfluiter, $. hor- 

tensis; 3° de Grasmusch, S. cinerea; en 40 de Braamsluiper, S. curruca, 
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langs den slootkant en aan den zoom van bebouwde landen, overal 

treft men haar aan. Doch het menigvuldigst is zij in weinig bezochte, 

met dicht onkruid en doornplanten begroeide plaatsen, vooral langs 

de duinkanten in de nabijheid der moestuinen. 

De grasmusch is weinig schuw; zij laat u onbevreesd tot op korten 

afstand naderen en vliegt telkens slechts een klein eindje verder. 

Zeer levendig van aard, is zij aanhoudend in beweging en vliegt in 

sierlijke lijnen. 

Zij is een trekvogel en komt half April tot ons. Spoedig daarna 

begint zij te nestelen. De plaatsen, waar die nesten zich bevinden, ver- 

schillen evenzeer als de bouw van het nest zelf. Bij voorkeur maakt 

zij haar nest langs de sloot- of waterkanten tusschen de stengels van 

hooge dichte brandnetels of op andere planten, steeds echter ’t liefst in 

doornstruiken. Langs de duinkanten vond ik ze menigvuldig tusschen 

de braamstengels, even boven den grond, onder de bladeren dier plan- 

ten. Zoo vond ik haar nest ook in een grooten hoop doode doorn- 

takken en eens op den kop van een EE boom , tusschen de jonge 

uitspruitsels. 

Het nest staat gewoonlijk ongeveer twee voet boven den grond ; 

tusschen braamstengels vond ik het hoogstens een halven voet daar- 

boven; men vindt het echter ook op manshoogte. Somtijds is het met 

veel zorg vervaardigd, soms ook zeer los en eenvoudig van maaksel. 

Het heeft den vorm van een diep zakje en is vervaardigd van droog 

gras en plantenwortels, soms met pluimpjes van planten belegd. Een 

bizonder fraai afgewerkt nest, in mijn bezit, is van binnen geheel ge- 

voerd met paardenhaar. Ik heb er echter ook, die zeer los en slordig zijn. 

Gewoonlijk vindt men in de nesten vier eieren, waarvan er dagelijks 

één wordt gelegd. Volgens Prof. scurrGEL vindt men er tot 6; ik heb 

er echter nooit meer of minder dan 4 aangetroffen. Zij zijn onge- 

veer zoo groot als een musschenei en op een vuilwitten grond ge- 

teekend met talrijke olijfbruine vlekjes, somtijds ook nog met don- 

kere stipjes, die naar het stompe einde grooter worden, Een broedend 

paar verlaat het nest niet, al neemt men ook een vande eieren weg 

en al komt men er eenige malen naar kijken. 

Het eerste broedsel vindt men in het begin van Juni, en de vroegste 

tijd, dat ik jongen zag ter wereld komen, was in het midden van 

Juni; doch ik nam hetzelfde waar in het laatst van Juli en half 

Augustus. Zij broeden namelijk tweemaal ’s jaars. 
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De grasmusch is in den broeitijd nog minder fschuw dan gewoonlijk 

en laat u meestal tot onmiddellijk bij het nest naderen. Het is mij 

menigmalen gebeurd, dat ik bij een nest een oogenblik bleef kijken 

naar het vogeltje, dat òf op de eieren òf op de nog vederlooze jon- 

gen zat, en dat het diertje er niet afvloog vóór ik er de hand naar 

uitstrekte. Zoo rustig blijft zij echter alleen, wanneer zij verrast wordt. 

Ziet zij u aankomen en bemerkt zij dat gij de omgeving van haar 

nest wat al te nauwkeurig onderzoekt, dan besluit zij u te foppen, 

en plotseling ziet gij haar voor uwe voeten bijna neervallen en 

schreeuwend rondfladderen alsof zij. vleugellam ware. Onwillekeurig 

volgt gij haar en zijt gij op die wijze ver genoeg medegelokt, dan stort 

zij zich opeens weder in de struiken en gij zoekt vergeefs naar haar. 

Blijkbaar heeft het slimme diertje getracht u op die wijze van zijn 

nestje en den daarin bevatten schat te verwijderen. 

In den paartijd ziet men dikwijls het mannetje opeens zingend en 

jubelend in de hoogte stijgen en na eenige oogenblikken weder snel 

neerdalen in de heg of de struiken waaruit hij gekomen is. Volgens 

BREHM is dit de wijze, waarop het verliefde mannetje aan het wijfje 

zijn hof maakt. 

De pas uit het ei gekomen jongen hebben eene donker loodkleurige 

huid en de bek is van binnen hoog oranjekleurig. Hun vederkleed is 

in kleur gelijk aan dat van den volwassen vogel, met uitzondering van 

de fraaie rose kleur van krop en borst, die bij hen vervangen wordt 

door vuilwit. Zij groeien zeer snel en zijn na verloop van acht dagen 

reeds zóó vlug, dat zij, als zij verontrust worden, het nest verlaten. 

Schoon een insektenetende vogel (want zij voeden zich met insekten, 

die zij van den grond, van takjes en blaadjes, uit spleten en scheuren 

te voorschijn halen en ook in de vlucht vangen) is de grasmusch met 

een weinig zorg wel op te kweeken. Ik heb het met jongen van verschil- 

lenden leeftijd beproefd, van 6 à 7 dagen oud, die nog geheel zonder vede- 

ren waren, tot die welke reeds zoo vlug waren dat zij op de vlucht gingen, 

Het mengsel, dat ik voor hen gereed maakte, bestond uit beschuit en 

mierenpoppen (de zoogenoemde miereneieren) ; de hoeveelheid van elk was 

2, beschuit en !/, mierenpoppen. Van dit voedsel maakt men, met toe- 

voeging van water en met behulp van een vork, een dikke brei; zij eten 

dat gaarne, behouden eene voortreflijke gezondheid en groeien snel; 

als zij ongeveer drie weken oud zijn, eten zij alleen. 

Heeft men hen nu eenmaal zoover opgekweekt, dan moet men pogen 
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hen aan ander voedsel te gewennen, omdat mierenpoppen een zeer moei- 

lijk te verkrijgen voedsel en ook zeer kostbaar is. 

Men begint nu met een mengsel te maken van beschuit, ei, hen- 

nepzaad, krenten en vleesch, en wel op de volgende wijze. 

De beschuit en het hennepzaad moeten gestampt of gemalen worden. 

Dit geschiedt uitstekend met een gewonen koffiemolen. Het vleesch, waar- 

voor een schapenhart evengoed kan dienen als rund- of paardenveesch, 

snijdt men in dunne reepen en laat het in een oven drogen. Met de 

eieren handelt men, na deze hard gekookt te hebben, op dezelfde wijze. 

Na gedroogd te zijn, make men het zoo fijn mogelijk, en menge dit 

alles onder elkaâr. 

De onderlinge verhouding is: 

beschuit: .. ... U, van de geheele hoeveelheid voeder. 

hennepzaads yani Uwe En 5 M4 

gedroogd vleesch: ', - 5, ik En ee 
‘aje 1 

’) el: . ks ’ ’ ’) 2 bh 

Het aldus vermengde voedsel, zonder het hennepzaad, kan men voor 

langen tijd gereed maken en in stopflesschen, die goed gesloten zijn, 

bewaren. Het hennepzaad doe men er niet door, wijl dit ransig wordt, 

maar make dat afzonderlijk dagelijks gereed. Elken dag neme men 

zooveel als men noodig heeft in een bakje, doe er enkele krenten 

doorheen, en menge het met een weinig helder water aan tot het 

vochtig is, maar niet te nat. 

Met dit voedsel houdt men kaar zeer goed in het leven. Overigens 

eten zij van alles mede, wat er te krijgen is; op broodkruimels, geen 

korst, zijn zij zeer verzot, evenzoo op suiker en vijgen. Ook kregen 

zij van mij altijd ’s middags wat mede van den maaltijd, hetzij een 

stukje vleesch of een blaadje groente. 

Eene groote ruime kooi is haar aangenaam en, naar ik meen, een 

hoofdvereischte om deze vogeltjes frisch en gezond te houden; voor 

schoon drink- en waschwater moet men goed zorg dragen. Zij zijn 

groote liefhebbers van baden, en maken zich zóó nat, dat zij niet meer 

op de stokken kunnen komen. 

Als kamervogels moet ik ze warm aanbevelen. Aan opgekweekte 

en ook aan gevangen grasmusschen beleeft men recht veel genoegen. 

Ik had er eens een vijftal opgekweekt, afkomstig uit verschillende 

nesten. De kooi, waarin zij gehuisvest waren, was 47 cM. lang, 

27 cM. breed en 50 eM. hoog, en geheel open. Behalve een draaistok 
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zaten er vier vaste stokken in. Een zinken bakje bevatte het eten, 

een gewoon fonteintje het drinkwater, als badkuip gaf ik haar een 

grooten theeschotel. In plaats van zand deed ik aarde in de kooi, 

waarmede zij uitstekend tevreden waren; altijd als ik de aarde ver- 

verschte, wisten zij er eene menigte kleine insekten of wormpjes uit 

te pikken. 

Zij waren buitengewoon vertrouwelijk en slim. Nadat ik ze eens uit 

de kooi had laten komen, kon ik nauwelijks het deurtje openen, of het 

vijftal trippelde naar voren en drong mijne hand voorbij om er uit te 

komen. Waren zij er eenmaal uit, dan was haar eerste werk op tafel 

rond te zien of er niets van hare gading was. Vervolgens vlogen zij 

boven op de kooi en begonnen van daaruit toertjes door de kamer te 

maken. In bevallige golvende lijnen vlogen zij rond tot het eind der 

kamer en streken weder op de kooi neer. Dit duurde lang achtereen, 

en telkens hoorde men aan het dichtsnappen van den snavel, dat zij 

een vliegje te pakken hadden. Somtijds kwamen eenigen nog eens 

op tafel kijken, zetten zich, terwijl ik zat te werken, neder op 

mijn hoofd of schouders, ja zelfs op mijne handen, terwijl ik schreef 

of teekende, en trokken wel eens de bladen papier van mijne porte- 

feuille af, | 

In de kooi waren zij altijd zeer levendig, sprongen vroolijk rond of 

stoeiden om het een of ander stukje eten of een stukje hout, waarbij 

zij elkaâr door de geheele kooi vervolgden. Zagen zij iets wat hen 

bevreemdde, dan zetten zij de kruinvederen als een kuif op, en ver- 

ontrustte het haar, dan vlogen zij onder een luid “tak, tak” met 

opstaande kruinvederen rond. Somwijlen echter deed deeene of andere 

dit zonder eenige aanleiding, als om zijne makkers te foppen. Bij het 

slapen zaten zij altijd allen naast elkaâr, zoo stijf mogelijk tegen elkander 

gedrukt. Dit deden niet alleen zij, die samen waren opgekweekt, maar 

ook de vreemden die ik er bij bracht. Ook des daags gaven zij blijk - 

van groote gezelligheid en zaten dikwijls tegen elkaâr aangedrukt 

te zingen. 

Onder het zingen beweegt zich het sneeuwwitte keeltje sterk en zet 

zich zeer uit. Haar zang is aangenaam en lieflijk, maar niet schel. 

En wat in het groote concert in de natuur bijna verloren gaat onder 

de stemmen van alle meesters in de kunst, klinkt in eene kamer zeer 

lieflijk, De opgekweekte mannetjes beginnen reeds zeer spoedig, nadat zij 

het volkomen vederkleed bezitten, te zingen. Brrum rekent de grasmus- 
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1 
schen onder de beste zangers. “De nachtegaal en de sprosser”’, * zegt hij, 

“zijn de vorsten van alle zangvogels; op hen volgt de groote grauwe gras- 

musch, dan de boschrietzanger en de gestreepte en gewone grasmusch.’’ 

Verder zegt dezelfde vogelkundige: ‘“De grasmusschen beschikken slechts 

over vier geheele tonen, maar weten dezen zóó te verbinden en ineen 

te doen smelten, dat men uren lang altijd met nieuw genot naar hun 

zang kan luisteren.” 

Volgens bovengenoemden natuurkundige voeden de in eene kooi opge- 

sloten grasmusschen zonder onderscheid alle jongen van zangvogels op; 

ook zouden in vrijheid de jongen van het eerste broedsel het hunne 

bijdragen tot opvoeding van het tweede broedsel. 

Ook in het najaar (niet in het voorjaar) op de slagnetten gevangen 

grasmusschen kan men met eenige zorg in het leven houden en gewennen. 

Men plaatse daartoe den vogel in eene kooi waarin men een laagje 

aarde doet, en strooie op de aarde wat van het bovengenoemde voed- 

sel, waartusschen men eenige mierenpoppen of meelwormen (welke men 

eerst den kop moet verbrijzelen) doet. Aldus gehuisvest en van hel- 

der water voorzien, hange men de kooi op in eene kamer waar het stil 

is, en late deze aan zichzelve over. Ziet men den volgenden dag, dat 

het voedsel geheel of gedeeltelijk verdwenen is, dan plaatse men er 

een bakje met voedsel in. Na verloop van een paar dagen hangt men 

de kooi bij de andere vogels. Meestal zijn zij weldra aan de gevangen- 

schap gewená en worden spoedig bijna even tam als de opgekweekten. 

Des winters plaatse men de kooi in eene verwarmde kamer, want 

de grasmusch is een trekvogel, die ons in de eerste helft van Septem- 

ber verlaat. Zij trekken gedurende den nacht en zingen op elke rust- 

plaats. Volgens BrEHM gaan zij op hunne reizen in Afrika tot in de 

heete luchtstreek, waarschijnlijk tot over de evennachtslijn. 

Vraagt gij aan vogelvangers of kooplieden naar haar, denk dan dat 

deze meestal niet zullen weten welken vogel gij bedoelt. Meer bekend 

is zij hier te lande onder den naam van meizanger of hofzanger en 

onder dien van rietvink, erwtenpikkertje en koewachtertje. 

t De sprosser of groote nachtegaal (Lwscinia major) vervangt onzen nachtegaal in 

het oostelijk Europa. 

’s Gravenhage, 1879. 
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STERREKUNDE. 

De tweehonderdste der kleine planeten is den 28sten Juli j. 1. ontdekt 

door professor PETERS te Clinton, N. Y. (Nature, 14 Aug. 1879, p. 363). 

HG. 

Zon-photographieën. — Het is den heer JANSSEN aan het physico-astrono- 

misch observatorium te Meudon gelukt rechtstreeksche photographieën van de 

zon te verkrijgen, van een halven meter in middellijn en bij een expositie-tijd 

van Ì/,,,, seconde. Hij heeft bevonden dat, wanneer hij achtereenvolgens, door 

middel van zijn zoogenaamden revolver-toestel, telkens met twee minuten tus- 

schentijd, zich de zon doet photographeeren, elk beeld eenig in het oogloo- 

pend verschil met het voorafgaande aanbiedt. Daaruit blijkt dat geen plekje 

van de zonsoppervlakte in rust is, zelfs gedurende een zoo kort tijdsverloop , 

en dat de veranderingen groot genoeg zijn om op den afstand, waarop zich de 

zon bevindt, van de aarde waargenomen te worden, hoewel de kleinste waar- 

neembare plek geen grootere oppervlakte heeft dan geheel Frankrijk, daar een 

seconde boogs op de zon gelijk is aan den afstand van Parijs naar Marseille, 

(Nature, 29 May 1879, p. 110). HG. 

NATUURKUNDE. 

Veranderlijke samenstelling der dampkringslucht. — Tot dusver werd 

stilzwijgend aangenomen, dat de dampkringslucht overal en ten allen tijde 

gelijke hoeveelheden zuurstof en stikstof bevat. Wel is waar hadden verschil- 

1 
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lende eudiometrische onderzoekingen niet volkomen gelijke resultaten opgeleverd , 

doeh dit werd toegeschreven aan niet geheel te vermijden kleine fouten in de 

waarnemingen. Alleen REGNAULT had het vermoeden uitgesproken, dat er wer- 

kelijk kleine veranderingen in de betrekkelijke hoeveelheden van de zuurstof 

en de stikstof in de dampkringslucht voorkomen. 

Prof. v. sorry te München heeft nu naar twee methoden, die veel grootere 

nauwkeurigheid dan de vroegere bezitten, de samenstelling der vooraf van 

waterdamp en koolzuur gezuiverde lucht op twee kilometers van München, 

op onderscheidene tijden onderzocht en werkelijk bevonden dat kleine verschillen 

aanwijsbaar zijn. 

Zijne eerste methode, die ook reeds door REGNAULT was aangewend, be- 

stond in het bepalen van het gewicht van 1 liter lucht, nadat hij vooraf ge- 

vonden had, dat 1 liter zuurstof bij O°, onder 45° N. breedte en aan de 

oppervlakte der zee 1,4289206 gram, en 1 liter stikstof onder gelijke om- 

standigheden 4,2574614 gram weegt. Bij twee-en-twintig wegingen van 

dampkringslucht vond hij als minimum voor 1 liter lucht een gewicht van 

1,304890 en als maximum 1,305656 gram. Daaruit berekende hij dat in 

het eerste geval de lucht 20,477, in het tweede 20,965 proc. zuurstof 

bevatte. 

Ter controleering deed hij nog eene tweede reeks van andere eudiome- 

trische proeven, die zich grondden op de meting van de drukking der lucht 

na volkomen onttrekking van zuurstof door eene langs elektrischen weg tot 

gloeing gebrachte spiraal van koperdraad. Bij op 21 verschillende dagen ver- 

richte bepalingen bleek dat het gehalte aan zuurstof van 20,46 tot 20,96 

proc. varieerde, d. ì. ongeveer evenveel als bij de naar de vorige methode 

verkregen uitkomsten. | 

Opmerking verdient hierbij, dat in beide reeksen van proeven, waarvan de 

eerste in 1875—76, en de tweede in 1877 gedaan zijn, telkens bij het 

heerschen van Noorden winden het gehalte der lucht aan zuurstof iets grooter, 

bij Zuiden en Zuidwesten winden iets kleiner was. Vooral tijdens het waaien 

van een foehn was dit verschil in het oog loopend. (Ann. d, Phys. u. Chemie 

N.B: MI -p5020), HG. 

Gontacttheorie. — In eene mededeeling aan de akademie te Weenen heeft 

Dr. EXNER aangetoond (Nature XX, p. 502), door rechtstreeksche metingen 

aan de verbindingen van platina met zink, koper, ijzer en zilver, dat de 

elektromotorische krachten, die daardoor in werking komen, volkomen even- 

redig zijn met de verbrandingswarmten van genoemde metalen. Bovendien 
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levert de verbinding platina-zilver geheel andere uitkomsten als zij in chloor, 

dan als zij in dampkringslucht is gedompeld. EXxNer beschouwt dien ten ge- 

volge de contacttheorie als volkomen onhoudbaar. LN. 

Temperatuur der elektroden. — Boury vond (Journal de physique VIII, 

p. 341) dat bij de elektrolyse van zoutoplossingen, van koper- of zinksulfaat 

b.v., de positieve elektrode steeds een hoogere en de negatieve een lagere 

temperatuur heeft dan de omringende vloeistof, Deze verschillen kunnen niet 

anders dan klein zijn, omdat zij slechts bij een zeer geringe stroomsterkte 

kunnen waargenomen worden; bij eenigszins aanzienlijke toch worden zij 

bedekt door de voortdurend toenemende temperatuur van het elektrolyt zelf. 

Men gebruikt dus het best voor elke elektrode een gevoeligen thermometer, 

die met een dunne metaallaag bedekt en daardoor geleidend gemaakt is. Met 

den stroom van een Bunsen-element kan men dan een verschil van 0,1°C in 

de temperatuur der beide elektroden gemakkelijk verkrijgen. 

Het verschijnsel wordt veel meer samengesteld als men, in plaats van zout- 

oplossingen als de bovengenoemde, andere elektrolyten bezigt, zooals verdund 

zwavelzuur en dergelijke, die de elektroden sterk polariseeren. Daarbij onder- 

scheidt Boury de werking bij het begin, die van den vooraf bestaanden toe- 

stand der elektroden afhangt, van de blijvende, die gewoonlijk veel minder 

sterk is en dus allicht door de eerste en de gewone verwarming van het elek- 

trolyt zeer moeielijk waarneembaar wordt gemaakt. 

Op gronden, die hij in zijn opstel uitvoerig ontwikkelt, meent BoUTY dat 

de hier vermelde werkingen door de thermo-elektriciteit moeten worden ver- 

klaard en dus alle overeenkomst hebben met het bekende verschijnsel van 

PELTIER bij den overgang van den elektrischen stroom op de aanrakingsplaats 

van twee verschillende metalen. LN. 

Geleidingsweerstand van gemagnetiseerd en ongemagnetiseerd iĳzer. — 

AUERBACH (Philosophical magazine 5 S. VIII, p. 1) schijnt de door velerle 

tegenstrijdige uitkomsten van vroegere waarnemers zeer zwevende vraag of de 

geleidingsweerstand van ijzeren draden en staven bij het magnetiseeren daarvan 

verandert, en zoo ja, grooter of kleiner wordt, door eene reeks van zeer zorg- 

vuldige proefnemingen tot een eïndbeslissing te hebben gebracht. Hij heeft 

pamelijk waargenomen dat die voor zwakke magnetiseerende krachten verkleind, 

voor sterke daarentegen vergroot wordt door het magnetiseeren. Dit is het 

geval in week ijzer; in staal wordt de weerstand daardoor steeds verminderd, 

somwijlen met 3 pCt. 
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Voor verdere bijzonderheden aangaande zijne uitkomsten en de inrichting 

van zijne proefnemingen moeten wij verwijzen naar de aangegeven bron. 

LN. 

Element van Maiche. — (Lies Mondes L, p. 186). Men zou dit een verbe- 
terde Leclanché kunnen noemen. Zink en een poreuse pot, met stukjes re- 
tortenkool gevuld, te zamen in eene oplossing van chloorammonium gedompeld , 
in deze hoofdzaken toch komen beide elementen overeen. Het verschil ligt 
daarin, dat de kool in Maiche's element is geplatiniseerd en dat de poreuse 
pot, waarin zij bevat is, voor een groot deel boven de oplossing uitsteekt. 

Zij wordt dus, naar des uitvinders bewering, door de dampkringslucht, waar- 
mede zij voortdurend in aanraking is, gedepolariseerd. Bij intermittent gebruik 
of bĳ zeer grooten uitwendigen weerstand moet die polarisatie dan ook zeer 
gering zijn. LN. 

Overbrenging van arbeidsvermogen door den elektrischen stroom. — Als 
een vervolg op hetgeen wij dienaangaande mededeelden in een vorig nommer 

van dit bijblad (zie bl. 91, v. j.) zij hier nog vermeld dat ditzelfde onder- 

werp later behandeld is door Prof. AyRTON in een voordracht voor een vier- 
duizendtal werklieden te Sheffield, Fen uitvoerige verslag van deze voordracht 

vindt men in Nature XX, p. 568, De ruimte is hier veel te beperkt om 

daarvan zelfs een uittreksel te geven dat aan het geheel eenig recht doet weder- 
varen. Daarom beperken wij ons hier tot de vermelding van bovenstaande 

bron en \an het feit dat de spreker in die overbrenging volstrekt geen oeco- 

nomisch bezwaar ziet niet alleen, maar haar zelfs toepasselijk acht op plaat- 
sen, waar geen kracht van stroomend water als eerste motor voorhanden is 

en de eerste beweegkracht dus door een groot stoomwerktuig zou moeten wor- 

den geleverd. 

In het voorbijgaan wees AYRTON nog op de volgende, voor de elektrische ver- 

lichting belangrijke feiten. Dr. sIRMENS heeft in de Albert-Hall te Londen 

dit\licht tegen veel geringeren prijs dan vroeger verkregen, door van enkele 

zeer hoog geplaatste lichtbronnen in plaats van een veel grooter aantal lager 

geplaatste gebruik te maken. En het is bewezen dat, naarmate het magneto- 

elektrisch werktuig, dat den stroom levert, grooter en sterker is, er des te meer 

licht door elke verbruikte paardenkracht wordt voortgebracht. LN. 

Trillingen in zeepbellen. — In eene mededeeling aan de Académie des 
Sciences, zitting van 29 September 11. , heeft DECHARME bericht gegeven van 
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zijne proefnemingen met bellen van de bekende glycerine-vloeistof van PLATEAU, 

die hij met de trillingsbuiken, van aangestreken platen of staven in aanraking 

bracht. Hij vond daarbij de volgende wetten. Om hetzelfde aantal knooplijnen 

te verkrijgen moeten de middellijnen der bellen omgekeerd evenredig zijn met 

de vierkantswortels uit het aantal trillingen. Bij dezelfde middellijnen der bel- 

len is het aantal knooplijnen recht evenredig met die wortels. Bij dezelfde 

trillingsaantallen is dat der knooplijnen evenredig met de middellijnen der 

bellen. LN. 

SCHEIKUNDE. 

Antiseptische werking der zuren. — Bekend is het “dat zuren in het al- 

gemeen de rottende gisting tegengaan. Mejufvrouw NADINA SIEBER heeft dit 

nader onderzocht door in een open kolf 300 cub. centim. nauwkeurig gefil- 

treerde zuren met 50 gram fijn gehakt pankreas of vleesch te brengen en bij 

eene temperatuur van 40°—50' gedurende een week aan zich zelve over te 

laten. Dagelijks werden de aldus bereide vochten mikroskopisch onderzocht: 

De beproefde zuren waren: zoutzuur, zwavelzuur, phosphorzuur, azijnzuur, 

boterzuur, phenol en boorzuur. 

Het bleek dat reeds eene hoeveelheid van 0,5 proc. der eerstgenoemde mi- 

neraalzuren en desgelijks van azijnzuur alle rotting verhinderde. Minder anti- 

septisch werkten boterzuur, melkzuur en boorzuur, van welke beide laatsten 

zelfs 4 proc. onvoldoende waren om de rotting geheel te beletten. Het phe- 

nol, ofschoon iets minder krachtig antiseptisch dan de mineraalzuren , vertoonde 

toch reeds bij een gehalte van 0,5 proc. duidelijk zijne rottingweerende eigen- 

schap. Zonder uitzondering begon de rotting vroeger in de vochten waaraan 

pankreas dan waaraan vleesch was toegevoegd. Dikwijls gebeurde het dat schim- 

mels zich ontwikkelden, terwijl van bacteriën nog geen spoor te zien was. 

(Journ. f. prakt. Chem. 1879, XIX, p. 433). HG. 

GEOLOGIE. 

Eb en vloed in een kolenmijn. — In de onlangs onder water geloopen 

kolenmijn “Fortschritt” in Bohemen heeft een vreemd en tot dusver onverklaard 

verschijnsel plaats, dat door den mijningenieur Dr. BRAUMÜLLER beschreven 

is. In de onderaardsche wateren heeft volgens hem sedert zes maanden een 

regelmatige eb en vloed plaats. Zoowel de Berlijnsche als de Weener akademie 
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van wetenschappen hebben zich de zaak aangetrokken, en men mag derhalve 

verwachten er spoedig meer van te vernemen. (Mature 21 Aug. 1879, p. 400). 

HG. 

Eopteris. — Wij hebben vroeger (bl. 36 vor. jaarg.) gewag gemaakt van de 

geheel onverwachte ontdekking van een soort van varen, in gronden behoorende 

tot het silurisch stelsel, door SAPORTA. Uit een door hem in de Revue scientifique 

van 23 Aug. 1879, geplaatst opstel blijkt, dat er zijn die dat voorwerp houden 

niet voor afkomstig van een plant, maar voor eene boomvormige infiltratie van 

pyriet. In genoemd opstel zoekt hij nu wel is waar deze voorstelling te weer- 

leggen, maar op eene wijze die noopt het bestaan van varens in het silurische 

tijdperk vooralsnog als hoogst onzeker te beschouwen. HG. 

PHYSIOLOGIE. 

Gezichtsscherpte bij elektrisch licht. — De heer HERMANN COHN heeft 

eene reeks van vergelijkende proeven genomen om de scherpte van het gezicht 

bij daglicht, gaslicht en elektrisch licht te bepalen. Daaruit is in het alge- 

meen gebleken: 410 dat bij het tellen van op rijen in bepaalde afstanden ge- 

plaatste punten het elektrisch licht scherper onderscheiding toelaat dan daglicht, 

en 2o dat voor het herkennen van kleuren elektrisch licht nog gunstiger is. 

Zoo werd rood steeds zeer veel verder als rood waargenomen dan bij daglicht ; 

hetzelfde geldt van groen, in iets mindere mate ook van blauw; terwijl het 

verschil van geel zoo groot is, dat de afstand waarop het nog herkenbaar 

is minstens het dubbele bedraagt van dien bij daglicht en meestal nog mer- 

kelijk grooter is, in één geval zelfs het zestigvoudige. (Naturforscher 1819, 

No. 25, uit het Centralblatt für Augenheilkunde, April 1879). HG. 

PLANTKUNDE. 

Nieuwe ziekte der uien. -— De uien (Allium cepa) bij Parijs zijn door 

eene nog niet beschrevene ziekte aangetast, die door MAX CORNU onderzocht 

is. Zij bestaat daarin dat de dikte der schubben en de basis der bladen gevuld 

is met een zwart poeder, dat volgens corNU bestaat uit een enorm getal 

sporen van eene Ustilaginee (Urocystis). CorNu gelooft met rARLOW dat deze 

Ustilaginee (Urocystis cepulae) uit Noord-Amerika afkomstig is. (Compt. 

rendus. Tom. LXXXVIII, pag. 50.) D. L. 

Systematische stelling der Volvocineën. — Sedert de onderzoekingen van 

COHN ‘over de Volvocineën werd vrij algemeen aangenomen dat deze onder 
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de Algen moesten worden gerangschikt. In zijn boek over de Zufusoria fla- 

gellata komt evenwel sTEIN tot het oude gevoelen terug. Hij houdt de Vol- 

vocineën voor dieren; zijn criterium tusschen een Protozoön en een Proto- 

phyton is het gelijktijdig aanwezig zijn van cilien of flagella, van samen- 

trekbare vacuolen en van een kern. E. MAUPAS heeft dat criterium nader 

onderzocht. Wat de cilien enz. betreft, is het bekend dat alle zoosporen er 

van zijn voorzien. De contractiele ruimten zijn door een aantal onderzoekers 

bij de zoosporen van eene menigte algen waargenomen; MAUPAS zelf consta- 

teerde ze bij Microspora floccosa en Stigeoclontum tenue. Ten aanzien van 

den nucleus is men ’t algemeen met STEIN eens; geen waarnemer heeft in 

zoosporen er een kunnen ontdekken, en kortelings neemt STRASBURGER aan 

dat de nucleus van de zoosporen van Ulothrix miet gedurende de zwervende 

levensperiode bestaat. En toch heeft MAUPAS bij de zoosporen van Microspora 

floccosa en van een Oedogonium een duidelijken nucleus waargenomen. Wij 

verwijzen omtrent zijne onderzoekingsmethode naar het oorspronkelijke , en merken 

alleen op, dat hij verzadigd picrocarminaat aanwendde, waardoor de nuclei 

rood gekleurd worden, terwijl de zetmeelachtige lichaampjes, die men bij vele 

Volvocineën nevens den waren nucleus aantreft, daardoor niet gekleurd worden, 

en er dus geen verwarring tusschen deze mogelijk is. (Compt. rend. Tom. 

LXXXVIII, pag. 1274). De L 

DIERKUNDE. 

Hondsdolheid. — Volgens GALTIER kan deze ziekte van den hond op het 

konijn worden overgedragen, en is daarom dat laatste dier een geschikt reactief 

om het al of niet giftig zijn van dierlijke vochten te ontdekken. De dolheid 

van het konijn is overbrengbaar op andere konijnen, de verschijnselen er van 

zijn verlamming en stuipen, en het dier kan van eenige uren tot een, twee 

en zelfs drie dagen na het uitbreken der ziekte blijven leven. De periode van 

incubatie is bij het konijn korter dan bij andere dieren, gemiddeld van 18 

dagen. Overtuigd dat de eenmaal uitgebroken dolheid ongeneeslijk is, maar 

tevens inziende dat een krachtig preventief bijna evenveel waarde heeft als een 

geneesmiddel, heeft GALTIER bij konijnen de hypodermatische injectie van salicyl- 

zuur, gedurende 40 dagen na het vijftigste uur der inënting beproefd, — maar 

zonder vrucht. Hij merkt tevens op, dat het speeksel van een dollen hond, 

van het levend dier verzameld en in water bewaard, nog tot 24 uren later 

werkzaam blijft, ’t geen tot voorzichtigheid bij het ontleden van dolle honden 

moet vermanen. (Compt. rend. Tom. LXXXVIII, pag 444). Dk, 
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Anthrax bij schapen. — A. CHAVEAU vestigt er de aandacht op dat vol- 

gens zijne proefnemingen de inénting van Bacillus anthracis op schapen uit 

Algerië niet gelukte. De vraag is nu of deze immuniteit moet geacht worden 

aan de onderzochte individuën eigen te zijn, of toe te komen aan alle naar 

Frankrijk vervoerde Algerijnsche schapen, en of zij in dit geval aan het ras 

eigen is, of verkregen. Vreemd is het evenwel hem te zien beweren dat 

immuniteit, zoover tot dusver bekend is, steeds is verkregen, en wel ten 

gevolge van eene vroegere besmetting door dezelfde of eene verwante ziekte. 

(Compt. rend. Tom. LXXXVIII, pag. 498.) Dn 

Voortbrenging van elektriciteit door roggen. — In 1865 toonde CH. ROBIN 

aan, dat het elektrisch orgaan van den staart der roggen werkelijk elektriciteit 

ontwikkelt, evenals het orgaan der Torpedo’s en Gymnoti. Kort daarna beves- 

tigde MATrevcor dit. Thans heeft hij een aantal onderzoekingen ingesteld 

met aanwending van den telephoon. Het metaalplaatje aan het eind van den 

eenen draad van dit werktuig wordt op den staart bij de twee staartvinnen 

geplaatst, het andere op het lichaam of aan de basis van den staart; de 

telephoon zelf wordt aan het oor van den onderzoeker gehouden. Op groote 

roggen, geplaatst op een groote glazen plaat, deed elke ontlading een dof 

snerpend geluid hooren, van dien aard als MARAY bij Torpedo’s waarnam. 

Maar bij de roggen is dat geluid veel zwakker, en in evenredigheid met het 

kleinere volume van hun elektrischen toestel. Men kan zeggen dat de sterkte 

van dat geluid bij groote roggen slechts ongeveer een vierde bedraagt van 

dat bij jonge Torpedo's, niet grooter dan de palm van de hand. (Compt. 

rendus. Tom, LXXXVIII, pag. 338). Dti 
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NATUURKUNDE, 

Spectrum van den bliksem. — De heer J. GIBBONS nam in Cornwal 

bijzonder gekleurde spectra van bliksemstralen waar, die hij meent te moeten 

toeschrijven aan de aanwezigheid van koper en andere metalen in de atmos- 

pheer. Werkelijk bevond zich in de richting waarin hij de bliksemstralen zag , 

een smelthuis met een hoogen schoorsteen voor de extractie van zilver uit 

lood- en koperertsen. Ook acht hij het mogelijk dat in een streek, die veel 

metaalertsen bevat, bij opgaanden slag metaaldeelen worden medegevoerd. Zoo 

zouden b. v., volgens eene mededeeling van Dr. MANN, de bliksemstralen in 

Natal bijzonder sterk gekleurd zijn. Indien dit zoo is, dan zouden wellicht 

speetroskopische waarnemingen aan bliksemstralen tot het opsporen van me- 

taalertsen kunnen leiden. (Chem. News, 8 Aug. 1879, p. 64) HG. 

Demonstratie van het theorema van Toricelli. — L. wEBer beschrijft (Carls 

Repertorium, XV, S. 50) een werktuigje dat hiertoe geschikt is en tegelijk 

hoogst eenvoudig van inrichting, waardoor iedereen, die niet in het bezit is 

van een MARIOTTE’sche flesch, zich gemakkelijk zal kunnen helpen, Een glazen, 

overal even wijde buis van omstreeks 15 mM. inwendige middellijn is van 

onderen in een spits uitgetrokken, die in een kleine opening eindigt. Zij wordt 

met die opening naar beneden vertikaal gesteld, na gegradueerd te zijn door 

dwarsstrepen , die op een afstand van 1, 4,9,16, 25 willekeurige eenheden van 

den onderrand verwijderd zijn. Door haar eerst met kwik en daarna met water 

te vullen en den tijd waar te nemen, dien elk dier beide behoeft om van de 

eene deelstreep tot de andere te dalen bij het uitvloeien, kan men aanvoonen 

dat die tijd, dus de uitstroomingssnelheid, onafhankelijk is van de dichtheid 

der uitstroomende vloeistof, en door diezelfde tijdsbepaling voor het zinken der 

2 
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vloeistofoppervlakte van 25 tot 16, van 16 tot 9 enz., bewijst men dat de 

uitstroomingssnelheden met de tweedemachtswortels uit de hoogten evenre- 

dig zijn. LN. 

Synthetisch onderzoek der vokaalklanken. — W.H. PREECE en A. STROH 

hebben dit op een nieuwe manier bewerkstelligd, die zich van de vroegere 

van HELMHOLTZ onderscheidt door de grootere nauwkeurigheid, die zij oplevert 

bij het meten der intensiteit van de componenten (Proc. Royal Society , XXVIII, 

p. 358 en daaruit Beblätter zu Wiedemann's Annalen, II, S. 781). Voor 

bijzonderheden aangaande de inrichting der beide daartoe gebruikte werktuigen 

naar bovenstaande bronnen, vooral naar de eerste, verwijzend, stippen wij aan- 

gaande de werking daarvan hier slechts het volgende aan. 

Het eerste veroorlooft om een reeks van heen- en wedergangsbewegingen 

(trillingen) op zuiver mechanische wijze voort te brengen en te verbinden, zoo , 

dat het trillingsgetal en de amplitude voor elk vooraf nauwkeurig bekend is, 

en deze gezamenlijk over te brengen op één schrijfstift, die den ontstaanden 

trillingsvorm opteekent op eene papierreep, welke in eene richting, loodrecht 

op die der trillingen, wordt voortbewogen. 

Het tweede brengt op dezelfde wijze dezelfde willekeurig te kiezen trillings- 

verbindingen voort en gezamenlijk over op een veerkrachtige plaat van eboniet. 

Deze geeft daardoor een hoorbaren toon met de klank oe, als de grondtoon 

alleen werkt of althans vele malen sterker is dan eenige boventoon. De lange 

o wordt gehoord, als daarbij de twee of drie eerste boventonen worden voort- 

gebracht, de korte o (als in bol), als bij deze ook nog de vierde, vijfde en 

zesde klinken, a als deze drie laatsten het sterkst zijn, e en # als o en oe 

worden voortgebracht met nog andere zeer sterke en vrij hooge boventonen. 

De uitkomsten, door i1TELMHOLTZ langs geheel anderen weg verkregen , worden 

hierdoor dus over het geheel volkomen bevestigd. 

LN. 

Smeltpunt van sommige minst smeltbare metalen. — Vrouun heeft die op 
nieuw bepaald en aan de Académie des Sciences , in hare zitting van 27 Oct. Il.» 

opgegeven als volgt. 

Zilver …r re DRAC, Palladinansanare tits 1500° C. 

Goud. vend Waes Platina satie walk’: 17AD ren 

Koper …, vera on Iwidinm, moatte bte d95 OR 

LN, 
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Chloorcalcium-element. — In dezelfde zitting beschreef JAMIN het galvanisch 

element met chloorcalcium van ALFRED NIAUDET. De vaste geleiders daarvan 

zijn dezelfde als die der Leclanché-elementen, t. w. kool door fragmenten van 

dezelfde stof omringd in een poreusen pot, en zink daarbuiten. Bij dit laatste 

wordt eene oplossing van keukenzout en in den pot eene van chloorcalcium 

gegoten, met eene hoeveelheid, van dit zelfde zout in vasten toestand. De elek- 

tromotorische kracht van zulk een element bedraagt 1,6 voet, nadat het een 

aantal maanden aan zich zelf was overgelaten geweest nog 1,5. De chloriden 

namelijk tasten, als het element ongesloten is, het zink volstrekt niet aan. 

LN. 

Spankracht der dampen van zoutoplossingen. — HE. PAUCHON heeft die 

spankracht bij temperaturen tusschen 0° en 50° C. met zorg gemeten voor 

oplossingen van een aantal verschillende zouten van verschillende graden van 

concentratie en zijne uitkomsten aan de Académie des Sciences meegedeeld in 

hare zitting van 3 November 1879. Deze zijn het opmerkelijkst met betrek- 

king tot den invloed van den concentratiegraad der oplossing. Terwijl bij de 

“ oplossingen van een aantal zouten, zooals die van natrium- en kaliumchloried 

en van kaliumsulfaat en nitraat de spankracht der dampen bij dezelfde tem- 

peratuur met de hoeveelheid opgelost zout toeneemt, vermindert zij integen- 

deel daardoor bij die van andere zouten, b.v. bij de oplossingen van het sulfaat 

en nitraat van natrium. Dit alles blijkt het duidelijkst als de oplossingen niet 

ver van het verzadigingspunt verwijderd zijn. LN. 

Elektrocapillair-thermometer. — B. prBRUN beschrijft deze in een nota, 

gericht aan de Académie des Sciences, in hare zitting van 3 November 11, 

als volgt. Het is een gewone glazen thermometer, gevuld met gezuurd water, 

dat in de buis afgebroken is door een aantal kleine kwikkolommetjes. In het 

onderste en in het bovenste van deze is een platinadraad gedompeld, die buiten 

de buis uitkomt en met een gevoeligen rheoskoop verbonden wordt. Zoodra 

nu, bij verwarming, door de uitzetting van het vocht in het reservoir , die kwik- 

kolommetjes naar boven gedreven worden, zal de vorm van hunne menisken 

daardoor veranderen en dus in de keten, waarvan zij een deel uitmaken, een 

elektrischen stroom ontstaan, die door den rheoskoop zichtbaar en meetbaar 

is. Een verkoeling zal evenzeer een stroom, maar in tegenovergestelde rich- 

ting doen ontstaan. * 

Hoe deze inrichting als thermometer dienen kan, is niet recht duidelijk. Wel 



12 WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 

is het te begrijpen hoe zij als thermoskoop kan worden gebruikt en dat zij 

daartoe de door den uitvinder aangewezen voordeelen bezit van eene groote 

gevoeligheid en van de waarneembaarheid harer aanwijzingen op een wille- 

keurigen afstand van de plaats van onderzoek. LN. 

SCHEIKUNDE. 

Characine. — Deze naam is door den heer Dr. T‚ L. PHIPSON gegeven 

aan eene door hem ontdekte stof, die de oorzaak is van den eigendomlijken 

reuk dien het water heeft waarin vele lagere Algen, als Vaucheria, Palmella, 

Oscillatoria , Nostoc en ook Chara groeien. De characine is een soort van 

kamferachtige zelfstandigheid, die zich gedurende het leven dezer planten vormt 

en ook wel daaruit naar buiten treedt en dan als een zeer dun vliesje zich 

over het water uitbreidt. Om haar uit de genoemde planten te verkrijgen kan 

men tweederlei wegen inslaan. Men laat de planten in een gesloten buis met 

alkohol uittrekken, voegt er dan een ruime hoeveelheid water bij, giet het 

bovendrijvende vocht af en schudt dit met ether, waarin zich de characine 

oplost. Laat men vervolgens den ether verdampen, dan blijft de characine 

als eene vetachtige stof achter, die een sterken moerasreuk heert. Zijis niet 

verzeepbaar met potasch, lichter dan water en verdwijnt langzaam aan de 

lucht. In alkohol en ether is zij oplosbaar, bijna niet in water. 

Eene betere wijze om de characine te bereiden is de volgende. Men laat 

de planten vooraf aan de lucht drogen. De gedroogde planten worden dan 

in een schaal met water overgegoten en met een glasplaat overdekt. Na zes- 

endertig uren heeft zich een laagje characine aan de oppervlakte van het 

water afgescheiden, dat men vervolgens door schudding met ether en uitdam- 

ping van dezen isoleert. Het achterblijvende produkt is dan geheel wit, zalf- 

achtig. Een nader onderzoek, wanneer van deze stof eene voldoende hoeveel- 

heid verkregen is, zal moeten leeren welke haar ware aard is. (Chem. News, 

22 Aug. 1879, p. 86). HG. 

Samengesteldheid der elementen. —- Men weet dat NORMAN LOCKYER uit 

zijne spectroskopische onderzoekingen tot samengesteldheid der elementen be- 

sloten heeft. In verband daarmede deelt hij thans het volgende mede. Met 

zorg gedistilleerd metallisch sodium, gecondenseerd in een capillair-buisje, 

gaf, na gebracht te zijn in een retort en verhit in een sprengel-luchtledig, 

twintig maal zijn volume aan hydrogenium af. Phosphorus, zorgvuldig ge- 
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droogd en aan dezelfde bewerking onderworpen, gaf 70 volumen af, dat groo- 

tendeels uit hydrogenium bleek te bestaan. Ofschoon het eenige phosphorus- 

strepen gaf, was dit gas niet PH., daar het geen werking had op eene 

oplossing van zwavelzuur-koper. Magnesium, zorgvuldig gezuiverd, gaf een 

prachtige reeks van kleur-verschijnsels. Eerst verschenen de hydrogenium-strepen , 

dan de D-streep, — niet echter de sodium-streep, want de gewone streep 

ontbrak — en ten slotte de groene magnesium-streep. Daarop vertoonden 

zich, bij nog hoogere temperatuur, mengsels van al deze strepen, met de 

blauwe streep, waarbij de D-streep altijd het schitterendst was. Bij deze 

proef werden slechts 2 volumina hydrogenium verzameld. Van jodium en 

arsenicum werd geenêrlei gas verkregen. Indium gaf in het luchtledige hy- 

drogenium af reeds voor de verhitting, en lithium gaf niet minder dan 4100 

volumina hydrogenium. De omstandigheden, waaronder deze proeven genomen 

zijn, waren altijd dezelfde, alleen de stoffen wisselden. (Chem. News, 3 

Sept. 1879.) HG. 

MINERALOGTIE. 

Oorsprong van den cinnaber. — Terwijl vroegere geologen den oorsprong 

der mineraal-aders veelal door sublimatie in reeds bestaande spleten verklaar- 

den, is het in den laatsten tijd meer en meer gebleken dat hun ontstaan 

ook verklaard kan worden door metamorphisme van het omringend gesteente 

en inzonderheid door den invloed van zwavel-alkaliën en koolzure zouten 

daarop. Voor de kwikzilver-ertsen scheen dit echter moeielijk aantenemen, 

deels omdat zij zoo gemakkelijk vervluchtigd worden, deels omdat zij in na- 

tuurlijk voorkomende reagentien moeielijk oplosbaar zijn De heers. B. CHRISTY 

komt echter, na de bekende geologische feiten aan eene nauwkeurige discussie 

onderworpen en ook eenige proeven genomen te. hebben, tot het besluit dat 

ook de kwikzilver-ertsen, bepaaldelijk de cinnaber, zich langs den natten 

weg kunnen gevormd hebben. Hij bevond o,a. dat amorph zwavelkwikzilver 

en mineraal water, waarin dubbel koolzure soda en zwavelwaterstof voorkwam , 

bij eene temperatuur van 180° en eene drukking van 140 tot 150 pond 

per quadraat-duim, zich daarin oploste en bij bekoeling zich als cinnaber 

daaruit afzette. (Americ. Journal, Juni 1879, p. 453). HG. 

PHYSIOLOGIE. 

Kleurenblindheid onder de negers. — Dr. SwAN N. BROMET te Washing- 

ton heeft onlangs een onderzoek in het werk gesteld, ten einde uittemaken 
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of de negers in de Vereenigde Staten evenzeer als de blanken aan kleuren- 

blindheid lijden. Hij heeft 3050 kinderen van kleurlingen!, 1959 jongens en 

1691 meisjes, die de openbare scholen in het district Columbia bezoeken, 

geëxamineerd volgens de methode van Prof. HOLINGSER te Upsala. Onder de 

geëxamineerden waren 22 jongens, d.i. 1,6 proc, en 2 meisjes, d.i. 0,11 

proe. die kleurenblind waren. 

Onder omstreeks 40,000 op kleurenblindheid onderzochte blanken is deze 

aangetroffen bij 5 proc. der mannen en 0,26 proc. der vrouwen. Het schijnt 

derhalve dat de negers in merkelijk geringer mate aan kleurenblindheid lijden 

dan de blanken. (Nature, 25 May 1879, p. 89). HG. 

DIERKUNDE. 

Homocercie en Heterocercie. — Men weet dat 1. AGAssIz en Cc, voer uit 

de vergelijking der vroeger geleefd hebbende visschen met diegene welke thans 

leven, hebben afgeleid dat de veranderingen in de gedaante der staartvin, die 

gedurende het embryonale leven plaats grijpen, als het ware de herhaling zijn 

van dergelijke veranderingen die de gedaante der staartvin bij de elkander 

opgevolgd hebbende generatien van visschen gedurende hun bestaan op aarde 

hebben ondergaan. Tegen deze voorstelling zijn bezwaren gemaakt door P. J. VAN 

BENEDEN €en HUXLEY. De zoon van L. AGASSIZ, A. AGASSIZ, heeft dit onder- 

werp op nieuw opgevat en door een uitvoerig onderzoek deels aan zich ont- 

wikkelende Teleostiers, vooral Pleuronecten, deels aan visschen die in de devo- 

nische periode geleefd hebben, aangetoond dat het parallelisme tusschen em- 

bryonale vormen en zich in den tijd opvolgende soorten ten opzichte van het 

maaksel der staartvin, zelfs nog grooter is dan het door zijn vader was voor- 

gesteld. (Proc. Amer. Acad. of Arts a. Sciences; Vol. XIII, Oct. 1817, 

uitvoerig uittreksel in Arch. n. Sc. phys. et natur. 15 Mars 1878, p. 368). 

HG. 

Proeven op het zenuwstelsel der Crustaceën. -— Dr. EMILE YUNG, te 

Genève, heeft eene reeks van proeven gedaan tot het onderzoek der functien 

van het zenuwstelsel bij verschillende Crustaceën : Homarus, Palaemon , Por- 

tunus puber, Cancer moenas. Die onderzoekingen hebben vooral ten doel 

gehad 1’ de werking van onderscheidene vergiften na te gaan,en 2" de func- 

tien der verschillende ganglien en van hunne deelen te bestudeeren. 

Wat de werking van curare, strychnine, atropine, digitaline en nicotine 
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betreft, zoo vond vuna genoeg overeenkomst met den bekenden invloed dier 

vergiften op gewervelde dieren, om daaruit in het algemeen afteleiden, dat 

er in hoofdpunten gelijkheid ten dien aanzien bestaat in de eigenschappen 

van het zenuwstelsel der Crustaceën en van dat der Vertebraten. 

Zonder in eene nadere vermelding te treden van de uitkomsten die de 

proefnemingen op de onderscheidene afdeelingen van het zenuwstelsel hebben 

opgeleverd, stippen wij hier aan, dat het aan YUNG niet gelukt is de vroe- 

gere waarnemingen van NEWPORT, VALENTIN e.a. te bevestigen, die name- 

lijk meenden aangetoond te hebben dat, evenals bij de Vertebraten, zoo 

ook bij de Arthrozeën gevoelszenuwen en bewegingszenuwen elk hare eigene 

wortels hebben. Integendeel, uit zijne proeve leidt vuna af: dat de centripetale 

en centrifugale zenuwelementen in de buikzenuwketen der Crustaceën in dier 

voege gemengd zijn, dat het niet mogelijk is daaraan een bewegingsstreek 

en een gevoelsstreek te onderscheiden. (Bibl. univ. Archives, 15 Aout 1879, 

p. 137). HG. 

Eene door den passaatwind ver verbreide spinsoort. — De heer H.C. Mm. 

cook heeft in de Verhandelingen der Akademie van Philadelphia van het 

vorige jaar de aandacht gevestigd op eene soort van spin, Olios of Sarotes 

venatorius L. (regius FABR.), die verbreid is over Zuid-Amerika, een groot 

deel van Afrika, Indië, Australië en de Polynesische eilanden. Al hare vind- 

plaatsen zijn gelegen in de streek der noordelijke of zuidelijke passaat-winden. 

Daar nu deze spin tot diegene behoort die op eigen gesponnen draden zich 

in de lucht kunnen verheffen en door den wind medegevoerd worden , zoo 

acht c. het waarschijnlijk dat hare verspreiding over een zoo uitgestrekt geo- 

graphisch gebied aan de passaat-winden moet worden toegeschreven. 

HG. 

Een nieuwe fossile aap. — De heer THEOBALDT, lid der geologische com- 

missie voor Indië, heeft in de Siwalik-rotsen (Punjaub) het skelet van een 

anthropomorphe aap ontdekt. Het was een wijfje, dat de grootte van een gorilla 

of van een orang-oetan moet, geëvenaard hebben. De naam van Palacopithecus 

is er voor voorgesteld (La Nature, 14 Juin. 1879, p. 30). 

Vangst der Zalmforellen door Reigers. — De heer Noury van Elbeuf 

deelde in de vergadering der vereenigde geleerde genootschappen der departe- 

menten, gehouden te Parijs den 16 —19 April 1879, de volgende opmerkelijke 

waarneming mede omtrent de wijze waarop de reigers, staande in de rivier, 
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hunne prooi, die aldaar vooral uit visschen en wel zalmforellen bestaat, weten 

machtig te worden. Hij zag, dat deze vogels, ofschoon stilstaande, van tijd 

tot tijd zonderlinge bewegingen maakten; daarbij bewogen zij hunne dijen 

heen en weder, lichtten den staart op en dompelden hunne borst in het water. 

Weldra naderde dan een troepje forellen, die dan door den reiger gegrepen 

en verslonden werden. Het was alsof de vogel een soort van noodlottige aan- 

trekkingskracht op de visschen uitoefende. Bij nader onderzoek bleek het den 

heer NOURY, dat er bij den reiger aan de borst en in de bekkenstreek , tus- 

schen de huid en de huidspier groote vetklompen worden aangetroffen, en dat 

daar ter plaatse kleine openingen zijn bij de inplanting der vederen, waar- 

door het vet naar buiten in het water wordt geperst. Daar stolt het en ver- 

goont zich dan als een wit poeder, dat een zeer onaangenamen reuk verbreidt. 

Voor de zalmforellen heeft het echter niets onaangenaams. Integendeel, zij 

zwemmen er op toe en slobberen het gaarne op. Indien men de borst van een 

reiger in een zalmfuik plaats, dan duurt het niet lang of deze is vol visschen 

(La Nature, 14 Juni 1879, p. 28.) HG. 

VERSCHEIDENHEDEN. 

Reiniging van kwikzilver. — J. W. BrüEL beveelt daartoe (Chemische Be- 

richte, XII S. 204, en daaruit Besblätter zu Wiedemann's Annalen III, S. 778) 

een oplossing aan van 5 grammen dubbel chroomzuurkalium in een liter water, 

met eenige kubiek centimeters zwavelzuur vermengd. Het kwikzilver wordt met 

een ongeveer gelijk volume van die oplossing zoolang geschud, totdat het zich 

aanvankelijk vormende roode poeder verdwenen en de oplossing zuiver groen 

gekleurd is. Daarna wordt het metaal door schudden met een ruime hoeveel- 

heid water afgewasschen en dan (op de oude manier door schudden met droge 

tabak, Reft) gedroogd. Een eens of tweemaal herhalen van deze bewerking moet 

toereikend zijn om kwikzilver , zelfs als het door bijgemengde metalen bijna tot een 

brei is geworden , volkomen te zuiveren. LN. 
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STERREKUNDE. 

Roode vlek op Jupiter. — Den 8sten September jl. nam de heer TH. BRE- 

DICHIN voor het eerst op het zuidelijk halfrond van Jupiter een langwerpige 

vlek waar van zeer levendige roode kleur. Deze waarnemingen werden in vol- 

gende nachten voortgezet. De lengte der vlek bedraagt 16°, haar breedte 4”, 

en haar afstand van den aequator 9”. Zij is omgeven van witte, zeer glan- 

zende fakkels, die het sterkst zijn aan haar zuidelijken rand. De omloopstijd 

der vlek bedraagt 9 uren 56 minuten middelbaren tijd. Daarop heeft de heer 

G. LOHSE medegedeeld, dat ook hij die vlek reeds op den 5den Juni heeft 

gezien. Nadere waarnemingen zullen moeten leeren wat de eigenlijke aard dezer 

vlek is, waarvan men in elk geval wel mag aannemen dat zij slechts een 

tijdelijk verschijnsel is. HG. 

NATUURKUNDE. 

Verhoudingen tusschen smeltpunt, uitzetting en kookpunt. — enige 

merkwaardige verhoudingen zijn tusschen deze warmte-verschijnselen ontdekt. 

De heer DE HAN te Brussel vond dat bij metalen, die tot dezelfde natuur- 

lijke groep behooren, het produkt van den coëfficient van uitzetting met de 

absolute smeltings-temperatuur een standvastige hoeveelheid is. Voorts heeft 

hij in een pas aan de Brusselsche Akademie ingediende verhandeling onder- 

zocht, hoe de uitzettings-coëfficient van water verschilt met den aard en de 

hoeveelheid van daarin opgeloste stoffen. Hij heeft aangetoond, dat er een 

3 
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opmerkelijke betrekking bestaat tusschen de uitzettings-coëfficienten van orga- 

nische vloeistoffen, behoorende tot dezelfde homologe reeks en hare kook- 

punten; het produkt van beiden is een vast getal. 

Ook Prcrer te Genève heeft eenige dergelijke onderzoekingen gedaan. Voor- 

eerst heeft hij aangetoond, dat temperatuur voorgesteld wordt door de lengte 

der warmtetrillingen van eene zelfstandigheid; in de tweede plaats dat de 

smelt-temperaturen van vaste lichamen beantwoorden aan gelijke trillings-leng- 

ten, en ten derde dat derhalve de produkten van de trillings-lengten met de 

smelt-temperaturen bij alle vaste lichamen gelijk moeten zijn. Daar de tril- 

lings-lengten der moleculen gemeten worden door den uitzettings-coëfficient , 

zoo is de uitkomst dezelfde als die door Dr HAN verkregen, welke thans ook 

tot vloeistoffen is uitgestrekt (Nature, 18 Sept. 1879, p. 482). 

HG. 

Brekingsindex van tet een vloeistof verdichte gassen. — De heer 1. BLEEK- 

RODE heeft de bepaling daarvan op eene zinrijke wijze, door middel van het 

mikroskoop beproefd. De kleine daartoe dienende toestel is in hoofdzaak zoo 

ingericht, dat het tot een vloeistof samengeperste gas, tusschen paralelle glas- 

vlakten besloten, boven het een of ander proefvoorwerp wordt geplaatst, dat 

men vooraf scherp met het mikroskoop heeft ingesteld. De verandering die 

daarna de instelling moet ondergaan, om het voorwerp wederom scherp zicht- 

baar te maken, wordt dan met een focimeter gemeten. Noemt men nu deze 

verandering, d. i, den afstand tusschen de eerste en de tweede instelling D, 

de dikte der vloeistoflaag d, en den brekingsindex N, dan is (bij benadering) 

D 

Dd 
Natuurlijk moet eene correctie voor de dikte der glasplaatjes worden aan- 

IN 

gebracht. 

Op deze wijze vond hij gemiddeld: 

Voor eyan, zonlicht, bij 13° C., N = 1,325 

be stvaatriumliehts sturen nin oei t,825 

‚‚ koolzuur, zonlicht, 18,5°, „== 1,168 

ss „srvomabriamlicht;,, 4901, so 1,168 

‚‚ ammoniak, zonlicht,, 17,5®,, „ = 1,314 

Hij stelt zich voor. deze bepalingen ook tot de overige verdichtbare gassen 

uit te breiden. (Ann. d. Phys. u. Chemie, 1819, Bd. VIII, p. 406). 

HG, 
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Destillatie der vloeistoffen door statische elektriciteit. Onder dezen titel 

geeft GERNEZ (Journal de physique VIII p. 361) eene beschrijving van een 

proevenreeks, waarbij — dit in het voorbijgaan opgemerkt — van “‘destil- 

latie” in den gewonen zin volstrekt geen sprake is en wat hij waarneemt 

wordt voortgebracht door elektriciteit in beweging en dus in de verte aan 

geen “elektrostatische” werkingen kan worden gedacht. Gelukkig dat zijn uit- 

komsten belangrijk genoeg zijn om zijn titel te doen vergeten. 

Zijne proefnemingen komen op het volgende neder. In de beide armen van 

een U-vormige glazen buis, die met de bocht naar boven vertikaal is ge- 

plaatst, is water gegoten dat ze tot op eenige centimeters afstand van die 

bocht vult. Beide armen zijn van onderen gesloten en van een platinadraad 

voorzien, die van buiten af tot in het vocht reikt. Brengt men elk dezer 

draden in verband met een der conductoren van eene Holtz-elektriseermachine 

en deze in werking, dan ziet men langzamerhand het water in. den eenen 

arm verminderen en in den anderen evenveel vermeerderen. Het wordt dus 

overgebracht en wel altijd in de richting van de positive naar de negative 

elektrode. 

Het blijkt duidelijk dat GERNrz in het begin heeft gemeend hier een be- 

wijs voor zich te hebben van den invloed der E op de verdamping en dus 

een verschijnsel van ware destillatie. Daarom beveelt hij ook aan de lucht 

boven het vocht door het vooraf doen koken daarvan en daarna afsluiting der 

ruimte, of met behulp der luchtpomp aanmerkelijk te verdunnen. Maar hoe 

verder hij komt in de proefnemingen, hoe meer onwezenlijk deze verdunning 

blijkt en hoe meer het duidelijk wordt dat de verdamping, zoo al eenig , dan 

toch slechts een hoogst gering aandeel heeft aan het verschijnsel. Voor nadere 

bijzonderheden naar de aangegeven bron verwijzend, stippen wij alleen nog 

aan, dat wanneer de wanden der buis boven het water, door bedekking met 

een vetlaag of op eenige andere wijze, in een toestand worden gebracht, 

waarbij zij door de over te brengen vloeistof niet worden bevochtigd, het ge- 

heele transport ophoudt of althans onmerkbaar wordt. 

Het is dus die dunne vochtlaag tegen den wand der buis, die zich van het 

eene deel der vloeistof naar het andere uitstrekt, welke voortbewogen wordt 

door den elektrischen stroom en zoo het transport teweegbrengt. Zoo opgevat, 

wordt het verschijnsel geheel overeenkomstig met de bekende proef van PORRET 

(elektrische overbrenging van vloeistoffen door poreuse wanden heen) en in 

vorm nog meer met de wijziging, die QUINCKE daaraan heeft gegeven. Geheel 

overeenkomstig met de voor het eerstgenoemde verschijnsel bekende wetten, 

vond ook GERNEZ dat er in denzelfden tijd en onder overigens gelijke om- 
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standigheden des te meer vocht werd overgevoerd, naarmate dit vocht slech- 

ter geleider is. 

EN. 

Omkeering der spectraalstrepen van metalen. — Lverne en DEwAR hebben 

zich meer dan een jaar lang met dit onderwerp bezig gehouden en hunne 

uitkomsten bekend gemaakt in de reeks van mededeelingen aan de Royal 

Society, welke achtereenvolgens in de deelen XXVII en XXVIII der procee- 

dings zijn opgenomen. Het Jowrnal de physique, VIII p. 385, bevat van 

dit alles een uitvoerig uittreksel. Hier kunnen wij dienaangaande alleen mede- 

deelen dat het aan bovengenoemde geleerden is gelukt, vooral door aanwending 

van hoogere temperaturen dan hunne voorgangers, om van een ongelijk veel 

grooter aantal spectraalstrepen de omkeering te verkrijgen en dat die strepen 

ook in dit opzicht een merkwaardige overeenstemming vertoonen met hunne 

aequivalenten in de chromospheer der zon. LN. 

Voortplantingsnelheid van het licht. — A. A. MICHELSON heeft die op 

nieuw bepaald naar FOUCAULT's methode met den snel draaienden spiegel, en 

zijne handelwijze en uitkomsten zeer uitvoerig beschreven in eene mededeeling 

aan de American association. (Nature XXI, p. 96 en 120). Hij vindt die 

in zeer goede overeenstemming met de oorspronkelijke uitkomst van FOUCAULT 

zelven en met de latere, door coRNU met het getande rad van FIZEAU ver- 

kregen, in het luchtledige gelijk 299828 kilometers in de seconde. 

LN. 

SCHEIKUNDE. 

Stollingspunt van het bromium. — De temperatuur, waarbij het bromium 

vast wordt, was nog niet met afdoende zekerheid bepaald. Terwijl REGNAULT 

daarvoor —7,32°® had gevonden, heeft rreBia haar op —25® gesteld. De 

heer JULIUS PHILIPP heeft nu, met inachtneming van velerlei voorzorgen eene 

nieuwe bepaling verricht, en het in den handel voorkomende bromium vooraf 

zorgvuldig gezuiverd. Toen bleek hem dat het stollingspunt tusschen —7,2® 

en 7,3’ gelegen is. Van eene vertraging der stolling door zoogenaamde over- 

smelting kon hij niets bespeuren. De aanwezigheid eener geringe hoeveelheid 

jodium had geen invloed. Daarentegen daalde het stollingspunt door inge- 

mengd chlorium tot —15’. (Bericht. d, d. Chem. Ges. XII, p. 1424). 

HG. 
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Samengesteldheid van phosphorus. — Een brief van N. LOCKYER aan DUMAS 

behelst het volgende: “Ik hoop dat de volgende proeven voldoende zullen 

zijn om den samengestelden aard van den phosphorus te doen vaststellen ; 

1°. Phosphorus, met koper in een buis verhit, geeft een gas, dat het spec- 

trum van hydrogenium zeer schitterend vertoont. 2°. Phosphorus alleen , verhit 

in eene buis, die luchtledig is gemaakt door den toestel van SPRENGEL, geeft 

niets. 3°. Phosphorus aan de negative pool in een dergelijke buis, geeft zeer 

overvloedig een gas, dat het spectrum van hydrogenium vertoont, maar dat 

niet Ph H? is. (Compt. rend. Tom, LXXXIX. pag. 514.) D. L. 

GEOLOGIE. 

Pseudo-geologie. — Als eene curiositeit op het gebied der geologische litera- 

tuur mag genoemd worden het pas verschenen boek van Dr. OTTO HAHN, te 

Reutlingen, getiteld: Die Urzelle. De schrijver tracht eene omwenteling in de 

geologie te weeg te brengen door te leeren dat zulke gesteenten als graniet, 

gneis , serpentijn, basalt, sommige zandsteenen, meteoriten en zelfs meteorisch 

ijzer bestaan uit veranderde plantenstoffen. En zijne veronderstelde organismen 

zijn volstrekt niet altijd mikroskopisch. In een stuk Carrarisch marmer b.v. 

vindt hij de overblijfselen van eene meer dan een meter lange plant, en hij 

geeft aan die plant den naam van Marmora Darwini. In andere gedeelten van 

datzelfde marmer ontdekt hij ook sporen van plantaardige structuur; hij besluit 

dan ook dat “der ganze Marmor ist nichts als Pflanze!” D. L. 

Vorming van het diluvium. — Terwijl de Noordsche geologen geneigd zijn 

de diluviale vorming, die een groot deel van midden-Europa overdekt, alleen 

door de gletschertheorie te verklaren, zijn de meeste duitsche geologen van 

meening, dat die vorming aan drijvende ijsbergen moet worden toegeschreven. 

Tegen beide uitsluitende theorieën zijn gewichtige bezwaren in te brengen. 

Thans heeft de heer G. BERENDT eene bemiddelende voorstelling gegeven in 

het Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft, Bd. XXXI p. 1, 

waarvan een tamelijk uitvoerig uittreksel verschenen is in Der Naturforscher , 

1879, no. 37. Wij maken daarvan hier gewag, omdat daarin veel voorkomt, 

dat ook voor de geologie van ons vaderland van gewicht is. 

HG. 

Periodische bewegingen van den grond. — Prof. PLANTAMOUR te Genève heeft 

aan de Académie des sciences in hare zitting van 1 December Il. medegedeeld , dat 
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hij nu sedert een jaar geregelde en aanhoudende waarnemingen heeft gedaan 

over de veranderingen, die onwrikbaar op den grond van een kelder beves- 

tigde verbeterde luchtbelwaterpassen in den stand van den bodem aantoonden. 

Het blijkt daaruit dat er afwisselende rijzingen en dalingen van den grond 

plaats grijpen, die waarschijnlijk met de temperatuur samenhangen. 

LN. 

DIERKUNDE, 

Invloed van het licht op de ontwikkeling der infusoria. — In de zitting 

van 1 December Il. der Acudemie des sciences heeft sERRANO FATIGATTI de 

uitkomsten medegedeeld van zijn onderzoek aangaande den invloed van ver- 

schillend gekleurd licht op de ontwikkeling van lagere organismen. Deze zijn 

kortelijk de volgende. Violet licht bevordert en groen licht vertraagt die ont- 

wikkeling. Kleine hoopjes daarvan, in gedestilleerd water geplaatst, sterven 

in violet licht in veel korteren tijd dan wanneer zij door eenig ander licht 

worden bestraald. In het eerste licht ontwikkelen zij in denzelfden tijd meer 

en in groen licht minder koolzuur, dan in wit licht, 

LN. 

Geluids-organen bij visschen. — De heer SÖRENSEN heeft gedurende een 

verblijf in Zuid-Amerika eenige geluid-makende visschen uit de familie der 

Siluroiden en der Characinen onderzocht en bevonden dat het voornamelijk 

de zwemblaas is die bij hen als geluidsorgaan moet worden beschouwd. Vooral 

bij de soorten der tot eerstgenoemde familie behoorende geslachten Platystoma 

en Pseudaroides is de zwemblaas sterk ontwikkeld en door een overlangsch 

tusschenschot en verscheidene dwarsschotten in een aantal kamers verdeeld, 

die echter allen met elkander gemeenschap hebben. Bij Doras heeft de zwem- 

blaas talrijke aanhangsels, die ook door onvolkomen tusschenschotten in kamer- 

tjes verdeeld zijn. Bij al deze visschen zijn de dwarse uitsteeksels der twee 

of drie voorste wervels met elkander en met het achterste gedeelte des sche- 

dels verbonden. Zij hebben de gedaante van krachtige veeren, die tegen de 

zwemblaas aanliggen. Door spieren kan de zwemblaas achter- en voorwaarts 

worden getrokken, en daarbij wordt de lucht in de zwemblaas van de eene 

kamer in de andere gedreven, terwijl de hoogte van den toon afhangt van 

het getal trillingen der beenige veerende stukken. 

De heer SÖRENSEN stelt zich voor zijne waarnemingen uitvoerig mede te 
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deelen in het Naturhistorisk Tidsskrift van Kopenhagen. (Compt, rendus, 

19 Mai 1879, p. 1042). HG. 

Stylasteridae. — Voor eenige jaren kondigde Agassiz aan, dat de Mille- 

poridae niet onder de Anthoaide maar onder de Hydroidea moesten gerang- 

schikt worden. Het is thans, dank zij de uitvoerige onderzoekingen van MOSELEY 

gedurende zijne reis met de CHALLENGER, gebleken, dat nog eene andere familie 

van steenkoralen , namelijk de Stylasteridae, tot de Hydroidea moet gebracht 

worden. Zijne verhandeling over dit onderwerp is verschenen in de Philoso- 

phical Transactions, en een uittreksel daarvan in Nature, 7 Augustus 

1879, p. 339. Hij vereenigt beide familien in eene onderorde, die hij AZydro- 

corallinae noemt. HG. 

Archaeopteryx. —— Voor eenige jaren wekte zeer de aandacht de ontdekking 

in den lithographischen steen van Solenhofen van een van vederen voorzien 

dier, dat in sommige opzichten nog de karakters van een reptiel vertoonde. 

Aan’ dit voorwerp, dat vooreen groote som (naar ik meen 600 pond St.) voor 

het Britsch Museum is aangekocht, ontbraken eenige deelen, bepaaldelijk de 

kop, zoodat OWEN in zijne uitvoerige beschrijving van dit voorwerp, waaraan 

V. MEYER den naam van Archaeopteryo lithograplwcus had gegeven, welken 

naam OWEN veranderde in dien van Archaeopteryx macrourus, omtrent 

sommige bijzonderheden van het maaksel des skelets in het onzekere bleef. 

Later is het aan Dr. HAEBERLEIN te Pappenheim gelukt een tweede exem- 

plaar dat in denzelfden Solenhofenschen steen gevonden was, machtig te 

worden, en men mocht de hoop koesteren, dat hieraan eenige der nog over- 

gebleven twijfelingen zouden kunnen worden opgelost. Die hoop is intusschen 

tot dusver niet verwezenlijkt. Dr. HAEBERLEIN eischte voor eene verzameling 

van Solenhofensche fossielen, waarvan het nieuwe exemplaar van Archaeopteryx 

het voornaamste sieraad uitmaakte, eene som van 36.000 mark. Daar- 

voor zoude het Freie Deutsche Hochstift te Frankfort, volgens eene overeen- 

komst met den directeur, den heer VOLGER, eigenaar van dit zeldzaam voor- 

werp worden, Doch die overeenkomst stuitte af op den onwil van de duitsche 

regeering om zooveel geld voor den aankoop van één fossiel te besteden. Later 

bood de heer HAEBERLEIN zijnen schat aan het museum van Genève aan voor 

den zeer verminderden prijs van 26000 mark; maar ook die prijs was veel 

te hoog dan dat de directeur prof., CARL voer, er aan denken kon het voor- 

werp aan te koopen. Intusschen heeft de heer HAEBERLEIN, die, om licht te 

begrijpen redenen, aan niemand toelaat dit aan een nauwkeurig onderzoek te 
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onderwerpen, toch aan voar eene photographie gezonden , waardoor deze althans 

in staat gesteld is geworden eenige bijzonderheden van het maaksel van dit 

zonderling wezen, die aan OWEN onbekend bleven wegens het ontbreken van 

sommige deelen, nauwkeuriger te leeren kennen. Hij heeft van dat onderzoek 

verslag gegeven in de onlangs te St. Gall gehouden vergadering van Zwitsersche 

natuuronderzoekers en dit medegedeeld in de Revue Scientifique van 13 Sep- 

tember 1879. Wij stippen daaruit hier slechts enkele hoofdpunten aan. 

Ook voer erkent in Archaeopteryx een middelvorm tusschen Vogels en 

Sauriers, maar terwijl OWEN uit zijn onderzoek besloot dat dit wezen nader bij 

de vogels: dan bij de Sauriers kwam, oordeelt integendeel voer dat de karak- 

ters van een Saurier overwegend zijn, zoo zelfs dat, indien de afdrukken van 

vederen tengevolge van de groote fijnheid des Solenhofenschen steens niet be- 

waard waren gebleven, men het skelet voor dat van een Hagedis zoude houden. 

Bepaaldelijk wijst hij op het maaksel van de uit drie in klauwen eindigende 

vingers eindigende hand; voorts op het ontbreken of althans zeer rudimentair 

zijn van een sternum; het stuk, dat OWEN voor eene furcula hield, is volgens 

voer vermoedelijk een os pubis. Dat hij in den snavel een paar spitse tanden 

vond, is minder afwijkend van de vogel-karakters, sedert MARSH bij eenige 

echte vogels uit de krijtperiode, zijne Odonthornites, tanden gevonden heeft. 

De in meer dan één opzicht verschillende beschouwingen, waartoe voGr 

door zijn onderzoek geleid is geworden, maken het nog slechts te wenschelijker 

dat het thans nog in het bezit van den heer HAEBERLEIN zijnde zeldzaam 

overblijfsel der dierenwereld van de jura-periode eindelijk in het bezit gerake 

van eene inrichting die tot een vrij en volledig onderzoek door eenen deskun- 

dige in staat stelt. HG. 
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STERREKUNDE. 

Äbsorbeerende dampen op de zon. — De heer p. 1. TROUVELOT heeft, bij 

het doen van spectroskopische waarnemingen op de zon, gedurende de jaren 

1872—1878, herhaaldelijk waargenomen dat zich aan de C-lijn een zwarte 

vlek vertoonde, van verschillende gedaante en uitgestrektheid; waarvan met 

den kijker alleen niets te zien was. Wanneer zulke absorbtie-vlekken in het 

spectrum waargenomen waren, dan vertoonden zich echter na eenigen tijd, 

meestal reeds den volgenden dag, op dezelfde plaats een of meer ware zonne- 

_ vlekken. Men mag derhalve daaruit besluiten dat de bedoelde absorbtie-vlekken 

aan de C-lijn het ontstaan van zonnevlekken verkondigen, alvorens zich deze 

nog aan de buitenvlakte der photospheer geopend hebben, en dat zij door 

absorbeerende dampen, die uit het binnenste der zon naar buiten gedreven 

worden, worden veroorzaakt. (Monthly Notices of the Royal Astron. Soc., 

1879, p. 374, Súrius, 1879, p. 282). HG. 

NATUURKUNDE. 

Knoopen en buiken in trillende gaskolommen. — W. konrrauscu heeft 

het de moeite waard geacht om nogmaals door een reeks van proefnemingen 

het door Hopkins ontdekte en later door anderen besproken en door KÖNIG 

veelzijdig toegepaste feit te constateeren, dat een veerkrachtig vlies medetrilt 

in de buiken van een trillende luchtkolom, als het aan beide zijden met de 

trillende lucht in aanraking is, en in de knoopen, als slechts eene zijde zoo 

aangeraakt wordt, terwijl de andere met de buitenlucht of met een opgesloten 

luchtmassa in verbinding is. (Wiedemann’s Annalen VIII, S. 584). Hij had 

daar nog bij kunnen voegen, dat men in het eerste geval het maximum der 

Áo 
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medetrilling alleen dan verkrijgt, als de trillingsrichting loodrecht staat op de 

oppervlakte van het vlies, terwijl in het tweede de trillingswijdte geheel of 

bijna geheel onafhankelijk is van den hoek, dien de trillingrichting met dat 

oppervlak maakt. 

Eén feit is echter door KOHLRAUSCH in den loop van zijn onderzoek voor 

het eerst geconstateerd, althans voor het eerst door proefnemiagen bewezen. 

Het is dit, dat als men tusschen twee knoopen in een trillende luchtkolom 

een vast lichaam plaatst, de daar aanwezige halve golf verkort zich , terwijl 

de anderen zich verlengen, en de buis eenen met die verlenging overeenkomen- 

den, dus lageren toon geeft. LN. 

Smeltpunten van zilver-, goud- en platina-legeringen— Deze zijn door ERHARD 

en SCHERTEL op nieuw bepaald met een lucht-thermometer met reservoir van 

porselein. (Jahrbuch für den Berg- und Hüttenwesen in Sachsen, 1819 en 

daaruit Journal de physique VIII, p. 418). Zij vonden die als volgt : 

100 Zilver, 0 Goud 9540 60 Goud 40 Platina 1320° 

Sirs Lise, 975 Dojo, BIN 14 1350° 

60; u 40 „ 9950 5Oneis. 50 taat 1385° 

Aerin 604d5 1020° 5, ns Bb nld 1420” 

AO zen 80 1045 40 60 Hs 1460” 

Ofra LOO roes 1075 zal Beat, 65 Burt 1495 

95 Goud 5 Platina 1400® 800, 70 ME 1535? 

SU 1Ooades 1130® 25 Aap Heel 1570 

So 4u ws 1160® 20e 4 80 „ 1610 

BO van AE en 1190® Myst 85: nl 1650 

Te AIEE 12209 40 ET MEE 1690? 

10 SOE es 1255? 5 OON 4730° 

652, STEN 1285 OU # 100r A5 AAT 

E. en S. hebben met behulp van deze smeltpunten die van een aantal mine- 

ralen bepaald. LN. 

Verdichting van gassen op glasoppervlakten. — Uit onderzoekingen van 

P, CHAPPUIS, die hij in Wiedemann's Annalen VIII, p. 1 heeft beschreven, 

terwijl hij op pag. 671 van hetzelfde deel eene verbetering opgeeft in de 

berekening der uitkomsten, blijkt dat wanneer een glasplaat in aanraking wordt 

gebracht bij 0® met elk der hierondergenoemde gassen, met alle voorzorgen 

om zeker te kunnen zijn dat telkens het genoemde gas alleen zich aan de 
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oppervlakte daarvan vasthecht, en daarna tot 180° verwarmd, er van één dM? 

dier oppervlakte vrij worden 

van Waterstof 2,7 mM*, 

„ Dampkringslucht 3,5 „ 

„ Zwaveligzuur 9,9 

„ Ammoniak 8,5 

Wordt de glasplaat, met het laatste gas bedekt, slechts tot 100 verwarmd, 

dan bedraagt de hoeveelheid vrijwordend gas slechts 3,9 mM'. 

bh 

bi 

Voor eene beschrijving van de hierbij gevolgde bepalingswijze moeten wij 

belangstellenden verwijzen naar de bovengenoemde bron. LN. 

Elektrische onderzoekingen van 6. Planté. — Onder den titel Recherches sur 

PPlectricité heeft PLANTÉ voor eenige maanden den geheelen arbeid van vele jaren 

over en met zijne secondaire batterijen in één boekdeel vereenigd uitgegeven. 

Om de praktische belangrijkheid, welke deze werktuigen allicht kunnen ver- 

krijgen en om de opmerkelijkheid van sommige verschijnselen , welke daardoor , 

als zij een zeer groot aantal elementen bevatten, gemakkelijk kunnen worden 

voortgebracht, meenen wij hier de aandacht op dit werk te mogen vestigen. 

LN. 

Element van Niaudet. — Uit eene beschrijving van dit element, voorkomende 

in la Nature van 20 December 1l., blijkt dat wat in de vergadering der 

Académie des Sciences door JAMIN chlorure de chaux werd genoemd, niet 

is chloorcaleium, zooals wij het meenden te moeten vertalen in onze mede- 

deeling op bl. 11 van dit bijblad, maar het mengsel van kalk, calciumhypochlo- 

raat en calciumchloride, dat in den handel bij ons onder den naam van chloor- 

kalk voorkomt. 

De drukfout in hetzelfde artikeltje: “voet” moet zijn “‘volt’’, zal de lezer naar 

wij hoopen reeds dadelijk bemerkt en in gedachte verbeterd hebben. LN. 

SCHEIKUNDE. 

Ontploffing van een diamant. — In de Proceedings of the Academy of 

natural sciences of Philadelphia, 1819 June, overgenomen in het Phil. Maga- 

zine, 1879, p. 572, vindt men het verkaal van eene ontploffing van een rooskleu- 

rigen diamant van 7 millim. in doorsnede, die gevat was in een agaten knoop welke 

het middengedeelte van een gouden armband innam. De persoon, die hem 

droeg, leunde, met het hoofd in de hand, tegen een venster waarop de zon 
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scheen. De ontploffing ging vergezeld van een duidelijk geluid en was krachtig 

genoeg om een stukje van den diamant in de hand en een ander in het voor- 

hoofd te drijven. Prof. LeIDy, die na het voorval den steen onderzocht, 

zag op de breukvlakte een overblijfsel van een zeer klein stukje kool. Hij 

meent dat in die holte een vluchtige vloeistof (verdicht koolzuur?) is bevat 

geweest, dat door de plotselinge uitzetting oorzaak van de ontploffing is 

geworden. HG, 

Gekristalliseerde koolstof. — In de vergadering van 12 December jl. van 

de Philosophical Society te Glascow, deed de heer JAMES MACLPAR eene 

mededeeling, die, indien zij zich bevestigde, niet alleen merkwaardig uit een 

wetenschappelijk oogpunt zoude wezen, maar ook zeer nadeelig voor den dia- 

manthandel zoude kunnen worden. Na dertienjarige pogingen zoude het hem 

namelijk gelukt zijn koolstof-kristallen te verkrijgen, die volkomen zuiver en 

doorschijnend zijn en hetzelfde brekend vermogen hebben als de diamanten, en 

ook evenals deze het glas krassen. Zij bieden weerstand aan zuren, alkaliën, 

aan de hitte der blaaspijp en hebben de kristalgedaante van diamanten. 

Hoe hij de koolstof-kristallen verkregen heeft, deelde hij niet mede. Alleen 

zeide hij dat zij konden verkregen worden uit allerlei koolstofhoudende zelf- 

standigheden. 

Daar M. zijne kristallen aan TYNDALL, WARRINGTON SMYTH e, a. heeft 

laten zien en ze ook in handen van MASKELYNE gesteld em beloofd heeft 

er eenigen aan CROOKES ter onderzoek te zullen zenden, zoo zal men weldra 

te weten komen wat er van de zaak waarheid is. (Chem. News., 26 Dec. 

1879, p. 306). 

Reeds heeft MASKELYNE zijne bevinding medegedeeld, Daaruit blijkt dat 1° 

de grootste der door hem ontvangen kristallen een diameter van 0,5 millim. 

heeft, maar dat de meesten veel kleiner zijn, 2° dat de kristallen geen kool- 

stof en dus geen diamant zijn, 3°® dat zij zich in vloeispaathzuur oplossen en 

dus vermoedelijk een silicaat zijn. (Nature, 1 Januari 1879, p. 204). 

De diamanthandelaars kunnen derhalve voorloopig gerust zijn. Maar toch 

moeten zij er zich op voorbereiden, dat eenmaal het der wetenschap, met hare 

steeds toenemende hulpmiddelen, gelukken zal, evenals het reeds met andere 

edelgesteenten gelukt is, ook diamanten voorttebrengen. HG. 

PLANTKUNDE. 

Oorsprong der inheemsche dennensoorten. — De bekende planten-palaeonto- 

loog C. VON ETTINGSHAUSEN heeft in de Denkschriften der Wiener Akademie, 
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Mathem, Phys. Kl. Bd. XXVIII, p. 65, eene verhandeling geplaatst, waarin 

hij, op grond van vele onderzoekingen, het genetisch verband tusschen de 

hedendaagsche soorten van dennen en die welke in de tertiaire periode geleefd 

hebben, tracht aantewijzen. Hij erkent twee reeksen: die der tweenaaldige 

en der 8—5-naaldige dennen, Beide reeksen zijn volgens hem ontstaan uit 

Pinus Palaeo-Strobus der oudste tertiaire flora; de reeks der tweenaaldige 

dennen begint met P. Palaeo-Laricio, wier naalden zich bijna niet van P. 

Paleostrobus onderscheiden, maar wier zaden de kenmerken van die der laatsten 

met die van P. Lario vereenigen. Hieruit nam P. heptos zijn oorsprong en 

uit dezen diegene onzer hedendaagsche soorten van dennen, die met P. syl- 

vestris verwant zijn. De reeks der vijfnaaldige dennen begint met P. Palaco- 

Cembra, uit deze ontstond de drienaaldige P, prde-taedaeformis, daarop 

achtereenvolgens P. taedaeformis, P. posttaedaeformis, P. prae-Cembra en 

uit dezen de hedendaagsche P. Cembra. HG. 

Gekristalliseerd chlorophyl. — In de Berichte der deutschen chemischen 

Geselschafft, 1879, p. 1555, deelde onlangs de heer HOPPR-SEYLER mede, 

dat het hem gelukt was het chlorophyl in gekristalliseerden staat te verkrijgen. 

Daarop herinnerde de heer GAUTIER (Comptes rendus, LXXXIX, p. 861), 

dat hij reeds in 1877 het gekristalliseerde chlorophyl had beschreven (Bulle- 

tin de la Sociëté chimique, XXVII p. 147). Eindelijk laat nu ook de heer 

TRÉCUL zijne rechten op deze ontdekking gelden, daar hij reeds in 1865 gezien 

heeft (Compt. rendus, LXI, p. 435), dat in alcohol en ether oplosbare naald- 

vormige groene kristallen rechtstreeks uit chlorophylkorrels kunnen ontstaan 

(Compt. rendus LXXXIX, p. 883). HG. 

GEOLOGIE. 

Slijkvulkanen. — Op vele punten der aarde komen zoogenaamde slijkvul- 

kanen voor. Ofschoon dikwijls in de nabijheid van werkelijke vulkanen gelegen, 

is dat echter geenszins altijd het geval. Uit een door den heer c. w. GUMBEL 

in het werk gesteld onderzoek, medegedeeld in Siützungsber. der mathem. phys. 

Classe der Münchener Academie, 1879, p. 217, blijkt dat zelfs daar waar 

zulk een slijkvulkaan dicht bij een vulkaan ontstaat, toch het uitgeworpen 

slijk geen vulkanisch product is. Dit onderzoek werd in de eerste plaats bewerk- 

stelligd aan slijk, dat in December 1878 uit een aantal kraterachtige openingen 

bij Paterno op Sicilië in de nabijheid van de Aetna werd uitgeworpen en, 

nadat de bewoners een dijk hadden opgeworpen om den afdalenden slijk- 
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stroom te keeren, een slijkmeer vormde van ongeveer 7000 kwadraat-meters 

oppervlakte. | 

Eene chemische en mikroskopische analyse van het gedroogde slijk leerde, 

dat het geheel bestond uit een kleimergel, die talrijke coccolithen, foramini- 

feren en fragmenten van andere organische overblijfselen bevatte, met één 

woord dat het uitgeworpen slijk niet anders was als met water aangemengde 

tertiaire zeeklei, dezelfde die ook in den omtrek aan de samenstelling des 

bodems deelneemt. Tegelijk met het slijk werden ook petroleum en bitumineuse 

stoffen uitgeworpen, terwijl tevens koolwaterstofgas in groote hoeveelheid door 

het slijk zich een weg baande, later ook koolzuur. 

In hoofdzaak gelijke uitkomsten verkreeg GUMBEL bij het onderzoek van het 

slijk door andere slijkvulkanen uitgeworpen, namelijk van die van Macaluba 

bij Girgenti, van de Salsa di Narano ten zuiden van Modena, die van Torre 

in de Apennijnen van Parma, van Kusnani in de nabijheid van Baku en van 

het eiland Bulta in de Kaspische Zee, en eenige slijkvulkanen in den Kaukasus. 

Uit al deze onderzoekingen blijkt dat het slijk der zoogenaamde slijkvul- 

kanen niet afkomstig is uit een waren vulkanischen haard, maar dat het uit 

betrekkelijk geringe diepten komt, waartoe water gedrongen is, terwijl samen- 

geperste gassen, bepaaldelijk koolwaterstof, dat door de ontleding van orga- 

nische overblijfselen is ontstaan, als opdrijvende kracht werken. 

Rer. veroorlooft zich hier te herinneren aan de reeds in 1852 (zie De Bodem 

onder Amsterdam, in Verh. der Aste klasse v. h. K. N. Instituut, 3%° Reeks, 

5ie Deel, bl. 78) door hem vermelde zeer sterke uitstrooming van een brand- 

baar gas uit een paar der tot op omstreeks 44 meters in den bodem van 

Amsterdam doorgedrongen boorbuizen. Reeds toen heeft hij (ibid. p. 138) de 

gissing gewaagd dat de kleine aardschuddingen, die men gedurende de droog- 

making van de Haarlemmermeer in den omtrek daarvan van tijd tot tijd heeft 

waargenomen, door de drukking van dit onderaardsche gas, bij afnemende 

tegendrukking van het water in de Haarlemmermeer, veroorzaakt werden. 

HG. 

Eieren en broedplaatsen van vogels uit den tertiairtijd. — De heer BACH- 

MANN heeft in de Abh. d. Schweitz. palaeont. Ges., 1878, V, p. 4, eierhoopen 

uit de bovenste zoetwater-molasse van Emmesweid bij Lucern beschreven. Bij ver- 

melding van dit feit deelt Prof. rRAAS mede, dat in de musea van Stuttgart en 

van Munchen geheele kasten vol van eischalen, vederen en vogelbeenderen zijn , 

afkomstig uit den zoetwaterkalk van den Goldberg, Spitzberg en Hahnenberg 

in Wurtemberg. Op sommige plekken bestaat het gesteente geheel uit hoopen 
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van eischalen; zelden komen geheele eieren voor. De daartusschen gevonden 

beenderen behooren aan pelikanen, ootevaars, reigers, ganzen, eenden en 

kleine zangvogels. Als overblijfsel van het voedsel vindt men Helixschalen , 

schedels van muizen, beenderen van hagedissen en allerlei ander onverteer- 

baar mengsel; en midden daarin wederom stukken riet en biezen, als ware 

het een hedendaagsche broedplaats van watervogels, waar duizenden van nesten 

op en naast elkander geplaatst en op uitgebroede eierschalen weder nieuwe 

gelegd zijn. (N. Jahrb. f. Mineralogie etc. 1879, p. 555). HG. 

DEERKEUN DE. 

Morphologie van de onderlip bij de insekten. — Terwijl de andere mond- 

deelen bij de kauwende insekten duidelijk verwantschap met elkander toonen , 

wordt het labtum, de onderlip, door vele zoölogen, met verwaarloozing van 

de analysen van SAVIGNY, OKEN en BURMEISTER, als een ongepaard en asym- 

metrisch orgaan beschreven. Omstreeks 1844 gelukte het aan BRULLÉ , het onder- 

maxillaire en het maxillaire gedeelte, de galea, het tusschen-maxillaire segment , 

en den palpus aan elke helft van het labium te vinden, maar dit mocht hem 

niet gelukken ten aanzien van het palpusdragend segment, de sub-galea en 

het voor-maxillaire segment. Dit had zijne oorzaak daarin , dat hij zich uitsluitend 

tot het onderzoek van Coleoptera had bepaald, bij welke het nagenoeg onmo- 

gelijk is al de genoemde kaaksegmenten te onderscheiden. De heer JOANNES 

CHATIN, die dit mededeelt, zegt dat de moeielijkheden verdwijnen wanneer 

men de Orthoptera onderzoekt. Bij Locusta viridissima b.v. zijn de genoemde 

acht segmenten duidelijk te erkennen. Wij verwijzen voor de nadere bepalingen 

naar het oorspronkelijke (Compt. rend. Tom. LXXXIX, pag. 652). 

D. L. 

Weerstandsvermogen der Barbarijsche schapen tegen de inenting van 

authrax. — CHAUVRAU had daarop de aandacht gevestigd, maar in ’t mid- 

den gelaten of die eigenschap aan het ras toekwam. De heer C. OLLIVE, 

die sedert acht jaren te Mogador woont, houdt dit laatste voor zeker. Hij heeft 

te Mogador nooit eene authrax-ziekte geconstateerd, gelijk hij reeds in 1874 in 

zijne studie over de Geographie médicale de Mogador heeft vermeld. Boven- 

dien worden jaarlijks uit Mogador gemiddeld honderdduizend dozijnen geiten- 

vellen, verscheiden duizenden koehuiden en zeer veel wol uitgevoerd, voor- 

namelijk naar Marseille, en in die stad erkennen alle looiers dat de uit 

Marokko komende huiden nog nooit authrax hebben medegedeeld. (Compt. rend. 

Tom. LXXXIX, pag. 792). DT 
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VERSCHEIDENHEDEN. 

Aristoteles over hart en longen. — Gewoonlijk schrijft men aan ARISTOTELES 

twee ernstige dwalingen toe; vooreerst van slechts drie, in plaats van vier 

holten in het hart te hebben erkend, en ten tweede van te hebben geleerd 

dat de luchtpijp zoo ver reikt als het hart, waaraan zij lucht zou toevoeren. 

HuxLey nu toont aan, dat ARISTOTELES daaromtrent geen verwijten verdient. Hij 

onderzocht gestikte dieren, bij wie de rechter voorkamer des harten zich 

niet voordoet als een gedeelte van het hart, maar als een soort van sinus 

of verwijding tusschen de vena cava superior en infertor , die schijnt te behooren 

tot de “groote ader”. Op die wijze blijven er drie holligheden over: de beide 

kamers en de linker voorkamer, — die hij dan ook vermeldt. Wat de gemeen- 

schap tusschen de luchtpijp en het hart aangaat, zoo heeft men zich vergist. 

Ook COVIER ; — ARISTOTELES zegt dat niet. Integendeel beschrijft hij duidelijk de 

splitsing van de luchtpijp in de twee luchtpijptakken, en HuxLEYy verkiaart 

zijne woorden op zoodanige wijze, dat men er uit lezen moet, dat de in de 

longen door de luchtpijp opgenomen lucht uit de fijnste vertakkingen van de bron- 

chiaalbuizen in de fijnste takken van de bloedvaten der longen treedt, en wel 

niet door openingen, maar door doordringing, of zooals wij nu zouden zeggen , 

osmose van de dunne scheidswanden, die gevormd worden door de tegen elkan- 

der aanliggende rokken van beiderlei kanalen. (The Academy. Nov. 15, 1879, 

pag. 361). D. L 
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STERREKUNDE. 

Temperatuur van de zon. — In het Philosophical Magazine van October— 

December 1879 komt een verslag voor van de onderzoekingen van den hoog- 

leeraar F. ROSSETTI over dit onderwerp. De werkelijke temperatuur van de 

zon wordt bepaald als te zijn die temperatuur, welke een gloeiend lichaam 

van dezelfde grootte, geplaatst op denzelfdên afstand, zou moeten bezitten, 

ten einde hetzelfde thermisch effect voorttebrengen, terwijl de kracht van uit- 

straling zich op haar maximum bevindt. Die temperatuur wordt geschat op 

9965® C., rekening gehouden met de absorptie van de aard-atmospheer. 

Maar wanneer wij ook in rekening brengen de absorptie door de zon-atmos- 

pheer, en het thermisch effect berekenen, dat de zon zou uitoefenen indien 

deze geen atmospheer had, dan komen wij tot een zonne-temperatuur van 

20380,7° C. (The Academy, Dec. 20 1879, pag. 450). DE. 

Eenheid voor photometrie. — ScHwENDLER heeft op nieuw voorgesteld (Jour- 

nal of the Society of Bengal XLVIII, 2) om daarvoor het licht van een 

reepje platina te gebruiken, dat door een elektrischen stroom, van bekende 

en dus overal gelijk te verkrijgen sterkte, witgloeiend wordt gehouden. Wan- 

neer men bedenkt dat de temperatuur en dus de lichtsterkte van zulk een 

reepje bovendien ook afhangt van ten deele zeer moeilijk juist te bepalen 

bijzonderheden daarvan en van de omgeving, dan zal men zich wel niet veel 

voorstellen van de kans, dat SCHWENDLER'’s voorslag algemeen zal kunnen 

aangenomen worden. 

Bij eene aankondiging van SCHWENDLER’s opstel in Nature XXI, p. 158, 

waarvan de ongenoemde schrijver, op andere gronden evenwel dan de boven- 

staande, zich met diens voorslag weinig ingenomen toont, wordt ter loops 

5 
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vermeld dat, volgens nieuwe proefnemingen, het roode licht van den hollen 

krater in de positive kool van een elektrischen lichtboog 40 maal sterker 

zijnde dan dat uit het licht van een gegeven aantal ‘‘candles’”’ (spermaceti- 

kaarsen ?), het groene licht van dezelfde plaats 135 maal sterker dan het 

groene licht van die kaarsen werd bevonden. LN. 

NATUURKUNDE. 

Invloed van de koude op een met sneeuw bedekten grond. — Epu. en 

H. BECQUEREL hebben in de Academie des Sciences hunne in December jl. 

gedane waarnemingen op dit punt medegedeeld. Wij zullen hen in het verslag 

daarvan niet volgen, en vermelden alleen dat daaruit blijkt dat de sneeuw 

alleen de daaronder gelegene lichamen niet voor bevriezen behoedt; dat zij 

wel als scherm dient door de warmteuitstraling der aarde te beletten en door 

water op O0’ aftegeven, dat in den bodem kan dringen, maar dat de sneeuw 

beneden 0°, evenals de andere lichamen, door haar eigen geleidingsvermogen 

de temperatuur-afwisselingen ondergaat en die op den bodem overbrengt, 

waarbij zij ze evenwel, al naarmate van haar dikte, zeer vermindert. Indien 

er echter onder de sneeuw boven in den grond georganiseerde lichamen zijn, 

b. v. stroo of eenvoudig worteltjes van een genoegzaam dikke graszode, dan 

is de slechte geleidbaarheid daarvan genoegzaam om de voortplanting van 

de vorst te stuiten, en dan kunnen de organische lichamen onder den grond 

volkomen bewaard blijven. (Compt. rend. Tom. LXXXIX, pag. 1011). 

D, 1. 

Elektrisch verschijnsel bij een sneeuwbui. — De heer Fr. LAMARRE te 

Cherbourg bericht, dat hij bij een hevige sneeuwbui op den 20sten Novem- 

ber jl., bij oost-zuid-oosten wind, een zeer betrokken lucht en eene tempera- 

tuur van 41°, het volgende waarnam. Aan de uiteinden van elke der ijzeren 

baleinen van zijne parapluie verschenen kleine lichtpluimpjes, vergezeld van 

een geluid als van het brommen van een vliegend insekt. Wanneer hij met 

de ontbloote hand een dier uiteinden naderde, gevoelde hij eene kleine schud- 

ding in de twee laatste vingerleden en het licht verdween. De proef kon ver- 

scheidene malen herhaald worden en het verschijnsel (St. Elmus-vuur) duurde 

4 à 5 minuten, totdat de parapluie bedekt was met een dunne laag sneeuw. 

(Compt. rend, Tom. LXXXIX, pag. 945). D. 

Groote thermo-elektrische batterijen van Clamond. — Za Nature van 17 

Januari 1l_ bevat eene beschrijving met afbeelding daarvan. Deze is blijkbaar 
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van CLAMOND zelven af komstig of althans uit door hem verstrekte gegevens 

opgemaakt en laat dus menige vraag van belang onbeantwoord; terwijl onder- 

geschikte bijzonderheden uitvoerig worden vermeld. Afmetingen b. v. worden 

niet opgegeven en evenmin welke metalen daarin worden gebruikt. Hoogst 

waarschijnlijk zijn het wel dezelfde, die crAMOND voor zijne kleine batterijen 

bezigt. De lezers van dit bijblad weten dat dit zijn: ijzer en een legering van 

zink en antimonium. (Zie Bijblad 1875, bl. 33 en 41). 

3000 van zulke elementen, in de gedaante van een hollen cilinder gerang- 

schikt, worden van binnen verwarmd door coaks, op een vuurhaard daaronder 

brandende. Aan de binnenzijde zijn zij voorzien van “collecteurs” , metaalstukken , 

bestemd om de warmte der verbrandingsgassen op te nemen en naar de binnenste 

soldeerplaatsen der elementen te leiden, waarvan zij, voor de elektrische isolatie, 

door dunne micaplaatjes zijn gescheiden. Op dezelfde wijze zijn tegen de buitenzijde 

de zoogenaamde ‘‘distributeurs’” geplaatst, metaalplaten, die over een groote 

oppervlakte de daaraan toegevoerde warmte mededeelen aan de buitenlucht en 

dus de uitwendige soldeerplaatsen zoo snel mogelijk afkoelen. Op deze wijze 

kan men de inwendige tot omstreeks 360° C. verhitten, terwijl de buitenste 

geene hoogere temperatuur dan ongeveer 80° C. bereiken. Daarbij levert de 

batterij een stroom met een elektromotorische kracht van 109 Volt (omstreeks 

60 Bunsen) en een inwendigen weerstand 15,5 ohm. 

Het grootste tot nog toe geconstrueerde exemplaar van zulk eene ‘‘chaine” 

bezit 6000 elementen. Om het in werking te houden, moeten op den vuurhaard 

9 à 10 kilogrammen coaks in het uur worden verbrand. Op deze wijze ge- 

bruikt, terwijl al de ontwikkelde warmte, die in het werktuig niet in elektrici- 

teit wordt omgezet, nutteloos in de lucht ontwijkt, is dus de “PILE CLAMOND”, 

hoewel altijd goedkooper dan een hydro-elektrische batterij, toch wel minder 

oeconomisch dan een magneto-elektrisch werktuig met een stoommotor. Geheel 

iets anders kan dit worden, als er een middel wordt gevonden om het zoo 

even vermelde warmte-overschot industrieel en dus voordeelig te gebruiken. De 

tijd zal leeren of ook dit aan CLAMOND zal gelukken. LN. 

SCHEIKUNDE. 

Kunstmatige atropine. — Het is den heer A. W. HOFFMANN gelukt, door 

behandeling van tropazure tropine een alkaloid te verkrijgen, dat volkomen 

met de natuurlijke atropine overeenstemt. Beiden hebben gelijke samenstelling , 

kristalliseeren in glinsterende naaldjes die bij 135° smelten; beiden ver- 

houden zich tegenover looizuur, kalium-kwikzilverjodid, pikrinezuur, goud- 
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chorid, cyan, en bij verwarming met zwavelzuur en chromkalium, op volkomen 

gelijke wijze, en ook de physiologische werkingen op de iris van het oog en 

herstelling van den hartslag, na vergiftiging met muscarine, zijn zoowel van 

kunstmatig als van het natuurlijk produkt geheel identisch. 

Het is den heer H. gelukt, door behandeling van andere tropinezouten, op 

dergelijke wijze nog andere, wellicht niet in de natuur voorkomende , alkaloiden 

voorttebrengen, die hij salycyltropeine, phtalyltropeine en oxytolayltropeine 

heeft genoemd, die alle verschillende giftige eigenschappen hebben. Hij ver- 

moedt dat ook de hyoscyamine en de duboisine tot dezelfde reeks, welke hij 

die der ‘“tropeinen’’ noemt, behoort. (Monatsber. d. Berl. Akad., August, 

LSI Ds A19). HG. 

Salpeter-ferment. — Volgens de heeren SCHLOESING en MUNTZ zoude de 

salpeter-vorming in daarvoor gunstig terrein afhangen van de tegenwoordigheid 

van zeer kleine bolvormige of elliptische organische lichaampjes, die zich door 

uitbotting, op de wijze der gistcellen en bacterien vermenigvuldigen. Door 

verschillende uitzaaiingsproeven hebben zij het bewijs zoeken te leveren, dat 

het deze lichaampjes zijn, die onder gunstige omstandigheden het nitrificatie- 

proces in water of een vochtigen bodem doen ontstaan. Eene temperatuur 

van 100° doodt deze lichaampjes. Ook tegen’ uitdroging zijn zij niet bestand. 

Langs een dezer wegen kan men dus een bodem onvruchtbaar maken, die wederom 

vruchtbaar wordt, d. i. waarin zich salpeter vormt, wanneer men er de nog 

levende lichaampjes, aan een andere bron ontleend, in zaait. In den dampkring 

komen zij niet voor. (Compt. rendus 1879, LXXXIX, pag. 891). HG. 

PALAEONTOLOGIE. 

Fossile struisvogels in Indië. — De heer LYDEKKER, van de Britsch- 

Indische geologische commissie, heeft eenige opmerkingen over de overblijfselen 

van vogels in de tertiaire lagen van de Siwalikbergen medegedeeld , waaruit 

o. a. blijkt dat gedurende de Boven-Miocene- of Beneden-Pliocene periode op 

de vlakten van Indie naast elkander twee vormen van struisvogels hebben 

geleefd, van welke thans vertegenwoordigers worden gevonden in twee ver 

van elkander verwijderde streken der aarde, — namelijk de struis van Afrika 

en de Emeu van Australie. En uit de onderzoekingen van DAvIEs blijkt, dat nog 

een derde soort van de type der struisvogels, waarvan het geslacht echter 

nog niet bepaald is, tegelijk met de twee andere voorwereldlijke Indische 

struisen heeft geleefd. (The Academy, Jan. 17 1880, pag. 50). pD. L. 
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Mosasauroiden. — Professor MARSH gaat voort met de beschrijving der fossile 

schatten die gestadig den reeds zeer grooten voorraad in het museum van 

Yale-college voortgaan te vermeerderen. Hij doet opmerken dat, terwijl de 

reptiliën uit de familie der Mosasauroiden in Europa zoo zeldzaam zijn, dat 

de in den Maastrichtschen St. Pietersberg gevonden overblijfselen van Mosa- 

saurus Hoffimannt bijna de eenigen zijn, die goed gekenmerkt en beschreven 

zijn geworden, daarentegen in Noord-Amerika de groep, waartoe dit dier 

behoorde, eene zoo verwonderlijke ontwikkeling bereikte, dat zij daar door 

een groot aantal geslachten en soorten vertegenwoordigd was, waarvan de 

overblijfselen van niet minder dan 1400 individu’s in het museum van Yale- 

college bevat zijn (Nature, 1880, 22 January, p. 287). HG. 

PLANTKUNDE. 

Wederstandsvermogen van bacteriën tegen de koude. — Bij gelegenheid 

van de mededeelingen van de heeren BECQUEREL omtrent de Decemberkoude, 

deelt PASTEUR mede, dat het gebleken is dat het bacterium van het miltvuur 

en dat van de zoogenaamde cholera der hoenders eene temperatuur van —40® 

kunnen verdragen, zonder hun vermogen om zich te vermenigvuldigen en 

hunne schadelijke eigenschappen te verliezen. (Compt. rend. Tom. LXXXIX, 

pag. 1015). Dee 

Invloed der temperatuur op de vermenigvuldiging der gistcellen. — De 

heer RAMUS PEDERZEN heeft de bekende tellingsmethode onder het mikros- 

koop, waarvan men zich bedient om het getal der bloedlichaampjes te bepalen, 

toegepast op de zich bij verschillende constante temperaturen vermenigvuldigende 

gistcellen, Als voedingsvocht gebruikte hij een gefiltreerd mout-afkooksel. Hierin 

worden zekere hoeveelheden gist gezaaid, waarin het aantal cellen vooraf 

bepaald was. Zijne uitkomsten laten zich op de volgende wijze samenvatten. 

Gezaaid zijnde 100 gistcellen, dan is na 24 uren dit getal aangegroeid tot: 

225 bij eene constante temperatuur van 4° 
keen / 4 „ 13,50 
ZZE RT Al „ 23° 
gi5g hen : 5 „ 28° 
639 9 VER ’ ” „ 34° 

100 ” ” ) ’ ” 38° 
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De gunstigste temperatuur voor de voortplanting der gistcellen ligt derhalve 

iets boven de 28°. Daarboven neemt de snelheid der vermenigvuldiging spoedig 

af, totdat deze bij 38° geheel heeft opgehouden. (Naturforscher 1879, 

N°. 47, uit Meddelser fro Carlsberg Laboratortet, Hft. IT, p. 38). 

HG. 

AARDKUNDE. 

Aardbevingsmeter. — Te Tokio in Japan zijn met zulk een werktuig, uitge- 

dacht door dr. WAGNER en vervaardigd door Japansche werklieden, reeds een 

aantal waarnemingen gedaan, die zeer bevredigende uitkomsten hebben gele- 

verd, Zoo ‚heeft men daarmede kunnen bepalen, dat bij schier onmerkbare 

aardbevingen het maximum der horizontale plaatsbeweging van een punt der 

aardoppervlakte 0,05 Mm. of minder, bij matig sterke aardbevingen 0,8 Mm. 

bedraagt. Ook voor het meten der vertikale beweging, richting enz. der aard- 

bevingen is het werktuig dienstbaar, doch de proeven over de beste inrichting 

daarvan worden nog voortgezet. Hoe die inrichting echter is , wordt niet vermeld 

door den berichtgever, den heer BE. KNIPPING, in het Wochenschrift für 

Astronomie, Meteorologie und Geographie, 19 Nov. 1879. HG. 

DIERKUNDE. 

Parthenogenesis van een kever. — Tot dusver zijn geen gevallen van parthe- 

nogenesis bij soorten uit de orde der kevers vermeld. Als zoodanig verdient 

de volgende mededeeling van J. A. OSBORNE aangestipt te worden. Een wijfje 

van Gastrophysa raphani, waarvan hij de zekerheid had dat het niet bevrucht 

was, legde achtereenvolgens in de eerste helft der maand Augustus acht tot 

negenhonderd eieren in een twintigtal hoopjes van 30 tot 50 eieren. In één 

dezer eieren vertoonde zich den 5ten Augustus een duidelijke kiemstreep. Op 

de volgende dagen ging de ontwikkeling voort. Den 14den kon men de oogjes 

herkennen, den daarop volgenden dag de sprieten, kaken, voelers en pooten. 

Deze vertoonden bewegingen. Al de uitwendig zichtbare deelen der larven 

waren dus gevormd, Op den 18den Augustus, den datum van den brief aan de 

uitgevers van Nature, was echter de larve nog niet geboren, en daar in ge- 

wone gevallen het tijdperk van ontwikkeling bij deze soort slechts tien of 

twaalf dagen duurt, zoo achtte de schrijver het onwaarschijnlijk dat de larve 

nog geboren zoude worden. (Nature, 4 Sept. 1879, p. 430.) HG. 

Haptophrya gigantea. — De heer p. MAUPAS heeft in het darmkanaal van 

kikvorschen en padden eene reusachtige soort uit de familie der Opalinen ge- 
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vonden, die 1 millim. lang wordt. Dit diertje vertoont twee merkwaardige 

bijzonderheden. Vooreerst heeft het een zuignap, waarmede het zich aan water- 

planten vasthecht, en deze zuignap wordt bewogen door sarcode-draden, die 

zich van haar binnenvlakte naar den rugwand uitstrekken. Ten tweede is het 

contractile kanaal van een duidelijken wand voorzien, waarin zich acht naar 

buiten mondende openingen bevinden. 

De vermenigvuldiging heeft plaats door een dwarse deeling die zich meer- 

malen herhaalt, terwijl de leden aanvankelijk in samenhang blijven, zoodat zij 

ketens van 8 individu’s vormen (Compt. rendus, 1879, 5 Mei). HG. 

Bloedwarmte van visschen. — Gedurende een kruistocht, ondernomen door 

de commissie voor visscherij te Princetown in Massachusetts, heeft de heer 

J. H. KIDDER een reeks van waarnemingen gedaan ter bepaling der dierlijke 

warmte van visschen. Daartoe werd de temperatuur van het water, op de 

diepte waar de visch gevangen was, gemeten door een Negretti-Zambra-ther- 

mometer. Fen kleine thermometer, waarvan de schaal verdeeld was in vijfden 

van Fahrenheitsche graden, werd daarop eerst gedompeld in het rectum en 

daarna in het bloed van het snel geopende hart. De onveranderlijke uitkomst 

was, dat terwijl de temperatuur in het rectum slechts weinig hooger was dan 

die van het water, namelijk van 0,25° tot 4,4", daarentegen het aderlijk 

bloed van het hart eene merkelijk hoogere temperatuur bezat, welke die van 

het water met 3° tot 12° overtrof. Laatstgenoemd grootste verschil werd 

gevonden bij een haai, in wiens oviduct jongen waren bevat. Bij een dezer 

jongen werd de temperatuur van het hartbloed zelfs 20° hooger dan die van 

het water gevonden. (Nature, 18 Dec, 1879, p. 156). HG. 

VERSCHEIDENHEDEN. 

Dierennamen als aanduiding tot herkenning van de herkomst der dieren. — 

Hiervan worden ettelijke voorbeelden gegeven in W. HOUGHTON’s onlangs uitgeko- 

men Gleanings from the Natural History of The Ancients. Zoo is het gemis 

van een gemeenschappelijken Arischen naam voor de, kat eene aanwijzing 

(onder meer andere) dat dit dier aan onze voorouders in hunne oorspronkelijke 

woonplaats onbekend was. De Accadische benamingen van het Paard en de 

Kameel als het ‘“dier van het Oosten’ en het ““dier van de zee’ wijzen op 

de invoering dier dieren uit het Arische Hindoe-Koesh en uit het land der 

Arabieren aan de Perzische golf. De Ezel daarentegen heet het “dier van het 

Westen'’, ten bewijze dat het oorspronkelijk uit Abyssinië en westelijk Azië 
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werd ingevoerd. De Hebreeuwsche namen van den Aap en den Elefant bewijzen 

dat het land Ophir, van waar SALOMO deze en andere zeldzaamheden kreeg , 

een land in Indie was. ViNsoN heeft aangetoond, dat het volk uit welks 

taal de Hebreeuwsche benamingen voor Aap, Elefant en Pauw ontleend zijn, 

een Dravidisch dialekt moeten hebben gesproken, en dat gevolgelijk in de 

dagen van den Phoenicischen handel de Dravidische stammen zich zoo ver 

noordwaarts uitstrekten als Ophir of Abhîra, aan den mond van den Indus. 

Hoe oud die handel is, kan daaruit worden opgemaakt dat het woord kaf 

in het oude Egyptisch reeds ten tijde van cmrors gebruikt werd om den 

aap aan te duiden. Evenals apen en elefanten te zamen genoemd worden bij 

de optelling der vreemde schatten van SALOMO, zijn zij dit ook in eene op- 

telling van de schatting door den Assyrischen koning SALMANASSAR ten tijde 

van JEHU ontvangen van het land van Muzri; een der elefanten, van Muzri 

aangevoerd, heeft die koning doen beitelen op de nog bestaande zwarte 

obelisk. Het Assyrische woord baziáti, tgeen elefant beteekent, is duidelijk 

ontleend aan het Sanskrit vásctâ, D. L. 

Een nieuw log. — Voor eene uitvoerige beschrijving met afbeeldingen ver- 

wijzend naar La Nature, 1880 p. 107, meenen wij hier de aandacht te mogen 

vestigen op een, althans gedeeltelijk nieuw, werktuig, bestemd om de snel- 

heid van voortgang der schepen te meten. Het bestaat uit een molentje van 

ROBINSON, dat aan het schip verbonden is, dus in het water door dien 

voortgang wordt medegevoerd en daardoor een aantal omwentelingen in gege- 

ven tijd volbrengt, dat met de snelheid evenredig is (althans als de wetten, 

door ROBINSON voor de beweging in de lucht gevonden, ook op die in het 

water toepasselijk zijn. Reft). Elke omgang daarvan doet, met behulp van een 

galvanisch element, dat aan boord is geplaatst, op een gemakkelijk te begrijpen 

wijze een klokje klinken, dat daarnevens staat. Een zandlooper is zoo geregeld , 

dat het klokje juist tienmaal klinkt als het schip één knoop in het uur loopt. 

Het aantal slagen daarvan geeft dus het aantal tienden van knoopen aan. De 

uitvinder, kapitein FLEURIAIS, heeft dit werktuig op een reis met het fregat 

la Magicienne van San-Francisco waar Valparaiso beproefd en het zeer vol- 

doende bevonden. LN. 
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STERREKUNDE. 

De roode vlek van Jupiter. — Deze vlek, waarvan reeds op bl. 17 gewag 

is gemaakt, is door den heer NIESTEN nader bestudeerd. Hij vindt dat haar 

beweging eene rotatie der planeet rondom haar as van 9 uren 55!/, minu- 

ten aanduidt. Onder de vroegere sterrekundigen schijnt cassinr haar het 

eerst gezien te hebben. Later is zij herhaaldelijk waargenomen. Door combi- 

natie der waarnemingen op verschillende tijden gedaan, komt NIESTEN tot 

het besluit dat de tijd tusschen twee opvolgende verschijningen 5 tot 6 jaren 

bedraagt, dat is ongeveer de helft van den omloopstijd der planeet, welke 

11,86 jaren is. Tweemaal bereikt dan de vlek haar maximum ; eens wanneer 

de planeet de heliocentrische lengte van 324® bereikt en op 50° afstand 

van haar perihelion is gekomen, en eens bij eene lengte van 157", d. i. 

nabij het aphelion. (Bull. de Académie de Belgique, 1819, N°. 12.) 

HG. 

NATUURKUNDE. 

Een glycerine-barometer. — Het is duidelijk dat, indien in de plaats van 

kwikzilver, een vocht van geringer specifiek gewicht kon gebruikt worden, 

de schommelingen der vochtkolom in den barometer veel aanzienlijker zouden 

zijn. Werkelijk is dan ook in 41830 door Prof. DANIEL, op kosten der 

Royal Society, een waterbarometer gemaakt, doch het bleek dat water daar- 

voor ongeschikt was, vooral wegens de bij verschillende temperatuur onge- 

lijke hoeveelheid waterdamp in de Torricellische ruimte boven de waterkolom 

6 



49 WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 

Water bovendien bevriest, en dan is de barometer niet alleen onbruikbaar, 

maar de buis loopt groot gevaar van te barsten. De heer JORDAN te Londen 

is nu op het denkbeeld gekomen om, in plaats daarvan, glycerine te bezi- 

gen en deze, ter gemakkelijker aflezing, met een aniline-kleurstof te kleuren. 

Na eenige voorloopige proefnemingen is het hem gelukt, voor het Kiew-obser- 

vatorium zulk een werktuig te vervaardigen, dat daar thans aan een nader 

onderzoek onderworpen wordt. De gebruikte glycerine heeft een specifiek ge- 

wicht van 41,26, en de schommelingen zijn dus ongeveer tienmaal grooter dan 

die van een kwikbarometer. De gemiddelde hoogte van een glycerine-baro- 

meter is ongeveer 27 voet, en dus kan de aflezing alleen aan een venster 

van de bovenverdieping plaats hebben. Aan het vervaardigde werktuig is de 

bak van koper, inwendig vertind, van 5 H. duimen diep en 10 duimen wijd, 

met een deksel waarin een klein gaatje is. Daarboven is een klein kommetje 

geplaatst, met watten daarin, waardoor de lucht gefiltreerd wordt. Zijdelings 

mondt daarin de barometer-buis, welker bernedeneinde niet anders is dan een 

metalen gasbuis van °/, duim in doormeter, waarmede van boven een glazen 

buis van 4 voet lengte en 1 duim in doormeter hermetisch verbonden is. Deze 

is aanvankelijk open en wordt eerst later gesloten wanneer de buis met gly- 

cerine is gevuld en het Torricellische luchtledig daarboven door uitpomping 

met een luchtpomp verkregen is. Voor de wijze hoe dit geschiedt en in het 

algemeen voor eene nadere beschrijving van het nieuwe werktuig zij verwezen 

naar Nature, 19 Februari, 1880, p. 377. HG. 

Verhitte metalen in het luchtledige. — EprsoN ontdekte, bij gelegenheid 

zijner proefnemingen om platinadraad waardoor een elektrische stroom gaat 

als lichtbron te doen dienen, dat dit metaal eenige tot dusver onbekende 

eigenschappen vertoont. 

Vooreerst vond hij dat platina-draad tot een spiraal gewonden en verhit 

wordende in een waterstofgasvlam, in gewicht vermindert en de vlam groen 

kleurt. Wanneer de platinadraad zeer dun was en lang genoeg in de vlam 

gehouden werd, dan verdween het met de vlam in aanraking zijnde gedeelte 

zelfs geheel. Omgaf hij de vlam met een glazen buis, dan zette zich daarop 

een laagje platina af, dat na vijf uren geheel ondoorzichtig was geworden. 

Toch schrijft hij dit niet aan eene eigenlijke vervluchtiging van het platina 

toe. Volgens hem is hier slechts een medevoering van kleine zich van de 

oppervlakte des draads loslatende deeltjes door den luchtstroom in het spel. 

Het platina, zooals het in den handel voorkomt, bevat een oneindig groot 

getal van uiterst kleine met lucht gevulde holten; verhit wordende doet de 



WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 43 

uitgezette lucht de buitenste lagen afschilferen, hetgeen men onder het 

mikroskoop aan tallooze scheurtjes herkennen kan. 

Dezelfde vermindering in gewicht en het aanslaan van een glasoppervlakte 

nam hij ook waar wanneer een platina-spiraal door een elektrischen stroom 

gloeiend werd gemaakt; en langen tijd zag hij daarin een onoverkomelijke 

hinderpaal voor het gebruik van platinadraad bij de elektrische verlichting, 

totdat hij op het denkbeeld kwam om de gloeing in het luchtledige te doen 

plaats hebben. Door het verwijderen van de lucht uit het platina, komt dit 

dan allengs in een toestand, waarin het geheel andere eigenschappen ver- 

toont en geen aanslag meer vormt. Het is dan merkelijk harder geworden, 

als een stalen piano-snaar, en veel moeilijker. smeltbaar in een oxy-hydro- 

genium-vlam. In dien staat straalt van dezelfde oppervlakte ook veel meer 

licht uit, wanneer een elektrische stroom er doorheen gaat. 

Dergelijke veranderingen van eigenschappen bij gelijke behandeling ver- 

toonen ook ijzer, aluminium, zirconium. (Chemical News, 26 Sept. 1879). 

HG. 

Het water als warmtebewaarder. — Forrer heeft, naar temperatuurbepa- 

lingen van het water in het meer van Genève op 19 en 24 December 1879, 

waarbij dat aan de oppervlakte slechts 0,2° C was verkoeld, berekend dat 

daardoor in die vijf dagen de geheele massa water van het meer toch meer 

dan tien millioen van millioenen caloriën heeft moeten afgeven aan de om- 

ringende, koudere lucht. Dit is zooveel warmte als ontwikkeld zou worden 

door de verbranding van 41250 millioen kilogrammen zuivere koolstof, of 

meer dan 1430 millioen kilogrammen van de beste steenkool. (La Mature. 

10 Janvier 1880, pag. 87.) LN. 

Warmte, in de elektrische vonk ontwikkeld. — Vrrrarr heeft (Journal 

de physique, IX, p. 5) door proefnemingen met een luchtthermometer, in 

den bol waarvan de vonken overgingen, gevonden dat de hoeveelheid warmte, 

in de ontladingsvonk van eene leidsche flesch of batterij ontstaande, recht- 

streeks evenredig is met de hoeveelheid elektriciteit, welke haar voortbrengt 

en met de lengte der vonk en onafhankelijk van de grootte der oppervlakten , 

waarop die elektriciteit is opgehoopt. LN. 

Elektrische isolatie in zeer verdunde lucht. — Crookers heeft gevonden 

dat wanneer twee goudbladreepjes als in een gewonen elektroskoop , na geë- 

lektriseerd te zijn, gedompeld worden gehouden in lucht, die tot op een 
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millioenste van een atmospheer is verdund, zij in dertien maanden tijds hunne 

uiteenwijking niet merkbaar verminderen, zelfs als de na de verdunning toe- 

gesmolten glazen bol, waarin zij geplaatst zijn, daarbij steeds in water wordt 

gedompeld gehouden. (Proceedings of the Royal Societu XXVIII, p. 347 en 

daaruit Journal de Physique IX, p. 37.) 

Aangaande de verdere uitkomsten van CROOKES’ proefnemingen in zulk een 

vacuum hoopt Ref. binnen kort, naar eigen aanschouwing, in het Album te 

kunnen berichten. | LN. 

Elektrodynamische inductie. — De HH. cururre en Boys hebben de ver- 

schijnselen van- het zoogenaamde rotatie-magnetisme van ARAGO op nieuw aan 

een uitvoerig onderzoek onderworpen. (Philosophical Magazine, 5e Serie VIII, 

pag. 449). Voor alle andere bijzonderheden naar het oorspronkelijke verwij- 

zend, nemen wij hier van hunne uitkomsten het volgende over. 

Als boven de polen van een magneet, die in een horizontaal vlak gedraaid 

kunnen worden, een geleidende schijf horizontaal wordt opgehangen aan een 

torsiedraad, dan is bij het draaien de afwijkingshoek der schijf met de om- 

wentelingssnelheid van de magneet zoo juist evenredig, dat de proefnemers 

eene inrichting van dezen aard meenen te mogen aanbevelen als een middel 

om de omwentelingssnelheid van allerlei werktuigen te meten. 

Al het overige onveranderd latende, verkregen zij aangaande den invloed 

van het geleidingsvermogen der stof, waaruit de schijf bestaat, uitkomsten 

die voor een rechtstreeks evenredig zijn van dit geleidingsvermogen schenen 

te pleiten. Daarom en nadat zij zich hadden overtuigd dat bij een eenigszins 

veranderde inrichting dezelfde werking van een roteerenden magneet ook op 

elektrolyten duidelijk was waar te nemen, stellen zich de heeren G. en B. voor 

het geleidingsvermogen van deze laatste op deze wijze te bepalen, wat het 

voordeel der afwezigheid van alle polarisatieverschijnselen bieden zal. LN. 

Uitgebreidheid der moleculen in waterdamp. — Uit het warmteverbruik bij 

de verdamping van water, het volume van den damp, de gezamenlijke opper- 

vlakte der moleculen en het totaal van den voortgebrachten arbeid, leidt 

HODGES, naar de kinetische gastheorie aannemend dat de moleculen !/,,,, 

van het volumen des damps innemen, af dat de radius van een watermole- 

cuul moet zijn 0,00000005 millimeter en hun aantal in een kubiek centime- 

ter damp 5 tot 6 millioen van den derden rang. (Silliman's American 

Journal XVIII, p. 135 en daaruit Wiedemann's Beiblätter IV, S. 90). 

LN. 
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Vereenvoudigde Audiphoon. — Het is bekend dat in het laatst van het 

vorig jaar de heer R. 6. RHODE, te Chicago, een toestel uitgevonden heeft, 

door hem met den barbaarschen naam van audiphone (beter akoöphone) be- 

titeld, met welken toestel vele doofstommen vrij spoedig de tonen van eenige 

muziekinstrumenten en zelfs woorden kunnen leeren onderscheiden. Wij zullen 

dien toestel, die uit hard caoutchouc bestaat, niet beschrijven en merken 

alleen aan dat hij ongeveer 50 francs kost. Nu heeft echter de Heer D. COLLADON 

een dergelijk werktuig bedacht, dat ieder kan maken, en ’t welk ongeveer 

50 centimes behoeft te kosten en, volgens hem, even goed aan het oog- 

merk voldoet. Het bestaat eenvoudig uit een blad van het carton, in den 

handel bekend onder den naam van satineer-carton (carton à satiner) of 

netel-carton (carton d'orties), welk carton bijzonder dicht, homogeen, veer- 

krachtig en taai, maar toch buigzaam is. Het mag evenwel niet dikker zijn 

dan 0,001 M. Men snijdt daaruit een vierkant stuk van 0,42 M. hoogte en 

0,30 M. breedte, en rondt de beide hoeken van een der smalle zijden zoo af 

dat het carton den vorm verkrijgt van eene van boven ronde deur (zie de 

afbeelding in het oorspronkelijke). Het midden van den afgeronden boven- 

kant wordt tegen de boventanden geplaatst en het blad gekromd door met 

de hand licht tegen den onderrand te drukken. Om het carton tegen de 

vochtigheid van de uitademing te bewaren, kan men het bovenste gedeelte 

met een vernis of iets dergelijks overdekken. 

Proeven, genomen door den heer L. SAGER, leeraar van doof-stommen , 

hebben de bruikbaarheid en het nut van dezen eenvoudigen toestel bewezen. 

(Compt-rend. Tom. XC, pag. 121). Der 

SCHEIKUNDE. 

Boterzuur-ferment uit het steenkolen-tijdperk. — De heer B. RENAULT, 

aide-naturaliste aan het Museum te Parijs, heeft uit den silex der steen- 

kolenlagen van Saint-Etienne dunne, doorschijnende plaatjes weten te ver- 

vaardigen, waarvan ieder ’t zij een stengel, ’t zij een blad, of een wortel, 

een bloem, een vrucht of een zaad in verschillenden staat van conservatie 

bevat. De heer PH. VAN TIEGHEM heeft een aantal van deze praeparaten 

onderzocht, o. a. talrijke wortelvezelen die, blijkens haar anatomischen bouw, 

van Coniferen afkomstig zijn en volmaakt gelijken op worteltjes van Jlex of 

Cypressus. Indien men stukken van jonge worteltjes van hulst of cypres 

onder water aan zich zelf overlaat, dan ontwikkelt zich daarin al spoedig 

Bacillus amylobacter, die het weefsel der wortels aantast en zoodanig oplost 
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dat er ten slotte niets overblijft dan de opperhuid en de vaten, terwijl de 

cellulose, naarmate zij wordt opgelost, ontleed wordt en in boterzure gis- 

ting overgaat. VAN TIEGHEM nu heeft in de boven bedoelde praeparaten de 

duidelijke en onmiskenbare sporen van de ontwikkeling van B. amgylobacter 

ontdekt en komt tot de gevolgtrekking, dat in de moerassen van het steen- 

kolentijdperk , evenals in onze hedendaagsche moerassen, dezelfde weefsel- 

deelen van dezelfde planten de door B. amglobacter teweeggebrachte boterzure 

gisting ondergingen. (Compt. rend. Tom. LXXXIX, pag. 1102.) DL. 

PLANTKUNDE. 

Nectariën. — Het is in den laatsten tijd, op voorbeeld van DARWIN, 

LUBBOCK, H. MÜLLER en anderen, vrij algemeen aangenomen geworden, dat 

de beteekenis der nectariën hierin bestaat, dat door de zich daarin afschei- 

dende honig insekten gelokt worden, aan welken zich het pollen hecht, 

dat langs dien weg wordt overgebracht op het stigma der bloem eener andere 

gelijksoortige plant, waardoor eene kruisbevruchting ontstaat, welke laatste , 

zooals DARWIN heeft aangetoond , voor de instandhouding der soort voordeelig is. 

Tegen deze beschouwing, die nog gesteund wordt door de merkwaardige 

overeenstemming die er in vele gevallen bestaat tusschen het maaksel der de 

nectariën omgevende bloemdeelen en dat der monddeelen van de hen bezoe- 

kende insekten, is de heer GASTON BONNIER opgekomen. Op grond eener 

lange reeks van waarnemingen komt hij tot het besluit dat de hoofdbeteeke- 

nis der nectariën is: de afscheiding eener suiker bevattende stof, die een 

reserve-voedsel is voor de naburige organen, bepaaldelijk voor het ovarium. 

Voor nadere bijzonderheden moeten wij verwijzen naar zijne verhandeling, 

die in de Annales des sciences naturelles, Botanique, 6me sér., T. VIT, 

niet minder dan 206 bladzijden beslaat. 

Wij merken alleen op, dat de eene beschouwing de andere niet noodza- 

kelijk buitensluit. HG. 

MINERALOGIE. 

Een zilveren ammoniet. — Onder de delfstoffen, door den heer FREMIER, 

directeur der zilvermijn te Caracoles in Zuid-Amerika verzameld en te Parijs 

door den heer JANNETTAZ onderzocht, ontdekte deze een aantal ammonieten 

van de soorten A. perarmatus en A. plicatilis, waarvan één geheel veran- 

derd was in zilver-chlorid, dat weder gedeeltelijk tot zilver in den metaal- 

staat was gereduceerd. (The Academy. Dec. 27, 1879, pag. 467.) 

D. Le 
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PHYSIOLOGIE. 
De gezichtsspheer der hersenen. — Door eene reeks van onderzoekingen 

heeft de heer H. MUNK het bewijs geleverd dat zekere verrichtingen van het 

zenuwstelsel gebonden zijn aan bepaalde, scherp begrensde gedeelten der her- 

sen-oppervlakte. Zoo b. v. nam hij waar, bij honden en apen, dat door ver- 

wijdering van zekere schorsgedeelten aan de achterhoofdslob, de dieren aan 

de tegengestelde zijde blind of doof waren geworden. Op grond hiervan onder- 

scheidde hij aan de hersenen eene gezichtsspheer en eene gehoorspheer. Ver- 

der is hem door voortgezet onderzoek gebleken, dat bepaalde gedeelten van 

het netvlies gebonden zijn aan evenzeer bepaalde gedeelten der gezichtspheer, 

in dier voege dat een als een vlak uitgebreid netvlies, wat de daardoor be- 

slagen ruimte betreft, in regelmatige verhouding staat tot de evenzeer als 

een vlak uitgebreide gezichtsspheer en dat bepaalde deelen van het eerste 

aan bepaalde deelen van de tweede beantwoorden. (Verhandl. der physiol. 

Gesellschaft zu Berlin, 1879, p. 135.) - HG. 

DIERKUNDE. 

Vruchtbaarheid van hybriden. — In zijne Origin of Species had cH. DARWIN, 

als een merkwaardig voorbeeld van onderlinge vruchtbaarheid van bastaarden , 

op gezag van den heer EYRTON, die van de Chineesche gans (Anser cyg- 

noides) en de gewone gans aangevoerd. — Thans heeft hij gelegenheid gehad 

zich daarvan zelf te overtuigen. Hij ontving van Dr. GOODACRE een broeder- 

en een zuster-hybride uit hetzelfde broedsel. De uitkomst was dat drie vogels 

geboren werden uit het eerste legsel, twee andere waren geheel volvormd, 

maar konden de schaal niet doorbreken en de overblijvende eieren bleken 

onbevrucht te zijn. Uit een volgend legsel werden twee eieren geheel uitge- 

broed. De vijf hybriden, kleinkinderen van de zuivere soorten, groeiden op 

tot zeer fraaie vogels, geheel gelijkende op de ouders. (Nature, 1 Januar 

1880, p. 207). HG. 

De gang der insekten en spinnen. — De heer a. carLET heeft onder- 

zoekingen in het werk gesteld over het loopen van Oryctes nasicornis en 

Timarcha tenebricosa, welke hij daarom verkoos, omdat zij langzaam loopen 

en hunne pooten even ver van elkander verwijderd staan. Hij geeft van de 

beweging der pooten bij het gaan het volgend schema : 

dr 4 

A 

gb 
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De pooten 1, 2 en 3 worden nagenoeg gelijktijdig opgelicht, terwijl. het 

lichaam op 4, 5 en 6 blijft rusten; zijn nu 1, 2 en 3 weder op den grond 

geplaatst, dan worden 4, 5 en 6 op hunne beurt opgelicht, en zoo verder. 

Deze wijze van gaan is typisch ook voor de overige orden van insekten. 

Wat de Arachniden betreft, ‘zijn de waarnemingen gedaan op het wijfje van 

Lpeira diadema, daar het mannetje voor de waarneming veel te snel loopt. 

Het schema is hier: 

des 5 

6 ed 

8 7 
Se 

en heeft geen verdere toelichting noodig. (Compt. rend. Tom. LXXXIX, 

pag. 1124.) DL 

VERSCHEIDENHEDEN. 

Kunstmatige diamanten. — Het schijnt dat nu toch werkelijk de kunst 

om diamanten te maken gevonden is. Prof. STORE MASKELYNE, dezelfde die 

(zie bl. 28) de vermeende diamanten van MACTEAR voor een silicaat heeft 

verklaard, bericht nu dat hij van den heer J. BALLANTINE HANNAY van 

Woodbourne, te Glascow, eenige kleine kristallijne deeltjes antvangen heeft, 

waarin hij duidelijk fragmenten van diamant heeft herkend. In glans, bre- 

kingsvermogen , werkeloosheid ten opzichte van gepolariseerd licht, stemmen 

zij geheel met den echten diamant overeen. Zij krassen saphier. Een der kris- 

talletjes bood een merkbaren hoek aan; MASKELYNE bevond dat deze 70 graden 

29 minuten bedroeg, terwijl deze bij den echten diamant 70 graden 31,7 

min. is. Een der deeltjes, op een platina-blikje verhit, gloeide en verdween, 

volkomen op gelijke wijze als een stukje diamant zou doen. (Nature, 26 

Februari 1880), 

De heer HANNAY heeft in eene druk bezochte vergadering der Royal Society 

de door hem gemaakte diamantjes getoond en ook iets medegedeeld aangaande 

de wijze waarop zij verkregen zijn. Dit geschiedde onder zeer hooge drukking 

bij gloeihitte, in opzettelijk daarvoor gemaakte ijzeren buizen met nauwe 

holte en dikke wanden. De koolstof die n statu nascenti tot diamant kris- 

talliseerde, wordt geleverd door koolwaterstof, in tegenwoordigheid van een 

stikstofhoudend lichaam. Meer licht hierover zal waarschijnlijk een door den 

heer HANNAY aangeboden verhandeling verbreiden. (Nature, 4 March , 1880). 

HG. 
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NATUURKUNDE. 

Temperatuur der gassen, die door den elektrischen stroom licht geven. — 

HassrrBeRG heeft (Mémoires de U Académie de St. Petersbourg XXVIII, en 

daaruit Wiedemann's Beiblätter IV, S. 132) de proefnemingen van WIEDE- 

MANN, die aantoonde dat dit lichtgeven reeds bij temperaturen ver onder 

100° C. kan plaats hebben, volgens eene andere methode herhaald en de uit- 

komst in het algemeen bevestigd gevonden. Hij gebruikte een glazen buis van 

75 cM. lang en 31 mM. middellijn. Het eene uiteinde daarvan was door een 

vlakke glasplaat gesloten, in bet andere een thermometer luchtdicht bevestigd. 

De elektroden bestonden uit reepen bladtin, die niet in, maar buiten om de 

buiseinden waren vastgekleefd. Bij verschillende gassen en verschillende span- 

krachten, die echter nooit grooter waren dan van 2 mM. kwikdruk, nam hij 

temperaturen waar van 340’ als maximum en 82° als minimum. 

Ten slotte bespreekt m. nog de mogelijkheid om deze feiten toe te passen 

bij de verklaring van een aantal kosmische verschijnselen, als poollicht, ko- 

metenstaarten, nevelvlekken en dergelijke. LN. 

Stroommeter voor zeer sterke stroomen. — Gewone “boussoles’’ van si- 

nussen of tangenten en alle dergelijke kunnen voor sterke stroomen gebezigd 

worden, indien zij geplaatst worden in de baan van een afgeleiden stroom. 

Alle fouten in de waarneming worden op deze wijze even veel vergroot als de 

rechtstreeks gemeten gederiveerde stroom zwakker is dan de hoofdstroom. Dit 

heeft TROWBRIDGE aanleiding gegeven om den dynamometer van WEBER op- 

7 
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zettelijk tot het meten van groote stroomsterkten in te richten. De heen- en 

wedergaande stroomen, zooals die van magneto-elektrische of dynamo-elektri- 

sche werktuigen thans zoo veelvuldig tot het voortbrengen van elektrisch licht 

worden gebruikt, kunnen, gelijk bekend is, door dit werktuig gemeten wor- 

den, zonder dat ze vooraf in gelijk gerichte worden omgezet. W. N. HILL, 

te Newport in Amerika, beschrijft (Nature XXI, p. 327) met afbeeldingen 

een van die van TROWBRIDGE in enkele opzichten afwijkenden vorm des dy- 

namometers voor sterke stroomen. De vaststaande spiraal is hierbij in twee 

helften gescheiden, die ter weerszijde van de bewegelijke zijn geplaatst. Beide 

bestaan, zoowel als de bewegelijke, uit weinige windingen van een dikken 

koperreep. De stroomsterkte wordt gemeten, niet uit den afwijkingshoek van 

de laatste, maar uit het gewicht dat, aan een standvastigen hefboom wer- 

kend, toereikend is om de bewegelijke spiraal naar haar nulpunt terug te brengen. 

Hir doet nog uitkomen dat, wijl de afwijkingen en dus de gewichten hier 

evenredig zijn, niet met de stroomsterkten maar met de tweede machten daar- 

van, de juistheid der aflezingen met de stroomsterkten toeneemt. LN. 

Nog eens Niaudet’s element. — In verband met mijne vroegere mededee- 

lingen dienaangaande (zie hiervoor, bl. 11 en 27) meen ik hier nog te mo- 

gen berichten, dat ik na eenige voorloopige proefnemingen met zulk een ele- 

ment, het rechtstreeks vergeleken heb met een Leclanché van gelijke grootte 

en inrichting, gelijke poreuse pot, enz. De uitkomsten waren: 

a. wat de stroomsterkte aangaat: bij eene sluiting met omstreeks 40 Me- 

ter rood koperdraad van 1 mM. middellijn verkreeg men in willekeurige een- 

heden uitgedrukt voor het Leclanché eene van 180, voor het Niaudet eene 

van 158, zoodra de naald van het meetwerktuig was tot rust gekomen, en 

na 3 minuten voor het eerste 122, dus verminderd met 32°/,, voor het 

tweede 114, dus verminderd met 27°. 

b. wat aangaat de elektromotorische kracht: in oppositie verbonden met 

denzelfden stroommeter van de vorige proefnemingen, leverden de beide ele- 

menten te zamen een stroomsterkte van 1 derzelfde eenheden ten gunste van 

het Niaudet-element. De elektromotorische kracht van dit laatste is dus merk- 

baar grooter dan van het Leclanché, en in standvastigheid staat het ook 

nog daarboven. LN. 

Ontploffing van een platina destilleertoestel voor de concentratie van 

zwavelzuur. — Deze ontploffing had plaats met een toestel van omstreeks 300 

liters inhoud, bereidende 6 à 7000 kilogrammen geconcentreerd zwavelzuur 
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in 24 uren. Zij was zoo heftig, dat de stukken van den ketel 20 tot 30 me- 

ters ver werden geworpen en steenen van den vuurhaard naar alle zijden wer- 

den geslingerd. Gelukkig vernamen de werklieden eenige oogenblikken voor de 

ontploffing een fluitend geluid, dat hen de vlucht deed nemen , zoodat niemand 

getroffen werd. 

De heer F. KUHLMANN heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van 

die ontploffing. De ketel was geledigd om er eene kleine reparatie aan te doen, 

maar de bodem was daarbij bedekt gebleven met geconcentreerd zwavelzuur 

ter hoogte van 5 centim., beantwoordende aan 830 tot 40 kilogrammen van 

het zuur. Daarna had men er door den hevel eene zekere hoeveelheid water 

in gegoten en den ketel 3 à 4 uren langzaam verwarmd om den toestel ge- 

heel te reinigen. KUHLMANN meent nu dat de menging of liever verbinding 

van het water met het zwavelzuur aanvankelijk niet had plaats gehad, maar 

later plotselijk geschiedde, waarvan eene geweldige warmteontwikkeling en 

stoomvorming het gevolg was. 

Proeven in kleine glazen ballons genomen bevestigden deze verklaring. Er 

had steeds ontploffing plaats, mits de hoeveelheid water minstens 10 maal 

die van het zwavelzuur bedroeg. (Bulletin de la Sociëté chimique, 1880, 

XXXIII, p. 50). HG. 

Lichtende verf, — Sedert lang zijn eenige zelfstandigheden bekend, die, 

donker uit zich zelve, lichtend worden wanneer zij eenigen tijd aan het licht 

zijn blootgesteld en dit vermogen om in het duister licht uittestralen eenen 

korteren of langeren tijd behouden. Van deze stoffen noemen wij hier den zoo- 

genaamden Bologneschen phosphorus, welke zwavelbaryum is, verkregen door 

gloeiing van zwaarspaath met kool, voorts den Cantonschen phosphorus, dien 

men verkrijgt door fijngestooten oesterschelpen met zwavel in een smeltkroes 

samen te gloeien; ook de diamant heeft deze eigenschap. 

Voor eenigen tijd nu heeft een engelsch scheikundige, BALMAIN, die thans 

reeds overleden is, de bereiding eener stof uitgevonden , welk dit phosphores- 

ceerend vermogen in buitengewone mate bezit en die, met gewone olieverw 

vermengd, tot het beschilderen van allerlei voorwerpen kan dienen, welke, 

over dag aan het licht blootgesteld, des nachts dit weder uitstralen en wel 

zoo sterk dat men letters, cijfers enz. daarbij lezen kan, en dit wel niet ge- 

durende korten tijd na het ondergaan der zon, maar gedurende een geheelen 

nacht. De heer C. W. HAETON, die over dit onderwerp den 14den Maart j.l. 

voor de Society of Arts, te Londen eene lezing hield, toonde een met die 

verf bestreken kaart, welke eerst twee uren lang aan matig daglicht was 
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blootgesteld, toen zes-en-twintig uren lang in het volkomen duister bewaard 

was geworden en toch nog lichtend genoeg was om er mede op een horloge 

te zien hoe laat het was. 

Het is duidelijk dat deze lichtbewarende en uitstralende verf in vele geval- 

len dienst kan dóen. Zoo b.v. voor het beschilderen der naambordjes van 

straten, uithangborden enz., voor het des nachts zichtbaar maken der wijzer- 

platen van toren-uurwerken, van tonnen en bakens die den zeeman voor ge- 

vaarlijke plaatsen waarschuwen of den weg wijzen. Ook in zulke gevallen, 

waarin kunstlicht gevaarlijk zouden kunnen zijn, zooals in steenkolenmij- 

nen, waarin ontplofbare gassen zijn, in plaatsen waar kruit en andere licht 

brandbare of ontplofbare zelfstandigheden bewaard worden, kan het goede 

diensten doen, Daarmede beschilderde reddingsboeien, des nachts in zee ge- 

worpen, kunnen door den overboord gevallen drenkeling gemakkelijk, zelfs 

op vrij grooten afstand herkend worden. Te Southampton daalde voor eenige 

dagen een duiker naar beneden, wiens kleed met de verf bestreken was; hij 

kon op 27 voet diepte bij volkomen duisternis zeer goed de koppen van bou- 

ten en andere kleine voorwerpen aan een gezonken schip onderscheiden. 

Zonder twijfel zal deze lichtende verf weldra voor velerlei doeleinden in 

gebruik komen. Jammer dat de samenstelling daarvan nog een geheim is, 

waarvan de firma IHLEE & HORNE te Aldermansburg het patent heeft. (Che- 

mical News, March 25, 1880, p. 136). HG. 

DIERKUNDE. 

Het grootste landdier. — In het American Journal of Science and Arts 

beschrijft Professor MARSH het grootste landdier, waarvan tot dusver het vroe- 

ger bestaan ontdekt is. Hij heeft het Atlantosaurus immanis genoemd. Het 

dijbeen is ruim 8 voet lang en aan zijn dikste einde ruim 25 Eng. dui- 

men breed, ofschoon er geen eigenlijk hoofd aan is. Eene vergelijking van dit 

been met dat van een krokodil zoude aanwijzen dat de fossiele saurier, indien 

de overige deelen van het skelet van gelijke betrekkelijke afmetingen waren, 

eene geheele lengte van 115 voeten had. Dat het reptiel althans 100 voet 

lang was is minstens waarschijnlijk. Ook de overige gevonden beenderen zijn 

reusachtig ; een staartwervel heeft een doorsnede van 16 duimen. Al de ver- 

zamelde overblijfsels, gevonden in de boven-jura van Colorado, zijn in het 

museum van Yale-College. HG. 

Vernieling van schadelijke insekten. — Men weet hoe machteloos de mensch 
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gewoonlijk tegenover vele voor den landbouw schadelijke insekten staat, wan- 

neer zij eenmaal zich sterk vermenigvuldigd hebben. De coloradokever, de mei- 

kever, de Phyllozera kunnen tot voorbeelden strekken. Scherpe vochten, zu- 

ren, vergiften zijn dikwerf even schadelijk voor de planten als voor de insekten 

zelve. Thans begint zich een nieuw vooruitzicht te openen om deze met vrucht 

te bestrijden. Men weet dat insekten onderhevig zijn aan ziekten, veroorzaakt 

door kleine schimmelplantjes. Een der ziekten van de zijderupsen, de muscar- 

dine, bestaat in de ontwikkeling op en binnen het lichaam van een schim- 

melplantje, Zsaria farinosa. Reeds sedert lang heeft men de uitstrooiïing van 

gist in oranjerieën en warme kassen aanbevolen, waar de planten onder den 

aanval van talrijke insekten, bladluizen enz. lijden. In een in het vorige jaar 

te Cambridge verschenen klein geschrift van J. HAGEN, Destruction of ob- 

noxious Insects, Phylloxera, Potato- Beetle, Cotton-worm, Colorado grass- 

hoper and greenhouse pests by application of the yeastfungus, is de nut- 

tigheid van die uitstrooiing van gist nader aangetoond. Daardoor ontstaat 

bij vele insekten eene schimmelziekte, waaraan zij bezwijken. Nog nader 

blijkt dit uit een merkwaardig onderzoek, onlangs (Zoölogischer Anzeiger, 

26 Januari 1880, N°. 47) door den russischen natuurvorscher ELIAS METSCH- 

NIKOFF gepubliceerd. In geheel zuidelijk Rusland hadden zich in 1878 koorn- 

kevers (Anisoplia austriaca en andere soorten van hetzelfde geslacht) op on- 

rustbarende wijze vermenigvuldigd. MeTSCHNIKOFF bevond dat onder de in 

den bodem levende larven velen bezweken aan eene ziekte, veroorzaakt door 

een schimmelplantje, waaraan hij den naam van Zsaria destructor heeft gege- 

ven. Deze schimmel plant zich voort door groen gekleurde sporidien. M. trachtte 

nu eene kweekerij van deze schimmelplant aan te leggen, om vervolgens de 

sporidiën uit te zaaien. Na eenige mislukte proefnemingen slaagde hij, door, 

op raad van zijn ambtgenoot WeRIGO, biermost als voedingsvocht te gebrui- 

ken. Daarin ontkiemden ‘de sporen weelderig; zij vormden een rijk mycelium, 

waaruit zich vervolgens een overvloed van nieuwe groene sporen vormden. 

Deze werden nu uitgezaaid op de huid der larven of op die der kevers, ont- 

kiemden daar en deden de dieren weldra sterven. Evenzoo ging het met eene 

andere schadelijke keversoort, Cleonus punctoventris. HG. 

Het baren van den bruinvisch. — De heer s. JOURDAIN was den 12den 

Januari j. 1. in de gelegenheid een dood op het strand gevonden bruinvisch- 

wijfje te onderzoeken. De verwijding van de geslachtsdeelen en het gemak, 

waarmede de melk uit de zogklieren werd gedrukt, deden hem denken dat 

het dier pas gejongd had. Toen hij de ingewanden er uit nam en bij die 
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gelegenheid wat sterk op den uterus drukte, werd plotseling een foetus van 

0,32 M. lengte ontlast, — maar toen JOURDAIN daarna de vagina en de 

hoornen van den uterus openlegde, vond hij tot zijne verbazing daarin geen 

spoor van de nageboorte. Het kan, meent JOURDAIN, moeielijk anders, dan 

dat het foetus na het breken der vliezen van de placenta gescheiden is door 

afsnijding van den funiculus op eene nog onbekende wijze. Daarna is de 

nageboorte uitgedreven, maar het foetus is in de vagina en de uterus-hoor- 

nen blijven zitten. Hoe lang, dus vraagt hij, heeft die supergestatie geduurd, 

en hoe geschiedden in dien tijd de voeding en de ademhaling? (Compt. rend. 

Tom. XC, pag. 138). — Rerr. gelooft, dat wij hier niet met een normaal 

geval, gelijk JOURDAIN meent, maar met een abnormaal te doen hebben. 

Men kan zich voorstellen dat de bruinvisch eene beleediging heeft ontvangen, 

waarvan scheuring der vruchtvliezen en van den funiculus het gevolg is ge- 

weest. Er kunnen omstandigheden geweest zijn, die veroorzaakten dat de 

losgeraakte nageboorle eerder dan de vrucht is uitgedreven, en het kan dan 

zeer goed zijn dat het moederdier aan de gevolgen der beleediging gestorven 

is, eer ook de vrucht was uitgedreven. D.A 

Nieuwe ontdekkingen van Rhizopoden. — Hrrrtwia en P. E. SCHULLZE 

hebben bij Foraminiferen een kern gevonden. Eerstgenoemde nam ook bij de 

in koloniën levende Microgromtia socialis eene merkwaardige wijze van voort- 

planting waar. Het protoplasma verdeelt zich in twee segmenten; daarvan 

blijft het eene in het schaaltje, terwijl dan het andere naar buiten treedt, 

eene eironde gedaante aanneemt en in plaats van pseudopodiën, twee zweep- 

haren verkrijgt en zoo een infusorium flagellatum wordt, dat later weder de 

Gromia-vorm aanneemt. Volgens de onderzoekingen van DALLINGER en DRYS- 

DALE nemen ook Monaden eenen amoeboid-vorm aan en bewegen zich dan 

door pseudopodiën; twee zulke amoeboide vormen versmelten samen, wanneer 

zij in aanraking komen, waarna het gemengde protoplasma der beide individu’s 

de gedaante aanneemt van een zakje, gevuld met zoo kleine lichaampjes dat 

deze alleen bij de sterkste vergrootingen duidelijk herkend worden. Deze lichaamp- 

jes zijn de kiemen van Monaden. Zij bevonden dat deze kiemen weerstand boden 

aan eene temperatuur van 250°—300° Fahr., zonder de vatbaarheid voor ver- 

dere ontwikkeling te verliezen. Eindelijk zij hier nog aangestipt dat, volgens 

HARCKEL, de zoogenaamde gele lichaampjes of cellen der Radiolariën met iodium 

eene blauwe kleur aannemen, dus amylum-korrels zijn. HG. 

Het gebruik dat de Kangoeroes van hun staart maken. — Het is eene 

vrij algemeen verbreide meening, die men bij een aantal schrijvers vindt uit- 
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gedrukt, dat de Kangoeroes bij hunne groote sprongen niet enkel van hunne 

achterpooten maar ook van hunnen zwaren staart gebruik maken. Naar aan- 

leiding eener door Prof. sr. GEORGE MIVART gehouden voorlezing, waarin ook 

deze die meening had voorgestaan, komen in het tijdschrift Nature, 2 Oct. 

1879, de heeren E. H. PRENGLE en ARTHUR NICOLS, op grond van eigen 

waarneming, daartegen op. Beiden hebben in Nieuw-Holland gewoond en tal- 

looze malen gelegenheid gehad Kangoeroes in hun natuurlijken toestand te zien. 

Zij voeren tegen dit veronderstelde gebruik dat de Kangoeroe van zijn staart 

zoude maken, verscheidene argumenten aan, waarvan wij er hier slechts één 

vermelden, omdat het ook ons afdoende voorkomt. Wanneer men het spoor 

van een Kangoeroe, springende over een eenigszins door den regen verweek- 

ten grond, volgt, dan ziet men wel op regelmatige afstanden de meer of 

minder diepe indruksels der achtervoeten, maar nergens een daaraan beant- 

woordend indruksel van den staart. Hoogstens vertoont zich hier en daar een 

zwak spoor van dit deel, alsof dit bij het naslepen den grond even geraakt 

heeft. HG. 

Overwinterende kikvorschlarven. — Den 9den Februari 1878 werden uit 

een kleinen vijver bij Simpheropol (Krim) aan den heer K. KESSLER een vijf- 

tal larven van Rana esculenta gebracht, die daarin voor het eerst op 7 Januari 

waren waargenomen. Zij hadden eene lengte van 4 tot 6 centimeters, beza- 

ten nog den hoornachtigen snavel, een enkel links gelegen kieuwgat, nog niet 

geheel ontwikkelde achterste ledematen, maar geen spoor van voorste ledematen. 

De heer KESSLER houdt het voor niet waarschijnlijk dat deze larven af komstig 

zijn van eene tweede generatie in den herfst, zooals van andere vorsachtige 

dieren, Pelobates fuscus en Pelodytes punctatus, vermeld is (rHoMAS, Ann. 

d. sc. mat., JOURDAIN, Compt. rendus, Juin 1872), maar meent veeleer 

dat hier een terugblijven der metamorphose heeft plaats gehad, tengevolge 

van gebrek aan het noodige voedsel in den nagenoeg geene planten bevattenden 

kleinen vijver. Hij beroept zich daarbij op proeven van den heer KoLazy ( Verh. 

d. Zool. bot. Geselschaft in Wien, 1871), die kikvorschlarven in een kamer- 

aquarium, waarin slechts weinig voedselvoorraad was, van den zomer van het 

eene jaar tot aan de lente of zelfs tot aan den zomer van het volgende 

jaar over hield (Bull. de la societé impér. des naturalistes de Moscou, 

48979 T. LIV, p. 207.) HG, 
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VERSCHEIDENHEID. 

Oorzaak der malaria-koortsen. — De heeren PE. KLEBS en C. THOMASI 

CRUDELI hebben hierover in de lente van 1879 in de Agro romano onder- 

zoekingen gedaan. Zij verzamelden den bodem uit eenige streken, het water 

en de lucht dicht boven de bodemoppervlakte, en zochten de zich daarin 

bevindende stoffen en lichaampjes te isoleeren. Daarmede werden dan konijnen 

ingeënt, die al of niet de koorts kregen, met al de aan tusschenpoozende 

koortsen eigene verschijnselen. De algemeene uitkomst is: dat zich in den 

bodem en desgelijks in de daarboven drijvende onderste luchtlagen, — maar 

niet in het water — een organisch wezentje bevindt, Bacillus malariae door 

hen genoemd, en dat dit altijd in de ingeënte vloeistoffen voorhanden is, 

wanneer daarop koorts volgt. In het lichaam der aangetaste dieren ontwik- 

kelt en vermenigvuldigt zich deze Bacillus verder, vooral in de milt en in 

het merg der beenderen. (Naturforscher, 20 Sept. 1879, uit Archw für 

experimentelle Pathologie. Bd. XI, p. 122). 

HG. 
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NATUURKUNDE. 

Elektrische afstandmeter. — De adelborst der fransche Marine LE GOARANT 

DE TROMELIN beschrijft in la Nature, 1880, bl. 225, eene inrichting, waar- 

van wij hier alleen het beginsel kunnen aanduiden. Om den afstand van een 

station A tot een punt p te kunnen meten, zijn op eerstgemeld station A en 

op een tweede B elk een in een horizontaal vlak beweegbare kijker geplaatst. 

Beide kijkers worden tegelijk op het punt p gericht. Op het station A be- 

vindt zich een lange wijzer, die in hetzelfde vlak van den kijker beweegbaar 

is om een vertikale as, welke op een afstand van die des kijkers is geplaatst , 

die gelijk is aan b. v. juist een duizendste van den afstand tusschen die 

laatste as en die waarom de kijker op het station B kan bewogen worden. 

Door een zeer vernuftig gevonden inrichting, die aan de wijzertelegrafen her- 

innert, maar hier noodzakelijk veel meer samengesteld moet zijn, wordt nu 

de beweging van laatstgenoemden kijker zoo op den wijzer in A overgebracht, 

dat beide steeds evenwijdig blijven moeten. De wijzer toont dan op een maat- 

staaf, die in het verlengde van den kijker in A daaraan is verbonden, den 

afstand aan van zijn snijpunt met die staaf tot aan de omwentelingsas van 

dien kijker. De gelijkvormigheid van twee driehoeken leert, dat als beide 

kijkers op bovengemelde wijze op p zijn gericht, de laatstgenoemde afstand 

ook duizendmaal in dien van A tot p moet zijn begrepen. 

Bij de kustverdediging vooral kan zulk een toestel uitnemende diensten be- 

wijzen. Eene commissie, benoemd door het fransche Ministerie van Marine, 

heeft na beproeving daarover een zeer gunstig rapport uitgebracht. LN. 

8 
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Stoomblaasbuis voor laboratoria. — Wij meenen hier de aandacht te mogen 

vestigen op een nieuwe inrichting, door den bekenden fabrikant wresNrae te 

Parijs dezer dagen in den handel gebracht. Zij is bestemd om den blaasbalg 

te vervangen bij het smelten van metalen — iĳzer b. v. tot 5 en 6 kilogram- 

men toe — door lichtgas dat door een stroom dampkringslucht wordt aange- 

blazen. Het is een klein, door gas verhit stoomketeltje. Een daardoor voort- 

gebrachte dunne stoomstraal stuwt de lucht in een koelslang voort tot in de 

gasblaasbuis, die aan het eind daarvan is geplaatst, terwijl de stoom in de 

slang gecondenseerd wordt. Eene beschrijving met afbeelding van den gehee- 

len toestel is te vinden in la Nature, 1880, bl. 228. IN. 

Inwendige verlichting van dieren. — In eene den 2Ssten Maart j. 1. te 

Berlijn gehouden vergadering van de elektro-technische vereeniging hebben 

proeven plaats gehad, om door elektrisch licht de inwendige organen van 

dieren te verlichten. Zoo b. v. werd met een sonde een platina-spiraal, bevat 

in een glazen buis, in de maag van een snoek gebracht, en nu een elektri- 

sche stroom door de platina-spiraal geleid. Zoodra deze gloeiend was, werd 

de visch geheel doorschijnend, zoodat men de inwendige organen en hunne 

bewegingen zien kon. Gedurende de bewerking hield de visch zich geheel stil, 

en toen de buis met de spiraal weder verwijderd was, begon de visch dade- 

lijk weder te zwemmen. (Revue scientifique, 24 Avril 1880, p. 1026.) 

HG. 

Zien door elektriciteit. — Een verzegelde beschrijving van eene uitvinding 

om door telegraphie tezien, is gedeponeerd door GRAHAM BELL, den uitvinder 

van den telephoon, Op het vernemen daarvan hebben de heeren JOHN PERRY 

en W. E‚ AYRTON aan de redactie van het engelsche tijdschrift Nature (22 

April, 1880) medegedeeld dat tusschen hen, de heeren WIiLLOUGHBY SMITH , 

SABINE en anderen, sedert drie jaren herhaaldelijk plannen, die tot hetzelfde 

doel strekken, besproken zijn. Een dier plannen was het volgende. Op de 

plaats A bevindt zich een groote schijf, samengesteld uit kleine stukjes sele- 

nium. Aan het eene einde van elk selenium-stukje is een geïsoleerde draad, 

gaande naar de verwijderde plaats B en eindigende in den grond. Het voor- 

werp, waarvan het beeld moet worden overgetelegrafeerd, wordt sterk ver- 

licht en dan door een lens het zeer vergroote beeld op de selenium-plaat 

geworpen, Nu weet men dat, indien elk stukje selenium een deel uitmaakt 

van een stroombaan, waarin een standvastige elektromotorische kracht, b. v. 

van een batterij, bestaat, alsdan de stroom gaande door elk selenium-stukje 
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zal afhangen van den graad van verlichting. Als ontvanger te B stelde men 

zich voor een verzameling van magneet-naaldjes te bezigen, waarvan de 

plaatsing van elk afhing van de sterkte van den doorgaanden stroom, die 

van de selenium-stukjes uitging. Bij de beweging van elk magneetnaaldje 

zoude een gaatje geopend of gesloten worden, waardoor licht kon vallen op 

een matglas, dat in evenveel vierkantjes verdeeld is als er selenium-stukjes 

te A zijn. Daar nu de graad van verlichting van ieder vierkantje afhangt van 

de sterkte van den stroom, welke op haar beurt afhangt van den graad van 

verlichting der verschillende selenium-stukjes, zoo zal zich te B een mozaïk- 

beeld vormen van dat, hetwelk te A op de verzameling van selenium-stukjes 

geworpen is. | 

Nog een ander en wellicht beter plan voor een ontvanger werd geopperd, 

dat zich grondde op de proeven van Professor KeRR. De ontvanger zoude 

namelijk bestaan uit eene verzameling van kleine vierkante stukjes, bestaande 

uit verzilverd week iĳzer, en de uiteinden vormende van al de draden, waar- 

door de stroom gaat. De oppervlakte van al deze vierkante vakjes moet dan 

verlicht worden door een breeden straal van gepolarizeerd licht, die na terug- 

kaatsing gaat door een analysateur. Daar de intensiteit van het doorgegane 

licht afhangt van de draajing van het polarisatievlak, en die draajing op 

haar beurt afhangt van de sterkte van den stroom, en deze wederom van 

den graad van verlichting der selenium-stukjes, zoo zal men ook langs dien 

weg aan de ontvangplaats een mozaïk beeld verkrijgen. 

Het is intusschen te hopen daf het plan van GRAHAM BELL eenvoudiger 

is. Anders staat het te vreezen dat die plannen, hoe vernuftig ook uitgedacht, 

in de uitvoering op groote moeilijkheden zullen stuiten, HG. 

Constante natriumvlam. — Frrok (Zeitschrift für analytische Chemie XIX, 

S. 71, en daaruit Wiedemann's Beiblätter IV, S. 275) verkrijgt zulk eene 

vlam zeer gemakkelijk door een bundel asbestvezelen, met water bevochtigd, 

in poeder van keukenzout te leggen en vervolgens in een alcohol- of Bunsen- 

vlam te brengen. LN, 

Voortplantingssnelheid van het licht. — D. P. ropp heeft (Silliman’s Jour- 

nal XIX, p. 59 en daaruit Wiedemann's Beiblätter IV, S. 356) de uit- 

komsten, dienaangaande verkregen door roucauLr en door CORNU en MICHEL- 

SON, elk in twee proevenreeksen, samengesteld, daarbij aan elk een gewicht 

toekennend, berekend naar de daarbij geleverde waarborgen voor nauwkeurig- 

heid, en zoo als de waarschijnlijkste waarde daarvoor vastgesteld; 
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299 920 kilometers in de seconde. 

Daaruit volgt voor de zon-parallaxis eene waarde van 8”,808 + 0°,006 en 

uit deze laatste voor den gemiddelden radius der aardbaan 149 435 000 kilo- 

meters. LN. 

SCHEIKUNDE. 

Synthese der ulmine-stoffen. — De heer A. MILLOT bevond, dat wanneer 

men een elektrischen stroom van twee Bunsen-elementen, met een negatieve 

elektrode van platina en een positieve elektrode van vooraf gezuiverde gasre- 

tort-kool, laat gaan door ammoniak, de kool allengs uiteenvalt en er een 

zwart gekleurde oplossing ontstaat, waaruit zich, na bijvoeging van zoutzuur, 

een zwarte stof praecipiteert, die de volgende samenstelling heeft: 

C 54,75 

H 4,00 

N 12,40 

0 28,85 

Met bijtende potasch verkrijgt men een dergelijke zwart gekleurde oplossing , 

doch het daaruit door bijvoeging van een zuur verkregen praecipitaat bevat 

geen stikstof. (Compt. rendus, 1880 N° 11, p. 611.) HG. 

Digestief vermogen van papaya-sap. — Voorleden jaar had BoucHUT aan- 

getoond, dat in het sap van den Meloenboom (Carica Papaya), hetgeen eene 

stikstof houdende op fibrine gelijkende stof inhoudt, die oplossend op dierlijke 

zelfstandigheden werkt, een ferment (papaïne) bevat is, dat de eiwitstoffen in 

peptonen verandert, — plantaardige pepsine derhalve. Hij heeft nu bij dieren 

injectiën van eene oplossing van papaïne in de hersenen en in spieren gedaan, 

en na den dood die deelen steeds verweekt, papachtig en als verteerd aange- 

troffen. Maar hij heeft bovendien kliergezwellen aan den hals en carcinoma 

mammae met zulke injectiën behandeld en volkomen genezing verkregen, of- 

schoon de ingespoten oplossing hevige pijnen en eene sterke koorts veroorzaakte. 

Voor nadere bijzonderheden, ook ten aanzien dier behandeling, moeten wij 

naar het oorspronkelijke verwijzen (Compt. rend., Tom. XC, pag. 617). 

Dj Tk 

PLANTKUNDE. 

Plantengroei onder den invloed van elektrisch licht. — Den 4den Maart 

j. Ll gaf Dr. srrMeENs verslag aan de Royal Society van eene reeks van kost- 

bare proefnemingen om den invloed van het elektrisch licht op den planten- 
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groei te bepalen. Het elektrisch licht werd geleverd door een lamp of regula- 

teur met een Siemens-dynamo-machine, gedreven door een stoommachine van 

3 paardenkracht. Het licht stond gelijk met dat van 1400 kaarsen. De meeste 

proeven waren vergelijkende, d.i. dezelfde planten werden gehouden 1° in het 

geheel duister, 2° alleen onder den invloed van het elektrisch licht, 3° alleen 

onder den invloed van het daglicht; 4° onder den beurtelingschen invloed van 

het daglicht en van het elektrisch licht des nachts. 

De algemeene uitkomst was dat voor alle levensfunctiën der plant het elek- 

trisch licht het zonlicht geheel vervangen kan en dat deze onafgebroken voort- 

gaan, wanneer planten, die gedurende den dag in het zon- of daglicht staan, 

des nachts door het elektrisch licht beschenen worden. In gelijk aantal dagen 

is derhalve de groei, de bloem- en vruchtvorming van zulke planten sterker 

dan bij die welke alleen des daags licht ontvangen, iets dat in overeenstem- 

ming is met het bekende feit dat planten op hooge noordelijke breedten in 

korteren tijd bloeien en rijp worden dan op lagere breedten. (Nature, 11 March 

1880, p. 450.) HG. 

AARDKUNDE, 

Kool uit het huronische tijdperk. — Aan het noordwestelijk gedeelte van 

den oever van het Onega-meer komt tusschen kleischieferlagen, die tot de 

huronische formatie behooren, eene meer of minder zuivere koolachtige zelf- 

standigheid voor, die men onder den naam van “zwarte olonezer aarde” in 

den handel heeft gebracht. Het is den heer INOSTRANZEFF bij onderzoek ge- 

bleken, dat deze kool op eenen nog dieperen trap van verkoling staat dan an- 

thraciet en graphiet. Een zuiver stuk, geheel watervrij, bevat 98,11 proc. 

koolstof. Deze kool heeft een sterken diamantachtigen glans, is zeer hard, 

daar zij gemakkelijk IJslandsch spaath schrapt, en verbrandt zoo moeielijk, 

dat 1 gram in een open smeltkroes boven een gasbrander eerst na 9 uren 

geheel verbrand was, terwijl eene gelijke hoeveelheid graphiet daarvoor slechts 

3!/, uren behoefde. (Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Palaeon- 

tologie 1880, Bd. I, p. 97.) HG. 

EN EEROEFOLOGIE. 

De baard als ethnisch kenmerk. — De heer c. STANILAND WAKE, te Hull, 

heeft daarover een opstel in BrOocA’s Revue d’Anthropologie geplaatst. Na 

een uitvoerig ethnologisch overzicht besluit hij dat de baard een kenmerk is 

van veel waarde voor den anthropoloog. Het is merkwaardig dat de hoogst 
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beschaafde rassen het overvloedigst van baard voorzien zijn; de baardlooze 

volken kunnen worden vergeleken met de kinderen, de gebaarde met de vol- 

wassenen van het menschelijk geslacht. Verder is het een resultaat van WAKE'’s 

onderzoekingen, dat de ontwikkeling van den baard een speciaal kenmerk is 

der dolichocephale rassen, terwijl de afwezigheid er van in verband staat met 

brachycephalismus. Er bestaan hier echter verscheidene uitzonderingen op, waar- 

van de schrijver met veel vernuft rekenschap tracht te geven (The Academy, 

March 27, 1880). — Wij hebben de Revue d’Anthropologie niet bij de hand; 

wij zouden anders gaarne willen opgeven, hoe de schrijver de zwaar gebaarde 

Zuid- en Midden-Duitschers, bijna allen brachycephaal, en de dun gebaarde 

of baardelooze dolichocephale Negers in zijn systeem weet te passen. 

Pe, 

Wapens der Eskimo's. — Uit een zeer kort bericht omtrent de verzamelin- 

gen door de bekende expeditie onder NORDENSKJÖLD medegebracht, teekenen 

wij aan, dat de Eskimo's tegelijkertijd steenen wapenen (van vuursteen, soms 

van nephriet of jadeïet enz.) en Remington-geweren gebruiken. Dit feit ver- 

dient de aandacht van hen, die nog in ’t gebruik van ’t zij steenen, ’t zij 

metalen wapens eene ethnologische beteekenis zoeken, — alsof b.v. de voor- 

historische bewoners van Gallië een ander volk moesten zijn dan de Galliërs 

die CAESAR met ijzeren wapenen bevochten, omdat de eerste steenen, de an- 

dere ijzeren wapenen bezigden. (Compt. rend. Tom. XC, pag. 347.) 

Dil Li 

DIERKUNDE. 

Verdwijnen van de haakjes en van den scolex zelven bij den lintworm. — 

Reeds vroeger heeft MÁGNIN als zijne meening uitgesproken, dat de gewa- 

pende of ongewapende toestand twee verschillende ontwikkelingstrappen van 

denzelfden parasiet zijn, ’t zij achtereenvolgende, zoo het dier op eene en de- 

zelfde plaats tot zijne volkomene ontwikkeling geraakt, ’t zij gelijktijdig, in- 

dien twee dieren van denzelfden oorsprong en leeftijd zich bevinden in verschil- 

lende voedings-middenstoffen. Zoo zijn T'aenia pectinata van het konijn (on- 

gewapend) en 7. serrata van den hond (gewapend) hetzelfde dier, evenals 

ook 7. perfoliata van het paard (ongewapend) en 7. echinoccus van den 

hond (gewapend). Thans voegtMÁGNIN daarbij een derden toestand, den kop- 

(of scolex)-loozen. Bij verschillende soorten van Taenia toch is het rijp wor 

den der eieren in de proglottiden het sein tot den ondergang van den scolex, 
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die nu geen proglottiden meer voortbrengt, zijne haakjes en daarna zijne zuig- 

napjes verliest, in omvang vermindert en eindelijk geheel verdwijnt, terwijl 

het rijpen der eieren daarom even goed voortgaat. Bij de ontwikkeling van 

Taenia neemt men overigens opeenvolgend wvrer verschillende wijzen van 

voortplanting waar. De blaas, tot welke het infusorieachtige embryo zich ont- 

wikkelt, kan zich vermenigvuldigen door werdeeling. Daarop volgt de voort- 

brenging van scolices, ware witloopers met haakjes en zuignapjes, die, in 

aanraking gekomen met een slijmvlies, zich daaraan vasthechten. Die uitloo- 

pers brengen dan knoppen (proglottides) voort, en deze laatste eieren. (Compt. 

rend. Tom. XC., pag. 715.) yon, 

Diepzee-fauna. — De heer Mosrury, die de reis met de Challenger heeft 

medegemaakt, hield onlangs eene lezing in de Royal Institution, waarin hij 

eenige algemeene resultaten mededeelde, afgeleid uit het dreggen gedurende 

die reis in verschillende zeeën op een groot aantal punten gedaan. Wat hij 

vooral deed uitkomen, was de groote gelijkvormigheid der diepte-fauna op alle 

breedten. Beneden eene diepte van 500 vademen kan men geene diepte-stre- 

ken meer onderscheiden, die gekarakteriseerd zijn door eene eigene fauna. 

Sommige dieren, zooals Bathyactis symmetrica, een enkelvoudig koraal, wer- 

den aangetroffen in allerlei diepten, van 30 tot 2900 vademen, zoowel in 

den Atlantische oceaan als in de Indische en de Stille zee; Terebratula vitrea 

van 5 tot 1456 vademen; Waldheimia van de kust tot op 2160 vademen; 

Discina van 50 tot 2425 vademen; Comatula van de kust tot 2900 vade- 

men; onder de Ophiuridae komt het geslacht Amphiura van 2 tot 2650 

vademen voor; Balanoglossus van de kust tot 2500 vademen; Dentalium tot 

2600 vademen; onder de Crustaceën leven Carididen en Peneiden op alle 

diepten, onder de Cirripidien Scalpellum op 2850 vademen. 

Eenige soorten worden alleen in diepe zeeën aangetroffen, zooals de glas- 

sponzen, Hyaolema, die aangetroffen worden zoowel in de zee bij Portugal 

tegelijk met een bijzondere soort van haai, welke door de visschers uit diep- 

ten van 450 vademen wordt opgehaald, als nabij Japan, waar zij uit diepten 

van meer dan 300 vademen worden opgehaald, ook tegelijk met een soort 

van haai die tot hetzelfde geslacht als de Portugeesche behoort. 

Onder de groepen van ongewervelde dieren, die op geringe diepten langs 

de kust leven, zijn tot dusver alleen de Planarien, de Rotiferen, de Tar- 

dignaden en Infusorien niet op groote diepten aangetroffen. 

Overigens zegt MOSELEY, ten opzichte van de gelijkvormigheid der diepzee- 

fauna op alle punten der wereld, die door de Challenger gedurende haar drie- 
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jarige reis bezocht zijn: ‘Wij werden geheel vermoeid van altijd waar wij 

heen gingen telkens weder dezelfde eentonige dieren met den dreg optehalen…”’ 

(Nature, 8 April, 1880.) HG. 

Dwergmannetjes van spinnen. — Dat in het algemeen de mannetjes der spin- 

nen kleiner zijn dan de wijfjes , is algemeen bekend. Thans echter deelt r. K. in het 

tijdschrift Der Naturforscher, 1880, N’. 14, p. 135 mede, dat er tropi- 

sche soorten van radnetspinnen zijn, uit de familie der Nephilinen en uit de 

geslachten Caerostris en Celaenia, wier mannetjes zoo klein zijn dat zij ter 

nauwernood met het bloote oog herkend kunnen worden, terwijl daarentegen 

de wijfjes betrekkelijk groote dieren zijn. HG. 

Weerstandsvermogen van insekten tegen scheikundige invloeden. — Bov- 

TIGNY deelt mede dat klanders (Calandra granaria) met korianderzaad in 

fleschjes met lapis infernalis geraakt, daarin bleven leven en zich voortplant- 

ten. Vliegen, gedompeld in eene oplossing van bijtende soda en een ganschen 

dag op de oppervlakte van dat vocht gelaten, ondervonden er geen nadeeligen 

invloed van. (Compt. rend. Tom. XV, pag. 675.) D. L. 

Het Schotsche wilde rund. — Tegen het algemeen gevoelen in, dat dit rund, 

'twelk nog in Schotland in parken gehouden wordt, rechtstreeks afstamt van 

Bos urus, houdt re. R. ALSTON in zijne Fauna of Scotland het voor een 

verwilderd ras. De omstandigheid echter dat nergens eenige vermelding van 

verwilderd vee in Schotland is te vinden, en dat daarentegen de oude beschrijvingen 

van het wilde rund volkomen op de tegenwoordig in het park van Chilling- 

ham gehouden runderen passen, pleit voor de tot dusver aangenomen af- 

stamming (The Academy, March 13, 1880, pag. 202.) Daos 



WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 

NATUURKUNDE. 

Graham Bell over vocaaltheorieën. — De beroemde uitvinder van den tele- 

phoon heeft eene bijdrage geleverd tot de beantwoording der vraag of een 

vocaalklank door de volstrekte of door de betrekkelijke hoogte der boventonen 

wordt bepaald (Amer. Journ. of Otol. en daaruit WIEDEMANN's Beiblätter, 

IV, S. 259). Het eerste wordt, zegt hij, waarschijnlijk door de bepaling 

der tonen welke resonneeren in de beide ruimten, waarin de mondholte bij 

het spreken verdeeld kan worden gedacht. Het tweede echter uit de gelijk- 

vormigheid der kromme lijnen, welke de phonautograaf levert als dezelfde 

vokaal met zeer verschillende toonhoogten daarin wordt gezongen. Hetzelfde 

scheen te blijken uit de uitkomsten, tot nogtoe met EDISON's phonograaf 

verkregen. Eene verandering in de omwentelingssnelheid van de rol bij het 

“spreken”, gaf daarbij geene tot nogtoe waargenomen verandering in den 

klank der vocalen. Doch bij nauwkeuriger onderzoek is het aan Bell gebleken 

dat die verandering wezenlijk bestaat. Bij voortdurende vermindering dier snel- 

heid hoorde hij duidelijk de klank a in w en bij vermeerdering daarvan a in e 

overgaan. Hij besluit uit dit alles dat èn betrekkelijke, èn volstrekte hoogte 

van de boventonen bij de bepaling der vocaalklanken in aanmerking komen, en 

dat daarbij aan de laatste wel het grootste gewicht moet worden toegekend. 

Wat, naar Referent's meening, ook blijkt uit het feit, dat terwijl een open 

orgelpijp van hout een lagen toon, bij voorbeeld C, geeft met een dubbelen 

oeklank, die klank van daarmede volkomen gelijkvormige pijpen, welke 

cen € en c geven enz., al meer en meer in wen zelfs in / overgaat. LN. 

9 
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Geleidingsvermogen van vloeistoffen voor warmte. — De heer Fr. H. WEBER 

heeft (Vierteljahrsschrift der Zuricher naturforschende Gesellschaft XXIV , 

S. 252 w. 355) nieuwe bepalingen daarvan verricht volgens een in vele op- 

zichten van de gewone afwijkende methode. Hier kunnen wij, terwijl wij aan- 

gaande die methode en een aantal verdere bijzonderheden zijner uitkomsten 

naar het oorspronkelijke moeten verwijzen, daaruit slechts mededeelen: 

1°. Dat vermogen is in samengestelde, doorschijnende vloeistoffen — dus 

niet voor kwikzilver — vrij wel evenredig met de soortelijke warmten der volu- 

meneenheden, terwijl de taaiheid en andere eigenschappen dier vloeistoffen 

daarop slechts een zeer geringen invloed uitoefenen. 

90, In deze vloeistoffen, èn ín kwikzilver, neemt dit vermogen toe met de 

temperatuur. Voor het metaal is dit vooral opmerkelijk, omdat, gelijk bekend 

is, het geleidingsvermogen daarvan voor elektriciteit door temperatuursverhoo- 

ging vermindert. 

30, Het geleidingsvermogen van kwikzilver voor warmte als eenheid aan- 

genomen, bedraagt dit van 

bep, AOC PNT 0,0827' Y Olijfolie … rt 040 100261 
GGL Ee ere ee fee 0,0444 \ Chloroforme, ......... 0,0244 

ve) VO) eea eee ee 0/03241 Citrgenoltd D.J eest 0,0233 

Zwavelkoolstof ........ 0:0283 "rBenginen :. Tie avons nen 0,0222 

Zwavelaether. ........ 0,0270 LN 

Diathermausie der lucht. — De volkomen doorschijnendheid van droge 

dampkringslucht voor warmtestralen van 100° C, zooals TYNDALL die reeds in 

1859 uit zijne proefnemingen had afgeleid, heeft veel tegenspraak uitgelokt, 

eerst van MAGNUS en later, nu omstreeks vier jaren geleden, van BUFF. Deze 

vond dat eene laag lucht, van slechts 45 millimeter dikte, van zulke warmte- 

stralen in plaats van 100, minder dan 50®/, door liet. Nadat TYNDALL dezen 

proefnemer op eene voorname bron van fouten bij zijn onderzoek had gewezen, 

zonder daardoor met hem tot overeenstemming te kunnen geraken, heeft hij 

eindelijk zijne proefnemingen van vroeger met bijzondere voorzorgen herhâald 

en daarbij alles vermeden, waaraan BUFF zijnerzijds het verschil in beider uit- 

komsten had toegeschreven. Wat hij vroeger had gevonden is daardoor geheel 

en al bevestigd geworden, zoodat hij nu met meer zekerheid nog dan vroeger 

de lucht voor volkomen diathermaan meent te mogen houden. (Proceedings 

of the Royal Society XXX, p. 10). LN. 
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Aantrekking en afstooting van het El. licht in Geislersche buizen. — Ruim 

drie jaren geleden vonden REITLINGER en VON URBANITZKY in hes kabinet der 

Technische Hochschule te Weenen twee reeds voorlang daar aanwezige Geis- 

lerbuizen, waarin de lichtstroom, in plaats van, zooals gewoonlijk als hij 

daarvoor gevoelig is, te worden aangetrokken door een geleider, die van buiten 

af dicht bij de buis wordt gebracht, integendeel daardoor werd afgestooten. 

Zij hebben (Sitzungsberichte der Wiener Akademie, Math. Naturw. Classe 

LXXX, S. 665) dit verschijnsel later aan een zorgvuldig onderzoek onderwor- 

pen en het is hun thans gelukt het naar willekeur voort te brengen. In de 

allereerste plaats bleek hun daartoe noodig te zijn een zeer sterke verdunning 

van het gas in de buis; terwijl het vervolgens ook voorkwam dat, wanneer om een 

of andere reden de lichtboog noch aangetrokken, noch afgestooten werd, het 

laatste dadelijk gebeurde, zoodra men in de toeleiders nog op een of meer 

andere plaatsen eene afbreking had aangebracht , zoodat daar een vonk ontstond. 

Eene verklaring van de wijze waarop en dus de reden waarom hier, in 

plaats van aantrekking, afstooting ontstaat, geven Rr. en v. u. niet. De elek- 

trische lading der glaswanden zal hier wel de voornaamste oorzaak zijn. 

LN, 

SCHEIKUNDE. 

Kunstmatige voortbrenging van een samenstellend bestanddeel der meteo- 

rieten. — Tot de meest karakteristieke bestanddeelen der steen-meteorieten 

behoort een bisilicaat van magnesia, de enstatiet. De spectroskopische studie 

der zon heeft geleerd, dat in haar chromospheer een mengsel van dampen 

voorkomt, waarin al de elementen aanwezig zijn, die voor de voortbrenging 

van magnesium-silicaten noodig zijn. STANISLAS MEUNIER heeft dit mengsel 

zoeken natebootsen, door in een verhitte porceleinen buis magnesium-damp, 

damp van chloor-silicium en waterdamp in elkanders tegenwoordigheid te bren- 

gen. Bij de bekoeling heeft zich een overvloed van gekristalliseerden enstatiet 

als een soort van rijp afgezet, in alle opzichten gelijk aan den enstatiet der 

meteorieten. (Bull. de l'assoc. scientifique, 1 Mars 1880). HG. 

Een ammoniak-fabriek. — Reeds herhaaldelijk is beproefd om de stikstof 

der dampkringslucht en de waterstof van het water op fabriekmatige wijze te 

verbinden tot ammoniak. Indien het gelukte, zoodat de verkregen ammoniak 

werkelijk goedkooper was dan die welke thans door de gasfabrieken geleverd 

wordt, dan zoude daardoor aan den landbouw tot vervaardiging van kunst- 

mest een onberekenbare dienst zijn bewezen. 
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Inderdaad schijnt het thans aan den heer 5. s. RICKMAN te Londen gelukt 

te zijn eene handelwijze te vinden, die aan het gestelde doel beantwoordt. Zij 

bestaat in eene verbetering van eene vroegere methode van SWINDELL, die 

een mengsel van dampkringslucht en waterdamp door gloeiende coaks leidde. 

In RICKMAN's fabriek worden een aantal schuins liggende, met coaks gevulde 

retorten tot 550’ C. verwarmd en daar door heen een mengsel van 12 deelen (in 

volume) stoom en 5 deelen dampkringslucht gedreven. De gevormde ammo- 

niak kan nu eenvoudig in water worden opgevangen. Doch het is gebleken 

dat op die wijze de ammoniak-produectie hoogst onzeker is. Is de toestel niet 

warm genoeg, dan wordt er geen ammoniak gevormd; is de toestel daaren- 

tegen te sterk verhit, dan ontstaat er dissociatie van den reeds gevormden 

ammoniak en de beide elementen keeren weder tot hun vroegeren verbindings- 

toestand terug. Eene volkomen juiste regeling der temperatuur is in het groot 

bijna ondoenlijk. De verbetering door RICKMANN aangebracht bestaat nu hierin, 

dat hij gewoon keukenzout onder de coaks mengt. Daardoor ontwikkelt zich zout- 

zuurgas, en de ammoniak verbindt zich daarmede tot salammoniak , dat in veel 

geringere mate voor dissociatie bij een te hooge temperatuur vatbaar is. (Scien- 

tifice American, 15 May 1880, p. 312.) HG. 

PLANTKUNDE. 

Sapstijging in de boomen. — Gewoonlijk neemt men aan, dat de sapstij- 

ging in dicotyle boomen alleen door de bast- en cambiumlaag plaats grijpt. 

Dit grondt zich daarop dat wanneer door een ringsnede deze lagen plaat- 

selijk verwijderd worden, de boom na een of twee jaren sterft. GOEPPERT 

vond dit ook door talrijke sedert jaren in den hortus te Breslau genomen 

proeven in den regel bevestigd. Dat echter bij uitzondering het opstijgend sap 

ook eenen anderen weg zoeken kan, bewijst een lindeboom aldaar, die vóór 

10 jaren op 1,5 M. boven den grond door zulk een ringsnede van 12 cen- 

tim. heogte tot op het hout toe van zijn bast beroofd was. Deze boom is 

niet alleen voortgegaan te groeien, maar heeft zelfs een machtige bladeren- 

kroon gevormd. Een ander bewijs dat het sap ook door het hout kan opstij- 

gen vindt GOEPPERT daarin, dat bij het enten wel is waar doorgaans de 

cambiumlagen tegen elkander aangevoegd worden, maar bij gebrekkige uit- 

voering niet zelden alleen de houtlagen, terwijl toch de enting gelukt. G. is 

in het bezit van een groot aantal zulke exemplaren, die dit bewijzen. (Che- 

miker Zeitung, 8 April 1880, uit Zeits. Oestd. Apoth.-Vereins, 18, 121.) 

HG. 
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Een zoogenaamd lichtend mos. — De wanden van sommige holen zijn be- 

dekt met een mos, Schistostiga osmundana, dat lichtend is. De heer 3. Pors- 

SON heeft echter aangetoond, dat dit geen eigenlijk phosphoresceeren is, want 

zoodra de opening van het hol gesloten wordt, houdt het lichten op. Dit wordt 

in werkelijkheid alleen veroorzaakt door een sterk terugkaatsend vermogen, 

dat aan de nog zeer jonge plantjes, door eene eigene samenvoeging der cel- 

len, eigen is, even als het glinsteren van de edelgesteenten door de wijze waarop 

de facetten daaraan geslepen zijn. (Les Mondes, 1879, p. 314). HG. 

AARDKUNDE. 

Voetsporen. — De heer C. STRUCHMANN heeft in het Newes Jahrbuch für 

Mineralogie, Geologie und Palaeontologie, 1880, p. 125, de beschrijving 

en afbeelding gegeven van duidelijke voetsporen van een groot 3-teenig dier, 

in grooten getale gevonden in den onmiddellijk onder de Wealden gelegen 

Hastingszandsteen van het bad Mekburg boven Hannover. Van de drie, alle 

voorwaarts gekeerde, teenen is aan het afgebeeld exemplaar de middelste de 

langste, 29 centim., terwijl de buitenste 24 en de binnenste teen 23 cen- 

tim. lang is en de breedte tusschen de beide buitenteenen 38 centim. en de 

geheele lengte van de schrede 68 centim. bedraagt. Aan sommige der voet- 

indruksels erkent men duidelijk de aanwezigheid van klauwen. Geheel derge- 

lijke voetsporen vond s. H. BECKLES reeds in 1854 in den Hastingzandsteen 

van Hastings in Sussex. Even als deze laat echter ook STRUCHMANN het in 

het midden of deze sporen van een vogel of van een tweebeenigen Dinosau- 

rier af komstig zijn. HG. 

DIERKUNDE. 

Megalania prisca. — Voor een aantal jaren gaf R. OWEN (Philos. Trans- 

act. 1858, p. 43) de beschrijving van eenige overblijfsels van een reusach- 

tigen land-hagedis, die op Nieuw-Holland gevonden waren en waaraan hij den 

naam van Megalania prisca gaf. Sedert zijn nog meerdere overblijfsels van 

hetzelfde dier in het bezit van het Britsch Museum geraakt en daarvan gaf 

OWEN een overzicht in de vergadering van de Royal Society op 8 April j. 1. 

Opmerkelijk is dat de bovenkaak, evenals bij de schildpadden, met een hoorn- 

scheede bekleed was, en dat de schedel zeven hoornen droeg, namelijk een 

paar boven de wangbeenderen, een tweede paar boven de slaapbeenderen, 

een derde paar boven de oogen en een enkelen hoorn op den neus. De meeste 
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gelijkenis vindt oweN, doch naar zeer verklaarden maatstaf, met den heden 

ten dage ook in Nieuw-Holland levenden Moloch horridus. (Nature, 29 

April, 1880, p. 626). HG. 

Het ontstaan van den schoudergordel, — Men weet dat, volgens de Ar- 

chipterygium-theorie van GEGENBAUER, de schoudergordel met het voorste lid- 

maat als uit het kieuw-bogen-skelet ontstaan moet worden beschouwd. Deze 

theorie, hoofdzakelijk op het onderzoek van Selachiers gegrond, heeft thans 

eene schitterende bevestiging gevonden in een onderzoek van deze deelen bij 

Protopterus. Daar js de schouderboog geleed en van boven met de basis 

eranciü in samenhang; de uitwendige kieuwen zijn gehecht aan de schouder- 

boog en niet aan de huid; eindelijk nemen ook de nervus hypoglossus en de: 

n. vagus, dus hersenzenuwen, deel aan de vorming van den plezus brachialis. 

Aan het grondlid der extremiteit komen rechts en links korte stralen voor, 

hetgeen den biserialen typus van dat deel bij Ceratodus herinnert. (Vortrag 

gehalten in medic. Referat-Club zu Freiburg in B. am 11 Nov. 1879). 

HG. 

Het lichten van den glimworm. — Sedert de studiën van MATTEUCCI 

houdt men het er voor, dat het lichtgevend vermogen van Lampyris afhangt 

van eene phosphoresceerende stof, welke door dat dier wordt afgescheiden. De 

vraag bleef over, of die afscheiding afhangt van den wil des diers, of alleen 

van de omgevende middenstof. JoUSSET DE BELLESME heeft dit onderzocht; 

hij heeft de hersen-ganglien weggenomen en het bleek dat het dier thans niet 

meer lichtte, tenzij de zenuwwerking vervangen werd door een matigen elek- 

trischen stroom, waarvan eene schitterende phosphorescentie het gevolg was. 

Hij bevond daarbij, evenals MATrRUCCI bij zijne proeven, dat de aanwezig- 

heid van zuurstof onontbeerlijk is; in koolzuur, stikstof of waterstof gedom- 

peld, licht het dier, ofschoon elektrisch opgewekt, niet meer. Indien men 

een glimworm in eeh mortier fijn wrijft, zoodat men de cellen, waarin de 

lichtstof zetelt, vernielt, dan verdwijnt de phosphorescentie onmiddellijk. 

Maar indien men het dier slechts met naalden aan stukken scheurt, dan 

blijven de fragmenten nog verscheidene uren lang lichten. Dit komt omdat 

daarbij een aantal cellen gespaard blijven, en blijven leven en hare verrich- 

tingen uitoefenen, dewijl haar protoplasma voortgaat lichtende stof af te schei- 

den. Doodt men daarentegen de cellen door ze te verpletteren , dan is het 

leven van deze uitgedoofd en zij kunnen aan de in haar protoplasma aanwezige 

stoffen niet meer dien chemischen vorm geven, in welken zij phosphoresceerend 
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zijn. Imdien men een glimworm aan de werking van zwavelwaterstof bloot 

stelt, sterft hij onmiddellijk. Zijne cellen zijn nu in haar geheel gebleven , en 

het protoplasma is onveranderd, maar het leven ontbreekt en phosphorescentie 

is onmogelijk geworden. Uit alles blijkt, dat de wil van het dier de phos- 

phorescentie teweegbrengt, en dat er in het dier geen phosphoresceerende stof 

is opgelegd, waartoe men te ras besloten heeft uit het feit, dat men na het 

stuk trappen van een glimworm vaak phosphoresceerende plekken op den grond 

waarneemt; — maar dat die stof zich vormt naarmate der consumtie. Jous- 

SET DE BELLESME vermoedt dat de lichtstof zelve phosphorwaterstof is; daar- 

voor pleit volgens hem de treffende overeenkomst met de phosphorescentie 

van vergaande organische stoffen. Het onderscheid is, dat deze phosphores- 

centie aanhoudend is, evenals het vergaan zelf k terwijl de phosphorescentie 

der lichtende dieren tusschenpoozend is, bij de hooger georganiseerde lichtende 

dieren (Lampyris) naarmate de wil, bij de lagere (Noctiluca) naarmate uit- 

wendige prikkels inwerken. (Compt. rend. Tom XC, pag. 318). Dal: 

VERSCHEIDENHEID. 

Een oormikroskoop. — Om gebreken in den uitwendigen gehoorgang en 

aan het trommelvlies te ontdekken, gebruikt men een zoogenaamden oorspie- 

gel, zijnde niet anders dan een konisch toeloopende buis, met spiegelende 

binnenvlakte, waardoor licht op de inwendige deelen wordt geworpen. Toch 

is dit een zeer gebrekkig werktuig, niet te vergelijken in bruikbaarheid met 

den keelspiegel en den oogspiegel. Meer overeenkomstig met genoemde werk- 

tuigen is het door Dr. WEBER-LIEL uitgedachte en door R. WASSERLEIN uit- 

gevoerde oormikroskoop. 

Het bestaat in hoofdzaak uit drie deelen: 1° een geelkoperen buis, waar- 

van het bovenste gedeelte tot geleidbuis voor een gewone mikroskoopbuis, met 

oculair en objectief dient, die gezamentlijk eene ongeveer 2Omalige vergroo- 

ting geven; 2® een onder in de huis onder een hoek van 45° geplaatst glazen 

spiegeltje, waaraan in het midden op een cirkelronde plek het kwikbekleed- 

sel verwijderd is, zoodat de lichtstralen het mikroskoop kunnen binnentreden ; 

ter zijde bevindt zich een wijde, met glas gesloten opening, waardoor het 

dag- of lamplicht op de ondervlakte van het spiegeltje valt en zoo in het 

oor geworpen wordt door een konisch aanzetstuk, dat in den uitwendigen ge- 

hoorgang geschoven wordt; 3° een 25 centim. lange caoutchoucbuis, die dicht 

onder het spiegeltje boven het aanzetstuk inmondt en van een mondstuk 

voorzien is, dat men, terwijl men door het mikroskoop ziet, in den mond 
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kan houden. Daardoor kan lucht ingeblazen en uitgezogen worden. De alzoo 

aan het trommelvlies of, indien dat ontbreekt, aan de gehoorbeentjes mede- 

gedeelde bewegingen kunnen door het mikroskoop onderscheiden worden. Om 

die bewegingem nog duidelijker te maken, kan men eenige amylum-korrels 

naar binnen blazen, die dan, door het naar binnen vallend licht, als glin- 

sterende stippen gezien worden. Moet er een operatie plaats hebben, dan 

vervangt men het aanzetstuk door een ander, waaraan zich een zijdelingsche 

sleuf bevindt, waardoor het daartoe noodige werktuigje gestoken wordt, zoo- 

dat de bewerking onder het mikroskoop kan plaats hebben. 

Het geheele werktuig, met bijbehoorende neventoestellen, is voor 45 mark 

(27 gulden) bij WASSERLEIN te bekomen. (Zeitschrift für Mikroskopie , 1880, 

EL VAL, piol762) HG. 

Melanosis van een kind. — In de Screntific American, May 22, 1880 p. 

325, wordt het geval medegedeeld van een kind te Philadelphia dat, van 

blanke ouders geboren, zelf bij de geboorte geheel blank was, doch waar- 

van de huid over het geheele lichaam weldra geel werd, vervolgens saffraan- 

kleurig en eindelijk, toen het kind dertien maanden oud was, zoo donker 

als de huid van een neger. Ook het aanvankelijk bruine haar werd donker 

zwart, evenzoo de iris en wel zoo, dat de grens tusschen de pupil en den 

binnenrand der iris niet meer te herkennen was. Ondertusschen werd het 

kind ziek en kreeg stuipen. Onder de behandeling des geneesheers herstelde 

het kind en tevens begon de kleur allengs lichter te worden. Bij afzending 

van het bericht was deze tot kastanjebruin gedaald. 

Een zoo uitgebreide melanose bij een kind is zeker hoogst zeldzaam. Zou- 

den er onder de voorouders van dat kind ook geweest zijn, die negerbloed in 

de aderen hadden? Deze vraag is vooral geoorloofd met het-oog op het land 

waar het kind geboren is. In dat geval zoude men aan atavisme kunnen 

denken. Men weet dat sommige door de erfelijkheid verkregen eigenschappen 

zich niet dadelijk reeds bij de geboorte vertoonen, maar tijdelijk sluimeren 

kunnen. HG. 
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STERREKUNDE. 

Vluchtige spectra. — Onder dezen naam (sprectres fugitifs) heeft rrouvz- 

LOT de aandacht gevestigd op een verschijnsel, dat trouwens reeds in 1869 

door ZÖLLNER en VOGEL was waargenomen, maar slechts van tijd tot tijd 

aan den rand der zonschijf of op eenigen afstand daarvan zichtbaar is. Het 

bestaat in het volgende. Wanneer een kijker, voorzien van een spectroskoop 

met een diffractie-net, zoo geplaatst is als men gewoon is te doen om naar 

protuberanzen te zoeken, dan ziet men plotseling lijnvormige, zeer schitterende 

spectra met bliksemsnelheid door het gezichtsveld gaan , somtijds eenige weinige 

en met lange tusschenpoozen , somtijds ontelbaar vele en elkander binnen kleine 

breukdeelen van seconden onophoudelijk opvolgende. 

Welke is de oorzaak van dit vreemde verschijnsel? TrouvrLor dacht aan 

de mogelijkheid dat kleine, door de zon beschenen, schitterende lichaampjes, 

spinrag en derg., voorbij het objectief van den kijker gaande, het voort- 

brachten; maar alle door hem aangewende pogingen, om het langs dien weg 

kunstmatig te doen ontstaan, mislukten. Hij zelf is thans overtuigd dat de 

door hem, in den loop van anderhalf jaar, — gedurende welken tijd hij 413 maal 

den zonrand spectroskopisch onderzocht — 415 maal waargenomen zoogenaamde 

vluchtige spectra eenen kosmischen oorsprong hebben. 

___ Twee hypothesen bieden zich dan ter verklaring aan. Zij kunnen 41° veroor- 

zaakt worden door de op de zon vallende meteorieten, die haar licht terug 

kaatsen, of 2° zij worden veroorzaakt door gloeiende lichamen die uit de 

zon geworpen worden. Trouvrror houdt de laatste hypothese voor de waar- 

10 
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schijnlijkste. De verbazende kracht der zon-vulkanen wordt bewezen door het 

feit, dat geweldige massa’s van gloeijend waterstofgas tot op afstanden worden 

uitgestooten, die tot 300.000 kilometers (7) kunnen bedragen. Ook is met 

deze hypothese in overeenstemming, dat bijna altijd zulke vluchtige spectra 

zich bevonden boven punten aan den zonrand, waar zich blijken van onge- 

wone werking, zichtbaar in den vorm van fakkels, vlekken of protuberanzen 

vertoonden. (Annales de Chimie et de Physique, Avril 1880, p. 433). 

HG. 

Grootte der planetenmanen. — De meeste manen der planeten zijn te klein 

om rechtstreeks gemeten te worden. Haar graad van lichtsterkte of helheid 

biedt dan echter een middel aan om daaruit bij benadering tot haar werke- 

lijke grootte te besluiten. In de jaren 1877 en 1879 werden aan het obser- 

vatorium van Harvard College, te Cambridge in N.-Amerika, met den grooten 

14-duimsrefractor talrijke photometrische bepalingen met dit doel gedaan. 

Het eerst werd de methode gebruikt voor de nieuw ontdekte manen van 

Mars, die zoo klein zijn dat zij zich met de sterkste kijkers van den tegen- 

woordigen tijd slechts als even waarneembare lichtstipjes vertoonen. Het bleek 

dat Deimos in 1879 duidelijk heller gezien werd dan in 1877. Wanneer deze 

maan Mars voorafgaat, vertoont zij zich '/, stergrootte heller dan wanneer 

zij haar volgt. Beide manen zijn zoo klein dat Phobos, die de helste en bij 

gevolg ook de grootste is, slechts een doorsnede van 7 Eng. mijlen of ruim 

AA kilometers, d. i. ongeveer 2 uren gaans heeft, terwijl die van Deimos op 

6 mijlen geschat wordt. Professor PICKERING is dan ook van oordeel dat zelfs 

voor de Marsbewoners die manen te klein zijn, om hare schijngestalten met, 

ongewapend oog te herkennen. 

Voor de manen van Saturnus werden de volgende waarden gevonden. 

Helheid, uitgedrukt Daaruit afgeleide werkelijke 

in stergrootte. grootte in Eng. mijlen. 

MUmas ren A4 a. Mar 1LSarstntatan „wadataa … de 292 

Enceladus. …. …. 42533 snel arabe dor qool 370 

Tethys oma ger - {ans ÂARBO. Artaonvabers Aoniaokse 570 

Dione 5 sdefd en 4d aOraren-reubvatrerdenk. wende 542 

Rheaf Mt die art VOIBA oh nds ror ankaid e 145 

Natan. 456 tkekndeind Olden (las mat alt sent 1406 

Hyprionr … simiim fe ARDA Aar conse overe “autrbreo ur « Ek 193 

Japetos, inver d eJute 14,8 2ir ont voereran dak 486 
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Van de Uranus-manen werden Titania en Oberon onderzocht. Voor de eerste 

werd een stergrootte van 14,25 en een daaruit afgeleide middellijn van 586 

Eng. mijlen, voor de tweede een stergrootte van 14,41 en een middellijn 

van 944 Eng. mijlen gevonden. 

De Neptunus-maan is van de 13,82 grootte en haar daaraan beantwoor- 

dende middellijn bedraagt 2260 Eng. mijlen. (Strius, 1880, 6 Heft, p. 126). 

HG. 

Wervelstormen op de zon. — Torvarp Könr heeft in de veranderingen 

die de zonnevlekken ondergaan, de aanduidingen van ware wervelstormen in 

de zon-atmospheer gevonden en de richting dáárvan kunnen bepalen. Uit tal- 

rijke waarnemingen leidt hij den volgenden algemeenen regel af: de wervel- 

stormen op de zon draaien, evenals die op de aarde, boven het zuidelijk 

halfrond in gelijke richting als de wijzers van een uurwerk, boven het noor- 

delijk halfrond in tegengestelden zin. (Srius 1880, Mei, p. 89). 

HG. 

NATUURKUNDE. 

Nog eens: voortplantingssnelheid van het licht. — “Een belangstellende” 

herinnert mij schriftelijk, naar aanleiding van het medegedeelde op bl. 59 

van dit Bijblad, dat terwijl de methode en de uitkomsten van FoucAuLT be- 

kend zijn uit de leerboeken en die van coRNU in vroegere jaargangen van dit 

Bijblad zijn besproken, die van MICHELSON op de aangehaalde bladzijde voor 

het eerst, en toch zonder nadere toelichting zijn vermeld. Hij vraagt dien- 

aangaande nadere bijzonderheden. Daar deze ook misschien nog anderen lezers 

belang kunnen inboezemen geef ik ze hier. 

Een uitvoerig bericht dienaangaande is te vinden in Silliman’s American 

Journal XVIII, p. 390. Het blijkt daaruit dat M. de methode van FoOucAuLT 

heeft gevolgd, met dit belangrijk verschil, dat bij hem de afstand tusschen 

den draaienden spiegel en den vasten, in plaats van een tiental meters , zooals 

bij rovcauLT , meer dan 600 meters bedroeg. Daardoor kon hij, bij eene ge- 

ringere en dus met grootere juistheid te bepalen omwentelingssnelheid van den. 

eersten, een veel grootere en dus evenzeer meer nauwkeurig meetbare afwijking 

van het spiegelbeeld verkrijgen. 

Zijne gemiddelde uitkomst verschilt zeer weinig van het door rTopp bere- 

kende algemeene gemiddelde, op bl. 60. Zij bedraagt 299,820 kilometers in 

de seconde. LN. 
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Invloed van het magnetiseeren op de betrekkelijke vastheid van ijzer. — 

KrmaaALL (1bid. p. 99) heeft deze bepaald, door de verlenging bij verschillende 

belastingen te meten van iĳzerstaven, beurtelings als zij niet en als zij tot 

verzadiging gemagnetiseerd waren. Hij vond daardoor dat de vastheid door 

het magnetiseeren met omstreeks 0,9 ten honderd wordt vermeerderd. 

Voor omstreeks 80 jaren reeds had WERTHEIM, uit zijne proeven met longi- 

tudinaaltrillingen van iĳzerstaven in beide toestanden, gemeend te mogen aflei- 

den dat zulk een invloed onmerkbaar was. 

KrmBALL vond ook dat een gebogen iĳzerstaaf door het magnetiseeren zich 

strekte. Dit is het mede voorlang bekende verschijnsel van GUILLEMIN, dat 

evenwel hoogstwaarschijnlijk met de veerkracht niets te maken heeft. 

LN. 

Uitzetting van een diëlectricum door de lading. — Rramr (Journal de 

physique IX, p. 203) heeft deze gemeten, niet, zooals vroeger door DUTER 

en. anderen was geschied, door de volumevermeerdering van een fleschvormi- 

gen condensator, maar door de verlenging van een buisvormigen. Deze werd 

bepaald door een met bladen bekleede glazen buis, welke aan het eene eind 

onwrikbaar bevestigd was, met het andere eind te laten werken op een be- 

weegbaar spiegeltje, waarvan de afwijkingen op de gewone wijze door een 

schaal met kijker werden gemeten. 

Rren1 vond zoo de verlenging recht evenredig met de tweede macht van 

het elektrisch verschil der beide bekleedsels en omgekeerd met de dikte der 

isoleerende laag. 

Voor meerdere bijzonderheden moeten wij verwijzen naar de opgegeven bron , 

of beter nog naar RicHr's brochure: Sulla dilatazione dei coibenti armati per 

effetto della carica. Bologna 1879. LN. 

De lamp van Edison. — De sensatieberichten van voorleden jaar dienaan- 

gaande zijn nu eindelijk door het bekend worden van een wetenschappelijk 

onderzoek daarvan gevolgd. De heeren prof. H. MORTON, A. M. MAYER €n 

B. F. THOMAS hebben die lamp aan een zorgvuldige beproeving onderworpen 

en het volgende bevonden (Zia Nature VIIL. p. 54). 

De duurzaamheid daarvan is ver beneden de verwachting gebleken. Van de 

tweehonderd stuks, die door EpisoN waren vervaardigd en in gebruik ge- 

bracht, waren er, na twee maanden, nog slechts twee in bruikbaren toestand. 

Wanneer het mogelijk was om een paardenkracht zonder eenig verlies in 

elektriciteit om te zetten, dan zou het rpisoN-licht daardoor een kracht 
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van 120 kaarsen kunnen voortbrengen. Maar daar de beste magneto-elektrische 

of dynamo-elektrische werktuigen nog slechts een nuttig effect van 60°, ge- 

ven, kan een paardenkracht in 5 lampen te zamen een licht van weinig meer 

dan 70 kaarsen ontwikkelen, dat is twintig maal minder dan in een regulator 

met koolspitsen, en van zes tot acht malen minder dan de lampen van REGUIER 

of WERDERMANN onder de ongunstigste omstandigheden. LN. 

PLANTKUNDE. 

Koper in planten. — De heer DIEULAFAIT, professor te Marseille, heeft 

onlangs door een zeer uitvoerig onderzoek (Annal. de Chimie et de Phys. 

3e série, T. XVIII, p. 849) aangetoond, dat in alle primordiale rotsgesteen- 

ten en in terreinen die uit het detritus van deze zijn opgebouwd, zooals zand- 

steenrotsen, mergelgronden, dolomietgesteenten, koper in zeer fijn verdeelden 

toestand aanwezig is. 5 

Met waarschijnlijkheid mocht men daaruit besluiten dat ook planten, die 

op zulke terreinen gegroeid zijn, koper zouden bevatten. Dit heeft zich ook 

bij een onderzoek, dat blijkbaar met groote zorgvuldigheid is in het werk 

gesteld, bevestigd. Drrurararr heeft honderden planten, behoorende tot ver- 

schillende soorten (kurkeik, altijd groene eik, dwerg-doorneik, heideplanten, 

bremvarens) in de departementen der hooge en der lage Alpen, op Corsica 

en in Algerië verzameld, en het is hem gemakkelijk gevallen in de asch van. 

allen koper aan te toonen door de bekende reactie met ammoniak. Reeds 1 

gram van de asch is daartoe voldoende, zoodat dus de hoeveelheid van het 

koper in de planten niet zoo gering is als men oppervlakkig denken zoude. 

In planten daarentegen die op kalkrotsen gegroeid zijn, was de aanwezigheid 

van koper veel moeilijker te ontdekken. Meestal moest hij een hoeveelheid 

van 100 grammen asch gebruiken om ook daarin koper te herkennen. 

Nu ontstaat de vraag: of in zulke streken, waar de grond en de daarop 

gegroeide planten koper bevatten, dit metaal ook in de weefsels en organen 

der daarvan levende dieren wordt aangetroffen. 

Op dit oogenblik houdt zich de schrijver met de beantwoording dezer vraag 

bezig. (Ann. de Chim. et de Phys. Avril 1880, 3e ser. XIX, p. 550). 

HG. 

Voorkiem der varens onder den invloed van het licht. — Gelijk men weet, 

ontstaan de archegoniën en de wortelharen van de voorkiem der varens bij 
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voorkeur aan de ondervlakte. In 1877 had de heer LerrarB te Graz reeds 

getoond, dat men door afwisseling der eenzijdige belichting de bovenvlakte in een 

ondervlakte met archegonien en wortelharen veranderen kon. Er was echter 

aangemerkt dat dit niet noodzakelijk aan de werking van het licht maar ook 

aan die der zwaartekracht kon worden toegeschreven. 

Hij wijzigde daarom de proefneming en zaaide sporen van varens in eene 

voedingsvloeistof in horologeglaasjes die van onderen verlicht werden. Ook 

nu vormden zich de archegonien aan de van het licht afgekeerde zijde. Het 

gelukte hem zoo zelfs aan reeds gevormde voorkiemen de rugzijden in buik- 

zijden te veranderen, zoodat de eenzijdige vorming der archegonien niet aan 

de zwaartekracht maar aan den eenzijdigen inval van het licht moet worden 

toegeschreven (Naturforscher, 1880, N° 4, p. 34). HG. 

Ammoniak in planten. — De heer H. Peuurr merkt aan dat de planten- 

analysen geen ammoniak vermelden, behalve in de beetwortels (0,045 op 100 

gram). Hij heeft nu onderzoekingen ingesteld op beetwortelbladeren, zaad en 

wortels , op tarwekorrels en op lijnmeel, en bevonden dat in droge beetwor- 

telbladeren 0,155, in beetwortelzaad gemiddeld 0,192, in de droge wortels 

gemiddeld 0,171, in tarwe 0,16, in lijnmeel 0,188 proc. ammoniak voorhan- 

den is. Voor de methode van onderzoek.en de waarde voor den landbouw van 

voortgezette nasporingen in deze richting verwijzen wij naar het oorspronke- 

lijke (Compt. rend. Tom XC, pag. 876). Deals, 

DIERKUNDE. 

Een klein schaaldier levende in den top van boomen. — De vochtige plek- 

ken tusschen de topbladeren van Bromeliaceën in de tropische wouden zijn de 

woonplaatsen van een aantal soorten van kleine kevers en van de larven van 

andere insekten. Dat daaronder echter ook bijna altijd een kleine crustacee 

uit de groep der Cytheridae zou worden aangetroffen, gelijk FRITZ MÜüLLER 

bericht dat door hem in Brazilië ontdekt is, mag men voor het minst on- 

verwacht noemen, te meer omdat de overige bekende soorten dezer groep op 

wieren in de zee leven, dus in zout water. De meeste overeenkomst heeft dit 

diertje met eene door BARRANDE in de silurische lagen van Boheme gevonden fos- 

sile soort, die hij Elpe pinguis heeft genoemd. FR. MüLLER noemt de nieuwe 

soort, die vijfmaal kleiner dan de fossile is, Wlpidia bromeliarum. De meest in 

het oog loopende bijzonderheid in den vorm van beide is de groote bolheid der 

klepjes, zoodat het diertje nooit op een der zijden, maar steeds op den rug valt. 

(Kosmos, February 1880, Nature 20 May 1880, p. 55). HG. 
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Struisachtige vogels in Azië. — Reeds vroeger was het door onderzoekingen 

van ALPH. MILNE EDWARDS gebleken, dat onder de overblijfsels van vogels, 

gevonden in de bekende Siwalek-heuvels aan den voet van het Himalaya-ge- 

bergte, ook die van een waren struis behoorden, door hem Struthio asiaticus 

genoemd. Thans heeft men in hetzelfde terrein ook die van een reusachtigen 

Emeu ontdekt, na overeenstemmend met Dromajus Novae- Hollandiae, maar 

van de dubbele grootte van dezen. Hij heeft den naam van Dromajus Siva- 

lensis LYD. ontvangen. 

Het merkwaardigste van deze vondst is, dat daaruit blijkt dat twee ge- 

slachten van Loopvogels, die in de tegenwoordige schepping zeer ver van 

elkander leven, eenmaal vereenigd te zamen dezelfde streek bewoonden. Hier- 

door wordt het vermoeden bevestigd dergenen die van meening zijn dat er een 

tijd is geweest waarin Nieuw-Holland, over Azië, met Afrika verbonden was 

(N. Jahrb. f. Miner. etc. 1880, C. p. 117, uit Records geol. Survey of 

India, Vol. XII p. 52). HG. 

Schapen met vier en meer spenen in de Beneden-Cevennen. — DARWIN 

vermeldt dat HODGSON bij een tam schapenras aan den voet van den Himalaya 

soms vier spenen vond, en merkt daarbij op dat zulks zeer opmerkelijk is, 

omdat wanneer zekere organen bij een ras of soort slechts in gering aantal 

voorkomen, in vergelijking van dezelfde organen bij verwante groepen, deze 

over ’t algemeen weinig aan variatie zijn onderworpen. De heer TAYON nu 

ontdekte in Januari jl. niet ver van Montpellier in eene kudde van 60 schapen 

drie melkgevende individuen met vier spenen. Dit wekte hem op tot een on- 

derzoek in de districten waar het aanfokken van melkschapen en schapenmel- 

kerij een hoofdmiddel van bestaan is, en hij vond daar een groot aantal vier- 

spenige schapen. Van eene kudde van 1410 schapen van gekruist Larzat- en 

Barbarin-ras bezaten bijna alle individuen vier spenen; bij sommige schapen 

vond hij ook zes, bij een enkele acht, en ook bij eene geit vond hij vier 

spenen. De ontleding van een vierspenig schaap toonde, dat elke speen be- 

antwoordde aan eene afzonderlijke klier. Moet men hier denken aan een terugkeer 

tot een vroeger bestaande soort, of aan eene opzettelijke voortfokking in vroegere 

eeuwen van eene toevallige abnormaliteit, of aan den invloed van kruising, 

waarvan DARWIN zegt dat zij vaak eigenschappen te voorschijn roept, die bij 

de onvermengde rassen slechts zelden voorkomen? De oorzaak kan echter 

ook liggen in de hooge oudheid van de aanfokking van melkschapen in de 

Beneden-Cevennen. — PrriNrus spreekt reeds van de kaas van Luzara (Lozère), 

en in 1070 waren de kaasgrotten van Rochefort reeds bekend, — alsmede 
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in de eigenaardige wijze van melken, waardoor de uiers niet alleen telkens 

volkomen worden ontledigd, maar ook een sterke aandrang van bloed daarheen, 

wordt teweeggebracht (Compt. rend. Tom. XC pag. 930 en 1085). 

Dl. 

VERSCHEIDENHEID. 

Arabische elephantiasis. — De heeren MONCORvO en DE SILVA ARANJO 

berichten dat zij gevallen van de in Brazilië voorkomende Zlephantiasis Ara- 

bum door de gelijktijdige aanwending van aanhoudende en tusschenpoozende 

elektrische stroomen hebben behandeld en wel met uitstekend gevolg. De aan- 

houdende stroomen hadden tot uitkomst de verwelking en vloeibaarmaking 

van de verharde weefsels, de tusschenpoozende de opslorping van deze. De 

heer GOSSELIN, die dit bericht aan de Académie des Sciences mededeelde, 

meldde daarbij dat hij die inzenders zou vragen of zij beiderlei stroomen 

gelijktijdig of achtereenvolgens hebben aangewend; voorts hoeveel tijd voor 

de genezing noodig was, en of de lijders lang genoeg waargenomen zijn om 

er zeker van te wezen dat geen recidieven plaats vonden. (Compt. rend. 

Tom. XL., pag. 933). HRe DE 
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STERREKUNDE. 

Zuurstof in den dampkring der zon. — H. praPER heeft, nu omstreeks 3 

jaren geleden, gelijk ter zijner tijd in dit bijblad is bericht, photographieën 

van het spectrum van gloeiende zuurstof met een daarnevens geplaatst zon- 

nespectrum verkregen en uit de overeenkomst van beider strepen tot de waar- 

schijnlijkheid besloten dat in den dampkring der zon ook zuurstof aanwezig is. 

Dit besluit heeft sedert velerlei tegenspraak uitgelokt. DrAPER heeft daarom die 

photographieën voorleden jaar, in een der vergaderingen van de British asso- 

ciation te Sheffield vertoond en later in de Monthly notices of the royal 

astronomical Society, XXXIX, no. 8, de wijze waarop hij die verkregen had 

uitvoerig beschreven. Voor bijzonderheden moeten wij hier verwijzen naar die 

Notices of naar een zorgvuldig verslag door Gernez in het Journal de 

physique, IX, p. 249. LN. 

NATUURKUNDE. 

Omkeering der photographische beelden na verlengde expositie. — De heer 

JANSSEN, die, gelijk bekend is, in het physico-astronomisch observatorium te 

Meudon zich bezig houdt met de vervaardiging van zon-photographieën, heeft 

daarbij de merkwaardige ontdekking gedaan, dat, wanneer de tijd der expo- 

sitie vele malen langer duurt dan die welke noodig is om een goed negatief 

beeld te verkrijgen, het beeld, dat bij de ontwikkeling te voorschijn komt, 

positief is. Trouwens, de tijd, dien de zon noodig heeft om een goed negatief 

11 
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beeld te vormen, is uiterst kort en bedraagt niet meer dan !,,,, seconde; 

bij zeer helderen zonneschijn is zelfs !/,,,,, seconde voldoende. De omkeering 

van het beeld geschiedt reeds na een expositie van 0.5 tot Î seconde, d. i. 

een 2000 tot 10000 maal langeren tijd. Geldt het daarentegen aardsche 

voorwerpen, b. v. een landschap, dan is een expositie van 2 tot 3 uren 

noodig om het beeld van negatief positief te doen worden. Tusschen de beide 

tijdstippen van negatieve en van positieve beeldvorming is een tijd, waarin 

geen beeldvorming plaats heeft. (Compt. rendus, 21 Juni 1880.) HG. 

Japansche tooverspiegels. — Over deze zonderlinge spiegels, die de eigen- 

schap bezitten, dat, wanneer men daarop zonlicht laat vallen en het terugge- 

kaatst lichtbeeld op een wit scherm opvangt, daarin de teekening gezien wordt 

van voorwerpen en relief die zich aan de achterzijde des spiegels bevinden, 

vindt men in de Ann. de Chimie et de Physique, Mai 1880 p. 99 — 144, 

eene reeks van opstellen van de HH. GOVI, AYRTON en JOHN PERRY , BERTIN 

en DUBOSCQ. Daaruit blijkt dat de het eerst door BREWSTER geopperde mee- 

ning als zoude zulk een spiegel uit tweederlei metalen van verschillende dicht- 

heid bestaan, die elk het licht op zijne eigene wijze terugkaatsen, onjuist 

is, Daarentegen wordt de vroeger reeds door PERSON gegeven verklaring be- 

vestigd, daarin bestaande dat bij het polijsten van de altijd zeer dunne en 

eenigszins bolle metaalplaten waaruit de spiegel bestaat, de spiegelende opper- 

vlakte door het verschil van weerstand kleine in- en uitbuigingen ondergaat, 

te gering om in het oog te vallen, maar voldoende om aan de teruggekaat- 

ste zonnestralen eene eenigszins veranderde richting te geven , waardoor de 

beelden der verdikte plaatsen, d. i. de voorwerpen aan de achterzijde zicht- 

baar. worden. Sommige dezer spiegels vorderen eene verwarming alvorens het 

verschijnsel te vertoonen, hetgeen zich gemakkelijk door het verschil van uit- 

zetting der dikkere en der dunnere gedeelten verkláart. Dugoscq heeft deze 

spiegels op eene eigendommelijke wijze nagebootst. Een plat uit geel koper 

vervaardigd doosje draagt aan de eene zijde een spiegel, bestaande uit ver- 

nikkeld geel koper, aan welks achter- of binnenvlakte verschillende figuren 

en relief zijn aangebracht. In den achterwand van het doosje is eene opening, 

waardoor men met een kleine perspomp lucht kan indrijven. Daardoor veran- 

dert de spiegel dadelijk in een tooverspiegel, waarvan het uitwerksel geheel 

gelijk is aan dat van een Japansche. HG. 

Galvanometer van Marcel Deprez. — Nrauprr beschrijft dit werktuig met 

een afbeelding in het Journal de physique IV, p. 227. Het is een stroom- 



WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 83 

meter, alleen voor zeer sterke stoomen bestemd, en door zijne inrichting het 

voordeel aanbiedende van zeer snelle aanwijzingen, zoodat elke oogenblikke- 

lijke verandering in de stroomsterkte bemerkbaar en meetbaar wordt. Dit 

voordeel wordt verkregen door in plaats van de magneetnaald der gewone 

tangentenboussole, maar overigens op dezelfde wijze als deze, een week ijzeren 

naald te bezigen, die door een buiten de stroombaan geplaatste staalmagneet 

sterk gemagnetiseerd en tegelijk met een aanmerkelijke kracht in een met de 

windingen des geleiders evenwijdige richting wordt gehouden. Voor de bijzon- 

derheden der samenstelling naar de boven aangegeven bron verwijzende, mer- 

ken wij hier alleen nog aan, dat volgens NrAUDer dit werktuig zou veroor- 

loven om op de eenvoudigst mogelijke wijze de stroomwerking in mechanische 

eenheden uitgedrukt te verkrijgen: door het gewicht te bepalen dat, op een 

bepaalden afstand van het steunpunt daarop werkend, noodig is om de naald 

evenveel te doen afwijken. IN. 

Circulair polarisatie in oplossingen van verschillende dichtheid. — Scunzrr- 

DER (Nature XXII, p. 279), heeft in een der laatste nummers van de Ber- 

liner Berichten medegedeeld dat eene oplossing van appelzuur rechtsdraaiend 

is als zij meer en linksdraaiend als zij minder dan 34, 24 procent van het zuur 

bevat. Oplossingen van Natrium malaat zijn rechtsdraaiend als zij meer en links- 

draaiend als zij minder bevatten dan 47, 43°/,. LN. 

Verschijnsel van Grassi. — Dit bestaat in het navolgende: Drie cilindri- 

sche vaten, de een telkens omstreeks 4 centimeters wijder dan de andere, 

worden concentrisch in elkander geplaatst. De buitenste ringvormige ruimte 

wordt met olie, die daar binnen met water gevuld. De olie wordt nu door 

een gaskomfoor tot een weinig boven 100° C. verhit en het water begint te 

koken. Nu wordt olie, die vooraf tot ver boven 100”, b.v. tot 150° verhit 

is, in het binnenste vat gegoten. Deze koelt spoedig af tot weinig boven 100°, 

Het opmerkelijke hierbij is nu, dat die afkoeling des te sneller geschiedt, 

naarmate de olie in het buitenste vat heeter is. Als deze laatste op een stand- 

vastige temperatuur van 105° werd gehouden, dan had de olie in het bin- 

nenste vat 57 seconden noodig om van 130° tot 110° af te koelen. Die tijd 

bedroeg 49 seconden als de buitenste olie werd. gehouden op bijna 130°, Nog 

duidelijker was dit verschil, toen het water in het middelste vat eerst door 

alkohol en later door zwavelaether werd vervangen. In het laatste geval be- 

droeg de tijd, die de olie in het binnenste vat noodig had om van 57” te 
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verkoelen tot 50°; 39!/, seconde als die in het buitenste gehouden werd op 

39, 3° en slechts 25 seconden als de laatste temperatuur was 57,5. 

LN. 

Elektrische ringfiguren. — REITLINGER en WÄäcHTER hebben aan de 

Weener Akademie, in hare vergadering van 10 Juni ll, eene verhandeling 

aangeboden over dit onderwerp. Reeds Priestley heeft aangetoond dat elek- 

trische vonken van genoegzame kracht, als zij tusschen twee gepolijste metaal- 

oppervlakten, of tusschen een daarvan en een toegespitsten geleider overgaan , 

op het blinkend metaal een vlek doen ontstaan, dikwijls door een of meer 

gekleurde ringen omgeven. Het verder onderzoek van dit verschijnsel door 

FUSINIERI, NOBILI, GROVE, RIESS en anderen heeft het in al zijn onbegrij- 

pelijke verscheidenheid nader doen kennen, zonder evenwel een eenigszins in 

bijzonderheden tredende verklaring daarvan mogelijk te maken. Na een uit- 

voerige proevenreeks schijnen thans R. en W. hierin veel verder dan hunne 

voorgangers te zijn gekomen. Zij doen opmerken dat twee verschillende uit- 

werkingen daarbij te zamen optreden. De eerste is het bekende transport van 

gloeiende metaaldeeltjes, dat volgens de Duitsche geleerden witsluitend in de 

richting. van den positieven stroom geschiedt. Men leze hiervoor : voornamelijk. 

De centrale deelen der figuur ontstaan hoofdzakelijk door deze werking. De 

invloed van de omgeving en van de keuze van het metaal der elektroden doen 

zich hierbij vooral gevoelen door dat zij de chemische verandering, oxidatie 

enz., van de metaaldeeltjes meer of min begunstigen of ook onmogelijk maken. 

Dit is wat men zou kunnen noemen het elektrothermische gedeelte van het 

verschijnsel. Er is daarnevens nog een elektrochemisch, en zoover Reft zich 

herinnert, zijn R. en W. de eersten, die hierop in verband met de ringfi- 

guren de aandacht hebben gevestigd. Zoodra het omringende gas waterdamp 

of in het algemeen een dampvormige elektrolyt bevat, zal deze bij de ontla- 

ding worden ontleed en de bestanddeelen, zich met het metaal van een der 

elektroden of van beide verbindende, zullen daarop allerlei kleurverschijnselen 

doen ontstaan. Hieraan voornamelijk zullen wel de ringen te wijten zijn. 

In den loop van hunne proefnemingen hebben MR. en W. ook nog den 

invloed nagegaan, dien een magneet in den vorm van deze laatste teweegbrengt. 

LN. 

SCHEIKUNDE. 

Ozonvorming. — HAUrerEUILLE en cHAPUIS hebben de aandacht der 

Académie des sciences, in hare zitting van 26 Juli Il., gevestigd op den 
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belangrijken invloed der temperatuur op de hoeveelheid onder overigens de- 

zelfde omstandigheden voortgebracht ozon. Die hoeveelheden, door dezelfde 

bewerking verkregen, stonden tot elkaar 

bij de temperaturen 400° 20° 0° — 23? 

als de getallen 0 10 45 24. 
UN, 

MINERALOGTIE, 

Pélé's haar. — Tot de eigendommelijke producten van sommige vulkanen , be- 

paaldelijk van de Kilauea en de Mauna Loa op het eiland Hawaii, behooren 

de dunne glasachtige licht geelachtige draden, die den naam van Pélé's haar 

hebben ontvangen, omdat zij volgens de inlanders afkomstig zijn van eene 

godin, Pélé genaamd, die de vulkanen bewoont. Deze draden kunnen volgens 

BRIGHAM (Memorrs Bost. Soc. Nat. Hist. I. Part. 3, 1866 p. 460) eene 

lengte van 1 meter bereiken en zijn soms niet meer dan 0.01 millim. dik. 

Zij zijn zoo buigzaam en veerkrachtig, dat vogels die draden bij het bouwen 

van nesten gebruiken. E. COHEN, die desgelijks gelegenheid had dit zooge- 

naamde haar te onderzoeken (Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und 

Palaeontologie, 1880, II, H. 1 p. 35) deelt mede dat de draden dikwijls 

uitloopen van op verschillende wijzen gekromde, donkerbruin gekleurde glas- 

tranen. De lichtere kleur der haren zelve is het gevolg van de dunheid der 

glaslaag. Dan eens zijn zij cylindrisch, dan weder eirond op de doorsnede. 

De oppervlakte is meestal volkomen glad, soms echter fijn gestreept door 

overlangs loopende verdikkingen. In verreweg de meeste haren ziet men on- 

der het mikroskoop evenwijdig loopende, sterk in de lengte gerekte gasporien ; 

eenige der haren zijn over hare geheele lengte hol. De glastranen, waarvan 

de haren uitgaan, vertoonen meerendeels bolvormige gasporien. In sommige 

haren neemt men tafel- en staafvormige mikrolithen waar, die het licht 

dubbel breken. Waar deze of ook wel de gasporien in grooter aantal bij elk- 

ander liggen, hebben de haren niet zelden knobbelachtige aanzwellingen. 

Geheel op gelijke wijze, zegt COHEN, vertoont zich de zoogenaamde slak- 

kenwol onder het mikroskoop. De door hem onderzochte was af komstig van 

de Marienhütte bij Zwickau. Ook daarin komen in de lengte gerekte gasporien 

en knobbelachtige aanzwellingen voor, terwijl de traanvormige gedeelten ronde 

porien bevatten. Men mag derhalve wel met zekerheid aannemen dat de wijze 

van ontstaan van beide vormingen dezelfde is en dat het Pélé’s haar wordt 

voortgebracht doordat gassen en dampen door vloeibare lava worden heen. ge- 
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perst. Wellicht voegt zich, zooals BRIGHAM meent, daarbij nog de werking 

van den wind op lava-fonteinen, waardoor de lavadroppels als het ware tot 

draden worden uitgesponnen. HG. 

Wateragaten of enhydros. — De reeds van oudsher onder laatstgenoemden 

naam bekende, eene met een vloeistof en een gasbel gevulde holte insluiten- 

de agaten of chalcedonen, behooren steeds tot de zeldzaamheden in minera- 

logische verzamelingen. Op de tentoonstelling te Parijs in 1878 bevonden zich 

eenige zoodanige, die uit Paraguay waren aangevoerd. Enkele daarvan ge- 

raakten in het bezit van Prof. cümBEL te München, die er een paar gebruikt 

heeft om het daarin bevatte gas en vocht te onderzoeken. 

Een daarvan werd in een hermetisch gesloten ruimte, die met een ma- 

nometer in verband stond, geopend. Uit toeneming der drukking op het 

oogenblik der, ontsnapping van het gas uit de holte bleek, dat dit onder 

eene spanning van 65.1 millim. kwikzilver stond. De proef was zoo inge- 

richt dat het gas door chloor-calcium en daarop door kali ging. Aan het 

eerste gaf het eene slechte zeer geringe hoeveelheid water, aan het laatste 

niets af. Het gas bevatte dus geen koolzuur, maar bestond vermoedelijk al- 

leen uit atmospherische lucht, ter hoeveelheid van 2.81 kub. centim. 

De hoeveelheid der vloeistof bedroeg 2,433 grammen. Deze was door het 

boormeel eenigszins troebel geworden en kon daarom niet met zekerheid op 

de al of niet aanwezigheid van opgelost kiezelzuur onderzocht worden. Bij de 

verdamping bleef slechts 0,007 proc. aan vaste stof achter, die duidelijke re- 

actiën van zwavelzuur, soda en kalk vertoonde. 

Om te beslissen of ook kiezelzuur aanwezig was, werd een andere enhy- 

dros stuk geslagen, maar ook nu bleek in de heldere vloeistof geen waar- 

neembare hoeveelheid kiezelzuur aanwezig te zijn. Siteungsber. der mathem. 

phys. Classe der Münchener Akademie, 1880, p. 241.) HG. 

ANTHROPOLOGIE. 

Ethnologie van Portugal. — In de Mémoires pour histoire primitwe de 

U homme van CARTAILHAC komt een opstel van Prof. DA SILVA AMADA te 

Lissabon over de ethnologie van Portugal voor, waarin deze geneigd blijkt 

te zijn te gelooven, dat de stichters der talrijke Portugeesche dolmens of 

antas Kelten of Gaelen geweest zijn. Het woord Portugal beteekent volgens 

hem eenvoudig Haven van de Gaelen. Deze Ariërs verbonden zich in het 

schiereiland met de Iberiërs, die waarschijnlijk een volk van Mongolischen 

stam (?) waren. Het is opmerkelijk dat een groot deel der gevonden werktui- 
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gen bestaan uit zuiver koper en niet uit brons, zoodat men een kopertijdperk 

moet aannemen dat het bronstijdperk voorafging. Voorts spreekt de schrijver 

uitvoerig over de Romeinsche, Gothische, Semitische en andere ethnologische 

elementen van den Portugeeschen stam. De groote meerderheid der tegen- 

woordige bewoners van Portugal bezit kastanjebruin haar en bruine oogen; 

maar er is ook een bepaald blonde [Gothische?] typus. De heerschende hoofd- 

vorm is de dolichocephale (The Academy, July 24, 1880, pag. 67. 

De 

DIERKUNDE, 

Kleuring van dieren. — De heer ALFRED TYLOR heeft in eene vergade- 

ring van de Anthropological Society gesproken over het beginsel van kleuring , 

vooral van versiering door kleuren-afwisseling bij dieren. Hij meent dat één 

groot plan van kleuring bij alle gewervelde dieren is doorgevoerd, namelijk 

dat der axzale kleuring; t. w. dat de hoofdlijnen van den lichaamsbouw 

gekleurd zijn, zooals bij de strepen en vlekken der tijgers en vanden zebra, 

die de wervelkolom en de ribben volgen. Bij de ongewervelde dieren is de 

versiering eene randversiering, bepaaldelijk bij de mollusken (gasteropoden en 

lamellibranchiaten), die met randen aangroeien. De vogels en vlinders staan 

tusschen beiden in, maar het gedeelte dat den. vleugel draagt is altijd door 

kleur of nervuren gedifferentieerd. Hetzelfde is het geval met de sterke vleu- 

gelspieren op den rug der vogels. De algemeene wet is, dat kleur of orna- 

mentatie steeds de uitdrukking is van een functie, en verschil in kleur van 

verschil in functie (The Academ., July 7, 1880, pag. 48. 

D. L. 

Een zoetwater-Meduse. — Den 40den Juni nam de heer SOWERBY, in den 

vijver van een warme kas in Regent's Park te Londen, een groot aantal kleine 

meduzen waar, welker scherm ongeveer een derde E. duim in doorsnede heeft. 

RAY LANCKESTER, die deze dieren nader onderzocht, brengt ze tot de oude 

Trachomedusae, familie Petasidae van uArokKmI’s System der Medusen. 

Hij heeft er den naam van Craspedacusta Sowerby aan gegeven. De tem- 

peratuur van het water waarin deze meduzen leven, bedraagt 90° raur. Met 

waarschijnlijkheid mag men aannemen dat de eieren met zoetwaterplanten uit 

de West-Indiën zijn overgebracht. (Nature 17 Juni, 1180, p. 147). Ook 

ALLMAN heeft van deze meduse (Nature 24 Juni) eene beschrijving gegeven. 

Hij noemt haar Limnocodium victoria. Als eerste voorbeeld van een zoetwa- 
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tervorm in eene groep, die tot dusverre slechts in zee levende soorten telde , 

is het feit voorzeker zeer opmerkelijk. HG. 

VERSCHEIDENHEID. 

Aeronautische photographie. — Op Maandag, 13 Juni j. 1. steeg een lucht- 

reiziger, de heer Jovis, te Rouen op. Hij werd vergezeld door een photo- 

graaph, den heer DRESMARET, die met een volkomen goed gevolg de proef 

nam om photographieën van het land te maken, waarover de ballon heen 

trok. Een vijftiental zulke gezichten op verschillende punten werden door 

hem verkregen, en men zegt dat zij verwonderlijk wel gelukt zijn. In den 

bodem van het schuitje was eene opening aangebracht waarboven de photo- 

grapische toestel geplaatst werd , die voorzien was van eene inrichting, een 

zoogenaamden obturateur, waardoor het licht beurtelings afgesloten en ge- 

durende '/,, seconde doorgelaten werd. De photographieën werden namelijk 

verkregen door het procès instantané. (Nature 24 Jumi 1880, P. 183). 

HG. 
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STERREKUNDE. 

Eene in 2137 vóór Chr. waargenomen Zon-eclips. — Het oudste astrono- 

mische verschijnsel, waarvan door geschiedenis of overlevering eene herinnering 

is bewaard gebleven, schijnt een zon-eclips te zijn, die in de oudste jaar- 

boeken der Chineezen vermeld wordt. In’ de vorige eeuw werden de sterre- 

kundigen bekend met eene toespeling daarop in de Show-King of Shû-King, 

een werk van den hoogsten ouderdom, door de geleerde nasporingen van de 

Jezuïten DE MAILLA en GAUBIL, en de hedendaagsche beoefenaren van het 

Chineesch schijnen de vertaling van GAUBIL voor juist te houden. In de laatste 

overzetting door T. LEGGE in The Sacred Books of China, in 1879 uitge- 

geven als het derde deel van de Oxfordsche editie van The Sacred Books of 

the East, is de betrekkelijke plaats vertaald: .... “Op den eersten dag van 

de laatste herfstmaand ontmoetten de zon en de maan zich niet in harmonie 

in Fang.” Fang nu is een hemelstreek, die bepaald wordt door twee sterren 

in het sterrenbeeld Scorpio. In zijne Dissertation sur U Felipse solaire rap- 

portée dansle Chow-King had GAUBIL getracht den tijd dier eclips te bepalen 

met behulp van de zon- en maantafels, waarvan hij zich kon bedienen, en 

stelde die op 14 October 2155 v. Chr., en dit werd vrij algemeen aange- 

nomen, ofschoon het jaar 2128 ook voorstanders vond, In 1840 kwam LAR- 

GETEAU in zijne Études sur Vastronomie indienne et chinoise tot de uitkomst, 

dat er in 2155 wel een zon-eclips was geweest, maar vóór het opgaan van 

de zon boven de toenmalige hoofdstad van China, terwijl de eclips van 2128 

nog minder hier te pas kwam. Eindelijk heeft nu prof, VON OPPOLZER te Weenen 

12 
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al de eclipsen onderzocht, die plaats hebben gehad toen de zon in of nabij 

Fang was, en wel gedurende de drie eeuwen tusschen 2200 en 1900 v. Chr., 

en zijne uitkomsten openbaar gemaakt in de Monatsberichte van de Ber- 

lijnsche Akademie. Er waren 34 zulke eclipsen, waarvan echter slechts 6 

of 7 in aanmerking kwamen, omdat de elementen van de overige bewezen 

dat zij voor Chira geen aanmerkelijke zonsverduistering konden geven. Er be- 

staat eenige twijfel ten aanzien van de residentie van den keizer TCHONG-KANG , 

of, zooals de naam thans geschreven wordt, KUNG-KHANG, in het vijfde jaar 

van wiens regeering de eclips moet zijn waargenomen. Maar dit doet weinig 

ter zake. De uitkomst, waartoe OPPOLZER komt is deze, dat met de aller- 

grootste waarschijnlijkheid de eclips, in de Shû-King vermeld, voorviel op den 

morgen van den 22ster October van het jaar 2137 v. Chr. De eclips was ring- 

vormig, en 9%, of °/,, van de zonneschijf werd verduisterd gezien op elke 

van de drie plaatsen, die gedurende de Hia-dynastie hoofdsteden van China 

zijn geweest. De referent in The Academy voegt hier echter bij, dat voor 

’t oogenblik de conclusiën van OPPOLZER alleen onder voorbehoud kunnen 

worden aangenomen, totdat de maantafels van HANSEN, die hij gebruikt 

heeft, van fouten gezuiverd zullen zijn. (The Academy Sept. 4, 1880 pag. 176.) 

D. L. 

NATUURKUNDE, 

Proefnemingen met vlammen. -— Onder dezen titel geeft NEYRENEUF', 

Journal de physique IX, p. 280, eene beschrijving van proefnemingen met 

vlammen van lichtgas en waterstof, waaraan wij het volgende ontleenen: 

10, In elk van twee der halzen van een driehalzige Woulfsche flesch wordt 

een van boven open buis vertikaal geplaatst. De wijdte daarvan en van de 

mondingen wordt niet opgegeven. De derde hals wordt door een caoutschouc- 

slang met de gasgeleiding verbonden en de kraan daarvan geopend. Na eeni- 

gen tijd het gas te hebben laten doorstroomen, wordt het aan de openingen 

van de buizen aangestoken. Als die openingen niet in hetzelfde horizontale 

vlak liggen en men den gastoevoer langzaam vermindert, dan ziet men de 

vlam aan de laagst gelegen opening veel sneller dan die aan de andere in 

omvang verminderen en eindelijk uitgaan. Wordt de toevoer nu nog meer 

verminderd, dan treedt de buitenlucht door de onderste opening naar binnen, 

gelijk blijkt uit het verminderen der lichtkracht van de nog brandende vlam. 

2°. Men kan ook in plaats van de Woulfsche flesch een Y vormige buis 

gebruiken. Als een der openingen daarvan met de gasleiding verbonden is, 
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terwijl de beide andere door caoutchouchuizen met branders verbonden zijn, 

dan is ook het kleinste verschil in hoogte daarvan in staat om, bij genoeg- 

zaam langzamen toevoer van het gas, het boven beschreven verschijnsel te doen 

plaats hebben. 

3°, Een Bunsenbrander, met een buis van eenige decimeters lengte, toont 

duidelijk dat de “inzuiging" van lucht aan het ondereinde des te sterker is, 

naarmate het gas langzamer toestroomt. 

Hoe dit blijkt wordt niet vermeld. In het algemeen ontbreekt elke getallen- 

opgaaf, die zou kunnen doen beslissen aangaande het min of meer opmerke- 

lijke van deze verschijnselen. _ LN. 

Een nieuwe werking van den magneet op elektrische stroomen. — De 

stroom van een Bunsenelemeut wordt geleid door een reepje bladgoud , dat op 

een glasplaatje is vastgekleefd. Dit plaatje is geplaatst tusschen de polen van 

een elektromagneet. De uiteinden der omwinding van een dikdradigen Thom- 

son’s galvanometer zijn aan twee isopotentieele punten van het goudbladreepje 

verbonden, aan zulke twee punten namelijk, dat de galvanometer daardoor 

niet afwijkt. Wordt nu de elektromagneet in werking gebracht, dan wijkt de 

galvanometer af en blijft afwijken zoolang de stroom niet verbroken wordt in 

het reepje en de elektromagneet blijft werken. Men heeft hier dus met geen 

inductie te doen. De sterkte van den galvanometerstroom is evenredig met 

die in het goudblad en met de intensiteit van het magneetveld. Neemt men 

in plaats van het goudblad een reepje van dikker metaal, rood koper b. v. 

van 0,25 m.M. dikte, dan wijkt de galvanometer niet af. 

Har, die dit verschijnsel voorleden jaar in het American Journal of 

mathematics beschreef, neemt dientengevolge als bewezen aan, dat de magneet 

onder deze omstandigheden op den stroom in den geleider dezelfde werking 

uitoefent, welke daarvan op een bewegelijken geleider reeds bekend is. 

In het Phulosophical magazine, 5'® Series IX, p. 432, doet ROWLAND op- 

merken dat het door HALL ontdekte verschijnsel met de elektrische licht- 

theorie van MAXWELL niet alleen wel vereenigbaar is, maar zelfs eene ver- 

klaring aan de hand geeft van de magnetische draaiing van het polarisatie- 

vlak. In verband hiermede bericht hij nog, dat het verschijnsel van HALL van 

teeken verschilt, al naarmate het in een magnetische of in eene diamagne- 

tische middenstof wordt voortgebracht. (Zie ook Journal de physique IX, p. 

289 et 290.) 

Harr bevestigt dit laatste in een opstel, geplaatst in het Juli-nummer van 

SILLIMAN's American Journal of science (bericht daarover in Nature XXII, 
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p. 375) en dat voornamelijk bestemd is om hetgeen BOLTZMANN te Weenen 

uit HALL's verschijnsel had afgeleid, te weerspreken. In den loop van zijn 

daartoe strekkend betoog vermeldt hij dat onder overigens geheel dezelfde 

omstandigheden de richting van den afgeleiden galvanometerstroom in goud 

tegenovergesteld is aan die in ijzer. LN. 

Een aluminium-element. — Wönrrrr heeft aan de Königliche Societät der 

Wissenschaften te Göttingen medegedeeld, in hare vergadering van 3 Juli 1.1. 

(Nachrichte n°. 13), dat aluminium in zeer verdund zoutzuur of verdunde 

sodaloog geplaatst en door een poreusen wand gescheiden van geconcentreerd 

salpeterzuur, waarin een plaat van hetzelfde metaal , een element oplevert van 

aanmerkelijke kracht. Met slechts een zeer gering aantal van die elementen 

tot een batterij vereenigd, ontleedde hij water en verhitte hij een dunne pla- 

tinadraad tot gloeiens toe. LN. 

Element van Reynier. — Deze vervangt in het DANIrL-element het ver- 

dunde zwavelzuur of de zinksulfaatoplossing rondom het zink door eene op- 

lossing van bijtende soda, en de gewone poreuse pot van onverglaasd aardewerk 

door een, uit perkamentpapier gevouwen, vat van geschikten vorm. Door het 

eerste wordt de elektromotorische kracht van 1,06 vorLr, voor het gewone 

DANIEL, vermeerderd tot 1,47 bij het begin en 1,35 na eenigen tijd werkens, 

en de inwendige weerstand verminderd tot op !/,, van de gewone en weinig 

meer dan de helft van de meest voordeelige inrichtingen van dien aard, die, 

het laatst door Fr, CARRÉ, zijn in gebruik gebracht. Of deze voordeelen niet 

door aan zulk een inrichting inhaerente nadeelen zullen opgewogen worden ? 

La Nature VIII, p. 155, bevat een uitvoerig artikel over deze elementen. 

LN. 

Radiograaf van Winstanley. — Een soort van differentiaal-thermometer 

van RUMFORD, met kwikkolom in de verbindingsbuis der beide bollen , waarvan 

de eene met lampzwart bedekt is, is aan eene schijf bevestigd, die op een 

mes als van een balans rust, zoodat elke verplaatsing van het kwik eene 

verandering in de ligging van het zwaartepunt en dus van den evenwichtsstand 

der schijf moet te weeg brengen. Aan die schijf is een staaf met stift beves- 

tigd, welke laatste die veranderingen teekent op een door een uurwerk rond- 

gaanden cylinder. Hoe sterker de bestraling, waaraan de beide bollen zijn 

blootgesteld, des te grooter is het temperatuursverschil tusschen beide, des 
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te verder dus wijkt de schijf af van den stand, waarbij zij, onbestraald, in 

evenwicht is. La Nature VIII, p. 211, bevat eene beschrijving met afbeelding 

van dit werktuig. LN, 

MINERALOGIE. 

Scheiding van poedervormige mineralen van verschillend soortelijk ge- 

wicht. — De heer Gc. rHOULET bezigt hiertoe eene oplossiug van jodkwik- 

zilver in jodpotassium. Is deze volkomen verzadigd, dan heeft zij bij de ge- 

wone temperatuur een specifiek gewicht van 2,77. Nu ligt het soortelijk 

gewicht van verreweg de meeste mineralen, die een rotssoort samenstellen , 

tusschen 2,2 en 3. Zij kunnen dus van elkander gescheiden worden door 

hen, vooraf tot een fijn poeder gebracht, te dompelen in de genoemde op- 

lossing en daarna het bovendrijvend gedeelte achtereenvolgens in mengsels 

van diezelfde oplossing met bepaalde hoeveelheden water te brengen. Tel- 

kens zullen de specifiek zwaardere deelen bezinken en de lichtere bovendrijven. 

T. bedient zich daartoe van een eigenen kleinen toestel. Deze bestaat uit een in 

kubiekcentimeters verdeelde glazen buis, van boven open en van onderen uit- 

loopende in een nauwere huis die twee kranen draagt. Tusschen deze beiden 

opent zich daarin een rechthoekig bovenwaarts omgebogen en van een bol 

voorziene buis. Deze zijdelingsche buis dient om, terwijl de onderste kraan 

gesloten is, water in de wijdere hoofdhuis te kunnen brengen, hetgeen een- 

voudig geschiedt door inblazing, waartoe het open einde gemakshalve van 

een caoutchouchbuis met een glazen buisje als mondstuk voorzien is. De hoofd- 

buis is in twee ringen aan een loodrechten standaard bevestigd, langs welken 

zij rijzen en dalen kan. 

Bij het gebruik wordt de hoofdhuis tot op eenigen afstand van de opening 

gevuld met het proefvocht in geconcentreerden toestand en er daarop de tot 

een zeer fijn poeder gestooten en gezeefde rotssoort ingebracht. Door de inge- 

sloten lucht zinkt echter het specifiek zwaardere gedeelte van het poeder niet 

aanstonds. Daarom wordt de opening gesloten met een doorboorde caoutchouc- 

stop, waardoor een glazen buisje luchtdicht gaat, dat door middel van een 

caoutchouchuis met een luchtpomp verbonden wordt. 

Na verwijdering der lucht bezinkt het zwaarste gedeelte van het poeder en 

wordt dit door opening der kranen in een bekerglas afgetapt en vervolgens 

door afwasschen met water gezuiverd. Laat men daarop door de zijdelingsche 

buis bepaalde hoeveelheden water toe, dan bezinkt een ander gedeelte van 

het poeder; en hetzelfde kan men nogmaals herhalen, totdat de scheiding in 



94 WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 

mineralen van verschillend specifiek gewicht als voldoende voor het beoogde 

doel beschouwd kan worden, (Ann. de Chimie et de Physique, 1880. Juillet, 

p. 364.) HG, 

ANTHROPOLOGIE. 

Hervorming in de Craniologle. — Prof. MANTEGAZZA stelt in het laatste 

nummer van het Archivi per U Antropologia voor, om een einde te maken 

aan de overbodig minutieuse methode, waartoe heden ten dage vele craniologen 

zijn vervallen, en om te dien einde zich bij elken schedel tot de volgende 

twintig waarnemingen te bepalen: 41° Capaciteit van den schedel; 2° grootsten 

_anteroposterieuren diameter; 3° grootsten dwars en diameter; 4° kleinsten 

frontaal-diameter; 5° hoogte des schedels; 6° naso-basilaire lijn; 7° voor- 

hoofdskromming ; 8° wandbeenskromming; 9° achterhoofdskromming; 10° occi- 

pito-frontale kromming; 14° supra-auriculaire kromming ; 12° omtrek ; 13° aan- 

gezichtsbreedte; 14° aangezichtslengte; 15° breedte en 16° hoogte der orbitae ; 

17® hoogte van den neus; 18° breedte van den neus; 19° gelaatshoek ; 20° 

tandkas-hoek. MANTEGAZZA gelooft dat schedels voor de diagnose moeten 

worden beschreven in nauwkeurige technische taal, evenals eene Linnaeaansche 

beschrijving van eene soort, en beschrijft als voorbeeld dertien schedeltypen van 

oude en hedendaagsche menschenrassen (The Academy, Aug. 7, 1880. pag. 164.) 

D. L. 

DIERKUNDE. 

Zwarte en bonte kraaien. — In de nieuwe uitgaven van YARRELL's is- 

tory of British Birds, welke door prof. A. NEWTON wordt bewerkt, zegt 

deze dat het alleszins rationeel is de gewone kraai (Corvus corone) en de 

bonte kraai (C. cornix) voor leden van eene enkele dimorphische soort te 

houden. Hare gewoonten, nestbouw, eieren en hare gansche structuur zijn 

volkomen dezelfde; zij telen veelvuldig onder elkander voort en de jongen 

vertoonen dan soms de eigenschappen van den eenen der ouders, soms die 

van den anderen, of die van beiden vereenigd. De kleur alleen maakt verschil. 

Evenwel meent de referent in The Academy, dat de omstandigheid, dat in 

Engeland de bonte kraai steeds in den herfst verschijnt om in ’t voorjaar te 

verdwijnen, terwijl de zwarte kraai daar vooral in den zomer voorkomt, eene 

gewichtige tegenwerping tegen deze meening bevat (The Academy, Aug. 14, 

1880, pag. 128). — Ik kan die tegenwerping nog niet als zoo gewichtig 

beschouwen. De bonte kraai toch vervangt de gewone in ettelijke ver uiteen 
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gelegene streken. Nemen wij nu aan, dat zij eene plaatselijke varieteit van 

de gewone is, dan is er niets vreemds in, dat de in zeer noordelijke streken 

(Scandinavië) broedende bonte kraai des winters, wanneer daar voor haar 

geen voedsel is, naar meer gematigde landen (b. v. Engeland en Nederland) 

overkomt, terwijl de in die laatste landen broedende gewone kraai geen reden 

heeft om meer zuidwaarts te trekken en ’s winters alleen in ruimeren kring 

dan des zomers behoeft rondtezwerven om voedsel te bekomen. De vraag is 

hier vooral: trekken de bonte kraaien, die hare broedplaats hebben in meer 

gematigde streken, al of niet. Die van het westen van Schotland schijnen dat 

niet te doen, en de bonte kraaien, die men alleen des winters, evenals bij 

ons, in Engeland ziet, zijn allerwaarschijnlijkst uit Scandinavië overgekomen. 

D; IL. 

Fossiele lemmingen. — Zooals men weet behooren de lemmingen, Myodes 

lemnus en M. torquatus, tot de karakteristieke bewoners der noordelijke pool- 

streken. Het is daarom als eene niet onbelangrijke bijdrage tot de kennis der 

fauna van den ijstijd te beschouwen, dat Dr. ALFRED NAHRING onder de fos- 

siele overblijfsels van zoogdieren in holen op verschillende plaatsen van mid- 

den Europa, namelijk bij het slot Rabenstein in Oberfranken, bij Cuclavic niet 

ver van Winterberg in het Böbmerwald, en in Hongarije in de zoogenaamde 

hooge Tatra op den berg Novi, ook die van lemmingen heeft gevonden. (Gaeca, 

1879, Afl. 14 en 12, Neues Jahrb. f. Miner. etc. 1880, p. 93). 

HG. 

Zichtbaarheid van den Iympha-omloop bij visschen. — Door den heer 

S. JOURDAIN werd bij nog zeer jonge botten van 2 tot 2,5 centim. de vol- 

gende waarneming gedaan. Elke vinstraal is vergezeld van zes vaten, drie aan 

de eene en drie aan de andere zijde, Van deze drie vaten bevat er een rood 

gekleurd bloed, terwijl in de beide andere lympha bevat is. Van de beide 

bloed bevattende vaten is het een een slagader het andere een ader. De twee 

lymphvaten zijn gelegen ter weerszijden van de slagader en van de ader. Hierin 

zict men alleen lympha-bolletjes, die in veel langzamer beweging zijn dan de 

bloedlichaampjes in de bloedvaten. Die beweging is in het eene lymphvat tegen- 

gesteld aan die in het andere. Zij gaan door een lis aan het einde in elkan- 

der over. Ook in de kiemen komt nevens de aan- en afvoerende bloedvaten 

een dergelijk stelsel van aan- en afvoerende lymphvaten voor. (Compt. rendus, 

14 Juin 1880, p. 1430). HG, 
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Ingewandswormen van het paard. — De heer KRABBE onderzocht, gedu- 

rende de laatste vier jaren, de lichamen van honderd paarden, die voor het 

anatomiseeren aan de veeartsenijschool te Kopenhagen gebracht werden, tel- 

kens in de maanden van September tot April. In die paarden vond hij: 

Taenia perfoliata .. «ee. 28 maal, 

se toolmamnllalt oaker 03 Saws 

Ascaris megalocephala. .…. .... KOREN 

Strongylus armatus ....... 865 7 

kj tetracanthus-…… … . .… 18, 

Osyunis, cuwduldss ng alc. enh. 245 

Van Taenva perfoliata was het aantal meestal beneden 25; somtijds ech- 

ter was het grooter, en tweemaal werden er van 400 tot 200, eens zelfs 

ruim 400 gevonden. Over het algemeen was de blinde darm hun verblijfplaats. 

Taenta mamillata Mehlis kwam zelden in meer dan 25 exemplaren, eens 

echter ten getale van 72 voor, en bewoont het voorste gedeelte der dunne 

‘darmen. 7. plicata Rud. werd niet aangetroffen. 

Ascaris megalocephala werd nooit in grooter getal dan 11 aangetroffen. 

Strongylus armatus kwam nooit in de dunne darmen voor, dikwerf in het 

colon, maar het meest in het caecum. Doorgaans was het gevonden getal be- 

neden 25; eens echter bijna 200. Onder het geheele aantal gevonden exem- 

plaren, dat 1409 bedraagt, waren 1029 wijfjes en 380 mannetjes. 

Strongylus tetracanthus bewoont dezelfde gedeelten van het darmkanaal 

als de vorige soort. (Oversigt over dit K. danske Videnskabernes Selskabs. 

1880 No. 1). 

Dergelijke statistische onderzoekingen kunnen tot belangrijke uitkomsten 

aanleiding geven, wanneer zij ook over andere landen worden uitgestrekt, en 

daarbij tevens gelet wordt op den aard van het gebruikte voedsel en het 

drinkwater. Aan onze veeartsenijschool bestaat daarvoor goede gelegenheid. 

HG, 







mhmen 

SENS 
SN 

HAARLEM. — H. D. TJEENK WILLINK, 

1881, 



. TNA STE 

edes en, 
k ï 



ALBUM DER NATUUR. 





a 

A 



Out h k S-Lar 



ALBUM 

NAI UR 

ONDER REDACTIE VAN 

P, HARTING, D, LUBACH en W‚. M, LOGEMAN 

MK DTE WILLINK 



Stoomdrukkerij van Gebr. van Asperen van der Velde, te Haarlem. 

t 4 



INHOUD. 

Bladz. 

Dr. P. van Geer, Jean Henri van Swinden, schets van zijn leven en 

EE Sn oa A TEEN, BENE DS ACNE OEREN DE 1 

Dr. P. HarrinG, De beteekenis der zoölogie voor de hedendaagsche be- 

TEE LE EN NE DE 23 

BEEROGEMAN es Der photophóonss sot …  … … vc. ares uint ente bn 38 

RDE. Hetsarheidsvermogen. der. zon. … Ji … es ar win are naait ee 43 

Dr. P. HarrtiNG, Hoe op een les een chemische kromme te toonen .. 44 

Dek: Horst, De stemwerktuigen der insecten... s ar. « enn et. 45 

De De LUBACH, De huisdieren bij de Ouden... …..… .. ON het wi 

EO CENEN! … Celulofdesss snee an re Ce marederde daret “aten fh se dt 72 

‚ Het groen kleuren van ingelegde en gedroogde spijzen. . 74 

Dr. P. Harrinc, Hoe het gewicht van een olifant te bepalen ..... 76 

MN INKEER, De zameparkiet. , aans te arte ni dn ine 17! 

P. H. vaN DER KeMmP, Over de methoden van onderzoek bij de beoefe- 

RAE atUwetenschapPEN. …o.… bogre oe rie veger mien art SERA Gere 89 

BEES HLAETING …Bedsachtiee inkbvisch. ….…-. … Ad u.laje sui sve 104 

Dr. Pau HARTING, De philosophie der natuurkennis, inzonderheid der 

MOA EI TE EE AE 105, 198 

Dr. P. Harting, Een paradox verschijnsel verklaard. .......... 13 

ere ET EUT ERA NRE SERA 131 

vp -, Bescherming tegen vliegen, muggen, muskieten, bladluizen enz. 132 

W. M. LOGEMAN, Een vreemdsoortige metaalzaag. .......-.-.. 157 

NEE ELARTING De Mens den Pee Ster ee ae a ade dee 161 

‚ Vroege uitvinding van een elektrischen telegraaf. .. .. 162 

„ten atrijd, mel seen OChopUs., ……. veen ede 163 



VI INHOUD, 

Dr. D. LuBacu, Eene oorzaak van menschelijke ellende. .... Ne elek 

Dr. N. MreursinGe, De geschiedenis en het tegenwoordig standpunt der 

cellenleer, door Dr. EpvARD STRASBURGER, Hoogleeraar te Jena .. 165 

A.A, Rink „-Tetssoverskoolstpfun 0’ „Manben be 180 

Dr. A VAN Hassnur,. IJs. in sterk verhitte ruimten, anne 191 

R. E. pe HAAN, Nog een voorbeeld van zelfmoord van een scorpioen . 196 
Dr. T.C. WiNkrer, De palaeontologische geschiedenis van de hoefdieren. 197, 244 

H. vAN CAPPELLE Jr., Eene wandeling door den vulkanischen Eifel. . 216 

BWE VAN Erven, Sallandit uee nekt or PN 231, 283 

Dr. D. LuBAcH, Onderzoekingen van Pasteur en andere fransche natuur- 

vorschers over. smetstolfen. ave ee eo 263 

Dr. J. C. Cosrrrus, Kleuren in het plantenrijk. ........... . 295 

R. E. pr HAAN, Grondboringen in de noordduitsche laagvlakte. ... . 315 

Dr: H. HARTING, Roodeekleurde stokvisch. . so nn 322 

‚ Verschijnselen in een donderwolk ......…....... 323 

ee Gephatographeerden bliksemstralen’ … dn 324 

A. J. BARON SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYrE, Nog eenmaal de zelf- | 

moord: der iscorpioenen: rr. mede rn hee 326 

P. vaN Geer, Denis Papin. Eene bladzijde uit de geschiedenis van het 

SLOGMWERKINID Ss Seven en net heere os del goe ae NN 327 

WM HOGEMAN , ABCHORS 5 ra ae et 343 

Dr. P. HARTING, Eene belegering der poolstreek. .... er rn 349 

Oude -amerikaansche weuzens se ver 309 

aen gs SEN et ene a EREN Mer ea dor En 354 

Dr. G. H. LereNes BAKHOVEN, Eene eenvoudige methode tot het keuren 

van tmarkbheelk: Aen etste ae ad ee a ANR 359 

Dr. D. LuBaca, Nog iets betreffende Denis Papin. ........... 376 

Dr. P. HARTING, Oogenblikkelijke photographie ............% 378 

Dr. D. LusacH, Het volgen met de oogen van portretten. ….....e. 384 

Ki, Groote: SCHOIPRIEEEN neren GN Ee olan er A oe 985 

Een.mieuw“epontemetaalts TA tee bent ae ete EE 385 



INHOUD VAN HET WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 

Sterrekunde. 
Bladz, 

BESERent avan der planeet Jupiters: aarts ee weende dl teal 4 

ENE SEERDE BORN MIGLEOOT 5. valde are on eri en eur an RS Ee el es 17 

it TEAN OCR et WS 4Â 

Bntde staarten der kometen stoffelijk? …, … …… 4 oe dorre 81 

Bizaalk der, veranderlijkheid van Algol... . „mise ver ate ie medarde 89 

Eet wersechenen: komêel.s ‚cnc sters et ain edn en tat enn vapte 90 

Natuurkunde. 

Een nieuwe differentiaalthermometer voor demonstratie. ... ....... 1 

er SEE iedee rr a OA ED dara? 

Bepaling der dichtheid van gassen en dampen langs akoestischen weg .. 2 

Absorptiestrepen van kleurlooze vloeistoffen. ............ ee. 3 

Voortplantingssnelheid van het geluid in gassen. .….........…» B, 

Mekeiering aan Bunsenlampen. mri. aanne sie verona nst mas bias A 

secondaire galvanische elementen. … ...….… ee «ener erge eoeieere Á 

Een nieuw middel voor het erkennen der aanwezigheid van ontplofbare 

BEDIGHSSON Edenaren aak «vasten te seeden ear + rene venbarienkk ao onidte 9 

MNotometrie, door: 1odkaliummg. rv sram te rate sne wl anadedsnmuer voelen cede 4) 

BEDLOLOPhOON. te ae ete eneen ease an stemietgofn svafinge ‘masih 10 

Over een nieuwe soort van elektrische afstooting. ........e«..e.» 12 

Samentrekking van ozon tot een vloeistof en zijne kleur. ......... 12 

IJs bij temperaturen boven 0°%, ......... . eeen merevnern 12 

Photographie door phosphorescentie. .. ...... see eene 18 



VIII INHOUD VAN HET WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 

Bladz 

Ken’ nieuwe gevoelige vlaai. 5. A Ent OE 18 

Een nieuwe elektrische eigenschap van het selenium. ........... 19 

Polarisabië-der elektroden! te 10e. Je Ee EE 19 

Een wieuw: soort. van: elektrolyse 2: ntm oee 2 A NEEN 20 

Plaatsverandering der Frauenhofersche strepen door de omwenteling der zon. 20 

Oplosbaarheid" van’vaste lichamen in gassen... 25 

Aantrekking en afstooting van trillende vliezen .............. 26 

Golflengte der warmtestralen bij lage temperaturen ............ 26 

Invloed van gekleurd licht op de ontwikkeling van dieren. ........ 26 

Elektromotorische kracht bij de aanraking van verschillende metalen. .. 33. 

Gemiddelde barometerstand te Londens 5 Arn es oa 34 

Afneming der lichtsterkte van Balmain’s lichtende verf. ......... 34 

Blektrolyse enten eee 34 

Nevels- en” luchtstofjes. Ne enne Rn lan ER DEN EL ON 85 

Afhankelijkheid van het smeltpunt van drukking ............. 36 

De seleniumontvanger voor den photophoon ............ ee. 36 

Elektriciteit door samendrukking van tourmaliĳjn. ............. 36 

De eerste uitvinder der binoculaire verrekijkers .............. 37 

Nevels--en' luchtetotjes.. Mt MEEL 0 ETE Ln ENNE 42, 

HOEb AS ret en eeN ze, Edd Eee Unen et EE 43 

De door projectielen meegevoerde lucht en de schietwonden. ....... 49 

Radiophonie en diathermansie van gassen ....... GR Ok GEENEN 49 

Thermometer, die op een willekeurigen afstand kan worden afgelezen . . 52 

Invloed der wringing op het elektrisch geleidingsvermogen ......-. 53 

Belfregistreerende “barometer.” «Meet A AEN AERON ap, 

BIOELFISCHI paper ER EN Ne EER ne een NN 97 

De door een bliksemafleider beschutte ruimte .......... 57 

Geleidingsvermogen der metalen voor warmte en voor elektriciteit . . . . 98 

Dóórdringen van fijne poeders in vaste stoffen. ..........ee.. 58 

Waarneming en meting van stralende warmte. .............. 59 

ContachelekLIOIHDLD RR et A at ele atd nat TN 59 

Uitzetting en inkrimping van sommige stoffen door verwarming. ..... 59 

Grootte der zwaartekracht op den top van den Fusyama in Japan. ... 65 

Vlammen sonder elektrischen;tnvloed.®. ”1°.. 1. ‘etat. Set ete eend ‚ 65 

Lichtenberger figuren 

De invloed van spanning en rekking op de physische eigenschappen der stof. 66 

Fhosphorestentie- in” Crooke's buizen: xn Je dente en 66 



INHOUD VAN HET WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD, IX 

Bladz. 

Volumeveranderingen van eenige metalen bij den overgang uit den vloei- 

Banen den. vasten „toestand ‚ … + ss. sos 1 eva ve el ZOEN Sh NDA 67 

Mechanische drukking en elektrische geleidingsweerstand ......... 13 

Ei ERE AN EE EE 73 

EEE ZO UOED ES Saoed da ME EE OE TEE 14 

EREA MOEN DE. ve eee ele eee ae u ee ei de 74 

Wtekirisehe waterstandsaanwijzers. …… …. -… …… » alsiko id dretkoidn 75 

Samentrekking van galvanoplastische bekleedsels. ............. 75 

De elektromotorische kracht van inconstante elementen .......... 76 

Renmesmsecondairebatterm.t…tb +aar. noatentst vrobe gewerveld ale rd oai lats 76 

MEEsnendetschermische harmonika. …… … …vudenlerieten 308 varens vatid balusrs 78 

EEn vantbebeseluid: weet je onde tno de eoa uee be he se ve we wortelen alle 78 

RECHRECU WEN «VAN. HN se en ee and ie ete ee al ee pele rartan ue 82 

ERR elfsyrenen ien. Lil. lol a ss ereteneteran basbanfnetdardle 90 

Aantrekking en afstooting door trillingen voortgebracht. ......... 91 

Oplossing van groot soortelijk gewicht. ...... je eo sritkah pte Bers 91 

BeEnentem der telephoonstroomen… , …ruo aere ae e oa eee ele ve 91 

Kool voor galvanische elementen. .... EN SEAN Aep 92 

Sterkte van het elektrisch koollicht in verschillende richtingen. ..... 92 

Scheikunde. 

Michten van, dieren.en dierlijke stoffen. ;… . . Hove nt ar MD 

Mervaardiging van. kunst-diamanten. „;. . Gls doen ete eee ee 13 

ERROL evans Mars. …… … te on sere te tee tarn OANGRGO s MAEN- MIO WUOLH, 27 

REET TO, 4 AIEE IBE ALO ERUOME IOIS zE BSEDUE DAT Ol VA 28 

Bnr en -ongebluschte kalk … >. 4e aen e eee es SD UR 37 

Tegenwoordigheid van alkohol in den bodem, het water en den dampkring. 60 

Mand, door salpeterzuur veroorzaakt .….…. …… «on eene en es 60 

ESCH eVa ,PlABINA nor ve mw naor ven verdelen AOT, EL B 67 

Aardkunde. 

EA ME OSDRONEV ENNE DENNEN ent ee pries eed vende 15 

MEng van koraalriffen en atollen... .,.….….....e. sn 20 

Einder. dögene-periode. oe. … nr Ane a ee os ete dn 4 61 



X INHOUD VAN HET WETENSCHAPPLIJK BIJBLAD. 

Bladz 

Microzyma „cretaes varlearuen. wabe deemalasaiean ion’ 46% Lette NED 82 

De. krop. en:'deigeologie. ct ornd Ine Meede te nee ee HARREN 98 

Plantkunde. 

Gevoeligheid: bij: Robinia ‚7 „Ue u 1 GND VC EOD RLC NUNEN L 

De intensiteit van het licht en de koolzuurontleding door groene plantendeelen. 21 

Wilde wijnstokken. in- Soédan wy: yo eten GM GI, LAT OJO 28 

Verandering van de kleuren der bloemen met de hoogte ......... ke 

Samenstelling van het protoplasma'.-…. 4 JMT ZIEN 45 

Hossile, zaden s/e os ele. ME en AG EEN, AAE AEN 46 

Bewegingen „der.:planten. … „ nnie wo Wo te on Gon en SE EN 61 

Een. insekténdoodend cryptogaams. … tn voo. vs eten meta 1e ee RARE 93 

Papaïnes «5% 4 3 CARTON NODU BELIEN, MENE EENENENEN 93 

Invloed der drukking op de kieming en den groei der planten ...... 94 

Dierkunde. 

Verrichting van de zwemblaas der visschen ............. 6 

Levenswijze en parthenogenesis van Halictus. ........…..ee. ul 

Regeneratie „der kopdeelen van slakken ‚e'ists aditieils wo. cube en 7 

Vrij zwavelzuur bij sommige Gasteropodes. ........ raus are en 15 

Ben ‚nieuw: soort van Olifant sG eee oo Oe eenn on CD EE 16 

Nieuw ras van runderen met een hoorn op den neus. .......... 22 

Kwade, dLOBg pn hee oan tenen Abate, 50 AMES it Hesi derd 1e 28 

Immuniteit na doorgestane anthraxziekte. .. ........ eeen 29 

Een rhinoceros-lijk in Siberie. ......... BE rrerva onkoot ks 30 

Mesozoiïsche. zoogdieten. „5. reen dure aaide ter helene 

Liehpeude"duizendpodbse. sn „aapt eren earn nn dn rn EE 31 

Noord-amerikaansche en andere -Pinnipedia. . .. ....... eee 37 

Het zenuwstelsel der insekten. . , .r.… ……  «  e « eee enn ne ee ee 39 

Mannelnke alontin te nerven en CONS ee onnie aeta 46, 69 

Vischrijkdom en kalkgehalte der zoete wateren, .. ....-. «eee 47 

Besmettelijkheid van Turankels … ste. eon, weeen se Moe on POORE 47 

Inenting van miltvuur op niet of weinig gepraedisponeerde schapen. . . . 48 



INHOUD VAN HET WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. XT 

Bladz 

Zintuigelijke organen aan de binnenste sprieten der Crustaceën, ..... 48 

MERE on este ede de te he ve dens at Bid sart don Zeden 54 

Weortplänting van Callichthys-faciata, vc, onrvra. verso onw dtave velt eN 95 

Fossile sponsnaalden. ..... VASE EE A te veer NN 55 

BEREuwe hippopotamus. … nea eee 4 A 56 

BED amen der insekten. montes sa ENA STAN BIEN Ee oee are 63 

en Ea Dee Toi earn nd RE NEE 64 

Schedel van Ursus arctos gevonden bij de schedels van U. spelaeus. . . . 70 

BADOR ROD MANON: on Lee on ve harde aaludial viele Hesen 74 

MEBmananthropoplagas „ts riete vor mre ee Wee Thks 71 

Mansenlerensduur vanden AGtineës 07.4 nr „Ao et slahuudle- bate zo tilak 72 

Zapgenaamde bijoogen der visschen…… ann arubrermsn stwarmepaik and did 79 

NRE bd Akelig ore Jeeieseridi Saever ene AMD ao re bed do 

Regeneratie der deelen bij Cephalopoden. ...... vielkoar. dt eivoer! 80 

Fossile vogels uit de Jura-periode in Amerika. .............. 80 

Bemonschrien. in Noord-Amerikas. es …% Soete severe ener als ik 8% 

TE A 84 

in EED Rd ke ENNE 85 

EON RA er al ra NE SA 86 

NENDE EN Her Slamesterfel Aen med ee ee en ade ve de oe 86 

re ede RT ER OE EEEN 87 

Maike het os sacrum van SLEeZOBaurust D.J EN. . «eee eee a en 9% 

er Ae AT BEUGEL EE 95 

ad A er ri OEP EN 95 

rn ete er bele EN A A 96 

Aardrijkskunde. 

Bevolking der aarde en oppervlakte der werelddeelen . .......... 14 

Physiologie. 

Invloed op de voeding van matige giften alkali. ............. a) 

LEREN 5 

Onvatbaarheid van Algerijnsche schapen voor miltvuur. ,,........ 6 



XII INHOUD VAN HET WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 

Bladz. 

Getal der zenuwvezelen in de gezichtszenuw en der staafjes in het netvlies 

vanhet menschelijk oog …, u. 1m. GER he ne nk te da NES 15 

Verrichting van de onderste schuinsche oogspier. ...... Ro raf al 63 

Anthropologie. 

Anthropologiesfder-Laplandetsu le. «bolt Aidoton tlr TEEN 6 

DEâeroevendenthand sas zi Atik oe el 5 Een ter ERRAR of A CREE: 21 

Boramina,Thebesite Sove tere onw. Winona tl Hels BRL AOT 82 

Schedels. der Pidjiseilanders, Nr vests. pr vo COT LOEIT EENDEN 40 

Gewicht-der hersenen. vans den „mensch … 0 Ohaert AO AA POREN 46 

Des Akka's An KEAIEEien. en orn Alea ver in eed 54 

De turkoois, in voorhastorischen, tijd „maps rorethtsh 0, EER AEON 69 

Meteorologie. 

iJsvorming opde zee voor Smyrna. lon Sand et tE 60 

Mineralogie. 

Zwavelvorming. im den bodem wanhParijs. es . „erve 65 

Merslaasdertortent, OUAE MS AUEMNER NEN eG OVEN nie 

Eaardenpakkensns: Ae bmg: arie EERE REEN 8 

Een nieuw werktuig voor de ontdekking van ontplofbaar gas in steenkolen- 

PUUTEU AEN SA en Ver REEN ie ra Rank olde ee wie le be NN 22 

Overbrenging. vanstubereulose doorpmelke … …….… … …. roma ek 23 

Bevolking gdde aarde keen pad ra bile den ergs scam ba ay ore el EN 56 

Opwekking van het leven door een warm bad. ...........e.. 72 

Onderzoek ‚van zuieBesschens anni» aas s z-rears alte melon Ohne nn 88 



LIJST DER AFBEELDINGEN, 

STEENDRUKPLATEN. 

Portret van J. H. van Swinden ............. tegenover den titel, 

HOUTSNEDEN. 

ODO EN Ae OUT NE NN . Bladz. 41 

De uiteengelegde deelen van het meikever-lichaam. ....... > 471 

Ademopening aan het achterborststuk der vleeschvlieg . ..... » 48 

Luchtbuis van een insect, bij geringe vergrooting. ........ > 49 

Achterpoot van een veldsprinkhaan (Stenobothrus pratorum). .. » 52 

Een gedeelte der getande lijst van denzelfden poot, bij honderd- 

ERERONDE ed he Oete e > 52 

Achterlijf eener Cicade, gedeeltelijk geopend ........... > 55 

Bromring in de bromholte der vleeschvlieg. ........... > 53 

Stemwerktuig aan het achterborststuk van een staande vlieg (Eris- 

A EEE DPA ve » 59 

Heh 5 62 

MEkuisdieren bij,de Ouden... …......... | ae MS, 66 

Ee AE 7 

Afbeelding van vrije celvorming bij Agrimonia eupatoria .... >» 172 

De deeling van jonge endospermeellen bij Corydalis cava. ... » 173 

Schets van den schedel en de hersenholte van Coryphodon hamatus. _» 199 

Gipsafgietsel van de hersenen van Coryphodon hamatus. .... » _200 



XTV LIJST DER AFBEELDINGEN. 

Schedel van. Dinoderas ning bale: > sake Ee oe Bladz. 204 

» Brantothernim AN JENS vr Mert eee tan RE » 204 

Rechter voorpoot van » EEN EN » 204 

» achterpoot >» » DADA ze bn are ae eere eh EEN » 204 

Denkbeeldige voor- en achterpoot van den nog niet ontdekten voor- 

vader, vam Mokinpisrssntet len ti ES | 

Voor- en achterpoot van Mohtppus..... a. sv ee tee Den 2d 

AAE » De NOPPEN LT NR EE A 

ESTE), » var MSO DUS AN enen oren GD te 

B » 2, ORO PUSE EN EEN et Sorte DS 

EN » 2 _Lrotohippústesk srt ennen » 214 

pip » »i Rlhokippus Kuen u ATB te » 214 

DD » Mir TOUUS oe Rt REEN AES > 245 

loodrechte. doorsnede van een. blad. vr. oienatmm wan <1 ete nRT 

Viooltje.(iVaole.: bnicolon) hast, HERREN De MME >» 304 

Een der vijf bloemblaadjes der Boterbloem (Manunculus acris). _» 305 

Bloempje van de witte Dovenetel (Lamium album). ....... Dee 105 

Peen-(Daucus OonOtay Aes. ue di RENE eeN: MR nent EAR Bladz. 306, 309 

Ganzebloem (Chrysanthemum leucanthemum)....... oes BladzersG 

Fig. 1 24098 

A » 360 

Eene eenvondige methode tot het keuren van marktmelk. en 
DA ZINNEN OE 

> 50 GMG 

> 16 MMO 



JEAN HENRI VAN SWINDEN. 

SCHETS VAN ZIJN LEVEN EN WERKEN , 

DOOR 

P. VAN GEER. 

Deez’ beeltenis behoeft geen krans van eerlaurieren ; 

’t Zijn deugd en wijsheid, die den achtbren schedel sieren. 

Dat helder doorziende oog, — dat vriendelijk gelaat, 

Waarop de rust der ziel zoo vast gekenmerkt staat ; 

Die welbespraakte mond, die harten wist te boeijen , 

En, waar hij lessen gaf, de zielen wist te ontgloeien ; 

Die kunstlooze achtbaarheid in houding, tooi en leest, 

Schetst ons vAN SWINDENS aard, schetst ons VAN SWINDENS geest, 

Deze regelen schreef de dichter BERNARD KLIJN onder het portret 

Van VAN SWINDEN, dat voorkomt in de Hulde aan zijne nagedachtenis, 

uitgegeven door de Maatschappij Felix Meritis te Amsterdam. Op plech- 

tige wijze was daar het afsterven van hun medelid gevierd. Eene com- 

missie was benoemd om de plechtigheid te regelen. Zij zou plaats hebben 

in de zaal van het departement der muziek, opdat alle klassen van leden 

der Maatschappij daaraan konden deelnemen. Redenaar en dichter , deco- 

ratie en muziek moesten saamwerken om den indruk te verhoogen. De 

hoogleeraar VAN LENNEP sprak de redevoering uit, die in druk niet 

minder dan zeventig bladzijden beslaat; daarna werd door den dich- 

ter H. B. KLIJN een even uitgebreid lofdicht voorgedragen; terwijl 

de muziek zich bĳ afwisseling deed hooren. Aldus had de plechtige 

viering plaats, op den avond van den 7den November 1825, in tegen- 

woordigheid van een talrijk publiek, waartoe, behalve de naaste be- 

trekkingen des overledenen , de Staatsraad Gouverneur van Noordholland, 

1 
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de heeren Burgemeesters en Raden der hoofdstad, de daar gevestigde 

hooge ambtenaren van Staat, curatoren en professoren der doorluchtige 

school, kommissiën uit het koninklijk Nederlandsch Instituut, uit de 

maatschappij Zoé nut van ’t Algemeen en van verdere geleerde en nut- 

tige inrichtingen en gestichten uitgenoodigd waren. 

Is een dergelijke indrukwekkende viering van het overlijden van een 

wetenschappelijk man ten deele aan den geest des tijds toeteschrijven, 

ten deele was zij toch ook het gevolg van de vele verdiensten die de 

afgestorvene, afgescheiden van zijne geleerde onderzoekingen, zich ten op- 

zichte van de stad zijner inwoning had verworven. Hij was een steun- 

pilaar der maatschappij in wier boezem de plechtigheid plaats vond, 

en had door tal van voordrachten haar aanzien verhoogd, haar ledental 

vermeerderd. Ook van andere nuttige inrichtingen was hij de ziel en 

had op die wijze gedurende zijn leven in de hoofdstad grooten invloed 

verkregen, zoodat zijn dood, hoewel op gevorderden leeftijd, een groote 

leegte in de maatschappij achterliet. 

De tijd heeft ook hier de ledige plaats gevuld en de herinnering 

langzamerhand uitgewischt. Toch zou het te betreuren zijn, indien de 

naam van VAN SWINDEN een iĳdele klank werd voor het nageslacht. De 

verdiensten, die zoo even werden opgenoemd, laten wel is waar geen 

blijvenden indruk achter. Doch zij waren van hooger beteekenis, 

want ook op wetenschappelijk gebied kan zijn naam met eere genoemd 

worden. Wel staat hij: niet, als onze CHRISTIAAN HUYGENS, in de eerste 

rij van de groote vernuften, die ons land in vroegere dagen tot sieraad 

verstrekten en het, ook op wetenschappelijk gebied, een waardige plaats 

nevens de groote rijken verzekeren; maar hij behoort ongetwijfeld, met 

'S GRAVENSANDE , MUSSCHENBROEK en eenige anderen, tot de geleerden , die 

niet alleen op waardige wijze de wetenschap in ons land vertegenwoor- 

digden, maar ook de verdiensten van het vaderland op dit gebied door 

de vreemdelingen deden eerbiedigen. Moge de volgende schets bijdragen 

om ’s mans naam in de herinnering van het tegenwoordige geslacht 

terug te roepen; zijne verdiensten te leeren kennen en waardeeren, 

Daartoe zullen wij ons niet begeven in eene dorre opsomming van de 

talrijke werken en verhandelingen die hij heeft achtergelaten, maar 

liever trachten daaruit afteleiden, welke plaats hem op het gebied der 

wis- en natuurkunde toekomt; welke invloed door hem op de weten- 

schappelijke ontwikkeling van ons vaderland is uitgeoefend. Een korte 

levensschets moge bieraan voorafgaan, die niet veel merkwaardigs kan 
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bevatten, omdat zijn bijzonder leven, zooals in den regel bij geleerden 

van den nieuwen tijd het geval is, zich door geene gebeurtenissen 

kenmerkt, die verdienen in de geschiedenis aangeteekend te blijven. 

Wat hieromtrent bekend is, staat in enkele levensbeschrijvingen , zooals 

de reeds bovengenoemde Hulde, verder in eene redevoering van den 

hoogleeraar c. MOLL, eene lijkrede van M. LEMANS en eenige andere 

schetsen in verschillende tijdschriften van vroeger dagen te lezen , waar- 

aan wij dan ook bet volgende ontleenen. 

JRAN HENRI VAN SWINDEN werd op 8 Juni 1746 te ’s Gravenhage 

geboren. Zijne beide ouders behoorden tot de-Waalsche gemeente; van- 

daar ongetwijfeld zijne fransche voornamen, die anders weinig bij den echt 

hollandschen familienaam passen. Zijn vader bekleedde eene aanzienlijke 

betrekking, hij was namelijk Advocaat aan het Hof van Holland, en 

schijnt ook een man van hooge ontwikkeling te zijn geweest. Hij zelf 

gaf althans aan zijnen zoon onderwijs in de latijnsche en fransche talen 

en wel op zulk eene voortreffelijke wijze, dat deze hierdoor in staat 

werd gesteld zich gedurende zijn verder leven in beide talen gemak- 

kelijk, zoowel mondeling als schriftelijk, uittedrukken, hetgeen hem , 

zooals wij zien zullen, op uitnemende wijze te pas is gekomen. 

Reeds op jeugdigen leeftijd onderscheidde zich JRAN HENRI door aan- 

leg voor natuurkundige onderzoekingen; ook van hem wordt verhaald 

dat hij geen grooter behagen schepte dan in het samenstellen van werk- 

tuigen, het ontleden en weder in elkander zetten van horloges en 

dergelijke kunststukken. Meer nog onderscheidde hij zich echter door 

een vluggen geest, zooals deze getuigenis van zijn leermeester in de 

wiskunde BrLASSTERE bewijst: dat hij alle krachten moest inspannen om 

zijn leerling bij te houden. In het algemeen waren de vorderingen van 

VAN SWINDEN zoo groot, dat hij reeds op jeugdigen leeftijd als kweeke- 

ling voor de Leidsche hoogeschool mocht worden ingeschreven. Het Album 

studiosoram vermeldt zijne inschrijving op 10 Augustus 1763, onder 

het rectoraat van DAVID VAN ROYEN, doch als student in de rechten. 

Blijkbaar was het de bedoeling van den vader om zijn oudsten zoon voor 

een dergelijk ambt als hij zelf bekleedde opteleiden. Mocht dit doel 

niet bereikt worden, beter slaagde hij hierin met zijn jongeren zoon, 

die in later dagen het ambt van Raadsheer in het hof van ’s Graven- 

hage vervulde. 

Zoo kwam onze JEAN HENRI, nauwelijks zeventien jaar oud, als student 

te Leiden en legde zieh onmiddellijk met alle kracht op de studie toe, 
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Zijne rechtskundige oefeningen bracht hij niet verder dan tot de let 

terkundige voorbereiding; weldra liet hij deze studie varen, om zich 

geheel aan de beoefening der wis- en natuurkunde te wijden. Toch 

waren het niet de academische lessen, welke in die dagen gegeven 

werden, die hem tot deze richting in zijne studie brachten; het was 

veeleer de kennismaking met HENNERT, die zich destijds als eenvoudig 

bijzonder onderwijzer in de wiskunde te Leiden had neergezet, maar 

later, als hoogleeraar in die wetenschap naar Utrecht beroepen, zijn 

naam als grondig beoefenaar der wiskunde vestigde. 

Hieraan had vAN SWINDEN de vaste grondslagen der wis- en natuur- 

kunde te danken, waarop hij later met zooveel vrucht voortbouwde. 

Niet minder werd hem door den invloed van HeNNERT de vereering in- 

geboezemd voor de werken van de toen nog levende groote wiskun- 

digen: EULER, D'ALEMBERT, LAGRANGE, wier namen, zooals wij bij eene 

vroegere gelegenheid hebben meegedeeld, op zulk eene voortreffelijke 

wijze door HENNERT tegen de aanvallen van enkele engelsche beoefenaren , 

als ROBINS en CLARCKE, werd verdedigd. De sporen dezer toewijding zijn 

ook in de latere werken van VAN SWINDEN gemakkelijk nategaan; zij 

stelde hem in staat zich in den kring der fransche geleerden, toen hij 

geroepen werd daarvan tijdelijk een deel uittemaken, eene eereplaats 

te verwerven. 

Hoewel hij zich slechts kort in den persoonlijken omgang met HENNERT 

mocht verheugen, had deze het gevolg, dat VAN SWINDEN de be- 

oefening der rechtsgeleerdheid vaarwel zeide, om zijne krachten geheel 

aan de wis- en natuurkundige wetenschappen te wijden. Volgens zijne ge- 

tuigenis werd toen aan de Leidsche hoogeschool geen behoorlijk onderwijs 

in de zuivere wiskunde gegeven, doch met te meer vrucht volgde hij de 

lessen van LULOFS en ALLAMAND in de wijsbegeerte en natuurkunde, van de 

beide ALBINUSSEN in de anatomie en physiologie, van GAUBIUS in de schei- 

kunde, van VAN ROIJEN in de botanie. Zijne vorderingen waren zoo snel, 

dat hij reeds den 12 Juni 1776, dus nog geen drie jaar na zijne in- 

schrijving, den graad van doetor in de philosophie verwierf en kort 

daarna, op twintigjarigen leeftijd, tot den leerstoel der wijsbegeerte en 

natuurkunde aan de hoogeschool te Franeker, opengevallen door het 

vertrek van BRUGMANS naar Groningen, werd geroepen, Hier wijdde hij 

zich geheel aan de studie, voornamelijk van de wis- en natuurkunde. 

Dat hij echter ook de wijsbegeerte niet verzuimde, blijkt uit de tal- 

rijke digsertatiën, die gedurende zijn professoraat aan de hoogeschool te 
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Franeker werden verdedigd en alle door vAN SWINDEN geïnspireerde 

onderwerpen in doorloopenden samenhang behandelden. Door zijne eigene 

onderzoekingen, waarvan de uitkomsten in geschriften van vele weten- 

schappelijke genootschappen zoowel in Frankrijk, Duitschland als En- 

geland werden Sbekend gemaakt, kwam hij in briefwisseling met vele 

buitenlandsche geleerden van grooten naam, als CHARLES BONNET, DE 

SAUSSURE, EULER, DELAMBRE, LAPLACE en anderen. Zoowel door zijne 

wetenschappelijke onderzoekingen als door de voortreffelijke wijze waarop 

hij zijne lessen waarnam en met zijne leerlingen omging, werd zijn 

naam in den lande gevestigd. Binnen- en buitenlandsche academiën en 

geleerde maatschappijen namen hem onder hare leden op. Reeds in 

1772 was er sprake van zijne overplaatsing naar Leiden; ook in later 

jaren stond hij meermalen op het punt om aldaar benoemd te worden, 

terwijl bĳ in 1795 na den dood van Nreuwzanp werkelijk daarheen 

werd beroepen; doch toen bedankte hij. Ook later deden curatoren der 

Leidsche hoogeschool krachtige pogingen om her aan haar te verbin- 

den; in 1808 waren deze in zoover geslaagd, dat VAN SWINDEN naar 

eene geschikte woning te Leiden omzag; toen hij echter geen huis kon 

vinden, groot genoeg en geschikt om zijne uitgebreide bibliotheek te 

plaatsen, zag hij voor goed van eene verplaatsing naar Leiden af. 

Wel ging hij in 1785 als hoogleeraar in de philosophie, natuurkunde, 

wiskunde en sterrekunde naar het Athenaeum te Amsterdam over. 

Als nieuw vak van onderwijs werd hij thans met dat in de wis- 

kunde belast, want te Franeker was het den bekenden NrcoLAas YPrY 

opgedragen. Tot aan zijn dood, in 1823, heeft hij zijne lessen aan het 

Athenaeum met een paar korte tusschenpoozen , waarover straks nader , 

voortgezet, en hield hij den roem der doorluchtige school op het gebied 

der wis- en natuurkundige wetenschappen waardig op. De helderheid 

zijner lessen, de uitgebreide litteratuur, die hij zich, door middel zijner 

bibliotheek zoowel als door zijne correspondentie, had eigen gemaakt, 

boeiden zijne leerlingen, zooals ook na zijn dood uit veler getuigenis 

voldoende is gebleken. De uitnemendste onder zijne leerlingen was 

NIEUWLAND, die later tot hoogleeraar naar Leiden werd beroepen, doch 

hier in den bloei zijner jaren en de volle kracht zijner uitstekende werk- 

zaamheden overleed. Doch vaN sWINDEN liet het niet bij een zorgvul- 

dige waarneming zijner lessen. Op allerlei gebied strekte zich zijne 

werkzaamheid uit. Niet alleen bewogen zich zijne onderzoekingen op 

het gebied der zuivere wetenschap, waarvan wij zoo aanstonds de 
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vruchten zullen nagaan, ook op het terrein der toepassing deed hij 

zich weldra als een ervaren stuurman kennen. Nergens beter dan in 

de hoofdstad had hij gelegenheid zijne gaven in deze richting uit te 

breiden en ten nutte zijner medeburgers aan te wenden. Aan de ont- 

wikkeling van stad en land nam hij weldra een werkzaam aandeel. 

Zoo werd hij van regeeringswege benoemd tot lid der commissie, be- 

last met het samenstellen van zulke werken, die onze zeelieden met 

de nieuwe vorderingen in hunne kunst moesten bekend maken, en 

voorts met het verbeteren der hoogst gebrekkige hollandsche zeekaar- 

ten. In 1795 werd hij door het bestuur der hoofdstad aangesteld als 

hoofd eener commissie tot telling der ingezetenen en tot beraming van 

middelen ter verbetering van den gezondheidstoestand. Op het gebied 

der staatkunde is VAN SWINDEN ook, doch slechts kort, werkzaam ge- 

weest. Hij werd namelijk, den 20 Juni 1800, tot Lid van het uitvoe- 

rend bewind der bataafsche republiek benoemd, doch legde dezen post 

binnen een jaar weder neer, daar hij de toepassing van wetenschap- 

pelijk onderzoek boven het zooveel bedrijviger staatstooneel verkoos. 

Toen keerde hij naar Amsterdam terug en hervatte met vernieuwde 

krachten en onafgebroken lust zijn vroegere werkzaamheden, die met 

nieuwe vermeerderd werden. Zoo werd hij benoemd tot Voorzitter 

van het Comité-Centraal van den Waterstaat, in welke hoedanigheid 

hij krachtig meewerkte tot het instellen der groote geodesische meting, 

die korten tijd daarna door KRAIJENHOFF werd volbracht; hij was een 

der eerste leden van het Koninklijk Nederlandsch Instituut van weten- 

schappen, letterkunde en schoone kunsten, en nam met drie medeleden 

zitting in de commissie tot verbetering der Hoogescholen. Het rapport 

dezer commissie, hoewel onmiddellijk van geen gevolg, werd toch vele 

jaren later de grondslag van de vrijzinnige regeling van het hooger on- 

derwijs in het herstelde koninkrijk der Nederlanden. Verder was hij 

bestuurder van het Waalsche kerkgenootschap, van het Instituut tot 

onderwijs der blinden, van de kweekschool voor Zeevaart. 

De gemakkelijke wijze waarop hij zich wist uit te drukken en de 

uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek aan anderen mee te deelen, 

maakte hem weldra onder de ingezetenen der hoofdstad tot een po- 

pulair man. Dit bleek vooral, toen de Maatschappij Feliz Meritis, die 

eenige jaren te voren door eenige liefhebbers van wetenschappen en 

schoone kunsten was gesticht, zich door hare groote uitbreiding ge- 

noodzaakt zag een nieuw gebouw te betrekken. Dit gebouw moest 
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feestelijk worden ingewijd, zoowel door de “uitvoering van verschillende 

muziekstukken als door het houden eener toepasselijke redevoering. 

Onze VAN SWINDEN werd uitgenoodigd deze taak op zich te nemen, 

doeh toen het voorloopig programma dezer feestviering aan de ingeze- 

nen van Amsterdam bekend werd, was de aanvrage tot bijwoning zoo 

groot, dat men onmogelijk alle leden en hunne dames in de groote 

zaal kon plaatsen. Het bestuur besloot daarom de feestviering over 

twee avonden te verdeelen, en wel de eerste avond voor de leden en 

de mannelijke genoodigden; den tweeden daarop onmiddellijk volgen- 

den avond uitsluitend voor de dames. Op beide avonden zouden de- 

zelfde muziekstukken worden ten gehoore gebracht, maar eene andere 

redevoering uitgesproken. Zoo komt het, dat VAN SWINDEN op twee 

achtereenvolgende avonden verschillende redevoeringen hield, de eer- 

ste, op Vrijdag 51 October 1788, voor de leden over “het ware nut 

dat wetenschappen, fraaie letteren en schoone kunsten aan hare beoe- 

fenaren in alle hunne bijzondere betrekkingen toebrengen”; en op den 

volgenden avond, voor de vrouwenschaar, over de werkzaamheid der 

vrouwen op het gebied der wetenschappen en kunsten. Op uitnemende 

wijze kweet hij zich hierbij van de hem opgelegde taak om aan de 

dames te kennen te geven, waarom zij van het bijwonen der weten- 

schappelijke voordrachten waren uitgesloten en in het vervolg alleen 

tot de muziekuitvoeringen zouden toegelaten worden. ! 

Zoo was VAN SWINDEN tot op hoogen ouderdom onvermoeid werk- 

zaam en kweet hij zich met onverflauwden ijver van elke taak, die 

hem door het rijk of de stad zijner inwoning werd opgelegd. Op ruim 

76jarigen ouderdom overleed hij, den 9den Maart 1823, kalm en zacht 

na korte ongesteldheid, zoodat hij nog enkele dagen vóór zijn dood 

zijn lessen kon geven en andere bezigheden waarnemen. 

Reeds op jeugdigen leeftijd was hij gehuwd met SARA RIBOULLEAU, 

die hem verscheidene jaren overleefde. Een zoon overleed vóór zijn 

vader op zes-en-dertig jarigen leeftijd, die echter twee kinderen naliet. 

Ook had van SWINDEN drie dochters, waarvan eene met den hoogleeraar 

6. VROLIK is gehuwd geweest. 

Vooral twee karaktertrekken worden door zijne tijdgenooten in vaN 

1 De beide door VAN SWINDEN bij deze gelegenheid uitgesproken redevoeringen zijn ook 

in druk verschenen; in het voorbericht wordt eene uitvoerige beschrijving van den oor- 

sprong, de oprichting en eerste levensjaren der Maatschappij Felix Meritis gegeven, 
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SWINDEN geroemd, Ten eerste zijn gezellige, gemakkelijke en aange- 

name omgang met zijne medeburgers, waardoor hij zich naar hun oor- 

deel van het gewone ras der beoefenaren van wis- en natuurkundige 

wetenschappen zoo gunstig onderscheidde. Bij hem vindt men niet, 

zooals een tijdgenoot verklaart: t “de stroefheid, die ontstaat, wan- 

neer bij den aanleg van het verstand tot wiskundige berekeningen en 

gevolgtrekkingen, niet ook het edel gevoel, dat in ons is voor het 

schoone van natuur en kunst, van zedelijkheid en Godsdienst is ont- 

wikkeld, aangekweekt en verfijnd, waardoor dat gevoel allengs zijne 

kracht verliest en eindelijk den killen doodslaap insluimert.” Vooral 

in die dagen waren populair wetenschappelijke lezingen zeer in den 

smaak, en dat het VAN sSWINDEN zeer gemakkelijk viel hieraan te vol- 

doen blijkt voldoende uit het feit, dat hij alleen in de Maatschappij 

Felix Meritis meer dan honderd malen optrad om eene spreekbeurt 

te vervullen. Vooral in de laatste jaren zijns levens — zoo verhaalt 

Moll in zijn aangehaald gedenkschrift — schepte hij behagen om de 

geschiedenis der wetenschap te behandelen, en niemand verstond beter 

dan hij de kunst om de duisterste onderwerpen te schiften en op te hel- 

deren. Zoo sprak hij dan, bijna zonder een letter schrifts voor zich, 

met die deftige welsprekendheid, die hem zoo natuurlijk was, uren 

achter elkander, met een duidelijkheid, gemakkelijkheid en smaak, 

welke degenen, die hem voor het eerst hoorden, deden verbaasd staan. 

Geene van buiten geleerde redevoeringen werden door hem opgezegd, 

maar hij sprak met eene natuurlijke, door oefening beschaafde wel- 

sprekendheid, en zijn geheugen diende hem alleen, om hem aan de 

eenmaal bepaalde orde te verbinden, en om zich nooit te doen ver- 

gissen in het groot aantal namen, getallen en dagteekeningen; zonder 

zich te overiĳjlen, drukte hij zich uit met vlugheid en vuur, terwijl 

zijn deftig gelaat en zijne achtbare houding de aandacht als schenen 

af te dwingen. Om het even of hij de latijnsche, de fransche of neder- 

landsche taal gebruikte, was zijne rede altoos juist, net en sierlijk. 

Een tweede goede karaktertrek werd niet minder op prijs gesteld; 

het is de groote mate van onafhankelijkheid van karakter, die vaN 

SWINDEN, niet het minst in de moeielijke dagen die hij doorleefde, ten 

toon spreidde. Het volgend staaltje wordt door vAN LENNEP meegedeeld. 

Toen Koning LopewiJK hier zijne eerste audientie zou geven, had de 

| Zie VAN LENNEP, Lofrede op 5. H‚ VAN SWINDEN, in de bovengenoemde “Hulde”. 
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groot-ceremoniemeester verlangd, dat elk hoofd eener commissie vooraf 

aan hem een afschrift zoude toezenden van de voorgenomene aanspraak, 

opdat toch niets te vrij 's Konings ooren mocht beleedigen. VAN SWIN- 

DEN mede daartoe genoopt, antwoordde: “‘dat de Voorzitter van Hoog- 

leeraren der Doorluchte School te Amsterdam niet, even als een 

scholier, een opstel ter verbetering kon zenden, maar dat hij zeggen 

zoude, wat hem plichtmatig en betamelijk dacht.” 

Dezelfde onafhankelijkheid toonde hij in de zware dagen der Fran- 

sche overheersching. Toen werd ook de kweekschool voor zeevaart, 

aan wier oprichting en uitbreiding VAN SWINDEN zulk een groot aan- 

deel had, onder valsche voorwendsels opgeheven. Nimmer, getuigt Morr 

is VAN SWINDEN grooter geweest, dan toen hij den zeeprefect, door 

NAPOLEON belast met de uitvoering van het besluit, de taal deed hoo- 

ren van eerliĳke lieden, die alleen voor geweld willen wijken. Doch 

hij heeft het geluk gehad, betere dagen te beleven, en de Nederland- . 

sche vlag weder van de kweekschool te zien wapperen. 

Na deze korte beschouwing van zijn leven en persoonlijkheid komen 

wij tot zijne verdiensten op wetenschappelijk gebied. 

In de dagen van vAN SWINDEN's leeraarschap bezat elke hoogeschool 

slechts vier faculteiten. De tegenwoordige literarische en wis- en na- 

tuurkundige waren toen, even als dit thans nog aan de meeste duit- 

sche hoogescholen het geval is, tot ééne faculteit, de philosophische, 

verbonden. De afscheiding heeft bij ons door het koninklijk besluit van 

1815 plaats gehad. Door deze verbinding was de taak der hoogleeraren 

in vroegere dagen veel ruimer dan thans. Aan één persoon werd dik- 

wijls het onderwijs opgedragen, waarvoor thans drie, vier of meer 

hoogleeraren worden benoemd. Zoo kwam het onderwijs in wiskunde 

zelden afzonderlijk voor; het werd verbonden of met eene der natuur- 

wetenschappen of met de theoretische philosophie. Dat de laatste ver- 

binding niet zulke verwerpelijke uitkomsten opleverde als de tegen- 

woordige verdeeling zou doen gelooven, kan door vele krachtige getuigen , 

als ’s GRAVESANDE te Leiden, scHRÖDER te Utrecht, gestaafd worden. Zoo 

werd ook aan vAN SWINDEN te Franeker het onderwijs zoowel in de theore- 

tische philosophie als in de gewone en bovennatuurkunde (metaphysica) 

opgedragen; te Amsterdam werd zijne taak nog uitgebreider, daar hij 

tevens het onderwijs in de zuivere en toegepaste wiskunde , alsmede in de 

sterrekunde op zich nam. Daardoor laat het zich verklaren dat de werk- 

zaamheid van zijn geest zich in zoovele richtingen heeft uitgestrekt. 
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Zijn eerste werk was zijne dissertatie, plechtig opgedragen aan Prins 

Willem V, en handelende over de aantrekking, welk belangrijk onderwerp 

(naar het voorschrift van die dagen in het latijn) zoowel uit een alge- 

meen natuurkundig als wijsgeerig oogpunt wordt beschouwd. Het 

wiskundig gedeelte verheft zich niet boven het gewone standpunt dier 

dagen, toen de grootsche ontdekkingen van D’ ALEMBERT en LAGRANGE 

op dit gebied nog volgen moesten. Zoo bepaalt zich vAN SWINDEN tot 

de aantrekking van omwentelingsellipsoïden op punten in de omwen- 

telingsas buiten het aantrekkende lichaam gelegen, hetgeen thans 

slechts een hoogst bijzonder en eenvoudig geval van het algemeene 

vraagstuk uitmaakt. De richting die zijn geest in die eerste dagen van 

zijne werkzaamheid op wijsgeerig gebied insloeg, kan het best blijken 

uit enkele zijner stellingen, zooals: “de vrije daden der menschen 

hangen af van den wil, de wil van het oordeel, het oordeel van de 

denkbeelden"; en: “alle denkbeelden en kennis verkrijgen wij met be- 

hulp van de zintuigen en het nadenken; alle denkbeelden die wij van 

de zaken hebben, hangen af van den staat, in welken wij verkeerden 

op het oogenblik, dat die zaken ons treffen; van daar de kracht van 

den geboortegrond en omgeving, van de gewoonten en opvoeding in 

alle menschelijke handelingen” Dat zijne natuurkundige beschouwing 

zich niet boven het standpunt van die dagen verhief, blijkt uit de 

stellingen : “het vuur heeft gewicht” en “om iĳs te doen ontstaan, is 

nog iets anders noodig dan het enkele gemis aan warmte.” 

Zijne latijnsche redevoeringen, in later dagen te Franeker en te Am- 

sterdam gehouden, liepen ook over natuurwijsgeerige onderwerpen, 

zooals: de philosophie van NeEwrToN, de oorzaken der dwalingen op 

wijsgeerig gebied, de natuurkundige hypothesen. Bij zijne lessen over 

dit onderwerp volgde hij de handleiding van 's GRAVESANDE, doch hij heeft 

zich verder op dit gebied niet bewogen; zijn geest voerde hem meer 

op het experimenteel en toegepast gebied. 

Op het gebied der zuivere wiskunde vinden wij van VAN SWINDEN 

in de eerste plaats * eene korte verhandeling, “behelzende eene nieuwe 

betooginge van de verheffinge der grootheid a + b tot de onbepaalde machten.” 

Het bewijs dat hier voor het binomium van NEwWrToN gegeven wordt, 

is werkelijk voor dien tijd nieuw en zeer eenvoudig; het berust niet, 

L_ Verhandelingen uitgegeven door de hollandsche Maatschappij der wetenschappen 

te Haarlem XII deel, 1770. 
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zooals de gewone elementaire bewijzen, op de wetten van vermenig- 

vuldiging van algebraïsche vormen, maar op die van de deeling van 

een volledigen vorm door een tweeledigen. Doch het heeft de tekort- 

koming van alle bewijzen uit dien tijd, dat het namelijk slechts geldt 

voor geheele positieve machten en zijne kracht verliest in al de geval- 

len waar de reeks van trancendenten aard wordt. Trouwens het was 

eerst later voor den grooten wiskundige caucmy weggelegd om een 

volledig, in alle gevallen afdoend bewijs te geven. 

Van meer bekendheid is de meetkundige leercursus die door vaN 

SWINDEN werd uitgegeven. De eerste uitgave was in het latijn, in 1786, 

als handleiding bij zijne lessen aan het Athenaeum te Amsterdam ; 

doch toen hij begonnen was, “in hope van aan een grooter aantal jon- 

gelieden nuttig te zijn”, zijne lessen over de meetkunde in de Neder- 

landsche taal te houden, gevoelde hij tevens de noodzakelijkheid om 

zijne handleiding in die taal over te brengen, welke gelegenheid hij 

tevens waarnam om het geheele werk te herzien, te verbeteren en uit 

te breiden. Zoo verscheen in 1790 de eerste uitgave der ‘“Grondbe- 

ginselen der Meetkunde”, die in 1816 door een tweeden ‘verbeterden en 

veel vermeerderden” druk werd gevolgd. Het gebruik van dit leerboek 

is in later dagen ten onzent door dat van pr erLpers leerboeken vervan- 

gen, doch het is zonderling dat het buitenland geheel anders heeft geoor- 

deeld. Zoo ver ik weet, is geen der talrijke werken van den laatstge- 

noemden wiskundige in eene vreemde taal overgebracht. Met vaN 

SWINDEN's leerboek was dit echter wel het geval; in 1834, toen dus 

de schrijver reeds lang was gestorven, verscheen eene hoogduitsche 

vertaling, bezorgd door prof. JacoBr te Jena, welk werk nog steeds 

op sommige duitsche scholen als leerboek wordt gebruikt en door vele 

docenten als het beste aanbevolen. Door twee punten vooral onderscheidt 

het leerboek zich van anderen. Ten eerste door de bijgevoegde ge- 

schiedkundige aanteekeningen, die den leerling in staat stellen ook de 

geschiedenis van de ontwikkeling der elementaire meetkunde van 

EUCLIDES af tot op die dagen te volgen, terwijl vele bronnen worden 

aangehaald, waardoor de leerling kennis verkrijgt van hetgeen door 

groote mannen op dit gebied is tot stand gebracht. Ten tweede 

is aan het werk een rijke voorraad vraagstukken toegevoegd, die 

uiterst geschikt zijn om tot eigen oefening van den leerling te dienen. 

Nu moge het leerboek van vaN SWINDEN ten onzent in onbruik zijn 

geraakt, de vraagstukken zijn gebleven; althans in vele moderne leer- 
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boeken treft men onder de oefeningen verscheidene vraagstukken aan, 

die, hoewel zonder de bron te noemen, in de eerste of volgende hand 

aan het oorspronkelijke leerboek van vAN SWINDEN zijn ontleend. 

Meer echter dan op het gebied der zuivere wiskunde, strekten de 

onderzoekingen van VAN SWINDEN zich op dat van de natuurkunde uit. 

Zijn natuurkundige leercursus, in het Latijn opgesteld, werd nimmer 

voltooid; het gedeelte dat in druk werd uitgegeven, gaat niet verder 

dan de mechanische grondbeginselen; door de fraaie uitwerking van 

vele ingewikkelde vraagstukken uit de leer van het evenwicht en de 

beweging, door de uitgebreide litteratuur, die ook hier bij elk onder- 

werp wordt gevoegd en van de groote belezenheid des schrijvers ge- 

tuigt, verdiende het werk meer waardeering, dan het gevonden heeft. 

Hetgeen echter den naam van VAN SWINDEN in het buitenland de 

meeste bekendheid heeft gegeven, zijn zijne eigen onderzoekingen op 

het gebied der proefondervindelijke natuurkunde; vooral met waar- 

nemingen omtrent het magnetisme en de meteorologie heeft hij zich 

vele jaren bezig gehouden. Ook hij had, zooals later FREDERIK KAISER, 

een gedeelte van zijn eigen huis tot proefnemingen ingericht. Men kende 

toen nog niet de uitgebreide laboratoria, met zooveel kosten van regee- 

ringswege opgericht en onderhouden, toegerust met alle hulpmiddelen, die 

de nieuwere wetenschap heeft uitgevonden, waarmede dagelijks door 

tal van daartoe aangestelde personen wordt gearbeid. Bij VAN SWINDEN 

was de magneetnaald, wier afwijkingen gedurende tien jaren elk uur 

werden waargenomen, in den tuin buiten den invloed van het ijzer 

der gebouwen geplaatst. Zes jaren lang werd ook de barometer en 

thermometer elk uur van den dag opgeteekend en vervolgens vijf ma- 

len daags. Hen bijzonder vertrek in het bovenste gedeelte van het 

huis diende om het Noorderlicht waar te nemen. Zijne vrienden, leer- 

lingen, huisgenooten, ja zelfs eene dienstbode, vervingen hem in zijne 

afwezigheid. De uitkomsten zijner waarnemingen werden in verschil- 

lende zoowel binnen- als buitenlandsche tijdschriften opgenomen en 

verschaften hem groote vermaardheid. Zijne magnetische waarnemin- 

gen trokken zeer de aandacht der buitenlandsche geleerden. 

In 1775 schreef de koninklijke Akademie van wetenschappen te 

Parijs een prijsvraag uit, over de beste wijze om de declinatienaalden 

te vervaardigen, op te hangen en zich te verzekeren dat zij zich in den 

magnetischen meridiaan bevinden, benevens om de wetten der dage- 

lijksche veranderingen in de declinatie op te geven. De dubbele prijs 
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werd in het volgende jaar, wegens de beste beantwoording der gestelde 

vragen, tusschen VAN SWINDEN en couLoMB verdeeld. De verhandeling 

van den eerste werd in het 8e deel der Memoires présentés à laca- 

demie Royale des Sciences à Paris opgenomen; door de volledige 

geschiedenis van het onderwerp en de talrijke waarnemingen is zij zoo 

uitgebreid, dat zij meer dan 400 kwarto bladzijden inneemt. Toch 

hebben de onderzoekingen van zijn mededinger meer invloed op den 

loop der wetenschap gehad, daar zij voor het eerst de torsiebalans 

behandelen, die sedert eene blijvende plaats in elk natuurkundig ka- 

binet heeft verkregen. a 

Reeds vroeger had VAN SWINDEN een uitgebreid werk over het mag- 

netisme in het latijn geschreven; op dit gebied echter verkreeg zijn 

naam grootere bekendheid door de beantwoording van een nieuwe 

prijsvraag, die ditmaal de Beijersche akademie van wetenschappen 

had uitgeschreven en over de overeenkomst tusschen elektriciteit en 

magnetismus handelde. Door de fraaie onderzoekingen van FRANKLIN 

over de elektriciteit en hare verschillende uitwerkingen, was dit onder- 

werp in alle beschaafde kringen destijds aan de orde van den dag. 

Hoewel VAN SWINDEN slechts op toevallige wijze, kort voor het sluiten van 

den gestelden termijn, van de prijsvraag kennis kreeg en hij niet anders 

kon doen dan een uittreksel zijner gehouden lessen over dit on- 

derwerp en eene beschrijving zijner proeven inzenden, behaalde hij 

toch de gouden medaille. Zijne beantwoording bevindt zich in een 

Recueil de Mémoires sur Vanalogie de Velectricité et du magnetisme 

in 1784 door VAN SWINDEN uitgegeven. Behalve zijne eigene verhande- 

ling vindt men daarin ook die van zijne mededingers STEIGLEHNER en 

HÜBNER, welke mede bekroond waren. Uit een geschiedkundig oogpunt 

moge het bestudeeren van VAN SWINDEN's uitgebreid stuk ook thans nog 

niet zonder vrucht zijn, toch wordt men zonderling aangedaan , wanneer 

men daarbij bespeurt, hoeveel moeite de schrijver zich geeft om aan 

te toonen, dat er hoegenaamd geen verband tusschen magnetismus 

en elektriciteit bestaat. Zijn besluit is, dat die beide krachten geheel 

verschillend zijn en van verschillende oorzaken afhangen, dat zij naar 

uiteenloopende wetten werken en geen invloed op elkander uitoefenen ; 

“wellicht (schrijft VAN SWINDEN met onderhaling) slechts in zoover, dat 

de positieve elektriciteit een zuidpool, en de negatieve een noordpool 

tracht voort te brengen, hoewel zelfs deze invloed zeer twijfelachtig en 

onzeker schijnt. Het is dus daartoe alleen, hoogstens daartoe, en nog 
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slechts met eenige onzekere waarschijnlijkheid, dat kan teruggebracht 

worden deze groote analogie, welke verscheidene natuurkundigen tusschen 

elektriciteit en magnetismus hebben vastgesteld” Weldra zou deze uit- 

spraak op de schitterendste wijze gelogenstraft worden. Het was voor den 

grooten deenschen natuurkundige oersrepr weggelegd, de lang gezochte, 

door vAN SWINDEN ontkende overeenkomst te ontdekken en aan te toonen, 

niet (zooals o. a. in het Leerboek der Natuurkunde van Bosscha wordt 

vermeld) bij toeval, maar na een twintigjarig onderzoek van de mag- 

netische en elektrische verschijnselen. Deze ontdekking van OERSTEDT, 

later door de onderzoekingen van AMPÈRE gevolgd, heeft in dit ge- 

deelte der natuurwetenschap een geheelen omkeer teweeggebracht, als 

gevolg waarvan alle door vAN SWINDEN verkregen uitkomsten op den 

achtergrond zijn geraakt. Ter juiste waardeering dezer uitkomsten mag 

men echter niet uit het oog verliezen, dat de elektrische stroomingen 

nog niet bekend waren, zoodat zijne onderzoekingen zich uitsluitend 

bepaalden tot den invloed der statische elektriciteit op de afwijkingen 

van de magneetnaald; zoo gebruikte hij voornamelijk de plaat van 

FRANKLIN en de Leidsche flesch, eerst kort te voren door MUSSCHEN- 

BROEK bekend gemaakt. De nieuwe weg werd in het begin der negen- 

tiende eeuw door de bekende onderzoekingen van vorra geopend. 

In het genoemde “Recueil” vindt men nog verscheidene andere opstellen 

over verwante onderwerpen, van de hand van vAN SWINDEN. In een daarvan 

bestrijdt hij de theorie van het dierlijk magnetismus van MESMER, welke in 

dien tijd, vooral te Parijs, zulk een ontzettenden opgang maakte. Van meer 

belang echter is zijne verhandeling over de storingen en onregelmatige 

bewegingen van de magneetnaald; met zorg wordt hierin de dagelijk- 

sche gang van de naald gevolgd en de wetten opgespoord, waaraan 

deze onderworpen is, terwijl vooral ‘de invloed der meteorologische 

verschijnselen als donder en noorderlicht op de bewegingen der naald 

wordt nagegaan. | 

Hoe men ook thans over de onderzoekingen van VAN SWINDEN moge 

oordeelen, zeker is het dat zij hem gedurende zijn leven een grooten 

roep van geleerdheid verschaften, zoodat zijn naam onder de natuur- 

onderzoekers van zijn tijd door de geheele beschaafde wereld werd 

geroemd. 

Al zijne natuurkundige waarnemingen zijn te Franeker volbracht; 

na zijn overgang tot het Amsterdamsche athenaeum schijnt hij deze 

onderzoekingen gestaakt te hebben; zijn geest neemt van dien tijd af 
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een meer praktische richting, waarvan zijn vele werken de getuigenis 

afleggen. 

In hooge mate maakte hij zich verdienstelijk door de verbeteringen 

die hij in de theorie der zeevaartkunde bracht en niet zonder grooten 

tegenstand in de praktijk invoerde. Zijne verhandeling over het bepa- 

len der lengte op zee, werd nog bij zijn leven zesmaal herdrukt; de 

nieuwe door hem in vereeniging met NIEUWLAND voorgeslagen methode 

vond eindelijk in de toepassing eene blijvende plaats. Evenzoo schreef 

hij over de inrichting en het gebruik der octanten en sextanten en 

gaf eene verklaring uit van den almanak ten dienste der zeelieden. 

Ook aan de statistiek der hoofdstad, die toenmaals nog zooveel te 

wenschen overliet, beproefde hij zijne krachten. Een reeks van ver- 

jaarde misbruiken werden in de door hem hierover uitgebrachte rap- 

porten opengelegd en een aantal oude dwalingen aan den dag gebracht. 

Zoo bewerkte hij dat er beter onderwijs in de geneeskunde werd 

gegeven en nam zelf op zich, de lessen over de natuurkunde, voor zoo 

ver zij op de geneeskunde van toepassing is, waar te nemen. Doch 

zooveel tegenstand ondervond hij bij deze welgemeende pogingen tot 

verbetering van verachterde toestanden, dat hij na eenige jaren van 

voorbeeldige werkzaamheid uit de commissie van geneeskundig toe- 

voorzicht werd gedrongen, waardoor ook aan zijne lessen een einde 

kwam. Van de rapporten, welke in den boezem dezer commissie door 

VAN SWINDEN zijn uitgebracht en later in druk verschenen, komen er 

voor over onderwerpen, die nog steeds te Amsterdam aan de orde van 

den dag zijn en dus volstrekt niet hare actualiteit verloren hebben. 

Daarin wordt toch gehandeld: over de vuilnis en de onzuiverheid der 

stadsgrachten; over het voorkomen van ongelukken; over de beide 

gasthuizen en al hetgeen dienstig is om te oordeelen over den staat 

van gezondheid, de uitgestrektheid der ziekten, het af- of toenemen 

van volkrijkkeid en van welvaren. Evenzoo heeft hij tot eene juiste 

telling van de bevolking der hoofdstad krachtig meegewerkt. 

Niet alleen door zijne eigene onderzoekingen trachtte hij den naam van 

ons vaderland en dien van de vaderlandsche beoefenaren der wetenschap 

in eere te houden; ook door het verheffen en bekend maken van de 

uitvindingen zijner landgenooten werkte hij aan dit doel. Nog te Fra- 

neker zijnde, gaf hij eene volledige beschrijving uit van het aldaar door 

EISE EISINGA uitgedachte en vervaardigde planetarium, waarbij hij eene 

volledige geschiedenis van dergelijke kunststukken voegde. Naar zijn 
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oordeel was het genoemde kunststuk veel vollediger dan eenig ander 

van denzelfden aard. Later vertaalde hij in het fransch de verhandeling 

van AENEAE over het planetarium van ADAMS, ten einde dit kunststuk 

ook buitenslands bekend te maken, terwijl hij te Amsterdam eene be- 

schrijving in het licht zond van het planetarium , tellurium en lunarium 

Van HARTOG VAN LAUN. Van meer blijvende waarde is echter zijne ver- 

handeling over HUYGENS als witvinder der slingeruurwerken, voorkomende 

in het 3de deel van de werken der eerste klasse van het Instituut. Dat 

hij een groot vereerder van dezen vaderlandschen geleerde was behoeft 

nauwelijks betoog; hij had de handschriften van HuyYGeNs, zoowel die 

op de bibliotheek der Leidsche hoogeschool aanwezig zijn, als die welke 

hij van elders kon bekomen, met groote nauwkeurigheid doorzocht en 

daaruit eene menigte bijzonderheden omtrent de wetenschappelijke ver- 

diensten en aangaande het leven van HUYGENS aangeteekend. In de ge- 

noemde verhandeling trad hij op om diens rechtmatige aanspraken op 

de uitvinding der slingeruurwerken te handhaven en nauwkeuriger dan 

nog verricht was in het licht te stellen. 

Ook in andere opzichten bevat deze schoone verhandeling vele wetens- 

waardige bijzonderheden. Zij begint met eene geschiedenis der tijdmeters; 

gaat daarna over tot de ontdekking van de wetten der beweging der 

slingers door GALILEI en hare toepassing op de werktuigen, die dienen 

om den tijd te meten. Sommige buitenlandsche geleerden ontkenden de 

verdiensten van HUYGENS, door te beweren dat de toepassing van den 

slinger op het uurwerk reeds door GALILEI was bedacht en ten uitvoer 

gebracht, terwijl muyerns met deze vinding bekend was. Uit velerlei 

oorspronkelijke stukken wordt nu door vAN SWINDEN aangetoond: dat 

uit GALILETS brieven niet volgt, hetgeen men door middel hiervan be- 

wijzen wilde; dat muveeNs geen kennis droeg van hetgeen door GALTLEI 

was bedacht of vervaardigd, evenmin van hetgeen door diens zoon, 

naar de aanwijzingen zijns vader, was tot stand gebracht; zoodat de 

verdienste van deze gewichtige uitvinding uitsluitend aan HUYGENS 

toekomt. Uitvoerig wordt aangetoond dat sommige door GAILEI ver- 

vaardigde of voorgestelde werktuigen wel wijzen op de toepassing van 

de regelmatige slingerbeweging op het meten van den tijd, maar geens- 

zins op de juiste verbinding van slinger en uurwerk, zoodanig dat de 

eerste zijne regelmaat aan het tweede meedeelt en omgekeerd het laatste 

de voortdurende beweging van den eersten onderhoudt. Terstond na 

de ontdekking van HUYGENS zijn de uurwerken volgens diens voorschrift 
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vervaardigd en in de geheele beschaafde wereld in gebruik gekomen. 

Het betoog van VAN SWINDEN heeft weerklank gevonden, zoodat ook 

in het buitenland de aanspraken van HUYGENS op deze uitvinding zijn 

erkend. Eerst kort geleden echter verscheen * een‘ opstel van Dr. n. GER- 

LAND, waarin op nieuw twijfel aan deze aanspraken wordt geopperd op 

grond van nieuw ontdekte geschriften. Hoewel daarin de eer van HUYGENS 

niet wordt aangerand, tracht de schrijver aan te toonen, dat ook GALILEI 

de toepassing van den slinger op het uurwerk tot stand heeft gebracht. 

Daar het hier de plaats niet is om in eene uitvoerige beschouwing dezer 

zaak te treden, meen ik te kunnen volstaan” met de opmerking dat pr. 

GERLAND's betoog mij niet afdoende voorkomt, en de hoop uittespreken 

dat een onzer nederlandsche natuurkundigen op nieuw, als vroeger vAN 

SWINDEN, de aanspraken van onzen landgenoot tegenover dezen nieuwen 

aanval zal handhaven. 

Nog eenmaal trad VAN SWINDEN op, om de aanspraken van Neder- 

landers op groote uitvindingen te verdedigen. Kort voor zijn overlijden 

hield bij namelijk, zoowel te Amsterdam als te ’s Gravenhage, voorle- 

zingen over de eerste ontdekking en verdere volmaking van verrekijkers 

en brillen. Na zijn dood werd onder zijne papieren over dit onderwerp 

niets anders gevonden dan eenige losse aanteekeningen. Hiervan is 

echter door MorL gebruik gemaakt om eene verhandeling over dit on- 

derwerp saamtestellen, die in het derde deel der nieuwe verhandelingen 

van het Instituut is uitgegeven. In dit belangrijke stuk wordt de vol- 

ledige geschiedenis van deze uitvinding meegedeeld, de aanspraken der 

Nederlanders JacoB METIus van Alkmaar, LIPPERSHEY en de JANSSENS 

van Middelburg uiteengezet, maar tevens aangetoond welk krachtig 

hulpmiddel voor sterrekundige onderzoekingen de verrekijker eerst in 

handen van GALILEI werd. Ook hier blijkt, dat deze gewichtige uitvin- 

ding niet, zooals zoo dikwijls wordt beweerd, aan bloot toeval is toe 

te schrijven, maar wel degelijk het gevolg is geweest van onderzoek, 

gelijk Mrrrus van zichzelven getuigt “door hoofdbreken en op fun- 

dament’’. - 

Ten slotte komen wij tot den arbeid van vAN SWINDEN, die niet het 

minst tot verspreiding van zijn roem heeft bijgedragen. Het is het 

aandeel dat door hem werd genomen in de vaststelling van een nieuw 

stelsel van maten en gewichten en de invoering hiervan in ons vaderland. 

* Annalen der Physik und Chemie. Neue Folge, Band. IV, S. 585, 
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De geschiedenis van de wording en ontwikkeling van het decimale 

stelsel is elders meegedeeld *; hier wenschen wij slechts het belangrijk 

aandeel, dat daaraan door VAN SWINDEN werd genomen, nader te ont- 

vouwen. Toen de fransche regeering in 1798 de bevriende mogendheden 

uitnoodigde om aan het congres tot vaststelling van een universeel 

stelsel van maten en gewichten deel te nemen, was VAN SWINDEN de aan- 

gewezen man om de Bataafsche republiek (zooals destijds ons vader- 

land heette) te vertegenwoordigen. Reeds was hij op dit gebied geen 

vreemdeling; kort te voren had hij nog, in eene lezing te Amsterdam, 

het onhoudbare van het bestaande stelsel ook in ons land aangetoond, 

daar het door de uiteenloopende maten, die in verschillende deelen in 

gebruik waren, tot vele verwarringen aanleiding gaf; tevens had hij 

den wensch te kennen gegeven dat men de handen ineen mocht slaan 

om een gemeenschappelijk stelsel van maten en gewichten voor de geheele 

beschaafde wereld aan te nemen. Met welgevallen wees hij toen reeds 

op de pogingen die hiertoe in het naburige Fraukrijk werden aange- 

wend. Ook naar zijne meening moest men, om dit doel te bereiken, 

geene der oude maten tot grondslag aannemen, maar liever eene nieuwe 

uitsluitend aan de natuur ontleenen. Zoo vertrok hij in het najaar van 

1798 met AENEAR — een bekend leeraar der wiskunde uit die dagen, 

later inspecteur voor de uitvoering der nieuwe wet op de maten en 

gewichten — als afgevaardigde naar Parijs. Hier werd hij zoowel door 

de leden der commissie als door de beroemde fransche geleerden met voor- 

komendheid ontvangen. Hij was voor hen een oud bekende, al hadden 

zij hem nooit aanschouwd. De bekroonde prijsvraag , zijne vele onder- 

zoekingen op natuurkundig en meteorologisch gebied, die meerendeels in 

fransche tijdschriften waren bekend gemaakt, hadden hem reeds den bij- 

naam van “le savant Hollandais” bezorgd. Zijn persoonlijke omgang 

schijnt dien goeden dunk verhoogd te hebben, terwijl ook zijn uitge- - 

breide kennis hoogelijk werd gewaardeerd; dit getuigt althans de be- 

langrijke rol welke hij in de genoemde commissie vervulde. 

Hier kwam vooral ook zijne kennis van de fransche taal en de ge- 

makkelijkheid, waarmede hij zich daarin schriftelijk en mondeling uit- 

drukte, uitnemend te pas. Aan de gewichtigste beraadslagingen en 

onderzoekingen nam hij deel. Ook de hollandsche nauwkeurigheid kwam 

hierbij op toevallige wijze tegenover fransche zorgeloosheid aan het licht. 

_} Zie: Vragen des Tijds voor September 1880. 
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Want toen men na afloop van de zittingen der commissie een proces-- 

verbaal van het verhandelde in de verschillende bijeenkomsten wilde 

samenstellen, bleek, dat men verzuimd had hiertoe de noodige aantee- 

keningen te houden. Gelukkig redde vaN SWINDEN de commissie uit 

hare verlegenheid; voor zich zelven had hij gedurende elke zitting 

eenige aanteekeningen gemaakt, en met gretigheid werden deze nu ge- 

_ bruikt om het verlangde verslag saam te stellen en op deze wijze het 

verzuimde te herstellen. Toen de commissie met haar arbeid gereed was, 

werd VAN SWINDEN tot algemeen rapporteur benoemd; als zoodanig 

bracht hij eerst verslag uit aan het Instituut van kunsten en weten- 

schappen, later ook aan het Wetgevend Lichaam. Deze verslagen werden 

door de Franschen, die in dit opzicht anders waarlijk niet gemakkelijk 

oordeelen, “un modèle de la perfection dans l'art d'expliquer leurs tra- 

vaux, de les faire comprendre même aux personnes, qui n'ont point 

spécialement cultivé les sciences’ — genoemd. Aoo nam hij aan al de werk- 

zaamheden der commissie een ijverig deel. Met DELAMBRE en LEGENDRE 

hield hij zich bezig met het berekenen der driehoeken, waartoe de 

noodige gegevens door den eerstgenoemde bij zijne groote graadme- 

ting over geheel Frankrijk waren geleverd; met zijn ouden mededinger 

COULOMB nam hij de noodige proeven voor het vaststellen van het 

kilogramme als nieuwe eenheid van gewicht; kortom aan elke afdeeling 

van het veel omvattend onderzoek werd door hem een werkzaam aan- 

deel genomen. In betrekkelijk korten tijd werd deze groote arbeid vol- 

tooïid; want reeds in het volgend jaar is het eindverslag uitgebracht, 

ingevolge waarvan het nieuwe stelsel werd gevestigd. In October 1799 

verliet VAN SWINDEN Parijs, na ongeveer een jaar aldaar vertoefd te 

hebben. De genoemde arbeid was echter niet het eenige wat hem te 

Parijs bezig hield. Van leeraar werd hij daar weder leerling, en schaarde 

zich met blijdschap onder de fransche jongelieden, om de lessen hunner 

meest beroemde hoogleeraren aan te hooren. Hij maakte persoonlijk 

kennis en ging op vriendschappelijke wijze om met LAPLACE, LALANDE, 

TRALLES, BORDA en zoovele andere bekende mannen van die dagen, die 

hem meerendeels door hunne werken en reeds vroeger gevoerde briefwisse- 

ling geen vreemdelingen waren; met velen van hen werd ook later deze 

correspondentie onderhouden. “Vereerd met de vriendschap en het ver- 

trouwen”, zoo getuigt MOLL, “van al, wat in Frankrijk door weten- 

schap uitstekend was, hooggeschat door allen , die hem ontmoet hadden , 

keerde hij, overladen met eer en lof, in het Vaderland terug.’ Ook 
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door andere getuigen wordt dit bevestigd. Toen naderhand koning 

LODEWIJK voor het eerst VAN SWINDEN op eene audientie zag, voegde 

hij hem dadelijk toe: “Gij zijt te Parijs geweest en hebt u daar groo- 

ten roem verworven.” Ook later werd hij door NAPOLEON vriendelijker 

bejegend, dan in den regel met de hollandsche geleerden het geval 

was. Vandaar dat hij steeds werd uitgezonden, wanneer men aan den 

geweldenaar een gunst had te verzoeken, zooals de instandhouding 

van het Athenaeum of van het Instituut. Het was ook de opgang 

door VAN SWINDEN te Parijs gemaakt, die de aanleiding was van zijn 

benoeming tot lid van het Uitvoerend Bewind. Men meende, dat de 

goede klank van zijn naam in de fransche regeeringskringen aan de 

Bataafsche republiek ten goede zou komen. Doch wij merkten hierboven 

reeds op, dat VAN SWINDEN geen man was voor het staatstooneel en 

daarom spoedig tot zijne vroegeren werkkring terugkeerde. Het voor- 

naamste wat van zijne werkzaamheden als staatsman is bekend ge- 

bleven, is een rapport over den graanhandel, waarin hij onvoorwaar- 

lijk als voorvechter van den vrijen handel en tegen eenig belemmerend 

verbod van uit- of invoer optreedt. 

Uit Parijs teruggekeerd liet VAN SWINDEN het onderwerp dat hem 

daar bezig hield, niet varen; integendeel, hij stelde zich thans tot taak 

om het niet bij eene theoretische beschouwing der nieuwe maten en 

gewichten te laten, maar krachtig op de invoering in ons land aan 

te dringen; gedurende zijn geheele verdere leven heeft hij niet opge- 

houden daaraan te arbeiden. Zijne eerste poging hiertoe is de uitgave 

van het werk: “Over volmaakte maten en gewigten’’, dat in 1802 in 

twee deelen verscheen. Geen betere verhandeling over de grondvesting 

van het nieuwe stelsel is te vinden; ook het bekende werk van 

DELAMBRE, ‘Base du système metrique’ treedt hierbij op den achtergrond. 

Het laatste moge al de waarnemingen vermelden, die ten behoeve 

der graadmeting, waaruit de lengte van de mètre werd afgeleid, zijn 

volbracht, benevens de officieöle stukken der verschillende subcommis- 

siën, slechts in het werk van VAN SWINDEN vindt men een volledig 

geschiedkundig overzicht van al wat in vroeger en later tijden in dit 

opzicht is verricht; een boeiend verhaal van hetgeen te Parijs werd 

volbracht; eene duidelijke uiteenzetting van de gronden, waarop het 

nieuwere stelsel berust; eene verklaring van alle benamingen zoowel 

oude als nieuwe; eene vergelijking met de in de beschaafde landen van 

Buropa tot dusver gebruikelijke maten en gewichten, en eindelijk een 
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krachtigen aandrang tot invoering van het nieuwe stelsel, ten einde voor 

goed aan alle verwarringen, die overal in het meten en wegen be- 

stonden, een einde te maken. 

Talloos zijn de verhandelingen en berekeningen, die hij later met 

hetzelfde doel opstelde. In den “Letterbode” gaf hij verslag van vroe- 

gere en latere graadmetingen, terwijl hij tevens eene menigte vergelij- 

kingstafels opstelde, om den overgang van de verschillende oude, in 

Holland gebruikelijke, tot de nieuwe maten en gewichten te verge- 

makkelijken. 

Deze arbeid is niet zonder vrucht gebleven. In geen land vond, na 

Frankrijk, het metriek stelsel zulk een betrekkelijk spoedigen ingang 

als ten onzent. Op grond van de door VAN SWINDEN bij de toenmalige 

regeering ingediende rapporten werd het stelsel in 1802 door de Ba- 

taafsche republiek verbindend verklaard. Te gelijkertijd verscheen het 

bovengenoemde werk, door VAN SWINDEN opgesteld om het nieuwe stel- 

sel te verklaren en daardoor den ingang gemakkelijker te maken. De 

wisselingen in den regeeringsvorm bracht echter ook hier veel stoor- 

nis te weeg; onder het konirgschap van Lodewijk werd nogmaals tot 

de invoering besloten, doch kort daarna was de inlijving in Frankrijk 

de oorzaak van andere afwijkingen. Na de bevrijding van ons vaderland, 

was het een der eerste zorgen van de regeering, om ook het metrieke 

stelsel weder in te voeren; bij de wet van 1816 werd het voor goed 

ingesteld, en was ons vaderland een der eerste landen, dat dit nieuwe 

stelsel als het eenig wettige huldigde. Zoo mocht vAN SWINDEN den 

triumf van een stelsel, dat voor een groot gedeelte ook door hem was tot 

stand gebracht , nog beleven. Minder gelukkig was hij met een nieuw stel- 

sel van munten. Oorspronkelijk was dit een onafscheidelijk gedeelte van 

het metriek stelsel van maten en gewichten; ook door vaN SWINDEN werd 

het als zoodanig beschouwd, zoodat hij met niet minder ijver op de 

vervanging onzer oude munten door het fraaie tiendeelige stelsel der 

francs en centimes aandrong en daartoe ook eene menigte tafels op- 

stelde. Slechts gedeeltelijk zijn zijne pogingen in deze richting met 

den gewenschten uitslag bekroond. Wel werd later ten onzent ook 

een tiendeelig muntstelsel. aangenomen, maar de eenheid was niet de 

franc, die in het oorspronkelijke stelsel tot universeele eenheid van 

munt zoo goed was voorgesteld als de mètre voor de maat, doch de 

gulden, die zich bij geen muntstelsel der naburige rijken aansluit. 

Uit het korte overzicht, dat hier van zijne voornaamste werken is ge- 
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geven, moge blijken hoe vAN SWINDEN niet alleen aan de uitbreiding 

der wetenschap, maar ook aan de ontwikkeling en beschaving van het 

vaderland zijne krachten heeft gewijd. In dubbel opzicht verdient der- 

halve zijn naam aan de vergetelheid ontrukt te worden. Moge de groote 

invloed van zijn persoonlijken omgang op zijne omgeving en de stad 

zijner inwoning met zijn dood hebben opgehouden , mogen zijne zuivere 

wetenschappelijke onderzoekingen niet van dien aard zijn geweest, dat 

zijn naam voor altijd aan een groote ontdekking of nieuw ingeslagen 

spoor is verbonden, — zoowel binnen als buiten het vaderland zal 

zijn naam voor altijd aan de vaststelling en invoering van het me- 

trieke stelsel van maten en gewichten verbonden blijven. De schitterende 

verwachtingen omtrent de spoedige en algemeene invoering zijn niet 

vervuld geworden; geen der oorspronkelijke ontwerpers heeft dit althans 

mogen beleven. Langzaam maar zeker was de intocht van dit nieuwe stel- 

sel; grooten tegenstand heeft het aanvankelijk, zelfs in de meest beschaafde 

landen, als Duitschland en Engeland, ondervonden. Door zijne vaste weten- 

schappelijke grondslagen heeft het dien tegenstand gebroken; de tijd is niet 

ver, dat het door alle beschaafde volken van de aarde als het eenige 

bruikbare zal gehuldigd worden. Dit zal, hoe laat zij ook komen moge, 

de kroon zijn op den arbeid van onzen landgenoot, wiens leven en 

werken in deze bladzijden werd geschetst. 
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Wanneer men de geschiedenis der beschaving gedurende verschillende 

tijdperken en bij verschillende volken raadpleegt, dan bespeurt men - 

alras dat haar vorm eu toestand vooral afhankelijk zijn van en als 

het ware bepaald worden door de heerschende denkbeelden. Niet de 

welvaart der natiën, niet de uiterlijke vormen van beleefdheid, van 

hetgeen men een beschaafd gedrag noemt, zelfs niet de hoeveelheid 

opgezamelde kennis, voor zoover deze zich tot enkel feiten bepaalt, 

zijn als maatstaf te beschouwen voor den trap dien de beschaving 

werkelijk bereikt heeft. Deze wordt alleen weerkaatst in de denk- 

beelden die allengs op den voorgrond zijn getreden, om wellicht in 

den loop der tijden weder plaats te maken voor andere denkbeelden, 

andere ideën, andere idealen, die op hunne beurt eenen overheerschen- 

den invloed zullen uitoefenen. 

Het getal dergenen, van wie zulke denkbeelden uitgaan, is ten allen 

tijde gering geweest. De zoodanigen treden als leeraars en leiders op, 

terwijl anderen, wier denkvermogen minder ontwikkeld is en die overal 

en ten allen tijde de meerderheid uitmaken, hen eenvoudig volgen en 

de nieuwe denkbeelden, welker gegrondheid zij wel is waar dikwijls 

L Rede, uitgesproken bij de opening der zoologische lessen, aan de Utrechtsche uni- 

versiteit, op 27 September 1880, 
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niet ten volle kunnen beoordeelen, maar die hun toch om daarbuiten 

gelegen redenen toelachen, geloovig aannemen, ofschoon wederom 

anderen, op vaak even weinig afdoende gronden, deze verwerpen en 

als kettersche dwalingen beschouwen, die met alle macht moeten wor- 

den tegengegaan en, zoo mogelijk, uitgeroeid. 

Zoo aanschouwen wij in de geschiedenis der menschheid een gesta- 

dige eb en vloed, of, juister uitgedrukt, een aantal stroomen van 

denkbeelden die elkander het gebied betwisten en de alleenheerschappij 

trachten te veroveren. De daarbij ontstaande strijd is de noodzakelijke 

voorwaarde van den vooruitgang van het menschdom op geestelijk ge- 

bied. Juist door dien strijd worden de denkbeelden gelouterd, het goede 

en ware dat zij bevatten gescheiden van hetgeen den toets der erva- 

ring en eener op goede gronden steunende kritiek niet kan doorstaao 

en daarom als tijdelijke dwaling verworpen moet worden, terwijl datgene 

wat daarna overblijft, voor alle volgende tijden tot geestelijk eigendom 

wordt van het menschelijk geslacht. 

Voorzeker is niets minder waar dan de bewering van sommigen, 

dat de menschheid zieh in een cirkelgang beweegt. Wel is waar is de 

mensch, in het algemeen beschouwd, nog hetzelfde door driften en 

hartstochten bezielde wezen als in de vroegste oudheid waarvan de 

kennis tot ons is gekomen, en keeren oude dwalingen telkens weder 

terug. Ook zoude men zich zeer vergissen door te meenen dat het denk- 

vermogen der menschen, die voor vele eeuwen geleefd hebben , bij allen 

beneden dat van het hedendaagsche geslacht stond. Integendeel, een 

ARISTOTELES en menig ander der oude grieksche wijsgeeren, die vóór 

meer dan 2000 jaren hebben geleefd, kunnen ten dien aanzien gerust 

de vergelijking doorstaan met de voortreffelijksten onder de nu leven- 

den. Alleen hunne kennis was uit den aard der zaak geringer, niet 

hun verstand, niet hun vermogen om uit die kennis juiste gevolgtrek- 

kingen afteleiden. Maar wel moet men zijne oogen voor vroegere en 

hedendaagsche toestanden sluiten om piet in te zien dat het gemiddelde 

peil der menschheid, d. i,- van den mensch, als redelijk en zedelijk 

wezen in het algemeen, zich in den loop der tijden zeer merkelijk ver- 

heven heeft, en dat er inderdaad een wel is waar langzame en hier 

en daar tijdelijk terugtredende, maar toch gestadige vooruitgang waar- 

neembaar en dus ook voor het vervolg te voorspellen is. 

Die vooruitgang nu hangt in de eerste plaats van de allengs veld- 

winnende denkbeelden af. Soms komen zekere denkbeelden te vroeg. 
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De grond is nog niet genoegzaam voorbereid om ze wortel te 

doen schieten. Reeds hadden de Grieksche wijsgeeren DRMOCRITUS, 

EPICURUS , EMPEDOCLES en de Romein LUCRETIUS eene natuurbeschouwing 

gehuldigd, welke in vele hoofdpunten met die der hedendaagsche na- 

tuurkundigen overeenstemt, maar die natuurbeschouwing kon vele 

eeuwen lang geen ingang vinden; zij was te zeer in strijd met andere 

heêrschende denkbeelden, en daaraan ontbrak de onmisbare grondslag, 

namelijk eene voldoende, door ervaring verkregen kennis, welke eerst 

de vrucht van lateren, eeuwenlangen arbeid moest zijn. 

Aan de heerschende denkbeelden of ideën beantwoorden de daaruit 

voortspruitende idealen. Men hoort onzen tijd vaak beschuldigen van 

gemis van idealen. Ik geloof ten onrechte. Met de verandering van 

denkbeelden veranderen ook de idealen. Voor den Griek was schoonheid 

het hoogste ideaal; ro zahov zat to ayaSov werden in éénen adem genoemd ; 

bij den ouden Romein was de dapperheid in den oorlog de hoogste 

deugd; beiden werden dan ook met hetzelfde woord, virtus, aangeduid. 

Toen de leer van crristus de in de heidensche oudheid overheerschende 

denkbeelden verdrongen had, traden geheel andere idealen op den voor- 

grond. Haar stichter leerde liefde tot God en menschen als het hoogste 

ideaal kennen, maar nog geen twee eeuwen na zijnen dood was daar- 

voor iets geheel anders in de plaats getreden, namelijk godsdienstig 

geloof en onderwerping aan het gezag der kerk. 

Het is waar, evenals eertijds hebben ook thans velen de vroegere 

afgoden verbrand of zoo vervormd dat het voorgeslacht ze niet meer 

herkennen zoude, maar zijn daarmede de idealen verdwenen ? In geenen 

deele. Klopt ons hart niet nog altijd warm bij het vernemen eener 

edele daad, eener daad van zelfopoffering, van zelfverloochening? Is 

menschenliefde, philanthropie, niet juist een der kenmerken van onzen 

tijd, al uit zij zich soms op onverstandige wijze? Is niet de strafwet 

geving zeer verzacht, de doodstraf afgeschaft? En al leert helaas de 

ondervinding, dat in te vele gevallen macht boven recht gaat, blijft 

daarom het ideaal van recht niet in de gemoederen bestaan? Het 

autoriteitsgeloof verdwijnt wel is waar meer en meer, maar daarvoor 

is het streven naar vrijheid, en wel in de eerste plaats naar vrijheid 

van den geest, van de gedachte, die van den homo liber van SPINOZA, 

in de plaats getreden, en daarmede tevens het streven naar waarheid, 

„echte, onvervalschte, objectieve waarheid, wel te onderscheiden van 

hetgeen de verschillende kerken, die elk zich in het bezit der absolute 
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waarheid waanden, daarvoor uitgaven. Wat men tegenwoordig onder 

waarheid verstaat, is iets geheel anders. Zij wordt niet verkregen door 

een lijdelijk berusten in en aannemen van de denkbeelden van anderen, 

hoe eerwaardig deze door ouderdom en door het tijdelijk nut dat zij 

aan het menschdom hebben bewezen, ook mogen geweest zijn; maar 

zij is de vrucht van het actief optreden van den zich meer en meer 

bewust geworden menschelijken geest, van onbevooroordeeld onder- 

zoek, van onverdroten arbeid op het ruim, zich al verder en verder 

uitbreidende veld der wetenschap. En al gelukt het nu ook aan deze de 

waarheid slechts stuksgewijze te veroveren, en al erkent zij ook gaarne 

dat hare overwinning steeds onvolkomen zal blijven en het haar nooit 

gelukken zal haar ideaal ten volle te bereiken, wie onzer zoude nog 

de wetenschappelijke waarheid voor eene geoetroiïjeerde waarheid, of een 

grondwet die uit den boezem van het vrije volk is voortgekomen, 

voor eene geoctroïjeerde grondwet willen verruilen ? 

Die strijd tusschen de vrijheid der gedachte, welke elk denkend 

mensch gevoelt dat hij recht heeft voor zich te eischen, en het gezag 

dat aan anderen zijn denkbeelden tracht op te dringen, heeft eeuwen 

lang geduurd en is nog niet voleindigd. Hij heeft veel bloed en tranen 

gekost, veel onheil over het menschdom gebracht. Ofschoon lang reeds 

in het verborgene bestaande, is hij eerst met volle kracht losgebarsten 

bij de herleving der wetenschap na den duisteren nacht der middel- 

eeuwen. 

Wanneer men de geschiedenis van dien strijd nagaat, dan valt het 

in het oog dat sommige gedeelten der wetenschap dien vroeger ge- 

opend hebben dan andere. Alle onderdeelen der natuurwetenschap wor- 

telen reeds in de grijze oudheid, maar niet alle konden in gelijken tijd 

gelijke vorderingen maken. Hoe samengestelder de verschijnselen zijn, 

waarmede eene natuurwetenschap zich meer in het bijzonder bezig 

houdt, des te moeielijker zal het zijn die verschijnselen te ontraad- 

selen en ze te ontdoen van het geheimzinnig waas, dat hen aan- 

vankelijk omgeeft en hun onderling verband als reeksen van oorzaken 

en gevolgen voor het oog verbergt. Dit onderling verband te ontdek- 

ken is het eigenlijk doel der wetenschap, maar daaraan moet kennis 

voorafgaan, kennis louter verkregen door zintuigelijke waarneming, 

maar waaraan het verstand, dat de feiten verbindt en daaruit gevolg- 

trekkingen afleidt, de materialen ontleent om daarmede het gebouw 

der wetenschap op te trekken. Het vroegst was de sterrekunde, de een- 
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voudigste der natuurwetenschappen, en de daarmede in nauw verband 

staande kennis der aarde als kosmisch lichaam, ver genoeg gevorderd 

om het besef te doen ontwaken dat niet alles wat de theologen toen 

verkondigden onomstootelijke waarheid was. Toen coLumBUs Amerika 

had ontdekt, toen MAGELHAN de aarde had omgezeild, en daardoor het 

feitelijk bewijs was geleverd dat deze een bol is, gelijk reeds sommige 

oude wijsgeeren beweerd hadden; toen vervolgens coPERNICUs aantoonde 

dat die bol niet stilstaat als middelpunt van het heelal, maar om zijne 

as draait en om de zon een loopbaan beschrijft, ontbrandde de strijd, 

want zulk eene leer wierp vele der meest geliefkoosde voorstellingen 

der keerschende kerk omver, en deze liep gevaar een gedeelte harer 

macht over de menigte te verliezen, wanneer zij zulke ketterijen toe- 

liet. Zij beschouwde zich als de voogdes, als de opvoedster der mensch- 

heid, en wee dengene die haar die taak uit de handen wilde nemen 

en leeringen verkondigde die met de hare in strijd waren ! Hem wacht- 

ten de kerkers der inquisitie. CoPrrNicus ontging dit lot, want hij 

stierf op het oogenblik toen zijn boek was afgedrukt, maar GIORDANO 

BRUNO werd verbrand en GALILPI gedwongen tot eene smadelijke af- 

zwering zijner vermeende dwalingen. Maar toen KEPPLER uit zijne eigene 

waarnemingen en die van rycHoBRAHÉ de drie naar hem genoemde wet- 

ten omtrent den omloop der planeten om de zon. had afgeleid en 

NEWTON daarop het zegel had gedrukt door ontdekking van de wet der 

zwaartekracht, toen het derhalve onwederlegbaar gebleken was dat er 

in de natuur onveranderlijke wetten heerschen, toen had tevens het 

bekrompen godsbegrip der oude theologie en de daaruit voortvloeiende 

natuur- en wereldbeschouwing een stoot ontvangen, waarvan het zich 

nooit hersteld heeft. Men behoefde slechts op dezelfde baan voort te gaan 

om het geheel te doen vallen. Ook op het gebied der physica werden 

weldra veroveringen gemaakt en het bestaan van vaste wetten aange- 

wezen. ToRrRICELLI toonde aan dat de lucht zwaarte heeft, en PASCAL 

bewees het door zijn beroemde proef. RoBrrr BOYLE ontdekte dat de 

drukking der lucht evenredig is aan hare dichtheid, doch het was voor 

onzen tijd bewaard daarvan de verklaring te geven. Newton, onze 

SNELLIUS en CHRISTIAAN HUYGENS ontdekten de wetten die de lichtstralen 

volgen. 

Zoo werd het allengs duidelijker en duidelijker dat alle natuurver- 

schijnselen de noodzakelijke en onveranderlijke gevolgen zijn van even 

vaste oorzaken, De overtuiging van dit onverbrekelijk verband leidde 
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GASSENDI en DESCARTES er toe, de oude voorstellingen van DEMOCRITUS 

en Epicurus te doen herleven, den geheelen kosmos als een groot me- 

chanisme te beschouwen, waarin elke beweging het noodzakelijk ge- 

volg is van een of meer voorafgaande bewegingen. 

Doch terwijl astronomie en physica aldus met al vasteren en vas- 

teren tred voorwaarts gingen en overal het bestaan van orde en wet 

aantoonden, was de chemie nog slechts eene verzameling van dikwerf 

door louter toeval, bij het zoeken naar iets geheel anders, ontdekte 

feiten, die ter nauwernood op den naam van wetenschap kon aanspraak 

maken. Hier hadden de zonderlingste voorstellingen, — voorstellingen 

die ons thans bijna belachelijk zouden toeschijnen, — nog ruim spel. 

Het is nauwlijks een eeuw geleden dat LAVOIsIER als hervormer der 

chemie optrad en onwedersprekelijk bewees dat geen stof vernietigd, 

maar ook geen stof uit niets geschapen wordt, doch dat elke veran- 

dering die de stof ondergaat slechts eene vervorming van reeds be- 

staande stof is, waarvan de hoeveelheid altijd dezelfde blijft. Herst in 

onzen leeftijd is hetzelfde gebleken van de kracht. Ook hier allerlei 

vervormingen, zich aan onze zinnen openbarende als mechanische be- 

weging, als warmte, als licht, als elektriciteit, als magnetisme, 

die alle in elkander volgens vaste aequivalente verhoudingen kunnen 

overgaan, maar nimmer vernietigd noch nieuw geschapen kunnen worden. 

Ziedaar in weinige hoofdtrekken den toestand geschetst der tegen- 

woordige natuurwetenschap, voor zoo ver zij zich beweegt op het 

gebied der zoogenaamde doode natuur. Geen der zake kundige twijfelt 

hier meer aan het bestaan van vaste wetten, en het komt er slechts 

op aan die wetten te leeren kennen, om met zekerheid de verschijn- 

selen te kunnen voorspellen. Zelfs de schijnbaar zoo grillige weêrsver- 

schijnselen zijn onder de macht der wetenschap gebracht, en alleen 

geheel onkundigen kunnen nog de meening koesteren, dat de godheid 

zich door vurige gebeden zal laten vermurwen om warmte of koude, 

droogte of regen, stilte of storm te schenken. Eenmaal zal de tijd 

komen, — zij het ook eerst over vele eeuwen, wanneer de waarne- 

mingen zich genoeg zullen vermenigvuldigd hebben, — dat men weken, 

maanden , misschien jaren vooruit, evenals thans voor de eclipsen van 

zon en maan, zal kunnen berekenen hoe het weder op eenen bepaal- 

den dag, op eene bepaalde plaats zal zijn. 

Er is echter een ander gebied der natuur, waar de groote samen- 

gesteldheid der verschijnselen schijnbaar te onoverwinnelijke hinderpalen 
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in den weg stelt, om ook daar de heerschappij van orde en wet te 

herkennen. Het is het gebied der organische natuur. De biologische 

wetenschappen, de botanie en de zoologie, stonden lang onmachtig 

tegenover de raadselen welke het leven der planten- en dierenwereld 

aanbiedt, en velen, wanhopende ooit eene juiste verklaring dier ver- 

schijnselen te vinden, behielpen zich met schijnverklaringen, liever 

dan de onmacht der nog niet ver genoeg gevorderde wetenschap te 

erkennen. Eene mystische kracht, de zoogenaamde levenskracht, ver- 

schillend van de overige natuurkrachten, werd te hulp geroepen. De 

zoogenaamde eindoorzaken, die, als verklaringsgrond, op elk ander 

gebied reeds gevallen waren, bleven nog altijd, zelfs in het oog van de 

uitstekendste beoefenaars der wetenschap, zooals CUVIER en onze -vAN 

DER HOEVEN, onmisbaar om eene redelijke verklaring te geven vande 

verschijnselen der organische natuur. 

Allengs echter brak ook hier het licht door. Overleveringen , af kom- 

stig uit de kindsheid van het menschelijk geslacht, uit den tijd toen 

natuuraanschouwing zich bij sommigen verhief tot natuurbeschouwing 

en die deels in dichterlijken vorm, deels in dien van meer of minder 

naieve verhalen, in telkens andere gedaante aangetroffen worden bij 

alle volken die een lang verleden hebben, werden al vroeg op af- 

doende wijze weerlegd door de meerdere en juistere kennis onzer aarde, 

die bij reizen werd verkregen, en door de ontdekking van andere we- 

reldstreken, waar eene geheel andere fauna en flora bestaan dan in 

het van oude tijden af bekende gedeelte der wereld. 

Het door onzen TASMAN ontdekte Nieuw-Holland vertoonde aan de 

verbaasde blikken der eerste bezoekers dieren en planten, waarvan de 

gelijken nergens elders ter wereld gevonden werden. Het was hun alsof 

zij op eene andere planeet waren aangeland. 

De nauwkeurige kennis van de levenswijze der dieren, van de voor- 

waarden van hun bestaan, in verband met klimaat, bodem, water enz, 

als ook met de geheele hen omringende overige planten- en dieren- 

wereld deed meer en meer inzien dat geen enkele diersoort op zich 

zelve staat, maar afhankelijk is van hare omgeving en dat die af han- 

kelijkheid zich richt naar vaste wetten. 

Niet minder werd de horizon onzer kennis verwijd door de ontdek- 

king van talrijke overblijfselen van planten en dieren, diein vroegere 

tijden geleefd hebben en thans in den schoot der aarde bedolven lig- 

gen. Vele dier overblijfselen zijn afkomstig van organische wezens, 
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die zeer verschillend zijn van de hedendaagsehe, ofschoon door ban- 

den van verwantschap daarmede vereenigd. Weldra bleek het dat onder- 

scheidene floren en faunen elkander op bepaalde plaatsen der aarde 

hebben afgewisseld en opgevolgd, en naarmate dat het getal der ont- 

dekkingen op dit gebied toenam, werd het steeds duidelijker dat onze 

aarde reeds sedert millioenen jaren de woonplaats van levende schep- 

selen is geweest, die, in hun geheel beschouwd, eene allengs in den 

loop der tijden toenemende vervolkomening der vormen aanwijzen. Zoo 

werd het ware scheppingsplan van lieverlede onthuld, hoevele raad- 

selen nog op eene oplossing wachten. 

Ook de tijd, waarin het op den hoogsten trap staande dier, de mensch, 

het eerst op aarde verschenen is, moest, ten gevolge der op vele plaat- 

sen van Europa gedane ontdekkingen van overblijfselen van menschen 

en van hunne nog ruwe kunstvlijt, veel vroeger gesteld worden dan 

men tot dusver, op grond der in den bijbel vervatte overlevering ge- 

loofd had; in eenen tijd namelijk toen nog vele, thans uitgestorven, 

dieren in dit werelddeel geleefd hebben, en het in vele opzichten nog 

eene geheel andere gedaante had dan tegenwoordig. 

Intusschen maakte ook de vergelijkende anatomie groote vorderin- 

gen. Hoe meer dieren aan het ontleedmes werden onderworpen en 

men de daarbij verkregen uitkomsten onderling en met het maaksel 

der vroeger geleefd hebbende maar thans uitgestorven soorten verge- 

leek, hoe meer men tot de overtuiging kwam, dat zich van den be- 

ginne af in de dierenwereld eene zekere eenheid van plan heeft ge- 

openbaard, dat zich in den loop der tijden onder zeer verschillende 

gedaanten en gestadige differentieering verwezenlijkt heeft, met één 

woord dat ook in de elkander opgevolgde scheppingen van dieren en 

planten orde en wet herkenbaar zijn. 

Nadat physica en chemie een hoogen trap van zekerheid hadden be- 

reikt, werden dezelfde methoden van waarneming en proefneming, 

die in de doode natuur tot zoo voortreffelijke resultaten hadden ge- 

leid, ook toegepast ter ontraadseling van de geheimen des levens. En 

ofschoon die ontraadseling wegens de samengesteldheid der levensver- 

schijnselen, oneindig bezwaarliĳjker is, zoo is het toch ook hier ge- 

lukt in vele gevallen die verschijnselen tot zuiver physische en che- 

mische werkingen te herleiden en de wetten van het oorzakelijk ver- 

band tusschen die verschijnselen op te sporen; en al is er nog veel 

dat zich hardnekkig aan waar- en proefneming onttrekt en daardoor 
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vooreerst onverklaard blijft, toch zal het wel aan geen hedendaagsch 

physioloog in de gedachte komen om daarvoor eene bijzondere levens- 

kracht, als een deus ex machina, in te roepen. 

Zoo werden allengs in den loop van een drietal eeuwen de denk- 

beelden omtrent de natuur verhelderd, en het kon niet missen of de 

daardoor gerezen voorstellingen moesten zich van uit het studeerver- 

trek en de werkplaatsen der natuuronderzoekers eenen weg banen 

naar allen die gewoon zijn na te denken over de groote vraagstukken 

die de wereld ons aanbiedt. Theologen en wijsgeeren moesten er reke- 

ning mede houden, en zeer velen deden dit ook, Men erkende dat de 

bijbel geen natuurkundig leerboek is, al is zij ook een boek waaruit 

vele en voortreffelijke lessen voor het leven te putten zijn. Reeds in 

1823 werd het over GALILEI uitgesproken vonnis en de veroordeeling 

van het stelsel van coPERNIcUS, 276 jaren nadat dit het licht had 

gezien, te Rome herroepen en daarmede voor het eerst openlijk erkend 

dat de kerk in haar oordeel over zaken, die alleen voor de rechtbank 

der wetenschap behooren, niet onfeilbaar is. 

Nog echter was er één vraagstuk dat volkomen onoplosbaar scheen, 

de vraag namelijk: hoe zijn de tallooze soorten van planten en dieren 

die thans leven en vroeger geleefd hebben, ontstaan ? waaraan zich 

als van zelf de noch gewichtiger vraag sloot: welke is de oorsprong 

van den mensch? Lang scheen het alsof hier elke natuurlijke ver- 

klaring onmogelijk was en dat men slechts de keus had tusschen een 

belijdenis van volslagen onkunde of het inroepen der goddelijke almacht, 

waardoor niets verklaard wordt. Wel hadden sommigen, zoowel onder 

de oude grieksche wijsgeeren als onder de nieuweren, beproefd zulk 

eene natuurlijke verklaring te geven, maar met weinig goed gevolg. 

Men hield hunne pogingen om aan te toonen hoe de eene dier- of 

plantsoort uit eene andere dier of plantsoort door allengsche vervor- 

ming kan zijn voortgekomen, hoe zelfs de mensch waarschijnlijk 

van de het meest op hem gelĳkende dieren, de anthropomorphe 

apen, zoude afstammen, voor de uitspattingen eener verwilderde 

phantasie. Zelfs het hoogst merkwaardige boek van LAMARCK, Philo- 

sophie Zoologique, dat in 1809 verscheen, deelde in die bijna alge- 

meene veroordeeling. En, erkennen wij het, die veroordeeling was 

tot op zekere hoogte rechtvaardig. Nog was de kennis niet ge- 

noeg gevorderd, om zulk een diep ingrijpende hypothese met fei- 

ten te staven, Verreweg de meeste botanisten en zoologen verwier- 
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pen haar dan ook; slechts eenigen twijfelden en schortten hun oor- 

deel op. 

Zoo stond de zaak, toen, vóór een en twintig jaren, het boek van 

CHARLES DARWIN, Zhe Origin of Species, verscheen. Ik geloof niet dat 

ooit eenig boek zulk een omkeering in de denkbeelden heeft te weeg 

gebracht. Het was een licht, opgegaan in een stikduisteren nacht. Elk 

die het onbevooroordeeld las, moest erkennen dat, al had DARWIN niet 

het raadsel van den oorsprong der dieren- en plantenwereld, zooals 

wij deze thans om ons zien, ten volle opgelost, — iets trouwens dat 

hij zelf de eerste is van toe te stemmen — hij toch den juisten weg 

had aangewezen om het op te lossen. Van nu af zouden de pogingen 

daartoe niet meer hopeloos zijn. En inderdaad, de tijd die sedert het 

verschijnen van dit boek verloopen is en gedurende welken tallooze 

onderzoekingen in het licht der ontwikkelingshypothese gedaan zijn, 

waardoor deze al meer en meer bevestigd werd, heeft dat bewezen. 

Aanvankelijk heftig bestreden, ook door deskundigen, mag die strijd 

thans op wetenschappelijk gebied als geëindigd worden beschouwd. 

Schier alle wetenschappelijke botanisten en zoologen, die niet enkel 

verzamelaars zijn, bijna alle vergelijkende anatomen en physiologen van 

eenigen naam, nemen haar aan, zij het ook met kleine wijzigingen. 

Met het optreden der ontwikkelingshypothese nam de zoologie onder 

de natuurwetenschappen den eersten rang in, voor zoover deze moet 

worden toegekend aan die wetenschap, welke den grootsten invloed 

uitoefent op de denkbeelden en daardoor op den gang der mensche- 

lijke beschaving. Eu geen wonder, want elk die nadacht gevoelde dat 

zij niet enkel voor planten en zoogenaamd redelooze dieren maar ook 

voor den mensch gold, voor den mensch dien velen zich als zoo ver- 

schillend van alle overige organische wezens dachten, zoo eindeloos 

boven zelfs de hoogsten daaronder verheven, door zulk een scherpe 

kloof van dezen gescheiden, dat men volgens hunne meening voor den 

mensch en zijne verschillende rassen een afzonderlijk menschenrijk moest 

openstellen, 
Erkennen wij het dadelijk, die kloof is diep, maar zij is niet on- 

peilbaar. Niet enkel door zijne lichamelijke bewerktuiging stemt de 

mensch in hoofdpunten met alle andere zoogdieren overeen, maar 

wanreer men de dieren van meer nabij gadeslaat, dan bespeurt men 

alras nog andere punten van overeenstemming. Evenals wij , worden 

zij zich door zintuiglijke waarneming van het bestaan eener uitwendige 



VOOR DE HEDENDAAGSCHE BESCHAVING. 33 

wereld bewust, evenals wij worden zij tot handelen aangedreven door 

hartstochten en driften, door liefde en haat, door sympathien en anti- 

pathien, en, hoewel vele hunner handelingen zuiver instinctmatig en 

onbewust geschieden — wat trouwens ook van vele menschelijke han- 

delingen, hoewel in merkelijk geringere mate, moet gezegd worden — ont- 

dekken wij toch bij hen niet zelden blijken van overleg om een gesteld 

doel te bereiken, die, wanneer zij bij menschen voorkwamen, zonder 

eenigen twijfel als uitingen des verstands zouden worden beschouwd. 

Wel opgevat leidt dan ook de ontwikkelingshypothese volstrekt niet 

tot eene verlaging van den mensch, maar wel tot eene verhoo- 

ging der dierenwereld in de algemeene schatting. Er was een 

tijd dat adellijken met de grootste minachting op hunne onderhoorigen 

en lijfeigenen neerzagen; eene zoogenaamd hooge geboorte werd bijna 

als een deugd beschouwd. Die tijd is voorbij, al heft hier en daar men- 

schelijke hoogmoed nog het hoofd op. Er was ook een tijd dat de Euro- 

peaan minachtend op het negerras nederzag en het beschouwde als 

alleen geschikt om hem slavendienst te bewijzen. Ook die tijd is voorbij. 

De slavernij is afgeschaft en alle beschaafde volken hebben zich vereenigd 

om haar ook voor het vervolg te weren. Dezelfde strooming van den 

menschelijken geest bespeurt men thans in de toenadering tot de die- 

ren, bepaaldelijk tot die dieren welke de gezellen van den mensch zijn 

en daarom zijne sympathie het eerst wekken. Die toenadering, die 

sympathie worden gesteund door de Darwinische hypothese, en al 

erkent men dan ook in de talrijke, overal verrijzende genootschappen 

tot bescherming van dieren meer de uiting van het gevoel, van het 

hart, dan van het verstand, zij zijn niettemin een teeken des tijds, 

een blijk van verandering der denkbeelden omtrent de verhouding waarin 

de mensch tot de overige dierenwereld staat. Reeds wordt in goeden 

ernst, zelfs door rechtsgeleerden, de vraag overwogen: of aan de die- 

ren niet, evenals aan den mensch, rechten behooren te worden toege- 

kend? Ik zal hierover thans niet uitweiden, maar alleen doen opmer- 

ken, dat men, voor zoover het althans den mensch betreft, gewoon 

is tegenover zekere rechten ook zekere plichten te stellen en dat plich- 

ten verantwoordelijkheid, toerekenbaarheid medebrengen. Zoo zouden 

de geestelijke rechtbanken in de middeleeuwen gerechtvaardigd worden , 

die muizen, sprinkhanen en andere dieren die de velden verwoestten, 

varkens, die zich aan kindermoord hadden schuldig gemaakt, voor hun- 

nen rechterstoel daagden, eene procedure tegen hen openden volgens 

9 
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al de regelen van het canonieke recht, hun een advokaat toevoegden, 

getuigen hoorden en ten slotte een vonnis, natuurlijk meestal bij ver- 

stek, tegen de schuldigen uitspraken, dat echter gewoonlijk niet kon 

worden uitgevoerd. 

Zoover denk ik nu wel niet dat eenig rechtsgeleerde van den tegen- 

woordigen tijd zoude willen gaan, maar alleen het feit dat men er 

aan denkt aan de dieren zekere rechten toe te kennen, bewijst hoezeer 

het besef reeds is ontwaakt dat, zoo niet de dieren tegenover elkan- 

der en den mensch, dan toch de mensch zelf tegenover de dieren plich- 

ten te vervullen heeft, die hij niet mag schenden zonder zich aan eene 

overtreding der zedenwet schuldig te maken. 

Die toenemende belangstelling van het grootere publiek in onze dier- 

lijke medeschepselen, ofschoon geenszins eene rechtstreeksche vrucht 

der Darwinische hypothese, die veeleer in dezelfde kringen dikwerf de 

hoogste afkeuring vindt, wordt toch door haar ondersteund en bevor- 

derd en werkt op hare beurt, ofschoon onbewust, mede om de mee- 

ning dat de mensch — zij het dan ook niet van de heden ten dage 

levende anthropomorphe aapsoorten — van lagere diervormen afstamt, 

als minder verwerpelijk te doen beschouwen en haar veeleer te steu- 

nen en ingang te doen vinden. 

Met voorliefde worden alle gevallen vermeld, waaruit blijkt dat die- 

ren vermogens en eigenschappen bezitten die men vroeger maar al te 

geneigd was bij uitsluiting aan den mensch toe te kennen, en deze 

gevallen, medegedeeld in dagbladen, tijdschriften en boeken, vormen, 

mits zij de waarborgen van goede waarneming leveren, een geenszins 

te minachten materiaal voor eene allengs zich opbouwende psyehologie 

der dieren. | 

Ook de van lieverlede op alle grootere plaatsen tot stand gekomen 

dierentuinen en aquarien werken in gelijke richting mede om den band 

te versterken tusschen menschen en dieren en in hen schepselen te 

herkennen van gelijke bewegingen als wij, zij het ook dat de mensch, 

zelfs de op den laagsten trap staande, er zich veel meer van bewust 

wordt en er zieh bovendien rekenschap van kan geven. Het is vooral 

de spraak, de aangeleerde hoor- of zichtbare teekentaal, die hem 

daarbij te hulp komt en daarom als het gewichtigste onderscheidings- 

kenmerk tusschen menschen en dieren moet worden beschouwd. 

Keeren wij ons van het groote, meer gevoelende dan denkende pu- 

bliek tot hen, die door hunne kennis, door den aard hunner studiën, 
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door den stand dien zij in de maatschappij innemen, door de betrek- 

kingen die zij bekleeden, meer in het bijzonder geroepen zijn den gang 

der denkbeelden en daardoor der beschaving te leiden, en wij treffen 

overal de duidelijke blijken aan van den grooten invloed dien de Dar- 

winische hypothese daarop geoefend heeft. Zelfs de heftigheid der 

tegenkanting, soms klimmend tot haat en afschuw, die zij van som- 

mige zijden ondervindt, bewijzen dien invloed. Alleen een krachtigen 

vijand, wiens macht men gevoelt en onwillig erkent, kan men zoo vree- 

zen, zoo haten. Bene kalmer beoordeeling, ja niet zelden eene erken- 

ning van de hooge waarde dezer hypothese om als uitgangspunt te 

dienen voor verdere beschouwingen treft men aan in vele philosophi- 

sche geschriften, ook van theologen, die terecht inzien dat, willen 

hunne leeringen niet allen invloed op het denkende gedeelte der maat- 

schappij missen, deze eenen philosophischen achtergrond moeten hebben 

en in harmonie zijn met ‘de denkbeelden, die de steeds voortstrevende 

wetenschap heeft doen ontstaan. 

Reeds is de literatuur, waartoe het Darwinisme aanleiding heeft ge- 

geven, zoo uitgebreid geworden, dat de daartoe behoorende grootere 

en kleinere geschriften eene matige bibliotheek zouden uitmaken, en 

nog gestadig neemt hur aantal toe. Wel een bewijs, hoe krachtig de 

geesten door de nieuwe leer geroerd zijn, hoe deze als een gisting 

wekkend ferment werkt. 

Doch is het nu waar dat godsdienst en zedelijkheid daardoor gevaar 

loopen, gelijk door velen beweerd wordt, die daarbij vaak de duidelijk- 

ste blijken geven van het Darwinisme niet eens goed te kennen, en 

de noodige voorkundigheden te missen om er een juist en billijk oor- 

deel over uit te spreken? 

Zeker, de anthropomorphische voorstellingen, die velen zich van God 

maken, zijn daarmede geheel onvereenigbaar; maar godsdienst in den 

hoogeren zin des woords is geheel onafhankelijk van het al of niet 

aannemen der Darwinische hypothese, evenzeer als van het erkennen 

van de wet der zwaartekracht, die het planetenstelsel beheerscht. En 

wat de zedeleer betreft, men leze de geschriften van HERBERT SPENCER, 

den philosoof en moralist van het Darwinisme, en men zal zich over- 

tuigen dat zich op haren bodem eene zedeleer laat opbouwen, even 

voortreffelijk als de christelijke moraal en daarmede grootendeels ge- 

heel overeenstemmende, maar die wortelt in de ervaring en de vrucht 

is van de vergelijkende sociologie, waartoe ook de beschouwing van 
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andere in maatschappijen levende dieren bijdragen heeft geleverd. 

Men ziet het, de leer dat alle thans levende organische wezens, 

ook de mensch, iu den loop van duizentallen van eeuwen, door eene 

zeer langzame ontwikkeling uit vroeger bestaan hebbende wezens ont- 

staan zijn, heeft rechtstreeks eenen moeielijk te hoog te schatten in- 

vloed uitgeoefend op den gang der denkbeelden omtrent onderwerpen 

die voor de menschheid ten allen tijde van het hoogste gewicht zijn 

geweest. Haar invloed bepaalt zich echter niet daarbij alleen. De bio- 

logische wetenschappen, en wel inzonderheid de zoologie, hebben een 

nieuwen prikkel ontvangen, waardoor de belangstelling daarin ver- 

sterkt en verhoogd is. Men beseft het meer en meer, dat op haar ge- 

bied de oplossing ligt van vele raadselen, waarvoor vroeger de grootste 

denkers moedeloos en radeloos stonden. Vandaar de gestadige toene- 

ming van het getal dergenen die zich aan de beoefening der weten- 

schappelijke zoologie wijden. Jaarlijks begeven zich geheele drommen 

zoologen naar de zeekusten van Europa en Amerika, naar de zooge- 

naamde zoologische stations, om daar de morphologie en vooral de 

ontwikkelingsgeschiedenis der zeedieren te bestudeeren, en niet zelden 

vindt men daarbij in de opvolgende toestanden, die de embryo doorloopt, 

den draad waardoor vroeger geleefd hebbende vormen aan de tegen- 

woordig levenden verbonden worden. 

De regeeringen van schier alle beschaafde volken hebben, vooral op 

aansporing der zoologen, deels zeer kostbare expeditiën uitgezonden, 

waarvan het hoofddoel is de dierlijke bewoners der diepe zeeën en van 

baren bodem tot op duizenden meters onder hare oppervlakte aan het 

daglicht te brengen en aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen. 

Ook onze WILLEM BARENTZ heeft, ofschoon op zeer kleine schaal, daar- 

toe medegewerkt. De hoop, dat men op die wijze dieren zou ontdekken 

die de nog ontbrekende schakels zijn tusschen sommige fossile vormen en 

nog tegenwoordig levende dieren, heeft zich , althans voor een deel, ver- 

wezenlijkt. Ook het land en de zoete wateren van de meest onherberg- 

zame streken der aarde worden in alle richtingen doorzocht, niet meer 

enkel om daar nieuwe diersoorten te ontdekken, deze kortelijk te beschrij- 

ven , met nieuwe namen te bestempelen , onder bijvoeging van het gebrui- 

kelijke mihi, en ze vervolgeus in de museën op te hoopen , maar vooral 

ook om de bijzonderheden hunner levenswijze te bestudeeren, hunne 

varieteiten te leeren kennen, den invloed van het klimaat daarop na 

te gaan en van de geheele omgeving te midden waarvan zij leven, 
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waartoe in de eerste plaats de verhouding behoort, waarin elk dier 

tot de overige dierenwereld en de plantenwereld staat. WALLACE, BATES, 

FRITZ MÜüLLER e. a. hebben in die richting hoogst belangrijke bijdragen 

tot uitbreiding onzer kennis geleverd. 

Zoo is derhalve de zoologie, waaraan de ontwikkelingsleer hare 

hoofdgronden ontleend heeft, zelve daarvoor beloond geworden door 

groote vermeerdering van haren inhoud en de meerdere zekerheid 

waarmede zij, in het licht dezer hypothese, voorwaarts schrijdt. 

Haar invloed heeft zich echter nog veel verder uitgestrekt. Alle 

vakken van menschelijke kennis, alle wetenschappen ondervinden haar. 

“Ontwikkeling” is de leuze, het wachtwoord van onzen tijd geworden. 

Meer en meer beseft men de waarheid van het: “niets is, alles 

wordt”, en wording is ontwikkeling, ontwikkeling uit iets anders 

dat vooraf ging. Ook wanneer dezelfde woorden, dezelfde namen 

langen tijd behouden blijven, veranderen de daardoor aangeduide be- 

grippen. Die gestadige ontwikkeling grijpt zoowel plaats op geestelijk 

als op stoffelijk gebied; zij betreft zoowel den godsdienst als de weten- 

schap. Denkt men daarbij aan God als den alles beheerschenden geest, 

dan is ontwikkeling niets anders dan eene onophoudelijk voortgaande 

schepping. 

Zij die in den waan verkeeren dat er hier op aarde iets, wat ook, 

blijvends, onveranderlijks is en zich op grond daarvan verzetten tegen 

elke wijziging, elke verandering, waarvan zij gevaar voorzien voor 

datgene wat hun tot dusver heilig en onaantastbaar is toegeschenen, 

zijn te beklagen. Het rad van den tijd, de voorwaartsche beweging 

van den menschelijken geest te doen stilstaan, vermogen zij niet meer. 

Zij verrichten eenen Sisyphus-arbeid en zullen eindigen met of van 

moeheid te bezwijken, of onder het rotsblok verpletterd te worden. 

Promerueus, de hemelbestormende titan, die het aan de zon ontroofde 

lieht aan de menschheid bracht, heeft zich aan zijne boeien ontwor- 

eld en kan nooit weer gekluisterd worden. 
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Zien, en wel op aanmerkelijke afstanden zien, door elektriciteit, 

evenals de telephoon ons door dezelfde toovermacht uit de verte hoo- 

rem. doet: „si ziedaar het probleem, omtrent welks oplossing — in 

Amerika natuurlijk — allerlei berichten langs velerlei wegen in de 

laatste maanden overal werden verspreid. Al liet de gelukkige vin- 

der van die oplossing nog niets rechtstreeks van zich hooren, “men” 

verhaalde toch zooveel en zoo stellig van de door hem verkregen uit- 

komsten, dat zelfs enkele geleerden van naam zich opgewekt gevoelden 

om hunne denkbeelden publiek te maken aangaande de wijze waarop 

die zouden kunnen zijn verkregen, en met meer of min avontuurlijke 

voorslagen voor den dag kwamen om het elektrisch zien te verwezen- 

lijken. Van daar dat zelfs wetenschappelijke tijdschriften zich enkele 

malen met die zaak bezig hielden. De lezers van die tijdschriften schort- 

ten zeker hun oordeel op en wachtten met verlangen naar vertrouw- 

bare berichten, die duidelijk zouden zeggen wat werkelijk verkregen, 

gezien was, en dus de sensatieberichten zouden logenstraffen, of geheel 

of ten deele bevestigen. 

Deze zijn thans gekomen. GRAHAM BELL, de verdienstelijke uitvinder 

van den telephoon, heeft aan de American Association, in hare vergadering 

te Boston van September 1l., mededeeling gedaan van de uitkomsten 

van een uitgestrekte reeks van onderzoekingen, door hem in verbin- 

ding met SUMMER TAINTER in het werk gesteld. Het is daardoor buiten 

twijfel bewezen dat het mogelijk is om gearticuleerde klanken , woorden 

en volzinnen dus, van de plaats waar zij gesproken worden over te 

brengen naar en hoorbaar te maken op verafgelegen punten, niet door 

elektriciteit zooals bij den telephoon, maar door een lichtbundel, welke 

van de eene plaats naar de andere geworpen wordten dus zonder dat 

een metalen of anderen geleider, of iets dergelijks, tusschen beide plaat- 

sen behoeft aanwezig te zijn. 

Men ziet, er is hier volstrekt geen spraak van zien door elektrici- 

teit. Zou BELL ooit aan het eerste hebben gedacht? Dit is mogelijk, 

maar dan toch zeker niet als hoofddoel. In 1878 reeds kondigde hij 
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in een voordracht, door hem gehouden in de Royal Institution, de mo- 

gelijkheid aan. van ‘teen schaduw te hooren” door dezelfde middelen, 

die bij nu heeft gebezigd. 

Welke zijn nu die middelen? Evenals bij telegrafen en telephonen 

heeft men ook hier de inrichting op het afzendend en die op het ont- 

vangend station afzonderlijk na te gaan. Beginnen wij met de laatste 

of liever met de laatsten, want BELL heeft achtereenvolgens twee daarvan 

gebruikt, die in beginsel en samenstelling aanmerkelijk verschillen. 

De eerste berust op de in aard en in omvang verbazende gevoelig- 

heid van selenium — een in 1817 door BerzeLIus ontdekte, maar tot nog 

toe in geen praktisch gebruik gekomen stof — voor licht, die zich open- 

baart in een door bestraling voortgebrachte verandering van het elektrisch 

geleidingsvermogen. Het is aan BELL en TAINTER gelukt om het sele- 

nium in zeer dunne plaatjes op zulk eene wijze van twee daarin vast- 

gemaakte geleiders te voorzien, dat zij den elektrischen stroom omstreeks 

800 maal beter geleidden dan de beste in dit opzicht, welke door 

vroegere onderzoekers waren gebezigd en dus geschikt waren voor 

een gebruik als het volgende. Men late den stroom van eene galvanische 

batterij gaan door zulk een seleniumschijfje en een gewonen telephoon, 

Al naar mate het eerste aan sterker licht wordt bestraald, is ook 

zijn geleidingsvermogen beter en dus de stroom sterker, en omge- 

keerd. Elke plotselinge verandering in die lichtsterkte brengt nu een even 

plotselinge in de stroomsterkte en dus een tik van den telephoon voort, 

eene voortduring van die veranderingen een toon daarvan, enz. Ziedaar 

dus een middel om het licht hoorbaar te maken door zijneveranderingen. 

In den loop van hun onderzoek, terwijl zij dit voortzetten met al 

den gelukkigen ijver en de onbevangenheid van menschen, die niet al 

te geleerd, dat is niet te zeer aan vooraf vastgestelde theorieën ge- 

kluisterd zijn, vonden BrLL en TAINTER nog een tweede, veel eenvou- 

diger en theoretisch nog opmerkelijker middel tot het hoorbaar ‘maken 

van lichtveranderingen. Zij ontdekten namelijk dat een menigte zelf- 

standigheden, als zij in den vorm van dunne platen of niet te dikwandige 

buizen aan snel afwisselend licht worden blootgesteld ‚daardoor in met de 

lichtafwisselingen isochronische trillingen geraken, trillingen van de 

massa, die als geluidstrillingen aan de omringende lucht en daardoor aan 

ons oor zich mededeelen. Van de door hen te dien opzichte onderzochte 

zelfstandigheden waren het hard gevulcaniseerde caoutchouc (eboniet) 

en antimonium, welke het verschijnsel ’t duidelijkst vertoonden, 
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Ziedaar dus twee middelen om lichtafwisselingen, om intermittent 

of, zooals BELL het bij voorkeur noemt, golvend licht om te zetten in 

geluidstrillingen. Om die afwisselingen voort te brengen heeft hij een 

aantal middelen beproefd en meer of miuder doeltreffend bevonden. 

De eenvoudigste inrichting bestaat uit twee plaatjes van een ondoor- 

schijnende stof, beide van een aantal in plaats overeenkomende spleten 

voorzien, die op geringen afstand van elkaar geplaatst worden op den 

weg van den lichtbundel, waarin men de afwisselingen wenscht te 

doen ontstaan. Wordt nu het eene in zijn eigen vlak heen en weder 

bewogen of ook gedraaid om een as, terwijl het andere onbewegelijk 

is, dan worden de spleten in beiden, die eerst juist achter elkander 

stonden en dus het licht doorlieten, bij elke beweging ten opzichte 

van elkaâr zoo van plaats veranderd, dat zij voor een oogenblik dien 

doorgang geheel of gedeeltelijk afsluiten om dien in het volgende weder 

vrij te laten. Valt dus die lichtbundel op een op grooten afstand ge- 

plaatst seleniumplaatje, dan zal de daarmede verbonden telephoon 

daar een aantal tikken doen hooren, overeenkomende met het aan- 

tal heen- en wedergangen van het spletenplaatje. En gaat dit snel 

genoeg heen en weder, dan hoort men daar een toon, waarvau hij , 

die het spletenplaatje hier in trilling brengt, de hoogte geheel in zijn 

macht heeft en dien hij bovendien elk oogenblik kan doen ophouden 

en na korter of langer tĳd weder beginnen. Op deze wijze zijn hoor- 

bare tonen op geringen afstand voortgebracht door zeer zwak licht, 

b. v. dat van een gewone kaarsvlam , en op aanmerkelijken ‘afstand signa- 

len overgebracht door het licht van een petroleumvlam of door Drum- 

mondlicht, dat voortdurend in “golving’”’ werd gehouden op de b>ven 

beschreven wijze en met een door de hand bewogen ondoorschijnend 

scherm met langer of kortere tusschenpoozen onderbroken, waardoor 

de punten en strepen nagebootst werden van het Morse-alphabet. 

Wordt een der beide spletenplaatjes op geschikte wijze verbonden 

aan een veerkrachtig vlies, dan doet dit, als het door geluid in tril- 

ling wordt gebracht, het plaatje in die beweging deelen. Daardoor 

‘golft” de lichtbundel op volkomen dezelfde wijze met de geluidstril- 

lingen, en de uitkomst moet zijn dat de door dien bundel getroffen 

ontvanger — het op een afstand geplaatste seleniumplaatje met batterij en 

telephoon — in dezen laatsten volkomen hetzefde geluid hoorbaar maakt. 

Brrr geeft een aantal andere middelen aan, dienstig om geluidgolven 

in lichtgolvingen te veranderen, die op een afstand weder in geluid- 
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golvingen kunnen worden omgezet. Beproefd — en met volkomen vol- 

doenden uitslag — heeft hij de volgende inrichting, die even opmerkelijk 

is door hare eenvoudigheid als door haar werking. De onderstaande 

schematische afbeelding kan dienen om de beschrijving en misschien 

al het voorgaande te verduidelijken. 

Een bundel evenwijdige lichtstralen, van de zon of van eenige andere 

liehtbron van toereikende kracht afkomstig, treft een bolle lens L, 

waardoor zij samenloopend worden. In of bij het brandpunt dier stralen 

is een schuin gericht spiegeltje M geplaatst, dat de stralen, nu uiteen- 

loopend, terugkaatst naar een tweede lens B waardoor zij weder even- 

wijdig worden. Dit spiegeltje is geen gewoon van metaal of dik glas, 

maar niets anders dan een zeer dun plaatje mica of glas, zooals men 

het voor bedekking der mikroskoopvoorwerpen gekruikt. Een niet 

al te zwak geluid, dat in de nabijheid daarvan weerklinkt, brengt het 

in met zijne eigene geheel overeenkomstige trillingen. Deze gaan nood- 

zakelijk gepaard met afwisselende vervormingen van zijne oppervlakte, 

die daarmede alwederom volmaakt overeenkomende veranderingen te- 

weegbrengen in de richting van het daardoor teruggekaatste licht. Valt 

dit licht, na door de lens B evenwijdig te zijn gemaakt , juist en geheel 

op een hollen spiegel RR zoolang het spiegeltje geheel onbewogen blijft, 

dan zal dit niet meer, of althans niet meer ten volle, het geval zijn 

bij ook de geringste verandering in de richting van het terugkaatsing- 

vlak, vooral niet als de lens en de spiegel op een aanmerkelijken afstand 

van elkander geplaatst zijn. De trillingen van het spiegeltje zullen 

dus aanzienlijke en — het kan niet to dikwijls herhaald worden — met 

de geluidstrillingen volmaakt overeenkomstige afwisselingen teweeg- 

brengen in de verlichting van een in het brandpunt des spiegels 

geplaatst seleniumplaatje S, waardoor, met behulp van de batterij 

P, in den telephoon T het geluid — dat kan hier zijn het gespro- 

kene — duidelijk wordt weergegeven, 



49 DE PHOTQPHOON. 

Toen zulk een ontvanginrichting geplaatst was en behoorlijk gericht 

in BELL’s laboratorium te Washington, en, voor een eerste proef op zulk 

een afstand, het veerkrachtig spiegeltje in den zonneschijn op 218 Meters 

daarvan verwijderd, sprak raiNreR daar: “Mr. Bern, als gij hoort wat 

ik zeg, kom dan aan het venster en wuif met uw hoed”... en oogen- 

blikkelijk zag hij dit geschieden. Met hoe groot een vreugde deze uit- 

komst door de beide proefnemers werd begroet, kan alleen hij beseffen, die 

zulk een uitnemend genot althans eens in zijn leven heeft gesmaakt. 

Zulk een oogenblik vergoedt ruimschoots maanden en jaren zwoegens, 

vol inspanning en aanvankelijke teleurstellingen. Jammer maar, dat het 

voor verreweg de meeste uitvinders de eenige belooning is en blijft! 

Zal die afstand van honderden meters ook op duizenden kunnen 

worden gebracht en zal, dan vooral, een lichte nevel in den dampkring 

de overbrenging niet aanmerkelijk kunnen verzwakken of ook tijdelijk 

onmogelijk maken? Dat dit mogelijk is kan niet worden ontkend, 

doeh in hoeverre dit het nut van den photophoon — zoo noemde BELL 

zijn werktuig — zal verminderen en dus de toepassing daarvan in den 

weg staan, kan alleen de tijd leeren. Bovendien zijn er een aantal ge- 

vallen denkbaar, waarbij dit bezwaar, gesteld dat het niet geheel opge- 

heven worden kan, ruimschoots wordt opgewogen door het voordeel, dat 

de photophoon boven BELL's eerste wonder: den telephoon, aanbiedt, 

van geen vooraf gelegde geleiding te behoeven van het eene station 

naar het andere. 

Hoe grooter de afstand, waarop de photophoon werken moet, des 

te grooter zeker wordt de moeielijkheid om beide deelen daarvan nauw- 

keurig genoeg op elkander te richten. Door een toevalligen samenloop 

bevat hetzelfde nommer van het engelsche tijdschrift Nature, waaraan 

de meeste der boven vermelde bijzonderheden zijn ontleend (dat van 

23 September 1880) ', ook nog een beschrijving en afbeelding van een 

door ANDERSON verbeterde heliograaf-inrichting, die zeker hiertoe uit- 

nemende diensten kan bewijzen. 

H. October 1880. W. M. LOGEMAN. 

t Meer of minder uitvoerig ie dit onderwerp ook behandeld in de Scientific American, 

18 Sept. en 2 Oct. 1880, de Revue scientigue van 25 Sept. en 19 Oct. La Nature N° 383. 



HET ARBEIDSVERMOGEN DER ZON. 

Dit is het hoofd van een zeer leerzaam stukje, dat voorkomt in 

het tijdschrift de Scientific American, en afkomstig is van den be- 

roemden Amerikaanschen sterrekundige LANGLEY. Het heeft ten doel 

een begrip te geven van de kracht, die de zon op de oppervlakte der 

aarde ontwikkelt, op een vlakte-uitgebreidheid dus, welke slechts een 

onbeduidend klein deel van de totale zonnewarmte opvangt. De ge- 

leerde schrijver vestigt daarbij de aandacht op het gewicht aan water, dat 

alleen door die warmte als damp in de verwarmde lucht wordt opge- 

nomen en tot de wolkenhoogte wordt opgevoerd. Hij neemt als punt 

van uitgang de oppervlakte van het eiland Manhattay, die hij schat 

op 20 vierkante Eng. mijlen of ongeveer 22816 hectaren, welke jaar- 

lijks een laag regenwater ontvangt van 30 Eng. duim of ruim 76 

centimeters hoogte, en die hij berekent een gewicht te hebben van 

17 396 900 000 kilogr. of 38 700 000 ton elk van 1000 Eng. ponden. 

Deze massa water, in ijs veranderd, zou gelijk staan met het gewicht van 

eenige Egyptische pyramiden; die van Cheops haalt nog geen 7 000 000 

ton. Om zulk een last te vervoeren, zou men 8 821 800 wagons noodig 

hebben, ieder 12 ton dragende. Aan elk van deze 30 voet of 9 Met. lengte 

gevende, en ze in zes treinen verdeelende, zou de locomotief van één 

dezer treinen reeds te San Francisco zijn, als de laatste wagon New- 

York nog niet had verlaten. 

De hoeveelheid water, welke dagelijks op de oppervlakte der Veree- 

nigde Staten valt, op een tiende eng. duim stellende, zouden al de pompen 

van Philadelphia, Chicago en van al de groote steden der vereenigde 

staten niet in staat zijn, deze 10 000 ton op de gemiddelde wolken- 

hoogte terug te brengen. En nu hebben wij slechts een niets beduidend 

klein deel van den geheelen arbeid die de warmte der zon verricht! 

Vv. D. B, 



HOE OP EEN LES EEN CHEMISCHE KROMME TE TOONEN. 

De heer mirus gebruikt achttien glazen buizen, met water gevuld 

en zooveel mogelijk gelijk en plaatst deze met de open benedeneinden 

in even zoo vele glazen troggen met water op een rij, op gelijke af- 

standen van elkander, terwijl een toestel, gelijkende op een proefgla- 

zen-rek, haar bevestigd houdt. Even zoo vele kleine getubuleerde retor- 

ten monden onder de openingen der buizen. Met zulk een toestel kan 

men nu de werking van verdund zwavelzuur op zink of die van soda- 

hydraat op aluminium nagaan, zooals deze gewijzigd wordt door de 

sterkte der oplossing en door den daarvoor benoodigden tijd. Zoo kan 

men b. v. gelijke stukken gereinigd zink in de retorten brengen en 

daarop zwavelzuur gieten, dat verdund is met verschillende hoeveel- 

heden water, in dier voege dat in elke achtereenvolgende retort 83 proc. 

zwavelzuur meer is. De hoeveelheid ontwikkeld waterstofgas is dan 

zichtbaar aan het nederdalend niveau van het water in de buizen en 

de geheele reeks vertoont zoo een regelmatige kromme lijn, die den 

gang der scheikundige werking vertegenwoordigt. Deze noemt MILLS 

de ‘“hoeveelheids-kromme”. Evenzoo verkrijgt men een dergelijke kromme, 

de ‘“tijdskromme”’, door den tijd der inwerking van gelijke hoeveelheden 

zwavelzuur op het zink in de verschillende retorten in regelmatige op- 

klimming, b.v. van 5 tot 5 minuten, te verlengen. (Chem. News, 28 

April 1880.) HG. 
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Dr. R. HORST. 

Wie uwer, mijne lezers! kent niet de fraaie alom verspreide gra- 

vure, genomen naar eene schilderij van morMeS, die tot onderschrift 

heeft: Can 't you talk? Op den voorgrond zit een groote zwarte hond 

met trouwe goedige oogen, en vóór zijn ruige pooten ligt een knaapje 

neêrgehurkt, dat hem met onderzoekenden blik aankijkt en blijkbaar 

“de vraag tot hem richt: kun je niet praten? Hoe eenvoudig en natuur- 

lijk, niet waar? En toch ligt in die schijnbaar onbeteekenende vraag 

een der moeilijkste levensraadselen opgesloten. Dat kind , in zijne naieve 

verbazing over de sprakeloosheid van zijn trouwen speelmakker, vraagt 

onbewust naar een der groote problemen van de menschelijke natuur. 

Eene bijna volkomene overeenstemming in het maaksel en in de ver- 

richtingen van het lichaam bij den mensch en de hoogere dieren, en 

daarbij een zoo kenmerkend verschil! Want, is het waar dat vele die- 

ren een stemwerktuig bezitten even goed als de mensch, het vermo- 

gen ontbreekt hun om gearticuleerde klanken voort te brengen. En 

zonder twijfel is het aan dit vermogên dat de mensch zijn hoogeren 

trap van ontwikkeling dankt. Immers hierdoor is hij in staat bepaalde 

begrippen scherp en duidelijk uit te drukken. 

De mensch maakt evenwel ook nog van andere geluiden gebruik, hem 

van nature eigen, en het zijn juist deze, welke als ’t ware een schakel 

vormen tusschen de taal of spraak van den mensch en de taal der overige 

dieren. De niet gearticuleerde klanken, die ons ontsnappen bij aan- 

doeningen van vreugde, smart, toorn, zijn niet minder dan woorden 
3* 
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in staat aan een medeschepsel die gewaarwordingen verstaanbaar te 

maken. Door dergelijke geluiden kunnen natuurlijk nimmer scherp om- 

schreven denkbeelden worden medegedeeld, en zij treden dus bij den 

mensch, die over betere middelen beschikken kan, op den achtergrond 

des te meer naar mate hij verder van den natuurstaat verwijderd is. 

In de dierenwereld daarentegen, welke alleen die natuurlijke klanken 

te harer beschikking heeft, treden deze, gelijk ons bekend is, in groote 

verscheidenheid op. Onder de hoogere dieren bezitten bijkans alle zoog- 

dieren dit vermogen, maar het bereikt vooral bij de vogels zijn hoogste 

ontwikkeling, terwijl onder de lagere dieren bijkans alleen de insecten 

er mede begaafd zijn. 

Met de stem en de stemwerktuigen dezer laatsten wensch ik 

u eenige oogenblikken bezig te houden. 

Slaan wij, tot recht verstand daarvan, vooraf even een blik op enkele 

punten van het maaksel van het insectenlichaam. Gelijk hun naam , af- 

geleid van het Latijnsche werkwoord insecare (snijden, kerven), uit- 

drukt, is hun lichaam als 't ware door een groot aantal insnijdingen 

in ringen verdeeld, Vooral in den jeugdigen toestand van het insect, 

bij de rups b.v. die uit een rij van bijna aan elkaâr gelijke ringen is 

opgebouwd, valt dit duidelijk in het oog. Bij het volkomen dier, dat. 

zijne gedaantewisseling heeft doorloopen, hebben eenige dier ringen zich 

nauwer met elkaâr tot bepaalde lichaamsafdeelingen vereenigd, en zoo 

kunnen wij aan het lichaam van ieder insect onderscheiden: den kop, 

het borststuk en het achterlijf. (fig. 1.) 

De kop (A) is de drager van de monddeelen, die bij verschillende insecten 

verschillend zijn, naar gelang hun voedsel uit vaste of uit vloeibare stoffen 

bestaat en die tevens de zetel is van de zintuigen van het gezicht, het 

tastgevoel en den reuk, namelijk: de oogen (o) en de sprieten (s). De 

tweede afdeeling, het borststuk (B), bestaat uit drie ringen, het voor- 

(B') midden-(B°) en achterborststuk(B®), die aan de onderzijde 

ieder een paar pooten dragen, terwijl aan de rugzijde van het midden- en 

achterborststuk gewoonlijk een paar vleugels voorhanden zijn. Dat dit niet 

altijd het geval is, weten wij van de vliegen, waar het paar achtervleu- 

gels ontbreekt en vervangen is door op steeltjes geplaatste knopjes, de 

zoogenaamde kolfjes, waarop ik straks nog hoop terug te komen. 

De pooten, op bewegelijke wijze aan het lichaam verbonden, be- 

staan nog uit verschillende stukken, waarvoor men de namen ontleend 

heeft aan de onderste ledematen van het menschelijk lichaam. Zoo 
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onderscheidt men de heup, die in eene komvormige holte aan de on- 
derzijde van den ring wordt opgenomen, de dij (fig. 1 #), het grootste 

Fig. 1. 

A 

CE) gps 

KEA 

De uiteengelegde deelen van het Meikever-lichaam. 

A kop, B borststuk, B!,B? B? voor-, midden- en 

achterborststuk, C achterlijf, s sprieten, o oogen, 

dij, y scheen, z voet, E voorvleugel of schild, 

e achtervleugel, a aderen, w ademopeningen. 

en dikste gedeelte, voorts 
de scheen (4) en de voet 
(2), die nog uit verschei- 
dene kleine geledingen be- 
staat. In den regel is het 
derde paar pooten ’t sterkst 
ontwikkeld, en vooral bij 
die insecten, welke zich 
springende bewegen, ge- 
liĳk de sprinkhanen b. v. 
kunnen zij groote afme- 
tingen bereiken. De aan 
de rugzijde van den 2den 
en. 3den borstring inge- 

plante vleugels (e) be- 

staan uit twee dicht tegen 

elkaâr aanliggende vlie- 

zen, evenals alle harde 

deelen van het insecten- 

liehaam uit dezelfde hoorn- 

achtige stof bestaande, die 
den naam van chitine 

draagt. Tusschen deze bei- 

de vliezen is een net van 

vertakte buizen verspreid, 

de aderen (a), die soms, 

als bij onze glazenmakers, 

in zoo groote getale voor- 

handen zijn, dat zij den 

geheelen vleugel netsge- 

wijs in een onnoemelijk 

aantal uiterst regelmatige 

vakjes verdeelen, wat aan 

deze een hoogst sierlijk 

voorkomen verleent. 

Bij vele insecten, z00- 



48 DE STEMWERKTUIGEN DRR INSECTEN. 

als bij den meikever, zijn deze aderen veel minder gelijkmatig, want 

terwijl zij op sommige punten zulk een dikken chitine-wand hebben, 

dat, zij boven het vlak van den vleugel uitspringen, is op andere 

punten die wand zoo dun en buigzaam, dat de vleugel opgevouwen 

en, hoewel veel grooter, onder de andere geborgen kan worden (©). 

Waar zóó de voorvleugels (E) optreden als dekplaten van de ach- 

tervleugels, wat niet alleen bij Kevers, maar ook bij Sprinkhanen, 

Krekels en dergelijke het geval is, zijn de eerste altijd harder en dik- 

ker dan de laatste. Nu eens zijn zij min of meer lederachtig, dan 

weder zijn het ware pantserplaten of schilden, zooals bij de Kevers, 

waarom deze ook wel met den naam van Schildvleugeligen be- 

stempeld worden. 

Aan het achterborststuk sluit zich de laatste afdeeling van het li- 

chaam, het achterlijf (C), dat gewoonlijk uit 9 ringen is saam- 

gesteld, die door hunne afmetingen den vorm van het achterlijf bepa- 

len, welke bij de onderscheidene insecten nog al aanmerkelijke ver- 

schillen oplevert. Terwijl bij den meikever het gedrongen achterlijf met 

een breed grondvlak zich tegen het 

borststuk aanzet, zijn de voorste rin- 

‚gen van het slanke achterlijf van een 

wesp zoo smal, dat het schijnt alsof 

dit op een steeltje geplaatst is. 

Ter zijde van het lichaam , meestal 

eerst na het oplichten der vleugels, 

zijn kleine openingen zichtbaar, juist 

op de grenzen van het rug- en buikge- 

deelte van een achterlijfsring. Deze zijn 

de ademopeningen(fig. 1 C,w)waardoor 

de lucht, waaraan het insect voor zijne 

ademhaling behoefte heeft, binnen in 

het lichaam kan gevoerd worden. Uit- 

gezonderd aan den kop en laatsten ach- 

terlijfsring, kunnen zij aan elken ring 

voorkomen , evenwel nooit meer dan 

één paar. Deze ademopeningen heb- 

Ademopening aan het achterborststuk ben meestal een ovale gedaante en 

der Vleeschvlieg, ch, chitinerandrond- Jm omgeven door een dik chitinelijs- 

om de bromholte, kk, klepjes. tje. De binnenrand hiervan is geo 
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woonlijk bezet met haartjes of borsteltjes, die als ’t ware een zeeftoe- 

stel vormen, waardoor vreemde in de luckt zwevende deeltjes verhin- 

derd worden binnen in den ademhalingstoestel te geraken. Uiterst fraai 

zijn deze deelen aan de borstademopening van onze gewone brom- of 

vleeschvlieg (fig. 2); hier hebben zich de vertakte haren tot twee sier- 

lijke, driehoekige klepjes vereenigd, waaraan men alleen bij sterke 

vergrooting de kleine fijne openingen tusschen de haren zien kan. 

Aan de binnenzijde nu van deze ademopeningen ontspringen buizen, 

die de lucht verder door het lichaam zullen voeren en den naam dragen 

van luchtbuizen of tracheën. Gewoonlijk monden de uit de adem- 

openingen komende buizen spoedig in een langs elke zijde van het 

lichaam verloopenden hoofdstam , waaruit dan weêr andere stammen ont- 

springen, die, zich al fijner en fijner ver- 

Fig. 3. takkende, zich door het geheele lichaam 

verspreiden, ja zelfs tot in de holle ade- 

ren van de vleugels. Deze buizen (fig. 3) 

hebben een dubbelen wand, een buitensten 

dunnen vliezigen en een binnensten har- 

den, uit chitine bestaanden, waarin een 

spiraaldraad verloopt, waardoor de buis 

als ’t ware uitgespannen gehouden wordt. 

Vooral bij die insecten, die snel vliegen, 

zooals bijen en vliegen, zetten de adem- 

buizen op onderscheiden plaatsen zich 

uit tot groote blazen, die als luchtre- 

servoirs dienst doen en,‚ alvorens bet 

insect gaat vliegen, steeds volgepompt 

worden. Dat volpompen gaat gepaard 

met die eigenaardige bewegingen van kop 

en vleugels, die wij als knaap , met ‘het 

tellen van den meikever” bestempelden. 

Zóó kan de lucht, opgehoopt in die blaas- 

vormige ruimten dienen om de sterke 

stofwisseling gedurende de vlucht te onderhouden, terwijl zij tevens 

het soortelijk gewicht van het lichaam vermindert. 

„ Luchtbuis van een Insect, bij 

geringe vergrooting. 

Keeren wij thans tot ons eigeliĳjke onderwerp terug. 

Bij het onderzoek van de tonen der insecten, moet men beginnen 

met onderscheid te maken tusschen die, welke veroorzaakt worden 
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door de vleugels en die welke worden voortgebracht door eigene mu- 

ziektoestellen. Terwijl de trage vleugelslag van de fladderende vlinders 

niet in staat is een toon te doen ontstaan, laten de leden van het 

talrijke vliegen- en biĳjenheer alleen door de verbazend snelle bewe- 

ging hunner wiekjes eene groote verscheidenheid van tonen hooren. 

De hoogte dezer tonen is afhankelijk van de snelheid der vleugel- 

slagen en de grootte der vleugels, zoodat als de individu’s van dezelfde 

soort of de seksen in grootte verschillen, ook de vleugeltoon verschil- 

lend is. Zóó hebben de mannetjes van den aardhommel den vleugeltoon 

a!, terwijl hunne grootere wijfjes een geheel octaaf lager brommen. 

Ook zal hetzelfde individu, dat in normalen toestand zekeren toon voort- 

brengt, als het vermoeid is en dus minder vleugelslagen volbrengt, 

een lageren toon doen hooren. Dit verschil kan somtijds een kwart- 

toon bedragen. Op deze kleine uitzonderingen na geldt als algemeene 

regel dat de vleugeltoon van een en 't zelfde individu constant is. 

Zoo vindt men voor de Bromvlieg den vleugeltoon f!, en komt die van 

de Bij ongeveer met a! overeen. 

Terwijl de aldus voortgebrachte tonen als een bijkomend verschijnsel 

van de vlucht moeten beschouwd worden , hebben bovendien vele insecten 

toestellen, die bepaald ingericht zijn voor het voortbrengen van tonen. 

Deze berusten op hetzelfde beginsel als onze muziekinstrumenten en kun- 

nen evenals deze in twee groepen verdeeld worden: in striĳĳk- en 

blaasinstrumenten. Wij willen in de eerste plaats stil staan bij 

de strĳĳkinstrumenten, waar tonen worden voortgebracht door 

het langs elkaâr wrijven van uitwendige lichaamsdeelen. 

Wanneer wij een boktor, een dier kevers met verbazend lange voel- 

horens, in de hand nemen, dan brengt hij een eigenaardig zwak kras- 

send geluid voort en buigt daarbij den kop boven- en benedenwaarts. 

Achter den kop namelijk ligt het ringvormige, uiterst bewegelijke vóór- 

borststuk; daarin dringt het middenborststuk met zijn kegelvormig 

voorste gedeelte een eind weegs naar binnen. Op de bovenzijde van 

deze verlenging van het middenborststuk bevindt zich een ovaal plaatje, 

dat, oogenschijnlijk geheel glad, bij sterke vergrooting van uiterst fijne 

dwarse riggeltjes blijkt voorzien te zijn. Het geluid onstaat nu op die 

wijze dat het voorborststuk gedurende de op- en nedergaande be- 

wegingen met zijn scherpen achterrand over dat geribde plaatje heen- 

wrijft, evenals de scherpe kant van een mes over een vijl. Op eene 

enkele uitzondering na bezitten alle boktorren, tot de kleinste toe, 
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zulk een strijkinstrument, en toch zijn er ‚die , niettegenstaande wij hen 

dezelfde boven beschreven bewegingen zien maken, geen geluid voort- 

brengen. Beter ware het te zeggen: van wie wij geen geluid hooren; 

want zonder twijfel worden hier wel tonen voortgebracht, maar is 

het menschelijk gehoororgaan niet meer in staat die waar te nemen. 

Ons vermogen om tonen te hooren is niet onbegrensd; volgens het 

onderzoek van Prof. HerMHOLTZ komen gemiddeld slechts die tonen 

bij ons tot bewustzijn, die minstens 16 en hoogstens 38000 trillingen 

in de seconde hebben. Tonen, wier trillingsgetallen daar beneden of 

daar boven liggen, hooren wij evenmin als het oog de buiten het 

violet en het rood gelegen stralen van het spectrum waarneemt. Aan 

de buitengewone fijnheid der ribjes van het wrijfplaatje dier boktorren 

is het dus toe te schrijven, dat wij het daarmede gemaakte geluid niet 

waarnemen. Terwijl dan ook bij de 5 cM. lange Reuzenboktor de dikte 

van ieder riggeltje 0,014 mM. bedraagt, daalt deze bij de slechts 6 mM. 

lange Grammoptera ruficornis tot 0,0035 mM. 

Niet bij alle kevers, die geluid maken, is het muziekinstrument op 

dezelfde plaats gelegen. Neemt men b. v. een mestkever, een van die wel- 

bekende torren met hun gedrongen lichaam en glinsterende blauwe 

en groene metaalkleuren, van den grond op, dan laat deze, evenals de 

voorgaande, een scherp gekras hooren, waarbij evenwel niet de kop, 

maar het achterlijf snel ingetrokken en weder gestrekt wordt. Het blijkt 

dat hier het strijkinstrument aan de onderzijde van het lichaam gele- 

gen is en wel aan den wortel van het achterlijf. Reeds met het bloote 

oog, maar beter bij eenige vergrooting, ziet men dat de beide voor- 

Ste ringen van het achterlijf in het midden een weinig uitspringen, 

zoodat er als ’t ware een ribje gevormd wordt, welks oppervlakte 

bezaaid is met een groot aantal scherpe knobbeltjes. Met deze rasp 

nu strijkt het diertje bij het intrekken en uitstrekken van zijn achter- 

lijf langs een plaatje, dat aan het midden van den achterrand van 

het borststuk bevestigd is. Door de bovengenoemde bewegingen na te 

bootsen, kan men zelfs bij het doode dier, nog een zwak, ofschoon 

duidelijk hoorbaar geluid voortbrengen. Ofschoon er bovendien nog 

een paar getande lijsten aan de binnenzijde der heupen van het ach- 

terste pootenpaar voorkomen, geloof ik niet, dat deze , gelijk sommigen 

beweren, hierbij eene groote rol spelen. 

Waren de muzikale talenten der kevers tot hiertoe voor velen 

mijner lezers misschien een geheim gebleven, zeker is dat niet het 
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geval met die der Sprinkhanen en Krekels. Zoowel in de vrije 

natuur, als achter den haard binnen de muren der stad, hebben wij 

gelegenheid daarmede kennis te maken. Vestigen wij ’t eerst onzen blik 

op de Sprinkhanen. Eenigen dezer hebben een sabelvormigen eier- 

legger en lange dunne sprieten; dezen noemen wij Sabelsprinkha- 

nen; anderen missen dien eierlegger en hebben korte sprieten, deze 

dragen den naam van Veldsprinkhanen. Ook verschillen beide in 

levenswijze; terwijl de Sabelsprinkhanen zich meer in struiken en boo- 

men ophouden, leven de Veldsprinkhanen meer aan de oppervlakte 

van den grond. 

De sjirpende tonen, welke de Veldsprinkhanen op warme zomer- 

dagen van uit het gras laten hooren, worden volgens den grooten 

empirischen wijsgeer ARISTOTELES voort= 
Fig. 4. 

gebracht door de beweging hunner dijen. 

En hoe ook latere natuuronderzoekers 

getracht hebben hem te verbeteren, het 

blijkt dat hij goed gezien had. 

De dij der achterste ledematen (fig. 4) 

vertoont de gewone knodsvormige ge- 

daante. Zijne naar het lichaam gekeerde 

oppervlakte wordt rondom omzoomd 

Achterpoot van een Veldsprink- door een paar lijsten. De binneuste van 
vaan: KSrenobal ita, pr opa) deze lijsten is over een gedeelte zijner 

lengte bezet met sierlijke kleine tandjes, die eene lancetvormige ge- 

daante hebben, en ieder met hun ondereinde in eene komvormige ver- 

dieping vastzitten, zoodat zij een weinig veeren. (Fig. 5.) Het aantal’ 

His. s. dezer tandjes wisselt tusschen 

80 en 100, maar zij zijn uiterst 

klein, want hunne breedte be- 

draagt niet meer dan !/,, mM. 

Alleen in de nabijheid van 

het. heupgewricht, juist op dat 

gedeelte van de dij, dat met 

de dekvleugels in aanraking kan 
Pen gedeelte der getande lijst van denzelfden N nde k ji 5 

gebracht worden, is de lijst met 

tandjes bezet. Die dekvleugels 

zijn, gelijk wij vroeger zagen, van een groot aantal aderen doorsne- 

poot, bij honderdmalige vergrooting. 

den, en een van deze, de derde van onder, steekt boven de anderen 
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uit en is van een verheven kant voorzien, juist tegenover de dij. Wrijft 

nu het diertje met de getande lijst van de dij langs de ader van den 

dekvleugel, dan brengt het dezen laatsten in geluidgevende trillingen. 

Gewoonlijk strijkt het dier met beide dijen tegelijk en worden daarbij de 

dekvleugels een weinig opgelicht, wat op de helderheid van den toon 

niet zonder invloed is. Zoo hebben wij hier een volkomen vioolspeler 

voor ons;-de dij beantwoordt aan den strijkstok, terwijl de uitsprin- 

gende vleugelader de snaren der viool vertegenwoordigt en de dekvleu- 

gel als klankbodem dienst doet. Van melodie kan natuurlijk geen 

sprake zijn; ieder individu kan slechts tonen van eene bepaalde hoogte 

voortbrengen. Deze laatste is afhankelijk van de grootte en de dikte 

der dekvleugels en hunne aderen, die weder samenhangt met de grootte 

der individu’s; zoodat zij al naar mate van hun grootte als violisten 

of als bassisten in het insectenconcert fungeeren. 

Het kan ons dan ook niet verwonderen dat iemand als Prof. steBoLD 

in München, die zich langen tijd met het onderzoek van Sprinkhanen 

heeft bezig gehouden, de soorten kent aan haar gezang; naar mate 

dit hooger of lager is, langer of korter aanhoudt, weet hij op het ge- 

luid af, welke soort er gesjirpt heeft. 

Ofschoon men bij bijna alle Veldsprinkhanen dezelfde inrichting van 

den muziektoestel aantreft, is er toch één vorm, die een nog al op- 

merkelijke wijziging aanbiedt; het is die, welke bij de Hollandsche 

boeren aan de Kaap bekend staat onder den naam van Blaasop. 

Hier worden de dijen gestreken, niet langs de vleugels, maar langs 

een scherpe smalle lĳst, die aan beide zijden van het achterlijf ver- 

loopt. Bovendien is het geheele achterlijf door lucht uitgezet, als een 

groote doorzichtige blaas, waardoor de resonantie natuurlijk sterk ver- 

meerderd wordt, zoodat die diertjes een verbazend luid geraas kunnen 

maken, gelijk oog- of liever oorgetuigen ons mededeelen. 

Het welbekende eentonige gesjirp van onzen huiskrekel en van den 

veldkrekel wordt alleen door de dekvleugels voortgebracht. Gedurende 

het musiceeren worden deze voortdurend uitgeslagen en weêr dicht- 

geslagen, zoodat zij dan slechts met hun grondgedeelte met elkaâr in 

aanraking zijn. In de nabijheid hiervan ligt een dwarse ader, die aan 

de onderzijde sterk verdikt en met een groot aantal tandjes, met scherpe 

kanten, bezet is, waarmeG hij over een ader van den daaronder gele- 

gen vleugel heenstrijkt. Dientengevolge geraken beide dekvleugels in 

trillende beweging. 
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Het geluid voortgebracht door onzen huiskrekel is hooger dan dat 

van de veldkrekel, wijl het aantal tandjes aan de onderzijde van den 

sjirpader bij den eersten 200, bij den laatsten slechts 130 tot 140 be- 

draagt, en de vleugels dientengevolge in denzelfden tijd bij den huis- 

krekel meer trillingen volbrengen. 

Bij de Sabelsprinkhanen ligt het muziekinstrument mede aan de 

basis der dekvleugels, maar het is meer geacheveerd dan dat van de kre- 

kels; terwijl bij dezen afwisselend beide vleugels den dienst van strijkstok 

vervullen, is hier alleen de linkervleugel daartoe bestemd en is het steeds 

de rechtervleugel die aangestreken wordt. Deze bezit in de nabijheid 

van. zijn wortel een dun glasachtig doorschijnend vliesje, dat omgeven 

wordt door een dikke chitinelijst. Dit vliesje vormt de tamboerijn, die 

door de linker dekvleugel in trilling gebracht wordt, want deze bezit 

op dezelfde plaats aan de onderzijde een dikke ader, met tandjes bezet, 

waarmede hij over den verheven rand rondom het vliesje heenstrijkt 

telkenmale als de sprinkhaan zijn sjirpende tonen laat hooren. 

Ook onder de Vlinders zijn er eenigen ! die in het bezit van een strijk- 

instrument zijn. Degene onder hen die wel het meest de aandacht getrok- 

ken heeft, is de doodshoofd-uil, zoo genoemd naar de grillige teekening 

op de rugzijde van zijn borststuk. Had het bezit van deze zonderlinge 

livrei aan dien vlinder reeds iets geheimzinnigs verleend, nog meer 

was dat het geval, toen men tot de ontdekking kwam dat hij een pie- 

pend geluid maakt als men hem aanraakt. Geen wonder dat allerlei 

pogingen tot verklaring werden aangewend, waarbij vooral de zuigtong, 

die bij deze vlinders zoo bijzonder lang is, een groote rol speelde; ja, men 

meende zelfs een trommelvliesje er in gevonden te hebben, dat bij het 

uitpersen der lucht in trilling geraakte. Ríaumur toonde evenwel aan 

dat men hier niet met een blaas-, maar met een strijkinstrument te 

doen heeft. Evenals aan de monddeelen van alle insecten komen ook 

hier aan de basis van de zuigtong een paar gelede aanhangsels woor, 

de voelers. De binnenzijde dezer voelers is onbehaard, maar vertoont 

zich bij sterke vergrooting met een groot aantal fijne ribjes bezet, 

ongeveer als de wrijflijst der kevers. Telkenmale nu als deze langs den 

kant van de zuigtong gewreven worden, ontstaat de piepende toon. Men 

* Vanessa Jo en V. Urticae maken geluid door wrijving van een ader van de 

achtervleugels tegen een geribde ader der voorvleugels. Ook van Chelonia pudica 

Huprepia matronula, Setina e. a. weet men dat zij sjirpen. 



DE STEMWERKTUIGEN DER INSECTEN. 55 

treft bij onderscheidene avondvlinders eene dergelijke inrichting aan , 

zonder dat men een geluid van hen verneemt; misschien zijn, evenals 

bij de Boktorren, de daardoor voortgebrachte tonen te hoog of te laag, 

om door ons gehoord te worden. 

Eene scherpe tegenstelling te dien opzichte vormen de Ccaden, die 

luidruchtige zangers van het zuiden, die ofschoon zij geen waar strijk- 

instrument bezitten in den zin der boven geschetste, toch wat hun 

gezang betreft voor geen ander insect behoeven onder te doen. Hoe- 

zeer dit bij de ouden geliefd was en hoe hoog het stond aangeschreven 

moge blijken uit het volgende volksverhaal. Twee citherspelers , EUNOMOS 

en ARISTON, hadden een wedstrijd aangegaan, en, terwijl zij beurtelings 

de cither bespeelden en EuNoMmos juist de heerlijkste tonen aan zijn 

instrument ontlokte, sprong een snaar, zoodat hij zeker den prijs 

zoude verloren hebben; maar hij was een lieveling van de goden, en 

ziet, plotseling daalde een Cicade neêr op zijn luit en ging op de 

gesprongen snaar zitten en speelde 
Fig. 6. 

zóó voortreffelijk de rol er van, dat 

hij toch overwinnaar bleef. Minder 

gunstig is het oordeel onzer heden- 

daagsche reizigers over deze muziek, 

want de meesten noemen het een 

oorverdoovend en eentonig gekras. 

Hoe dit zij, over de wijze waarop 

het stand komt, is men het langen 

tijd niet minder oneens geweest. 

Aan de buikzijde van het achter- 

borststuk, onder het laatste pooten- 

paar, liggen een paar groote schub- 

ben, die met een gedeelte van hun 

rand aan de huid vastzitten. Licht 

men deze op, dan komen er twee 

ovale holten (fig. 6 sp) voor den dag, 

op den bodem waarvan een wit door- 
Achterlijf eener Cicade, gedeeltelijk En 

geopend; sp spiegel, s schub, 4 trom- schijnend vliesje (de spiegel) is uitge- 

melvlies, m spier. ___spannen. “Het schijnt,” zegt RÉAUMUR, 

‘dat de Cicade twee glazen venster- 

tjes heeft, “waardoor wij hem binnen in het lijf kunnen kijken.” 

Rechts en links van deze beide holten, aan de zijden van den eer- 
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sten achterlijfsring, is ook een schub (s) vastgehecht, waaronder eene 

blaasvormige uitzetting van de huid geborgen ligt, die uit een dun 

geplooid vlies bestaat, dat wij trommelvlies zullen noemen (5. Aan 

de binnenzijde van dit vlies is door tusschenkomst van een pees een 

krachtige spier (m) verbonden, die aan den buikwand ontspringt. Door 

de afwisselende samentrekkingen van deze spier, geraakt het veer- 

krachtige trommelvlies in trillende beweging, en op die wijze ontstaat 

het eentonige gezang der Cicaden. Zonder twijfel wordt door den bo- 

vengenoemden spiegel niet alleen, maar door het geheele grootendeels 

met lucht gevulde achterlijf, dat als een resoneerbodem dienst doet, 

het geluid aanmerkelijk versterkt. 

Ríúaumur is de eerste geweest, die het ontstaan van het geluid op 

deze wijze verklaard heeft, en het is uit de voor korten tijd door 

LEPORI en PAUL MAYER gedane proefnemingen gebleken, dat hij volko- 

men juist gezien had; want alleen wegneming van de trommelvliezen 

of doorsnijding der daaraan verbonden spier is in staat het gezang ge- 

heel te doen ophouden. LaNpors, die het ontstaan van het geluid op 

rekening bracht van de in de nabijheid des spiegels gelegen ademope- 

ningen, evenals bij de vliegen, heeft hierin zeker gedwaald, want 

afsluiting dezer openingen door middel van olie, bleek op het geluid 

zonder eenigen invloed te zijn. Het mag onze verwondering wekken 

dat men over dit vraagstuk zóó lang strijd gevoerd heeft, daar toch 

het trommelvlies alleen bij de mannetjes voorkomt en, gelijk lang be- 

kend was, ook deze alleen geluid voortbrengen. 

Hoe krachtig dit geluid zijn kan, blijkt uit de mededeeling van 

DARWIN, dat toen zij met de Beagle op een kwart mijl afstand van 

de kust van Brazilië voor anker lagen, zij toch het gezang der Cica- 

den aan boord nog duidelijk hooren konden. 

Staan wij thans nog eenige oogenblikken stil bij den tweeden vorm 

van stemwerktuigen der insecten, dien der Blaasinstrumenten !. 

Zij kunnen het best vergeleken worden met die soort windpijpen, die 

l Ik heb hier grootendeels de voorstelling gevolgd van den duitschen natuuronder- 

zoeker LANDOIS, die in eene uitvoerige verhandeling “ Die Ton- und Stimm-apparate der 

Insecten” getiteld, de uitkomsten van zijn nauwkeurig onderzoek heeft nedergelegd. 

Het zij evenwel vermeld, dat in den laatsten tijd twee fransche geleerden, JOUSSET DE 

BELESNE en PÉREZ, tegen sommige zijner beweringen zijn opgekomen en de trillingen van 

het borststuk en van het vlengelgewricht ín eenige gevallen als oorzaak van het geluid 

beschouwen. 
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die men “pijpen met tongwerk” noemt, waarbinnen de luchtko- 

lom in trilling gebracht wordt met behulp van een veerkrachtig plaatje 

of tongetje, waarlangs de uit de blaasbalg geperste lucht zich een weg 

moet banen. Aan de binnenzijde namelijk van die ademopeningen, 

waardoor, gelijk wij straks zagen, de luchtbuizen naar buiten uitmon- 

den, zijn kleine chitineblaadjes van verschillenden vorm en grootte aan- 

gebracht. Wordt nu bij de uitademing de verbruikte lucht naar buiten 

geperst, dan zullen die blaadjes in trilling geraken en zóó tonen 

voortbrengen, die nu soms nog door in de nabijheid gelegen resoneer- 

toestellen versterkt worden. En dat de lucht met kracht door de ope- 

ningen uitgeperst wordt, dat blijkt wel, als wij een vlieg, na haar van 

de bewegingsorganen beroofd te hebben, op den rug op eene gladde op- 

pervlakte b.v. een stuk glas leggen; al brommende schuift zij dan het 

liehaam alleen door de stootsgewijs uitgeperste lucht vooruit. 

Het eenvoudigst zijn deze blaastoestellen bij de zoogenaamde Gla- 

zenmakers of Waterjuffers, die schitterend gekleurde, bevallige dier- 

tjes, die door hun rustelooze beweging boven het golvend korenveld 

of het spiegelende watervlak, zooveel leven bijzetten aan onze velden 

en wateren. 

De aan het borststuk geplaatste ademopeningen zijn lang en smal, 

en terwijl de eene randhelft geheel glad is, is aan de tegenoverlig- 

gende zijde, op zeer bewegelijke wijze, een aanhangsel verbonden, dat 

eenigszins den vorm van een kam heeft. Tusschen de tanden daarvan is 

een fijn dun vlies los uitgespannen, zóó dat het tusschen ieder paar 

tanden een plooi vormt. Strijkt nu de uitgeperste luchtstroom langs 

dit gordijn, dan ontstaat een zacht geruisch, dat men niet moet ver- 

warren met het knetterende geluid gedurende de vlucht door de vleu- 

gels voortgebracht. | 

Krachtiger en meer bekend is de muziek van onze gewone Bro m- 

vlieg. Ook hier wordt de toon voortgebracht door de aan het borststuk 

voorkomende ademopeningen, welke daartoe op de volgende wijze zijn in- 

gericht. Alvorens de buisvormige trachee uitmondt in de ademope- 

ning zet zij zich uit tot een halfbolle blaas, die wij met den naam van 

bromholte zullen bestempelen. Deze blaas, wier rand zeer plooibaar 

is, wordt uitgespannen gehouden door een langwerpig ovalen ring, die 

aan het eene uiteinde zeer sterk en dik, aan het andere zeer dun en teêr 

is. Wij kunnen hem het best vergelijken met een stalen veer, waarvan 

de uiteinden naar elkaâr toegebogen zijn en daar slechts zwak met 
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elkaâr verbonden worden gehouden, zoodat hij, wanneer wij hem uit 

de bromholte uitlichten, oogenblikkelijk, tengevolge zijner veerkracht 

aan de eene pool uitéén scheurt. Aan de 

Fig. 7. binnenzijde van dezen ring is ter weêrs- 

mo mm zijde een blaadje (b) verbonden, die dus 

als gordijntjes in de bromholte hangen. 

Tusschen de binnenste randen van deze 

blijft er een spleetvormige ruimte open, 

zoodat, als de lucht uit de tracheën door 

de bromholte naar buiten geperst wordt, 

zij door die spleet passeeren moet. Na- 

tuurlijk zullen de blaadjes daarbij in 

trilling geraken en op die wijze tonen 

ontstaan, evenals in ons strottenhoofd, 

Bovendien zijn deze stembanden, als ik 

hen zóó noemen mag, eenigszins voor 

OE spanning vatbaar. Want aan het dikkere 
Bromring in de bromholte der pe 8 

vleeschvlieg; br ring, b stemblaad- einde van den bromring zijn twee spier- 
jes, m spier. bundels (m) verbonden, die, wanneer 

zij zich samentrekken, de beide helften 

van den ring en daarmede de stemblaadjes een weinig tot elkaâr doen 

naderen en op die wijze de stemspleet vernauwen. Ontspannen zich 

dan die spieren, dan neemt de ring, tengevolge zijner elasticiteit, 

weder zijn vroegeren vorm aan. 

Somtijds, zooals bij het geslacht Eristalis, zijn niet twee, maar een 

vijf-en-twintigtal stemblaadjes voorhanden. (Fig. 8). Zij liggen dicht 

naast elkaâr als de latten eener jalousie en zijn min of meer buisvor- 

mig opgerold, zoodat zij eenigszins op kleine orgelpijpjes gelijken. Tot 

versterking der dus voortgebrachte tonen schijnen de steeds in de 

nabijheid der achterste bromtoestellen gelegen kolfjes (%), die de plaats 

van de achterste vleugels bij de vliegen innemen, bij te dragen. leder 

kolfje staat namelijk met zijn verdikt ondereinde, door middel van een 

hefboom (h), met den buitenkant des bromrings (br) in verband, zoo- 

dat, als het in trilling geraakt, zijne bewegingen aan den hef boom 

worden medegedeeld en hierdoor op den bromring overgebracht. Wer- 

kelijk heeft dan ook, zooals de proefneming ons leert, het wegnemen 

der kolfjes op het geluid een verzwakkenden invloed. 

De tonen door Blaasinstrumenten voortgebracht, verschillen 
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van die der Striĳjkinstrumenten vooral daarin, dat men er eene 

zekere melodie in kan herkennen. Anthidium manicatum, eene wilde bij- 
nI af 

soort, bromt b. v. ec” ús 
Fig 8. 

d" €” f” op de meest ver- 

schillende wijzen door elkaâr 

terwijl onze bromvlieg dis’ 

d’ ce“ laat hooren. Dit vermo- 

gen is van verschillende oor- 

zaken afhankelijk. Zoo zal de 

spanningstoestand van den 

bromring, die, gelijk wij za- 

gen, door daaraan verbonden 

spieren kan gewijzigd wor- 

den , van invloed zijn, evenals 

het vel van een trommel to- 

nen van verschillende hoogte 

voortbrengt, al naar mate het 

meer of minder gespannen is. 

Ook het grooter of kleiner 

aantal stemblaadjes, dat, b. v. 

bij Zristalis, in trilling ge- 

raakt, de afmetingen der 

stemwerktuigen, die gewoon- 
lijk bij de mannetjes geringer 
zijn dan bij de wijfjes enz., 

zullen daartoe medewerken. 
Stemwerktuig aan het achterborststuk van een 

staande vlieg (Eristalis tenax), sb. stemblaad- 

jes, br. bromring, A. hefboom, k. kolfje. 

Vragen wij nu ten slotte 

waartoe al dat gepiep en ge- 

sjirp en gebrom en gegons 

dient, dan kunnen wij ten minste voor sommige gevallen daarop met 

tamelijke zekerheid een antwoord geven. 

Het zal den lezer niet onbekend zijn, dat één of meermalen in den 

zomer de bijenkorf door een gedeelte harer bevolking verlaten wordt, 

een verschijnsel dat men met den naam van “zwermen” bestempelt. 

Zulk een zwerm bestaat uit eene koningin en een aantal werkbijen, 

die te zamen elders eene nieuwe kolonie zullen stichten. Alvorens nu 

deze zwerm de oude woning verlaat, neemt men in de korf een 

eigenaardig geluid waar, dat ongeveer klinkt als tuut tuut en af- 
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komstig is uit eene cel, waaruit een jonge koningin zal geboren worden. 

Zoodra de oude koningin dit geluid verneemt , wordt zij onrustig, loopt 

in de korf heen en weêr en beantwoordt met dezelfde tonen de stem 

harer mededingster. Wee! zoo deze het wagen durfde uit haar kerker 

voor den dag te komen: zij zou het met haar leven boeten. Maar de 

aanstaande alleenheerscheres wacht totdat hare uitdaging niet meer beant- 

woord wordt, en eerst als de oude koningin de woning heeft verlaten, 

komt zij uit haar cel te voorschijn en neemt bezit van den thans ledig- 

staanden troon. Hier hebben wij een sprekend voorbeeld, hoe twee 

individu’s van hun stem gebruik maken om elkaâr te waarschuwen 

voor hunne tegenwoordigheid; daarentegen zijn er een aantal anderen , 

die juist het tegenovergestelde doen en door de stem elkaâr op hun 

tegenwoordigheid trachten opmerkzaam te maken. 

Dit is het geval bĳ al die insecten, zooals krekels, sprinkhanen , 

cicaden, waar alleen de mannetjes geluid maken, met het kennelijke 

doel om daardoor de aandacht hunner vrouwelijke soortgenooten op 

zich te vestigen. Wie onze veldkrekel ’s avonds aan den ingang van 

zijn hol ziet zitten sjirpen, twijfelt evenmin aan de bedoeling daarvan , 

als ‘aan die van de muzikale ovatie gebracht onder het balcon eener 

spaansche schoone. Kan er ten opzichte. van deze soorten geen twijfel 

bestaan, dut zij zich van hunnen stem als loktoon bedienen, minder 

gemakkelijk is het de bedoeling daarvan te raden bij die vormen, 

waar de beide seksen geluid voortbrengen; toch trachten voorzeker 

ook deze door hunne stem zekere gemoedsaandoeningen uit te drukken, 

zij ’t al niet van liefde, dan ten minste van toorn of smart. Als men 

een Vanessa-vlinder gedurende den winterslaap uit haren schuilhoek 

opjaagt, laat zij een gesjirp hooren en herhaalt dit telkenmale als zij 

weder lastig gevallen wordt. Hetzelfde neemt men waar, gelijk wij 

boven zagen, bij verscheidene kevers, wanneer zij aangegrepen worden. 

Zonder twijfel heeft in deze gevallen het geluid meer de beteekenis 

van een soort van noodgeschrei, gelijk ook hoogere dieren laten hoo- 

ren , als gevaar hen dreigt. 
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Ík wensch in weinige bladzijden het een en ander mede te deelen over 

hetgeen men weet van de oudste geschiedenis, de antiquiteiten om 

zoo te zeggen, van eenige der voornaamste huisdieren. Ik zal dat doen 

naar aanleiding van wat W. HOUGHTON daarvan iu een kort geleden door 

hem uitgegeven boek: Gleanings from the Natural History of the Ancients 

heeft bijeenverzameld, zonder mij echter altijd aan het door hem me- 

degedeelde te houden. 

Rundvee. — Op de Egyptische en Assyrische monumenten staan ver- 

schillende rassen van tamme runderen afgebeeld. De Egyptische beeld- 

houwwerken vertoonen ons daar drie van: een langhoornig, een kort- 

hoornig en een gebult ras. De twee eerste zijn, meent HOUGHTON, varieteiten 

van denzelfden stam als ons gewoon europeesch rund (Bos taurus). Heden 

ten dage neemt men vrij algemeen aan, dat ons gewoon rund afstamt 

van het door de Romeinen in Germanië gevonden wild rund, den Oer-os 

(Bos primigenius), waarvan het thans nog alleen in Schotland in parken 

gehouden wit schotsche rund een nog half wilde afstammeling zou zijn, 

terwijl eenige in Zwitserland, Tyrol en Zuid-Duitschland levende berg- 

rassen deels van Bos brachyceros of longifrons, deels van B. frontosus, 

waarvan de overblijfselen in de zwitsersche paalwoningen, maar ook 

4 
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in de scandinavische venen gevonden zijn, zouden afstammen. ScHLmGEL 

vindt het natuurlijker het europeesche rund, althans ons gewoon rund, 

van den Gayal (Bos frontalis, B. sylhetanus) afteleiden. Ik voor mij 

geloof dat men verkeerd doet een algemeen verspreid huisdier te willen 

afleiden van ééne enkele der daarop gelijkende plaatselijke wilde soorter of 

rassen, en dat, wat in het bijzonder het gewone rundvee aangaat, dit 

afstamt van een aantal met elkander na verwante, maar in minder 

wezenlijke bijzonderheden van elkander verschillende soorten of rassen, 

die in Midden-Europa en Midden-Azië hebben geleefd. — Wat nu de 

egyptische lang- en korthoornige runderen aangaat, zoo is het niet 

waarschijnlijk dat deze van denzelfden stam afkomstig zijn als de ge- 

wone europeesche runderen. Eerder zou men denken dat zij varieteiten 

zijn van den Zebu (Bos indicus), waartoe zonder twijfel het egyptische 

gebulte ras behoort; bun kop toch herinnert, gelijk HARTMANN opmerkt, 

aan dien van het op het vastland van Indië en op de oostkust van 

Afrika algemeen verspreiden Zebu. Zie den kop in fig. 1. 

Op de monumenten van Thebe vindt men nog een andere runder- 

soort afgebeeld, dat een wagen trekt, waarin eene Ethiopische vorstin 

is gezeten. Die runderen zijn zwart en wit bont, laag op de pooten, 

met kleine, bijna overal even dikke, loshangende en langs de wangen 

bengelende hoornen. Dit is zonder twijfel een ras, dat door cultuur, 

en wel door het laten paren van dieren, die toevallig die bijzondere 

gesteldheid der hoornen aanboden, op kunstmatige wijze ontstaan en 

in stand gehouden is. 

Het gebulte ras wordt thans 

in Egypte niet meer gevonden, 

en evenmin het langhoornige. 

Beide vindt men echter in Abes- 

sinië terug. Het eerstgenoemde 

vindt men afgebeeld op de monu- 

menten der zeventiende dynastie. 

Het rund der assyrische mo- 

numenten (fig. 1.) is een krach- 

tiger, sterker gebouwd ras dan 

Eig..l. 

dat der Egyptenaren, en biedt 

slechts één enkelen typus aan, 

ofschoon de hoornen in lengte 

zeer verschillen. Op de schoft 
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vertoont zich eene aanduiding van een bult. Mijns oordeels zijn zij af- 

komstig geweest van een stam, die veel meer verwant was aan Bos 

primigenius dan het egyptische rund, dus waarschijnlijk met een aan 

den Oer-os verwant midden-aziatisch rund, wellicht het zeer lang- 

hoornige aziatische en oost-europeesche steppenrund. 

Rundvee vormde een aanmerkelijk deel van den buit, dien de Assyriërs 

in hunne oorlogen met andere volken opdeden, en rundvleesch moet 

door hen in groote hoeveelheden gebruikt zijn geworden. Voorstellingen 

van het slachten van runderen en schapen, en afbeeldingen van ver- 

schillende vleeschstukken : ribstukken, bouten enz. , zijn vrij menigvuldig. 

Runderen werden ook veel gebezigd bij het landbouwbedrijf, zooals 

om er mede te ploegen, te dorschen, het gezaaide graan in den grond 

te treden, karren te trekken enz. Het paard werd meer tot de jacht 

en den oorlog gebruikt. De oude Accadiërs schijnen hun rundvee uit 

Phenicië en de streek tusschen Syrië en den Euphraat te hebben ont- 

vangen. Zij waren gewoon hunne huisdieren te benoemen naar de streken 

waaruit zij die ’t eerst gekregen hadden, en noemden alzoo hun rund 

gut en khan. Het eerste wijst op de streek, Gut of Gutirom genaamd, 

tusschen Syrië en den Euphraat, terwijl Khan waarschijnlijk Akaru is, 

nl. ‘het westen”, dat is Phenicië. Hen oud accadisch landbouwboek 

geeft staaltjes van de korte gezangen, waarmede de akkerman onder 

het ploegen zijn werk trachtte te veraangenamen, evenals heden ten 

dage de boerenwerklieden dat door fluiten doen. Saycr geeft daarvan 

de volgende voorbeelden. 

1. “Gij legt u neder voor de ossen, als zij allen in het koorn gaan.” — 

Ik moet bekennen de beteekenis hiervan niet te vatten. 

2. “De knieën gaan voorwaarts, de voeten rusten niet; gij hebt niets 

van u zelven, dien mij daarom met uwen arbeid.” 

8. ‘“Vaars, word onder het juk gebracht met de koe; de ploegstaart 

is sterk, het kouter snijdt diep in: licht het op, licht het op.” 

De oude Romeinen schonken veel aandacht aan hun rundvee, dat 

zij in twee klassen verdeelden ; de eene werd bij kuis gehouden om bij 

den landbouw te gebruiken, — de andere werd verder van huis ge- 

weid door herders, in den zomer in boschrijke streken, des winters 

in de lagere en warmere streken nabij de zeekust. Aan den os, die een 

dag geploegd had, werd veel zorg besteed; hij moest worden afgewreven , 

gemasseerd enz.; hem moest wijn in den bek worden gegoten; hij mocht 

niet worden gestald voor het zweeten en blazen had opgehouden; hij 
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kreeg eerst weinig voedsel en bij gedeelten, moest dan drinken, en ont- 

ving nu eerst de volle maat te eten enz. (COLUMELLA. De re rustica II, 8). 

Wij kunnen ons eenig denkbeeld vormen van het romeinsche rund- 

vee ten tijde van VARRO, COLUMELLA en andere latijnsche schrijvers over 

den landbouw kort voor onze jaartelling, uit de hoedanigheden, die het 

volgens die schrijvers moest bezitten. De optelling van die hoedanig- 

heden, die COLUMELLA geeft, is, gelijk hij zelf mededeelt, ontleend aan 

den Karthager mAGo. De leeftijd van MAGo is onzeker; al wat wij van 

hem weten is, dat hij lijvige boekdeelen over den landbouw geschreven 

heeft in de Punische taal, en dat hij zeer dikwijls, en altijd met lof, 

door latijnsche schrijvers wordt vermeld, zoodat hij als eene erkende 

autoriteit gold. Men zegt dat zijn werk begint met dezen raad: dat, 

zoo iemand van zins is werkelijk landbouw te drijven, hij terstond 

zijn huis in de stad moet verkoopen en voor goed op het land moet 

gaan wonen; — een raad, waarvan de beteekenis: dat de landbouwer, 

wil hij slagen, geheel landbouwer moet worden en voor goed van het 

verblijf, ook het tijdelijke, in de stad en van de steedsche bezig- 

heden en genietingen afstand moet doen, nog steeds waar en der be- 

hartiging waardig is. Maco's vermaardheid bij de Romeinen was zoo 

groot, dat toen Karthago werd verwoest en de daar aanwezige boeken 

verstrooid, bevolen werd de werken van MAGO te verzamelen en in 

het Latijn overtezetten. Er zijn van die werken fragmenten overge- 

bleven, onder anderen de volgende beschrijving van de vereischten 

van een goeden werk-os: “Men moet uitkiezen een jongen, vierkant 

gebouwden os, met krachtige ledematen, hoog opstaande, sterke, 

zwarte hoornen, een breed en van kroeze haren voorzien voorhoofd; 

ruige ooren, zwarte oogen en lippen, opwaarts gekeerde en wijde neus- 

gaten, een langen en gespierden hals, de kossem of halskwab groot 

en bijna tot de knieën reikende, de borst en de schouders breed, de 

buik groot en gevuld, breede zijden en lendenen, den rug recht en 

gelijk, of zeer licht ingebogen, de heupen rond, de pooten stevig en 

recht, maar eerder kort dan lang, de knieën matig ontwikkeld, de 

hoeven groot, de staart lang en harig, het haar van het geheele 

lichaam dik en kort, de kleur rood of roodbruin en het gansche lijf 

zacht op het gevoel.” (corumerza IV, 1.) 

Volgens varRro is zwart rundvee het sterkst, — dan komt het 

roode, vervolgens het roodbonte en eindelijk het witte, dat minder 

sterk en meer gevoelig geacht wordt. 
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HoveuroN meent in deze beschrijving eene reden te vinden om te 

gelooven dat het karthaagsch en romeinsch rund afkomstig was van 

Bos primigenius. Zeker zal het, althans het italische rund, zijn oor- 

sprong hebben ontleend aan een ras, dat aan den eigenliĳĳken B. primi- 

_ genius verwant was. Dat het niet afkomstig was van Bos frontosus 

(B. brachyeeros), een klein, niet zeer sterk en korthoornig ras, ter- 

wijl het romeinsche rund een groot, krachtig gebouwd en vrij lang- 

hoornig slag is geweest, gelooven wij met HOUGHTON. 

Overigens werd bij de Romeinen het rundvee van Umbria, vooral 

dat, + welk bij de heldere stroomen en in de welige weiden van den Cli- 

tumnus werd gehouden, als het schoonste ras van [talië beschouwd, — 

naar alle waarschijnlijkheid als slachtvee, daar dat ras, althans te oor- 

deelen naar de kleur, die wit was, niet de eigenschappen van uitste- 

kend werkvee bezat. Het umbrische rund werd wegens zijne schoonheid 

en fraaie evenredigheden veel gekozen tot offerdier bij groote feeste- 

lijke gelegenheden. Daarentegen werd het rundvee van Etrurië en La- 

tium aanbevolen voor den veldarbeid. 

Schapen en geiten. — Het gewone schaap, dat op de assyrische mo- 

numenten is afgebeeld, heeft vrij lange gekromde hoornen, die soms 

aan de punt opwaarts gebogen zijn. Die varieteit is dezelfde welke nog 

in Palestina en op de vlakten van Belkah gevonden wordt, namelijk 

Ovis aries appendiculata, wit van lijf, bruin van kop en hals, met 

een matig langen staart, die aan het einde een dun aanhangsel bezit. 

Er is ook het vetstaart-schaap, dat mede in Palestina gevonden 

wordt. Deze vetstaart maakte bij de oude Israëlieten een deel uit van 

het vredeoffer als vuuroffer ter eere des Heeren, nl. ‘al het vet, te 

weten de geheele staart, dien men dicht bij den ruggraat zal weg- 

nemen, enz.” (Levit. III, 9). Dit vetstaartschaap is hét gewone schaap 

van het Oosten, — de Ovis orientalis van Luporr, die het dier in zijne 

Historia Aethiopiae afgebeeld heeft, den langen vetten staart op een 

wagentje achter zich sleepend. 

Deze verscheidenheid was aan HERODOTUS en ARISTOTELES bekend. 

De laatste spreekt van syrische schapen met breede, een elleboog lange 

staarten, en HERODOTUS spreekt van dergelijke schapen in Arabië. 

De geschiedenis van schapen, die hun staart in een wagentje sleepen 

eerst door meroporus vermeld (III, 113), herhaald door LEO AFRICANUS 
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in de 15de eeuw, en nogmaals door LuporF in de 17de, is somtijds be- 

spottelijk gemaakt als een reizigerssprookje; maar hier had de oude 

Halicarnassiër, evenals in een aantal andere zaken, gelijk, en zijne 

Fig. 2. p 

SN ee A 
ER ZD 

eritiei ongelijk. “De noodzakelijkheid van wagentjes voor de schapen, 

vermeld door HERODOTUS, LUDOLPHUS en andere schrijvers,’ — zegt 

Dr. russeLL in zijne History of Aleppo, — “bestaat inderdaad. Ik heb 

eenige zulke schapen, die uit Egypte waren gebracht en als zeldzaam- 

heden werden gehouden, te Aleppo gezien, en zij kwamen volmaakt 

‚met de afbeelding van LupoLPHUS overeen” (II, pag. 149). In Palestina 

gebruikt men het staartvet voor smeer, lampen en om te koken; de 

Arabieren braden het in sneden en achten het eene lekkernij, maar 

het smaakt bijna als gebraden talk. 

VARRO en COLUMELLA geven ons eenige aanwijzingen omtrent de scha- 

pen der oude Romeinen. Bij het kiezen van een ram was het een 

noodzakelijk vereischte dat de wol eenvormig van kleur was, ’t zij 

wit, zwart of roodachtig; maar hetzelfde dier mocht nooit meer dan 

ééne kleur vertoonen. De tong en het gehemelte mochten niet donker 

gevlekt zijn. Een ram moest groot zijn, met een goed met wol over- 

dekten buik, de staart lang en dik in de wol, het voorhoofd breed, de 

hoornen binnenwaarts gekromd. Maar het was beter de hoornen weg te 

nemen, in welk geval de dieren onschadelijk werden, ‘tgeen niet het 

geval is, wanneer de hoornen recht op staan en zich naar buiten strek- 

ken. De Romeinen verdeelden hunne schapen, evenals hun rundvee, 

in twee klassen; de eene werd te huis gevoed, de andere gehouden 

in weiden die van de woning verwijderd lagen. Er was nog eene an- 

dere verdeeling, te weten in schapen, wier wol beschut werd door dek- 

kleeden, en in andere bij wie dit niet het geval was. De eersten 



DE HUISDIEREN BI DE OUDEN. 67 

werden met de uiterste zorg behandeld, sterk gevoed en zeer zin- 

delijk gehouden in met steenen geplaveide stallen. Wanneer men aan 

die schapen vergunde in het veld te gaan, dan werden struiken en 

doornen zorgvuldig vermeden, opdat de wol niet beschadigd of de 

dekkleeden afgerukt werden; in warm weder werd het dekkleed dik- 

wijls verwijderd en de vacht gekamd en gewasschen met wijn en olie. 

De schapen, die ver van huis werden geweid, werden des zomers naar 

de heuvels van centraal Italië gedreven, maar des winters naar de 

lagere en warmer kuststreken gebracht. Deze kudden waren dikwijls zeer 

talrijk en bestonden soms uit 15000 schapen; zij werden gehoed door 

herders naar evenredigheid van één op circa honderd schapen. In oude 

tijden werd de wol uit de huid gerukt; van daar de latijnsche bena- 

ming wvellus voor vacht, van het werkwoord vello, ik ruk af of uit. 

Deze gewoonte werd later vervangen door het scheeren (tonsura), doch 

bleef hier en daar nog bestaan, zelfs nog in den tijd van PLINIUS. 

_ Welke ook de oorspronkelijke stam van de tamme schapen is, — 

en naar alle waarschijnlijkheid zal die verschillend zijn geweest naar 

mate der verschillende landen, — zoo is het zeker dat zij reeds in 

voorhistorische tijden getemd zijn geworden, daar hunne overblijfse- 

len gevonden zijn in de zwitsersche paalwoningen, tegelijk met die 

van andere huisdieren, zooals van de geit, den hond en het paard. 

Dit ras wordt gezegd klein en rank te zijn geweest, met hoornen 

welke op die der geïten geleken, en verschillend van al de tot dusver 

bekende schapenrassen. 

Men gelooft vrij algemeen dat de Paseng (Capra aegagrus) ook Bezoar- 

geit genaamd, eene wilde geìtsoort, die in geheel klein-Azië en Perzië 

voorkomt en zich zelfs tot Scinde uitstrekt, de stamvader is van de 

gewone geit. Het tamme ras van Assyrië wordt afgebeeld met zeer 

lange hoornen en middelmatig groote ooren. De hoog uitstekende 

hoorn wordt aangeduid in den accadischen naam van een geit: sik-kos, 

dat is ‘“hoorn-opheffende’",. De Assyriërs gebruikten het vleesch van 

de geïten, vooral van jonge dieren, als voedsel, en de melk werd ge- 

dronken. De huiden werden gebezigd als flesschen om water en andere 

vochten te bewaren, zooals nog heden ten dage in het Oosten ; met lucht 

opgeblazen en een aantal er van aaneengebonden, dienden zij tot vlotten, 

en eene enkele tot hulp bij het zwemmen. Op de monumenten ziet men 

assyrische visschers, elk op een opgeblazen huid in het water rijden- 

den, met vischlijnen en hoeken, en visschen rondom hen zwemmende. 
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In zekere gedeelten van Egypte, zooals in het Mendesisch district, 

was de geit heilig en werden zelfs de geitenherders geacht, niettegen- 

staande den afkeer met welken de Egyptenaren elke soort van schaap- 

herders beschouwden. Maar in eenige gedeelten van Opper-Egypte werd 

de geit geofferd. De Egyptenaren maakten gebruik van geiten bij den 

landbouw, om het gezaaide graan in den grond te treden, waartoe ge- 

heele kudden over de akkers werden gedreven. Gelijk wij zagen, ge- 

bruikte men daartoe ook runderen, maar bovendien ook varkens en ezels. 

In Palestina is de groot-oorige geit (Capra mambrica), met dikke 

gekromde hoornen en buitengewoon ontwikkelde hangende ooren, een 

van de verschillende daar te vinden rassen. Deze soort is het misschien, 

waaraan de profeet Amos, zelf een herder, dacht bij deze woorden: 

‘“<Hvenals een herder twee pooten of een stuk van een oor uit den 

muil van den leeuw redt.” (III, 12.) 

De oude Romeinen verdeelden alweder hunne geïten in twee klas- 

sen, die met fijn haar en afgezaagde hoornen, en de grof harige, wier 

hoornen men liet groeien. Een goede bok moest, volgens COLUMELIA, 

de volgende eigenschappen bezitten. Hij moest beneden de onderkaak 

aan den hals twee kleine wratten (wverruculae) hebben hangen, en moest 

hebben een groot lichaam, dikke pooten, een vollen en korten hals, 

slappe en groote ooren, een kleinen, maar dikken kop en zeer lang 

glanzend haar. Naar deze beschrijving zou hun ras geleken hebben op 

dat der boven vermelde langoorige syrische geit. De Romeinen waren 

gewoon het haar der geïten af te plukken of te scheren; over het 

algemeen verschilde de wijze waarop zij de geiten behandelden, weinig » 

van die der schapen. 

In zekere gedeelten van Engeland bestaat er onder de landlieden 

een geloof, dat de geïten bij uitstek gezonde dieren zijn, en dat de 

reuk, dien zij verspreiden, heilzaam is voor rundvee, paarden en andere 

dieren; gevolgeliĳk ziet men niet zelden een of twee geïten met de 

koeien in het land weiden en deze vergezellen, wanneer zij naar huis 

worden gedreven om te worden gemolken. Of deze meening ook hier 

en daar bij onze landlieden heerscht, weet ik niet; zeker is het dat 

men, vroeger, geloof ik, meer dan nu, dikwijls een bok of geit in een 

paardenstal ziet, en dat de schapen die in Drenthe op de heide weiden, 

veelal van eenige geïten vergezeld zijn. Doch het eerste geschiedt, of 

geschiedde, naar ik meen, meer omdat men dacht door de aanwezig- 

heid van den bok de nachtmerrie van de paarden te weren; en de gei- 
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ten in Drenthe behooren meest aan arme lieden, die ze om de melk 

er op na houden. Hoe dit zij, opmerkenswaardig is het dat bij de 

Romeinen juist het tegenovergestelde gevoelen heerschte: men geloofde 

dat geïten nooit geheel vrij van koorts waren of van vatbaarheid om 

die te krijgen, en daarom zegt vARRO in zijne aanwijzingen om geiten 

te bekomen: “geen verstandig man verwacht gezonde geiten te zullen 

koopen, want zij zijn nooit zonder koorts; wanneer gij ze dus koopen 

wilt, moet gij een koop trachten te sluiten met weinige woorden, als 

deze: Zijn deze geïten op het oogenblik gezond? Drinken zij? Kunt gij 

zeggen dat zij thans wel zijn? Kunt gij er tot op dit oogenblik voor 

instaan?” — Dit vreemde begrip schijnt mij toe berust te hebben op de 

levendigheid, ongedurigheid en schutterigheid, die aan de geiten, in 

tegenoverstelling van de koeien en schapen, eigen is. 

Kameelen. — Met deze besluiten wij ons overzicht van de herkau- 

wende huisdieren bij de ouden. Van de twee soorten van kameelen : den 

eenbultigen arabischen (Camelus dromedarius) en den tweebultigen of 

baktrischen (C. bactrianus), was de eerstgemelde soort bij de ouden 

algemeen bekend, ofschoon men op de assyrische monumenten beiden 

ziet afgebeeld. De arabische kameel wordt vaak in het Oude Testa- 

ment vermeld, maar, vreemd genoeg, hij is nergens op de egyptische 

monumenten afgebeeld, ofschoon wij daarom nog niet het recht hebben 

te zeggen, dat hij aan de Egyptenaren onbekend was, want het is nooit 

veilig om veel te bouwen op negatieve grondslagen. * 

Arabië schijnt de oorspronkelijke woonplaats van den eenbultigen 

kameel te zijn, althans voor zoo ver wij in staat zijn in de geschie- 

denis terug te gaan. De accadische naam van den kameel beteekent 

“lastdier van de zee”, dat is, de Perzische golf. De hebreeuwsch-se- 

mitische benaming is gâmál, zeer waarschijnlijk afgeleid van den ara- 

bischen wortel hamal, “een lastdrager”, waarvan jamal, een kameel. 

Het semitische woord is met het dier zelf in de talen van westelijk 

Europa overgegaan en heeft zich in zuid-oostelijke richting tot Hin- 

dostan verbreid, waar het voorkomt onder den sanskritischen vorm 

van kraméla, een woord dat, gelijk MAX MÜLLER aan HOUGHTON be- 

l Of goveuHron recht heeft te zeggen dat de kameel nergens op de egyptische mo- 

numenten voorkomt, weet ik niet; het staat mij voor afbeeldingen van zulke monu- 

menten te hebben gezien, met den kameel er op. Hoe dit zij, het schijnt zeker te zijn, 

dat in het overige Noord-Afrika, waar nu kameelen meuigvuldig zijn, deze dieren niet 

in gebruik noch bekend zijn geweest voor de overheersching door de Arabieren. 
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richtte, eerst laat in het Sanskrit voorkomt, en gevormd werd in navol- 

ging van de semitische benaming van kameel, en kunstmatig ver- 

band gebracht met het sanskritische woord kram, stappen. Alles wijst 

dus op Arabië als het oorspronkelijk vaderland van den kameel of 

dromedaris. Een fossile soort (Camelus sivalensis) werd eenige jarem ge- 

leden door FALCONER en P. CANTLEY in de tertiaire miocene-lagen van 

de Sevalik-heuvels in Hindostan ontdekt, en later ook in Egypte door 

HORNER en NEWBOLD in een diluvium. Te oordeelen naar de overblijf- 

selen van den schedel, de kaken en tanden, moet dit dier, veel grooter 

dan de thans bestaande soort, evenwel met den tegenwoordigen arabischen 

kameel zeer na verwant, en misschien de voorvader er van zijn geweest. 

In de assyrische berichten worden kameelen zeer dikwijls genoemd. 

In het verslag van “de expeditie van ASSUR-BANIPAL tegen een zekeren 

arabischen vorst zegt de assyrische koning, dat hij zooveel ‘“kamee- 

len als schapen”, dus eene verbazende menigte, als buit bekwam en 

aan het volk uitdeelde. Hun getal was zoo groot, dat na een veld- 

slag een kameel kon worden gekocht voor een halven zilveren shekel. 

De kameel is, en was sedert onheugelijke tijden, het onderwerp van 

ettelijke spreekwoordelijke uitdrukkingen bij de oostersche volken. 

Veel voorbeelden kunnen daarvan gegeven worden; een der bekendste 

is de uitspraak van Jrzus: “Het is lichter voor een kameel om te 

gaan door het oog van eene naald, dan voor een rijk man om in te 

gaan in het koninkrijk van God.” Het is zeer zeker dat het Grieksche 

woord Kdápnhos een kameel beteekent, en niets dan een kameel. Men 

heeft gezegd dat men lezen moest Kágtos, een kabeltouw, in plaats 

van Kóépnhos, en dat in dit geval de metaphoor van een kabeltouw 

en het oog van een naald juist is, terwijl het denkbeeld van een ka- 

meel, die door het oog van een naald gaat, een verkeerde metaphoor 

is. Ongelukkig is er geen zoodanig Grieksch woord als Kéuthos, een 

kabel. De eenige autoriteiten voor het bestaan van dat woord zijn de 

scholiasten op de “Wespen” van ARISTOPHANES (1035) en surpas, die 

geen gezag hebben. Hene andere opheldering bestaat daarin, dat er 

1 Geheel eens ben ik het in dit opzicht met HoueHroN niet. De bedoelde scholiasten 

en suIpAs zullen het woord Käpthog wel niet uit eene aardigheid hebben bedacht, en 

het kan zeer wel zijn dat dit woord een scheepsterm is geweest, alleen bij schippers en 

zeelieden in gebruik, en dat juist daarom bij de grieksche klassieken niet voorkomt. 

Overigens ben ik het met HOUGHTON wél eens dat de gewone lezing geen bezwaar oplevert. 
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te Hebron nog een klein poortje bestaat, waar een beladen kameel 

slechts met moeite door heen kan, en welk gewelfd poortje het naald- 

oog wordt genoemd. Er is echter geen twijfel of de letterlijke betee- 

kenis van de uitspraak is de ware. Zulke spreekwoordeliĳjke uitdruk- 

kingen waren bij de Joden algemeen, wanneer zij op iets ongewoons 

of onmogelijks doelden. Zoo werd aan iemand, die eene wonderbaarlijke 

of ongeloofelijke geschiedenis had verteld, te gemoet gevoerd: ‘gij 

zijt wellicht een van de Pombeditha (een Joodsche school te Babylon) 

die een olifant door het oog van een naald kunnen doen gaan.” In 

den Koran staat óók: “tot de kameel in het oog van de naald zal gaan” 

Het gebruik van kameelen in den krijg wordt door vele schrijvers 

vermeld en is op de assyrische monumenten afgebeeld. Gelijk bekend 

is droegen de kameelen in het leger van cyrus veel bij tot de neder- 

laag van dat van CROESUS, omdat de paarden in dit laatste door schrik 

voor die hun onbekende dieren bevangen werden. 

Beide kameelsoorten waren aan ARISTOTELES bekend; maar zonder- 

ling is het, dat zijne beschrijving van het tandstelsel der kameelen 

geheel verkeerd is. | | 
Bij eene volgende gelegenheid hoop ik iets over het paard, den ezel, 

het zwijn, den hond en de kat mede te deelen. 



CELLULOIDE, 

Wanneer katoen, papier, zelfs gezuiverde houtvezelen en in het 

algemeen alle stoffen, die geheel of bijna uitsluitend uit plantencelstof, 

cellulose, bestaan, met sterk salpeterzuur in aanraking worden ge- 

bracht, dan ondergaan zij een merkwaardige chemische verandering, 

die des te opmerkelijker is, omdat daarvan uiterlijk niets of althans 

zeer weinig is te bespeuren. Maar een vonk, welke de zoo verkregen 

stof, nadat ze gedroogd is, op een enkel punt raakt, doet zien hoe 

groot de innerlijke verandering is. De stof verbrandt daardoor met _ 

bliksemsnelheid; zij ontploft, gelijk men het noemt. Als de bereiding 

er op ingericht was om deze eigenschap zoo sterk mogelijk te verkrij- 

gen, dan is eene verhitting tot 150° C. reeds toereikend om de ont- 

ploffing te weeg te brengen. Zóó6 heet de stof schietkatoen. Op eenigs- 

zins andere wijze bereid, is zij in een mengsel van zwavelether met 

een weinig alkohol oplosbaar; deze oplossing wordt onder den naam 

van collodion in de geneeskunde gebruikt en is voor de photografie 

bijna onmisbaar. 

Nu omstreeks twee jaren geleden is ’t bekend geworden dat deze 

nitrocellulose, zooals zij veelal niet geheel terecht wordt genoemd, als 

zij, met kamfer innig vermengd, verhit wordt in luchtdicht gesloten 

vaten, zich met laatstgenoemde stof chemisch verbindt en zoo eene 

zelfstandigheid vormt, die, na bekoeling, hard en vast is en het uiter- 

lijk heeft van ivoor of, beter nog, van walrustand. Zij is even hard en kan 

even wit als deze laatste worden verkregen, ook door bijmenging van - 

geschikte stoffen gedurende de bereiding in allerlei kleuren. En, wat 

vooral voor de toepassingen van belang is, reeds bij een temperatuur 

van omstreeks 125° C. wordt zij kneedbaar en kan in allerlei vor- 

men, zelfs tot platen van slechts een halven millimeter dikte, worden 
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geperst. Ontplofbaar is celluloïde — deze naam heeft het nieuwe pro- 

dukt ontvangen — niet meer, toch nog in hooge mate brandbaar. 

Dit zou haar nut aanmerkelijk beperken, maar gelukkig is ook hier- 

tegen een afdoend middel gevonden: eene behandeling met soda, wa- 

terglas en daarna met natrium- of ammoniumphosphaat. De celluloide 

wordt hierdoor wel niet ten eenemale onbrandbaar, maar toch onont- 

vlambaar en kan zoo voor den gebruiker van daaruit vervaardigde 

voorwerpen geen schaduw van gevaar meer opleveren. 

Het engelsche tijdschrift Nature, waaraan wij de meeste Buoden 

heden voor dit kleine opstel ontleenen, bevat in zijn nommer van 19 

Augustus ll. de beschrijving van de bereiding der celluloïde volgens 

het patent, dat in Januari van het vorig jaar aan TRIBOUILLET en 

BESAUCÈLE is verleend. Wij vermelden dit hier ten dienste van hen 

onder onze lezers, die in zulke technische bijzonderheden misschien be- 

lang stellen. Voor de lezers in het algemeen zal het bovenstaande, naar 

wij hopen, wel toereikend zijn om ze niet onbekend te laten met de 

chemische geaardheid en de herkomst van eene stof, die, zoover wij 

weten, vooral tot armbanden en andere versierselen bewerkt, reeds veel 

bij ons in den handel voorkomt. Het is te verwachten dat wij haar 

binnen kort in nog tallooze andere vormen zullen aantreffen. 

In Amerika maakt men er ruggen van borstels, heften voor mes- 

sen, handvatten voor parapluies en parasols, kammen en allerlei 

speeltuig van, ook kraagjes en boordjes, die, als ze vuil geworden 

zijn, door afborsteling met zeepwater gereinigd kunnen worden. In 

den laatsten tijd maakt EMILE JEANNIN te Parijs clichés voor stereo- 

typie uit celluloïde. Deze zijn harder dan de op galvanoplastischen 

weg verkregen koperen, zóózeer dat zij 50,000 afdrukken leveren kun- 

nen van een vorm, waarvan een koperen er slechts 50,000 kan geven. 

Bovendien. kunnen zij in een half uur tijds worden verkregen. Dr. voune 

te Stuttgart maakt uit celluloïd kunstgebitten. 

Als, gelijk te verwachten is, al zulke voorwerpen met nog een 

aantal andere uit dezelfde stof bij ons in gebruik komen, dan zal het, 

naar wij hopen, den lezer van dit Album genoegen doen te weten wat 

hij voor zich heeft. 

LN. 



HET GROEN KLEUREN VAN INGELEGDE EN 
GEDROOGDE SPIJZEN. 

Men weet dat van vele ingelegde of gedroogde spijzen bij de bereiding 

de frisch groene kleur verloren gaat, om voor een meer of min bruingele 

tint plaats te maken. De fabrikanten zijn gewoon — en de smaak van 

het publiek dwingt ze daartoe — om hieraan tegemoet te komen door 

eene kunstmatige kleuring. Men weet ook dat die kleuring meestal, zoo 

niet altijd, door koperzouten geschiedt. De vraag is, meen ik, nog niet 

uitgemaakt of die kleuring altijd schadelijk moet zijn voor de gezond- 

heid des verbruikers; of het niet mogelijk is om een voldoend effekt 

te verkrijgen van een zoo geringe hoeveelheid koperzout, dat de scha- 

delijkheid daarvan tot een minimum teruggebracht, dat die bijmenging 

praktisch onschadelijk mag worden geacht. Maar zeker is het, dat wan- 

neer iemand zich de moeite gaf om dit nauwkeurig te onderzoeken 

en het hem gelukte om zulk een voor de kleur voldoend en voor de 

gezondheid onschadelijk minimum aan te wijzen, daarmede nog niet 

veel zou zijn gewonnen. Want ten eerste zou zulk eene bepaling altijd 

slechts eene zeer betrekkelijke waarde hebben. De eene mensch toch 

verdraagt zonder eenig nadeelig gevolg zelfs een voortdurend gebruik 

van voor anderen schadelijke stoffen in eene hoeveelheid, veel grooter 

dan voor den anderen en voor velen met hem de verderfelijkste gevol- 

gen hebben zou. Ten tweede en vooral: wie of wat zal de fabrikanten 

dwingen of nopen tot het nemen van al de voorzorgen, tot het maken 

van al den dikwijls tijd- en dus geldroovenden omslag in hunne be- 

reidingswijzen, welke allicht onmisbaar zouden blijken om de zekerheid 

te verkrijgen dat zulk een minimum nooit werd overschreden ? 

In alle opzichten beter ware het dus indien een volkomen onscha- 

delijke kleurstof kon worden aangewezen, die veroorloofde om het koper 

geheel ter zijde te stellen. Naar luid van een bericht in het fransche 
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tijdschrift la Mature hebben een fabrikant te Parijs, Lecourr, en een 

leeraar in de chemie aan het lyceum te Reims, GUILLEMARE , gezamen- 

lijk eene poging in die richting gedaan, welke, naar luid van een rap- 

port door würtz, GAVARRET en BUSSY uitgebracht bij het Comité con- 

sultatif d'hygiène publique de France, aanvankelijk zeer goed is geslaagd. 

De kleurstof die zij gebruiken, is zeker zoo onschadelijk als maar 

mogelijk is. Het is dezelfde stof, welke in de planten de groene kleur 

teweegbrengt: chlorophyl of bladgroen. Sommige planten en planten- 

deelen bevatten daarvan een aanmerkelijke hoeveelheid. Zoo bij voor- 

beeld de gewone spinazie (Spinacia oleracea). Uit deze en dergelijke 

planten wordt die kleurstof uitgetrokken en opgelost verkregen in water , 

dat door soda alkalisch is gemaakt. De groene plantendeelen, die men 

“ingemaakt”, of “ingelegd”, of “geconserveerd” wenscht, worden vooraf 

gedompeld in water, dat met zoutzuur is vermengd. Nadat ze daar- 

van doortrokken zijn, wordt de chlorophyl-oplossing er bij gegoten, 

Door de werking van het zuur op de soda in de laatstgenoemde op- 

lossing, ontstaat keukenzout, terwijl de kleurstof vrij wordt en zich 

vestigt op de groenten. De kleur van deze wordt daardoor zooveel 

sterker, en vooral zooveel vaster, dat zij eene verhitting in water tot 

op 120° C. kunnen verdragen, zonder storende verkleuring. 

Bijzonderheden aangaande de wijze waarop die oplossing verkregen 

wordt en de kleuring geschiedt, worden, gelijk gemakkelijk te begrij- 

pen is, door de uitvinders niet gegeven. Evenmin zeggen zij, of zegt 

het bovenaangehaald verslag, of de zoo verkregen kleur cok tegen 

andere invloeden dan die van heet water, b. v. tegen azijn bestand is. 

Maar dit is gemakkelijk te beproeven. 

tIs te hopen dat een kleurstof als die van LECOURT en GUILLEMARE 

spoedig tegen lagen prijs in den handel zal komen, en dat het gebruik 

daarvan moge blijken eenvoudig en zeker genoeg te zijn voor de be- 

hoeften der industrie. Dan eindelijk zal het gebruik van koperverbin- 

dingen als kleurstof van overheidswege kunnen verboden worden. 

LN. 



HOE HET GEWICHT VAN EEN OLIFANT TE BEPALEN, 

Een Indisch schrĳver verhaalt het volgende omtrent sHAspr, den 

vader van den eersten vorst der Mahratta’s van Hindostan, die leefde 

in het begin der zeventiende eeuw. 

Bij zekere gelegenheid deed een ambtenaar van hoogen rang de ge- 

lofte, dat hij aan de armen het gewicht van zijn olifant in zilvergeld 

zoude ronddeelen. Doch daar deed zich een groote moeielijkheid voor. 

Hoe namelijk zou men het gewicht van den olifant bepalen? De kun- 

digste mannen aan het hof dachten te vergeefs een daartoe dienend 

werktuig uit. Telkens als een zoodanig gemaakt was, bleek het te 

zwak om den olifant te wegen. 

Ten laatste trad sHaAJEE op en stelde een plan voor, dat even een- 

voudig als vernuftig was. Hij liet een helling maken aan den water- 

kant, waar langs de olifant geleid werd in een platboomde boot, en 

teekende toen aan den buitenwand der boot aan, hoe diep die in het 

water zonk. Toen werd de olifant weder uit de boot verwijderd en 

in de boot steenen geworpen totdat deze weder even diep gezonken 

was als toen er de olifant in was. De steenen werden achtereenvol- 

gens in een gewone balans gewogen en de som der gevonden gewich- 

ten gaf het gewicht van den olifant. 

De boot van smasem was werkelijk een hydrostatische balans. 

HG. 

> 



DE ZANGPARKIET, 

DOOR 

Dr. FT. C. WINKLER. 

Het zou in ’t geheel geen wonder zijn, als er vele lezers van het 

Album der Natuur waren, die reeds verlangend hadden uitgezien naar 

een opstel over een kamervogel die tegenwoordig in honderde, ja in 

duizende woningen in ons land gehouden wordt. Ik bedoel het fraaie 

vogeltje dat algemeen onder den naam van parkiet of parkietje 

bekend is. Bij honderden tegelijk worden tegenwoordig die kleine pa- 

pegaaitjes in ons land, in Engeland, Duitschland en Frankrijk aange- 

voerd: eenigen tijd geleden nog las men een advertentie in het Han- 

delsblad, waarbij een vogelkoopman berichtte dat hij zooeven 600 paar 

prachtige parkieten had ontvangen. Verder ziet men tegenwoordig in 

elken dierentuin in Europa groote kooien vol van deze vogeltjes, en 

op een wandeling door onze steden ziet men zeer dikwijls voor de ra- 

men een kooi met een of meer paren parkietjes. Het is mij niet be- 

kend dat er in onze taal een beschrijving bestaat van deze schoone 

vogeltjes, en een handleiding hoe zij behandeld moeten worden, en 

daarom, dunkt mij, zal het hier niet ongepast zijn het een en ander 

over dezen kleinen papegaai mede te deelen. 

Eerst iets over den naam: De wetenschappelijke naam is Melopsitta- 

cus undulatus GoULD, gevormd uit de woorden melos, zang; psittacus, pa- 

pegaai, en wndulatus, gegolfd, met golven. De kolonisten van New 

9 
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South Wales (Nieuw-Holland) noemen dezen vogel canary parrot; de 

inboorlingen van de Liverpool Plains (Nieuw-Holland) heeten hem bet- 

cherrygah; de inboorlingen van het westen van Nieuw-Holland biljang- 

biljang; de Engelschen warbling grass-parrakeet; de Duitschers Singsit- 

tich of Wellensittich, en wij Nederlanders parkiet en soms grasparkiet. 

Parkiet, een verbastering van het engelsche parrakeet, dat weer een 

verbasterirg is van het fransche perroquet, is de naam waaronder men 

alle kleine papegaaien begrijpt, en grasparkiet is een naam dien 

men aan onderscheidene soorten van kleine papegaaien geeft, zooals 

de bruinschouderige grasparkiet, Muphema pulchella, de schitterende 

grasparkiet, Euphema splendida, de grasparkiet van BOURKE, Zuphema 

Bourki, en anderen. Beide namen zijn dus niet goed om ons vogeltje 

van anderen te onderscheiden: ik stel voor het in ’t vervolg zang- 

parkiet te noemen. De HEngelschen noemen het de kweelende 

grasparkiet, de Duitschers de zingpapegaai, zooals ik boven 

zeide. Wij spreken van zangvogel, zanglijster enz.; zangparkiet 

is, dunkt mij, zeer gepast. Een bijnaam, bij voorbeeld de gegolfde 

(undulatus) behoeft er niet bij, want tot heden is dit vogeltje de eenige 

soort van bet geslacht Melopsittacus; mocht er later nog een of meer 

soorten van dit zelfde geslacht gevonden worden, dan is het tijd genoeg 

om er het bijvoegelijke naamwoord de gegolfde bij te voegen, ten 

einde haar van die andere soorten te onderscheiden. Wij zullen dus 

spreken van den zangparkiet. 

Een uitvoerige beschrijving van den zangparkiet is hier niet noodig, 

doch het volgende dient er hier toch van gezegd te worden. Hij is zoo 

groot als een musch, doch langer en slanker van vorm. De kop is 

fraai geel, en aan den hals wordt het geel door eenige halfmaanvormige 

zwarte vlekjes gescheiden van het groenachtige geel dat het achterhoofd, 

den nek, de schouders en een groot gedeelte van de vleugeldekvederen 

kleurt. De rug en de bovenste staartdekvederen zijn prachtig grasgroen 

van kleur, terwijl de staartvederen blauw zijn. Over de vleugelvederen 

loopen zwarte, hier en daar met geel omzoomde dwarsstrepen, die 

zoodanig gerangschikt zijn, dat zij golvende lijnen vormen, wat aan- 

leiding gegeven heeft om den zangparkiet den bijnaam te geven van de 

gegolfde, undulatus. De iris is bleekgeel, de snavel blauwgrijs, de was- 

huid donkerblauw, en de pooten zijn blauwgroen. Het wijfje is geheel 

gelijk aan het mannetje, doch rinscu zegt dat de washuid van het 

wijfje vuilwit is, en dat het zich daardoor van het mannetje onderscheidt; 
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ook GouLp zegt dat de seksen geheel gelijk van kleur en teekening zijn , 

doch dat het wijfje iets kleiner is dan het mannetje, en dat haar was- 

huid lichter van tint is. 

Gourp, de beroemde vogelkenner, is de eerste die zangparkieten in 

t wild heeft waargenomen en eenige exemplaren levend naar Enge- 

land heeft overgebracht. Hij zegt het volgende: 

“Onder de vele leden van de groep der Psittacidae die Australie bewonen, 

onderscheidt zich deze fraaie kleine vogel door de schoonheid van zijn veder- 

dos zoowel als door zijn bevallige gedaante , welke, gevoegd bij zijn lieftal- 

ligheid en vroolijkbeid , hem tot een lieveling maken van iedereen die hem 

in het wild heeft kunnen gadeslaan, te meer nog omdat zijn levendige 

en vrooliĳjke aard zich evenmin in de kooi als in het wild verloochent. 

“Waarschijnlijk is de zangparkiet algemeen over de middengedeelten 

van Australie verspreid; in het geheele zuidelijke gedeelte van dat we- 

relddeel is hij een trekvogel, die in de lente in groote vluchten ver- 

schijnt, als het gras zaad draagt, en die, als het broeden afgeloopen 

is, weer: naar noordelijker streken terug trekt. 

“In het eerst van December kwam ik te Brezi, in het noorden van 

de Liverpool Plains, en vond daar een groote menigte zangparkieten, 

broedende in alle gaten en holligheden van de groote Eucalypten die 

de Mokaïi omzoomen, en toen ik de vlakten tusschen die rivier en de 

Peel in de richting van de Turi-bergen overtrok, zag ik er vluchten 

van duizenden. Zij vliegen merkwaardig snel en rechtuit, en maken, 

als zij vliegen, een krassend geluid. Gedurende de hitte van den dag 

zitten zij bewegingloos tusschen de bladeren der gomboomen, en zijn 

dan moeielijk te ontdekken. 

“Het broedseizoen is in December op zijn hoogst, en tegen het laatst 

van die maand zijn de jongen in ’t algemeen in staat om voor zich 

zelven te zorgen. De eieren zijn vier in getal, zuiver wit van kleur, 

negen streep lang, bij zeven streep in doorsnede: zij worden, zonder 

eenig nest, in de gaten en holten van de gomboomen nedergelegd. 

“Wie het niet weet, kan zich onmogelijk verbeelden, hoe geschikt 

de zangparkieten voor kooi- of kamervogels zijn. Behalve hun fraai en 

bevallig voorkomen, vertoonen zij steeds elke mogelijke bevallige hou- 

ding, en koketteeren en kweelen zij onophoudelijk. Hun gekweel is 

niet wel te beschrijven, maar van den vroegen morgen tot den laten 

avond laten zij het hooren, en zelfs bij nacht houdt het niet op, als 

zij in een kamer gehouden worden, waarin druk gesproken wordt, 
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Ik ken geen australische vogelsoort, die naar Engeland is gebracht 

en zooveel bijgedragen heeft tot het genoegen van wie vogels houdt. 

Ik geloof dat ik een der eersten ben geweest, die verscheidene levende 

zangparkieten naar Engeland heeft gebracht: dit gebeurde in 1840 ‚ bj 

mijn terugkomst uit Australie. Sedert dien tijd heeft bijna elk schip, 

dat uit de zuidelijke gedeelten van Nieuw-Holland in Europa aankwam, 

zulke vogels aangebracht, en meer dan eens heb ik twee duizend exem- 

plaren te gelijk in een kleine kamer van een vogelkoopman te Wap- 

ping gezien. 

“De zangparkiet heeft in Engeland even gemakkelijk gebroed als de 

kanarievogel, doch hij kan niet in het wild gehouden worden, daar 

ons klimaat niet den vereischten graad van warmte heeft, en het land 

niet het voedsel oplevert, dat voor hem dienstig is. 

“In den natuurstaat leeft hij uitsluitend van graszaden: men vindt 

zijn krop altijd vol van graszaad, doch in de gevangenschap blijft hij 

zeer goed van kanariezaad in ’t leven.” 

Tot zoover GouLp, die het bovenstaande schreef in zijn Handbook to 

the birds of Australia, uitgegeven in 1865. | 

O. riNscH neemt in zijn in 1868 uitgegeven werk, getiteld Die Pa- 

pageien etc., in. hoofdzaak het bovenstaande van couLp over, doch voegt 

er eenige bijzonderheden en opmerkingen bij, die wij hier zullen laten 

volgen. Zoo zegt hij, “dat de zangparkiet tegenwoordig haast bij ieder- 

een bekend is, ofschoon GouLD eerst in 1840 het eerste levende paar 

naar Engeland bracht, en WAGLER hem in 1831 als een unicum in het 

museum der Linnean Society vermeldde.” Na de prachtige kleuren en 

het liefelijke gekweel van den zangparkiet besproken te hebben, ver- 

volgt hij: “Het is derhalve geen wonder dat de zangparkiet bij de lief- 

hebbers van kamervogels zoo in trek gekomen is, en zonder twijfel 

zal hij, gelijk de kanarievogel, hoe langer hoe algemeener worden. 

Tot die verspreiding dragen vooral ook de dierentuinen bij. Dr. BRUCK 

noemt hem, in Zoolog. Garten 1864, als bij ons bijna volkomen inheemsch.”’ 

In Weinman's Zool. Garten 1862, schrijft zekere NeuBERT te Stutt- 

gard: “Van een paar begon het wijfje in November het eerste ei te 

leggen, na twee dagen het tweede, en na drie dagen het derde. Het 

nest, een uitgeholde boomstam, bevatte niets anders als de kleine hout- 

splinters, die de vogels met den snavel afgeknabbeld hadden, en de 

eieren stonden in die laag houtsplinters op de punt. Daar dit broed- 

sel niet uitkwam, legde het wijfje den 17—19 December weder drie 
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eieren, en broedde in 18 dagen een jong uit, dat echter weldra stierf. 

Een maand later legde het wijfje weer drie eieren, die op den Sden, 

6den en 7den Februari gelukkig uitkwamen. 

“De ontwikkeling der jongen geschiedde zeer snel. In ’t eerst waren 

zij geheel naakt, doch reeds na drie dagen vertoonden zich de eerste 

vederstoppels, na zes dagen gingen de oogen open, en na twee weken ga- 

ven zij voor het eerst geluid. Op den 33ster dag verlieten zij het nest, en 

op den S5sten dag vlogen zij, volkomen in de veeren, vroolijk rond. 

«De ouden voederden de jongen uit den krop, met daarin geweekt 

kanariezaad, doch zoodra de jongen konden vliegen, aten zij alleen, 

en het liefst gierst. Na verloop van vier maanden ruiden zij, en kre- 

gen nu het volkomene kleed der ouden. | 

“Terstond na het uitkomen vertoonden de jongen drie teenen naar 

voren gewend, een bijzonderheid die men ook bij onzen koekoek heeft 

waargenomen, en wat een bijzondere eigenaardigheid in de ontwikke- 

lingsgeschiedenis der klimvogels schijnt te zijn. Eerst toen de vogels 

begonnen te loopen, richtte een der voorteenen zich naar achteren, en 

toen eerst vertoonde zich het kenmerkende van den poot der paarteenigen. 

“In de gevangenschap is de zangparkiet zeer goed met kanariezaad 

en witte gierst in ’t leven te houden. Sappige plantenbladen, zooals 

sla en kool, en ook mierepoppen lust hij gaarne ter afwisseling, doch 

vruchten, suiker en andere lekkernijen versmaadt hij. Hij drinkt slechts 

zelden, maar desniettemin moet men hem steeds frisch water aanbie- 

„den. Bij een kamerwarmte van 12°—16° R. gedijt hij het best, doch 

hij verdraagt ‘ook een koude van 7° R. 

“Zelfs zijn er voorbeelden dat zangparkieten zich in het wild in 

Europa hebben voortgeplant. In het voorjaar van 1862 vlogen twee 

paar zangparkieten weg, op een landgoed in Belgie: men kon hen niet 

weer vangen, en beschouwde hen dus als verloren. Maar in den herfst 

zag men plotseling een geheele vlucht zangparkieten op een veld met 

haver neerstrijken. Later bleek het dat zij in een hollen boom genes- 

teld en zich van 4 tot 12 stuks vermeerderd hadden. 

“Ook in Tyrol ontvluchtte in 1862 een paar zangparkieten, en broedde 

niet slechts in een bosch, maar bleef zelfs nog gedurende twee winters 

in het leven.” 

Tot zoover rinscH, die het bovenstaande in 1862 schreef. Na dien 

tijd zijn er zooveel waarnemingen betreffende den zangparkiet gedaan, 

dat wij thans in staat zijn nog vele en belangrijke bijzonderheden over 
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dezen fraaien vogel mede te deelen, niet slechts betreffende zijn levens- 

wijs in zijn vaderland, maar ook vooral wat de kunst betreft om hem 

in ons werelddeel in de kooi in ’t leven te houden en te doen voort- 

telen. Zekere heer ENGELHART schreef het volgende aan BREHM: “Tot 

de trekvogels van Zuid-Australie behoort ook de hier, gelijk overal, 

zoo beminde zangparkiet. Hen zijner voornaamste broedplaatsen is de 

Mallee-shrub, een schoon eucalyptenbosch aan den Murray. Valt er 

in deze dorre landstreek, na een natten winter, ook nog in de lente, 

dat is in ’t laatst van September en October, veel regen, dan groeit 

het gras hier tot een onverwachte dikte en hoogte op. Groote uitge- 

strektheden dor laad worden als plotseling met het schoonste kangoe- 

roegras bedekt, dat onder den invloed van de warme zon van Zuid- 

Australie wel tot een hoogte van twee en drie voet opschiet. Aan zijn 

gub-tropische natuur getrouw, ontwikkelt de bloem zeer snel, en in vijf 

of zes weken draagt de halm reeds zaad. Doch reeds lang te voren zijn 

er ontelbare scharen zangparkieten aangekomen, en beginnen iĳverig 

te broeden. De eigenaardige groeiwijze van den Mallee, uit welks wor- 

telstok acht tot twaalf, zes meter hooge, witschorsige stammen met 

schrale loofkronen opschieten, en waarin zich ontelbare gaten bevin- 

den, begunstigt die bezigheid in hooge mate. Elke holle stam, elk gat 

in een tak wordt bezet, en zelfs elke geschikte holte van den wortel- 

stok wordt in beslag genomen. Binnen weinige weken is alles vol zang- 

parkieten. Het rijpe graszaad is een uitmuntend voedsel voor de jon- 

gen. Wie in dezen tijd toevallig in zulk een landstreek omdoolt, kan 

gemakkelijk honderden dezer vogels met de hand vangen. In groote 

vluchten vliegen zij voor zijn voeten uit het gras op, zetten zich in 

lange rijen op de kale takken neder, laten hun kweelend gezang hoo- 

ren, en zien, geen gevaar vermoedende, toe hoe de moordlustige mensch 

zijn geweer grijpt, en in één schot soms eenige dozijnen vogeltjes dood- 

schiet. Doch eindelijk is de voorraad graszaad opgeteerd, misschien is 

er tevens gebrek aan drinkwater ontstaan, en de trek om te verhuizen 

wordt wakker in de prachtige vogels en doet hen vertrekken, Hun 

doel zijn de meren Alexandrina en Wellington, die beiden door den 

Murray doorstroomd worden, eer deze rivier in zee vloeit. Of hier de 

grassen van het moeras hun voedsel leveren of wel of het water hen 

aanlokt, is onbekend, maar in elk geval is het hier de plek waarheen 

jaarlijks de vogelvangers gaan, hunne netten uitzetten, en vele dui- 

zende zangparkieten vangen.” 
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In 1840 werd, zooals wij boven zagen, het eerste paar zangparkie- 

ten naar Europa gebracht, en thans worden er, om zoo te zeggen, 

heele scheepsladingen aangevoerd. BrruMm verhaalt dat hij, in 1867, 

in een vertrek zoo groot als een zaal, in het huis van den dierenkoop- 

man JAMRACH te Londen, tusschen de 6000 en 8000 zangparkieten zag 

zitten, op trapvormig boven elkander bevestigde stokken, die over de 

geheele lengte der zaal liepen. Bovendien waren er nog ongeveer 8000 

andere australische vogels in het zelfde vertrek, en allen, zegt hij, 

“met hun schrandere kopjes naar mij gekeerd, en ongeveer dertigdui- 

zend oogen op mij gericht.” Volgens KAWERAU worden de zangparkie- 

ten in Australie tegen den avond in groote zaknetten bij honderden 

en duizenden gevangen, in ruwe kooien gedaan, en- zoo aan de opkoo- 

pers geleverd. Als er veel aan de markt zijn, koopt men het enkele 

paar voor ongeveer f 1.50 van onze munt, doch bij de menigte koo- 

pende, betaalt men niet meer dan f0.90 voor het paar. Onderweg ster- 

ven er velen en niet minder eenigen tijd na hun aankomst in Europa. 

Ten gevolge van dien grooten invoer zijn zij thans tot de gemeensten 

aller gevangene papegaaien geworden, Nog slechts tien jaren geleden 

waren zij zeldzaam in onze verzamelingen, tegenwoordig vindt men 

hier en daar bijzonder voor zangparkieten gebouwde volières, waarin 

men jaarlijks verscheidene honderde jongen aankweekt, zoodat zij reeds 

tot huisvogels zijn geworden. Ein geen wonder ook: men zou kunnen 

beweren dat er geen enkele kleine of groote papegaai bestaat, die met 

den zangparkiet kan wedijveren. Zijn fraaie kleur en smaakvolle teeke- 

ning, zijn bevallige houdingen en bewegingen, zijn zachtzinnigheid en 

oplettendheid, zijn verdraagzaamheid jegens andere vogels, alles werkt 

samen om hem tot den lieveling van iedereen te maken. En voeg daarbij 

zijn, ofschoon niet luid en zeer afwisselend, toch uiterst bevallig en 

welluidend gezang of gekweel, en zeker zal het niemand verwonderen 

dat de zangparkiet de kamervogel bij uitnemendheid genoemd mag 

worden, en terecht zegt BREHM: “hoe langer men hem kent, des te 

meer heeft men hem lief,” 

In hunne bewegingen overtreffen de zangparkieten zeker de meeste 

andere papegaaien. Hun gang is, zooals van verre de meeste austra- 

lische vogels, niet een zwaarmoedig waggelen over den grond, maar 

een zeer snelle, trippelende, vlugge loop; in klimmen en klauteren en 

buitelen hebben zij hun meester piet, en in ’t vliegen overtreffen zij 

alle andere parkieten of kleine papegaaisoorten; vliegende vertoonen 
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zij de sierlijkste zwenkingen, wendingen, draaiïingen en bewegingen. 

Bij eene goede behandeling zal elk gezond paar zangparkieten in de 

kooi zich voortplanten. Gebeurt dit niet, dan kan men overtuigd zijn 

dat verpleging en oppassing niet goed zijn. Om jongen te krijgen, moet 

men de ouden zetten in een groote kooi van ongeveer 1 m. lengte, 

0,50 m. breedte en 0,60—0,80 m. hoogte, waarin een klein nestkastje 

bevestigd is, van ongeveer 0,15—0,20 m. lengte, breedte en hoogte, 

met een sluipgat van 0,02—0,04 m. in doorsnede. Voor zulk een 

nestkastje kan men zeer goed een klein sigarenkistje gebruiken, of een 

groote kokosnoot. In dat kistje doet men een laagje grof zaagmeel, of be- 

ter nog hontmolm, dat is half vermolmd hout uit een ouden hollen 

boom, dat vooraf op de kachel gedroogd moet worden, en waarmede 

de bodem van het nestkastje ongeveer 1 centimeter hoog wordt be- 

dekt. Volstrekt noodzakelijk is echter zulk een laagje houtmolm niet, 

daar vele zangparkieten het broedkastje volkomen schoon maken, en 

hunne eieren op den naakten bodem van het kastje leggen. Daarom 

doet men wel dien bodem een weinig uit te hollen, om te verhoeden 

dat de eieren te veel verstrooid komen te liggen. De kooi moet zoo- 

danig geplaatst zijn, dat zij niet in den tocht staat: voor tocht en 

vorst zijn de zangparkieten uiterst gevoelig. Desniettemin schijnt het 

dat zij toch vrij gemakkelijk aan koû gewennen, zooals de vele geval- 

len van weggevlogene zangparkieten leeren, die den winter in Duitsch- 

land, Belgie en Frankrijk in de opene lucht hebben doorgebracht en 

in ’t leven zijn gebleven. K 

De eerste voorwaarde om zangparkieten in ’t leven te kunnen hou- 

den, is natuurlijk een geschikte voeding. De zangparkiet behoort tot 

de minst eischende papegaaien, doch daaruit volgt niet dat men hem 

altijd door een en hetzelfde voedsel mag geven, zooals veelal uit ge- 

makzucht gebeurt. FrryBERG zegt over het voedsel van den zangpar- 

kiet het volgende: “Ik noem hier alle soorten van voeder op, die 

mijne zangparkieten aten. Het hoofdvoedsel was witte gierst, zeer wei- 

nig kanariezaad, hennipzaad, rijst, gekookte garst, tarwe, raapzaad 

lijnzaad, graszaad, pitjes van zonnebloemen, gedroogde appels, peren 

pruimen, druiven, rozijnen, zoete amandelen, gedroogde en versche 

vlierbessen, boekenoten, boekweit, mais, gedroogde en versche miere- 

poppen, gekookte eieren, gekookt runderhart, rauw rundvleesch, ge- 

kookte en rauwe hersenen, boomschors, mossen, korstmossen, en tot 

besluit van elken maaltijd kropsla, vooral de ribben uit de bladeren 
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Als zij sla kregen, dronken zij niet. Van alle bovengenoemde spijzen 

moeten zij geregeld witte gierst en sla hebben, al het overige tot af- 

wisseling. ’s Avonds, voor dat zij slapen gaan, moeten zij bepaald witte 

gierst en sla hebben, eu bovendien wit zand, dat steeds in overvloed 

in de kooi moet liggen.” 

Vreemd is het dat rrevBeErG bij al het bovenstaande niet spreekt 

over kalk en zout, twee stoffen die de zangparkiet volstrekt noodig 

heeft. Van zout vooral zijn zij groote liefhebbers; in groote volières 

hangen zij soms bij dozijnen te gelijk aan een klomp steenzout te lik- 

ken, en wat kalk betreft, deze stof is volstrekt noodig, vooral in den 

broedtijd, om het wijfje in staat te stellen eieren met een voldoend 

harde schaal te leggen. De ondervinding heeft bewezen, dat als men het 

wijfje geen kalk geeft, het weldra aan uitputting door het eïerleg- 

gen sterft. Daarom doet men goed een stuk zoogenoemd zeeschuim, os 

sepiae, of een stuk wit krijt in de kooi te bevestigen, en bovendien 

neme men de moeite, telkens als men het voedernapje met witte gierst 

vult, er een laagje krijtpoeder op te leggen, door twee brokken krijt 

tegen elkander te wrijven. 

Het voedsel is zulk een belangrijke zaak voor wie zangparkieten houdt, 

dat ik er nog wat uitvoeriger over moet spreken. Als hoofdvoedsel geeft 

men, zooals wij boven zagen, witte gierst. Men lette er op, dat zij 

zuiver geelwit van kleur moet zijn en niet grijs of bruinachtig. Kana- 

riezaad moet men nevens gierst geven, doch steeds in matige hoeveel- 

heid, niet meer dan een vingerhoed vol voor een paar dagelijks. Hoe 

gladder en grooter van korrel het wit kanariezaad is, des te beter en 

des te liever wordt het door de vogels gegeten. En dat de haver zacht 

moet zijn, zeide ik boven reeds. Als men geen onrijpe haverkorrels 

kan krijgen, kan men droge korrels eenigen tijd in water laten lig- 

gen, zoodat zij week worden. In plaats van sla kan men als groen voe- 

der ook zeer goed vogelmuur, Stellaria media, geven. Van vogelmuur 

‘houden de zangparkieten zeer veel, en men kan dit kruid het geheele 

jaar door versch krijgen, daar het overal aan wegen en in tuinen wast. 

Zelfs in den winter kan men het onder de sneeuw vinden, doch dan 

moet ‘men het eerst een uur lang in de kamer laten liggen om wat 

te drogen, daar vooral jonge vogels lichtelijk diarrhee krijgen door 

het eten van nat groen voeder. 

Niet minder noodig dan eten, is water voor de zangparkieten. Wel 

is waar drinken zij weinig, en ook baden zij zich niet dikwijls, maar 
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toch moeten zij steeds water kunnen krijgen, als men hen gezond wil 

houden. Een schoteltje met water, waarin een paar stukjes tarwebrood 

liggen te weeken, dient in elke kooi met zangparkietjes te staan. Dat 

de zangparkieten langen tijd zonder water kunnen leven, is evenwel 

waar: ik ken iemand die, gelijk vele menschen, in het dwaalbegrip 

verkeerde dat zangparkieten, andere papegaaien, kakatoe’s enz. niet 

drinken, of ten minste geen drinkwater noodig hebben, en die, naar 

hij zegt, eens een zangparkiet vier jaar in de kooi heeft gehad, zon- 

der dat hij het vogeltje drinkwater gaf; en BREHM vertelt dat een en- 

gelsche schipper eens meer dan driehonderd paar zangparkieten uit 

Australie naar Europa bracht, en hen gedurende de reis van vele maan- 

den geen drinken gaf, doch, voegt hij er bij, ich erwähne dies mit den 

ausdrücklichen Bemerken dass ich Niemand rathen will , dem Schiffer es nach 

zu thun. 

Wie verlangt dat zijn zangparkieten in de kooi zullen voorttelen, 

moet niet met een enkel paar beginnen, maar doet beter eenige paren 

bij elkander in een groote volière te plaatsen. Hiermede wordt evenwel 

niet beweerd dat ook een enkel paar niet zal broeden, maar de onder- 

vinding heeft geleerd, dat er in een troepje paren lichtelijk een paar 

gevonden worden die tot eierleggen en broeden overgaan. Zonder vech- 

ten en plagerijen loopt het wel in zulke gezelschappen niet af, en zelfs 

gebeurt het wel eens dat de een of andere vogel de pas uitgekomene 

jongen van een ander paar aanvalt en doodt, doch gewoonlijk dienen 

zulke vechtpartijtjes slechts om de vogels tot broeden aan te prikkelen. 

Behalve in zulke omstandigheden zijn de zangparkieten overigens zeer 

verdraagzaam onder elkander, die lief en leed onder elkander deelen, 

elkander weerkeerig ondersteunen, en zelfs heeft men wel eens gezien 

dat een eenloopend mannetje of wijfje de zorg voor de jongen van een 

ander paar op zich nam; oudere broeders of zusters helpen de jonge- 

ren groot brengen, ja, deze lieve vogels erbarmen zich soms zelfs over 

parkieten van andere soorten: scHMIDT nam waar dat twee mannetjes- 

zangparkieten een blinden bergparkiet, die met hen dezelfde kooi be- 

woonde, uit den krop voederden, en de veel grootere bergparkiet nam 

die zorgen dankbaar aan. 

Over het bijeen brengen van mannetjes en wijfjes zijn de liefhebbers 

het niet eens. Er zijn er die beweren dat men de zangparkieten jaar 

uit jaar in bij elkander moet laten, terwijl anderen, vooral de belgi- 

sche kweekers, gedurende eenige maanden mannetje en wijfje scheiden. 
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De eerste handelwijze schijnt de natuurlijkste, maar de laatste is be- 

wezen de doelmatigste te zijn. Doeh als men het paar scheidt, wordt 

er toch niet mede bédoeld dat mannetje en wijfje elkander gedurende 

dien geheelen tijd niet te zien krijgen: het is voldoende elk in een ge- 

deelte eener kooi op te sluiten, door de kooi in tweeën te verdeelen, 

door middel van een traliehekje, zoodat de vogels elkander kunnen 

hooren en zien. 

Uit Nieuw-Holland ingevoerde zangparkieten broeden in onze win- 

termaanden, en die in Europa geboren zijn dikwijls, hoewel niet altijd , 

in de zomermaanden. Het beste is zeker de zangparkieten van Maart 

tot Juli bĳ elkander te brengen, zij broeden dan niet zelden tot in 

het laatst van den zomer. Men heeft herhaaldelijk waargenomen, dat 

jongen die in den winter geboren werden, stierven, omdat de ouden 

gedurende den langen winternacht niet in staat waren de jongen te 

voederen, en dezen zulk een lang vasten niet konden uithouden. Daarom 

moet men, als men in den winter jongen heeft, gedurende den gehee- 

len nacht het licht laten branden in de kamer waarin de kooi staat. 

Meestal legt het wijfje van drie tot vijf eieren, soms echter wel eens 

acht. De broedtijd duurt, vaarmate van de temperatuur der lucht, van 

zestien tot achttien dagen. Het schijnt dat het wijfje alleen broedt, 

doch misschien lost het mannetje haar wel eens af, ten minste in het 

voederen der jongen helpt het mannetje getrouw mede. Men heeft waar- 

genomen dat de eieren zeer dikwijls omgekeerd worden, wel driemaal 

in het uur. Niet zelden leggen twee wijfjes hare eieren in hetzelfde 

nest en broeden dan gemeenschappelijk. De eieren komen niet te ge- 

lijk, maar het eene na het andere uit, daar het wijfje terstond begint 

te broeden, zoodra zij slechts één ei gelegd heeft. De laatste eieren 

komen steeds wat vroeg uit, daar de warmte der reeds uitgebroede 

jongen de moeder medehelpt. Doch dan moeten de eieren in een kuil- 

tje van het nest liggen, want daar de jongen steeds dicht opeenge- 

drongen, als op een hoopje liggen, dringen zij, als de eieren die nog 

niet uitgekomen zijn op den vlakken bodem van het nest liggen, 

dezen als uit het nest, en derhalve komen zij niet uit. 

Voor het eerste voedsel der jongen verkiezen de ouden gaarne dier- 

lijke stoffen, vooral mierepoppen. Ook eten zij dan gaarne fijn gemalene 

zemelen. Alles wat zij de jongen geven, weeken zij eerst in den krop; 

het is dus niet noodig hen geweekte zaden aan te bieden. Hoe meer 

voedsel men nu geeft, des te zekerder is men dat de jongen krachtig 
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zullen worden. Vooral moet men nu volop haver geven, namelijk niet 

droge haver, zooals zij in de winkels te koop is, maar versche ha- 

verhalmen, tot een bosje bijeen gebonden en met de aren naar bene- 

den in de kooi gehangen. Rijpe haver, die echter nog zacht is, is de 

grootste lekkernij voor den zangparkiet, en zelfs aan groene korrels 

geeft hij de voorkeur boven droge. En als men geen onrijpe haver 

kan krijgen, geeft men met voordeel graszaad, op een hooizolder ver- 

zameld. 

Het voederen der jongen is vooral het werk van het mannetje. Reeds 

vóór het uitkomen der eieren begint hij daarmede, daar hij het wijfje, 

dat zit te broeden, uit den krop voedert, en daarmede gedurende den 

geheelen broedtijd volhoudt. En zelfs als er reeds eieren uitgekomen 

zijn, voedert hij het wijfje nog, en laat het aan haar over, het voed- 

sel, ’t welk hij haar geeft, in den krop der jongen over te storten. 

Als de jongen acht dagen oud zijn, vertoonen zich de eerste begin- 

selen van vederen, en wel die van de vleugels en den staart. Daarna 

vertoonen zich die van den rug, den kop en den buik. Tegelijk met 

de eerste ontwikkeling der vederen wordt de snavel krom, en richt de 

buitenste teen zich naar achteren. Op den twaalfden of dertienden dag 

gaan de oogen open. Tusschen den dertigsten en vijf-en-dertigsten dag 

verlaten zij het nest, ofschoon zij ook dan nog niet in staat zijn zich 

zelven te behelpen, maar nog door de ouden gevoederd moeten wor- 

den. Jongen die in de wintermaanden in een koud vertrek geboren 

worden, blijven langer in het nest, totdat zij er eindelijk door de 

ouden of door den honger uit gedreven worden. 



OVER DE METHODEN VAN ONDERZOEK BĲ DE 

BEOEFENING DER NATUURWETENSCHAPPEN, 

DOOR 

P. H. VAN DER KEMP. 

“Tl existe, dans toutes les classes de nos recherches 

et sous tous les grands rapports, une harmonie con- 

stante et nécessaire entre l’étendue de nos vrais besoins 

intellectuels et la portée effective, actuelle ou future 

de nos connaissances réelles.”’ 

AUG. COMTE. Considérations philosophigues. 

De astronomie, de physica, de chemie, de biologie, de sociologie 

zijn de vijf vakken van kennis, die, gestennd door de wiskunde, het ge- 

heel der natuarkundige wetenschap vormen. In eenvormigheid, regel- 

matigheid, algemeenheid staan de sterrekundige verschijnselen boven 

aan; in samengesteldheid, veranderlijkheid, veelvuldigheid spannen de 

maatschappelijke verschijnselen de kroon. Daartusschen liggen de physica, 

de chemie, de biologie, steeds in eenvoud afnemende, dus moeielijker 

voor beoefening wordende, totdat de bezwaren in de sociologie hun 

toppunt bereiken. Maar de volksuitdrukking, dat met de kwalen de 

géneesmiddelen komen, wordt ook hier bewaarheid, in zooverre name- 

lijk, dat opze hulpmiddelen ter waarneming toenemen uaar gelang 

wij hooger in de encyclopedische reeks stijgen; alleen is die toeneming 

niet in juiste evenredigheid tot de vermeerdering der bezwaren, het- 

geen ten gevolge heeft dat de grenzen onzer kennis steeds beperkter 

zullen blijven, naar gelang wij de meer samengestelde wetenschappen 

beoefenen. 

Drie middelen voor onze natuurkundige onderzoekingen staan ons 

= 
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ten dienste, te weten: de eigenlijk gezegde waarneming in engeren zin, 

nl. de beschouwing van het verschijnsel, gelijk het zich in dè natuur 

voordoet; ten tweede: de proefneming, dat is: het verschijnsel bestu- 

deerende , onder kunstmatige omstandigheden, die wij met opzet voor 

grondiger onderzoek hebben aangebracht; eindelijk de vergelijkende me- 

thode, wel te verstaan: de trapsgewijze beschouwing van een reeks 

gevallen, waarin het verschijnsel zich steeds eenvoudiger voordoet. 

In welk opzicht nu vinden deze drie methoden van onderzoek bij de 

beoefening der verschillende wetenschappen hare toepassing ? 

Vooreerst hebben wij de sterrekunde, de eenvoudigste wetenschap, 

gelijk wij opmerkten. Hier nu is uit den aard der zaak voor proefne- 

ming geen plaats. Maar ook de vergelijkende methode kan ons nog niet 

helpen, wijl ons slechts één zonnestelsel, dat van deze wereld, is ge- 

openbaard; de wetenschap van het heelal toch, de siderale astronomie, 

zal wel immer in hare kindsheid blijven. Den sterrekundige rest dus 

slechts de zuivere waarneming, en dan nog wel met één enkel zintuig: 

het gezicht. Hoeken te meten, verloopen tijden te tellen, ziedaar zijn 

werk, en hij moet het volbrengen met de eenvoudigste, met zeer be- 

perkte hulpmiddelen. Maar juist daarom neemt de astronomie zulk een ge- 

wichtige plaats als wetenschap in; immers bij geen anderen tak van 

kennis heeft de rede zich met zóó ver loopende betoogen in te laten, 

zonder dat haar de waarneming te hulp komt. In deze bij uitstek wiskun- 

dige wetenschap vindt de abstracte redeneerkracht haar eigenlijk ter- 

rein. Waarneming van wiskundige, geometrische en mechanische ver- 

sehijnselen, ziedaar alles; stond den sterrekundige de rede niet in de 

hoogste mate ten dienste, hij zou van de door hem gedane waarnemin- 

gen in de gewichtigste gevallen geene voldoening kunnen smaken. Zoo 

kunnen wij niet zien: noch den vorm en den aard, noch de loopbaan 

van een planeet, noch de dageliĳjksche beweging des hemels; maar wij 

ontdekken een en ander, dank abstracte betoogen en ver strekkende 

besluiten uit weinige feiten. Voorwaar een bezwarende geestelijke arbeid, 

waarin geen plaats is voor die onmiddellijke resultaten, welke ons de 

waarneming van niet-sterrekundige verschijnselen zoo dikwerf geeft. 

In dit opzicht treffen wij het eerst op onzen weg de natuurkunde. 

Wij hebben niet meer te doen met een enkele kracht, de zwaartekracht; 

tal van oorzaken, die op het verschijnsel inwerken, hebben wij te be- 

schouwen; wij staan dus voor veel ingewikkelder vraagstukken. De 

wiskunde komt ons nog wel uitstekend te stade, maar deze zoo de- 
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ductieve wetenschap kan ons niet meer uitsluitend helpen. En wat 

erger is: begingen wij daar reeds fouten, door ons te behelpen met 

abstracties, die in de natuur niet worden aangetroffen, bĳ ver- 

dere gevolgtrekkingen wijken wij meer en meer van de nauwkeurigheid 

af. Gelukkig nu, dat hetgeen ons in wiskundige, in logische krachten 

ontvalt, door toeneming der middelen van waarneming eenigermate 

wordt vergoed, want het gehoor en de tastzin voegen zich bij het ge- 

zicht, om de rechtstreeksche waarneming hooger op te voeren dan bij 

de sterrekunde kon geschieden, en de methode van proefneming leert 

men hier in al hare kracht, in hare grootste volmaaktheid kennen. 

Met de studie der scheikunde vermeerderen de moeielijkheden. De 

verschijnselen toch nemen in samengesteldheid en in veranderlijkheid toe, 

terwijl de proefondervindelijke methode als middel van onderzoek hier 

hare volmaaktheid reeds eenigermate begint te verliezen. Wel blijft zij 

nog van overgroot belang, bewijst zij nog zeer gewichtige diensten, 

maar voor hare zuivere toepassing begint men hier op het bezwaar te 

stuiten, dat de oorzaken van het te bestudeeren verschijnsel te inge- 

wikkeld blijken om twee gelijke gevallen te stellen, geheel identisch 

in al hunne karakteriseerende omstandigheden, behalve ten aanzien van 

die, welke men wil waarnemen. Dit toch juist moet de voorwaarde 

zijn van iedere onbetwistbare proefneming, en die voorwaarde nu is 

zeer bezwaarlijk in de scheikunde ten volle te verwezenlijken. Ook hier 

echter kunnen wij opmerken, dat men hetgeen men aan de eene zijde ver- 

liest, gedeeltelijk aan de andere zijde terugwint. Immers vooreerst ont- 

vangt de eigenlijk gezegde waarneming nog grootere volmaaktheid, 

doordien de tot dusver werkeloos gebleven zintuigen van smaak en reuk 

nevens de andere zintuigen te hulp geroepen kunnen worden — een 

bijstand van te grooter belang, omdat smaak en reuk, bij uitsluiting 

scheikundig werkende, in het bijzonder voor de waarneming van ver- 

eenigingen en ontbindingen geschikt zijn. Wat zou inderdaad van de 

scheikunde worden, indien wij het karakter harer verschijnselen zon- 

der die twee zintuigen moesten erkennen! Bovendien beginnen wij 

hier tevens eenigermate bekend te worden met de toepassing der 

vergelijkende methode, de rangschikking van analoge maar onder- 

scheiden gevallen, waarbij een daarin voorkomend verschijnsel zich 

meer en meer wijzigt, hetzij door vereenvoudigingen, hetzij door 

voortgaande ontaardingen; doch dit middel vindt hier slechts een 

begin van werkzaamheid, wij leeren het vooral in de nog samen- 
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gestelder wetenschap der biologie, de wetenschap der eigenlijk ge= 

zegde levensverschijnselen. Mechanische, physische, chemische krach- 

ten zijn hier werkzaam: de oorzaken krijgen een samengesteldheid 

en een daarmede hand aan hand gaande veranderlijkheid, die den 

onderzoeker de grootste, ja, onoverkomelijke moeielijkheden zou in den 

weg leggen, indien zijne hulpmiddelen niet in kracht of in omvang toe- 

namen. Beginnen wij echter met op te merken, dat de proefondervin- 

delijke methode mede in toepasselijkheid verliest : wij zagen trouwens dat 

haar gezag reeds op het gebied der scheikunde begon te tanen, doch, 

‘zoo wellicht toen onmerkbaar, nu springt haar verval gemakkelijk in 

het oog. Want als vereischte dezer methode moet niet alleen gelden, zoo- 

als wij opmerkten, dat de onderscheidene te vergelijken gevallen slechts 

onder een enkel gezichtspunt verschillen, wijl anders de uitkomst niet 

overtuigend zou kunnen zijn, maar ook dat de aan te brengen veran- 

deringen het bestaan zelve niet onmogelijk maken; aan deze beide voor- 

waarden nu kan in de biologie slechts zelden voldaan worden, omdat 

hare verschijnselen zóó samengesteld, zóó ingewikkeld en van-elkan- 

der afhankelijk zijn, dat de verandering van de eene oorzaak onmid- 

dellijk op de andere terugwerkt en aldus het gansche samenstel verstoort, 

hetgeen juist het gevaar is, waartegen men zich bij proefneming hebbe 

in acht to nemen. Waar is het echter, dat somwijlen die middellijke 

wijziging aan het geheel toegebracht door de opzettelijke verande- 

ring zeer gering is, zoodat men ze, zonder al te grove fouten te 

begaan, mag verwaarloozen; men heeft dientengevolge ook aan de toe- 

passing der proefondervindelijke methode in de biologie hoogst ge- 

wichtige ontdekkingen te danken, doch die gelukkige uitkomsten 

zijn als zeldzame uitzonderingen te beschouwen. De lezer begrijpt dat 

wij vooral de min of meer aangrijpende quaestie der vivisectie op het 

oog hebben: zij immers, in den regel het gansche organisme versto- 

rende, leverde niet de vruchten op, welke men, hare uitgebreide toe- 

passing in aanmerking genomen, mocht hebben verwacht: “En effet „” 

schrijft comrr‚ “la vie est bien moins compatible avec l'altération des 

organes qu’avec celle du syst@me ambiant, et, de plus, le consensus 

des différents orgänes entre eux est tout autrement intime que leur 

harmonie avec le milieu. Sous l'un et l'autre aspect, on ne saurait 

ordinairement imaginer, en ce genre, d'expériences moins susceptibles 

d'un vrai suceès scientifique que celles de vivisection, qui ont été 

néanmoins les plus fréquentes. La mort, plas ou moins prochaine et 
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souvent rapide, qu'elles déterminent presque toujours dans un systême 

Ééminemment indivisible, et le trouble universel que l'ensemble de 

économie organique en éprouve immédiatement, les rendent , en général, 

plus spécialement impropres à procurer aucune solution positive. Je 

fais, d'ailleurs, ici complètement abstraction de l'évidente considéra- 

tion sociale qui, nonseulement à l'égard de l'homme, mais aussì 

envers les animaux (sur lesquels nous ne saurions, sans doute, nous 

reconnaître des droits absolument illimités) doit faire hautement 

réprouver cette légèreté déplorable qui laisse contracter à la jeunesse 

des habitudes de cruauté, aussi radicalement funestes à son dévelop- 

pement moral que profondément inutile pour ne pas dire davan- 

tage, à son développement intellectuel.” — Eu toch in weerwil dier 

scherpe veroordeeling van het middel in het algemeen, verklaart de 

groote wijsgeer ten slotte: “Il faudrait, sans doute, être égaré par de 

bien puissantes préoccupations pour ne pas sentir vivement le profond 

mérite et la haute importance scientifique des expériences si simples 

de HARVEY sur la circulation, de la lumineuse série d'essais de HALLER 

sur lirritabilité, d'une partie des expériences remarquables de sPALLAN- 

ZANI sur la digestion et sur la génération, du bel ensemble de recher- 

ches expérimentales de BrcmarT sur la triple harmonie entre le coeur, 

le cerveau et le poumon dans les animaux supérieurs, des belles expé- 

riences de rrGarzors sur la chaleur animale, etc., et de plusieurs 

autres tentatives analogues, qui, vu immense difficulté du sujet, 

peuvent rivaliser, pour ainsi dire, avec ce que la physique proprement 

dite nous présente de plus parfait.” ! 

Herinneren wij ons hierbij, dat de vivisectie niet de eenige toepas- 

sing der proefondervindelijke methode is: zij werd enkel om den be- 

kenden strijd er over hier uitdrukkelijk genoemd. Inderdaad over 

het geheel genomen beloven proefnemingen met betrekking tot de uit- 

wendige omstandigheden, waaronder de lichamen leven, als verandering 

van atmospheer, van voeding enz., betere resultaten, niet slechts om- 

l Wij moeten hierbij nog het volgende voegen. Toen coMmtE,‚ vóór ruim een halve 

eeuw over vivisectien schreef, had hij vooral zijn tijdgenoot MAGENDIE en diens leerlin- 

gen op het oog. Sedert dien tijd is de methode der vivisectien, door de inveering van 

het gebruik van anaestetische middelen, zeer verbeterd. Niet alleen geschieden thans 

verreweg de meeste vivisectien , zonder dat het dier daarvan pijn ondervindt, maar bo- 

vendien leveren zij als proefnemingen veel meer zekere resultaten, waarop men even 

veilig vertrouwen kan als op de uitkomsten eener physische proef. Repacrre. 

6 
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dat dan het organisme in zijn geheel blijft, maar met name ook wijl 

de vergelijkingen aldus ten aanzien van hetzelfde lichaam kunnen plaats 

vinden. Dat overigens de proefnemingen op de lagere wezens, wegens 

hunne eenvoudiger samenstelling en de mindere afhankelijkheid der 

samenstellende deelen, de meest voldoende uitkomsten zullen geven, 

volgt uit den aard der zaak. 

Tot zoo ver de proefneming, gelijk men ze zonder meer verstaat : 

het kunstmatig in het leven roepen van omstandigheden, die het te 

bestudeeren verschijnsel wijzigen. Doch kunstmiddelen hebben wij voor 

die wijzigingen niet altijd noodig; want, wanneer wij bedenken, dat 

deze laatste niets anders zijn dan abnormale toestanden, die wij voor 

het organisme opzettelijk doen ontstaan, dan opent de pathologie, de 

leer der ziekteverschijnselen, het ruimste veld voor de vergelijking van 

normale en abnormale toestanden. Ja, daar-is de toepassing der proef- 

ondervindelijke methode in den regel veiliger. De eigenlijk gezegde 

proefneming brengt slechts plotseling een ziekteverschijnsel te weeg: 

de natuurlijke ziekte noemen wij slechts bĳ wijze van spreken een 

abnormalen toestand: hier verloopt integendeel alles zeer normaal, en de 

waarneming van den langzamen , trapsgewijs zich ontwikkelenden overgang 

van den gezonden of genoegzaam gezonden staat in een volkomen ge- 

karakteriseerden pathologischen toestand wordt te leerzamer, waar men 

het wederkeeren naar den oorspronkelijken staat tevens kan nagaan : een 

proef op de som, die te dikwerf bij kunstmatige proefneming, met 

name bij de vivisectie, als niet doenlijk, moet opgegeven worden. 

Wij hebben hiermede de toepassing der proefondervindelijke methode 

in de biologische wetenschap leeren kennen. Bevonden wij haar in menig 

opzicht onvolmaakt, den wijsgeer tal van gevaren aanbiedende, die 

hem bij de beoefening der natuurkunde en zelfs bij die der scheikunde 

niet hinderden, hij vindt aanstonds een ruime vergoeding in de andere 

middelen van onderzoek, waaronder vooreerst de eigenlijk gezegde 

waarneming. Zij krijgt hier haar ruimste toepassing; want al konden 

wij reeds bij de scheikunde al onze zintuigen aanwenden, machtige 

middelen staan ons nu ten dienste, om hunne kracht te versterken, om 

hun waarnemingsvermogen te volmaken. Wel is waar beperken zich die 

hulpmiddelen nu nog slechts met name tot het gezicht, maar gelijk reeds 

bij het gehoor blĳkt, zullen al de zintuigen, die van den smaak er onder 

begrepen, eerlang voor vermeerdering van het waarnemingsvermogen vat- 

baar blijken, In den mikrophoon, den telephoon, den photophoon vin- 

) 
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den wij hiervan reeds de bevestiging. Zij beloven voor het gehoor te 

worden wat het mikroskoop en het teleskoop voor het gezicht zijn. 

Maar ook ten opzichte van de vergelijkende methode leert de biolo- 

gie de uitstekendste eigenschappen kennen: hier met name treden de 

verdiensten dier methode het eerst in het helderst licht. Herinneren 

wij ons daartoe haar eigenlijk karakter. Gelijk in het algemeen al de 

aangegeven middelen van onderzoek zich oplossen in waarneming en 

er nochtans een methode van waarneming in engeren zin valt te be- 

schouwen, evenzoo vereischt iedere waarneming, welke ook de methode zij 

en op welk onderwerp ook toepasselijk, vergelijking: immers, minstens 

genomen, moet men wel altijd de voorwaarden, waaronder het ver- 

schijnsel plaats vindt, vergelijken met de omstandigheden, die daarbij 

kenschetsend zijn. Maar de vergelijkende methode in engeren zin onder- 

scheidt zich hierin van eigenlijk gezegde waarneming en proefneming, 

dat de eerste vooronderstelt ver voortgezette vergelijking van een lange 

reeks van analoge gevallen, waarin onder voortgezette opvolging van 

bijna ongevoelige, trapsgewijze veranderingen het te bestudeeren ver- 

schijnsel zich wijzigt. 

Die voorwaarde nu vindt men op de ruimste schaal in de biologische 

wetensehap verwezenlijkt. In het geheele biologisch stelsel toch bestaat 

een zekere algemeene en noodzakelijke overeenkomst tusschen de denk- 

beelden van leven en van organisatie. Zoo uit een zuiver statistisch, 

anatomisch oogpunt aanschouwen wij in alle organismen, in alle dee- 

len van ieder organisme en in al de verschillende toestanden van elk 

deel een zekeren gemeenen grondslag van bouw en samenstelling; zoo 

ook erkennen wij bij de bestudeering der biologie in haar dynamisch, 

physiologisch gedeelte bij alle wezens, van de plant af tot den mensch, 

in al de tijdstippen van hun bestaan de bezieling met dat gemeene 

leven, hetwelk voor de tallooze verschijnselen, waardoor het zich ken- 

merkt, noodzakelijk is. Op dien gemeenen grondslag nu berust de ver- 

gelijkende biologie: met hare erkenning ontstond orde en regelmaat, 

in hetgeen weleer als een onzamenhangende massa voor wijsgeerig 

onderzoek gesloten scheen. ‘““Wanneer wij den mensch zien’, zoo leest 

men o.a. in de Inleiding van het door professor HARTING in 1854 

vertaalde Handboek der Vergelijkende Ontleedkunde van EDUARD OSKAR 

SCHMIDT — ‘wanneer wij den mensch zien op de hoogte zijner macht, 

als heer over de bezielde en onbezielde natuur; wanneer wij verder 

dieren zien, die den mensch door hunne gedaante meer of min gelij- 
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ken, andere, die meer van hem verschillen, wederom andere, die ter 

nauwernood nog een hoofd en ledematen bezitten, totdat de stipvor- 

mige monade nog slechts door de beweging hare dierlijke natuur ver- 

raadt, dan ontstaat van zelf het denkbeeld, dat de dieren, van deze 

op den laagsten trap van bewerktuiging staande monade af tot aan 

het volkomenste zoogdier toe, een aaneengeschakelde reeks daarstellens 

waarin telkens twee vormen, hoe verschillend ook onderling, toch door 

tusschenvormen verbonden zijn, en welker laatste en hoogste lid de 

mensch is. Evenals, gedurende de elkander in den loop van duizende 

eeuwen gevolgde omwentelingen der aarde, de scheppende kracht der 

natuur telkens in staat was meer volkomene organismen te doen ge- 

boren worden, totdat ten slotte de mensch, aan het einde van een 

oneindig verleden, te voorschijn trad, zoo is het ook thans, naar deze 

beschouwingswijze, met de groote dierenreeks gelegen. Er zoude der- 

halve eene juiste rangorde bestaan, in dier voege dat de bewerktuiging 

van boven naar beneden afdalende, al eenvoudiger en eenvoudiger 

wordt, en naar gelang van het meer of minder samengesteld en kun- 

stige maaksel des lichaams, zouden ook de zielsvermogens en de uitin- 

gen van het dierlijk zelfbewustzijn een gelijken rang volgen” 

Aldus neemt men in het statistisch deel der biologie den volmaakten 

mensch als de normale eenheid, als de grondslag en het uitgangspunt 

van waar af al de andere organisatiën zich vertoonen, in vereenvou- 

digingen, of, zoo men wil, in ontaardigingen, die intusschen de we- 

zenlijke eigenschappen blijven behouden, slechts ontdaan van meerdere 

of mindere samengesteldheid. En de reeks strekt zich uit tot in het 

leven der planten, want de biologie beschouwt alles wat wast en leeft, 

van den samengestelden mensch tot de eenvoudige cel: in die uitge- 

strekte opvatting van de beoefening der anatomie en physiologie is 

juist de groote kracht van de biologische studiën gelegen. “For the 

best physiologists,” herinnert BuckLE in zijn belangwekkende uiteen- 

zetting van de beoefening der pathologie door CULLEN en HUNTER — “for 

the best physiologists distinctly recognize that the basis of their 

science must include, not only the animals below man, but also the 

entire vegetable kingdom, and that, without this commanding survey 

of the whole realm of organie nature, we cannot possibly understand 

even human physiology, still less general physiology.” 

Ook zegt professor HARTING in het reeds voor vele jaren geschreven voor- 

bericht zijner zoo even aangehaalde vertaling: “Zal het leven begrepen 
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worden, zooals het zich uit in den mensch, dan mag geen levend wezen, 

hetzij plant of dier, van het slechts bij sterke vergrootingen zichtbare 

gistcelletje en de monade af tot den zich hoog in de lucht verheffen- 

den palm en den reusachtigen walvisch toe, van het onderzoek en de 

beschouwing worden buiten gesloten. Het zoude niet moeielijk vallen, 

de waarheid hiervan in eenige bizonderheden aan te toonen, te doen 

zien, hoe, bij schier oneindige verscheidenheid in vorm, toch telkens 

dezelfde krachten zich op dezelfde wijze uiten, maar hunne voortbreng- 

selen gewijzigd worden door den invloed van in- en uitwendige om- 

standigheden; hoe organen, wier maaksel en verrichting bij sommige 

levende wezens, en zoo ook bij den mensch, alleen en op zich zelve 

onderzocht, veel raadselachtigs blijven aanbieden, dat raadselachtige 

verliezen, zoodra men de overeenkomstige organen bij andere levende 

wezens in den kring van het onderzoek opneemt; hoe, wat hier duister 

blijft, elders zijne opheldering vindt, en de kennis van het eone orga- 

nisme strekt tot aanvulling onzer kennis van het andere.” 

Inderdaad, hoe uitgestrekter de reeks, des te minder loopt men gevaar 

in het werkelijk karakter der levensverschijnselen mis te tasten: ’t is 

juist het gebrek aan die voldoende uitgebreidheid, dat de ontleding 

der hoogste verstandelijke en zedelijke functiën betrekkelijk zoo weinig 

vruchten doet opleveren. Want al verdwijnen zij na den mensch niet 

geheel, zij worden toch reeds na de eerste klassen der hoogste dier- 

soorten nauw meer herkenbaar; aldus worden wij voortdurend herin- 

nerd aan het bestaan van zekere grenzen van kennis, die wij wel steeds 

naderen, maar die wij nimmer ten volle zullen bereiken. 

Alvorens de biologie vaarwel te zeggen, kunnen wij niet nalaten 

er ten slotte nog aan te herinneren, dat zij ook gemengd wordt in 

die vreemdste aller quaestiën: de vrijverklaring der dames. De goede 

Huisvrouw, een inderdaad uitstekend geredigeerd blad, zij zorgt er 

voor, dat alle physiologische ontdekkingen die de aanspraken op ge- 

lijkstelling der schoone sekse met het verheven mannelijk geslacht wetti- 

gen, over het belangstellend Nederland trouw worden verbreid. Zij houde 

het ons daarom ten goede, dat wij hier slechts boekstaven , wat de vergelij- 

kende biologie ten nadeele dier gelijkstelling aanvoert, en wijl wij ons 

voor alle beschuldigingen van gebrek aan galanterie willen vrijwaren, 

laten wij liever anderen spreken, waaronder de beste onzer leermee- 

sters, AUG. COMTE: “Déjà la saine philosophie biologique, surtout 

d'après Y'importante théorie de cALL, commenee à pouvoir faire scien- 
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tifiguement justice de ces chimériques déclamations révolutionaires sur 

la prétendue égalité des deux sexes, en démontrant directement, soit 

par examen anatomique, soit par l'observation physiologique, les diffé- 

rences radicales, à la fois physiques et morales, qui, dans toutes les espèces 

animales, et surtout dans la race humaine, séparent profondément Yun 

de l'autre, malgré la commune préponderance nécessaire du type spécifi- 

que. Rapprochant, autant que possible, l'analyse des sexes de celle des 

âges, la biologie positive tend finalement à représenter le sexe féminin, 

principalement chez notre espèce, comme nécessairement constitué, compa- 

rativement à l'autre, en une sorte d’état d'enfance continu, qui Y’éloigne 

davantage , sous les plus importants rapports, du type idéal de la race…” 

O, zeer zeker, antwoordt doctor LETOURNEAU in zijn werkje over 

La Biologie. Zoo b. v. is het getal der roode bloedlichaampjes ‘le 

signe anatomique et physiologique d'une organisation plus com- 

plète, d'une respiration plus active, d'une vitalité plus haute.” 

Dat kenmerk nu van volmaakte bewerktuiging moet de vrouw in 

vergelijking van den man derven: zij staat tusschen hem en het kind 

in: “La proportion des hómaties est d’autant plus forte que l’individu 

est plus jeune. Le sang de l'homme adulte en renfermerait 302 mil- 

lièmes, d'après cm. ROBIN. Il y en aurait beaucoup plus chez les 

jeunes sujets, et, dans le sang du nouveau-né, la proportion 

s’élèverait à 600, à 680 et même à 700 millièmes. Un anthropolo- 

giste allemand, le doeteur WeELCKER, a démontré qu’au point de vue 

des formes et des proportions du crâne et de la faco, la femme est 

un être intermédiaire à l'homme adulte et à l'enfant. Or il en est de 

même sous le rapport de la proportion des hématies, qui s’élève chez 

la femme à 320 et à 400 millièmes.” 

Men behoeft na juist niet de vrouwenschuwe SCHOPENHAUER te zijn, 

om feiten als deze, die de vermeende rechten van de vrouw te na 

dreigen te komen, hoogst belangrijk te vinden. 

Buckue beschouwt ze als een deel zijner geschiedenis van de bescha- 

ving, en als hij opgemerkt heeft: “The proportion of red globules 

dried to 1000 parts of blood, is in healthy males estimated at 127 

parts bij ANDRAL and GAVARRET,” dan laat hij er onmiddellijk cursief 

op volgen : én females the proportion of globules is lower... 

t Dergelijke generalisatien, op grond van zekere feiten die nog op verschillende wijzen 

kunnen geduid worden, brengen haar eigen gevaar mede. De waarheid is wel dat bij 

de mannelijke sekse in het algemeen het verstandsleven, bij de vrouwelijke sekse het 
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Doch reeds te lang wellicht stonden wij bij deze enkele toepassing 

stil, die eigenlijk gezegd buiten de grenzen van dit opstel, dogmatisch 

als het is, valt; hoe meer wij echter het werkelijke leven naderen, 

hoe aantrekkelijker ons het onderwerp toeschijnt, des te moeielijker ons de 

voorgeschreven zelfbeperking valt. Dit zullen wij met name gevoelen, 

nu dat wij het terrein onzer dagelijksche overdenkingen betreden, dat 

der sociologie. 

In samengesteldheid, in veranderlijkheid, in moeielijkheid van wijs- 

geerige beoefening, wordt deze door geene andere natuurwetenschap over- 

troffen : de sociologie vordert dientengevolge niet enkel de kennis van al de 

reeds genoemde wetenschappen , maar ook een uitgebreider samenstel van 

hulpmiddelen van onderzoek, dan wij tot dusver leerden kennen , en daar 

het meerdere ten deze weer in geenen deele geëövenredigd blijft aan de toe- 

neming der bezwaren, waarmede de beoefening der sociologie te kampen 

heeft, zoo is de hoogste der wetenschappen, in vergelijking der overige 

vakken van kennis, tot de minste volmaaktheid te brengen. 

Na hetgeen wij over de proefondervindelijke methode bij de biologie 

hebben medegedeeld, zal het geene verwondering baren, dat deze me- 

thode voor de sociologie nog minder geschikt blĳkt. Tot dusver 

konden wij nog aan kunstmatig in het leven geroepen proeven den- 

ken, al bleken zij ons reeds vol moeielijkheden en gevaren, maar in 

de sociologie wordt zulk een proefneming feitelijk onmogelijk. De sa- 

mengesteldheid der verschijnselen niet alleen is zóó toegenomen, dat 

geene op zich zelf staande wijziging, die niet onmiddellijk al de ove- 

rige deelen van het verschijnsel wijzigt, te doen valt, maar het maat- 

schappelijk leven zelf veroorlooft niet een opzettelijke proefneming, 

waardoor het organisme met opzet zou verstoord worden. Doch ook 

ten deze wijst ons de biologie een vorm van proefneming aan, die bij 

wijze van surrogaat uitstekende diensten kan bewijzen. Wat den wijs- 

geer niet is veroorloofd, bewerkt te dikwerf, om met Apam sMITH te spre- 

ken, “that insidious and crafty animal, vulgarly called a statesman or poli- 

tician , whose councils are directed by the momentary fluctuations of affairs. 

gemoedsleven op hoogeren trap staat. Beide seksen vullen elkander aan, Overigens heeft 

men vrouwelijke mannen en mannelijke vrouwen. 

De op Java woonachtige schrijver van dit opstel zal ons deze en andere toevoegselen 

en kleine wijzigingen, ook in den tekst, ten goede houden. Het spreekt voorts van zelf 

dat de redactie geenszins de verantwoordelijkheid voor eenige bewering van den schrij- 

ver op zich neemt, Rep. 
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Ook in het maatschappelijk leven namelijk erkent men die patholo- 

gische toestanden , waarin de statistische of dynamische wetten door 

voorbijgaande oorzaken tijdelijk worden gewijzigd, gelijk men met 

name in revolutionaire tijdperken ontwaart. Het zij echter opgemerkt, . 

dat de beoordeeling dier abnormale verschijnselen slechts vruchten kan 

dragen en dat men dan eerst uit de ontleding van den ziektestaat tot den 

normaleu staat kan besluiten, indien men daarbij geleid wordt door 

theorieën, die men terecht of te onrecht als de grondslag van het maat- 

schappelijk bestaan erkent. Al die politieke proefnemingen, waarvan wij 

onophoudelijk getuigen zijn, leiden slechts te dikwerf tot vermeerde- 

ring der wanorde, wijl de overtuiging van het bestaan van onverstoor- 

bare ontwikkelingswetten gemist wordt. Wat men heden verrichtte, ziet 

men morgen weer afbreken, om den anderen dag met een ĳĳver, eene 

betere zaak waardig, datgene wat men als euvel erkende wederom op 

te bouwen. 

De leiding en vervolgens verklaring door eenige vaste theorie blijkt 

niet minder noodzakelijk bij de zuivere waarneming. Immers juist 

daardoor onderscheiden zich de waarnemingen der wijsgeeren van die 

der gewone geleerden. Verbinding der feiten met hetgeen voorafgaat 

en met hetgeen volgt: dat doet de wetten van harmonie en van ont- 

wikkeling ontdekken, dat leert de toekomst uit het verledene voor- 

spellen, dat veroorlooft uit het bestaan van het waarneembare tot het 

onwaarneembare te besluiten. Toont de wijsgeer aan, dat ieder volk 

slechts door de stadien van fetichisme en polytheïsme naar het hoo- 

gere monotheisme wordt opgevoerd, en dat deze godsdienstvorm ver- 

band houdt met een bepaalden beschavingstoestand, dan mag men op 

dien dubbelen grond het hopelooze van zekeren zendingsarbeid voor- 

spellen. Wordt door den wijsgeer geleerd , wat het familieleven is en hoe 

de leer der statica met die der dynamica verband houdt, dan zal men er 

niet aan denken, ontwikkelingstoestanden op te dringen, die slechts bij een 

hoogeren huiselijken en maatschappelijken zin passen. Weet de wijsgeer to 

bewijzen , dat ook het maatschappelijke leven aan vaste regels is gebonden , 

dan zal men het niet meer wagen storend daarin te grijpen en door on- 

staatkundige voorschriften slechts den gang der beschaving tegen te gaan. 

Zeer zeker, juiste waardeering der maatschappelijke verschijnselen is 

door hunne samengesteldheid buitengewoon moeielijk, maar daartegen- 

over staat dan ook, dat geene wetenschap een grootere verscheiden- 

heid en uitgebreidheid van waarnemingsmiddelen aanbiedt. Daar- 
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onder valt niet alleen te noemen het onmiddellijk onderzoek, de 

dadelijke beschrijving der gebeurtenissen, gelijk zij zieh aan ons voor- 

doen, maar tevens de waarneming der oogenschijnlijk onbeduidenaste 

gewoonten, de beoordeeling der verschillende soorten van gedenktee- 

kenen, de ontleding en vergelijking der talen en zoo vele andere min 

of meer belangrijke hulpmiddelen, waarvan een rationeel gebruik aan 

de sociologie ten goede komt. 

En eindelijk de vergelijkende methode, waarvan wij de groote 

waarde reeds in de biologie leerden kennen. Dan mogen wij in de 

eerste plaats niet nalaten het maatschappelijk leven der dieren, met 

name dat der hoogste zoogdieren, tot een punt van beschouwing te 

nemen; want daar kunnen wij leeren hoe de banden van het maat- 

schappelijke leven, en daaronder van het huisgezin, zich allengs ont- 

wikkelen, hoe dus daaraan een natuurlijke grondslag ligt, die wij 

zoomin hier als in de menschelijke maatschappij kunnen wijzigen of 

vernietigen. En verder: “L’habituelle comparaison scientifique, aussi 

bien sociale qu’individaelle, de l'homme aux autres animaux, est 

éminemment propre, par sa nature, à mieux éliminer cet esprit absolu 

qui constitue encore aujourd'hui le vice principal de la philosophie 

politique. Il me semble d’ailleurs, même sous le rapport pratique, que 

linsolent orgueil qui porte certaines castes à se regarder en quelque 

sorte comme d'une autre espòce que le reste de Y’humanité, n'est 

pas, en réalité, sans quelque intime affinité philosophique avec l'irra- 

tionnel dédain contre tout rapprochement effectif entre la nature hu- 

maine et les autres natures animales,” 

Aan ieder is het bekend hoe in den tegenwoordigen tijd, met name 

DARWIN, niet alleen de kostbaarste bouwstoffen voor die door coMTE zoo 

ernstig voorgestane eenheid tusschen de dieren- en de menschenmaat- 

schappijen heeft geleverd, maar hoe ook aan den engelschen wijsgeer 

en aan den duitschen geleerde marckerL de popularisatie van denk- 

beelden zijn te danken, die, alhoewel reeds eeuwen te voren geuit of 

aangewezen, tot dusver voor opneming door het algemoen te hoog 

schenen, in het overdreven en met de moedermelk ingezogen gevoel 

van onze menschelijke en door God gewettigde oppermacht, uitgedrukt 

in het: wij zijn naar Gods evenbeeld geschapen ! 

Intusschen kan de vergelijking met de dierenmaatschappijen voor do 

sociologie slechts uit een statisch oogpunt nuttig blijken ; want zij zijn aan 

veel te geringe of te langzame ontwikkeling onderhevig ‚om ook in haar 
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de wetten van den vooruitgang te kunnen opsporen. Dan moeten wij het 

oog vestigen op de verschillende toestanden der menschenmaatschappijen, 

over de gansche aarde verbreid: daar leeren wij hoe de volken in on- 

derscheiden stadiën van ontwikkeling de meest onderscheiden maatschap- 

pelijke regelingen behoeven, opdat de eenheid tusschen leven en orga- 

nisatie niet verbroken worde. Doch wat wij niet door deze eenvoudige 

toepassing der vergelijkende methode leeren, is de wijze, waarop dat 

tal van verschillende maatschappelijke toestanden elkander opvolgen, 

elkander moeten opvolgen, met één woord: de graden van evolutie. 

Ze tegelijkertijd waarnemende, mist men de noodzakelijke aanwijzing 

van den juisten beschavingstrap. En meer dan dat! Gedurig loopt 

men gevaar ondergeschikte wijzigingen als hoofdtrekken van bescha- 

vingstoestanden te beschouwen; aan invloeden van klimaat of aan 

rassengeaardheid toe te schrijven wat slechts een eenvoudig gevolg is 

van maatschappelijken leeftijd; omgekeerd aan dezen een invloed toe 

te kennen, waarvan bij goede waarneming het onjuiste zou blijken. 

Vandaar nu dat zich uit het vergelijkend onderzoek een nieuwe 

vorm van waarneming ontwikkelt, geheel alleen aan de sociolo- 

gie eigen, namelijk de geschiedkundige methode. Zonder haar zou 

de studie der maatschappij slechts een eenvoudige voortzetting zijn 

van de natuurlijke geschiedenis van den mensch. Deze kan der socio- 

logie baten voor de kennis der eerste ontwikkelingstoestanden, maar 

zoodra als de evolutie in vollen gang is, blijkt slechts een nieuw mid- 

del van onderzoek in staat de werking en terugwerking der op elkander 

volgende geslachten te verklaren en de wetten der ontwikkeling te ontdek- 

ken. Dat middel leeren wij kennen als de geschiedkundige me- 

thode; zij is de ware grondslag der politieke wijsbegeerte; door haar 

krijgt de sociologie een eigen, een afgescheiden bestaan van de biolo- 

gie. Waar wij de verschillende toestanden van de onderscheiden deelen 

der menschheid nagaan, en wel in haar physieken, verstandelijken, 

zedelijken, staatkundigen staat; hoe opkomst en ondergang hand aan 

hand gaan, hoe de verheffing van het maatschappelijk leven ten goede 

komt aan iederen tak van ontwikkeling op zich zelve; hoe allengs daar- 

mede godsdienstig geloof verzwakt, om steeds vrijer baan te laten 

aan den geest van rationeele vrijheid in ieder opzicht; hoe militaire 

toestanden nauw met godsdienstige samenhangen; hoe ’t een met het 

ander ten onder gaat en plaats maakt voor den nijverheidsgeest , voor 

schoonheidszin, voor waarachtig maatschappelijk leven; hoe elke mo- 
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raal krachteloos blijkt, waar zij niet met correspondeerende maat- 

schappelijke toestanden verband houdt; hoe de aanleg tot het nuttige, het 

schoone en het ware één geheel maakt, waarop de wetgevers slechts een 

zeer geringen invloed ten goede kunnen uitoefenen, en dan nog slechts, 

wanneer zij een open oog hebben voor het verband der dingen, dat zich niet 

laat verscheuren ; waar wij dit alles, dank de toepassing der geschiedkun- 

dige methode, nagaan, verkrijgt de beoefening der sociologie dat wijs- 

geerig karakter, hetwelk mannen als COMTE, SPENCER, BUCKLE er be- 

reids aan hebben gegeven. Zij allen mogen onderling verschillen om- 

trent de wijze van opvatting hunner wijsgeerige plichten ten deze, zij 

allen — en dit is de eerste schrede op den weg naar het betere — komen 

overeen in het hoofdbegrip, dat de geschiedkundige methode haar recht 

van ‘bestaan heeft als grondslag der staatkundige wijsbegeerte. Nader 

toe te lichten, waartoe reeds het streven en moeïtevol werken dier 

mannen geleid heeft, moge als een aantrekkelijke arbeid ons toelachen, 

wij zouden dan evenwel de grenzen van ons onderwerp overschrijden 

en ook aan het eigenaardig karakter van dit tijdschrift te kort doen. 

Wij hebben hier slechts willen wijzen op het verband der weten- 

schappen, ook kenbaar aan de middelen van onderzoek die aan ieder 

ten dienste staan; op het bestaan van natuurlijke grenzen van kennis, 

die nauwer toonen te zijn, naar gelang de wetenschappen zich samenge- 

stelder voordoen; op de noodzakelijkheid naar het verband der dingen 

te zoeken, terwijl men te dikwerf ziet handelen, alom, maar in Neder- 

landsch-Indië onder onze oogen, alsof zulk een verband niet bestaat. 



REUSACHTIGE INKTVISCH. 

Professor VERRILL, die reeds herhaaldelijk mededeelingen heeft ge- 

daan over zeer groote Cephalopoden, die van tijd tot tijd in de zee 

bij Newfoundland en langs de oostkust van Noord-Amerika zijn aan- 

getroffen, geeft in het American Journal of Science and Arts, April 

1880, een lijst der achttien door hem onderscheiden soorten en verhaalt 

daarbij het volgende, zoo als hij het van de ooggetuigen vernomen heeft. 

Den 2den November 1878 was een visscher met twee andere man- 

nen in een boot op zee, in de nabijheid van Leith-baai Copper mine, 

Notre-dame-baai, toen zij een groot voorwerp niet ver van de kust 

zagen. Denkende dat het een stuk van een wrak was, hielden zij er 

op aan. Tot hun schrik zagen zij zich weldra dicht bij een grooten visch, 

met ontzaglijk groote, glazige oogen. Het dier deed geweldige pogin- 

gen om te ontsnappen en sloeg het water tot schuim met zijn ont- 

zettend lange armen en staart. 

Bemerkende dat dit niet gelukte omdat het dier gestrand was, schie- 

pen de visschers moed en een hunner wierp het kleine grijpanker der 

boot op het dier, in welks weeke lichaam het inzonk en zich vast- 

hechtte. Nu werd het ankertouw aan een boom op het strand vastge- 

maakt. Daar het eb was, wachtten de visschers nu eenvoudig op wat 

verder gebeuren zoude. | 

Lang nog duurde de doodstrijd van het monster, dat voortging 

met zijn lange armen om zich heen te slaan en wanhopige pogingen 

deed om vrij te geraken. Eindelijk werd het geheel uitgeput en toen 

het water geheel weggeloopen was, lag het dood en bewegingloos op 

het droge. Het lichaam, gemeten van den bek tot aan het einde van 

den staart (eigenlijk het achtereinde van den mantel) was 20 voet lang 

en een van de vangarmen had een lengte van 35 voet. B 

Vermin herkende er de Architeuthis princeps in, maar nog nimmer 

is een voorwerp van zoo groote afmetingen door iemand vermeld. 

HG. 



DE PHILOSOPHIE DER NATUURKENNIS, 

INZONDERHEID DER GEOLOGIE, 

DOOR 

Dr. PAUL HARTING. 

_De verdeeling van de staatkundige geschiedenis in perioden, hoe 

onderscheiden ook soms in lengte van tijd en in beteekenis, levert 

weinig bezwaar op. Bepaalde feiten, data, namen wijzen hier den weg. 

Anders wordt het, wanneer men de ontwikkelingsgeschiedenis der 

menschheid poogt te splitsen in onderverdeelingen. De cultuurhistori- 

sche schrijvers, van BUCKLE tot WILLIAM DRAPER en VON HELLWALD , nemen 

ieder een verschillend standpunt in bij de verdeeling van hunne stof. 

Het bezwaar is gelegen in de grondslagen voor zulk eene onderver- 

deeling. Voor de menschheid in haar geheel is de hoofdverdeeling ge- 

makkelijk aan te geven. De geschiedenis der beschaving begint met 

den strijd om het bestaan; geplaatst gelijk hij is tegenover de nu eevs 

weldadige dan weder vijandige natuur, ontwaakt bij den mensch, na- 

dat hij geleerd heeft in zijne lichamelijke behoeften te voorzien, cerst 

de dichtkunst en gelijktijdig met haar de godsdienst, daarna de boven- 

natuurkundige wijsbegeerte en eindelijk het onderzoek der natuur als 

‘heerschende richting van den geest. 

Het laatste tijdperk is dus het tegenwoordige, — althans voor de 

beschaafde volken. Onze eeuw, die de beschavingsgeschiedenis der toe- 

komst de eeuw van DARWIN zal noemen, heeft voor de natuurweten- 

7 
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schap meer gedaan dan alle vroegere eeuwen te zamen. Geldt dit van 

astronomie en physica, van chemie en natuurhistorie, — in nog hoogere 

mate is dit het geval met de geologie. 

Van de verschillende natuurwetenschappen is zij de jongste. Als 

studievak is zij juist eene eeuw oud. De denkbeelden der Grieken over 

het ontstaan onzer planeet hebben hoogstens eene geschiedkundige be- 

teekenis. EmPrpocLes, die leerde dat het door de Pythagoreërs uitge- 

dacht kosmisch centraalvuur zieh bevond in het binnenste der aarde, — 

MEGASTHENES en HEKATAEUS, die heldere begrippen hadden over land- 

aanwinning, veroorzaakt door overstroomingen van den Ganges en van 

den Nijl, waren daarom nog geen geologen. Evenmin is die naam 

toepasselijk op PrINrus den oudere, hoewel de door zijn jongeren naam- 

genoot gegeven beschrijving van een uitbarsting van den Vesuvius, 

waarbij de eerste omkwam, voor zijn tijd nauwkeurig is en nog steeds 

met genoegen wordt gelezen. LEONARDO DA VINCI had in de palaeon- 

tologie betere inzichten dan een zijner tijdgenooten; hij was de voor- 

looper van WILLIAM SMITH, een Engelsch mijningenieur, die niet alleen 

de beteekenis van de fossielen begreep, maar ook inzag, dat bepaalde 

uitgestorven vormen in bepaalde lagen werden aangetroffen, zoodat men 

zich afvraagt hoe VOLTAIRE, die drie eeuwen na den beroemden schil- 

der leefde, de vertegenwoordigers eener vroegere flora en fauna nog 

voor een lusus naturae verklaarde; doch pA vincr mag, omdat hij uit 

de aanwezigheid van zeeschelpen op zekere plek, besloot, dat deze 

vroeger onder de zee bedolven was geweest, daarom nog geen aan- 

spraak maken op den naam van geoloog. ! 

De eerste sporen van eene wetenschappelijke beoefening der geologie 

treffen wij aan in de zestiende eeuw. ? GEORGE AGRICOLA 1550, BERN- 

1 “SmrrH's ausgedehuten Arbeiten verdanken wir eigentlich,” zegt de te vroeg ont- 

slapen vOGELSANG in zijne Philosophie der Geologie und mikroskopische Gesteins- 

studien, “die breiten Grundzüge unserer heutigen Formationslehre. Und aus seinem 

reichlichen Beobachtungen ging als Resultat hervor, — nicht eine Geschichte der Erde 

in so und so viel Bildern, — aber die Stiftung der Geological Society of London 

und nicht large nachher, die erste geognostische Karte von England mit den genauesten 

Profilen.”” — Volgens VOGELSANG zag deze kaart het licht in 1815, volgens CARL 

vorGT in 1819, 

3 In voar’s Lehrbuch der Geologie, Braunschweig 1879, vindt men als aanhangsel 

van het 2e deel eene geschiedenis der geologie en palaeontologie, waarin de verdien- 

sten der geologen vóór WeERNER besproken worden. 
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HARD PALISSY 1575, prscarTES 1641, JorN RAY 1693 , TOBERN BERGMANN 

1769, NrcoLaas DESMARETS 1771 en ettelijke anderen verdienen met den 

naam van geologen te worden bestempeld, voor zooverre zij bepaalde 

waarnemingen gedaan en denkbeelden uitgesproken hebben, die door 

latere onderzoekers zijn verklaard of uitgewerkt; doch de geologie 

verkreeg eerst een wetenschappelijken vorm door weeNer, hoogleeraar 

in de bergbouwkunde te Freiburg. Hij was de grondvester van een 

nieuw studievak. Hij was de eerste, 1780, die over dit onderdeel der 

natuurwetenschap, door hem met den naam van geognosie bestempeld 

bepaalde voorlezingen hield. 

WERNER’s ideën hebben nog slechts een historische beteekenis. Zijn 

systematische verdeeling der mineralen is verworpen; zijn denkbeelden 

over de wording der aardschors zijn gebleken voor een groot deel 

onjuist te wezen. Dit neemt niet weg, dat de Freiburger hoogleeraar 

voor zijn tijd een hoogst ontwikkeld, zelfs een geniaal man was. Hij 

meende, dat de allesbeheerschende kracht, waaraan de aarde haar 

vorming verschuldigd is, in het water gezocht moest worden. Volgens 

zijn theorie is onze geheele planeet door afzetting uit het water ont- 

staan. Alle gesteenten hebben dus een gemeenschappelijken oorsprong; 

zij zijn in een bepaalde volgorde na elkander uit het water afgezet , 

waarbij echter een verschil moet worden gemaakt tusschen chemische 

neerslagen en mechanische bezinkingen. De verschillende zoogenaamde 

formaties verklaarde WeERNER door veranderingen in den aard der af- 

gezette stoffen en door dat het land in bepaalde perioden al of niet met 

water was overdekt. Hij was voorts van meening, dat men formaties 

van verschillenden ouderdom kon herkennen aan de steensoorten en 

dat dezelfde lagen zich in alle deelen der aarde gelijktijdig hadden ge- 

vormd. De vulkanen, — en die verklaring is, hoewel op andere gron- 

den, in de laatste jaren weder op den voorgrond getreden, — hield 

WERNER voor de resultaten van een plaatselijke ontvlamming van brand- 

bare stoffen in het binnenste der aarde. De lava’s waren dus slechts 

gesmolten steenmassa's, terwijl het meerendeel der tegenwoordige 

geologen integendeel haar als oorspronkelijk gevormde gesteenten be- 

schouwt en vulkanische uitbarstingen verklaart als een gevolg van 

den geheelen bouw onzer planeet. Ook de oneffenheden van de opper- 

vlakte der aarde waren volgens zijn theorie bijna uitsluitend een gevolg 

van afspoeling door het water. 

“Tot verba tot errores’”’, zegt de tegenwoordige geoloog. Desniettegen- 
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staande was WERNER een geniaal geleerde en moet hij worden beschou wd 

als een man, die aan een vroeger sluimerende wetenschap een nieuwen 

vorm gaf; van hem is de schok uitgegaan, die geleid heeft tot nauw- 

keurige nasporing van de verschillende aardlagen, tot onze tegenwoor- 

dige keunis van de reusachtige kracht, die het water bij de vorming 

der aardsehors- heeft uitgeoefend; zijn theorie over het ontstaan der 

formaties beval zieh aan door haar groote eenvoudigheid, door haar 

in het oog vallende consequentie. Daarbij kwam de geheele persoon- 

lijkheid van den duitschen geleerde en de kracht der overtuiging, 

waarmede hij zijn denkbeelden verdedigde. 

Reeds bij zijn leven begon de strijd. Het is ons voornemen niet dien 

te schetsen. Slechts in het voorbijgaan zij opgemerkt, dat ook aörEn 

zich daarin mengde. De onsterfelijke zanger — wie weet het niet? — 

was meer dan dichter, hij was ook natuuronderzoeker. De zoologie 

is hem o. a. de werveltheorie van den schedel verschuldigd, die later 

door OWEN, GEGENBAUER en HUXLEY is uitgewerkt en gewijzigd geworden ; 

de botanie heeft hij aau zich verplicht door zijne Metamorphose der 

Pflanzen ; op physisch gebied verdedigde hij zijne bekende, wel is waar 

onjuiste maar toch vernuftige theorie der kleuren, en uit de levens- 

beschrijvingen van LEWES en SCHÄFER, uit de Geologische Probleme, uit 

de gesprekken met PCKERMANN, uit Dichtung und Wahrheit, kan men 

zien, hoe cörHr een groot vriend van mineralogische studiën was en 

met inspanning den strijd volgde tusschen WeERNER en zijne leerlingen 

en hunne tegenstanders HUTTON, VON HUMBOLDT en VON BUCH , tusschen 

de neptunisten en de plutonisten. 

De schrijver van rausr dichtte naar aanleiding van dien strijd 

onderstaande regelen: 

“Kaum wendet der edle WERNER den Rücken, 

Zerstört man dass Poseidaonische Reich, 

Wenn Alle sich vor Hephästos bücken, 

Tch kann es nicht sogleich; 

Ich weiss nur in der Folge zu schätzen, 

Schon hab’ iech manches Credo verpasst; 

Mir sind sie alle gleich verhasst 

Neue Götter und Götzen. 

Wie man die Könige verletzt, 

Wird der Granit anch abgesetzt ; 
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Und Gneiss der Sohn ist nun Papa! 

Auch dessen Untergang ist nah, 

Denn Pluto's Gabel drohet schon 

Dem Urgrund Revolution ; 

Bazalt, der schwarze Teufelsmohr, 

Aus tiefster Hölle bricht hervor, 

Zerspaltet Fels, Gestein und Erden, 

Omega muss zum Alpha werden; 

Und so wäre denn die liebe Welt 

Geognostisch auf den Kopf gestelt, — * 

Het is zeker niet de minste verdienste van WERNER, dat hij een 

school heeft gesticht en wel in dubbele beteekenis. Aan hem dankte 

de bergbouw-akademie te Freiburg haar bloei en haar gunstigen naam. 

Tal van grondige beoefenaars der mineralogie en geologie zijn daar 

gevormd en nog steeds wordt deze inrichting beschouwd als eene der 

beste van Duitschland. Als een harer kundigste leeraren noemt de 

akademie te Freiburg den onlangs overledenen BERNHARD VON COTTA, 

een man bij alle beoefenaars der geologie en mineralogie met roem 

bekend. Hij behoorde tot die geologen, die het gansche gebied hun- 

ner wetenschap konden overzien. Zijn hoofdwerk, Die Geologie der 

Gegenwart, voor een deel ook in het Engelsch uitgegeven, verscheen 

voor het eerst in 1866, als feestuitgave bij gelegenheid van het hon- 

derdjarig bestaan der Freiburger akademie, en voor eenige maanden 

zag de vijfde druk het licht. Deze jongste editie spoorde ons aan tot 

vernieuwde kennismaking en de lectuur berouwde ons niet. Corra’s 

‘‘Hedendaagsche geologie” bevat een groot aantal feiten, maar daaren- 

boven een schat van beschouwingen over het wezen en de toekomst 

der geologische wetenschap, die in een eigenlijk handboek niet op 

hare plaats zouden zijn. Dit geeft aan zijn werk een blijvende waarde, 

en met het oog op de armoede, die in ons land heerscht met betrek- 

king tot werken over geologie, zou een vertaling, van corra’s boek 

niet overtollig mogen worden genoemd. 

Bij het schrijven van dit opstel hebben wij de Geologie der Gegen- 

wart als uitgangspunt gekozen. Dat zij niet onze eenige bron is 

geweest zal hun blijken, die het werk van den Freiburger geleerde 

hebben bestudeerd. Met voorbijgang van andere door ons nageslagen 

l Zahme Xenien, Ger Reihe, 18 en 17. 
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werken, noemen wij slechts de in dit jaar verschenen vierde editie van 

CARL voerT’s Lehrbuch der Geologie und Petrefactenkunde, een door een 

meesterhand geschreven boek, waaruit men het tegenwoordig standpunt 

der wetenschap in al haar omvang kan leeren kennen en waarvan o. i. 

de waarde nog wordt verhoogd door de toevoeging van het laatste 

hoofdstuk ‚ de geschiedenis bevattende van de wetenschap der aardkunde. 

Iedere natuurwetenschap, en zeker niet het minst de geologie, kan 

men beschouwen uit een wijsgeerig standpunt. Het verband tusschen 

de philosophie en de wetenschap, vooral die der aardkunde, maakt 

den hoofdinhoud uit der volgende bladzijden. 

TE 

De beoefenaars der wetenschap hebben uit den aard der zaak van 

de vroegste tijden af de noodzakelijkheid ondervonden om de resultaten 

van hun denken en van hunne navorschingen over den geest, de 

kennis, de aandoeningen van den mensch in een stelsel samen te voegen 

en op regelmatige wijze te rangschikken. Geen denker heeft wellicht 

een betere hoofdverdeeling gegeven van de philosophie dan A. COMTE. 

Hij onderscheidt: 

A. theologische wijsbegeerte (mythologie), 

B. metaphysische wijsbegeerte, 

C. positieve wijsbegeerte. 

De beide eersten, ofschoon van eenige ervaringsfeiten uitgaande, 

laten de werkelijk bestaande wereld al spoedig buiten beschouwing; 

phantasie en dialectiek zijn voor haar bron en middel. Zij behooren 

daarom ook niet tot de werkelijke (positieve) wetenschappen. 

De laatste daarentegen omvat alle resultaten van het onderzoek 

van reëele, dus zinnelijk waarneembare voorwerpen. 

Zij heeft dus de exacte wetenschap der natuur als basis; haar eind- 

doel is te komen. tot de grootst mogelijke ontwikkeling van wat men 

thans noemt de sociologie. 

Bij het natuuronderzoek — alle wijsgeerig ontwikkelde natuuronder- 

zoekers zijn het daaromtrent eens — moet de inductie aan de deductie 

voorafgaan. Door kennis te nemen van afzonderlijke verschijnselen 

kunnen wij de algemeene leeren begrijpen. Eerst wanneer wij ons 

van de eersten volkomen rekenschap hebben gegeven, kunnen wij 

overgaan tot combinatie’s on zijn wij in staat algemeene begrippen te 
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vormen. Streng genomen is dit echter niet overal en geheel uitvoer- 

baar en ook niet noodig. Reeds als kleine kinderen doen wij waarne- 

mingen en combineeren wij deze; haar en de lessen die men ons inprent, 

vervormen wij tot algemeene begrippen, maar ook tot vooroordeelen. ! 

Bij iedere wetenschappeliĳjke beschouwing moeten deze zich laten gelden 

en lichtelijk spelen zij ook een rol bij het onderzoek van afzonderlijke 

feiten, ja zelfs zijn zij het veelal, die ons tot onderzoek nopen en den 

weg aanwijzen langs welken dit moet plaats hebben. Bij eenig naden- 

ken blijkt het dus, dat natuuronderzoek noch langs den zuiver deduc- 

tieven, noch langs den zuiver inductieven weg kan plaats grijpen. 

Zonder eenige kennis van de afzonderlijke -dingen is geen deductie 

mogelijk en zonder eenige algemeene begrippen wordt de inductieve 

weg een omweg. In het algemeen kan de menschelijke kennis haar 

tegenwoordig standpunt slechts bereikt hebben door uit te gaan van 

de waarneming der afzonderlijke dingen, om daaruit tot algemeene 

begrippen te besluiten, want noch de eerste menschen brachten, noch 

wij als kinderen brengen deze mede ter wereld. Het is voor den natuur- 

onderzoeker wenschelijk hen zooveel hij vermag buiten te sluiten. Den 

deductieven weg te volgen voert tot zelfbedrog, slechts de inductieve 

tot werkelijke wetenschap. Deductief te werk gaande, — wij zullen 

later gelegenheid hebben dit met een enkel woord aan te toonen, — 

loopt men gevaar het bestaande uit het oog te verliezen en laat men 

zich verleiden tot aprioristisch redeneeren. 

De combinatie van waarnemingen, dus van kennis der afzonderlijke 

dingen, kan voeren tot de kennis van natuurwetten. 

Zij moeten wel onderscheiden worden van hetgeen men wetten noemt 

in het dageliĳjksch leven. Die der rechtsgeleerden zijn veranderlijk; 

geen enkele is duizend jaren oud, noch heeft, kracht voor de gansche 

maatschappij ; die der natnur zijn van de dingen zelve onafscheidelijk ; 

afwijkingen zijn hier niet denkbaar. Enkele dier wetten kunnen met 

den naam van wereldwetton worden bestempeld , zij zijn overal van kracht 

zonder beperking in tijd en in ruimte. Als zoodanig noemen wij de 

wetten van de zwaartekracht en van het licht. Haar werking is ge- 

l Niet onaardig zegt VOGELSANG in zijn boven aangehaald werk: „Ein Mensch der 

nicht in seiner Jugend schon gelernt hat, sich eine gewisse Anzahl abstrakter Begriffe 

zu verschaffen, und damit die erforderliehen Manipulationen vorzunehmen, ist in der 

Gesellschaft aller Völker, aller Zeiten so ziemlich unmöglich gewesen” 
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grondvest op het wezen der dingen, en zoolang de dingen dezelfde 

blijven moet dit ook het geval zijn met de werking dier wetten. 

Alle verschijnselen zijn bewegingen. Wij kennen de wetten der be- 

weging, die voor alle lichamen doorgaan, maar haar eerste oorzaak 

kennen wij niet. Noemt men de zwaartekracht als zoodanig, zoo is 

dit slechts een term, geen verklaring, en zelfs de zwaartekracht alleen 

is onvoldoende om de banen, die de wereldlichamen volgen, te verkla- 

ren, daar behalve haar nog eene van haar onafhankelijke beweging 

noodzakelijk is, misschien als ruimte, tijd en stof, iets oorspronke- 

lijks en eeuwigs. ! | 

Bij ieder onderzoek is het stellen van hypothesen niet alleen geoor- 

loofd, doeh ook noodig. Zij werken opwekkend en zijn te beschouwen 

als voorposten, die een onvolkomen bekend gebied binnen dringen om 

daaruit buit te behalen voor de wetenschap. Geheel onnut werken 

zij, wanneer men noch voor noch tegen haar eenig bewijs kan aan- 

voeren. Zij moeten in overeenstemming zijn met bekende feiten en 

kunnen alleen dan als gevestigd worden beschouwd, wanneer de ver- 

klaring, die zij geven van eenig verschijnsel aan de ervaring kan wor- 

den getoetst. Aan iedere hypothese mag men daarenboven den eisch 

stellen, dat zij de feiten vereenige onder algemeene gezichtspunten. 

Wenschelijk is het voorts zoogenaamde hulphypothesen te vermijdeu, 

dat wil zeggen, zorg te dragen, dat men niet een tweede behoeve om 

de eerste waarschijnlijk te maken. Tot hoeverre het stellen van hypo- 

thesen geoorloofd zij laat zich moeielijk aanwijzen. De natuuronder- 

zoeker moet dit voor ieder voorkomend geval zelf weten te beoor- 

deelen. De oorsprong der hypothese is het denkbeeld, en in haar 

meest ontwikkelden vorm wordt zij tot theorie. Tusschen een en ander 

scherpe grenzen te trekken is uit den aard der zaak onmogelijk. 

Evenals iedere ontdekking is ook ieder denkbeeld, iedere hypothese, 

iedere theorie een kind van den tijd. Heden ten dage kan men 

een voldoende verklaring geven van vele verschijnselen, die vroeger 

in een stikduisteren nacht verscholen lagen en waarvoor men maar al 

te geneigd was naar eene supranaturalistische oorzaak om te zien. 

t De meermalen opgeworpen vraag, of waarnemingen van de ruimte zintuigelijke 

zijn, en of het begrip ruimte een daaruit afgeleid begrip is, of wel dat het begrip ruimte 

en ook dat van tijd aangeboren, d. i. niet door zinnelijke ervaring verkregen begrippen 

zijn, kan hier voegzaam onbeantwoord blijven. 
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In onze eeuw worden velerlei ontdekkingen gedaan, die in een vorige 

niet gedaan konden worden. Zoo zal ook in de twintigste eeuw het 

dan levend geslacht de vruchten plukken van de waarnemingen en 

het daarop gegronde denken van het thans levende. Wij moeten wel 

in vele zaken een rijperen blik hebben dan onze voorvaderen. Wij zijn 

niet alleen in het bezit van hunne kennis, maar daarenboven mogen 

wij ons ook die onzer tijdgenooten toeeigenen. 

Het onderscheid tusschen natuurwetten, van welke wij er, helaas ! 

slechts enkele kennen, en hypothesen ligt voor de hand. Bij de eersten 

is dwaling buitengesloten, bij de tweeden blijft zij mogelijk. Uit de 

menschelijke natuur volgt dat, ook bĳ het zorgvuldigst natuuronder- 

zoek, dwaling niet geheel kan worden vermeden. Toch zouden de 

positieve wetenschappen, in den zin, waarin coMrr het woord bezigt, 

niet de aangzienlijkste bijdrage leveren tot de Mistory of errors die 

LYTTON BULWER in een uitmuntend werk een zijner helden laat schrijven. 

Dwalen is niet alleen menschelijk doch soms ook nuttig. Wanneer 

COLUMBUS geweten had, hoe ver do oostelijke kust van Azië van ons 

verwijderd was, had hij nooit beproefd haar te bereiken door uit een 

spaansche haven den koers westwaarts te nemen, en de ontdekking 

van Amerika ware wellicht nog lang achterwege gebleven. Soms is 

de dwaling voor de behoefte van het oogenblik voldoende. Henige 

hoewel ook niet zeer nauwkeurige sterrekundige berekeningen zijn ge- 

grondvest op het denkbeeld, dat het stelsel van Prourmeus juist was, 

en de scheikundigen hebben verscheidene gewichtige ontdekkingen 

gedaan, b. v. voor men de zuurstof kende, hoewel zij uitgingen van 

theorieën, die later gebleken zijn in alle opzichten onhoudbaar to 

wezen. 

Buckre drukt zich in zijn History of Civilisation voortreffelijk uit, 

als hij zegt: „De grootste vijand van de wetenschap is niet de dwaling, 

maar de traagheid. Wat wij behoeven is onderzoek. Heeft dit plaats, 

dan kunnen wij verzekerd zijn, dat alles terecht komt, hoeveel mis- 

grepen wij ook maken. De eene dwaling bestrijdt de andere en ten 

slotte komt men tot de waarheid. Dit is het verloop van de ontwik- 

keling van den menschelijken geest, en, van dit gezichtspunt be- 
schouwd, zijn degene, die nieuwe denkbeelden aangeven of nieuwe 

voorstellen doen, de weldoeners van het menschelijk geslacht. Of zij 
gelijk of ongelijk hebben komt niet in de eerste plaats in aanmerking. 
Zij zijn het, die den geest prikkelen, die hom dwingen zijn krachten 
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te beproeven. Zij wekken ons op tot vernieuwde nasporingen ; zij brengen 

verouderde onderwerpen onder nieuwe gezichtspunten; zij veroorzaken 

stoornis in de algemeene traagheid en dwingen ons op zachte wijze, 

maar tot ons eigen best, te breken met den sleur, die er de menschen 

toebrengt om steeds den voorvaderlijken weg te gaan.” 

Hoewel er veel aantrekkelijks ligt in Lessing’s bekend gezegde over 

de dwaling, mag men de beteekenis zijner woorden niet overschatten, 

vooral waar het de natuurwetenschap betreft. Haar taak is het zoeken 

naar waarheid en wel naar de gansche waarheid. Dat onderzoek moet 

geschieden zonder eenige bijbedoeling en zonder vrees voor de conse- 

quenties, die er uit mochten voortvloeien. Ieder vooropgezet doel, 

ieder vooraf als noodzakelijk aangenomen resultaat voert op een dwaal- 

weg. Hoewel de slotsom van het onderzoek voor het menschelijk leven 

van het uiterste gewicht kan zijn, mag ons de mogelijkheid daarvan 

niet terughouden om, met alle de krachten waarover wij beschikken 

kunnen, dat onderzoek in te stellen en voort te zetten. 

Over het grondbeginsel van de waarheid bij ieder onderzoek spre- 

kende, drukt BucKLE zich in zijn bovenaangehaald werk ongeveer uit 

als volgt: : 

„De wijsgeer moet slechts de waarheid trachten op te sporen en 

geen acht geven op de praktische gevolgen, die uit zijne bespiegelin- 

gen voortvloeien; zijn zij valsch dan mogen zij vergeten worden, zijn 

zij waar dan komen zij vroeger of later tot haar recht. Doch de vraag 

of die bespiegelingen aangenaam of onaangenaam, doelmatig of schade- 

lijk zijn, mag niet door den wijsgeer worden beantwoord; over de ge- 

volgen, die uit haar mochten kunnen voortspruiten, behoeft hij zich 

niet te bekommeren. Tedere nieuw uitgesproken waarheid heeft gedu- 

rende een zeker tijdsverloop kwaad gedaan; zij heeft menschen onge- 

lukkie gemaakt, wanneer, overtuigd van haar kracht, met een gelief- 

koosden gang van denkbeelden of geloofsovertuiging moest gebroken 

worden. Steeds verloopt eenige tijd, voor men zich aan de nieuwe 

waarheid, om het zoo uit te drukken, heeft gewend en eerst dan is 

de tijd gekomen waarin zij voor sommigen nut kan stichten. Lang- 

zamerhand neemt het getal van hen die haar erkennen toe, tot 

eindelijk een ieder overtuigd is en zij geene andere dan goede vruchten 

afwerpt. Aanvankelijk hebben de wrange vruchten de overhand. Vooral 

als van vroegere, geliefkoosde, ingrijpende begrippen ten volle afstand 

moet worden gedaan, is dit voor velen uiterst moeielijk. De menschen 
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kunnen het plotselinge licht niet verdragen, de gansche maatschappij 

schijnt op losse schroeven te berusten, alle stellingen van het geloof 

worden bedreigd met omverwerping. Zulke verschijnselen zijn de voor- 

loopers eener omwenteling. Worden de nieuwe denkbeelden met voor- 

zichtigheid en kalmte toegepast, dan komen zij der maatschappij ten 

goede; wil men haar dadelijk te grooten invloed doen uitoefenen, dan 

staat de anarchie voor de deur. De mannen der praktijk moeten zorg 

dragen voor de bedaarde en geleidelijke toepassing der waarheden, die 

door de wijsbegeerte aan het licht zijn gebracht.” 

De natuuronderzoeker kent geen toeval; hij kent slechts de noodwen- 

digheid. Alles wat geschiedt, is voor hem slechts een uitvloeisel van 

natuurwetten. Hij matigt zich ook niet aan een bepaald doel te kun- 

nen aanwijzen. Zoowel dit als het streven naar het begrijpen der 

eerste oorzaken ligt buiten zijn werkkring. Verstand en gemoed mogen 

wel is waar gelijke rechten hebben, doch dit is geen reden om bij 

wetenschappelijke onderzoekingen, die zuiver verstandelijke eischen stel- 

len, ook maar eenigszins rekening te houden met het gemoed. 

Van het doel der schepping, een woord, dat moeielijk te vervangen 

is en toch, stricto sensu, niet mag worden gebezigd, weten wij niets. 

Het ontbreekt ons aan het vermogen om het wereldplan te doorzien. 

Frourens zegt daarom ook: “Men moet niet van eindoorzaken uitgaan 

om tot feiten te geraken, maar van feiten om te trachten tot de ken- 

nis der eindoorzaken te komen.” 

Over de moederliefde der natuur is veel geschreven. Mijn vader in 

het “Album der Natuur” en Prof. koster in ‘‘de Gids” hebben onlangs 

er op gewezen, dat zij slechts bestond in de dichterlijke verbeelding 

van vroegere natuurkundigen en met de werkelijkheid geheel in strijd 

is. De meening, dat alles in de natuur er op is ingericht om het den 

mensch gemakkelijk te maken, om zijn bestaan en ontwikkeling to 

verzekeren, is zoo valsch mogelijk. Slechts enkele producten uit de 

voorraadschuren der natuur kunnen wij gebruiken in den toestand 

waarin zij het ons aanbiedt. In de huishouding der natuur heerscht 

aan de eene zijde een buitengewone verkwisting van hulpmiddelen, — 

van een ontzettend aantal organische kiemen komen b.v. slechts wei- 

nige tot ontwikkeling, — en aan de andere zijde een vreeselijk ge- 
brek, — geheele landstreken ontberen b.v. water, dat voor de in 
cultuurbrenging onmisbaar is. Willen wij de metalen bezigen, dan 
moeten wij beginnen met in de ingewanden der aarde aftedalen om 
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de ertsen te vinden, waaruit zij kunnen worden afgescheiden; de stee- 

nen waarmede wij onze woningen bouwen, moeten wij eerst vormen 

en bakken; plantaardige vezelstoffen zijn wij verplicht door kunst te 

bewerken, om ze tot kleeding en andere doeleinden geschikt te maken. 

Het schijnt ons bijna kinderachtig, dat de natuur die onvolkomen 

hulpmiddelen in het leven riep om ons te dwingen van onze krach- 

ten — lichamelijke en geestelijke — het beste gebruik te maken, 

om ons dus verder te voeren op het pad der beschaving, want, wan- 

neer dit het doel ware, zou het veel eerder bereikt zijn, wanneer reeds 

de eerste menschen als ontwikkelde, in de hoogste mate beschaafde 

wezens het levenslicht hadden aanschouwd. 

De natuuronderzoeker behoeft zich als zoodanig niet te bekomme- 

ren over den strijd tusschen materialisme en idealisme. Hij houdt zich 

bezig met het onderzoeken der stoffen en van hare inwerking op elkan- 

der en tracht daaruit natuurwetten af te leiden. Voor hem zijn ruimte, 

tijd en stof onbegrensd (eeuwig), d. w.z. hij kan zich evenmin haar 

niet bestaan als haar begin of einde voorstellen. Evenzeer geldt dit 

voor de eigenschappen der stof, — de zoogenaamde krachten, — tot 

welke de natuuronderzoeker ook datgene moet rekenen, wat men ge- 

woonlijk de werkzaamheid van het verstand noemt. De metaphysicus 

moge, hetzij de materie, hetzij de zoogenaamde krachten als werke- 

lijk bestaande beschouwen, — de krachten als eigenschappen van de 

materie of omgekeerd de vormen, waaronder de materie zich voordoet 

slechts als een gevolg van krachten,...... het gansche betoog laat 

den natuurkundige koud. 

Reeds KANT heeft dit standpunt, waarop zich ieder natuuronderzoe- 

ker moet plaatsen, aangewezeu. Men vindt de volgende zinsnede in 

zijne Prolegomena: ‘“Naturwisserschaft wird uns niemals das Innere 

der Dinge, d. h. dasjenige was nicht Erscheinung ist, aber doch zum 

obersten Erklärungsgrunde der Erscheinungen dienen kann, entdec- 

ken; aber sie braucht dieses auch nicht zu ihrer physischen Erklä- . 

rungen; ja wenn ihr auch dergleichen anderweitig angeboten würde 

(z. B. Einfluss immaterieller Wesen), so soll sie es doch ausschlagen 

und gar nicht in den Fortgang ihrer Erklärungen bringen, sondern 

diese jederzeit nur auf das gründen, was als Gegenstand der Sinne, 

zur Erfahrung gehört, und mit unseren wirklichen Wahrnehmun- 

gen nach Erfahrungsgesetzen in Zusammenhang gebracht werden kann,” 

Het gebied, waartoe de natuurwetenschap zich moet beperken, is 
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dus begrensd. Den metaphysicus staat het vrij de resultaten, waartoe 

de natuuronderzoeker is geraakt, te duiden of haar oorzaken op te 

sporen, als hij dit verlangt of er toe in staat is; die resultaten te 

veranderen vermag hij niet. Of het wezen der dingen, afgezien van 

zinsbedrog, iets anders is dan de vorm, waaronder zij zich voordoen, 

gaat den natuuronderzoeker niet aan; ook behoeft hij niet te vragen 

of zij inderdaad bestaan of ons slechts als zoodanig voorkomen. Het 

spreekt van zelven, dat zij, gezien met andere oogen, ook een ande- 

ren indruk zouden maken; wij nemen slechts waar met menschelijke 

zintuigen en met de hulpmiddelen, die kunst en wetenschap ons aan 

de hand doen. De zaak komt dus hierop neder: dat de natuuronder- 

zoeker zich beperkt tot de waarneming der dingen, zooals zij zich 

aan hem vertoonen. Wat buiten de zinnelijke wereld ligt behoort den 

metaphysicus. 

Van de wijsgeerige methode moet ieder natuuronderzoeker , dus ook 

ieder geoloog, gebruik maken; slechts het metaphysisch gedeelte der 

philosophie kan hij volkomen ter zijde stellen, en daartoe is hij zelfs 

verplicht, wil hij zijn onderzoek onbevangen aanvangen en ten einde 

brengen. Sinds, en in weerwil van KANT's optreden, hebben echter 

vele wijsgeeren een weg ingeslagen, die voor ieder natuuronderzoek 

volkomen onbruikbaar is, ten gevolge waarvan de beoefenaars der 

exacte wetenschappen hun eigen pad gekozen en, door het opsporen 

van zoogenaamde natuurwetten, getracht hebben tot de kennis van 

het algemeen verband der verschijnselen te geraken. De noodzakelijk- 

heid en uitvoerbaarheid daarvan werd inzonderheid duidelijk in het 

licht gesteld door ALEXANDER VON HUMBOLDT, doch uit den aard der 

zaak heeft de schrijver van den Kosmos slechts een deel van het ge- 

bied doorvorscht en is het onderzoek verre van afgesloten *, Trouwens 

! Voeersane, t. a. p. bl. 91 —98, bespreekt de wetenschappelijke verdiensten van 

VON HUMBOLDT en is ra. i. partijdig in zijn oordeel over een der meest universeel ont- 

wikkelde mannen, die Duitschlaad ooit heeft bezeten. Hij maakt met eenige minachting 

gewag van een “unwürdige frasenhafte uuMmBoLpT-eultus” en zegt terecht, dat de 

natuurwetenschap demokratische instellingen behoeft en ‘‘keine Monarchen, keine Thron- 

Feden, kein gesetzgebender Körper.” Hij laat daarop volgen: “die absichtliche Verklei- 

nerung ist schändlich, die maaslose Vergötterung gemein”, en schrijft vervolgens eenige 

bladzijden om te betoogen, dat HumBorpt’s verdiensten voor de wetenschap in het 

algemeen en voor de geologie in het bijzonder door tijdgenooten te hoog zijn opgehe- 

meld. Hier zoowel als op enkele andere punten, in het historisch deel van zijn werk, 
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dit kan nimmer het geval zijn, want alle gevolgtrekkingen, die uit 

eenig natuuronderzoek voortvloeien, maken slechts aanspraak op rela- 

tieve waarheid, niet op absolute. Nieuwe ontdekkingen kunnen ieder 

resultaat wijzigen; de gansche geschiedenis der natuurwetenschap be- 

staat uit veranderingen, maar die tevens in den regel even zoovele verbete- 

ringen zijn. Het enkelvoudige kan blijken te zijn samengesteld of ook het 

tegenovergestelde kan plaats hebben. Slechts van de zuivere wiskunde 

kan men absolute waarheden verwachten; wordt zij gebezigd om wer- 

kelijk bestaande dingen te meten en te berekenen, dan worden ook 

haar resultaten relatief. Men heeft beweerd, dat. wiskunstige aprioris- 

tische waarheden zijn, d. i. niet afgeleid uit de ervaring. Velen, o.a. 

JOHN STUART MILL, ontkennen dit en zeker is het in elk geval, dat 

ook deze waarheden bij den mensch eerst opkomen, als zijn verstand 

zekere rijpheid heeft verkregen en ontelbare waarnemingen van getal 

en grootte vooraf zijn gegaan. 

Men kan ook een onderscheid maken tusschen waarheden, die ieder 

voor zich kan bevatten of vinden op grond van persoonlijke ervaring 

en dezulke, waarvan wij slechts het begrip in ons kunnen opnemen 

ten gevolge van den arbeid van vroegere geslachten. Deze laatste, 

overgeërfde waarheden, zijn aprioristische waarheden voor het individu 

doeh niet voor de menschheid. 

Dat, zooals wij boven schreven, ieder natuuronderzoeker gebrnik 

moet maken van de wijsgeerige methode, wordt thans niet meer be- 

twijfeld. Hij kan haar niet missen. Zij leert hem de bronnen zijner 

kennis en de slotsom, waartoe hij geraakt, beoordeelen; zij stelt hem 

in staat tot het verbinden van de door hem of door anderen verkregen 

resultaten. leder natuuronderzoeker wordt philosoof, zoodra hij zich 

verheft boven eenvoudige waarneming, en hoe groot de beteekenis 

der philosophie is in den hoogeren zin van het woord voor het onder- 

zoek der natuur, bewijzen de weinige gevallen, waarin echte wijsgee- 

ren tevens natuuronderzoekers waren of althans volkomen op de hoogte 

van de natuurwetenschap, voor zooverre iemand dit in onzen tijd zijn 

is VOGELSANG niet vrij te pleiten van partijdigheid. Wil men voN HuMBOLDT als man 

van wetenschap beoordeelen, dan blijve het onverschillig of hij een hoveling of een 

communist zij geweest. Tk voor mij heb het altijd in von HumBorDT gewaardeerd, dat 

hij van zijn positie, invloed, geest en aanleg op eene wijze gebruik heeft gemaakt, die 

aan de wetenschap en hare beoefenaars ten goede kwam. 
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kan. Als zoodanige zeldzame mannen kan men KANT, FECHNER en vooral 

SPENCER noemen £. De speculatieve philosophie was als natuurphiloso- 

phie van geringe beteekenis, zoo lang zij niet stond op den bodem 

der natuurwetenschap. De wetten der natuur af te leiden uit die van 

het denken, is streven naar het onbereikbare. Wil men natuuronder- 

zoek en wijsbegeerte tot haar hoogste recht doen komen, dan moeten 

zij elkander de hand reiken. Men zij slechts voorzichtig, dat men niet 

vervalle in de oude fout van de schaduwbeelden najagende natuur- 

philosophen uit het eerste gedeelte der negentiende eeuw. 

Bestaan er redenen om te vreezen, dat vroeger of later de wijsgee- 

rige geest zich zal bewegen in de oude, veroordeelde richting? Die 

vraag mag gesteld worden in een tijd, waarin door het hoofd van 

die christelijke kerk, welke verreweg de meeste aanhangers telt, aan 

de Rectoren der scholen wordt bevolen de wijsbegeerte van THOMAS 

AQUINUS, die vóór zes eeuwen leefde, dus in een tijd toen de natuur- 

wetenschap eigenlijk nog niet bestond, als richtsnoer bij hun onder- 

wijs aan te nemen. Zij is niet overbodig in een tijdperk, waarin men 

nog steeds spreekt van geloovige wetenschap en geloovige wijsbegeerte. 

Het is niet zonder een bepaald doel, dat de clericalen scholen voor 

Hooger Onderwijs oprichten, waarin mannen van hunne richting de 

leerstoelen beklimmen in de medische en philosophische faculteit. Nog 

altijd wordt het woord dez gebruikt in een zin, waarin de oude 

Romeinen het niet kenden. Het is nog slechts enkele jaren geleden, 

dat Moreno, die, men moet het erkennen, voor het vulgariseeren der 

wetenschap misschien meer heeft gedaan dan een zijner landgenooten 

en daarbij onpartijdig te werk ging zoolang de godsdienst buiten 

spel bleef, een werk schreef ter verdediging der Israölietische geogenie. 

Darwin, de man naar wien, zooals wij op de eerste bladzijde van dit op- 

stel schreven, onze eeuw vermoedelijk later zal worden genoemd, werd 

voor ongeveer zeven jaren in de Parijsche akademie van wetenschap- 

pen een dilettant genoemd, wien men toen ter tijde althans niet de 

eer waardig keurde van onder hare associés étrangers te worden op- 

* EMANUEL KANT, vriend en medearbeider van LAMBERT en EULEK, was niet alleen 

een wijsgeer van den eersten rang, doch tevens grondig bekend met wiskunde, sterre- 

kunde en natuurkunde. Cousin zegt van hem (Histoire générale de la philosophie, 

p. 82): ‘il a même été ou le eréateur ou le promotenr le plus remarquable de la géogra- 

phie physique.” 
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genouren. In hetzelfde jaar benoemde onze Koninklijke Akademie van 

Wetenschappen DARWIN tot buitenlandsch lid, en sedert voorleden jaar 

is ook de Parijsche akademie op haar, oordeel teruggekomen en thans is 

de beroemde man een harer correspondenten. Er is dus vooruitgang. 

Voor vijf-en-twintig jaren schreef Prof. KLeENcKE te Leipzig, een 

merkwaardig, door A. WINKLER PRINS vertaald boek, waarvan wij 

gaarne een nieuwe aan de eischen des tijds beantwoordende uitgave 

zouden zien verschijnen, en welks titel luidt: De natuurkundige weten- 

schap der jongste vijftig jaren en haar invloed op de Maatschappij. Spre- 

kende over de oudere natuurphilosophische methode en den schadelijken 

invloed door haar uitgeoefend, beschrijft hij zijne eigene ervaring als volgt: 

‘Meer dan iemand gevoelt de schrijver van dit boek het verbazend 

verschil tusschen de vroegere en thans gebruikelijke leerwijze, door 

welke laatste de tegenwoordige tijd eene onwaardeerbare weldaad be- 

wezen heeft aan de maatschappij. Hij genoot het onderwijs in de 

natuurkundige wetenschap van de laatste woordvoerders der natuur- 

kundige wijsbegeerte, — van mannen die zijne jeugdige verbeelding 

in den boei sloegen van welluidende spreekwijzen, welke men voor 

eene verklaring der waarheid uitgaf, en de zintuigen, die naar wer- 

kelijke waarneming verlangden, wisten te begoochelen met geestige 

zetten en bevallige voorstellingen, waarmede zij de verschijnselen en 

de wetten der natuur zochten te schilderen. Niet zonder in- en uit- 

wendigen strijd is het hem gelukt dat dwangbuis eener natuurkundig- 

wijsgeerige opleiding weg te werpen, ten einde zich met onbevoor- 

oordeelden geest aan de nauwkeurige, vergelijkende en alles op- 

merkende waarneming te wijden, en hij waarschuwt een ieder, die voor 

zijn beroep of uit weetgierigheid op het gebied der natuurkunde den tem- 

pel der waarheid wenscht te betreden, om op zijne hoede te wezen tegen 

de wijsgeerige school, die door het optreden van scHELLING verrezen is. 

“Wat anders zijn de hoog geprezene geschriften van dien tijd als 

voortbrengselen eener babylonische spraakverwarring, als kunstmatige 

doolhoven, waarin de meest ervarene natuurkenner verdwaalt? Inder- 

daad, men lacht onwillekeurig, wanneer men in de natuurlijke ge- 

schiedenis van OKEN namen eu stelsels aantreft, die tot eene fabelachtige 

wereld schijnen te behooren, of wanneer men elders een feit of eene 

verklaring zoekt, en met een geestigen volzin wordt afgescheept. Hoe 

armzalig vinden wij dit alles, in weerwil van al dien klinkklank van 

een hoogdravenden stijl, wanneer wij cen enkelen blik werpen in eene 
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schei- of natuurkundige werkplaats van den tegenwoordigen tijd, — 

wanneer wij slechts even onze aandacht vestigen op een electromag- 

netischen toestel of op iedere fabriek, waar de krachten der natuur 

de werktuigen in beweging brengen. De geheele zoogenaamd wijsgeerige 

natuurkunde heeft niets voor de maatschappij kunnen uitrichten; zij 

heeft zelfs den toestand niet verbeterd van het molenpaard, laat staan 

dien der menschen.” 

Deze woorden van een natuuronderzoeker, die tevens denker is, 

mogen ten bewijze strekken van de waarheid van het door ons aange- 

voerde over het gevaarlijke van het niet volgen van de inductieve 

methode bij het onderzoek van natuurverschijnselen. 

Hoewel men den berlijnschen hoogleeraar DU BOIs-REYMOND volstrekt 

niet op ééne lijn mag stellen met mannen als SCHELLING en OKEN, is 

het toch te bejammeren, dat hij bij de behandeling van vraagstukken 

die slechts op wetenschappelijke wijze kunnen worden opgelost, zoo 

overijld de vlag strijkt en zich bepaalt tot het bekende ‘“Zgnoramus, 

ignorabimus.”’ * Dat hij geheel en al ongelijk heeft, mag men niet be- 

weren, doch wanneer men de natuurkennis van het tegenwoordig 

geslacht vergelijkt met die b. v. van een ALDROVANDI of zelfs van een 

LINNAEUS, wanneer men zich te binnen brengt welk een verbazende 

schat van feiten en theorieën in het magazijn van de tegenwoordige 

wetenschap der natuur reeds is opgehoopt, dan mag men het vertrou- 

wen koesteren, dat onze nakomelingen met hunne betere werktuigen, 

hunne meer geoefende scherpzinnigheid, hun grooter combinatiever- 

mogen zullen weten te woekeren en kan men met grond vooronderstel- 

len, dat, waar het zulke gewichtige vraagstukken betreft als p. B. R. 

in zijn bekende rede bespreekt, de menschheid in volgende eeuwen 

althans zal beproeven een démenti te geven aan het “ignoramus, ig- 

norabimus’’ van den duitschen natuuronderzoeker, aan het “nezpligué, 

inezxplicable” van onzen DONDERS. 

Het moet echter erkend worden, dat het waarschijnlijk bij de poging 

zal blijven, al mag men verwachten dat die poging meer en meer het 

doel zal nabij komen, zonder het ooit te bereiken. 

Ì pu BOIS REYMoND: Ueber die Grenzen des Naturerkennens, Leipzig, 1872. 

(Slot volgt.) 
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Paarden. — Ten aanzien van het paard leidt de palaeontologie ons 

terug tot een lang verleden en doet ans kennis maken met trapsge- 

wijze veranderingen in den lichaamsbouw, die vooral de pooten en 

tanden betreffen. Wij vinden fossile overblijfselen, die aantoonen dat 

het hedendaagsche paard afstamt van een paard-achtig dier, dat oor- 

spronkelijk drie, vier of vijf teenen met de daarbij behoorende meta- 

carpaal- en metatarsaal-beenderen bezat (Hippothertum, Anchitherium). 

Deze overblijfselen, welke in Europa en Amerika zijn ontdekt, komen 

voor in de tertiaire formatiën van de nieuwere Pliocene door de Mio- 

cene heen tot de Eocene. De twee aan elken poot aanwezige griffel- 

beenderen bij het hedendaagsche paard zijn rudimenten van twee vin- 

gers of teenen, die bij het paardachtig dier van de latere Pliocene tot 

vingers ontwikkeld waren; en in de overblijfselen in de opeenvolgendé 

formatiën vindt men wijzigingen in structuur, waaruit blĳkt dat de 

geologische voorouders van ons paard tot vijf teenen toe bezaten. De 

oudste historische oorkonden zijn in dit opzicht inderdaad zeer modern, 

vergeleken met die der nieuwste tertiaire formatiën; en zelfs in de 

uwitsersche meer-woningen uit de steenperiode bieden de paardenbeen- 

deren, die daarin gevonden zijn, geen verschil aan met die van het 

hedendaagsche paard. 
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Maar wij moeten onze aanmerkingen bepalen tot het historische 

paard. Stammen onze tamme rassen af van verschillende wilde rassen 

of van een enkel? Waar was de oorspronkelijke bakermat van het 

paard? De geschiedenis zou, zoo ver als ’tgaat, wijzen op Medië en 

Armenië. Maar ook hier schijnt het mij het waarschijnlijkst, dat oud- 

tijds verschillende, maar zeer na aan elkander verwante wilde paarden- 

rassen over de gematigde streken van Europa en van Azië verspreid 

zijn geweest, — eene onderstelling, die ook rekenschap geeft van het 

zeer karakteristiek verschil tusschen de hedendaagsche paardenrassen. 

Men vindt heden ten dage in Amerika en Azië groote kudden van in 

het wild levende paarden. Van die in Amerika (Cümarrones, Mustangs) 

weet men evenwel met zekerheid dat zij slechts verwilderde paarden 

zijn, afkomstig van de tamme paarden, welke de Spanjaarden naar 

dat werelddeel brachten. Zoo houden ook de Tartaren de in de steppen 

van Azië rondzwervende Moezins voor verwilderde afstammelingen van 

tamme paarden. Maar den in diezelfde steppen levenden, veel moeielijker 

te temmen Tarpan gelooven zij inderdaad oorspronkelijk wild te zijn, 

en het kan zeer wel zijn, dat van dit dier het aziatische tamme paard, 

althans van eenige landen, afkomstig is. 

De egyptische monumenten die van vóór AMosIs (omstreeks 1500 voor 

Chr.) van de 18de dynastie dagteekenen, geven geene afbeeldingen van 

paarden. Het zou echter niet raadzaam zijn daaruit alleen te besluiten 

dat het paard voor dien tijd niet in Egypte was ingevoerd. Niettegen- 

staande de achting, die de oude Egyptenaren voor het paard hadden, 

en het groote nut dat het bewees, was het bij hen nergens een heilig 

dier, noch ook het zinnebeeld van eene of andere godheid. Dit pleit 

er ook voor, dat het paard eerst in betrekkelijk laten tijd in Egypte 

is ingevoerd. De vereering van dieren toch dagteekent van de hoogste 

egyptische oudheid, en ket verschil van die vereering naar de verschil- 

lende gewesten, waarin Egypte verdeeld werd, had zijn grond daarin, 

dat dit land in de vroegste tijden door verschillende, met elkander zeer 

na verwante, maar van elkander onafhankelijke stammen werd bewoond, 

die eerst later tot meer volken en eindelijk tot één volk samensmol- 

ten, maar toch ieder zijn eigen dierenvereering, naast en met de al- 

gemeene, van elders ingevoerde egyptische godsdienst, bleven behou- 

den. De Israëlieten gebruikten tot den tijd van sALOMO toe het paard 

niet, ofschoon zij er zeer goed mede bekend waren, daar het door de 

naburige volken, de Kanaäniten, de Egyptenaren en de Syriërs, veel 
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werd gebezigd. De eerste vermelding van het paard dateert uit den tijd 

van DAVID, die HADAD-EZER, koning van Zobah in Syrië, versloeg en 

voor zich zelven honderd paarden behield, Kort daarna voerde SALOMO 

een groot aantal daarvan in Judea in. — Bij de Assyriërs was het 

paard veel in gebruik, en het wordt op hunne gedenkteekenen zeer 

goed en meer dan eenig ander dier afgebeeld. Men gebruikte het op de 

jacht en in den oorlog. Daar men paarden nooit afgebeeld ziet als trek- of 

lastdieren, werden zij hoogstwaarschijnliĳjk niet als zoodanig gebruikt 

en bezigde men daarvoor ezels en muilezels. Het paard van de Assy- 

rische beeldhouwwerken is een edel dier; de kop en de ooren zijn klein; 

het oog dikwijls vurig, voor zoover dit in koud marmer kan worden 

uitgedrukt, en levendig, het geheele lichaam gedrongen, met goed ont- 

wikkelde spieren; de schenkels vrij kort en de schoft goed gevormd, 

Fie. 8. de staart hoog ingeplant. De figuur 3 

vertoont een paard, gespannen voor 

den kriĳgswagen van een assyrischen 

koning. 

De paarden van het assyrische le- 

ger waren een schrik voor de Israë- 

lieten en worden vaak in den bijbel 

als zoodanig vermeld. De paarden van 

de assyrische monumenten zijn van 

een betrekkelijk later dagteekening, 

en de assyrische naam susu, paard, 

die met den hebreeuwschen gelijklui- 

dend is, werpt geen licht op het land, van waar het volk zijne paarden 

eerst verkreeg. De accadische taal geeft ons echter den sleutel. Wij 

hebben reeds gezien dat de Accadiërs gewoon waren de dieren te noe- 

men naar de namen der landen van waar zij gekomen waren. Nu is 

de accadische naam voor een paard Kwurra, het dier van het oosten. 

Of de oudste Accadiërs in hun hoog gelegen en boschrijk land van 

Elam ooit het paard bezeten hebben en hoe zij dat hebben benoemd, 

is onzeker; maar toen zij zuidwaarts verhuisden naar de vlakte van 

Mesopotamië, noemden zij het paard: het dier van het oosten, dat is 

te zeggen van Medië en Armenië. EzrorieL vermeldt het invoeren van 

paarden uit Armenië in Tyrus: “Die van het huis van Togarma han- 

delden op uwe markten met paarden, ruiters en muilezels” (XXVII, 

14). Klassieke schrijvers getuigen mede van de voortreffelijke eigen- 
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schappen en het groot aantal der paarden van die landstreken, en tot 

op dezen dag voeden de weiden op de heuvels en in de vlakten van 

Armenië zeer schoone rassen. 

Indien men eene meening mag grondvesten op het grieksche en la- 

tijnsche trmoc (— úxxos) en eguus, welke benamingen beide teruggebracht 

moeten worden tot het Sanskrit asna, van den wortel as, “snel zijn”, 

dan brachten de Grieken en de latijnsche stammen waarschijnlijk hunne 

paarden met zich, toen zij westwaarts verhuisden van hun oorspron- 

kelijk Arisch vaderland in Azië. Hoe dit wezen moge, het paard is 

reeds zeer vroeg in Europa als getemd dier bekend geweest, en de 

Grieken en Romeinen kweekten er een groot aantal van en schonken 

daaraan veel oplettendheid. Zelden gebruikten zij de paarden tot land- 

bouwbezigheden, zooals wij thans doen; zij gebruikten ze tot wedloo- 

pen, in den krijg, tot het dragen van lasten, tot trekken, tot huur- 

en reispaarden. Men besteedde aan de paarden veel zorg, en veulens 

werden niet gedresseerd voordat hunne beenderen goed ontwikkeld en zij 

drie jaren oud waren, — een voorbeeld, dat wel wat meer nagevolgd 

diende te worden, ook bij ons, waar men niet zelden tweejarige paar- 

den op het trekken van wagens ziet africhten. De vereischten van een 

goed romeinsch paard kunnen wij leeren van VARRO en COLUMELLA. 

“Het paard moet”, zegt COLUMELLA, “een kleinen kop hebben , met zwarte 

oogen, wijde neusgaten, korte en rechtopstaande ooren, een breeden 

en niet langen hals, dichte manen, die rechts overhangen, een breede 

borst met talrijke knobbelige spieren, voorpooten breed en recht, ge- 

welfde zijden, breede ruggraat', ingetrokken buik, de pooten even lang 

en recht, de knie rond en klein en niet binnenwaarts gebogen, de heu- 

pen rond, de hoeven hard, hoog en hol, het kruis rond en van 

middelmatige grootte; het gansche lichaam moet vol, rijzig, op het 

aanzien wakker en cylindrisch van vorm zijn” (VL. 29, 1,2, 3). Par- 

LADIUS — een schrijver van omstreeks 350 na Chr. — geeft een lijst van 

de kleuren van het paard, die even verschillend schijnen te zijn ge- 

weest als zij in onze dagen zijn. De voornaamste waren donkerbruin 

(badius), helderbruin (aureus), witachtig (albineus), roodbruin (russeus), 

kastanjebruin (mgyrteus), ros (cervinus), bleekgeel (gilbus), gespikkeld 

(scutulatus), melkwit (candidissimus), zwart (niger), donkerbruin (pre- 

nus), wit en zwart bont (miztus nigro et albineo), wit en bruin bont 

(mixtus albineo et badio), lichtgrijs (spumeus), gevlekt (maculosus), muis- 

kleurig (murinus). Men ‘verkoos paarden van een enkele bepaalde kleur; 
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echter keurde PALLADIUS tweekleurige paarden niet bepaald af; “zij 

moesten”, zegt hij, “worden vermeden, tenzij een overvloed van goede 

hoedanigheden het kleurgebrek doet verontschuldigen,” 

Ezels. — Ezels zijn, evenals de paarden, sedert onheugelijke tijden 

getemd geworden. Bij de oude Egyptenaren werden zij gebruikt als 

lastdieren, om molens te bewegen, graan uit te treden en gezaaid 

graan in den grond te trappen. Het is waarschijnlijk dat zij, even als 

de hedendauagsche egyptische ezels, klein, wakker en tegen vermoeie- 

nis bestaand waren, en, wanneer wij in aanmerking nemen de geringe 

kosten met welke deze geharde dieren kunnen onderhouden worden, 

verwonderen wij ons niet dat zij in de landbouwende districten in 

groot aantal werden gehouden, of dat een enkel persoon er 760 ge- 

bruikte in de verschillende gedeelten van zijn landgoed. — De ezel 

werd geofferd aan TYPHON, “het kwade wezen”. Volgens PLUTARCHUS 

hadden de Coptiten het gebruik om een ezel in een afgrond te stor- 

ten, en de inwoners van Busiris en Lyecopolis trokken hunue verfoeiing 

van den ezel zoo ver, dat zij nooit trompetten gebruikten, omdat, naar 

zij het opvatten, het geluid van deze op het balken van een ezel ge- 

lijkt. Zelfs de kleur van den armen ezel — die in Egypte rood- 

achtiger is dan bij ons, — werd beschouwd als eene aanduiding van 

het kwade wezen, evenals de ongelukkige mensch die zeer rood van 

kleur was of bepaald rood haar had, geoordeeld werd aan TYPHON 

verwant te zijn. — Op de assyrische monumenten is geen afbeelding 

van den tammen ezel, maar in de assyrische oorkonden wordt hij 

dikwijls genoemd. — Aan de inwoners van Mesopotamië moet hij reeds 

in oude tijden bekend zijn geweest, voor zij het paard leerden ken- 

nen, want zij noemen het bij uitstek en zonder verder bijvoegsel het 

“lastdier”, zoodat de accadische taal ons hier in den steek laat, wan- 

neer wij willen weten van waar zij den ezel gekregen hebben. 

Er zijn vier wilde ezelsoorten bekend: de Dsjiggetai (Equus hemio- 

nus), de Kulan (Z. onager), beïde in Midden-Azië, de Homar-el-hamma 

(E. hemippus), in Syrië en de Homar-el-atmur (E. taendopus) in Abes- 

sinië, Men weet dat de tamme ezel een zoogenoemde aalstreep over 

den rug bezit, die op de schouders door een dwarsche streep gekruist 

wordt. Alle bekende ezelsoorten nu bezitten eene aalstreep; Z. onager 

en hemippus vaak ook een kruisstreep, en W. taendopus, naar ’t schijnt, 

altijd, maar bovendien nog donkere dwarsbanden aan de pooten. Die 

drie soorten verschillen zoo weinig van elkander en van den tammen 
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ezel, zooals die in de oostersche landen voorkomt, dat men wel kan 

aannemen dat niet een van die, maar alle drie als de oorspronkelijke 

stammen der tamme ezels kunnen worden beschouwd. Voor de af komst 

van deze laatsten van Z. taeniopus pleit overigens, zegt HOUGHTON, dat 

men somtijds bij tamme ezels flauwe, maar ook wel zeer duidelijke 

sporen van dwarsbanden aan de pooten aantreft. De ezel van de Ac- 

cadiërs en Assyriërs stamden denkelijk van de abessinische af. Terwijl 

alzoo het paard der Egyptenaren in Afrika uit Azië afstamde, was de 

ezel der Assyriërs in Azië uit Afrika gekomen. Uit de omstandigheid dat 

de Accadiërs den ezel eenvoudig het lastdier noemden, en dit dier dus het 

het eerste lastdier schijnt te zijn geweest dat zij leerden kennen, moet 

worden afgeleid dat de ezel in overoude tijden uit Afrika in Azië ge- 

gekomen is. Bij de Israëlieten werden de ezels gebruikt om lasten te 

dragen, te ploegen en om er op te rijden. Of zij ook gebruikt werden 

om graan uit de halmen te treden, evenals in Egypte, is onzeker. De 

witte ezels, vermeld in Richteren V, 10: “spreekt, gij die rijdt op 

witte ezels”, — waren groote en schoone dieren, waarop de richters 

en de grooten des lands gewoon waren te rijden. Nog is Bagdad be- 

roemd om zijn witte ezels, die groot en wakker zijn en een gemakke- 

lijken en gestadigen gang hebben. 

De oude Grieken en Romeinen schonken veel aandacht aan den tam- 

men ezel. In Griekenland was Arkadië, in Italië het land rondom 

Reäte in Sabinium beroemd wegens schoone ezelrassen. Zelfs werden uit 

het reatische gebied ezels naar Arkadië gebracht. Varro had uitgestrekte 

bezittingen te Reate en bezat ezels van een bijzonder uitmuntend ras. 

“Hij die een goed soort van ezels wenscht te hebben”, zegt hij, “moet 

eerst zorgen een goeden hengst en eene goede merrie van volkomen 

ontwikkelden leeftijd te kiezen; zij moeten sterk, in elk opzicht fraai, 

groot en van een goed ras zijn, en uit zulke streken komen waar men 

de beste ezels vindt, zooals Arkadië en het distrikt van Reate.” VARRO 

beveelt zeer aan om bij gelegenheid de ezels te kruisen met de onagr? 

van Phrygië en Lycaonië, die hij “wild” noemt, maar van wie hij 

tevens zegt, dat zij gemakkelijk getemd worden en, eens getemd, geen 

wilden aard meer toonen. Hieruit, meent moventoN, is het duidelijk, 

dat die onagri geen oorspronkelijk wilde, maar verwilderde ezels zijn 

geweest, — een tam ras dat men voor een zekeren tijd in een wilden 

of half wilden toestand liet weiden. Wanneer het echter waar is, dat 

men in Abessinië nog thans exemplaren van E. taentiopus vangt, af- 
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richt en met de tamme ezels kruist, dan zie ik niet in dat die 

onagri van VARRO (B. onager of E. hemippus) noodzakelijk verwilderde 

tamme ezels moeten geweest zijn. 

De prijs, die door de Romeinen soms betaald werd voor een schoo- 

nen ezel van uitmuntend ras, was verbazend groot. Maar men kan 

niet nalaten soms aan eene vergissing in de som te gelooven. VARRO 

zegt dat in zijn tijd een goede ezel verkocht werd voor zesduizend gul- 

den van onze munt, en dat hij zich herinnert dat een span van vier 

prachtige ezels 39,600 gulden opbracht. 

Dit waren natuurlijk dieren van uitnemend ras, wier voorouders 

waarschijnlijk ingeschreven waren in stamboeken, evenals onze heden- 

daagsche ras- en renpaarden, prijsrunderen enz., en, evenals bij ons, 

werden bij de weelderige Romeinen zulke enorme prijzen alleen besteed 

door de rijken en aanzienlijken, die niet aarzelden dergelijke schro- 

melijke liefhebberij-prijzen te betalen voor de eer van de beste exem- 

plaren te bezitten. De gewone ezel voor landbouwgebruik was een heel 

ander dier; het was gehard, krachtig, geschikt tot aanhoudenden ar- 

beid en met weinig tevreden. Grof voedsel, zooals boombladen, harde 

en doornige struikgewassen, en zeker ook distels, waren voldoende 

voor dit dier, welks bezigheden bestonden in lasten te dragen, koorn- 

molens te draaien, en te ploegen. De titel van “ezel”, aan een dom 

of hardnekkig man gegeven, was bij de Romeinen evenzeer gebruike- 

lijk als bĳ ons. De reputatie der ezels als een dom en koppig dier, 

wordt door sommigen voorondersteld eerst in Griekenland en Italië ont- 

staan te zijn, en zich van daar over de andere landen van Europa te 

hebben verbreid. Maar GuBERNATIS heeft gronden opgegeven om te be- 

wijzen dat, alhoewel in Griekenland en te Rome de arme ezel volko- 

men vervallen is van zijn rang in het dierenrijk, het eerste decreet 

van zijn val reeds uitgesproken is in Azië (Zool. Mythol. 1, pag. 364). 

Wij hebben reeds gezien dat ook bij de oude Egyptenaren de ezel een 

kwaden naam had. 

Muilezels. — In den bijbel wordt geen gewag gemaakt van muilezels 

voor den tijd van pavip. Het is waar dat wij in de statenvertaling 

van Gen. 36, 24, evenals in de engelsche vertaling, lezen: “hij is die 

Ana, die de muilen in de woestijn gevonden heeft, toen hij de ezels 

van zijn vader ziBrON weidde.’” Maar het hebreeuwsche woord (Jemiúm) 

beteekent allerwaarschijnlijkst “warme bronnen’, en zoo heeft het ook 

de Vulgata. Na de eerste helft van pAvrp’s regeering werden de muil- 
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ezels algemeen. De levitische wet verbood het paren van dieren van 

verschillende soort (Lev. 19, 19); derhalve moeten die muilezels inge- 

voerd of de Israëlieten minder nauwgezet op dit punt geworden zijn. 

Daar de paarden het eerst, naar ’t schijnt, in Medië en Armenië zijn 

getemd geworden, en de ezel reeds in overoude tijden bij de accadi- 

sche bewoners van de mesopotamische vlakte bekend waren, schijnt 

het dat de muilezel ’t eerst in de eerstgenoemde landen ontstaan is. 

Ezromier zegt uitdrukkelijk dat muildieren uit Armenië in Tyrus wer- 

den ingevoerd (t.a.p.). De muil van de assyrische monumenten is een 

fraai gebouwd dier, en daar hij bij dit volk veel in gebruik was om 

in den oorlog bagage, en op de jacht netten enz. te dragen, werd van 

die dieren veel werk gemaakt en hun teelt zeer bevorderd. Nu en dan 

komt de muilezel ook voor op de egyptische monumenten. 

Ook de Grieken en Romeinen schonken aan de teelt van muilen veel 

aandacht; een goed dier uit Arkadië of het distrikt van Reate was 

8000 esulden en meer waard, De Romeinen gebruikten de besten voor 

rijtuigen, gewoonlijk als tweespan; de gemeenere droegen pakzadels of 

werden gebruikt om te ploegen waar de grond niet al te zwaar was. 

De schoone rassen werden voor het zomersaizoen van de vlakten van 

Rosea, bij Reate, in kudden gedreven naar de bergen, genaamd Gur- 

gures, welke de hooge en centrale streken der Apennijnen schijnen ge- 

weest te zijn. Wanneer de vader van de muil een ezel was, heette het 

veulen mulus; was de vader een paard, dan heette het jong Ainnus. 

De eerste, de mulus, ons “muildier’”’, dat veel grooter, schooner en 

vlugger is dan de hinnus, onze “muilezel”, die kleiner, plomper, tra- 

ger en niet zoo sterk is, stond daarom ook veel hooger in achting 

dan de laatste. | 



EEN PARADOX VERSCHIJNSEL VERKLAARD, 

Voor eenigen tijd kondigde Dr. puparonN in Nature (XXII, p. 241 en 

XXIII, p. 10) aan, dat de temperatuur der lucht, die uit de longen 

komt, merkelijk hooger is dan die van het bloed. De bol van een 

gewonen, voor geneeskundig onderzoek gebruikten, thermometer werd 

gewikkeld in een lapje zijde of wol en dan gedurende eenige minuten 

in den mond gehouden en zoo aan den uit de longen komenden lucht- 

stroom blootgesteld. Hierbij rees de thermometer tot 102°—107° F., 

terwijl, gelijk men weet, de temperatuur van het overige lichaam, 

d.i. die van het bloed, in gezonden toestand niet hooger dan 97’—98® 

bedraagt. Dr. puperoN besloot uit deze proef, dat de longen afkoe- 

lingsorganen zijn, waardoor de overmatige warmte aan het lichaam 

onttrokken wordt. 

Al spoedig bleek dat de waarneming van Dr. puDGEON volkomen 

juist is. Inderdaad is ook niets gemakkelijker dan haar, door zelf de 

proef te nemen, bevestigd te vinden. Maar is nu ook het door hem 

daaruit afgeleide besluit juist? Hoe toch komt het dan dat een ther- 

mometer met onbedekten bol in den mond gehouden, nooit, dan in 

geval van ziekte, boven 97°—98® rijst? 

De oplossing van dit raadsel is onlangs door den heer Wu. ROBERTS 

gegeven (Nature 18 Nov. 1880, p. 55). Hij verklaart het eenvoudig 

als een gevolg van het vrij worden van latente warmte bij den over- 

gang van den damptoestand van het in de lucht opgeloste water in 

den toestand van vloeibaar water. Al onze kleederstoffen zijn min of 

meer hygroskopisch, d. í. zij hebben de eigenschap van het water uit 

de lucht op te nemen en te verdichten. De haar-hygrometer van Dr 

SAUSSURE is op deze eigenschap gegrond. Wanneer nu de sterk met 

waterdamp bezwangerde lucht die uit de longen komt over zijde, wol 

of flanel strijkt, dan heeft er condensatie van waterdamp tot water 

en daarmede vrijwording van warmte plaats, en het is deze die den 

met een dier stoffen bekleeden thermometer boven het punt van bloed- 

warmte doet rijzen. 

Is deze verklaring juist, dan moet de mate van rijzing afhankelijk 
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zijn van de hoeveelheid van het gecondenseerde water, even als deze 

het zijn zal van den meer of minder droogen toestand der stof, die 

ter omwikkeling gebezigd wordt. De heer roBErtTs gebruikte daarvoor 

een strook flanel. Eerst bezigde hij dit in deu eenvoudig luchtdroogen 

toestand. De in den mond, achter de gesloten lippen gehouden ther- 

mometer rees in 5 minuten tot 104°. Daarop liet hij den thermo- 

meter en het flanel afkoelen en bracht daarop den thermometer op 

nieuw in den mond. Nu rees deze tot 101’. Weder afgekoeld en dan 

nogmaals in den mond gebracht, bereikte het kwikzuiltje slechts 98°,6 

Al naar gelang dus het flanel meer water had gecondenseerd en bij 

gevolg minder hygroskopisch was geworden, was het verschil met de 

door een onbekleeden thermometer aangewezen temperatuur kleiner en 

kleiner geworden. | 

Nu gebruikte de heer roBERTS ter bekleeding een strook flanel, die 

hij vooraf boven vuur sterk had laten uitdroogen en daarop afkoelen 

tot de kamertemperatuur, alvorens er den bol in te wikkelen. Thans 

steeg de weder in den mond gehouden thermometer in éen minuut tot 

het maximum der schaal, namelijk 112° F., en het kwikzilver trad 

zelfs in het kleine bolletje dat zich aan het einde der thermometer- 

buis bevond, zoodat de temperatuur minstens 115° bedroeg. 

De proef van Dr. pupaeEoN bewijst derhalve volstrekt niet wat hij 

meende er mede bewezen te hebben, maar is een eenvoudig en ge- 

makkelijk middel om de vrijwording van warmte aan te toonen, die 

altijd bij den overgang van den gastoestand in den vloeibaren staat 

plaats vindt. HG. 

DE KOMPASPLANT, 

Dezen naam, namelijk dien van compass-plant, geven de Amerika- 

nen aan eene altijd groene plant, die door de botanisten Sylphium 

laciniatum is genoemd en voorkomt in de maagdelijke wouden van Texas. 

Haar naam is zij verschuldigd aan de eigenschap dat hare bladeren 

zich altijd naar het noorden keeren, zoodat zij aan personen, die deze 

eenzame streken doorreizen, werkelijk als een soort van kompas die- 

nen kan. (Bull. de U Ass. scientif. 17 Oct. 1880.) HG. 



BESCHERMING TEGEN VLIEGEN, MUGGEN, 
MUSKIETEN, BLADLUIZEN ENZ, 

De heer Wu. cHaPPELL schrijft in Nature, 6 May 1880, dat zijne 

ondervinding hem geleerd heeft, dat een afkooksel van quassta-hout 

een beschermingsmiddel voor planten, dieren en menschen tegen vele 

lastige insecten is. Quassia-hout, d. i. het hout van Quassia amara, 

een boom die in Brazilië en Suriname groeit, heeft een zeer bitteren 

smaak en deelt dien mede aan het water waarmede het gekookt wordt. 

Wellicht is het juist deze eigenschap die sommige soorten van zui- 

gende insekten, die zich met de sappen van planten of het bloed van 

dieren voeden, afschrikt en verjaagt. Het hout heeft geenerlei schade- 

lijke eigenschappen en kan derhalve gerust beproefd worden. Bij el- 

ken apotheker of drogist is het te bekomen, in den vorm van dunne 

splinters of schilfers. Wil men een eenigzins groote hoeveelheid heb- 

ben, om er planten mede te begieten, dan kookt men een half 

kilo van zulke stukjes van quassia-hout met een zekere hoeveelheid 

water gedurende eenigen tijd, giet dan het afkooksel af, giet dan een 

nieuwe hoeveelheid water op het achtergebleven quessia-hout, kookt 

dit wederom daarmede, en herhaalt hetzelfde zoolang tot dat de geza- 

melijke hoeveelheid van het afkooksel ongeveer 15 liters bedraagt, 

d. ij. meer dan genoeg om een zeer grooten tuingieter te vullen. Bij 

het begieten zorge men vooral dat de onderzijde der bladeren getrof- 

fen wordt, en daarvoor zal een spuit, voorzien van een mondstuk met 

kleine gaatjes, nog betere. diensten doen. 

Om de hand tegen muggen en vliegen te beschermen, is eene be- 

strijking met het quassia-afkooksel voldoende, dat men daarop van 

zelf laat droogen. 

Niet enkel in de keerkringsgowesten, waar muskieten een ware 

plaag zijn, maar ook bij ons te lande, waar, vooral te Amsterdam, 

soms zwermen van die kleine lastige insekten de woningen binnen- 

dringen en de bewoners met hunne steken vervolgen, kan het gebruik 

der quassia op gezegde wijze goede diensten doen. De kleur van het 

afkooksel is geelachtig, doch verdwijnt weder bij afwassching. 

Trouwens het vliegendoodpapier, met quassìa bereid, is reeds lang be- 

kend en aangeprezen in plaats van het gevaarliike arsenicum bevattend 

“yliegendood”. HG, 



DE PHILOSOPHIE DER NATUURKENNIS, 

INZONDERHEID DER GEOLOGIE, 

DOOR 

Dr. PAUL HARTING. 

(Vervolg van blz. 121.) 

He 

Passen wij nu het in de vorige bladzijden gezegde meer in het bij- 

zonder toe op de studie der geologie. 

De tijd, waarin men den oorsprong van het heelal en de wording 

onzer planeet meende te kunnen leeren kenuen door speculatiën, is lang 

voorbij. De geologie is een zuivere wetenschap der ervaring. Geen onder- 

deel der natuurwetenschap is echter wellicht meer dan zij geschikt om 

tevens het denkvermogen te oefenen. 

Een hoofdonderscheid tusschen de geologie en de andere natuurwe- 

tenschappen is de grootte en de onbewegelijkheid van het object. De 

juiste duiding der feiten, de kritiek van verkregen resultaten wordt 

daardoor bemoeielijkt. Het is begrijpelijk, dat zij, die de geologie 

niet beoefend hebben, haar een niet aantrekkelijke wetenschap noemen. 

In de mineralogie, in de botanie en zoologie, in de physica en de 

chemie kan men veel leeren door aanschouwing, door platen of voor- 

werpen en door proeven. De geologie is niet zoo bevoorrecht. Haar 

beoefening met het oog op de praktijk is lang niet overal even ge- 

9 
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makkelijk. In de westelijke provinciën van ons vaderland kan men zich 

een voorstelling maken van het ontstaan van duinen en van de vorming 

van sedimentaire lagen. De studie van den Rijn-delta, van den Schelde-delta 

en van den IJssel-delta is een eigenaardig veld van werkzaamheid voor ne- 

derlandsche geologen, dat nog slechts voor een deel ontgonnen is. ! 

In de meer oostelijke provinciën is ruimschoots gelegenheid den aard 

en de herkomst van het diluvium te bestudeeren, en de kennis van 

de veenvorming is door nederlandsche geologen vermeerderd en zelfs 

gegrondvest. * Op enkele plaatsen in de nabijheid der oostelijke gren- 

zen van ons land gelegen, heeft men gelegenheid met tertiaire gronden 

kennis te maken en onze wetenschap van de tertiaire lagen onder 

onzen bodem is door de verschillende putboringen te Amsterdam, 

Gorinchem, Amersfoort, Utrecht en elders niet weinig vermeerderd. 

Ook onze kennis van de gesteldheid van den door de Zuiderzee bedek- 

ten bodem is sinds de onderzoekingen, die voor vier jaren hebben 

plaats gehad, aanzienlijk verrijkt geworden. In de provincie Limburg 

kan men het krijtstelsel en de steenkoolformatie bestudeeren, en ver- 

schillende geleerden hebben met vrucht daaromtrent onderzoekingen 

in het werk gesteld; — doch het is niet mogelijk een grondig beoefe- 

naar van de geologie te worden, zonder de grenzen van ores landje 

verre te overschrijden. In Nederland kan men zich geen juist denkbeeld 

maken van vorming of werking van vulkanen, en voor alles, wat met 

den bergbouw in verband staat, moet men een bezoek brengen aan 

naburige landen. Bergen en dalen zijn bij ons genoegzaam onbekende 

dingen, en vele van de gesteenten, die de eersten vormen, komen bij 

ons slechts voor in mineralogische kabinetten. Doch ook in landen, 

die uit een geognostisch oogpunt meer bevoordeeld zijn, is de studie 

der geologie bĳ lange na niet gemakkelijk. Zij vordert, behalve een na- 

tuurlijken aanleg, ook een eigenaardige geschiktheid om de beteekenis 

van het waargenomene te begrijpen en weer te geven. Zonder op de 

plaats zelve aanwijzingen te doen, is een goede voorstelling van de ver- 

! Het verdient opmerking, dat CREDNER in zijn overigens hoogst verdienstelijke ver- 

handeling over de delta's, die in 1878 als Ergänzungsheft van PETERMANN’s Mitthei- 

lungen het licht zag, den Rijn-delta bijna niet en den IJssel-delta in het geheel niet 

bespreekt. 

2 Ik heb hier vaN MARUM op het oog, die, bedrieg ik mij niet, reeds in 1810 een 

verklaring van de vorming van laag veen heeft gegeven, welke later door STARING €. à, 

is bevestigd geworden, 
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schijnselen, die de geognosie oplevert onmogelijk, en noch platen , noch 

plastische hulpmiddelen kunnen hier veel helpen. Men kan wat men 

hoort of wat door anderen beschreven is, niet aanknoopen aan be- 

kende, aan analoge verschijnselen, en juist dit maakt de studie der 

geologie voor den kamergeleerde een onmogelijkheid. * Met behulp van 

een stuk krijt, eenige zuren en bases, kan men een aantal belangrijke 

scheikundige begrippen duidelijk maken, doch wanneer men tracht 

door de eenvoudige woorden ‘het graniet zet door (durchsetzt, zooals 

de Duitschers zich uitdrukken) den leisteen”, aan een overigens ont- 

wikkeld man, doch die geen geoloog is, duidelijk te maken, wat men 

bedoelt, zal men niettegenstaande alle boeken, linealen en afbeeldin- 

gen, in den regel stuiten op belangrijke zwarigheden. 

De geoloog mag niet in de eerste plaats een boekenworm zijn; hij 

moet reizen. Hij is daartoe zelfs nog meer verplicht dan de geograaf, 

die des noods in zijn studeervertrek een kaart kan teekenen naar op- 

gaven en plaatsbepalingen van anderen; men kan een redelijk geograaf 

worden zonder ooit de stad zijner inwoning te verlaten, doch wie aan- 

spraak wil maken op den naam van geoloog moet, gewapend met 

beitel en hamer, zoo dikwerf de omstandigheden dit veroorloven op 

reis gaan. 

Het zal nog vele tientallen jaren duren, eer de geologische weten- 

schap een standpunt heeft bereikt als dat, hetwelk b.v. tegenwoor- 

dig door de physica wordt ingenomen. Hen groot deel van de opper- 

vlakte onzer planeet is nog niet doorvorscht. Wij kennen ons 

eigen werelddeel nog slechts zeer onvolkomen, ja zelfs de geologische 

kennis van ons vaderland laat nog vrij wat te wenschen over. Aan 

problemen ter oplossing ontbreekt het niet. Verheugen wij ons intus- 

' Een van de verbeteringen, die ik het meest waardeer in de onlangs ingevoerde wet 

op het Hooger Onderwijs, is de oprichting van een leerstoel voor de geologie aan de 

rijks-hoogescholen. De regeering is gelukkig genoeg geweest maunen te vinden van er- 

kende bekwaamheid, die de geschiedenis van de aarde ontvouwen voor de studeerende 

jeugd, doch naar het mij toeschijnt, moet zij meer doen. Wil het geologisch onderwijs 

aan de eischen des tijds beantwoorden, dan moet de student, die de aardkunde als stu- 

dievak heeft gekozen, in de gelegenheid gesteld worden op ’s lands kosten zijn weten- 

schappelijke opvoeding in het buitenland te voltooien De aanstaande mijningenieur ver- 

toeft twee jaren in naburige rijken voor rekening van den staat; is het te rechtvaardi- 

gen, dat in dezen voor het Middelbaar Onderwijs zoo veel en voor het Hooger Onder- 

wijs zoo weinig gedaan wordt? 
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schen, dat op zoovele vragen reeds het juiste antwoord is gegeven en 

oefenen wij den geest, waar het geldt uit het bekende het onbekende 

af te leiden. 

Waarneming en gevolgtrekking dringen echter slechts door tot op 

zekere diepte, niet tot de kern van het vraagstuk; d. w. z. steeds blij- 

ven nog vragen ter beantwoording over, en naarmate wij verder onder- 

zoeken vermeerdert het aantal problemen. Zoo is het overal in de ken- 

nis der natuur en zoo is het ook hier. 

Laten wij ons daar niet over beklagen. Juist dit gevoel van onvol- 

daanheid noopt tot verder streven. De natuurstudie ontleent een deel 

harer bekoorlijkheid aan den langzamen gang, die haar is voorgeschre- 

ven. Wie de waarheid wil leeren kennen, moet den weg, die tot haar 

leidt, schrede voor schrede bewandelen. Wanneer er geen problemen 

meer ter oplossing waren over gebleven, zou de wetenschap enkel 

kennis zijn geworden en het geheugen de plaats innemen van het ver- 

stand. Juist is de uitspraak van den ouden HERAKLITUS: ‘Niet het veel 

weten vormt den verstandigen man, niet de kennis van de afzonder- 

lijke dingen, doch wèl de kennis van de wijze, waarop de dingen tot 

stand zijn gekomen.” Een dergelijke gedachte bezielde cörmr, toen hij 

schreef: “Das schönste Glück des denkenden Menschen ist das Er- 

forschliche erforscht zu haben und das Unerforschliche rubig zu ver- 

ehren…”’ 

Tot dat “Unerforschliche” behoort het onderzoek uaar den eersten 

oorsprong der dingen. Die oude vraag der wijsgeeren is zelfs nog niet 

voor een gedeelte beantwoord. Toch gaat het onderzoek steeds voort. 

De geest kan niet rusten. De natuur moet voortdurend ondervraagd 

worden, aan het gebouw onzer kennis moeten voortdurend nieuwe 

steenen toegevoegd worden. Het is niet twijfelachtig, dat de vraag: 

wat is stof? hoe is zij ontstaan? voor beantwoording onvatbaar is. 

Toch zullen ook volgende geslachten haar stellen en trachten een 

bevredigende verklaring te vinden. Zij zullen niet slagen, doch 

wat hen zal troosten is, dat zij bij hun streven naar de kennis der 

waarheid van den eenig mogelijken weg, dien der ervaring, gebruik 

hebben gemaakt. En die troostgrond moge ook het tegenwoordig ge- 

slacht bewaren voor ontmoediging. Een grieksch schrijver verhaalt, 

dat rercurus op veertienjarigen leeftijd, toen zijn leermeester hem in- 

wijdde in de geheimen der Helleensche kosmogonie, zooals HESIODUS 

die schildert, hem vroeg: “Maar wat was er dan vóór den chaos?” 
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Gelukkig voor ons hebben noch kaNr, noch LAPLACE zich met die 

vraag bezig gehouden. | 

Als wij de kennis, die wij van het tegenwoordige hebben verkregen, 

willen gaan toepassen op het verledene en op hetgeen de toekomst zal 

baren, wordt het resultaat onzeker. Ieder antwoord doet nieuwe vra- 

gen geboren worden. Dat op de vraag naar de oplossing van het 

raadsel omtrent den eersten oorsprong der dingen zal misschien nim- 

mer gegeven worden. Geon natuuronderzoeker althans zal beweren 

het te kunnen geven en reeds daarom niet, wijl het inductieve on- 

derzoek niet voert tot een begin, noch tot een zelfstandig ontstaan 

der dingen. Integendeel; ieder verschijnsel wordt erkend het gevolg te 

zijn van een oorzaak en alle verschijnselen tezamen zijn de schakels 

van een oneindig lange keten, die zich in allerlei richtingen vertakt. 

De natuurwetenschap streeft er niet naar, het eerste lid van die keten 

te leeren kennen. Zij weet, dat het menschelijk verstand ontoereikend 

is om zich een begrip te vormen van een absoluut begin. Wél echter 

is het haar doel alle natuurverschiĳjnselen volgens bekende wetten te 

verklaren; kent zij deze nu nog niet, zij zal ze later leeren kennen. 

Dit doel te bereiken is haar voortdurend streven, en zij tracht hiertoe 

te geraken, niet door nadenken alleen, doch door nadenken met waar- 

neming zamen te doen gaan. Deze beide woorden staan geschreven op 

het vaandel, dat door de geologen van onzen tijd omhoog wordt ge- 

houden. | 

Dit is een blijk van vooruitgang. In vroegere tijden werd bij geo- 

logische verklaringen weinig rekening gehouden met de ervaring. Al- 

lerlei avontuurlijke hypothesen waren daarvan het gevolg. Het is in- 

derdaad een verdienste van onzen tijd, dat ieder natunronderzoeker , 

die den weg der ervaring verlaat, dadelijk terecht wordt gewezen. 

De geologie vooral, die daarom zoo moeielijk te beoefenen is, wijl de 

geoloog tevens physieus, chemicus en natuurhistoricus moet zijn, mag 

geen voorwerp wezen van speculatie. Voor den geoloog zijn de natuur- 

en scheikunde en de wetenschap van het organisch leven wel is waar 

slechts hulpmiddelen, doeh men moet iemand zijn van meer dan ge- 

wone geestvermogens, niet alleen om die hulpwetenschappen machtig 

te worden, doch ook om op de hoogte te blijven van hare vorderingen. 

Het naburig Duitschland telt een groot aantal geologen, doch vele 

hunner hebben zich een speciaal gedeelte der wetenschap ter beoefe- 

ning gekozen, en zoodra deze het kleine gebied verlaten, waarop zij 
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zich bijzonder te huis gevoelen, loopen zij gevaar op het dwaalspoor 

te geraken. Waarlijk groote mannen zijn zeldzaam in iederen tak van 

de wetenschap; bovenal geldt dit van die der aardkunde. 

Aan de geologie is dus om meer dan eene reden een langzame weg 

voorgeschreven. Van de verschillende natuurwetenschappen is zij niet 

alleen de jongste, maar ook de minst ontwikkelde. Misschien zal zij 

dit altijd blijven, omdat hare resultaten uit den aard der zake beperkt 

moeten wezen. Wij kunnen ons voorstellen, dat eenmaal alle wouden en 

zeöen doorvorscht zullen zijn, dat van alle dieren en van alle planten 

de anatomische samenstelling bekend is geworden, dat de oorsprong 

des levens zelfs geen raadsel meer is, — doch wij hebben niet de 

geringste hoop, dat, na duizend of twee duizend jaren , de den mensch 

bekende schors der aarde, met minder recht dan heden ten dage, den 

naam zal verdienen van epidermis van onze planeet. Ook wanneer hij 

gebruik maakt van alle hulpmiddelen, die wetenschap en kunst een- 

maal aan de hand mogen doen, zal de geoloog der toekomst vermoe- 

delijk toch niet in staat zijn betere sneden te maken in de aarde dan 

de natuur zelve heeft gewrocht. 

Wanneer wij trachten te geraken tot de kennis van geologische ver- 

schijnselen, dan vinden wij, dat zij in het leven worden geroepen 

door de werking van de zwaartekracht, van de warmte, van de schei- 

kundige eigenschappen der stof en van die van het bewerktuigd leven. 

De werking van licht, electriciteit en magnetisme mag men bijna ge- 

heel uit het oog verliezen. 

Streng genomen is het water, hetwelk een zoo gewichtige rol speelt, 

slechts een bemiddelend agens, en in geringe mate geldt dit ook voor 

de lucht. 

Ook in de geologie heeft men veel misbruik gemaakt van het woord 

polariteit. FronNeRr zegt, en wij zeggen het hem na: “Wer von Pola- 

ritt ausserhalb der Lehre vom Magnetismus spricht, ist ein verlor- 

ner Mann.” 

Chemische en physische wetten ziet men uit den aard der zaak in 

de geologie telkens toegepast, doch voor een deel onder omstandig- 

heden, die de proefneming nog niet kan bewerkstelligen, b. v. onder 

een verbazende drukking of onder voorwaarde van een zeer lange tijds- 

ruimte. 

Men moet hierbij in het oog houden, dat elke werking het product 

is van twee factoren, tijd en snelheid, en dat b, v. de drukking of, om 



INZONDERHEID DER GEOLOGIE. 139 

een algemeener woord te bezigen, de energie van eenige werking door 

haar duur kan vervangen worden en omgekeerd. De grootste resulta- 

ten kunnen even goed verklaard worden door zwakke werkingen aan 

te nemen gedurende zeer lange tijdsruimten, als door uit te gaan van 

het denkbeeld, dat zeer sterke werkingen hebben plaats gehad in een 

kort tijdsverloop. De resultaten zijn bij zulke verschillende toestanden 

wel is waar niet volkomen dezelfde, doch niettemin is de aard der 

werking dikwijls moeielijk te onderscheiden. Naar het schijnt vermag 

zelfs een geringe verhooging van de temperatuur, gedurende een zeer 

langen tijd, bij sommige lichamen, om dat woord hier te bezigen, 

dezelfde veranderingen te voorschijn te roepen, als zeer sterke ver- 

hooging van den warmtegraad dit vermag in een kort tijdsbestek. Bij 

de beoordeeling van den invloed, dien de werking der warmte uit- 

oefent, moet natuurlijk acht worden gegeven op die tijdstippen , waar bij 

de aggregaattoestanden der lichamen veranderen, want in zulke ge- 

vallen kan lengte van tijd de energie niet vervangen. 

Wat den tijd in het algemeen betreft, kan de geoloog slechts spre- 

ken van vroeger of later. Men kan meestal alleen den relatieven, zeer 

zelden den absoluten ouderdom bepalen van eenige periode en zelfs 

het eerste is soms bezwaarlĳk. Bijna iedere geologische verandering 

van eenige beteekenis vooronderstelt of een zeer lang tijdsverloop of een 

buitengewoon krachtige energie. Hoe anders te verklaren de opheffing 

van bergketenen, de volslagen omkeering van gansche gesteenten, de 

verweering en afspoeling van een aanzienlijke oppervlakte? Alles wijst 

er op, en wij zullen zoo dadelijk gelegenheid hebben daar nog nader 

op terug te komen, dat dezelfde krachten, die heden ten dage haar 

invloed doen gelden op de aardlagen, ook in vroegere perioden op 

gelijke wijze werkzaam waren. De energie is beperkt door de natuur- 

wetten zelven, over den tijd kunnen wij naar goedvinden beschikken. 

Zijn grenzen kennen wij niet. Een volstrekte maat voor den tijd zou 

de geologie slechts dan kunnen erlangen, wanneer men er in konde 

slagen verband te vinden tusschen eenige elkander opvolgende ver- 

schijnselen bij de vorming van de aardkorst en bij berekening van de 

plaatsen der hemellichamen bepaaldelijk van onze aarde. Dat die methode 

mogelijk tot goede uitkomsten leiden kan, heeft 5. crorL bewezen. ! 

\ In zijn onlangs verschenen werk: Climate and Time in their geologiecal re- 

lations. 



140 DE PHILOSOPHIE DER NATUURKENNIS , 

Met meer zekerheid dan thans mogelijk is zal men later der tijd, 

benoodigd voor de verweering van rotsen en voor de vorming van 

door aanslibbing ontstane gronden, kunnen aangeven. Immer zullen 

het echter berekeningen bĳ benadering blijven. Reeds tamelijk ver- 

trouwbaar zijn die van den tijd, dien het ontstaan van veen, als ook 

de vorming van stalactieten en stalagmieten in holen vordert. 

Wij moeten steeds locale invloeden, werkingen en verschijnsels van 

algemeene trachten te onderscheiden. Tot de meer algemeene werkin- 

gen behooren b. v. die van de vulkanische krachten en die van het 

water. 

Wat de gesteenten betreft, behoort men zeer voorzichtig te wezen 

om uit hun aanwezen te besluiten tot dat van een bepaalde periode. 

Dezelfde gesteenten, doch van zeer onderscheiden ouderdom, treft men 

aan in de meest verschillende landstreken, terwijl ongelijke dikwijls 

in denzelfden tijd of niet verre van elkander verwijderd zijn ontstaan. 

Iedere gevolgtrekking, die men maakt uit de vindplaats van een ge- 

steente of zijn ouderdom en zijn samenstelling is onzeker. Wel schijnt 

het, dat het niveau van ontstaan, de diepte onder de oppervlakte, steeds 

een grooten invloed heeft uitgeoefend op den aard van het gesteente. 

Dit geldt ook voor de afzonderlijke mineralen. Ook hun ontstaan 

schijnt, tot op zekere hoogte, van tijd en plaats onafhankelijk te 

zijn geweest. Immers bepaalde mineralen behooren niet aan bepaalde 

landen of perioden, zooals dit het geval is met dieren en planten, op 

wier geographische verspreiding klimaat en voedsel zoo grooten invloed 

uitoefenen. De bewering, dat er verband bestaat tusschen den tijd en 

de vorming van gesteenten en mineralen is alleen in zoo verre juist, 

als men daarmede te kennen wil geven, dat bepaalde soorten niet 

konden ontstaan, voor dat de voorwaarden, waaronder de vorming 

mogelijk was, waren verwezenlijkt. Zoo b.v. kon krijt zich niet vor- 

men vóór organismen aanwezig waren, noch gips, vóór dat de zee 

ontstaan was, noch struviet, alvorens dierlijke uitwerpselen daartoe 

de bouwstoffen hadden geleverd. 

Vele beoefenaars van de geognesie houden zich in onzen tijd bezig 

met het onderzoek van de rotssoorten en van de veranderingen, die 

zij in den loop des tijds hebben ondergaan. Met betrekking tot deze 

studie kan men drie richtingen onderscheiden. De eene, vertegenwoor- 

digd o. a. door pAUBRÉE en SÉNARMONT, tracht afzonderlijke mineralen 

kunstmatig zich te doen vormen en daardoor de wijze van ontstaan 
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te verklaren van in de natuur voorkomende rotssoorten. * De tweede 

richting, die zich bezig houdt met zuiver scheikundige veranderingen, 

welke gesteenten en mineralen kunnen ondergaan, is door BiSCHOF ge- 

grondvest, wiens denkbeelden een meer practische toepassing gevonden 

hebben door rscHeRMAK. ° De derde richting is in het leven geroepen 

door sorBy. Zij stelt zich ten doel de gesteenten mikroskopisch te 

onderzoeken. Na den engelschen geoloog hebben vooral ZIRKEL, VOGEL- 

SANG, FUCHS en WICHMANN zich in die richting bewogen. * Door DAUBRÉR 

eindelijk zijn met goed gevolg de experimenten van HALL, hoewel ook 

in gewijzigden vorm, herhaald. Hij bootste bladerige en laagsgewijze 

gesteenten na en ook het ontstaan van spleten, gangen enz. door ge- 

bruik te maken van werktuigen, die een hoogst aanzienlijke drukking 

konden uitoefenen en verkreeg daardoor merkwaardige resultaten, die 

inderdaad veel licht hebben geworpen op analoge verschijnselen in de 

natuur. 

Vóór wij de zeer gecompliceerde wijze kennen, waarop vele rots- 

soorten ontstaan en van aard veranderd zijn, vóór wij ons een goede 

voorstelling kunnen vormen van de verwoesting, wijziging, en soms 

hernieuwde vorming der gesteenten, zullen echter waarschijnlijk nog 

vele jaren moeten voorbijgaan. 

PIE 

Onder het bescheiden, aan SHAKESPEARE ontleend motto: 

“IT know not how to pray your patience, Yet I must speak,” 

draagt voerLsANG zijn philosophie der geologie op aan de engelsche 

geologen. Een welverdiende hulde, want de Engelschen hebben voor 

de wetenschap der aardkunde veel gedaan en naar het mij voorkomt 

* De HH. LÉvr en rouqué het voetspoor der bovengenoemde onderzoekers volgende, 

zijn in het jaar 1879 geslaagd in hunne poging om oligoklaas, labrador eu albiet door 

kunstmatige vorming te doen ontstaan. (Compt. rend. T. 87, p. 700.) 

2 Over de beteekenis van giscHor’s arbeid voor de geologische wetenschap bevat 

VOGELSANG’s werk eenige opmerkelijke bladzijden. Zijn kritiek is hier niet alleen afbre- 

kend maar opbouwend tevens. 

® In deze richting is ook gewerkt door een jeugdigen nederlandschen beoefenaar der 

geologie, Dr. J. LORIÉ, die in zijne dissertatie een zeer gewaardeerde bijdrage heeft ge- 

leverd tot de kennis van de javaansche eruptief-gesteenten. 
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veel meer dan de Franschen. Het zou niet moeielijk zijn dit door voor- 

beelden te staven, doch het zij voldoende op de verdiensten van één 

hunner te wijzen en op de gevolgen, die de door hem aangegeven 

richting heeft gehad bij de beschouwing van talrijke theoretische geo- 

logische vraagstukken. Onze lezers begrijpen reeds, dat wij LveLL be- 

doelen. In een opstel, dat de tegenwoordige geologische methode be- 

spreekt, mag zijn naam niet onvermeld blijven. Zijn hoofdwerk “Principles 

of. Geology’* verscheen in het jaar 1881; deze eerste uitgave werd door 

negen drukken gevolgd. 

De hoofdgedachte van LyrLL was: alle geologische feiten, voor zoo 

verre dit mogelijk is, te verklaren door de verschijnselen, die nog 

heden ten dage onder onze oogen plaats hebben. Hij volgde daarbij 

het voetspoor van KARL VON HOFF, wiens werk over de overleveringen 

betreffende de door de natuur gewrochte veranderingen van de opper- 

vlakte onzer planeet, de engelsche geoloog intusschen niet schijnt te 

hebben gekend. Liyern vroeg zich af, of men de wijze, waarop de aard- 

schors haar tegenwoordigen vorm heeft gekregen, niet kon verklaren 

langs een anderen weg dan door aan te nemen, dat in voorhistorische 

tijden ontzettende aardbevingen of vulkanische uitbarstingen hadden 

plaats gehad op veel grooter schaal dan thans het geval is, zoo dat 

daardoor geweldige verwoestingen hadden plaats gehad en geheele 

faunen en floren vernield waren, om later door geheel nieuwe schep- 

pingen vervangen te worden. Hij trachtte te bewijzen, dat de verschijn- 

selen, die wij onder onze oogen zien plaats grijpen, een betere ver- 

klaring geven van het ontstaan van de zeëen en vaste landen, van 

bergketenen en dalen, dan de veronderstelling, dat vóór het optreden 

van organische wezens geheele continenten zich plotseling verhieven, 

of uitgestrekte vaste landen plotseling uiteen barstten. Vooral bestu- 

deerde hij met groote zorg de wijze van ontstaan der vulkanen. Zijn 

onderzoekingen van de vulkanen in Frankrijk, Italië, Sicilië en de 

Canarische eilanden stelden hem in staat de z.g. theorie van de op- 

heffingskraters van LEOPOLD voN BuCH op goede gronden te weerleggen. 

De periodieke katastrophen, die bij de oudere fransche en duitsehe 

geologen zulk een groote rol spelen, als zij de wordingsgeschiedenis 

van onze aarde bespreken, behoorden volgens vyeLL tot het gebied 

der speculatie. Nu gelooft niemand meer daaraan. 

Het zwaartepunt van vyeuu's arbeid is dus gelegen in de groote 

beteekenis, die hij toekent aan langzaam werkende geologische ver- 
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schijnselen, doch men verlieze daarbij niet uit het oog, dat de nadruk 

hierbij gelegd moet worden op het woord: langzaam. Wij kunnen ons 

geologische tiĳjdraimten zoo groot voorstellen als wij goedvinden en 

niets verhindert ons hier om te spreken van millioenen en billioenen jaren. 

Toen LyeLL zijn hoofdwerk uitgaf, waren noch de opgang makende 

geschriften van DARWIN, noch de bekende daaraan vooraf gaande “ Ves- 

tiges of Creation’, verschenen. Wel kende de engelsche geoloog de 

theorie van LAMARCK over de transformatie der soorten. Hij behoorde 

toen tot hen, die niet geloofden aan de trapsgewijze ontwikkeling der 

species. Ook ryerL stond, als bijna alle zijne tijdgenooten, onder den 

invloed van CuvIER en diens school. Het was in de eerste helft dezer 

eeuw bijna een revolutionnaire gedachte, te twijfelen aan de onver- 

anderlijkheid der soort. Slechts GEOFFROY DE ST. HILAIRE waagde het 

tegen den meester in het strijdperk te treden. Men kent de belangstel 

ling die deze, in den boezem der Parijsche academie van wetenschap- 

pen gevoerde strijd den grijzen GÖrHE inboezemde. ' In het oog der 

meesten was DE SAINT-HILAIRE de verslagene. Het aùros éon gold gedu- 

rende vele jaren van CUVIER even goed als het voor drie-en-twintig 

eeuwen voor de Pythagoreërs van kracht was. Toen trad DARWIN op. 

Zijn in 1859 verschenen onsterfelijk geschrift was het resultaat van 

jarenlang voortgezette waarnemingen en het aanvangspunt van een 

nieuwe periode voor de zoölogische, botanische en palaeontologische 

wetenschap. Na het verschijnen van DARWIN's Origin of’ Species werd 

LYELL een warm voorstander van wat men thans met een enkel woord 

goemt: het “Darwinisme”. * 

 Herinper ik mij wel, dan is het ECKERMANN, wiens Gespräche ik op dit oogenblik 

niet kan raadplegen, die verhaalt, hoe een vriend den grijzen dichter een bezoek kwam 

brengen en deze hem vroeg, of hij de jongste tijdingen uit Parijs had vernomen. De 

aangesprokene haastte zich om te verhalen, wat de dagbladen vermeldden van de toen 

juist uitgebroken Juli-revolutie, maar het bleek, dat GörHE, naar het parijsche nieuws 

vragende, daarmede berichten bedoelde over den wetenschappelijken strijd tusschen 

CUVIER en ST. HILAIRE, Opmerkelijk is het dat görme, de meest universeele man van 

zijn eeuw, in de geschiedenis van zijn tijd en in de historie in het algemeen minder 

belang stelde dan in vele andere vakken van wetenschap. 

2 Benige maanden vóór dat DARWIN's boek het licht zag, bezocht LYeLL mijn vader. 

In den loop van het gesprek, dat in het Fransch werd gevoerd, kwam ook de moeie- 

lijkheid van het soortbegrip ter sprake en in verband daarmede de theorie van LAMARCK 

En GEOFFROY DE ST, HILAIRE, die LYELL vroeger bestreden bad, Het bleek weldra, dat 
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Bij de beoordeeling van de verheffende voorstelling van den engel- 

schen geleerde moet men in het oog houden, wat zijne tegenstanders 

te dikwijls vergeten, dat zij is en nog langen tijd blijft een hypothese. 

Zij moge, meer of min gewijzigd, eenmaal aanspraak verwerven op den 

naam van theorie, en na eeuwen, als de overgang van de eene soort 

in de andere niet door enkele, maar door duizende voorbeelden bewe- 

zen is, de hoofdwet worden van de organische ontwikkeling, — op 

dit oogenblik is zij slechts een op waarschijnlijkheidsgronden steunende 

hypothese. Haar hier kort toe te lichten zij ons geoorloofd. 

Het leven zelf is een voortdurende concurrentie. Strijd is de voor- 

waarde voor het bestaan. Het individu, dat van de beste middelen 

voorzien is om den kamp vol te houden, zal aan die voorwaarde het 

langst kunnen voldoen; voor hem is de voortplanting dus gemakke- 

lijker dan voor andere op hem gelijkende wezens. Het product van de 

voortteling (reproductie) is een deel van het zich voortplantend indi- 

vidu en dat product zal de eigenschappen der voortbrengers bezitten, — 

met andere woorden: zij, die eigenschappen, worden overgeërfd, de 

jongen moeten op de ouden gelijken. Daaruit vloeit voort, dat ook 

die eigenschappen geërfd worden, welke aan de ouders in den strijd 

des levens diensten hebben bewezen; — of de wapens in dien kamp 

de engelsche natuuronderzoeker het denkbeeld van de onveranderlijkheid der soort niet 

meer zoo volstrekt aanhing als vroeger, en dat hij het standpunt van mijn vader, die, 

zooals uit zijne kort te voren verschenen Voorwereldlijke Scheppingen en de Aan- 

teekeningen, bl. 8366, blijkt, den overgang van de eene soort in de andere voor niet 

onwaarschijnlijk hield, niet alleen eerbiedigde, doch zelfs verklaarde, dat hij het deelde. 

Als oorzaak van zijne bekeering, indien ik het zoo noemen mag, noemde LYELL zijn 

vriend DARWIN, die hem met de hoofdstrekking van zijn bovengenoemd werk, hetwelk 

eenige maanden later de bewondering wekte der geheele wereld, had bekend gemaakt. 

De schrijver van de Principles gaf mijn vader een kort verslag van de denkbeelden 

van DARWIN en eindigde zijne uiteenzetting met de woorden: “4h, Monsieur, il fau- 

dra compter désormais avec cette théorie là.” Zeker een voorspelling, die door de 

uitkomst niet is gelogenstraft. 

In het voorbijgaan zij hier ook herinnerd, dat ponpers hier te lande de eerste was, 

die in eene in 1848 uitgesproken redevoering, De harmonie van het dierlijk leven, 

de openbaring van wetten, de veranderlijkheid der soort in den zin van LAMARCK 

erkende. Nog vroeger, reeds in 1808, heeft onze landgenoot 5. E. DOORNIK ernstig de 

vraag trachten te beantwoorden, of het mogelijk was, dat de mensch afstamde van 

den orang-oetan. Dit opstel is opgenomen in zijne in 1816 verschenen Wijsgeerig- 

Natuurkundige Verhandelingen. 
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gevoerd van actieven of passieven aard waren is hierbij onverschillig. 

Bij het fokken van onze huisdieren dragen wij zorg, door goede keu- 

zen van stamdieren, door voedsel, verzorging, enz. dat in den loop 

des tijds die veranderingen steeds in hoogere mate op den voorgrond 

treden, welke voor ons nuttig, aangenaam of voordeelig zijn; door 

de zoogenaamde natuurkeus, “door de overleving der geschiktsten”’, 

zooals sPENCER het kernachtig uitdrukt, worden die veranderingen 

en eigenschappen vermeerderd of verbeterd, die voor het organisme 

zelf in den strijd om het bestaan voordeelig zijn. Dientengevolge strek- 

ken de zoogenaamde aanpassingen, die door erfelijkheid verkregen 

worden, in de meeste gevallen tot verbetering van het organisme. 

Die verbetering of volmaking in den bouw bestaat eigenlijk in de 

steeds toenemende verdeeling van den arbeid en de geschiktheid van 

bijzondere organen of deelen van organen om dezen te volbrengen, 

zoodat het werk beter en in korteren tijd verricht kan worden. Dit 

geschiedt evenwel niet in alle gevallen; als b.v. de aanpassing leidt 

tot een parasitisch vastzittend leven, waarbij zintuigen en bewegings- 

organen op den achtergrond treden of verdwijnen, zoo is dit geen 

vooruitgang in de organisatie, doch een terugschrijdende ontwikkeling 

(metamorphosis regressiva). Doch dit zijn uitzonderingen, die door bijzon- 

dere oorzaken worden in het leven geroepen. In het algemeen veroor- 

zaakt de teeltkeus en de door haar in het leven geroepen trapsgewijze 

verandering van den bouw en de organen een volmaking van het vrij- 

levend organisme door overerving van de in den strijd des levens ten 

gevolge van de aanpassing verkregen eigenschappen. 

Wanneer aanpassing en overerving van de daardoor verkregen voor- 

deelen de oorzaken zijn van de verandering, die eenmaal bestaande 

organismen ondergaan, dan is het gemakkelijk in te zien, dat deze 

eenerzijds tot in het oneindige kunnen voortduren, anderzijds , dat 

zij ophouden, zoodra al die voordeelen zijn bereikt, die op den inge- 

slagen weg verkregen kunnen worden. Vooronderstellen wij b.v., dat 

de een woestijn bewonende dieren, onverschillig of het insekten, rep- 

tiliën, vogels of zoogdieren zijn, door voortdurende aanpassing hun 

eigendommelijke kleur, waardoor wij hen ter nauwernood van den 

hen omringenden bodem kunnen onderscheiden, hebben erlangd, dan 

zullen de veranderingen in deze richting ophouden, zoodra het in den 

toestand van rust verkeerend dier niet meer van dien bodem te 

onderscheiden is. Zoo moet het ook in andere opzichten geschieden, 
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de soort zal dus standvastig zijn en blijven, zoodra zij door verdere 

wijzigingen den strijd om het bestaan niet gemakkelijker kan maken; 

terwijl in het tegenovergesteld geval de veranderingen meer en meer 

zullen plaats grijpen en wellicht in verschillende richtingen totdat de 

toestand is bereikt, die het dier geschikt maakt om onder de minst 

bezwarende omstandigheden in het leven te blijven. 

De thans op aarde levende organismen zijn ongetwijfeld de recht- 

streeksche, hoewel ook iets gewijzigde nakomelingen van degenen, 

die vroeger geleefd hebben; deze zijn de afstammelingen van nog vroe- 

gere, enz. enz. Vergelijkende ontwikkelingsgeschiedenis en palaeonto- 

logie vullen elkander aan. 

Het resultaat van de palaeontologische onderzoekingen der laatste 

jaren is gunstig voor de boven zeer kort ontwikkelde darwinische 

hypothese. ' Reeds de meening van LYELL over de onafgebroken con- 

tinuiteit van de ontwikkeling der aarde had tot het denkbeeld moeten 

leiden, dat een dergelijke ontwikkelingsgang ook zijn invloed moest 

hebben uitgeoefend op veranderingen in den vorm van dieren en plan- 

ten. Het is de groote verdienste van DARWIN, dat hij in de weten- 

schap de begrippen van den strijd om het bestaan, van teeltkeus, 

aanpassing en overerving tot hun recht heeft doen komen, en het 

strekt LYELL tot eer, dat hij zich niet stijf hoofdig vastklemde aan het 

dogma van de onveranderlijkheid der soort, eenmaal door hem verde- 

digd, doeh integendeel door de argumenten van zijn genialen landge- 

noot er toe gebracht werd de standvastigheid der species te ontken- 

nen en te bestrijden. 

l Onder de gezaghebbende bestrijders van DARWIN neemt BARRANDE voorzeker een 

eerste plaats in. In zijn hoofdwerk over de Cephalopoden in de boheemsche silurische 

formatie verklaart hij zich op grond van zijn onderzoek dezer lagen tegen de darwini- 

sche hypothese. In het Bijblad van het Album der Natuur, 1879 afl. V, bl. 39, vindt 

men de redenen kortelijk opgegeven, waarom de slotsom, waartoe BARRANDE geraakt, 

minder vertrouwen schijnt te verdienen, GosseLer, noogleeraar te Rijssel, bespreekt het 

werk van BARRANDE in verband met de ontwikkelingshypothese in de Revue Scientift- 

gue, 1879, No. 40 en drukt zich aldus uit: “On peut admettre que le darwinisme 

est la théorie la plus attrayante et la plus satisfaisante pour lesprit, qu'elle relie ad- 

mirablement tous les faits anatomiques et embryogéniques; mais on ne peut pas l’im- 

poser comme la econséquence nécessaire et obligée des observations paléontologiques.” 

Het behoeft geen betoog, dat, als BARRANDE's conclusie onjuist is, ook deze alinea 

veel van hare beteekenis. verliest. 
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Veranderingen in het niveau, rijzing of daling van den bodem , wijzi- 

gingen in zee- of luchtstroomen, het klimaat, de vochtigheid van den 

dampkring, de grenzen tusschen land en water, in een woord, alles 

wat invloed heeft uitgeoefend op de oppervlakte der aarde, moest ook 

de voorwaarden wijzigen, waaronder de strijd voor het bestaan plaats 

had, moest nieuwe aanpassingen in het leven roepen. Die veranderin- 

gen in de oppervlakte der aarde zijn gepaard gegaan met verhuizingen 

van dieren en planten. Tedere soort tracht zich zoo ver mogelijk uit 

te breiden, tot zij eindelijk een grens bereikt, die zij niet vermag 

te overschrijden. Bij dit trekken moet zij meestal aan menige concur- 

rentie het hoofd bieden en hangt het van omstandigheden af, of zij 

in den strijd om het bestaan bezwijken zal of zegevieren. In dit laat- 

ste geval bloeit zij ten koste eener mededingster. Zoo is b.v. de euro- 

peesche distel naar Zuid-Amerika overgebracht met de wol der scha- 

pen en heeft hij in la Plata het gebied der Pampa’s veroverd, terwijl 

zijn zwakkere concurrenten in den strijd zijn bezweken. 

Wat in onze tijden geschiedt greep ook plaats in vroegere perioden. ! 

In den ĳstijd zien wij ettelijke dieren groote tochten ondernemen, die 

met het voorwaarts- of teruggaan van het iĳs in verband stonden. 

De diluviale fauna van eenige europesche landen, waar thans een ge- 

matigde temperatuur heerscht, was samengesteld uit een eigenaardig 

mengsel van allerlei diersoorten. Sommigen, wier verwanten thans de 

tropische en subtropische streken bewonen, olifanten, neushoorns, 

hyaena’s enz., zijn uitgestorven; anderen zijn verhuisd òf naar het 

noorden, òf naar bergachtige streken. De vlakten aan den voet van 

de Alpen en van de Pyreneën strekten in die periode tot woonplaats 

aan den marmot, de gems en den steenbok, doch ook aan den veel- 

vraat, den poolvos en het rendier; een deel van Nederland werd toen 

bewoond door den eland, het rendier, den veelvraat en den urus; de 

muskusos was toen inheemsch in noordelijk Frankrijk, de lemming in 

noordelijk Duitschland; urus en eland strekten hunue tochten uit tot 

in Zwitserland, Baden en Beieren. 

l Standaardwerken over de verhuizingen der dieren zijn door WAGNER en WALLACE 

geschreven; onlangs heeft ook cARL voar dit onderwerp behandeld in de Revue Scien- 

tifiqgue, Nos. 40 en 42 van het jaar 1879 en in WESTERMANN’s Zllustrirte Deutsche 

Monatshefte, October, 1879. Voor meerdere bijzonderheden over dit onderwerp ver- 

wijzen wij naar bovengenoemde geschriften. 
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Doch het zijn niet alleen zoogdieren, die in den loop des tijds hunne 

woonplaatsen veranderd hebben. Ook vogels, slakken en planten namen 

aan die verhuizingen deel. De land- en zoetwaterslakken b.v., die men 

toen aantrof in den löss van het Rijndal, zijn thans voor het meeren- 

deel bewoners van de Alpen. Deze zich zoo langzaam bewegende die- 

ren hebben, toen de gletschers zich terugtrokken, hen gevolgd. Zij 

hebben de warmer geworden vlakten verlaten om de koudere tempe- 

raturen op heuvels en bergplateau's op te zoeken. 

Men kan een aantal feiten opnoemen, die bewijzen, dat dergelijke 

verhuizingen ook plaats grepen in vroegere geologische perioden, ten 

gevolge van veranderingen in het klimaat, van de hoogten en van de 

wijzigingen in de verdeeling van land en zee. Nog in het begin der 

diluviale periode was de Sahara een zee, terwijl do noordelijke en 

zuidelijke oevers van de Middellandsche zee door verschillende land- — 

engten met elkander verbonden waren. De fauna van beide oevers is 

genoegzaam gelijk. Wel is waar treft men thans op den noordelijken 

oever geen hyaena’s meer aan, noch leeuwen — doch wij weten met 

zekerheid, dat althans laatstgenoemde dieren nog in den historischen 

tijd in Griekenland leefden. Nog slechts weinige jaren geleden leefde 

de staartlooze meerkat, die in noordelijk Afrika wordt gevonden , ook 

op de rots van Gibraltar. De genetkat en het stekelvarken bewonen 

Afrika, doch ook Sicilië en Spanje. Een watersalamander, Pleurodeles 

Watt, merkwaardig doordat zijn zijdelings gekeerde ribben de huid 

oplichten en soms zelfs doorboren, bewoont beide oevers van de straat 

van Gibraltar. De oorspronkelijke fauna van Algiers en Tunis was 

daarentegen geheel verschillend van die van centraal Afrika; eerst 

nadat de Saharazee langzamerhand was opgedroogd konden verhuizin- 

gen van de landdieren plaats grijpen. De overblijfselen van dieren, 

die men heeft aangetroffen in de sedimentaire lagen van de mioceene 

periode van de Sivalikheuvels aan den voet van den Himalaya, bij 

Pikermi in Griekenland, op den berg Leberon in zuidelijk Frankrijk 

zijn voor een deel zóó op elkander gelijkend, dat men die identiteit 

niet kan verklaren dan door verhuizingen op groote schaal. 

Het mag niet betwijfeld worden, dat voor die vrijwillige verplaat- 

singen van zoogdieren groote tijdsruimten gevorderd worden. De meeste 

zoogdieren, uitgenomen die welke holen bewonen, hebben wel is waar 

geen regelratige vaste woonplaatsen, doch allen blijven toch gedu- 

rende een dael van den dracht en zoolang de jongen de ouderzorg noodig 
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hebben, in een bepaalde streek vertoeven. Ook andere omstandigheden 

kunnen op een langer verblijf invloed uitoefenen. Plantetende dieren, 

die in overvloed in een bepaalde streek goede weiden aantreffen, zul- 

len deze niet verlaten vóór vijanden, overstroomingen of vrees voor 

gebrek aan voedsel hen nopen andere woonplaatsen op te zoeken. 

Vleeschetende dieren zullen zoo lang mogelijk vertoeven in een streek, 

die door een groote menigte van herbivoren wordt bezocht. Eerst als 

deze laatsten te zeer gedund, uitgeroeid of gevlucht zijn, wordt het 

voor hen tijd zich te verplaatsen. De verschillende oorzaken, die thans 

op de verhuizing invloed uitoefenen, hebben zich ook doen gelden in 

vroegere geologische perioden. 

De onderzoekingen der geologen hebben met zekerheid bewezen , dat 

de meeste noordelijke zeedieren in de richting van het zuiden naar 

het noorden zich verplaatst hebben, naarmate het ijs in den Oceaan 

zich terugtrok. Een groot deel van het europeesche vasteland was een- 

maal door de zee overdekt en de temperatuur moet toen ongeveer 

gelijk geweest zijn aan die van de tegenwoordige IJszee. De bovenste 

schelpbanken, die men vindt in eenige dalen van Scandinavie, bestaan 

bijna uitsluitend uit soorten, die heden ten dage de kusten van Groen- 

land en Spitsbergen bewonen. Men kan bewijzen, dat deze soorten 

meer naar het koudere noorden zijn verhuisd naarmate de tempera- 

tuur van het water toenam. In de verschillende onderdeelen van den 

zoogenaamden crag aan de zuidoostelijke kusten van Engeland, heeft 

LYELL de overtuigende bewijzen gevonden van dergelijke verhuizingen 

door schelpdieren, die, naarmate de temperatuur toe- of afnam, zich 

verplaatsten. Omgekeerd kan men uit de aanwezigheid van bepaalde 

schelpdieren besluiten tot een voorwaartsche of achterwaartsche bewe- 

ging van het gletscherijs. 

Behalve de temperatuur kunnen ook andere oorzaken medewerken 

tot de verhuizingen van schelpdieren. Zoo oefent b.v. de hoeveelheid 

rivierwater die naar zee gevoerd wordt, grooten invloed uit op de 

plaats waar de paalworm zijn gangen bouwt. Is die hoeveelheid ge- 

ring, dan dringen deze dieren door tot in de monden onzer rivieren 

en in de Zuiderzee, omdat daar dan het water zouter is dan ge- 

woonlijk. 

In de boheemsche bergen heeft BARRANDE zoogenaamde koloniën 

ontdekt, nl. overblijfselen van dieren, wier gelijken reeds bewoners 

van oudere lagen waren en zich als het ware tusschen groepen van 

10 



150 DE PHILOSOPHIE DER NATUURKENNIS , 

jongere lagen hebben ingeschoven. Zulke koloniën moeten aan verhui- 

zingen haar oorsprong te danken hebben gehad. 

Met zekerheid kunnen wij aannemen, dat, tijdens de vorming van 

alle sedimentaire lagen, verhuizingen van dieren en planten op groote 

schaal hebben plaats gehad. Wanneer men de veranderingen wil ver- 

klaren, die de flora of fauna eener streek ook in den historischen tijd 

heeft ondergaan , moet men vooral met die verhuizingen rekening houden. 

Uitgaande van de vooronderstelling, dat die verplaatsing van be- 

paalde diervormen om de boven opgenoemde en tal van andere oor- 

zaken niet dan zeer langzaam konde plaats vinden, vraagt CARL VOGT 

zich af, of men wel het recht heeft tot ongeveer gelijktijdige vorming 

van dezelfde lagen op verschillende plaatsen te besluiten, wanneer de 

fossielen identisch zijn. Het is der moeite waard bij dit onderwerp 

een oogenblik stil te staan. 

De stelling: “Uit de identiteit van fossielen, die op twee verre van 

elkander verwijderde plaatsen worden aangctroffen, vloeit voort, dat 

de afzetting van de lagen, waarin men hen vindt, heeft plaats gehad 

op zeer verschillende tijdstippen,” kan op goede gronden verdedigd 

worden. 

Wij willen dit door een voorbeeld toelichten. Men kent in Noord- 

Amerika zich ver uitbreidende lagen waarvan eenige fossielen iden- 

tisch zijn met die van het krijtstelsel in Europa. Deze lagen strekken 

zich uit van New-York tot aan het Rotsgebergte. De meeste daarin 

aangetroffen soorten wijken van de europeesche af, doch eenige be- 

hooren zoowel aan het eene als aan het andere werelddeel, b.v. eenige 

soorten van oesters, een belemniet, Belemnitella mucronata, en nog 

ettelijke anderen. Mag men nu daaruit afleiden, zooals men vrij alge- 

meen tot heden doet, dat die lagen in denzelfden tijd zijn afgezet 

waarin de afzetting van de europeesche krijtlagen heeft plaats gehad? 

Men wordt gedrongen daaraan te twijfelen als men in aanmerking 

neemt, dat, in de bekende “mauvaises terres” van Nebraska, deze krijt- 

lagen onmerkbaar overgaan in de tertiaire lagen, zóó onmerkbaar zelfs, 

dat onwedersprekelijk tertiaire planten vermengd voorkomen met, die- 

ren uit de krijtperiode. Men vindt die planten in de onderste lagen 

naast schelpen, in de bovenste lagen naast reptiliën, die in Huropa 

in het krijtstelsel worden aangetroffen. Voor de planten is dit bewe- 

zen door NEWBERRY en LESQUEREUR, voor de dieren door COPE en MARSH. 

Dat zij bevoegde beoordeelaars zijn zal niemand ontkennen. Mag men 
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hieruit niet afleiden, dat, zekere weekdieren en reptiliën tegen het einde der 

krijtperiode uit Europa verhuisd zijn en hunne nakomelingen de soort 

bestendigd hebben in de tertiaire periode aan den voet van het Rots- 

gebergte? Wel is waar kan die vraag nog niet met zekerheid beant- 

woord worden, doch ook andere feiten maken de boven beschreven 

slotsom niet onwaarschijnlijk. Benevens zoogdieren, die klaarblijkelijk 

behooren tot de mioceene periode en waarmede die van Pikermi in 

Griekenland en van Sansans in zuidelijk Frankrijk zeer nauw verwant 

zijn, treft men in de Sivalikheuvels aan den voet van het Himalaya- 

gebergte olifanten, nijlpaarden en runderen aan, die in Europa eerst 

in de plioceene periode worden gevonden. Welke andere slotsom kan 

men hieruit trekken dan deze, dat die groote dieren zich langzamer- 

hand verspreidden van Indië naar Europa en dat die ongetwijfeld be- 

zwaarlijke en langzame verhuizing zoo veel tijd vorderde, dat zij eerst 

in de plioceene periode ons werelddeel bereikten ? 

Het mag overbodig geacht worden, hierbij te herinneren, dat boven- 

staande redeneering haar waarde verliest, wanneer men uitsluitend de 

fossielen beschouwt van een betrekkelijk beperkt gebied, als b.v. ons 

werelddeel. 

Veel hulp mag men met betrekking tot dit onderwerp verwachten 

van een verbeterde kennis der geheele dierlijke geographie. Hoe ont- 

zaggelijk veel op dit gebied nog te verrichten valt hebben de tochten 

van de Porcupine, van den Challenger en andere schepen bewezen, 

die met een wetenschappelijk doel waren uitgerust. De diepzeepei- 

lingen, de kennis van de zeestroomen, die van de op groote diep- 

ten levende dieren en de nieuwere denkbeelden omtrent koloniën en 

verhuizingen in het algemeen, zullen voortaan ongetwijfeld bij het 

beantwoorden van algemeene, theoretische geologische vraagstukken 

een grootere rol moeten gaan spelen, dan haar tot heden te beurt 

viel. Kennis van de hedendaagsche flora en fauna is voor den geoloog 

niet minder noodig dan die van de uitgestorven dieren- en planten- 

wereld. 

IV. 

Zóó verruimt zich, naarmate de feiten zich ophoopen, ook het ter- 

rein dat de moderne geologie zich tot taak stelt te doorvorschen. Haar 

beoefenaars verheugen zich in die opeenstapeling van feiten, welker 
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kennis kau voeren tot hypothesen, en deze kunnen leiden tot theorieën, 

eindelijk tot wetten. 

De hedendaagsche geologie houdt bovenal rekening met de werke- 

lijkheid. Zij kan echter haar doel slechts bereiken door beteugeling 

van de verbeelding. Niets is gemakkelijker dan aan de fantasie haar 

loop te laten en door het aannemen van geweldige katastrophen, van 

afzonderlijke scheppingsperioden het ontstaan te verklaren van de 

tegenwoordige aardschors, — doch niets is ook meer in strijd met 

hetgeen werkelijk heeft plaats gehad. 

Wij mogen thans ongestraft glimlachen, als er sprake is van eene 

geogenie, zooals de in Genesis beschrevene. Die kinderlijke voorstelling 

van de wording onzer aarde en van hare bewoners wordt door geen 

ernstig man meer aangenomen, en men mag zich afvragen waarom 

voer haar nog van zooveel gewicht acht, dat hij het der moeite waard 

vond een half dozijn bladzijden te wijden aan hare bestrijding. 

Men moet het erkennen, — denkende menschen, die trachten zich 

een begrip te vormen van de wordingsgeschiedenis onzer planeet zul- 

len niet bij Mozes te rade gaan, evenmin als de geneesheer, die de 

oorzaak van carcinoom wil leeren kennen, PARACELSUS zal raadplegen 

of de astronoom, die de manen van Mars bestudeert, zijn TYCHO BRAHÉ 

zal naslaan. Wie in onzen tijd een lans breekt voor de mozaïsche 

kosmogenie heeft aanspraak op den naam van DON GUYOTE, — doch, 

hij moge TEN KATE of HUGH MILLER heeten, zijn CERVANTES zal niet 

nalaten een weinig den draak met hem te steken. ! 

tl H. MirrverR was een vrome Schot en verdienstelijk beoefenaar der palaeontologie. 

Een paar zijner werken zijn in het Nederlandsch vertaald, Menig lezer zal zich zijn “ Ge- 

tuigenis der Gesteenten’, door Dr, LuBACH in onze taal overgebracht, herinneren, On- 

billijk komt het mij voor, dat vocersANG, in zijne schets van de geschiedenis der 

geologie, zelfs zijn naam niet noemt, en evenmin billijk is caRL voer, die slechts vijf 

woorden wijdt aan dien ijverigen strijder voor wat hij meende waarachtig te zijn. Het 

is hier niet de plaats om de denkbeelden van MILLER te ontleden; slechts herinneren 

wij, dat een hoofddoel van zijne studie van de fossiele dieren schijnt geweest te zijn, 

haar resultaten te doen strekken tot rechtvaardiging der mozaische mythe. Den dag vóór 

het verschijnen van zijn laatste werk sloeg H. Mm. de handen aan zich zelven. Was het 

uit wanhoop nu hij ten slotte begreep, dat de wetenschap zijn geloof niet vermocht te 

bevestigen ? 

De heer TEN KATE heeft beproefd aan zijn uitstekend gedicht ““de Schepping” een zeker 

velief bij te zetten door de daaraan toegevoegde noten. Het is niet waarschijnlijk, dat 

een geoloog van eenige beteekenis geneigd zal zijn in te stemmen met de kosmogene- 
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De oude Grieken en Romeinen meenden dat alle natuurverschijnsels 

door hoogere wezens in het leven werden geroepen. Iedere boom, 

iedere rots, iedere berg, iedere bron werd bewoond door dryaden, 

nimfen, goden of demonen, De adem des wouds, de golven der zee, 

de haarden der vulkanen — zij hadden alle hunne bijzondere goden. 

Wat plaats greep geschiedde door hun wil; naar een andere verkla- 

ring der verschijnselen te zoeken was overbodig. In latere tijden tra- 

den heksen‘en kobolden op, en berg- en luchtgeesten, toovenaars en 

feeën. De vroegere goden en halfgoden waren onttroond, doch andere 

bovenaardsche wezens hadden de ledige zetels ingenomen. Reeds sinds 

langen tijd is het gedaan met hunne heerschappij. Die vorsten der 

verbeelding zijn gemediatiseerd. Zij zijn heengegaan om nimmer weder 

terug te keeren. 

Heeft dan de fantasie haar beteekenis verloren voor de natuurkun- 

dige wetenschap en vooral voor de geologie? In geene deele ; de natuur- 

onderzoeker, die het voorrecht heeft een levendig voorstellingsvermogen 

te hebben en dit te paren aan het bezit van een helder verstand, 

staat hooger dan de bloot kritisch ontwikkelde, die zorgvuldig zijn 

verbeeldingskracht beteugelt en zich bepaalt tot waarnemen. De natuur- 

kundigen, die door de geheele wereld als vorsten der wetenschap 

worden aangemerkt, waren allen meer of min fantasten, — doch dat 

zij iets grootsch hebben voortgebracht moet daaraan geweten worden, 

dat de hooge vlucht hunner verbeelding altijd werd gecontroleerd door 

een scherp ontwikkeld verstand. Het was een goed denkbeeld van 

Dr. vaN ’r Horr, toen hij zijn professoraat te Amsterdam aanvaardde, 

de rol te willen schetsen, die de verbeelding bij de beoefening der 

natuurwetenschap te vervullen heeft. 

Ongetwijfeld heeft de geologie veel van hare vroegere poötische zijde 

verloren. Toch zou het geen moeielijke taak zijn aan te wijzen, dat 

de taak der poëzie ook op het gebied der aardkunde nog niet is af- 

gesponnen. Of zou het waar zijn, dat poözie slechts berust op over- 

drijving en verdichting. Heeft ook niet de kennis der waarheid een 

poëtische zijde ? 

Is het geen verheffend denkbeeld met zekerheid te kunnen aantoo- 

tische begrippen van dezen schrijver. Poeta nascitur, non fit. Van den geoloog geldt het 

tegenovergestelde. Laat ieder blijven op zijn terrein. De eerste op dat der verbeelding , — de 

laatste op dat der werkelijkheid. 
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nen, dat bijna onzichtbaar kleine dieren groote rotsen hebben gebouwd , 

die slechts door de samenwerking van billioenen individu'’s en in een 

lang tijdsverloop konden ontstaan ; dat waar thans de hoogste bergtoppen 

zich verheffen eenmaal een ontzaggelijke zee haar golven voortstuwde ? 

Ook ons vaderland was eenmaal door het water overdekt. Niet onze 

voorouders hebben den grond ontwoekerd aan de’ golven. De machtige 

hand der natuur heeft duizende jaren besteed aan de vorming niet 

alleen van onze heidevelden, maar ook aan die van de vruchtbare, 

door aanslibbing ontstane gronden. De mensch heeft, — het is waar — 

in den historischen tĳd de natuur geholpen, doch gedeeltelijk was 

ons land vermoedelijk reeds bewoond toen nog geen dijken de woede 

der springvloeden vermochten te keeren. De met dierenhuiden bedekte 

wilden, die eenmaal onzen bodem bewoonden, denken wij ons als woeste, 

tegen wind en weder geharde mannen, wien het aan hulpmiddelen 

“ontbrak om waterkeeringen te maken, die slechts behagen vonden in 

den strijd tegen wolven, beren en vijandige stammen en jacht maak- 

ten op den uitgestorven urus, den mammoet en andere dieren, die 

thans verdwenen zijn. De fantasie zal ons misschien niet op een dwaal- 

spoor brengen als wij ons hen voorstellen als anthropophagen, die 

zich tatoueerden evenals de bewoners van eenige polynesische eilan- 

den dit nog heden ten dage doen. Aangrijpend is de gedachte dat, 

wanneer eenmaal alle woeste gronden van Nederland onder den ploeg 

zijn gebracht, — en die tijd zal komen, — de bewoner van Scan- 

dinavie den bezitters zal kunnen toevoegen: “Een groot gedeelte van 

het zand uwer thans ontgonnen heidevelden is door ijsvelden uit mijn 

land naar het uwe heengevoerd,”’ evenals NAPOLEON eenmaal beweerde, 

dat het rijkste gedeelte van ons land uit de toen door hem beheerde 

landen was weggevoerd. ! 

De heerlijke weiden en akkers, de uiterwaarden, — die bronnen 

van de welvaart van duizenden onzer landgenooten, hoe zijn zij ont- 

' De Moniteur van 14 Dec. 1809, bevat o a. deze alinea: “La Hollande n'est 

réellement qu'une portion de la France; ce pays peut se définir en disant, qu'il 

est Valluvion du Rhin, de la Meuse, et de U Escaut, c'est-à-dire, des grandes 

artères de U Empire.’ Welken indruk deze door den keizer gedicteerde woorden maakten 

op onzen koning Lodewijk, vermeldt Jr. wiLLEM baron ROELL , op bl. 32 van het “Verslag” 

enz. dat in 1837 te Amsterdam bij MEIJER WARNARS is verschenen. De vader van den 

heer ROELL was destijds minister van buitenlandsche zaken en vergezelde den koning 

op diens reis naar Parijs. A 
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staan? Denkt Rijn, Maas en Schelde weg, en ons land ware een bijna, 

onbewoonbare woestenij. Het slib door die wateren uit Duitschland, 

Frankrijk en België medegevoerd heeft Nederland gemaakt tot een der 

rijkste landen van Europa. Is het geen verheffend denkbeeld zich voor 

te stellen hoe in den loop van duizende jaren, de niet door dijken 

bedwongen rivieren en zeeën, telken jare herhaaldelijk onze gronden 

overstroomende, door elken watervloed bijdroegen tot de vorming onzer 

welvarendste provinciën ? 

Tot dergelijke gezichtspunten vindt men stof in de geologie van 

Nederland, maar ook in die van elk ander land waarvan men den 

bodem heeft doorvorscht. Aan een poëtische zijde ontbreekt het der 

wetenschap van de realiteit nergens. 

Men zoeke haar slechts op. Zóó deed aörue, * wien wij in de inlei- 

ding tot dit opstel herdachten, zóó RückERT, met wiens woorden wij 

deze bladzijden willen besluiten. 

Childher, der ewig junge, sprach: 

Ich fuhr an eine Stadt vorbei; 

Ein Mann im Garten Früchte brachs; 

Ich fragte: seit wann die Stadt hier sei? 

Er sprach und pflückte die Früchte fort: 

Die Stadt steht ewig an diesen Ort 

Und wird so stehen ewig fort. 

Und aber nach fünf hundert Jahren 

Kam ich desselbigen Wegs gefahren. 

Da fand ich keine Spur von der Stadt; 

Ein einsamer Schäfer blies die Schalmei, 

Die Heerde weidete Land und Blatt, 

Ich fragte, wie lang ist die Stadt vorbei? 

Er sprach und blies auf dem Rohre fort: 

Das eine wachst, wenn das andere dort; 

Das ist mein ewiger Weideort. 

tl Ook onze BILDERDIJK (Men leze zijne “Waterwerking” in Dr. vAN VLOTEN’S uit- 

gave, aflev. V, bl. 196) verdient hier genoemd te worden. Trouwens niet alleen als 

geoloog, doch ook als natuurkundige en medicus is deze dichter een studie overwaard. 

Met betrekking tot dit onderwerp hebben de biographen B. niet tot zijn recht doen komen. 

Het ligt op den weg onzer prijsvragen uitschrijvende genootschappen de aandacht op dit 

onderwerp te vestigen. 
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Und aber nach fünfhandert Jahren 

Kam ich desselbigen Wegs gefahren. 

Da fand ich ein Meer das Wellen schlug ; 

Ein Schiffer warf die Netze frei ; 

Und als er ruhte vom schweren Zug , 

Fragt'ich, seit, wann das Meer hier sei? 

Er sprach und lachte meinem Wort : 

So lang als schäumen die Wellen dort, 

Fischt man und fischt man in diesem Port. 

Und aber nach fünfhundert Jahren 

Kam ich desselbigen Wegs gefahren. 

Da fand ich einen waldigen Raum 

Und einen Mann in der Siedelei ; 

Fr tällte mit den Axt den Baum ; 

Ich fragte, wie alt der Wald hier sei? 

Er sprach: der Wald ist ein ewiger Hort , 

Schon ewig wohn'ich an diesem Ort, 

Und ewig wachsen die Bäume hier fort. 

Und aber nach fünf hundert Jahren 

Kam ich desselbigen Wegs gefahren. 

Da fand ich eine Stadt, und laut 

Erschallte der Markt vom Volksgeschrei ; 

Ich fragte: seit wann ist die Stadt erbaut ? 

Wohin ist Wald und Meer und Schalmei? 

Sie schrieen und hörten nicht mein Wort: 

So ging es ewig an diesem Ort 

Und wird so gehen ewig fort. 

Und aber nach fünfhundert Jahren 

Will ich desselbigen Weges fahren. 

“De geheele geologie’, zegt FRIEDRICH MOHR in zijne Geschichte der 

Erde, “is slechts een commentaar op de woorden van dezen geoloog 

onder de dichters.” 

Kampen , 1880. 
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Men kent de zoogenaamde circulairzagen. Het zijn cirkelvormige 

staalplaten, met de gewone zaagtanden aan den rand, die om een 

loodrecht op haar vlak staande as snel worden rondbewogen en zoo een 

blok hout of metaal, dat daarmede op geschikte wijze in aanraking 

wordt gebracht en gehouden, zeer spoedig doorsnijden. 

Voor eenige jaren heeft men in Amerika ontdekt dat, althans wan- 

neer zulke werktuigen tot het zagen van metaal en andere harde stof- 

fen moeten gebezigd worden, men de tanden weglaten kan, als de 

schijf slechts met een groote snelheid wordt rondbewogen. Een ijzeren 

schijf van omstreeks een meter middellijn, die van 150 tot 200 malen 

in de minuut omwentelt, snijdt stalen staven met gemak door; ter- 

wijl zij de deeltjes daarvan, gloeiend en dus in de lucht verbrandend, 

in een schitterende vonkenstroom doet wegspatten. 

Het opmerkelijkste hierbij is wel , dat de stof die snijdt , namelijk ijzer , 

veel minder hard is dan die welke daardoor gesneden wordt : t. w. staal. 

Maar ook in dit opzicht is die zaak volstrekt niet zoo nieuw, als men 

meent. Voor nu omstreeks veertig jaar reeds ontstond er te Londen eene 

inrichting om nieuwe uitvindingen en wetenschappelijke ontdekkingen 

door aanschouwing en demonstratie algemeen bekend te maken, ge- 

heel gelijksoortig met de toen voor korten tijd opgerichte en thans 

nog bestaande Polytechnic Institution. Zij heette Adelaïde-gallery. Er waren 

daar een tijd lang — want zij heeft spoedig de mededinging met hare 

oudere zuster moeten opgeven en is spoorloos verdwenen — belangrijke 

dingen te zien. Onder hetgeen werd aangekondigd behoorde: cutting a 

well tempered razorblade by a piece of cardboard. En dit geschiedde wer- 
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kelijk. Ben schijf van dun carton, van zooveel ik mij herinneren kan 

0,6 à 0,8 M. middellijn, op een spil bevestigd, werd daarmede zeer 

snel, men zeide daar bijna 20 malen in de seconde, rondbewogen. 

In den rug van een goed scheermes, dat door een houten latje onder- 

steund, met de vingers tegen dien rand werd gedrukt, sneed, of sleep 

zoo men wil, de schijf in weinige oogenblikken een diep groefje, dat 

na enkele minuten een diepte van een aantal millimeters kon verkrij- 

gen. Hetzelfde geschiedde in een glazen staaf, een blok marmer, enz. 

Men ziet dus dat de Amerikaan, die het eerst de stalen circuloer- 

zaag met tanden door een iĳzeren ongetande schijf verving, iets uit- 

vond dat voor meer dan 50 jaren reeds, en in veel opmerkelijker 

vorm, was vertoond. Men zou bijna kunnen vragen of dit wel zijne 

uitvinding, of het niet een navolging was van het in de Adelaïde- 

galerij vertoonde, dat hem op de eene of andere wijze was ter ooren 

gekomen? Maar misschien zou men hiermede den man groot onrecht 

doen. Want in Engeland zelf is, naar het schijnt, de staalsnijdende 

papierschijf geheel in ’t vergeetboek geraakt. Ook onder de mannen 

van het iĳzer- en staalvak. Althans niemand, zoover ik weet, heeft 

daaraan herinnerd, nu de amerikaansche zaag zonder tanden, naar 

eene bijzondere aanleiding, wederom en wel in het bekende tijdschrift 

the Engineer is ter sprake gekomen. 

Een amerikaansch ingenieur, Reesr, te Pitsburgh, heeft namelijk, 

met welk doel blijkt niet, althans niet in de beschrijving die het fransche 

tijdschrijft la Nature geeft van zijne inrichting, voor die circuleerzaag 

gebruik gemaakt van een veel dikkere schijf dan gewoonlijk, nl. van vijf 

millimeters. Zij heeft een middellijn van 1,1 Meter en wordt rondgedreven 

met een snelheid van 230 wentelingen in de minuut. Elk punt aan den 

omtrek heeft dus een snelheid van meer dan 12 Meter in de seconde. 

Bovendien worden de dikke ronde staalstaven, die daardoor moeten 

worden doorgesneden, mede door hetzelfde werktuig om hare as ge- 

wenteld, met tweehonderd omgangen in de minuut, in een richting 

welke op het punt waar staaf en schijf elkaâr aanraken, aan die van 

de laatste tegenovergesteld is. ! 

l Dat zulk een schijf in rresr’s fabriek een, maar toen langzaam, ronddraaiende 

staalstaaf kon doorsnijden is, naar een bericht in het Chemical News, reeds vermeld 

door Prof. artING in dit Album, Jaargang 1876, bl. 375. Wat verder volgt, schijnt 

dus eerst later te zijn opgemerkt. 
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Als het werktuig in beweging is gebracht en beide deelen hun zoo 

even aangewezen snelheid hebben verkregen, dan behoeft men de staaf 

met de schijf volstrekt niet in aanraking te brengen om de verlangde 

doorsnijding te verkrijgen. Als beide elkander slechts tot op een afstand 

van 8 m.m. of iets minder zijn genaderd, dan begint zich in de 

staaf reeds een cirkelvormige groef te vormen. De iĳzerdeeltjes daarvan 

tegenover den rand der schijf worden gesmolten, maar nu volstrekt 

niet gloeiende droppels daarvan afgerukt. Zij zijn, na een korten weg 

door de lucht te hebben afgelegd, reeds hard, en koel genoeg om ze 

met de bloote hand te kunnen opvangen. De staaf wordt daarbij sterk 

verhit, de schijf betrekkelijk weinig. En niet alleen het ijzer, dat zich 

telkens juist tegenover den rand bevindt, wordt door haar weggena- 

men, maar ook nog menig deel dat meer ter zijde is gelegen. Dit 

blijkt uit de breedte der gevormde groef, die 8 m.m. bedraagt, ter- 

wijl de schijf niet dikker is dan 5 m.m. 

Het is dus eigenlijk de door de schijf in hare beweging meegevoerde 

en dus zeer snel voortbewogen lucht, die het staal doorsnijdt, nadat 

het is of terwijl het wordt gesmolten door de warmte, die ontstaat 

bij de botsing der moleculen van deze tegen die welke de staaf In 

hare wenteling in tegenoverstelde richting volgen en misschien ook 

van sommigen der eerste tegen de staaf zelve. 

Er blijft hierin evenwel nog veel daisters over, dat eerst opgehel- 

derd zal kunnen worden door bepalingen op verschillende plaatsen in 

de nabijheid van die, waar de doorsnijding plaats grijpt, a. van de 

temperatuur, en 5. van de spankracht der daar aanwezige, steeds zich 

vernieuwende luchtlagen, bij verschillende omwentelingssnelheden van 

de schijf en de staaf. Heu onderzoek van den elektrischen toestand dier 

lagen en van beide metaalmassa’s zou ook daarbij misschien niet on- 

belangrijke uitkomsten kunnen opleveren. 

Zoolang zulk een onderzoek niet is geschied of de uitkomsten daar- 

van met bekend zijn, zal men onzes inziens wel gedwongen zijn het 

oordeel op te schorten aangaande de vraag, of de boven aangewezen 

botsingen toereikend kunnen geacht worden om het thermomechanisch 

effekt van reese’s schijfzaag te verklaren. Misschien zou eene bereke- 

ning eevig licht kunnen geven. Eenig licht slechts, want de gegevens, 

welke daaraan ten grondslag zouden moeten strekken, zijn nog te 

onvolkomen bekend, om ze met zekerheid op een zoo bijzonder geva} 

te kunnen toepassen. Bijdragen daartoe kan men vinden in de uit- 
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komsten van MELSENs (zie het Bijblad 1868, bl. 12 of Comptes rendus 

van 30 Sept. 1867) en misschien ook in de berekeningen van REIJNOLDS , 

Bijblad 1874, bl. 3 of Philosophical Magazine, 4% Series XLVI, p. 337). 

Ter wille van den belangstellenden lezer, die de aangewezen vroe- 

gere jaargangen van dit Album niet ter hand heeft, zal ik hier het 

voornaamste van beider uitkomsten kortelijk herhalen. 

De proefnemingen van MELSENS betroffen de meevoering van een aan- 

zienlijke volume lucht door elk lichaam, dat zich met eene niet te ge- 

ringe snelheid door deze heen beweegt. Hen geweerkogel, van een hoogte 

van slechts een meter gevallen, werd in water opgevangen. Een lucht- 

volume, meer dan twintig malen grooter dan het zijne, voerde hij 

daarbij in het water mede en liet dit eerst los, toen hij op den bo- 

dem van het vat met water tot rust was gekomen. Werd een pistool- 

kogel, door een slechts zwakke lading, afgeschoten tegen een dunne 

koperplaeat, die onmiddellijk grensde aan de oppervlakte van eene 

hoeveelheid water, dan bracht hij, door de plaat heen , een luchtvolume 

in het water mede, dat zijn eigen volume wel honderd malen over- 

trof. Zulk een kogel van 12 m.m. middellijn, met een lading van 

0,15 gram buskruid afgeschoten tegen een plaat van weeke klei, boorde 

daarin een gat van 24 m.m. diameter en toen hij afgeschoten was 

met een lading van 2,5 grammen buskruid een opening, zoo groot als 

of er een vierponds kanonkogel was doorgegaan. 

Het theoretisch onderzoek van RrIJNOLDS, in 1873 ondernomen naar 

aanleiding van de toen bekend geworden “Zandstraalgravaure” van 

TILGHMAN, bepaalt de snelheid, die glassplinters zouden moeten hebben 

om glas te kannen afslijpen, op omstreeks 9 Meter in de seconde, ter- 

wijl, om dit zelfde te verkrijgen van loodsnippers, de snelheid van 

deze laatsten slechts acht malen grooter zou behoeven te zijn. 

Haarlem, Jan. 1881. | W. M. LOGEMAN. 



DE MENHADEN, 

De Menhaden (Clupea menhaden MircH.) is voor de bewoners der 

oostelijke kusten van Noord-Amerika in menigerlei opzicht, wat de 

haring voor die der noordwestelijke kusten van Europa is. [u scholen 

van ontelbare stuks verschijnt jaarlijks in de maanden Juni en Juli de 

menhaden, om nabij de kust zijn kuit te schieten. De oppervlakte- 

temperatuur van het water moet daartoe minstens 51° F. bedragen. 

Men kan zich eenig denkbeeld maken van de menigte dezer visschen 

die jaarlijks gevangen worden, door de opgave dat alleen in het jaar 1876 

230 millioenen kilogrammen van deze visschen gevangen werden. 

Versch is de menhaden aangenaam van smaak, maar hij wordt boven- 

dien gezouten en zoo naar de westersche eilanden gezonden, waar hij 

een voornaam voedsel der negers is. Ook in olie, op de wijze der 

sardines, wordt hij bewaard. 

Niet zelden is de hoeveelheid gevangen menhaden zoo groot, dat men 

hem ook als voedsel voor schapen, varkens, kippen en kalkoenen aan- 

wendt. Sedert eenige jaren maakt men in opzettelijk daartoe ingerichte 

fabrieken er ook groote hoeveelheden olie van. De wijze van deze te 

bereiden is zeer eenvoudig. De visschen worden in water gekookt en 

de bovendrijvende olie afgeschept, geperst en geklaard en vervolgens 

in groote, ondiepe vergaarbakken gepompt en daarin door de zon ge- 

bleekt. Deze olie heeft een menigvuldig gebruik en wordt reeds overal 

heen, ook naar Engeland en Frankrijk gezonden. Het van de visschen , 

na de inzameling der olie, overblijvende, wordt verwerkt tot een 

meststof, de “vischguano”’ die, wegens de hoeveelheid stikstof en phos- 

phorzuur die daarin voorbanden is, door de landbouwers zeer wordt 

op prijs gesteld. 

Over den menhaden ten zijn gebruik is onlangs te New-York een 

uitvoerig werk verschenen, getiteld: The Menhaden, being a History 

of the Fish, by BROWN GOODE; with an account of the agricultural uses 

of the Fish, by W. O. STRATER. 

Misschien zullen onze haringvisschers daarin eenige nuttige aken 

kunnen vinden. HG. 



VROEGE UELVINDING VAN EEN ELEKTRISCHEN 

TELEGRAAF. 

De heer Ss. P. THOMPSON werd door een vriend, den heer F. F. TUCKETT, 

opmerkzaam gemaakt op een brief, voorkomende in een boek dat ver- 

schenen is in 1792 en getiteld: Travels during the years 1787, 1788 

and 1789, by ARTHUR YOUNG, vol. 1 p. 64, waarin de schrijver, na een 

bezoek bij LAvorsier beschreven te hebben, verhaalt dat hij op den 

avond van denzelfden dag ook een bezoek bracht aan zekeren heer 

LOMOND, reeds bekend door eene vernuftige uitvinding, waardoor eene 

verbetering in de katoenspinnerij was aangebracht. Daarop laat de 

briefschrijver volgen: “In de elektriciteit heeft hij eene merkwaardige 

ontdekking gedaan. Gij schrijft twee of drie woorden op eeu stukje 

papier; de heer LOMOND neemt het mede naar zijn studeerkamer en 

draait daar aan een werktuig dat bevat is in een cylindrisch kastje, 

op welks top een vlierpit-electrometer staat. Hen draad verbindt dit 

kastje met een dergelijk kastje, ook voorzien van een vlierpit-electro- 

mer, dat in een verwijderde kamer van het huis staat, en zijne vrouw, 

die de overeenkomende bewegingen van het balletje waarneemt, schrijft 

de daardoor aangewezen woorden op, waaruit blĳkt dat hij een alfabet 

van bewegingen gevonden heeft. Daar de lengte van den draad geen 

verschil in het uitwerksel maakt, zoude langs dien weg eene corres- 

pondentie op een afstand kunnen gevoerd worden, b.v. van en naar 

eene belegerde stad, of, tot een veel beter en schuldeloozer doel, tus- 

schen twee verliefden die verhinderd werden van een gemakkelijker 

middel van gemeenschap gebruik te maken. 

«Welk gebruik men er ook verder van make, de uitvinding is fraai. 

De heer LOMOND heeft vele andere merkwaardige werktuigen, alle door 

hem eigenhandig vervaardigd. Mechanische uitvinding schijnt bij hem 

eene natuurlijke neiging te zijn.” (Nature, 8 Juli 1880, p. 218). 

HG. 



EEN STRIJD MET EEN OCTOPUS, 

Ofschoon reeds herhaaldelijk in dit Album gewag is gemaakt van 

reusachtige Cephalopoden, willen wij het volgend verhaal van de ont- 

moeting van zulk een monster door een duiker aan onze lezers niet 

onthouden. 

Het is medegedeeld met de eigen woorden van het slachtoffer in de 

Melbourne Argus en daaruit overgenomen in de Scientific American, 

21 Februari 1880. 

“Mijn arm in een holte gestoken hebbende, merkte ik dat zij door 

iets vastgehouden werd. Daar het water troebel was door de omge- 

woelde klei, kon ik eenige minuten lang niet zien, maar toen het be- 

gon op te klaren, zag ik tot mijn schrik een der armen van een groo- 

ten Octopus om den mijnen geslingerd als een Boa constrictor. Juist 

op dit oogenblik zette hij eenige, van zijn zuignappen vast op mijn 

hand, en ik voelde een hevige pijn. Het was als of mijn hand in stuk- 

ken gescheurd werd, en hoe meer ik poogde hem los te trekken , des te 

erger werd de pijn. Ik had de grootste moeite mijne voeten naar be- 

neden te houden, wegens de lucht die in mijn kleed werd gedreven 

en dit opblies, en indien mijne voeten zich naar boven hadden ge- 

keerd, dan zoude ik weldra gevoelloos zijn geworden, en wanneer ik 

het teeken tot ophalen had gegeven, zou het beest mij hebben vast- 

gehouden en ik waarschijnlijk mijn arm gebroken hebben. Ik had wel 

een hamer bij mij, maar kon niet diep genoeg bukken om dien te be- 

reiken. Er was een dunne ijzeren staaf vijf voet van mij af, en met 

mijn voet gelukte het mij, die naar mij toe te trekken totdat ik hem 

met de linkerhand grijpen kon. En nu begon het gevecht; hoe meer 

ik het dier sloeg, des te vaster omklemde het mijn arm, totdat deze 

geheel gevoelloos werd. Na eenigen tijd bemerkte ik echter dat de 

omklemming een weinig verminderde, maar het dier bleef vasthouden 

totdat ik het bijna in stukken had gesneden. Eindelijk liet het los 

van de rots; ik gaf het teeken tot ophalen en bracht een groot stuk 

van het dier mede naar boven. Ik was geheel uitgeput, daar ik meer 

dan twintig minuten in dien toestand verkeerd had. Het mede opge- 

brachte gedeelte was 8 voet breed, en ik houd het er voor dat de 

knaap wel vijf of zes man naar beneden kon gehouden hebben.” 

HG. 



EENE OORZAAK VAN MENSCHELIJKE ELLENDE, 

In een uitvoerig werk over de Noord-Amerikaansche vinvoetige 

roofdieren (zeehonden, oorrobben, walrussen) door 5. A. ALLEN, vOOr- 

leden jaar te Washington uitgekomen, vindt men eenige zeer opmer- 

kelijke plaatsen betreffende de heillooze gevolgen, die de mode bij be- 

schaafde vrouwen uitoefent op het leven en de vooruitzichten van 

minder weelderige medemenschen. Evenals gezegd is geworden dat 

ieder gallon spermaceti-olie een droppel menschenbloed bevat, zoo kan 

ook beweerd worden dat elke paletot van robbenbont glimt van tra- 

nen, geschreid door verhongerende wilden. “Volkomen een derde van 

de bevolking ten zuiden van de St. Laurensbaai, alsmede de helft 

der inwoners van St. Laurens-eiland stierven in den winter van 1878 

door gebrek aan voedsel; in een dorp van tweehonderd inwoners stier- 

ven allen met uitzondering van één man. Moeders brachten hare ver- 

hongerende kinderen naar de begraafplaatsen, trokken de kleederen 

van hunne kleine vermagerde leden en worgden ze dan, of lieten het 

aan de strenge koude over om een einde te maken aan hunlijden... 

Kapitein coGaN zegt, dat voor elke honderd gevangen walrussen één 

huisgezin uitgeroeid wordt, en nu zijn in dit jaar omstreeks elfduizend 

walrussen gevangen en dertig à veertigduizend vernield.” De geldma- 

kende handel in walrus-ivoor en traan veroorzaakt de onbeschrijfelijkste 

menschelijke ellende, die te bedenken is. Arren is daarbij van oordeel, 

dat de vermindering van het aantal zeehonden nabij de deensche neder- 

zettingen zeer veel toebrengt tot het heerschen van tering en andere 

ziekten bij de bevolking van die plaatsen. Zeehonden worden ieder jaar 

schaarscher, en, evenals de bison van de Noord-Amerikaansche prairieën, 

zullen zij eerlang tot het verledene behooren en den armen Groenlan- 

der, evenals den Rooden Indiaan, achterlaten om hen weldra te volgen. 

Men bedenke bij dit alles dat de verschillende soorten van robben 

het voorname en onmisbare voedsel der noordpoolvolken uitmaken, 

maar dat bovendien de huiden, darmen en beenderen van die dieren 

voor hen even onmisbaar zijn, zullen zij blijven leven. 



DE GESCHIEDENIS EN HET TEGENWOORDIG 

STANDPUNT DER CELLENLEER, 

poor Dr. EDUARD STRASBURGER, Hoogleeraar te Jena, 

MEDEGEDEELD DOOR 

Dr. N. MEURSINGHE. 

Het was in het midden van September des vorigen jaars dat in de 

noordelijke Hansestad, het “noordelijk Venetië”, te Dantzig, sedert een 

verloop van 20 jaren, de 53ste vergadering van duitsche natuuronder- 

zoekers en geneesheeren plaats had. Tal van geleerden wedijverden, 

elk op zijn gebied, om aan het doel der bijeenkomst luister bij te 

zetten, hetzij door onderling gesprek, hetzij door voordracht in gespierde 

taal de vruchten van hunne onderzoekingen mede te deelen en alzoo 

bij te dragen tot de meer en meer veld winnende overtuiging, dat na- 

tuur- en geneeskundige wetenschappen. één band moeten vormen om 

met des te scherper blik de natuurverschijnselen te kunnen beoordeelen, 

Onder die geëerde sprekers was ook Prof. EDUARD STRASBURGER uit 

Jena, die in algemeene trekken behandelde: “de geschiedenis en het 

tegenwoordig standpunt der cellenleer” 

Het kwam mij niet ongepast voor, onze weetgierige lezers met den 

inhoud dezer rede bekend te maken en daardoor misschien nog dezen 

en genen op te wekken op het voetspoor van den geachten redenaar 

voort te gaan, 

De grondvormen, die ter volmaking van het lichaam der planten 

en dieren bijdragen, worden sedert. meer dan 200 jaren met den naam 

van “cellen” bestempeld. Zij verkregen dezen naam van ROBERT 

11 
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HOOKE, een engelsch geleerde, die het samengesteld mikroskoop in die 

mate verbeterde dat men bij sterkere vergrooting scherper teekening 

verkreeg. Deze ROBERT HOOKE was overigens geen plantkundige, zoo- 

als men allezins zou vermoeden door zijne ontdekking die hij aan de 

kurk maakte; hij was eerder een natuur- en wiskundige, echter 

met algemeene kennis toegerust, zooals wij die ontmoeten bij de ge- 

leerden van de 17de eeuw. Toen in 1666 een groot gedeelte van Lon- 

den afbrandde, ontwierp ROBERT HOOKE als architect een plan, hetgeen 

in die mate de goedkeuring verwierf dat de stad grootendeels naar dat 

plan werd opgebouwd. Deze ROBERT HOOKE beschrijft voor het eerst 

holten in de zelfstandigheid van de kurk en noemt deze holten cellen. 

Het is hem daarbij minder te doen om den grondslag te leggen voor 

eene ontleedkunde der planten, als wel om de voortreffelijkheid van 

zijn mikroskoop te bewijzen. 

In zijne Micrographie *,‚ het boek waarin hij de beschrijving en de 

afbeelding van het weefsel der kurk levert, worden ook schimmelplan- 

ten, mossoorten, haren, zaden, vischschubben, vliegen en vlooien, 

kristallen en vele andere verschillende voorwerpen afgebeeld. Dat ROBERT 

HOOKE de cellen ontdekte, moet eer aan het toeval worden toege- 

schreven; hij heeft zich deze ontdekking niet verder weten ten nutte 

te maken, en wanneer wij aan de uitdrukking “cel” ook al zijn naam 

moeten verbinden, zoo zijn wij ons echter wel bewust dat wij niet hem, 

maar MARCELLO MALPIGHI en NEHEMIAS GREW als de vaders van de ont- 

leedkunde der planten hebben te vereeren. Beider wetenschappelijke 

werken verschenen bijna gelijktijdig en een tiental jaren later dan het 

boek van ROBERT HOOKE. Zij grondvestten duurzaam de ontleedkunde 

der planten bij eene uitvoerige en methodische behandeling. 

Zoowel de werken van ROBERT HOOKE als die van MALPIGHI werden 

uitgegeven op kosten van het Koninklijk Gezelschap te Londen. Dit ge- 

nootschap had, niettegenstaande zijn kort bestaan, reeds zulk eene ver- 

maardheid en invloed verkregen dat ook de Italiaan * mArPIPHI, hoog- 

1 Mierographia or some physiological descriptions of minute bodies by mag- 

nifying glasses. London. Royal Society. 1667. 

Ì NEHEMIAS GREW. The Anatomy of vegetables begun with a general account of 

vegetation founded thereon. London 1672. The Anatomy of plants, with an idea 

of a philosophical history of plants and several other lectures read before the 

Royal Society. London 1682. 

MARCELL! MALPIGHI, Anatome plantarum. London 1675 en 1679, De onderzoekingen 
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leeraar te Bologna, zijne onderzoekingen daaraan mededeelde. Daaren- 

boven ontwikkelde zich in de tweede helft van de 17de eeuw in En- 

‚geland een buitengewoon wetenschappelijk leven. Kort te voren had 

DESCARTES in Frankrijk met den geest der traditie gebroken en tot vrij 

onderzoek aangespoord en juist dit vrij onderzoek bepaalde zich, onder 

de wijsbegeerte van BACO, tot de proefondervindeliĳjke wetenschappen. 

Immers in 1660 stichtte KAREL 11 het koninklijk genootschap in Lon- 

don, met het bepaalde doel dat het de wetenschap door direkte proef- 

nemingen zou bevorderen,en werd in de statuten van dit beroemd ge- 

worden gezelschap zeer duidelijk omschreven, dat het steeds de uit- 

breiding voor oogen moest houden van het natuurkundig- in tegenstelling 

van het bovennatuurkundig weten. * Onder den invloed van het konink- 

lijk genootschap kwam de proefondervindelijke wetenschap geheel en 

al in de mode. Volgens MACAULAY’s ?* geestige beschrijving boeiden de 

omloop van het bloed, de drukking van de dampkringslucht, de in- 

krimping en uitzetting van het kwikzilver in zoo hooge mate de aan- 

dacht van het publiek, dat het zich, in vergelijking van vroeger , weinig 

bekommerde over de politieke vragen van den dag. Droomen van een 

volkomen regeeringsvorm maakten plaats voor droomen van vleugels, 

waarmede men van den Tower tot aan de Westminster Abdij kon 

vliegen, en van schepen met dubbele kiel, die in de hevigste stormen 

niet konden schipbreuk lijden. Alle standen waren vervuld met dezen 

ijver voor de wetenschap, de baanbreekster van het oordeel. Zelfs 

KAREL IL had een scheikundig laboratorium en was daar, volgens MA- 

CAULAY's uitspraak, meer werkzaam en aandachtiger dan in de raadzaal. 

Maakte men aanspraak op den titel van een beschaafd man, dan was 

het noodig om over luchtpompen, teleskopen enz. iets te kunnen mede- 

deelen, en zelfs aanzienlijke dames achtten het een plicht lust tot 

de wetenschappen te betoonen en waren geheel in geestverrukking, 

wanneer onder het mikroskoop een mug haar zóó groot toescheea als 

een musch. 

Wordt echter de wetenschap eene modezaak, dan heeft zij kans op 

van GREW werden aan de Royal Society bij eene eerste voorloopige mededeeling den 

llden Mei 1671 en die van MALPIGHI den 7den December 1671 ter kennis gebracht. 

l BuokrE, Geschichte der Civilisation in England, Uebersetzung von ARNOLD 

RUGE, Bd. I. pg. 321. 

2 Geschichte von England. Vebersezt von LemckKE. Ile auflage Bd, 1 pg. 299, 
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een gevaarlijke klip te stranden. De aanschouwelijk voorgedragene we- 

tenschap heeft echter eene heilzame uitwerking gehad door het toebren- 

gen van gevoelige slagen aan “het gelooven op gezag”’ ; werkelijk danken 

wij aan dien tijd eene reeks van grootsche gedachten en ontdekkingen. 

De ontleedkunde der planten trad daarbij ook nu en dan op den 

voorgrond, doch maakte intusschen geene groote vorderingen; zelfs de 

onderzoekingen van een ANTONIE VAN LEEUWENHOEK , die in het laatst van 

de 17de eeuw wereldkundig werden, bieden ons weinig noemenswaardigs 

aan voor de kennis van het inwendig samenstel der gewassen, en de 

18de eeuw hield zich onledig met steeds op nieuw de werken van GREW 

en MALPIGEI te vertalen met aanteekeningen en korte uittreksels; — 

vergeten wij daarbij niet dat het mikroskoop nog verre van volkomen 

was en de navorscher zich nu meer bepaalde tot de physiologische 

vraagstukken *. Ook REW en MALPrGHI knoopten aan de ontleedkundige 

onderzoekingen hunne gedachten over de verrichtingen der grondstof- 

fen en lieten daardoor morphologische en physiologische beschouwingen 

ineen vloeien. De belangstelling in de oorzaak der levensverschijnse- 

len nam eene eenzijdige richting, en terwijl het ontleedkundig onder- 

zoek eerder eene terug- in plaats van eene voorwaartsche beweging 

maakte, mocht zich het physiologisch gebied verheugen over den ar- 

beid van een HALLER, INGENHOUSZ en SENEBIER. LINNAEUS zelf was 

geen voorstander der plantenontleedkunde en een groot deel der syste- 

matici volgden zijn voorbeeld. 

Al deze oorzaken werkten nu mede am in den loop van de 18de eeuw 

een tegenzin voor het vergrootglas op te wekken. 

FoNTENELLE waarschuwde openlijk in de akademie te Parijs voor het 

gebruik van het mikroskoop, hetgeen, volgens zijne overtuiging, juist 

datgene gaf te zien, hetgeen men wenschte te zien. Daarentegen heeft on- 

langs JULIUS SACHS in zijne geschiedenis der plantkunde met het volste 

recht den heilzamen invloed aangetoond, dien het mikroskoop op het 

oog van den waarnemer uitoefent. Het dwingt hem tot eene opmerk- 

zame beschouwing, het spoort hem aan de afzonderlijke deelen van het 

voorwerp als het ware in één brandpunt te vereenigen, terwijl het on- 

gewapend oog slechts vluchtig heenglijdt over het voorwerp. Het mi- 

kroskopisch zien is eene bijzondere kunst, die, eenmaal goed geleerd, 

het oog tevens scherpt voor andere soort van waarnemingen. Het spreekt 

' Zie sacns’ Geschichte der Botanik, p: 235 u. folg. 
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van zelve dat een fijn samengesteld instrument ook een in alle opzichten ge- 

oefend waarnemer vereischt, ter voorkoming van dwalingen, die er veel 

toe hebben bijgedragen om het vertrouwen in het mikroskoop te schokken. 

In den loop van de 18de eeuw werd de kennis van het inwendig 

samenstel der planten zeer bevorderd door de onderzoekingen van CASPAR 

FRIEDRICH WOLFF, den beroemden voorvechter der epigenesis; hij be- 

ijverde zich om het ontstaan van het celweefsel grondig te onderzoeken; 

volgens zijn gevoelen waren de jongste plantendeelen gevormd uit eene, 

met voedingstof doortrokken, geleiachtige massa; het voedingsap zou 

zich tot droppels ophoopen en deze ten laatste de celruimte vormen. 

In het begin dezer eeuw deed deze theorie der celvorming een we- 

tenschappelijken strijd ontstaan onder verschillende geleerden. 

BRISSEAU MIRBEL, eveneens KURT SPRENGEL waren van oordeel dat het 

weefsel uit blaasjes ontstaat, die door opname van water in omvang 

toenemen; voor dergelijke blaasjes werden door hen de zetmeelkorrels 

gehouden. 

In 1804 schreef het Koninklijk Genootschap te Göttingen een prijs- 

vraag uit, om zich door hernieuwde mikroskopische onderzoekingen te 

kunnen overtuigen over het verschillend oordeel der physiologen ten aan- 

zien van den vaatbouw der planten. Aan die uitnoodiging namen deel 

LUDOLF TREVIRANUS, LINK en RUDOLPHI. Daardoor werd op eens een nieuw 

leven opgewekt in de ontleedkunde der planten. RuporPur en TREVIRANUS 

hadden zich bij hunne theorieën aan SPRENGEL aangesloten ; LINK daaren- 

tegen erkende wel dat de jonge cellen van sPRENGEL zetmeelkorrels wa- 

ren, liet echter de nieuwe cellen ontstaan tusschen de reeds aanwezige. 

Om dezen tijd hadden de mikroskopen eene groote verbetering on- 

dergaan en verkregen een geschikter vorm voor wetenschappelijk on- 

derzoek; sedert de laatste twintig jaren kunnen de mikroskopen , achro- 

matisch vervaardigd, voor billijken prijs aangeschaft worden , en ziedaar 

dus een rijk veld geopend voor den navorscher in het boek der natuur. 

Buiten de reeds genoemde geleerden heeft ook MOLDENHAWER in het 

begin dezer eeuw zich verdienstelijk gemaakt door zijne onderzoekingen 

over de cellenleer, waarbij het hem. voor het eerst gelukte de cellen 

van elkander te scheiden door maceratie. Hierdoor was de mogelijkheid 

buitengesloten dat de cellen moesten ontstaan als holten in eene 

samenhangende massa. 

Meijen en MOHL nemen eene eerste plaats in bij de ontleedkunde der 

planten. 



170 DE GESCHIEDENIS EN HET 

Terwijl al de aandacht vooral aan den celwand was gewijd, vinden 

wij in MEIJEN’s phytotomie (1830) een afzonderlijk hoofdstuk over den 

celinhoud. Bij monu vestigt zich de overtuiging dat alle grondvormen 

van het plantenlichaam zijn terug te brengen tot éénen grondvorm, 

n.l. de cel. Ook danken wij monu de eerste zekere en juiste waarne- 

mingen over het ontstaan der cellen. 

Met grooten ijver werd nu door scaLeIDEN de vraag behandeld: wat 

wordt er van de cel? Ein ofschoon hij deze vraag niet juist beantwoordde, 

zoo hadden zijne in 1838 in het licht gegeven onderzoekingen echter 

dit gevolg, dat aan dit onderwerp bijzondere aandacht voor navorsching 

gewijd werd. 

In 1834 — dit zij nog in herinnering gebracht — had ROBERT BROWN, 

een engelsch plantkundige, bij zijn onderzoek der Orchideeën bijna in 

elke cel een klein rond lichaampje waargenomen , hetgeen hij bestempelde 

met den naam van celkern. Het streven van SCHLEIDEN was nu om de 

algemeene verspreiding van dit lichaampje aan te toonen ; hij liet het vrij 

ontstaan in den celinhoud, terwijl een nieuwe cel zich om de celkern 

vormde. In de embryozakken der phanerogamen, bij de vorming van 

het endosperma, zou hij een zoodanigen toestand hebben waargenomen 

en nam hij dezen aan als de alleen geldige bij de celvorming. Ofschoon 

deze opvatting weldra door MoHL, NäGELI en HOFMEISTER werd tegen- 

gesproken, zoo heeft zij toch een gunstigen invloed op de tijdgenooten 

uitgeoefend en aanleiding gegeven tot een tal van nieuwe onderzoekin- 

gen. Zóó is een arbeid dikwerf niet alleen vruchtbaar door de verkre- 

gen uitkomsten, maar ook door den prikkel, dien hij levendig houdt en 

waardoor hij den weg opent ter verkrijging van een ruimer gezichtsveld. 

Feitelijk waren het de studiën van scHLEIDEN die de aandacht boei- 

den, toen THEODOR SCHWANN een jaar te voren zijne onderzoekingen 

wereldkundig maakte “over de overeenstemming in het samenstel en 

en de aangroeiing van planten en dieren” 

Hier ontmoeten wij voor den eersten keer op onzen weg de onder- 

zoekingen op het gebied der dierlijke histologie of weefselleer. 

De dierlijke histologie was ver achtergebleven bij de plantaar- 

dige, en de reden hiervan is genoegzaam te verklaren uit de omstan- 

digheid dat het onderzoek van het weefsel der dieren met veel meer 

moeite gepaard gaat, dan dat der planten. Op eens was nu door THRODOR 

SCHWANN al het verzuimde ingehaald en de dierlijke histologie gebracht 

op de hoogte der plantaardige, Ten opzichte van het ontstaan der cel- 
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len vereenigde zich SCHWANN met het gevoelen van SCHLEIDEN, toonde 

echter tegelijk overtuigend aan dat alle grondstoffen van het dierlijk 

lichaam tot cellen zijn terug te brengen. 

Deze onderzoekingen over het ontstaan der cel moesten de beteeke- 

nis van den celinhoud tegenover het celvlies steeds meer op den voor- 

grond doen treden. De celinhoud werd van nu af door Näcrrr (1842 — 

1846) nauwkeuriger bestudeerd en erkend als eene stikstofhoudende 

zelfstandigheid; in 1845 gaf MoHL daaraan den naam van protoplasma. 

Verdere onderzoekingen leidden er toe, om het protoplasma als het 

wezenlijke deel der cel te beschouwen. 

Gelijktijdig werd reeds hier en daar gewezen op de overeenstemming 

in den grondvorm van de dierlijke en plantaardige cellen. Deze over- 

tuiging, welke allengskens meer veld won, bereikte haar hoogste top- 

punt, toen MAX SCHULTZE zijne verhandeling over het protoplasma het 

licht deed zien in 1863. Van dit oogenblik af is aan de identiteit van 

hetgeen men sarcode noemt bij de dieren, protoplasma bij de planten, 

nauwelijks getwijfeld. 

Het denkbeeld van deze overeenstemming is ouder dan het boek van 

MAX SCHULTZE, doch hem komt de eer toe het groot gewicht van deze 

gedachte te hebben erkend en duurzaam gegrondvest; om die reden 

heeft ook zijn arbeid voor ons eene geheel andere beteekenis gekregen 

dan al de vroegere, meer op zich zelf staande, nog zoo juiste uitspra- 

ken, die als het ware verloren gingen onder de andere uitvoerige na- 

vorschingen. 

Steeds meer leerden wij het nu, al de verrichtingen van het orga- 

nisme op het protoplasma over te brengen. Zóó trad de oorspronkelijk 

voorbijgeziene, nauwlijks gewaardeerde inhoud der cellen ten slotte 

in het middelpunt der navorsching. Men kwam tot de uitkomst dat 

de eiwithoudende, fijnkorrelige, taai vloeibare, meestal glasheldere, 

in geene levende cel ontbrekende zelfstandigheid de ware draagster des 

levens in het organisme is. Deze uitkomst mogen wij als eene der be- 

langrijkste beschouwen, waarop zich het hedendaagsche natuuronder- 

zoek kan beroemen. 

Hiermede was echter nog niets over de krachten uitgesproken, die 

binnen het protoplasma werken, de sluier nog niet opgelicht over 

hetgeen in het leven plaats grijpt, doch gewezen op de punten van 

aanraking, waaraan zich de verdere navorsching moest aansluiter om 

de oplossing van dit moeilijk vraagstuk te beproeven, Het is toch 
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reeds eene aangename bevrediging voor onzen geest, wanneer het 

dezen gelukt eene som van onbekenden tot slechts ééne onbekende te 

herleiden en aldus het cijfer der onbekenden te verkleinen. Dit laatste 

was in ruime mate geschied door de herleiding van alle verrichtingen 

des levens tot één drager — het protoplasma. 

De plant- en de dierkundige weefselleer, die in SCHLEIDEN en SCHWANN 

haar vertegenwoordiger hadden gevonden, die in de identiteit van 

de grondzelfstandigheid der cel zich nog inniger verbonden, scheid- 

den zich weder van elkander door de uitkomsten welke de onder- 

zoekingen in beide rijken hadden verkregen over de celvorming. 

In het begin van 1870 gold 

in de plantenkunde vooral 

het denkbeeld dat er twee 

celvormingen waren, n.l. ééne 

door vrije celvorming, ééne 

door deeling der cel. Bij de 

vrije celvorming zouden de 

celkernen vrij in het proto- 

plasma der cellen ontstaan 

en rondom deze zich vrije 

celkernen vormen. Bij de ty- 

pische deeling der cel zou de 

celkern der moedercel opge- 

lost, twee nieuwe gevormd 
Afbeelding van vrije eelvorming bij Agrimonia on dan de moedercel op deze 

toria (Naar Prof, B. STRASBURGER). Men ziet 2 
Ae nt ) of gene wijze door een tus- 
hier juist het oogenblik waarop de scheiding en | ? 

E 7 schenwand gedeeld worden. 
vorming van cellen plaats heeft in den embryo-zak. 

Daartegenover gold voor 

de vermeerdering der dierlijke cellen vrij algemeen het zoogenaamd 

schema van deeling volgens REMAK: verlenging en insnoering der cel- 

kern in twee gelijke helften, deeling der cellen door één van buiten 

naar binnen dringenden tusschenwand of door insnoering. 

De onderzoekingen van de laatste jaren hebben nu dezen stand van 

zaken volkomen veranderd. 

In den loop van 1874 merkte sTRASBURGER in de zich deelende cellen 

eigenaardig van elkander verschillende langwerpige spillen op, en die 

waarneming leidde tot de overtuiging dat zij een deelingsproces der 

celkernen waren, Deze spillen spleten zich bij den aequator, en de beide 
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helften scheidden zich van elkander ten einde de celkernen te vormen 

der toekomstige dochtercellen. Benige belangrijke bijdragen in de zoö- 

logische literatuur verspreid deden vermoeden dat het proces in de 

dierlijke cel identisch was met hetgeen men bij de planten had waar- 

genomen. Dit vermoeden werd in ruime mate bevestigd door de ont- 

dekkingen, die BürscHLr op het zoöhistologisch gebied gemaakt had, 

onafhankelijk van en gelijktijdig met sTRASBURGER. Zoo kon hij bij de 

eerste mededeeling over dit onderwerp met het algemeen gezichtspunt 

voor den dag komen dat de celvorming zoowel in het dieren- als plan- 

De deeling van jonge endospermeellen bij Corydalis cava (Naar Prof. E. STRASBURGER). 

Zij stelt de type voor van de celdeeling. De cellen met de kernlichaampjes, het pro- 

toplasma met zijn vertakkingen, het chlorophyl in de cellen zijn duidelijk waar te nemen, 

tenrijk met elkander overeenstemmen. Deze overeenstemming bleek 

verder uit de menigte van schriften, waarin overwogen werd wat er 

hij de celvorming plaats greep. 

Het getal van zoölogische verhandelingen in deze richting en waar- 

onder boeken van geen geringen omvang, bedraagt sedert 1875 meer 

dan 50. 

Onder diegene die zich ten aanzien der ontwikkeling der hedendaagsche 

cellenleer verdienstelijk hebben gemaakt, noemen wij op het dierkundig 
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gebied een AUERBACH , BÜTSCHLI, FLEMMING , FOL, OSKAR , HERTWIG, MAIJZEL, 

A. SCHNEIDER, en op plantaardig gebied scHMmrtz en TREUB. 

Door een gemeenschappelijk streven werd tevens de methode van 

onderzoek verbeterd, waardoor een dieper indringen in het voorwerp 

van studie kon bereikt worden. In de eerste plaats kwam in aanmer- 

king om het protoplasma oogenblikkelijk hard te maken, zonder zijne 

structuur te veranderen en in de tweede plaats door doelmatige kleur- 

stoffen de détails scherper te doen uitkomen. In dit opzicht hebben 

de zoölogen zich verdienstelijk gemaakt en hebben de botanici veel 

van hen geleerd. 

In 1875 geloofde sTRASBURGER nog aan eene deeling der cel en vrije 

vorming van cellen in het plantenrijk; vier jaren later beproefde hij 

beide processen tot één te herleiden; hij kwam tot de overtuiging dat 

vrije kernvorming, vroeger voor het plantenrijk aangenomen, in het 

geheel niet plaats greep, en voor zooverre er nieuwe kernen te voor- 

schijn treden, houdt hij deze steeds voor producten van deeling der 

reeds bestaande. Opmerking verdient dat de navorsching, na een ver- 

loop van 40 jaren, ons op een standpunt plaatst lijnrecht tegenover 

het vroeger aangenomene. 

Volgens SCHLEIDEN en SCHWANN moesten alle celkernen vrij worden, 

d. 1. zij ontstaan geheel als nieuwvormingen en zijn uitgangspunten 

voor vorming van nieuwe cellen; nu heet het omgekeerd: elke kern 

uit een andere. Bij den reeds aangenomen regel: omnis cellula e cellula ; 

voegt zich ook nu de andere omnis nucleus e nucleo. Op het zoölogisch 

gebied is de laatste stelling nog niet volkomen bewezen, wordt echter 

door eenige schrijvers, waaronder FLEMMING, als waarschijnlijk aange- 

nomen. 

De uitkomsten bij de jongste onderzoekingen op het gebied der 

celvorming , komen volgens STRASBURGER hier op neer: 

Het protoplasma der cel verzamelt zich op deze of gene wijze aan twee 

tegenover elkander gelegen plaatsen van de celkern-oppervlakte en geeft 

aanleiding tot eene reeks van veranderingen in decelkern, die ten slotte 

tot de vorming leiden van een meestal spilvormig lichaam. (Zie de figuren 

op de vorige bladzijden). Dit lichaam is in de lengte gestreept en best aat 

meestal duidelijk uit twee zelfstandigheden , waarvan de eene krachtig de 

kleurstoffen opzuigt, en de andere bijna, ja, zelfs in het geheel niet. 

Hij houdt de zelfstandigheid welke kleurstoffen in zich opneemt voor 

een kern; de zelfstandigheid die ongekleurd blijft voor celprotoplasma. 
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De kernzelfstandigheid strekt zich dikwerf niet verder uit dan tot den 

aequator van de spil, kan soms ook de geheele hoogte van deze bereiken. 

Zij vormt dat gedeelte van de spil, hetgeen hĳj met den naam 

van kernplaat bestempelt. Het celprotoplasma daarentegen vormt de 

spilvezels. De laatste treden dan duidelijk te voorschijn, wanneer de 

kernplaat zich bepaalt tot den aequator van de spil. De kernplaat 

splijt zich daarna, hare helften scheiden de spilvezels in de lengte uit 

elkander en bereiden op deze wijze de polen van de spil. Uit elke helft 

van de kernplaat komt een dochterkern te voorschijn; de spilvezels 

nemen geen deel aan de vorming der dochterkern, zij blijven tusschen 

deze liggen als verbindingsdraden. 

In de deerlijke cellen verdeelen zich de verbindingsdraden weldra in 

het omringend protoplasma; in de plantaardige cellen daarentegen 

nemen zij meestal in aantal toe door het omringend celplasma, tot 

zij ten laatste de geheele dwarssnede der cel doorloopen. In den 

aequator dezer draden vormt zich hierop de tusschenwand , waardoor 

de cel gescheiden wordt. Hij treedt op in de gedaante van geïsoleerde 

korrels, die weldra ter zijde ineensmelten. Zoo verloopt in het alge- 

meen het deelingsproces in de plantaardige cellen, terwijl de dierlijke 

cellen zich meestal vermeerderen door insnoering. 

Het vroeger aangenomen schema van deeling door een van buiten 

naar binnen dringenden tusschenwand is voor de zoölogie nergens meer 

geldig, want al mocht zich daar eene cel door een tusschenwand 

scheiden, ontstaat deze tevens over hare geheele uitgebreidheid. 

Bij de planten daarentegen zijn eenige gevallen van deeling der 

cellen inderdaad bekend door een van buiten naar binnen vooruit- 

dringenden tusschenwand, doch deze sluiten zich aan de reeds be- 

kende en vinden ook daar hunne oplossing. 

Ook hetgeen wij nog als eene vrije celvorming in het plantenrijk 

kunnen betitelen, is van de deeling der cel principieël niet meer ver- 

schillend. Het karakteristieke van deze vrije celvorming bestaat alleen 

in de gelegenheid dat de gewone vermeerdering der celkernen niet 

vergezeld gaat van celdeeling. Eerst bij een zekeren ontwikkelingsgraad 

ontstaan tusschen de celkernen de tusschenwanden in grooter aantal, 

bijna gelijktijdig de protoplasma-massa in zoovele deelen deelend als 

er celkernen voorhanden zijn. 

Behalve de vermeerdering der celkernen door de zooeven geschil- 

derde tweedeeling, is er ook nog eene vermeerdering der celkernen 
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door insnoering, waarbij deze in ongelijk groote fragmenten zich vrij 

maken. 

Dit beloop echter is tot heden alleen aan oude celkernen waarge- 

nomen, een algemeen karakter kan men er niet aan schenken en in 

geen geval in betrekking brengen tot de celvorming. 

Als eene belangrijke schrede voorwaarts in onze kennis bij de jongste 

onderzoekingen wijst STRASBURGER nogmaals op de overeenstemming 

van de celvorming, zoowel in het dieren- als plantenrijk; verder be- 

schouwt hij als van gewicht de herleiding der vrije celvorming en 

celdeeling — ten minste in het plantenrijk — tot een gemeenschap- 

pelijken grondslag, want juist door deze herleiding is er éénheid 

ontstaan in onze opvatting over hetgeen er bij de vorming der cellen 

plaats grijpt. 

Den zetel der krachten, welke bij de celvorming in werking treden, 

plaatst hij in het protoplasma. Ofschoon hij vermoedt dat dit gevoe- 

len bestrijders zal vinden, daar men gewoon is de celkern de hoofdrol | 

te doen spelen bij de celvorming, haar te beschouwen alsde heerscher 

over de moleculaire bewegingen der cel, zoo blijft echter de vraag 

overig of wij inderdaad deze rol aan de celkern kunnen toekennen, 

zoodra als wij ons deze voorstellen als verspreid over de onlangs zoo 

talrijk aangetoonde veelkernige cellen. De waarneming toch leerde dat 

bij een groot aantal van zoodanige blijvende en constant veelkernige 

cellen de kernvorming en celvorming elk hare rol, volkomen van elkan- 

der onafhankelijk, vervullen en ten einde brengen. De deeling der 

kernen en der cellen grijpen elk op een verschillend tijdstip plaats, 

zonder dat cr eenige betrekking tusschen de beide processen te ont- 

dekken was. 

Daar de cel talrijke celkernen in zich sluit, zoo erft de dochtercel, 

gelijk bij elke celdeeling plaats vindt, een aantal celkernen. De cel- 

„kernen zijn zonder twijfel voor het leven der cel noodzakelijk, en op- 

grond daarvan moet de deeling van de celkern, als het ware door 

den nood daartoe gedrongen, de deeling der cel voorafgaan of haar 

begeleiden, opdat elke dochtercel een nieuwe celkern bekome. 

STRASBURGER is verder van oordeel dat het celplasma het is, het- 

geen tot de deeling der celkernen aanzet. Feitelijk zien wij dit pro- 

toplasma duidelijk rondom de celkern opgehoopt, nog vóór dat de 

celkern eenige veranderingen in zijn inwendig geheel vertoond heeft. 

In sommige veelkernige cellen scheiden zich al de celkernen gelijk- 
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tijdig, hetgeen zich evenzeer alleen laat verklaren uit den gelijktijdig 

bepaalden invloed van het omringend protoplasma. 

Het is zelfs mogelijk dat de tegenover elkander plaatsing bij de schei- 

ding van de beide kernhelften geïnduceerd wordt van uit het celplas- 

ma, al moge ook de scheiding en het uit elkander wijken der beide 

helften geschieden door krachten in de celkern zelven opgesloten. 

Alleen mogen wij aannemen dat het protop:asma zijn invloed volkomen 

verloren heeft op de overblijfselen van oudere celkernen. 

_ Welke rol moet men dan aan de celkern in de cel toekennen, 

wanneer zij het niet is, die de moleenlaire bewegingen binnen de cel be- 

heerscht? Op deze vraag kan men op dit oogenblik nauwlijks gissingen 

uiten. STRASBURGER gelooft evenwel dat de celkern een’ bepaalden in- 

vloed uitoefent bij de stofwisseling der cel. 

Hare algemeene verschijning in het protoplasma ook dáár, waar zij 

met de celvorming zekerlijk niets te maken heeft, pleit daarvoor dat 

zij voor het leven van het protoplasma niet gemist kan worden. Veel- 

kernige protoplasmamassa kan men meermalen in levensvatbare stuk- 

ken ontleden, wanneer slechts elk stuk een of meerdere kernen in 

zich bevat. Protoplasma-stukken, waarin geene celkernen voorhanden 

zijn, gaan ten gronde. Het gevoelen is derhalve niet ongegrond, dat 

een protoplasma zonder celkern niet bestaat. Men kan zich echter voor- 

stellen dat er ook organismen zijn, waarbij eene verdeeling van den 

arbeid in deze richting niet heeft plaats gevonden en waarbij het cel- 

plasma nog in staat is te volbrengen hetgeen anders door de celkern 

geschiedt. De verhouding zou dan niet ongelijk zijn aan die van vele 

plantencellen, welker gezamenlijk protoplasma groen gekleurd is en 

die in staat zijn nog van hare gezamenlijke massa te assimileeren. 

De deeling der celkernen en hare verhouding tot de eeldeeling zoude 

men over het algemeen uit een gezichtspunt kunnen beschouwen, ge- 

lijkaardig aan de deeling der chlorophyl-lichamen in assimileerende 

plantencellen. In gevallen namelijk waarbij zoodanige cellen slechts een 

ehlorophyl-lichaam bezitten, moet de deeling van dit lichaam de deeling 

der cel voorafgaan of haar vergezellen, opdat elke dochtercel een. 

nieuw chlorophyl-lichaam bekome. 

Bezit daarentegen eene zich deelende cel tal van chlorophyl-lichamen, 

dan zien wij dat deze zich verdeelen. Aan elke cel toch moet bij de ver- 

deeling een zeker aantal van chlorophyl-lichamen ten deel vallen en 

dit het uitgangspunt kunnen vormen voor meerdere vermenigvuldiging 
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dezer lichamen. Ja, wij zien dat in de gevallen van de zoogenaamde 

veelcellige vorming, waarbij namelijk gelijktijdig talrijke dochtercellen 

uit eene moedercel ontstaan, het proces bij aanwezig zijn van chloro- 

phyl-lichamen evenzoo goed begint met de vermeerdering van deze, 

als ook van de celkernen, opdat elk der dochtercellen niet alleen haar 

celkern , maar ook gelijktijdig haar chlorophyl-lichaam deelachtig worde. 

Daar STRASBURGER al heigeen bij de celvorming plaats grijpt op het 

protoplasma overdraagt, wordt aan dit protoplasma overal een eerste 

plaats in de levende cel gegeven. 

De uitkomsten verkregen bij de onderzoekingen over de celvorming 

zijn in hare bijzonderheden juist geschikt om ons te doen doordrin- 

gen in de saamgestelde eigenschappen van deze grondzelfstandigheid 

des levens; want saamgesteld moeten deze eigenschappen zijn om aan- 

leiding te kunnen geven tot een zoo verschillend spel van verschijnse- 

len bij eene steeds voortgaande ontwikkeling. 

Wij moeten ons juist gewennen het protoplasma niet te beschouwen 

als eene op zich zelf staande zelfstandigheid, maar veeleer als een hoog 

georganiseerd lichaam; doen wij zulks niet, dan staan wij volkomen 

radeloos bij de verschijnselen des levens. Het is toch een feit dat een 

klompje protoplasma, het ei, na vereeniging met een ander protoplas- 

madeeltje, in staat is het volkomen ouderlijk organisme in zijn samen- 

gestelden bouw voort te brengen; dat de eigenschappen van een ei 

principieel niet verschillend zijn van die van het overig protoplasma; 

dat veeleer in het ei alleen een voor de voortplanting geschikt proto- 

plasma-deel aanwezig is, zulks leert het feit dat ook andere proto- 

plasmamassa in het organisme dikwerf geschikt is om dit organisme 

volkomen te reproduceeren. Als een krachtig bewijs voor deze stelling 

wijst STRASBURGER op hetgeen bij gestekte Begonia-bladen plaats grijpt. 

Het is bekend hoe uit de Begonia-bladen nieuwe planten zich ont- 

wikkelen. Het mikroskopisch onderzoek leert ons nu, dat het alleen 

de epidermis-cellen van deze bladen zijn, welke de volmaakte plant 

op nieuw doen ontstaan; het protoplasma van ééne enkele zoodanige 

cel vormt alzoo het punt van uitgang voor een volkomen nieuw or- 

ganisme. 

Hetgeen hier heeft plaats gegrepen, is in principc immers niet ver- 

schillend van de vorming van een kiem uit het ei. 

Als eene groote schrede voorwaarts in onze natuurwetenschappelijke 

kennis, heeft srrasBuRGmR de herleiding geroemd van al de functiën 
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des levens tot het protoplasma. Over de krachten die in het protoplasma 

zich ontwikkelen, kunnen wij heden zelfs nog niet eene hypothese in 

het midden brengen. Het blijve voor de toekomst bewaard, hierover 

meer licht te verspreiden. Zal het in het algemeen mogelijk zijn een die- 

peren blik te slaan in de laatste onveranderlijke oorzaken des levens? Er 

naar te trachten deze vraag op te lossen, zou voor dit oogenblik een onbe- 

vredigende arbeid zijn. De vorderingen welke wij, in het laatste tiental 

jaren, aan de natuurwetenschappen hebben te danken, de meermalen 

onverwachte uitkomsten daarbij verkregen, doen ons niet wanhopen 

aan de vermeerdering onzer kennis, en STRASBURGER besluit dan ook 

zijne voordracht met de woorden: “Im Suchen nach Erkenntniss, nicht 

in einem endlichen Abschluss alles Wissens liegt ja unser edelster geisti- 

ger Genuss.” 

Amersfoort, November 1880. 



IETS OVER KOOLSTOE, 

DOOR 

A. A. RIJK. 

Koolstof is bekend in drie van elkander zeer verschillende vormen 

en wel als een amorph, onsmeltbaar, onoplosbaar lichaam , dat achter- 

blijft bĳ droge destillatie van organische stoffen, ten tweede als 

graphiet en ten laatste als diamant. Dat deze drie vormen inderdaad 

niet anders dan koolstof zijn of, juister en scheikundiger uitgedrukt, 

dat zij de drie allotropische toestanden van één element, uitmaken, 

kan hieruit bewezen worden, dat alle bij verbranding in zuurstof het- 

zelfde product, namelijk koolzuur opleveren. Opmerking verdient het dat 

uit 12 deelen kool, graphiet of diamant juist 44 deelen koolzuur 

ontstaan. 

Hoewel ’t echter bekend is, dat de heldere diamant eigenlijk hetzelfde 

is als {de vettig aanvoelende, zwarte graphiet, weet men nog volstrekt 

niet, hoe de eene vorm in den anderen overgaat en welke omstandighe- 

den voor dien overgang vereischt worden. 

Wij willen achtereenvolgens bij die verschillende allotropische toe- 

standen een oogenblik stilstaan en in de eerste plaats spreken over 

den meest algemeenen vorm, die onder den naam van ‘“‘kool”’ bekend is. 

Behalve door droge destillatie van organische stoffen, kan men 

kool (en wel in scheikundig zuiveren toestand) verkrijgen, door aan- 

houdende gloeiing onder afsluiting der lucht van zoogenaamd ‘“‘zwart- 

sel”, hetgeen verkregen wordt door onvolkomen verbranding van harsen 
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en dergelijke plantaardige zelfstandigheden, die aan koolstof rijk zijn. 

Deze namelijk branden alle met een walmende vlam, omdat een ge- 

deelte der koolstof niet geoxydeerd wordt, maar zich, zeer fijn ver- 

deeld, als roet tegen koudere voorwerpen afzet. 

Wanneer men beenderen aan droge destillatie onderwerpt, ver- 

krijgt men een koolsoort, die been- of ivoorzwart of beenderenkool 

genoemd wordt, en waarvan het ontkleurend en desinfecteerend ver- 

mogen nog grooter is dan van houtskool. Deze beide koolsoorten heb- 

ben namelijk de eigenschap om uit oplossingen kleurstoffen en dikwijls 

ook chemische lichamen, als arsenigzuur of loodzouten, neer te slaan 

en kunnen dus daarom worden aangewend tot het zuiveren van lood- 

houdend of bedorven water, terwijl zij natuurlijk evenzoo met vrucht 

kunnen worden toegepast bij het onderzoek of drinkwater al dan geen 

looddeelen bevat. 

Evenzoo heeft kool de eigenschap verschillende gassen te kunnen 

opslurpen, ook wanneer die in water voorkomen en ook hiervan kan 

men in de huishouding partij trekken. Dit opslurpingsvermogen kan 

door de volgende eenvoudige proef worden aangetoond: 

Wanneer men een stuk gloeiende kool in een bak met kwik dom- 

pelt om af te koelen en daarna onder een daarop geplaatste klok 

brengt, die met een gas gevuld is, dan zal het kwik uit de bak in 

de klok opstijgen, hetgeen natuurlijk bewijst, dat ze nagenoeg lucht- 

ledig werd, of m. a. w. dat de kool het gas heeft opgeslurpt. 

Echter neemt de kool van alle gassen niet evenveel op; van ammo- 

niakgas slurpt zij het 90-voud, van koolzuurgas daarentegen slechts 

het 20-voud van haar eigen volume op. In ’t luchtledig geplaatst of 

aan een hitte boven 100° blootgesteld, geeft de kool het opgeslurpte 

gas weder terug. 

Men heeft van het opslurpingsvermogen der kool partij getrokken, 

om mijnen of putten van die gassen te zuiveren welke de ademha- 

ling onmogelijk maken of schadelijk zijn. Ook van de eigenschap om 

onzuiver of stinkend water helder en drinkbaar te maken, maakt men 

in “*t dagelijksch leven gebruik, en hierop berust het aanwenden der 

zoogenaamde ‘‘waterfilters.” 

De inrichting van de meest bekende en gebruikt wordende filter is 

de volgende. 

De geheele toestel is een metalen, houten of steenen vat, dat door 

twee onbewegelijke tusschenschotten in drie ruimten verdeeld is. Het 

12 



182 IETS OVER KOOLSTOF. 

onderste schot is met kleine gaatjes doorboord en evenzoo het mid- 

dendeel van het bovenste, dat echter met een spons bedekt is, om 

de grovere in ’t water drijvende deelen tegen te houden. Het geheele 

tweede vak is ingenomen door twee zandlagen, die door een grootere 

laag kool gescheiden zijn. Een kraan in het derde vak stelt het water 

in staat den toestel te verlaten, terwijl door twee buizen, die naar de 

beide onderste vakken voeren, de lucht voor het binnendringende water 

wijken kan. Het is licht te begrijpen dat het vuile water in den bo- 

vensten bak gegoten, door de spons en zand- en koollaag gefiltreerd, 

zich geheel gezuiverd in den ondersten bak zal verzamelen. De rol die in 

de filter het zand op kleiner schaal speelt, zien wij in de huishouding 

der natuur door de duinen vervullen. s 

Een ander gebruik, dat men van het opslurpingsvermogen van kool 

maakt, is de toepassing der “respirators’’, d. w. z. met houtskoolpoeder 

gevulde toestellen, die voor neus en mond gehouden worden, wanneer 

men een met schadelijke gassen bezwangerde ruimte binnentreedt. _ 

Er zijn echter ook voorbeelden, dat kool dit vermogen mistte , maar 

als ’t ware in ruil daarvoor eenige andere niet minder merkwaardige 

eigenschappen verkregen had. 

Srpor leidde namelijk over eenige in een porceleinen buis geplaatste 

houtstaafjes, nadat de lucht uit de buis verdwenen was en de staafjes 

tot de roodgloeihitte gebracht waren — zwavelkoolstofdampen, het- 

geen een ontleding der zwavelkoolstof ten gevolge had en wel zoodanig , 

dat de zwavel werd afgescheiden en de koolstof zich aan de houtskool - 

hechtte. 

Die kool was toen aan de oppervlakte metaalglansend , had een grootere 

dichtheid verkregen, geleidde warmte en elektriciteit goed, absorbeerde 

gassen slechts in zeer geringe mate en was, wat ’t opmerkelijkst is, 

klinkend. Een bel uit essenhout gemaakt en aan de bewerking onder- 

worpen klonk even helder als een metalen. 

Zoo als reeds even is aangestipt, heeft kool een ontsmettend of des- 

infecteerend vermogen, en ’t was voor den russischen chemicus LOWITH 

weggelegd, dit het eerst te ontdekken en in 1790 aan de wetenschap 

meê te deelen. Ook aan hem dankt men de kennis van het ontkleurend 

vermogen der kool. Bij dit ontsmettende vermogen bezit zij nog boven- 

dien een bederfwerend, en daarvan maakt men in de geneeskunde 

gebruik, door zweren of kankerachtige wonden er mede te behandelen, 

terwijl zij om dezelfde reden als tandpoeder kan worden aangewend. 
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Of koolstof al dan niet gekristalliseerd kan worden, anders dan in 

den vorm van diamant, moet nog worden uitgemaakt. In de Comp- 

tes rendus van ’t jaar 1867 deelt Troner me@, dat hij gekristalliseerde 

kool heeft verkregen, en wel op de volgende wijze: Hij wikkelde 

rondom eene lange dunne platinaplaat eene strook bladtin en wel 

zoodanig dat de oppervlakten der heide metalen nagenoeg aan elkan- 

der gelijk waren. De dus gevormde spiraal werden in zwavelkoolstof 

gedompeld, welke door een zwakke elektrische stroom ontleed werd; 

de zwavel verbindt zich met het tin en de koolstof zette zich in kris- 

tallen op den bodem van het vat af. 

Welke waarde deze proef heeft moet nog worden uitgemaakt. 

De koolsoort, die in de menschelijke huishouding de grootste rol 

speelt, is ongetwijfeld de steenkool, daarom willen wij een enkel woord 

daarover meedeelen. 

Steenkolen zijn overblijfsels van planten uit een voorwereldlijk tijd- 

vak, dat men naar hen genoemd en den naam ‘“Steenkolentijdperk” 

gegeven heeft. 

’tIs echter duidelijk, dat voor den overgang van rottende plantaar- 

dige organismen in steenkool een ontzaglijk langen tijd noodig is. 

Wanneer heden ten dage planten afsterven en wel waterplanten of 

die welke na hun dood onder water geraken en dus onder afsluiting 

van de lucht verrotten en bijgevolg het koolzuur dat zij bevatten niet 

aan de omringende lucht kunnen afstaan, dan ontstaat “veen.” 

Jaarlijks leven nieuwe planten aan de oppervlakte der aarde , sterven 

af en bezinken, verhoogen daardoor de laag reeds gevormd veen en 

oefenen een grootere drukking op de oudere lagen uit. Zoo is de veen- 

of, als men wil, steenkoolvorming onder den tegenwoordigen toestand 

der aarde. 

’t Ligt echter in de reden te vragen of in den tijd van de steenkool- 

vorming het koolzuurgehalte der lucht grooter was dan thans. Die 

vraag zou echter ontkennend moeten beantwoord worden, want we 

weten dat koolzuur niet alleen in de lucht wordt aangetroffen, maar 

ook in de aarde zelve. Zoo kan men het in de Hondsgrot bij Napels 

en op enkele plaatsen, op Java als uit den grond opstijgend waarne- 

men, en bruischt het bij Calibas, Selters en op andere plaatsen, in 

de Zwarte zee uit het water op. 

Het koolzuurgehalte is dus door de steenkoolvorming niet vermin- 

derd en over duizende jaren zullen de nu bestaande veenen — voor 
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zooverre natuurlijk zij in dien toestand worden gelaten als zij zich 

vormen, — in steeukolenlagen veranderd zijn. 

Als wij echter spreken van “steenkolenlagen’’ zou men allicht op 

4 denkbeeld komen, dat zulk een laag uitsluitend uit zuiver kool bestond. 

Dit is echter verre van waar. Alleen de binnenste laag en ook het 

kleinste deel maakt de steenkool uit en in het bovenste en onderste 

deel, dat dus met de boven- en onderliggende lagen in aanraking is, 

ziet men stengels en andere plantendeelen, waaruit de steenkolen ge- 

vormd zijn. Dat de steenkool niet altijd de dikste laag uitmaakt, kan 

b.v. opgemerkt worden bij de kolenmijnen van New-castle, waar de 

geheele dikte drieduizend voet bedraagt, terwijl de lagen steenkool 

niet meer dan zestig voet dik zijn. Uit de planten, die men in de 

steenkolenformatie vond, heeft men zich een denkbeeld gemaakt van 

de toenmalige flora. De meeste der gevonden planten behooren tot de 

Varens en Coniferen; men heeft echter ook boomen gevonden, die tot 

geen der tegenwoordig aangenomen plantenfamiliën te brengen zijn, 

hoewel men meent te mogen beweren, dat zij op de grens staan tus- 

schen de phanerogamen en eryptogamen. 

Een eigenaardig kenmerk der toenmalige flora ligt hierin, dat 

’t meest alle planten waren, die men nu tot de laagst ontwikkelde 

phanerogamen brengt zoo als b.v. de Coniferen, en nog merkwaar- 

diger is ’t, dat ’t groote aantal niet bestond uit verschillende soor- 

ten, maar bijna alle planten tot één soort behoorden. Men vind dan 

ook in elke steenkolenbedding meerendeels één plantensoort en kan dus 

gevoegelijk spreken van een Sigillariabedding, een Calamietbedding enz. 

Over het ontstaan dier beddingen loopen de meeningen zeer uiteen. 

’t Meest algemeen denkbeeld daaromtrent is, dat geheele bosschen, 

hetzij door overstrooming, hetzij door wegzinken van den bodem, 

onder water geraakten. Schijnbare bewijzen hiervan zijn de rechtop- 

staande boomstammen, die somtijds (o. a. bij New-castle) in kolen- 

mijnen gevonden worden, en die dan van binnen hol en met zandsteen 

gevuld zijn, terwijl de bast verkoold is. Die zoogenoemde ‘‘versteende’’ 

boomstammen worden door den mijnwerker zeer gevreesd, daar er 

menig voorbeeld van is, dat door het hakken zulk een stam onvoor- 

ziens losgeraakte en den mijnwerker verpletterde. 

De steenkolen danken hun groote waarde voor den mensch hoofd- 

zakelijk aan hun brandbaarheid en wel in de eerste plaats omdat 

't hem mogelijk is ’t op het oppervlak der aarde groeiende hout te 
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sparen en ten tweede, wijl zij bĳ dezelfde gewichtshoeveelheid een 

grootere hitte dan hout geven. Tevens is men door aanwending van 

kolen in staat gesteld een zoo hooge temperatuur te verkrijgen, als 

voor het smelten van vele metalen noodig is, en door verbranding 

van hout nooit verkregen kan worden. 

Ten slotte leveren de steenkolen ket lichtgas op, dat thans zoo 

algemeen in gebruik is en dat vooreerst nog niet voor elektrisch licht 

zal behoeven te wijken. 

Het gebruik van steenkolen is reeds ouder dan men gewoonlijk 

meent. Zoo verhaalt THROPHRASTUS van Eresos reeds in 315 v. CU. dat 

de smeden en metaalgieters van Griekenland ‘“‘gedolven kolen” ge- 

bruikten, welke nit Ligurië verkregen werden. Onder HENDRIK DEN 

DERDE, dus ongeveer in 1270, begon men de mijnen van New-castle te 

bewerken; ook in de mijnen van Luik werd reeds in de 1le eeuw 

gegraven. Dat echter steenkolen niet alleen in Europa gebruikt wer- 

den, bewijst ons het gezecde van den Venetiaanschen reiziger MARCO 

poro (1250—1823), die als iets merkwaardigs van zijn reis naar 

Midden- en Oostelijk Azië meedeelt, dat men in China ‘‘zwarte steenen” 

brandde, hetgeen wij mogen veronderstellen, dat steenkool was. 

Steenkolen branden gemakkelijk en met een geelachtig witte vlam. 

Als die vlam verdwenen is, blijft een gloeiende kool over, die als de 

hitte groot genoeg is, blijft voortbranden, totdat er eindelijk wat 

witte asch met slakken vermengd overblijft. 

Onlangs zijn door een Italiaan (Graaf CASTRALANE te Rome) in die 

asch Diatomaceën gevonden. Daar deze cryptogamen ook nu nog voor- 

namelijk in moeraswater gevonden worden, pleit dit voor de hypothese, 

dat steenkolen uit gezonken moerasplanten zijn ontstaan. 

Wanneer steenkolen aan de lucht zijn blootgesteld, kunnen er ge- 

vallen van zelfontbranding plaats hebben, die men toeschrijft aan het 

gehalte zwavelijzer, dat steeds in steenkolen gevonden wordt; door 

oxydatie hiervan namelijk zou warmte ontstaan die de ontbranding 

van steenkolen tengevolge had. Er zijn echter weer anderen geweest 

die meenen dat het zwavelijzer hierin geen rol speelt. Zoo ligt volgens 

RICHTERS de voorname oorzaak hierin, dat steenkolen als poreuse 

lichamen zuurstof uit de lucht opslurpen; in zulk een mate, dat in 

twaalf dagen steenkolen drie maal hun volume aan zuurstof hadden 

opgenomen. Hierbij vormt zich koolzuur en water, m. a. w. er heeft 

verbranding plaats. 
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De waarde der steenkolen vermindert naarmate zij langer in de 

lucht liggen. Zoo is waargenomen dat zij 33 pCt. aan gewicht kunnen 

verliezen, terwijl het verminderen van kwaliteit en van waarde als 

brandstof en van materiaal voor lichtgas nog aanzienlijker is. Wan- 

neer steenkolen geruimen tijd aan de lucht zijn blootgesteld, zijn zij 

ten slotte in een soort van cokes veranderd, terwijl de betrekkelijke 

hoeveelheid koolstof, asch en zwavel natuurlijk hoe langer hoe meer 

toeneemt. 

Met de steenkool overeenkomend, maar van een vroeger formatie 

is de Glanskool of anthraciet (van het Grieksche av@paë kool), die in 

brandbaarheid hierin met de steenkool verschilt, dat ze door gemis aan 

aardoliën (naptha enz.) welke in steenkolen voorkomen, minder spoedig 

brandt, daartoe een grootere hoeveelheid eïscht, en dus alleen daar 

gebruikt kan worden, waar buitengewoon hooge temperatuur noodig 

is. In Amerika b.v. in de smelterijen van Pennsylvanië en ook op de 

Amerikaansche stoomschepen wordt Anthraciet als brandstof aan- 

gewend. 

Glanskool heeft niet altijd dezelfde hardheid; zoo maakt pumas 

melding (Compt. Rendus 1869) van stukken kool, die de bestanddeelen 

en dichtheid van anthraciet hadden, benevens de hardheid en glans 

van diamant. Aan een hooge temperatuur blootgesteld, veranderde 

het in een staalgrauwe massa van metaalachtig voorkomen; bij nog 

grootere verhitting was ’t mogelijk met eenige stukken glas en staal 

te snijden en kwam het dus, wat hardheid betreft, met diamant nage- 

noeg overeen. 

De tweede allotropische toestand der koolstof is het Graphiet of Potlood. 

Hebben wij boven opgemerkt, dat kool in den eersten toestand niet 

gekristalliseerd gevonden wordt en volgens de meeste chemici niet 

kristalliseerbaar is, — in het graphiet en in den derden allotropischen 

toestand als diamant komt de koolstof in kristallen voor, hoewel tot 

verschillende stelsels behoorende. 

In de natuur wordt het potlood in vormlooze zwartgrijze, als me- 

taal glanzende klompen gevonden en daar de onzuiverheid veelal be- 

staat in de aanwezigheid van iĳzer, hield men ’t vroeger voor een ver- 

binding van dat metaal met kool en noemde het “koolstofhoudend 

ijzer.” 

Het graphiet wordt in de onderste steenkolenlagen aangetroffen en 

mist alle aardoliën, en in ’t algemeen alle bijbestanddeelen der plan- 
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ten, zoodat het gerekend mag worden in zuiverheid boven steenkool 

te staan. De voornaamste eigenschappen er van zijn onsmeltbaarheid 

en onbrandbaarheid (uitgezonderd in zuurstof), van welke laatste eigen- 

schap de mensch gebruik heeft gemaakt, door smeltkroezen er van te 

vervaardigen voor die metalen, waarvan de smelting de hoogste 

temperatuur vereischt. Hierop maakt alleen platina een uitzondering. 

Van de vetheid en gemakkelijkheid waarmede graphiet afgeeft, heeft 

men partij getrokken door het vervaardigen van potlooden en het 

aanwenden als poetsmiddel. 

De scheikundige BRODIE heeft graphiet met chloorkalium en salpe- 

terzuur bij 60° behandeld, en beweert dat er dan een zuur met 

zeer opmerkelijke eigenschappen ontstaat, dat hij acidum graphiticum 

noemde, Opmerking verdient ’t dat kool dit zuur niet oplevert. De 

koolstof, in dit zuur vervat, heeft volgeus BRODIE zeer eigenaardige 

kenmerken en is zoo verschillend van carbonium, dat ’t geacht kan 

worden een nieuw element te zijn, dat zelfs een ander aequivalent- 

gewicht hebben zou. Hij gaf ’t dan ook den naam van graphonium 

en duidde ’t door het teeken Gr aan. (Gr, in het acidum graphiti- 

cum beantwoordt aan C,, — de samenstelling van dit zuur zou 

Bn Gri H. O5). 

De derde allotropische toestand van koolstof is, hoewel in de natuur 

zeldzaam voorkomende, zeker niet de minst bekende; ’t is namelijk 

het diamant, dat door zijn sterk staalbrekend vermogen en eigenaardig 

schoone glans als sieraad zeer gezocht is. 

Het diamant wordt op verschillende plaatsen der aarde gevonden 

en dan niet in vaste gesteenten, maar tusschen het zand en de rots- 

steen der rivierbeddingen en aanslibbingen. ’t Eerst werd diamant uit Oost- 

Indië naar Europa overgebracht, later vond men ’tin Brazilieën, voor 

korten tijd heeft men ook eenige jaren in Zuid-Afrika diamantvelden ont- 

dekt — terwijl het waarschijnlijk is dat een onderzoek in de binnen- 

landen van dit werelddeel nog meer vindplaatsen aan ’t licht zal brengen. 

De kristallen van het diamant behooren tet het reguliere stelsel en 

komen in vorm overeen met den oktaëder en dodekaëder. ’t Is echter 

voornamelijk door ’t slijpen, dat 't voor den mensch waarde krijgt, 

hoewel ruwe diamanten reeds een eigenaardigen glans vertoonen , die 

aan geen ander mineraal eigen is, en die de duitsche mineralogen dan 

ook ““diamant-glans’” noemen. 

Verreweg de merkwaardigste eigenschap van het diamant is echter 
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zijn hardheid, waarnaar men ’t vroeger de hardste delfstof noemde; 

zooals wij echter reeds opgemerkt hebben, kan de hardheid van an- 

tbraciet die van diamant zeer nabij komen. Van die hardheid trekt 

de mensch practisch nut, door diamant aan te wenden tot het snijden 

van glas en andere harde zelfstandigheden, en wij voor ons hechten 

aan die eigenschap meer gewicht, dan aan de zeer betrekkelijke waarde, 

waarin diamant zich als versiersel verheugen mag. 

Dat diamant brandbaar is, was reeds langer bekend dan men ge- 

woonlijk meent. Toch waren de ouden en met hen PriNrus van zijn 

onverbrandbaarheid overtuigd. Deze beweerde zelfs dat vuur op diamant 

volstrekt, geen invloed uitoefende, ja het zelfs niet verwarmde. Dat 

PLINIUS dit van anderen overgenomen heeft, zonder zijn bewering door 

proefneming bevestigd te willen zien, ligt naar onze meening voor 

de hand. 

THEOPHRASTUS en alle latere Grieken noemden den diamant dan ook 

naar zijn vermeende weerstandsvermogen, o ddagas, hetgeen letterlijk 

de ontembare, de onbedwingbare, beteekent. 

BOYLE (1627 —1691) is de eerste scheikundige geweest die het diamant 

aan de werking van vuur blootstelde en tot de helaas verkeerde slot- 

som kwam, dat alle edelgesteenten en wel voornamelijk diamant ge- 

durende de verhitting overvloedig scherpe dampen uitwasemen. Was 

deze proefneming dus wat het gevolg betreft mislukt te noemen, zij 

had een voordeel, namelijk dat zij tot herhaling opwekte — en toen 

BOYLE in 1691 overleden was, zien wij koe reeds in 1694 op last van 

den Toskaanschen Groothertog cosmus rm te Florence, door de be- 

roemdste mannen als AVERANI en TARGIONI proeven werden genomen. 

Als gevolg hiervan werd waargenomen, dat, wanneer men een diamant 

in het brandpunt van eén brandspiegel plaatste, hij na verloop van 

eenigen tijd, zonder eenig spoor na te laten verdwenen was. FRANS I 

deed lang daarna te Weenen proeven nemen, en toen werd ontdekt 

dat diamanten door middel van gewone fornuizen geheel konden ver- 

branden. 

Latere proefnemingen, o. a. ook door LAVvOIsIER genomen, toonden 

aan, dat diamanten, onder afsluiting der lucht verhit, niet vernie- 

tigd kunnen worden, maar bij toetreding daarvan gasvormig worden. 

Ook was ’t LAVvOISIER, die bewezen heeft dat diamant zuivere koolstof 

# Hij plaatste daartoe een diamant in een glazen met zuurstof ge- 

tvulden ballon. Toen hij dit element door een brandspiegel ontsto- 
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ken had, bleek de ballon na de verbranding met koolzuur gevuld 

te zijn. 

t Verdient opmerking dat NEwroN lang voor de proeven daaromtrent 

genomen, reeds uit de optische verschijnselen opmaakte dat diamant 

brandbaar moest wezen. 

De temperatuur tot het verbranden van diamant vereischt, kan 

men gemiddeld op duizend graden Celsius rekenen. 

Hoewel men dus weet, wat diamant is en wat zijn eigenschappen 

zijn, is ’t nog volstrekt onverklaarbaar, hoe ’t ontstaat, evenmin als 

t gelukt is, dierlijke of plantaardige kool in diamant te veranderen. 

Toch bestaan er verschillende theoriën, dat ’t uit plantaardige stoffen 

ontstaan is en eens in vloeibaren en later in gestolden toestand ver- 

keerd heeft. 

Brewster, die op ’t einde der vorige eeuw in Schotland leefde en 

zich voornamelijk bekend heeft gemaakt door zijn onderzoekingen aan- 

gaande de polarisatie van het licht, heeft de stelling geopperd, dat 

diamant door langzame, onvolledige verbranding, uit gom of hars 

ontstaan is. 

Een ander minder aanneembare hypothese is die van corras (1870), 

die namelijk waarnam dat wanneer het geleiachtig hydraat van phos- 

phorzure kalk, gedurende eenigen tĳd bij een temperatuur van 8’ tot 

10° C. rustig gehouden wordt, ’t allengs overgaat in kristallen die 

na ontdooiing van het vocht zichbaar worden. Deze waarneming was 

voor hem het uitgangspunt van de volgende theorie over de vorming 

van het diamant. Hij vermoedt dat door de ontzaggelijke koude, die 

gedurende het ĳstiĳdperk in de planetarische ruimte heerschte, de 

kristallen daar ontstaan zijn, en als meteorieten vervolgens op de 

aarde zijn gevallen. Uit de vindplaatsen er van, die vereenigd een 

ellips vormen leidt hij de gedaante en de plaats van die diamanten- 

meteoren-ring af (!) 

Naar onze meening is deze theorie echter in lange niet aanpemelijk 

en voor ons dus is het ontstaan van diamant nog altijd in een ge- 

heimzinnig duister gehuld, dat misschien eenmaal voor het licht der 

wetenschap zal moeten wijken. 

Intusschen is het onlangs aan HANNAY te Glasgow werkelijk gelukt 

kunstmatige diamanten te doen ontstaan, doch langs eenen weg, die 

het niet waarschijnlijk mocht maken dat zij ooît fabriekmatig zullen kun- 

nen worden vervaardigd (Zie het Bijblad van dezen jaargang, bl. 18). 
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‘t Blijft echter een merkwaardig voorbeeld van de verscheidenheid 

in de natuur, dat de onoplosbare, en onsmeltbare kool, het vettige 

graphiet en de heldere harde diamant drie vormen zijn, waarin één 

lichaam, de koolstof, kan voorkomen, en al heeft men nu nog geen dui- 

delijk begrip, hoe deze oogenschijnlijk zoo verschillende vormen uit 

elkander ontstaan zijn, dan vertrouwen wij toch dat ’t voor de weten- 

schap zal weggelegd zijn dit raadsel op te lossen, om den mensch ook 

hier hoe langer hoe meer een helder inzicht in de verschijnselen der 

natuur te geven. 



IJS IN STERK VERHITTE RUIMTEN. 
DOOR 

Dr. A. VAN HASSELT. 

In het Wetenschappelijk bijblad bij afl. 2, 1881 van dit tijdschrift zijn 

onder het opschrift “IJs bij temperaturen boven 0°’, de uitkomsten 

vermeld van proeven van THOS. CARNELLEY te Sheffield, die hem leidden 

tot de stelling dat, om een vast lichaam in eene vloeistof te doen 

veranderen, de druk boven een zeker bedrag moet zijn, dat men den 

kritischen druk der stof kan noemen. Zoo moet vooriĳs de druk grooter 

zijn dan 4,6 m.m. kwikzilver, het maximum van spanning van water- 

damp bĳ 0°; houdt men den druk beneden dit bedrag, dan zal het 

iĳs wel bij verwarming sublimeeren, doch nîet smelten. Hij heeft ijs 

verkregen in vaten, die zoo heet waren, dat men ze, zonder zich te 

branden, niet met de hand kon aanraken, en het ijs langen tijd ge- 

houden op temperaturen ver boven het kookpunt van water gelegen. 

Geen wonder dat die korte mededeeling van CARNELLEY, oorspron- 

kelijk geplaatst in het tijdschrift Nature, 9 Sept. 1880, de aandacht 

trok en dat met belangstelling eene nadere beschrijving van de inrichting 

dezer belangwekkende proeven werd verwacht. Aan dien wensch is in 

den Chem. News 42, pg. 313 voldaan, waarin, blijkens het referaat 

in afl. 19, 1881 van de Berichte der D. ch. Gesellschaft, de proeven 

worden medegedeeld door cARNerLEY in tegenwoordigheid van het en- 

gelsche chemische gezelschap verricht, en eene beschrijving zijner toe- 

stellen wordt gegeven. Dat bericht neemt de onzekerheid weg, die 

nog bij velen bestond, of wel inderdaad het ijs en niet alleen de om- 

geving tot die hooge temperaturen was gebracht. In hoofdzaak komt 

de inrichting van zijn toestel op het volgende neer: 



192 IJS IN STERK VERHITTE RUIMTEN. 

Eene 2 e.M. wijde, 5 à 6 voet lange glazen buis werd met kwikzilver 

gevuld en,‚ met den duim gesloten, in een bak onder kwikzilver omge- 

keerd. Na wegname van den duim daalde het kwik tot barometer- 

hoogte, zoodat er een luchtledig ontstond in het bovenste gedeelte der 

buis, dat door een koudmakend mengsel werd omgeven. Nu liet hij 

wat uitgekookt water in het kwik opstijgen, hetwelk den bol van een 

in de buis opgehangen thermometer omsloot. Nadat het water bevro- 

ren was, liet hij het oppervlak van het kwikzilver in den bak 18 c.M. 

Zakken, waardoor de kwikzuil in de buis even sterk daalde, zoodat 

deze zich van den iĳscilinder scheidde. Door voorzichtige verhitting 

van de buis werd nu het ijs, waar het de wanden aanraakte, gesmolten, 

zoodat er eene ringvormige opening ontstond, waardoor het vacuum 

boven het ijs met dat er beneden gemeenschap kreeg. Dien ten gevolge 

kon de waterdamp van alle zijden zich naar de koude ruimte begeven 

en gecondenseerd worden, waardoor het vacuum bewaard bleef. Onder 

deze omstandigheden heeft cARNeLLmy het ijs zóó heet gemaakt, dat 

de thermometer in het midden van den cilinder 180° C. aanwees, 

vóór het ijs smolt. Bij de proef in tegenwoordigheid van het chemische 

gezelschap steeg de thermometer slechts tot 30° C., daar de ijscilin- 

der, die te groot en te zwaar was, bij die temperatuur van den ther- 

mometer afviel. 

Behalve met den thermometer, werd ook nog de hooge temperatuur 

van het ĳĳs bewezen door een kleinen calorimeter, waarvan het water 

eene verhooging in temperatuur onderging, toen het verhitte ijs (hoe, 

wordt niet vermeld) er in was gebracht. 

Zooals men ziet, laat deze mededeeling geen twijfel over of het ijs zelf 

kan worden verhit, en daarom is de uitslag van de volgende proef merk- 

waardig, die ik gezamenlijk met DR. C. J. E. BRUTEL DE LA RIVIERE heb 

genomen en die slechts gedeeltelijk de uitkomsten van CARNELLEY bevestigt. 

In plaats van door kwikzilver, maakten wij den toestel luchtledig 

door de lucht door middel van waterdamp te verjagen. Eene buis van 

1,6 c.M. diameter en 56 c.M. larg werd aan het eene einde dichtge- 

blazen en ter lengte van 5 c.M. tot een cilinder van 2,2 c.M. diameter 

verwijd. Dicht bij het andere uiteinde werd zij wat bolvormig opge- 

blazen, waarna dit uiteinde tot eene lange dunne buis werd uit- 

getrokken, die zóó werd omgebogen, dat ze een rechten hoek met de 

wijde buis vormde. Te voren was in de buis een thermometer gebracht, 

die, opgehangen aan twee met elkander door een draad verbondene, 
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ringvormig gebogene strooken koper, die zich tegen de wanden vast- 

klemden, juist in het midden der buis hing, en welks reservoir zich 

op een afstand van 1 c.M. van den bodem des cilinders bevond. 

De buis werd nu gedeeltelijk met water gevuld door het nauwe buisje in 

kokend water te steken en door verwarming lucht uit te drijven. Het 

water, dat na afkoeling in de buis drong, werd aan de kook gebracht, 

zoodat de damp de lucht uitdreef en de geheele buis zich met water 

kon vullen. Nadat deze bewerking eenige malen was herhaald, zoodat 

geen enkel luchtbelletje meer kon worden opgemerkt, werd het water 

door verhitting grootendeels uitgedreven en het dunne einde der buis 

dichtgesmolten. Ten einde dit laatste rustig en zeker te kunnen doen, 

is het raadzaam bij het ophouden der verwarming het buisje in kwik- 

zilver te steken, dat natuurlijk veel langzamer opstijgt dan water. 

Het water in de buis, dat even boven het reservoir van den thermo- 

meter reikte, lieten wij daarna voorzichtig in een koudmakend mengsel 

bevriezen, terwijl daarna de buis in horizontalen stand werd gebracht 

en van boven werd afgekoeld. Vervolgens werd de iĳscilinder door 

aanraking met de hand laugs de wanden gedeeltelijk gesmolten en 

het daardoor gevormde water naar het afgekoelde uiteinde der buis 

gevoerd, waar het bevroor. Tijdens deze bewerking, die nog al zorg 

vereischt, moet de buis nu en dan uit het afkoelend mengsel genomen 

worden, daar het anders niet mogelijk is de bovenrand van het ijs 

tot smelting te brengen. Ook moet men haar niet te lang verwarmen , 

daar het ijs licht te ver wegsmelt. Het gelukte ons op deze wijze een 

iĳjscilinder te verkrijgen, die geheel vrij was van de wanden en in welks 

midden het reservoir van den thermometer stak. 

De buis werd vervolgens verticaal geplaatst en het boveneinde 

door een klok omgeven, waarin een afkoelend mengsel uit sneeuw en 

keukenzout bestaande werd gebracht. 

Wat de hoofdzaak betreft, komt dus onze inrichting met die van 

CARNELLEY overeen: een vrije iĳscilinder, waar binnen een thermometer 

steekt, in eene luchtledige ruimte, die van boven sterk wordt afge- 

koeld, zoodat de waterdamp geene noemenswaardige spanning kan 

verkrijgen. 't Geen wij echter met dezen toestel waarnamen, verschilt 

zeer van zijne ervaring. 

Wij verhitten ‘eerst het benedeneinde der buis in water, waarvan 

de temperatuur langzamerhand tot kookhitte werd opgevoerd. Geen 

spoor van smelting van het iĳs werd waargenomen, doch ook geene 
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rijzing van den thermometer, die zelfs de lage temperatuur van + 7 gra- 

den onder het vriespunt aanwees. Daarna werd de buis langzaam met eene 

BUNSEN’sche vlam verhit, en hoewel de iĳscilinder, die een diameter van 

1,2 cM. en eene lengte van 3 cM had, slechts 0,5 cM van de heete 

wanden der buis was verwiderd, werd nu weder geene smelting 

waargenomen, doch evenmin verhooging van temperatuur. De hitte werd 

zonder ander gevolg opgevoerd tot het glas plaatselijk week begon te wor- 

den en de wand dientengevolge wat naar binnen werd gedrukt. Aan het 

kleiner worden van den iĳscilinder was het merkbaar, dat het iĳs 

sublimeerde; de lage temperatuur, ondanks de sterke verhitting , bewees 

hoeveel warmte hiervoor noodig was. Na het ophouden der verhitting 

duurde het ongeveer een uur vóór de iĳscilinder geheel was verdwe- 

nen, waarna de thermometer tot 18° steeg, terwijl het afkoelend 

mengsel nog eene temperatuur van 8° bezat. 

Deze proef bevestigt dus wel de waarneming van CARNELLEY, dat ijs 

in sterk verhitte ruimten niet smelt als de drukking zeer laag wordt 

gehouden, doch geenszins zijne bewering, dat het ijs zelf eene hooge 

temperatuur verkrijgt. 

Waaraan dit verschil in uitkomsten is toe te schrijven, is eene vraag, _ 

die ik tot nu toe niet kan beantwoorden. Dat wellicht bij CARNELLEY's 

proeven het reservoir van den thermometer niet over de geheele lengte 

met ijs bedekt is geweest, is eene onderstelling, die door bovengemelde 

beschrijving in den Chem. News niet wordt gesteund. Ik spreek er van 

omdat bij een onzer proeven de thermometer gedeeltelijk vrij was van 

iĳs en toen het kwik bij verhitting der buis eenige graden boven het 

vriespunt steeg. Die proef kon echter niet worden voortgezet omdat 

de punt der buis brak. Overigens kan ik in het verschil tusschen onzen 

toestel en dien van CARNELLEY, geen oorzaak vinden, die de zoo uit- 

eenloopende resultaten verklaart. 

Assen, 3 Februari ’81. 

NASCHRIFT. 

Nadat het bovenstaande aan de redactie van het Album ter plaatsing 

was toegezonden, verscheen eene uitvoerige beschrijving door CARNELLEY 
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van ‘zijne proeven in het tijdschrift Nature, 10 Febr.j. 1. ' Die beschrij- 

ving verschilt in enkele opzichten van de door mij vermelde; het be- 

langrijkste verschil ligt in de wijze, waarop C. afkoelde. Niet de buis 

koelde hij af, maar eene zijdelings daaraan door eene caoutchoucbuis 

bevestigde flesch. CarNeLvey hecht veel gewicht, aan het groot af koelend 

oppervlak, dat daardoor wordt verkregen. 

Wij besloten aanstonds onzen toestel in dien zin te wijzigen, doch 

treurige familieomstandigheden bij ons beiden waren de reden, waarom 

wij slechts weinige proeven tot nu toe hebben kunnen nemen. Alvorens 

die wijziging werd aangebracht, was het ons reeds gelukt door zeer 

snelle verwarming het ijs tot 0° te brengen, in afwijking van boven- 

genoemde uitkomst. Een enkele proef met eene buis, waaraan van boven 

een wijd reservoir was geblazen en waarbij dus genoemde voorwaarde 

was vervuld, had tot resultaat, dat de thermometer in het ijs tot 5° 

boven het vriespunt steeg waarna het echter begon te smelten , doch deze 

temperatuur werd pas waargenomen nadat een deel van het kwikreser- 

voir vrij was geworden. Op grond van deze proef kunnen wij dus geen 

uitspraak doen. 

Wij zullen de proeven, die door ’t springen van de buizen zeer aan 

mislukking zijn blootgesteld, voortzetten, en nagaan of het verschil in 

uitkomst met C. werkelijk aan bovengenoemde reden is toe te schrijven. 

Over die proeven en over andere met naphtaline genomen, hopen wij 

nader te berichten. 

18 Maart. ’81 ET 

\ Zie bijblad, bl. 43. Rep. 



NOG EEN VOORBEELD VAN ZELFMOORD 
VAN EEN SCORPIOEN. 

Van geachte zijde gewerd mij volgend schrijven, zijnde een uitrek- 

gel uit een brief van een officier bij ’t N. IL. leger aan diens familie 

hier te lande. 

“Onlangs heb ik een scorpioen gezien. Het was een kleine, ongeveer 

zoo groot als een europeesche hagedis. Zij had twee scharen even als 

eene krab en achter in den staart een krommen, naar boven gekeer- 

den angel, waarmede zij in alle richtingen kon steken, zonder zich te 

verplaatsen. 

Toen ik mijn jongen zeide haar te dooden, antwoordde deze in zijn 

dichterlijk Javaansch: “het gemis der vrijheid is haar dood.” Hij deed 

haar daarop in een glas, en keerde dit toen op den grond om, zoodat 

de Seorpioen er onder gevangen zat. Het dier liep eerst langs de wan- 

den zijner cel en, ziende dat het opgesloten was, bracht het langzaam 

deu gebogen angel boven den kop en doodde zich. 

De angel was door en door gedrongen; het gif vloeide snel in de 

wond en de dood volgde onmiddelijk. /k dacht aan de slavernij van ’t 

javaansche volk.... aan ’t zeggen van den javaanschen jongen: de 

dood boven de slavernij! De Javaan dacht niet” 

Ik heb boven aangehaald schrijven letterlijk terug gegeven, omdat 

daaruit duidelijk spreekt, dat de bedoeling van den geachten brief- 

schrijver geenszins is geweest een bijdrage te leveren tot de reeks van 

feiten, die voor en na met betrekking tot dit onderwerp in ’t Album 

zijn opgenomen, en de medegedeelde waarneming juist daarom alle 

vertrouwen verdient. 

Winterswijk, 18 Januari ’81. 

R. B. DE HAAN. 



DE PALAEONTOLOGISCHE GESCHIEDENIS VAN 

_DE HOEFDIEREN, 

DOOR 

Dr. T. C. WINKLER. 

Onder den naam van hoefdieren, Ungulata, of dieren met hoeven, 

begrijpt men een groep van zoogdieren die zich van alle andere groepen 

onderscheidt, doordat de dieren die haar samenstellen, hoeven heb- 

ben, dat is: het lid dat den bodem aanraakt als het dier staat of loopt , 

is omgeven door een hoornachtig lichaam, den ho ef. Buitendien be- 

zitten de hoefdieren de volgende gemeenschappelijke kenmerken: de 

schedel is lang, en vooral het aangezichtsgedeelte is zeer verlengd; de 

kiezen hebben emailplooien en een knobbelige oppervlakte, die door 

het kauwen afslijt. Het getal der teenen is oneven: 5, 3, 1, of even: 

4, 2, en men onderscheidt dien ten gevolge onevenvingerigen, 

Perissodactyla of Imparidigitata en evenvingerigen, Artiodactyla 

of Paridigitata. Tot de onevenvingerigen behooren de tegenwoordig 

levende familiën der olifanten, neushoorndieren, tapirs en paarden. 

Tot de evenvingerigen behooren de familiën der herkauwende dieren, 

der zwijnen en der rivierpaarden. 

De groep der hoefdieren, die dus tegenwoordig uit slechts weinig 

familiën bestaat, was in het tertiaire tijdvak der aardgeschiedenis de 

rijkste aan vormen onder alle groepen der zoogdieren. Eer wij verder 

gaan, is het misschien niet ongepast den lezer te herinneren, dat het 

tertiaire tijdvak, ook wel de tertiaire vormingen geheeten, 

volgt op het krijttiĳjdvak of de krijtvormingen in de geschiedenis der 

18 
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aarde. De voornaamste onderdeelen der tertiaire vorming worden als 

de eocene, miocene en pliocene aardlagen, of als het eoceen, het mioceen 

en het plioceen onderscheiden: het eoceen vormt de oudste en de 

laagst liggende, het mioceen de middenste, en het plioceen de 

bovenste en jongste laag der tertiaire vormingen. Op de pliocene lagen 

volgt, naar boven, het diluvium, en eindelijk, als de jongste van 

alle aardlagen, het alluvium. Tot de eocene vormingen behooren 

onder anderen het calcaire grossier van het parijzer bekken, het num- 

mulietenkalk, het bruinkool, enz. Tot de miocene vormingen rekent men, 

onder anderen, het molasse in Zwitserland, de nagelfluhvorming, enz. 

en tot de pliocene vormingen de subapennijnsche vorming, het zand 

van Eppelsheim, de lagen van Pikermi, enz. Het diluvium omvat, onder 

anderen, de lagen die in den zoogenoemden iĳstijd of de ĳsperiode 

zijn ontstaan, de lössvormingen, enz., en het alluvium bestaat uit zee- 

en zoetwaterbezinksels, die in het, tegenwoordige tijdvak der aardge- 

schiedenis zijn gevormd. 

Nu keeren wij tot de hoefdieren terug. De palaeontologen zijn tot 

de overtuiging gekomen, dat de zoo verschillende vormen der tegen- 

woordige hoefdieren van een gemeenschappelijken stamvorm afkomstig 

zijn, een dier dat waarschijnlijk in het krijttijdvak onzer aardge- 

schiedenis heeft geleefd. Dit onbekende dier uit den krijttijd stelt men 

zich voor als een dier met aan elken poot vijf gelijkvormige, met 

hoeven bekleede teenen, met een volledig gebit van 44 tanden, en 

met kiezen met glazuurplooien. Tot heden zijn er nog geen overblijf 

selen van dat dier gevonden, maar men kent een aan dat onderstelde 

dier waarschijnlijk zeer naverwante familie van hoefdieren, die in het 

begin van den tertiairen tijd heeft geleefd, en welker beenige overblijf 

selen in de onderste lagen van het eoceen zijn gevonden. Deze oudste 

familie der hoefdieren, die men vooloopig als den eersteling van de groep 

der hoefdieren mag beschouwen, is in 1846 door den engelschen palaeon- 

toloog OWEN Coryphodon geheeten. ' Later beschreef uéBerT de overblijf- 

selen van coryphodon die in Frankrijk zijn gevonden °. De overblijfselen 

in Engeland gevonden, komen uit het ZLondon-clay, en die in Frankrijk 

voorkomen, lagen aan de basis van het argile plastique. 

Vele beenderen van den coryphodon zijn in Noord-Amerika in de 

l Owen, British fossil mammals and birds, p. 299, 

? Annales des sciences naturelles, T. VI, p. 87, 1856, 
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eocene lagen der westelijke territoriën Utah, Wyoming en Nieuw-Mexico 

gevonden. De beschrijving en bestudeering van deze overblijfselen van 

het oudste amerikaansche hoefdier, hebben wij te danken aan Dr. o. 

C. MARSH, Ì professor aan het Yale-college te New-Haven, Connecticut. 

Uit de beschrijving van den genoemden geleerde blijkt dat de corypho- 

don dooreengenomen iets grooter geweest moet zijn dan de thans 

levende tapir, en dat zijn levenswijs waarschijnlijk ook met die van den 

tapir overeenkwam. De schedel van den coryphodon is lang, en vooral is 

dit het geval met het aangezichtsgedeelte; de bovenkaak is zeer dik, en 

achter de hoektanden als ingesnoerd; de neusbeenderen zijn van voren 

smal, van achteren breeder; de tusschenkaakbeenderen zijn van voren 

zeer breed, en de neusopening is wijd. De tandformule van den corypho- 

don is de volgende: 

Se At D4S dalton 

Ordu wkers08 Br otohird: 13 

Dit dier heeft dus in beide kaken aan weêrszijden 3 snijtanden, 1 

nd: 

hoektand, 4 valsche kiezen en 3 echte kiezen. 
Fiel: 

De schedelholte van den eoryphodon, Fig. 1, is 

misschien het meest in 't oog vallende kenmerk 

dezer familie. Prof. marsm heeft gips gegoten in 

de schedelholte van den coryphodon, en is door dat 

gipsafgietsel in staat geweest aan te toonen, dat de 

hersenen van dit dier op een zeer lagen trap van 

ontwikkeling stouden (fig. 2, volg. bl): zij waren 

zeer klein, gelijk bij alle eocene zoogdieren, doch 

het merkwaardigste is de geringe grootte van de 

beide halfronden der groote hersenen, vergeleken 

met de grootte der kleine hersenen. De reuklob- 

ben waren zeer groot, zij lagen vóór de groote 

hersenen en waren slechts weinig kleiner dan 

dezen. De eivormige lobben der groote hersenen _ Schets van den schedel en 

waren in dwarse doorsnede slechts weinig groo- dehersenholte vanCorypho. 

ter dan het groote achterhoofdsgat voor het ver- don hamatus MARSH, van 
. rz . ï 

lengde merg; daarentegen waren de kleine her- boven gezien; ongeveer ‘fo 
Re : - an de natuurlijke grootte. 

genen bijna even groot als de grooten, en in dit © © it 

opzicht, alsmede in haar gedaante, weken zij zeer van elk thans levend 

* American journal of science and arts T. XI. 1876, 
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zoogdier af. De gaten voor de gezichtszenuwen zijn klein, doch die der 

overige zenuwen zeer groot. 

De pooten van den coryphodon zijn betrekkelijk kort. Het schouder- 

blad is van boven spits. Het ondereinde van het opperarmbeen is van 

voren naar achteren plat, en de ellepijpszijde der gewrichtsvlakte steekt 

meer vooruit dan de radiale: het ondereinde van het spaakbeen is 

dikker dan dat van de ellepijp. Het dijbeen vertoont den aan de on- 

evenvingerigen eigenen derden of ondersten draaier of trochanter. Deze 

onderste trochanter is, gelijk bekend is, een beenuitsteeksel aan de 

buitenzijde van het dijbeen, dat aan de buitenwaarts draaiende spieren 

tot aanhechting dient, en bij de familie der paarden het sterkst ontwik- 

keld is. Het scheenbeen ligt, in zijn natuurlijke ligging, niet op de 

zelfde lijn met het dijbeen, zooals bij den olifant, maar het vormt er 

een niet grooten hoek mede. Het kuitbeen is volkomen ontwikkeld, 

en zijn ondereinde vormt een gewricht met de beide 

bovenste voetwortelbeenderen, het kootbeen en het 

hielbeen. 

De voor- en achterpooten van den coryphodon 

hebben elk vijf korte teenen. De voetwortelbeende- 

Fig. 2. 

ren zijn betrekkelijk kort, en hun onderste reeks 

vertoont zeer gebogene, bolle gewrichtsvlakten 

tegenover de middenvoetsbeenderen, ’t welk een 

groote bewegelijkheid aantoont. Ook de gewrichts- 

Gipsafgietsel van de vlakten van de middenvoets- en teenbeenderen wij- 

hersenen van Corypho- zen op een groote bewegelijkheid van den voet. 

don hamatus MARSH; De laatste, op den grond steunende, leden of - 

vannorengekien, gn kootjes der teenen zijn zijwaarts verbreed, tot steun 
de natuurlijke grootte. 

voor den hoef. 

Uit al het bovenstaande blijkt dat de coryphodon een gedaante moet 

hebben gehad vrij gelijk aan die der tegenwoordige onevenvingerige 

dieren. Slechts de vijfteenige voet van den ecoryphodon vormt een 

wezenlijk verschil met de thans levenden. Doch de groote ontwik- 

keling van den derden teen, en de zeer geringe van den eersten 

en den vijfden teen van den coryphodon, wijzen reeds op den drie- 

teenigen voet van den rhinoceros, den tapir en den miocenen voorvader 

van het thans levende paard: dit laatste heeft in den loop van het 

pliocene tijdvak ook den tweeden en vierden teen verloren, en steunt 

nu op den derden teen alleen, die ook bij zijn orevenvingerige ver- 
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wanten het meest ontwikkeld is,en reeds in den voet van den cory- 

phodon dikker en langer is dan de overige teenen. 

De nakomelingen van den coryphodon gaan in de eocene lagen van 

de tertiaire vormingen in drie takken uiteen. De naastverwante tak 

voert ons tot den voorvader der slurfdieren, de tweede tak tot 

dien der paarden,en de derde tot dien der zwijnen. Het is bijna zeker 

dat ook de familiën der herkauwende dieren van den coryphodon 

afstammen, doeh de onmiddellijke verwantschap is in dit geval tot heden 

minder duidelijk dan bij de andere zijtakken der hoefdieren aangetoond. 

Op den tak die tot de slurfdieren voert, vinden wij, als naaste ver- 

want van den coryphodon, de familie van het Dinoceras, een dier dat 

in grootte aan den hedendaagschen olifant gelijk is, doch welks poo- 

ten korter zijn, en dat met zijn kop den grond kon aanraken, wat 

de olifant niet kan doen. Ofschoon het geraamte van het dinoceras veel 

gelijkheid met dat van den 

eoryphodon vertoont, vooral 

in den bouw van den schedel, 

(fg. 3), en van de pooten die 

vijf teenen bezitten, ontmoe- 

ten wij toch vele verschillen 

in den bouw der beenderen 

en vooral van de tanden, waar- 

door het verschillende karak- 

ter der slurfdieren en der 

evenvingerigen duidelijk in ’t | 
oog valt. Of de familie van Schedel van* Dinoceras mirabile MARSH; ter 

5 En ke Hes 
het dinoceras een slurf bezat, zijde gezien, lág van de natuurlijke grootte, 

is niet uit te maken naar de beenderen die in het midden-eoceen van 

het noordamerikaansche territorium Wyoming gevonden zijn. Maar het 

geheele voorkomen der dinoceraten gelijkt aan den eenen kant op dat der 

slurfdieren, aan den anderen echter ook op de neushoorndieren. Het schijnt 

namelijk dat de dinoceraten, vooral het door marsH bestudeerde Dinoceras 

mirabile, drie paren hoorns op den neus heeft gedragen ; ten minste men 

vindt op den schedel drie paren beenige uitsteeksels (aan we@rskanten 

op het voorhoofd, vóór de oogkuilen, en op de punt van den neus) 

die waarschijnlijk een hoornachtigen koker hebben gesteund !, 

L American journal of science and arts. T. V. 1878. 
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Zeer opmerkelijk is het uit 34 tanden bestaande gebit van het dino- 

ceras, ’'t welk de volgende formule heeft: 

5 10 TT WOROPD ELIEN 

8-5, honne BBE PE ND 

Hem ontbreken alzoo snijtanden in de bovenkaak; de hoektanden 

van de bovenkaak zijn tot lange slagtanden ontwikkeld, en daarente- 

gen zijn de tweepuntige kiezen betrekkelijk klein. Zie fig. 8 vor. bl. 

Het dinoceras heeft een in verhouding nog kleinere schedelholte dan 

de coryphodon, en daaraan beantwoorden de nog minder ontwik- 

kelde hersenen. 

Prof. MARSH zegt van het Dinoceras mirabile: “Onder de vele be- 

langrijke uitgestorvene dieren, die tot heden in de tertiaire lagen van 

de Rocky Mountains ontdekt zijn, is er misschien geen merkwaardi- 

ger dan de groote zoogdieren die korten tijd geleden in de eocene lagen 

van Wyoming zijn gevonden. Deze dieren waren bijna zoo groot als 

een olifant, en ook de beenderen van hun ledematen geleken op die 

der slurfdieren. De schedel evenwel vertoont een zeer merkwaardige 

verzameling van verschillende kenmerken. Hij is lang en smal, en droeg 

drie paar hoorns. Het bovenste van den schedel is bol, en op zijn 

zijdelingschen en achtersten rand vindt men een hoogen beenkam. Hij 

had groote kromme slagtanden, op die van den walrus gelijkende, maar 

geen snijtanden in de bovenkaak. Het museum van Yale College bevat 

de overblijfselen van vele individu’s van verschillende soorten van dit 

geslacht. Ken soort vooral, het Dinoceras mirabile MARSH, wordt verte- 

genwoordigd door een geheelen schedel en een bijna volkomen ge- 

raamte.”’ Na nu een uitvoerige beschrijving van het geheele geraamte 

gegeven te hebben, die ik echter hier niet kan overnemen, vervolgt 

hij: “Dit zijn de belangrijkste kenmerken van deze reusachtige fossiele 

zoogdieren. Wij moeten nu kortelijk aantoonen wat deze kenmerken 

te zamen ons leeren, en tevens reden geven waarom ik deze dieren 

plaats in een groep verschillend van die der slurfdieren: De wervels 

en de beenderen der ledematen zijn in vele opzichten op merkwaardige 

wijze gelijk aan die der slurfdieren of proboscidae, en de daarmede 

niet strookende kenmerken zijn die van het type der onevenvingerigen. 

De schedel, integendeel, vertoont geen uitsluitende trekken die de slurf- 

dieren herinneren. De aanwezigheid van hoorns bij paren, de afwezig- 

heid van tanden in de tusschenkaaksbeenderen, gevoegd bij de zeer 

groote hoektanden, wijzen op herkauwende dieren. De hoorns op den 
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neus, het maaksel van het voorste gedeelte van den schedel, de kie- 

zen, de jukbeensboog, de lange slaapgroeven, en andere bijzonderheden 

van den schedel toonen een verwantschap met de onevenvingerigen. 

De hoorns op de bovenkaaksbeenderen, de groote holligheid van de 

voorhoofdsbeenderen en de hooge zijkammen zijn geheel eigen aan deze 

orde van dieren. De hoorns van de Dinoceraten waren een hoogst merk- 

waardig kenmerk. Die welke op de neusbeenderen zaten, waren waar- 

schijnlijk korte huidwapens, iets gelijkende op die van den rhinoceros, 

doch veel kleiner. Die welke op de bovenkaaksbeenderen zaten, waren. 

kegelvormig van gedaante, zeer veel langer, en vormden ongetwijfeld 

krachtige verdedigingswapens. De achterste hoorns waren het grootst, 

en hunne platte beenpitten toonen aan dat zij plat waren, en misschien 

vertakt. Alle beenige steunsels der hoorns waren vast, van buiten zacht, 

en geen van allen vertoont randen of richels. Of beide seksen hoorns 

hadden, kan niet uitgemaakt worden, doch waarschijnlijk was dit wel 

het geval.” 

Dergelijke vormen als het dinoceras vertoont het Uintatherium, dat 

door LeIpy in de midden-eocene lagen der Uintah-bergen, in het terri- 

torium Wyoming, gevonden is. 

De nakomelingen der dinoceraten zijn waarschijnlijk de Dinothe- 

riën, dieren welker beenige overblijfselen in de miocene lagen van 

Europa en Klein-Azie zijn gevonden. Het Dinotherium was een reus- 

achtig slurfdier, dat echter nog vijf tapirachtige kiezen had, terwijl 

de slurfdieren van onzen tijd, de olifanten, slechts één volledige kies 

in elke kaakhelft hebben. Op de grenzen van de mioceen- en plioceen- 

periode verscheen, als nakomeling van het dinotherium, de Mastodon, 

welke nog verscheidene, met tepelvormige knobbels bezette kiezen be- 

zat. Na het uitsterven der mastodonten verscheen, als hun nakome- 

ling in het diluvium, vooral in den ĳstijd, de mammoet, Alephas 

primigenius, en op dit dier volgde eindelijk in den tegenwoordigen tijd 

de familie der eigenlijke olifanten. 

Wij zullen hier niet verder over dezen zijtak der slurfdieren spreken, 

maar gaan nu over tot de nakomelingen van den coryphodon in den 

tak der onevenvingerigen. 

Ten minste acht familiën van onevenvingerige dieren zijn er in de 

tertiaire lagen der aardkorst gevonden, namelijk 1° de familie van het. 

Brontotherium, welke, den zijtak der slurfdieren zeer na staande, in 

den mioeenen tijd in talrijke vormen bestond, doch in den pliocenen 
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tijd uitstierf; 2%, de familie der neushoorndieren vande Oude 
wereld; 83° en 4°. de beide familiën der neushoorndieren van 
de Nieuwe wereld (het gehoornde en het ongehoornde) die bei- 
den in het begin van den pliocenen tijd uitstierven; 5° en 6’ de beide 
familiën der tapirs van de Oude en van de Nieuwe we- 
reld, die beiden tot in den tegenwoordigen tijd bestaan bleven ; 7°. de 
familie van de Palaeotheridae der Oude wereld, die in de paarden 
der Oude wereld den tegenwoordigen tijd bereikte; en eindelijk, 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

Schedel van Brontotherium ingens MARSH. Rechter voorpoot van Brontotherium 
Ter zijde gezien, !/,, van de natuurlijke ingens MARSH, }/,, van de natuurlijke 
grootte, grootte. 

Rechter achterpoot van 

Brontotherium _ ingens 

MARSH, 1/,, van de natuur- 

lijke grootte, 

grootte; de echte en 

8%. de aan vormen rijke familie van de paar- 
den der Nieuwe wereld, die eveneens 
tot onzen tijd bestaan bleven. 

De familie der Brontotheriden of Ti- 
tanotheriden omvat dieren van de grootte 
van een olifant, doch met korter pooten, en die 
de gedaante van een neushoorndier hebben: ten 
minste zij vertoonen in de oogstreek van den ver- 
lengden neushoornachtigen schedel twee, naast el- 
kander staande, naar buiten gerichte hoornpitten, 
die zonder twijfel tot steunsels van twee groote 
hoorns hebben gediend. (Fig. 4). De neus was waar- 
schijnlijk beweegbaar zooals bij den tapir, doch 
vrij zeker was hij geen echte slurf. De snijtan- 
den zijn zeer klein, en ontbreken soms in de on- 

derkaak; de hoektanden zijn middelmatig van 

valsche kiezen gelijken meer op die van het pa- 
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laeotherium dan op die van den rhinoceros. Gelijk bij dit laatste 

dier bezit het dijbeen een derden trochanter of draaier, en een diepe 

groef voor den ronden heupband. De pooten zijn dik en kort, doch 

zij gelijken in wezenlijke kenmerken op die van echte onevenvingerigen, 

met aan de voorpooten vier en aan de achterpooten drie teenen (zooals 

bij den tapir) welker vormen zeer veel gelijkheid hadden met die van den 

rhinoceros. (Fig. Sen 6). Prof. marsr zegt onder anderen het volgende over 

de kenmerken van de Brontotheriden: ' “Als wij de Brontotheriden 

vergelijken met de eveneens reusachtige Dinoceraten van het eoceen, 

blijkt het dat er vele punten van overeenkomst tusschen deze beide 

familiën bestaan. Vooral blijkt dit in de hoornpitten, die hoorns ge- 

dragen hebben en die bij paren gerangschikt staan, in het maaksel 

der ledematen, en in de korte en dikke teenen. Doch de verschillen 

tusschen deze twee groepen zijn grooter dan de overeenkomsten. Bij 

Brontotheriden vindt men slechts een enkel paar hoornpitten, en geen 

kam rondom den schedeltop. De structuur en het getal der tanden zijn 

verschillend, terwijl de kleine hoektanden en de zeer groote kiezen een 

groot contrast vormen met de lange slagtanden en kleine kiezen van 

de Dinoceraten. De laatsten hadden bovendien twee groote uitsteeksels 

op elken tak der onderkaak, platte halswervels, een dijbeen zonder 

derden trochanter, en ten minste één bijkomenden teen aan elken voet. 

“Onder de kenmerken waarom deze groep van dieren onder de slurf- 

dieren gerangschikt moet worden, moet ik wijzen op de groote uit- 

gestrektheid van den rand om het hoofd van het opperarmbeen, de 

korte, dikke teenen, en de late vereeniging van de epiphysen met het 

lichaam der lange beenderen. Dit laatste kenmerk schijnt voornamelijk 

voor te komen bij zoogdieren van een groote gestalte, en toont waar- 

schijnlijk een zeer laat rijp of volwassen worden en een zeer langen 

levensduur aan.” 

De familie der Brontotheriden staat door de boven- en midden-eocene 

familiën van den Diplacodon en den Palaeosyops in verband met de 

familie van den ZLimnolyus, die waarschijnlijk onmiddellijk van den 

coryphodon afstamde. Alle bekende overblijfselen der Brontotheriden 

werden in het oosten van de noord-amerikaansche Rocky Mountains, 

in de miocene lagen van Dakota, Nebraska, Wyoming en Colorado 

gevonden. 

l American journal of science and arts. T, XI. 1872. 
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De familie der neushoorndieren van de Oude wereld 

bestond reeds in het mioceen; zij wordt afgeleid van de ondermiocene 

familie Aceratherium, welker afstamming echter onbekend is. 

De familiën der gehoornde en ongehoornde neushoorn- 

dieren van de Nieuwe wereld worden, nevens de familie der 

tapirs van de Nieuwe wereld, terug gebracht tot een gemeen- 

schappelijken stamvorm, die aan den coryphodon zeer na verwant was, 

namelijk den Helaletes. Van dit dier stamt de Hyrachius af, die zich 

in rechte lijn in de familie van de tapirs der Nieuwe wereld voortzet. 

Een zijtak van den hyrachius verdeelt zich reeds in het onder-eoceen 

in twee takken, waarvan de een door de midden- en boven-eocene 

familiën Colonoceras en Dicerathertum tot het hoorndragende neus- 

hoorndier, en de andere door de boven-eocene en miocene familiën 

Amgynodon en Hgyracodon tot den ongehoornden rhinoceros 

voert: beide neushoornfamiliën der Nieuwe Wereld vonden in het on- 

der-plioceen haar ondergang. 

De familie der tapirs van de Oude wereld bestond reeds 

in het mioceen, en zij wordt van de in het onder-eoceen levende familie 

Lophiodon afgeleid, doch de afstamming van deze laatste is onbekend. 

De familie der Palaeothertdae, die in de Oude Wereld door vele ver- 

schillende vormen vertegenwoordigd is, werd vóór de ontdekking der 

eocene hoefdieren van Noord-Amerika, en vooral van den coryphodon, 

voor de oudste familie der hoefdieren, ja zelfs voor den oudsten ver- 

tegenwoordiger der hoogere zoogdieren gehouden. Wel had men in de 

juralagen die, zooals bekend is, ouder zijn dan het krijt, en wel in 

de purbeck-lagen van Dorsetshire, eenige overblijfselen van buidel- 

dieren gevonden, maar dezen behooren tot de laagste orde der zoog- 

dieren. Palaeotheriden werden het eerst door cuvrer in het tot 

het eoceen behoorende gips van Montmartre gevonden, maar hunne 

voorvaders zijn tot heden onbekend gebleven. Twijfelachtig is het of 

en in welken graad zij verwant zijn aan den coryphodon die, zooals 

wij boven zagen, door owEeN en HÉBERT het eerst gevonden is in het 

leem en het ligniet van de kommen van Parijs en van Londen, en 

later in de westelijke territoriën van Noord-Amerika; ten minste men 

kent geen tusschenleden of overgangen tusschen den vijfteenigen cory- 

phodon en het drieteenige palaeotherium. 

De familie der palaeotheriden omvat verschillende vormen, die in 

grootte afwisselen tusschen die van een paard en van een haas. Hun 
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gedaante gelijkt het meest op die van den hedendaagschen tapir, en 

zij onderscheiden zich, geliĳĳk dit dier, door wel ontwikkelde neus- 

beenderen en wijde neusholten, ’t welk op de aanwezigheid van een 

korten bewegelijken snuit of slurf wijst. Snijtanden en hoektanden be- 

antwoorden in grootte en vorm vrij wel aan die van den tapir, doch 

de kiezen zijn daarentegen zeer verschillend, en gelijken meer op die 

van het neushoorndier. Ook in den bouw der pooten onderscheidt het pa- 

laeotherium zich van den tapir, daar het voor en achter drie, met hoeven 

bekleede, teenen bezit, terwijl de tapir aan den voorpoot vier teenen heeft. 

Behalve in de klassieke vindplaats — het gips van Montmartre — 

zijn er vele beenderen van Palaeotheriden gevonden in de leemlagen 

van Trohnstetten in Zwaben; bij Gösgen in het kanton Solothurn; bij 

Delsberg in het kanton Bern; bij Maurmont in het kanton Waadt, en 

in de eocene lignieten van Vaucluse. 

Als nakomeling der Palaeotheriden, vooral van het Palaeotherium me- 

dium, beschouwt men het Anchitherium, dat slanker gebouwd en hooger 

op de pooten was, doch welks gebit nog zeer veel op dat van het 

palaeotherium gelijkt. De pooten zijn evenwel verschillend gevormd: 

bij het auchitherium zijn de beide neventeenen zwakker ontwikkeld 

dan bij het palaeotherium, en zij raakten nog slechts met de punten 

aan den grond, zcodat het anchitherium slechts op den middensten 

of derden teen kon steunen. Het anchitheritum behoort tot het onder- 

en midden-mioceen, en is onder anderen gevonden te Sansan in het 

departement du Gers, en in het miocene zand van Orleans: in Noord- 

Amerika vond men slechts enkele beenderen van anchitherium in de 

miocene lagen van Oregon en Nebraska. 

Een onmiddellijke afstammeling van het anchitherium is het Hippa- 

rion , welks beenderen in de boven-miocene lagen van Pikermi bij Athene 

zijn gevonden. Het hipparion gelijkt min of meer op den thans leven- 

den zebra; zijn gebit staat dichter bij het hedendaagsche paard dan 

bij het anchitherium, en de voet is drieteenig; de beide buitenste 

teenen zijn rudimentair, zij konden den bodem niet meer bereiken , 

en hadden slechts het kenmerk van achterklauwen. Het hipparion gaat 

door het pliocene Equus fossilis RÜTTMEYER of Equus Stenonis COCCHI, 

in den vorm der thans levende paarden over, die reeds in de jongere 

europeesche paalwoningen in grooten getale voorkomen: daarentegen 

ontbreken paarden in de oudere europeesche paalwoningen uit den 

zoogenoemden steentijd. 
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De stamboom van onze europeesche paarden, die wij tot in het eoceen 

nagespoord hebben, vertoont in de vindplaatsen van fossielen nog menige 

opene ruimte. Veel vollediger daarentegen is de palaeontologische ge- 

schiedenis der paardachtige dieren in Noord-Amerika, bekend geworden, 

vooral door de onderzoekingen van Prof. MARSH, dien wij nu willen volgen ’. 

De oudste vertegenwoordiger van het paard, zoover wij thans weten, 

is de kleine Zohippus van het ondereoceen. Verscheidene soorten van 

dit geslacht zijn er gevonden, allen ongeveer zoo groot als een vos. 

Gelijk de meeste voorwereldliĳjke zoogdieren hadden deze hoefdieren 

vier-en-veertig tanden, echte kiezen met korte kronen, en zeer ver- 

schillend in vorm van de valsche kiezen. De ellepijp en het kuitbeen 

zijn volkomen ontwikkeld en niet met de andere beenderen vergroeid; 

aan den voorpoot vindt men vier wel ontwikkelde teenen en het rudi- 

ment van een vijfden (den eersten), en drie teenen aan den achterpoot, 

zooals bij den tapir. Door de structuur der voeten en tanden bewijst 

de eohippus dat de onmiddellijke voorvaderenreeks van het heden- 

daagsche paard zich reeds van de andere onevenvingerigen afgescheiden 

heeft. In de hooger liggende afdeeling van het eoceen verschijnt een 

ander geslacht, Orohippus, dat de plaats van eohippus inneemt: net 

toont een grootere, ofschoon nog verwijderde gelijkheid met het paarde- 

type. De rudimentaire eerste teen van den voorpoot is verdwenen, en 

de achterste valsche kies gelijkt op de echte kiezen. Orohippus is slechts 

weinig grooter dan eohippus, en gelijkt er overigens zeer veel op. Ver- 

scheidene soorten van den eersten zijn in de zelfde aardlagen met Dino- 

ceras gevonden, en anderen leefden te gelijk met Diplacodon gedurende 

de boven-eoceen-vorming, maar niet later. 

In de onderste lagen van het mioceen, in de zelfde lagen waarin 

het brontotherium is gevonden, vinden wij een derde, na verwant 

geslacht, Mesohippus, een dier dat ongeveer zoo groot was als een 

schaap, en een trap nader bij het paard staat. De mesohippus heeft 

slechts drie teenen en een rudimentair middenhandsbeen aan den voor- 

poot, en drie teenen aan den achterpoot. Twee van de valsche kiezen 

zijn geheel gelijk aan echten. De ellepijp is niet meer gescheiden van 

het spaakbeen, en het kuitbeen is niet meer in zijn geheel, en nog 

andere kenmerken toonen aan dat de verandering voortgegaan is. In 

het boven-mioceen heeft men mesohippus niet meer aangetroffen, maar 

1 O. C. MarsH, Introduction and succession of vertebrate life in America, 1877. 
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in zijn plaats verschijnt een vierde vorm, Miohippus. Dit geslacht staat 

wel na aan het Anchithertum van Europa, doch vertoont evenwel eenige 

belangrijke verschillen. De drie teenen van elken voet zijn bijna even 

groot, en er is nog een rudiment van het vijfde middenvoetsbeen. Alle 

bekende soorten van dit geslacht zijn grooter dan de mesohippus, en 

geen van allen overschrijdt het mioceen. 

Het geslacht Protohippus van het onder-plioceen gelijkt nog meer op 

een paard, en eenige soorten van dit geslacht waren zoo groot als een 

ezel. Dit dier had nog drie teenen aan elken voet, maar slechts de 

middenste, aan den eenigen teen van den voet van het paard beant- 

woordende, raakte den bodem aan. Dit geslacht gelijkt zeer veel op 

het europeesche Hipparion. 

In het midden-plioceen ontmoeten wij de laatste verandering — vóór 

het verschijnen van het tegenwoordige paard — in het geslacht Plio- 

hippus, dat reeds de kleine achterhoeven heeft verloren, en ook in andere 

opzichten zeer veel op ons paard gelijkt. Kerst in het boven-plioceen 

verschijnt het eigenlijke paard, Zguus, en voleindigt de afstammings- 

reeks: het kruiste in het diluvium in geheel Noord- en Zuid-Amerika 

rond, doch stierf echter kort daarna uit. Dit geschiedde lang vóór de 

ontdekking der Nieuwe wereld door de Europeanen; waarom evenwel 

het paard in Amerika uitgestorven is, weet men niet. Behalve de bo- 

venvermelde kenmerken bestaan er nog vele anderen in het geraamte 

en den schedel, zoowel als in de tanden en de hersenen van de veertig 

en meer tusschen Kohippus en Hquus staande soorten, waardoor aan- 

getoond wordt dat de overgang van een eocenen eohippus tot het te- 

genwoordige paard in de opgesomde reeks heeft plaats gehad, een feit 

dat door de fossielen die in het museum van New-Haven bewaard wor- 

den, aan elken anatoom wordt bewezen. 

Dit punt echter, de langzame verandering in den loop van misschien 

millioenen jaren, van den eohippus in het tegenwoordige paard, is 

zoo belangrijk, dat wij er nog iets over moeten zeggen. Prof. Marsu heeft 

in 1874 een werkje geschreven, getiteld: Fossil horses in America, en 

in 1879 een ander, getiteld: Polydactile horses, recent and eztinct, en 

uit deze werkjes nemen wij de volgende zinsneden over. ‘Men zegt 

dat de inboorlingen van Amerika, toen zij voor het eerst de paarden 

zagen, die door de Spanjaarden uit Europa waren overgebracht, het 

voor hen nieuwe dier ‘‘het beest met één vingernagel’ noemden. En 

inderdaad, de enkelvoudige hoef aan elken voet is het meest onder- 
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scheidende kenmerk van het hedendaagsche paard.” Het is algemeen 

bekend dat het paard op één vinger (den derden) loopt, en dat de 

overige middenhandsbeenderen en middenvoetsbeenderen en vinger- 

kootjes die de hand en den voet van den mensch en van andere dieren 

vormen, bij het paard ontbreken. “Doch nevens den eenigen vinger 

van het gewone paard vindt men, onder de huid verborgen, twee dunne 

priemvormige beenderen, de zoogenoemde “‘griffelbeenderen”’, en die 

klaarblijkelijk de overblijfselen zijn van twee andere teenen, die bij de 

voorvaders van het paard wel ontwikkeld waren. De waarneming en 

het onderzoek van fossiele beenderen heeft geleerd dat, als er in een 

geslacht van dieren vingers of teenen verdwijnen, die verdwijning in 

de volgende orde gaat: van vijf vingers verdwijnt het eerst de eerste 

of binnenste, vervolgens de vijfde of buitenste, dan de tweede, en 

het laatst van allen de vierde. De derde blijft altijd over, zooals 

bij het paard. “Amerika,” zegt MARSH, “is de oorspronkelijke woonplaats 

van het paard, en gedurende het geheele tertiaire tijdvak werd dit 

werelddeel bewoond door paardachtige dieren van vele en verschillende 

vormen. Ofschoon zij allen vóór de ontdekking van dit werelddeel uit- 

stierven, verkondigen toch hun vele overblijfselen den geslachtsboom 

van het paard in een bijna onafgebroken opvolging van vormen. 

“Onderzoeken wij de overblijfselen van de oudste vertegenwoordigers 

van het paard in Amerika, dan blijkt het ons dat deze dieren veel- 

vingerigen en klein van gestalte waren. Hoe dichter wij het tegenwoor- 

dige tijdperk der aardgeschiedenis naderen, des te meer nemen de paard- 

achtige dieren in grootte toe, en tevens vermindert het aantal der 

teenen, totdat het tegenwoordige paardetype was voortgebracht.” Wij 

willen de veranderingen in het getal der vingers in deze groep, van 

haar eerste verschijning tot op den tegenwoordigen tijd, nagaan. Daartoe 

dienen de volgende afbeeldingen. 

Verder moet ik nog even herinneren, dat ik in de vorige regels 

herhaalde malen reeds er op gewezen heb, dat in sommige vormen 

de ellepijp en het kuitbeen zich niet ontwikkelen of rudimentair blij- 

ven, of wel dat de ellepijp met het spaakbeen, en het kuitbeen met 

het scheenbeen vergroeien of versmelten. Ook dit zal uit de volgende 

afbeeldingen blijken. 

“De eerste voorvader van het paard, die evenwel nog niet ontdekt 

is, had ongetwijfeld vijf teenen aan elken voet (Fig. 7). De ellepijp 

was waarschijnlijk niet vereenigd met het spaakbeen, en het kuitbeen 
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niet met het scheenbeen. Het oudste lid van deze groep, dat thans 

bekend is, is de Eokippus, die vier wel ontwikkelde teenen en het 

Fig. 7. 

Denkbeeldige voor- en achterpoot van den nog niet ontdekten voorvader van Zokhippus. 

a. Het spaakbeen. Ll. Perste teen. 

b. De ellepijp. 

c. Het scheenbeen. 

. Tweede „ d. Het kuitbeen, 

. Derde „ 

. Vierde u 

‚ Vijfde „ Ot B O9 DO 

Fig. 8. 

1. Voorpoot. 

IL. Achterpoot. 

a. Spaakbeen. 

1. Rudiment van den. 

eersten teen. 

2. Tweede teen. 

b. Ellepijp. 8, Derde „ Edet, 
ec, Scheenbeen. 4, Vierde „ 

d. Kuitbeen. Bes Vijfde 

rudiment van den eersten teen had aan den voorpoot, en drie teenen 

aan den achterpoot. (Fig. 8). Ook bij dit dier waren ellepijp en kuit- 

been nog niet met het spaakbeen en het scheenbeen vereenigd. Dit 
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dier was zoo groot als een vos, en zijn overblijfselen zijn in de cory- 

phodon-lagen in het onder-eoceen gevonden. In een hooger gelegene af- 

deeling van het eoceen verschijnt een ander geslacht, de Orohippus. (Fig. 9). 

Fig. 9. 

Ï. Voorpoot. 

II. Achterpoot. 

2, Tweede teen. a. Spaakbeen. , 
4: \ van Orokippus. 

ges Derde se b. Ellepijp. í 

Ape Vierde ce. Scheenbeen. 

be Vijfde: 27 d. Kuitbeen. 

Fig. 10 

5) 

Voorpoot. a. Spaakbeen. 

IT. Achterpoot. b. Ellepijp. | 

2. Tweede teen. e. Scheenbeen. 6 

3. Derde dh Kuitbeen sro Aes n 
A. Vierde „ 

5. Rudiment van den vijfden teen. 

In grootte geleek dit dier op zijn voorganger, doch had slechts vier 

teenen aan den voorpoot en drie aan den achterpoot, en ellepijp en 

kuitbeen volkomen gevormd en gescheiden. In het boven-eoceen verschijnt 
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een derde verwant geslacht, Zpihippus, dat volkomen op orohippus 

geleek, wat zijn teenen betrof, doch slechts in zijn tanden verschilde. 

In de onderste lagen van de volgende vorming, het mioceen, komt 

een ander paardachtig dier voor, de Mesohippus. Dit dier was zoo groot 

als een schaap, en had drie bruikbare teenen en een rudiment van den 

vijfden teen aan den voorpoot, en slechts drie teenen aan den achter- 

poot (Fig. 10). Het oudereinde van de ellepijp is zeer verdund, en 

ook het kuitbeen is gebrekkig ontwikkeld. Een weinig hooger in het 

mioceen heeft men het verwante geslacht Miohippus gevonden, met 

drie teenen voor en achter, en de buitenste of vijfde teen tot een 

zeer klein overblijfsel gereduceerd. De ellepijp heeft haar ondereinde 

Fig. 11, 

1. Voorpoot. a, Spaakbeen. 

IT, Achterpoot. b. Ellepijp. 

2, Tweede teen. ce. Scheenbeen. TEN 
d van Miohippus. 

asnDErde _„ d. Kuitbeen. 

As Vierde 

5, Rudiment van den vijfden teen. 

verloren, en het kuitbeen is ook reeds zeer verkort en dun (Fig. 11). 

In het boven het mioceen gelegene plioceen vindt men een drieteenig 

paard, zoo groot als een ezel, Protohippus (Fig. 12), overeenkomstig 

met het europeesche Hipparion; en nog hooger vindt men een dier, 

Pliohippus, zeer veel gelijkende op het tegenwoordige paard, met slechts 

één teen aan elken voet (Fig. 13) en de rudimenten van twee of 

drie teenen. De ellepijp is bijna geheel met het spaakbeen, en het kuit- 

been met het scheenbeen versmolten. En even hooger in het plioceen 

verschijnt een echt paard, Equus fraternus Lripy (Fig. 14), volkomen 
dj gelijk aan het tegenwoordig levende guus caballus, 

14 
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Uit al het bovenstaande blĳkt, dat er in den loop der tijden de 

volgende veranderingen in het beenige geraamte der paardachtige die- 

ren gebeurd zijn: 1°. een verandering in de verhouding van het op- 

Fig. 12. 

I. Voorpoot 

II. Achterpoot. a. Spaakbeen. 

2. Tweede teen. b. Ellepijp. van Protohippus. 

ae Derde ce. Scheenbeen, 

A, Vierde „ d. Kuitbeen. 

Fig. 13. 

I. Voorpoot. a, Spaakbeen. 

II. Achterpoot. b. Ellepijp. 

2, Rudiment van den tweeden teen. c. Scheenbeen, \ van Pliohippus. 

5. Derde teen. d. Kuitbeen. 

A. Rudiment van den vierden teen. 

perarmbeen tot het schouderblad, waardoor de bewegelijkheid van het 

gewricht vergroot werd; 

29, een vergrooting of uitzetting van het spaakbeen en een vermindee 

ring van de ellepijp, totdat het eerste alleen overbleef; 3°, een verkor- 



DE PALAEONTOLOGISCHE GESCHIEDENIS VAN DE HOEFDIEREN, 215 

ting van alle handwortel- en voetwortelbeenderen en verbreeding van 

de middensten, waardoor het gewricht steviger werd, en 

40, een toeneming in grootte van den derden vinger, ten koste van 

de anderen aan weerszijden, totdat deze alleen het lid vormde. 

“Dit is, zegt MARSH, een schets van de wijze waarop het tegenwoor- 

dige paard afstamt van zijn vierteenigen voorvader, den eocenen eohip- 

pus. Er schijnt geen opene ruimte in de lijn van afstamming te zijn , 

want de thans bekende overblijfselen vertegenwoordigen elken belang- 

rijken tusschenvorm. Als wij nagaan hoe sterk deze groep in het ge- 

heele tertiaire tijdvak in Amerika ‘vertegenwoordigd was, dan komt 

het ons zeer vreemd voor, dat geen van al die soorten bestaande ge- 

bleven is, en dat wij ons tegenwoordig paard aan de Oude Wereld te 

danken hebben.” ! 

Fig. 14. 

I. Voorpoot. a. Spaakbeen. 

Il. Achterpoot. b. Ellepijp. 

2. Rudiment van den tweeden teen. ec. Scheenbeen. van Eguus. 

3. Derde teen. d. Kuitbeen. 

„‚ Rudiment van den vierden teen, 

*O. C. warsH, Fossil horses in America. 

(Slot volgt.) 
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De meeste reizigers, die gedurende de zomermaanden een bezoek aan 

de oevers van den Rijn en den Moezel brengen, gaan onwillekeurig 

eene landstreek voorbij, die, zoowel door hare natuurschoonheid als door 

hare belangrijkheid op geologisch gebied, een bezoek overwaardig is. 

Ik bedoel het vulkanische Eifelgebergte. 

Het meerendeel onzer lezers zal er wel eens van gehoord hebben, 

als van een gebergte, dat ten Westen van den Rijn, tusschen de rivieren 

de Abr en de Moezel gelegen is. - 

In de maand Juni van het vorige jaar doorwandelde ik met een 

mijner vrienden een groot gedeelte van dit gebergte, uitsluitend met 

een wetenschappelijk doel, doch aangezien het ook door natuurschoon- 

heid, zelfs boven vele punten aan den Rijn uitmunt, zoo kwam het 

mij niet onbelangrijk voor, de lezers van dit tijdschrift met deze land- 

streek in kennis te stellen. Ik doe dit, in de verwachting dat zij, die 

op hunne reizen het aangename met het nuttige trachten te vereenigen, 

hierdoor zullen aangespoord worden, om deze streek uit eigen aan- 

schouwing te leeren kennen. 

Zooals reeds gezegd is, wordt de Eifel door de rivieren de Ahr ten 

N. en den Moezel ten Z. en den Rijn ten O. begrensd. Bovendien wordt 

het door verscheidene kleinere rivieren doorsneden, die zich in eene 

van de genoemde grootere uitstorten. Van de rivieren, die in den Rijn 
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uitmonden zijn de Brohl en de Nette de belangrijkste. De eerste en de 

noordelijkste stroomt evenwijdig aan de Ahr en mondt bij ket dorpje 

Brohl in den Rijn uit. 

De rivieren die tot het gebied van den Moezel behooren zijn 1° de 

Uesbach, 2° de Alf; deze twee storten zich bij het dorpje Alf in den 

Moezel uit, na zich kort te voren tot ééne rivier vereenigd te hebben; 

8° de Lieser, 4° de Kyll, die het gebied van den Eifel ten W. begrenst. 

Deze 4 rivieren stroomen van het N. naar het Z. en munten allen door. 

natuurschoonheid uit. 

Zooals ik reeds boven vermeld heb, is de Eifel een vulkanisch ge- 

bergte, doch de vulkanen, die men er aantreft, hebben reeds lang 

opgehouden te werken; het zijn zooals men dat noemt, uitgedoofde 

vulkanen. Hiermede kan ik dadelijk diegenen van mijne lezers ge- 

ruststellen, die mochten vreezen, bij een bezoek aan deze streek door 

eene uitbarsting overvallen te zullen worden. 

De grond, waarop deze vulkanen rusten, bestaat voor het grootste 

gedeelte uit een donkergekleurd schieferachtig gesteente, dat in overoude 

tijden (ml. in de Devonperiode) * op den bodem van de zee is afgezet ; 

het bevat dan ook op sommige plaatsen overblijfsels van dierlijk leven 

in den vorm van versteeningen, doch die over het algemeen in dit 

gesteente zeldzaam zijn. Op sommige plaatsen worden deze lagen afge- 

broken door zandsteen, die eene donkerroode kleur bezit, en in dezelfde 

periode gevormd werd; dit gesteente heb ik o. a. in het Uesbachdal 

tusschen Alf en de badplaats Bertrich waargenomen. In het westelijk 

gedeelte van den Eifel treft men kalksteen aan, van eene grijsachtig 

blauwe kleur; deze werd eveneens in de Devonperiode op den bodem 

van de zee gevormd, en bevat in tegenstellins met het schieferachtig 

gesteente eene groote hoeveelheid dierlijke overblijfsels. 

Gedurende de periode die op de Devonperiode volgde, nl. de steen- 

kolenperiode, was deze streek boven de oppervlakte der zee verheven 

en er was dus geen gelegenheid tot vorming van eenig gesteente. Toen 

nu in het volgende tijdperk, nl. in de Triasperiode ®, het W. en N.-W. 

1 Pen periode representeert een zeker tijdperk in de ontwikkelingsgeschiedenis der aarde, 

De Devonformatie nu is een der oudste; alle dier- en plantensoorten, die toen leefden, 

zijn uitgestorven, doch de meeste hoofdgroepen, waarin men het planten- en dierenrijk 

verdeelt, waren reeds aanwezig. 

2 De dier- en plantenvormen, die gedurende deze periode leefden behooren reeds tot 

hooger georganiseerde groepen. 



218 EBNE WANDELING DOOR DEN VULKANISCHEN EIFEL. 

gedeelte weder daalde ten gevolge van onderaardsche werkingen, werd 

er een roode zandsteen gevormd, die op sommige plaatsen de Devon- 

schiefer, op andere den Devonkalksteen bedekt. Deze zandsteen kan men 

o.a. in het dal der Kyll waarnemen, waar men er molensteenen van 

vervaardigt. 

Ziedaar in het kort eene aanduiding van de lagen, waardoor ds 

vulkanen in den Eifel zich een uitweg hebben gebaand. 

Toen de zee zich voor goed van deze streken had teruggetrokken, 

trad er een tijdperk van rust in, totdat deze eindelijk verbroken werd 

door onderaardsche werkingen, die het aanzijn gaven aan deze merk- 

waardige vulkanen, die slechts in Auvergne en op de Azorische eilanden 

hun gelijken vinden. De vulkanen, die men in den Eifel vindt, zijn 

zeer klein; men kan ze het best vergelijken bij de maankraters. In het 

zuidwestelijk gedeelte hebben zij eene regelmatige ligging; zij liggen 

daar nl. in eene lijn, die men van af de badplaats Bertrich, aan de 

Uesbach, naar het N.-0. trekken kan. Behalve deze vindt men nog ver- 

scheidene vulkanen, die in eenen cirkel om de Laachersee gelegen zijn, 

een groot meer, dat zich tusschen de Brohl en de Nette bevindt. 

Vroeger nam men algemeen met ALEXANDER VON HUMBOLDT aan, dat, 

bij het ontstaan van een vulkaan, de aardkorst opgeheven, en eindelijk 

met geweld doorbroken werd door de produkten die zich een uitweg 

wilden verschaffen. Juist de vulkanen van het Eifelgebergte hebben 

deze theorie doen vallen, daar het is gebleken, dat het gesteente waarop 

hier de vulkanen rusten, in het geheel niet van ligging is veranderd. 

Er blijft dus niets anders over dan aan te nemen dat er in het gesteente 

reeds een kanaal aanwezig was, dat aan de vulkanische stoffen tot 

uitweg diende. 

Wij zullen nu van onze korte geologische beschouwing afstappen om 

in gedachte een klein gedeelte van dezen merkwaardigen bodem te door- 

wandelen. 

Men kan zijne voetreis natuurlijk op verscheidene punten beginnen» 

doch twee plaatsen zijn er, die zich door hare ligging daartoe uit- 

muntend leenen ; 1° het dorp Alf aan den Moezel, 2° het dorp Brohl 

aan den Rijn. De eerstgenoemde plaats zullen wij als uitgangspunt kiezen. 

Alf ligt aan den linkeroever van den Moezel. Daar tegenover ligt 

het dorpje Bullay, dat men met den spoorweg, die eerst kort geleden 
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voor het reizend publiek werd opengesteld, kan bereiken. Men kan 

hetzij van Trier hetzij van Coblenz daarheen reizen. Wij komen met 

onze bagage, die bestaan kan uit een klein handkoffertje en een ransel , 

om 10 uur ’s morgens te Bullay aan. 

Het doelmatigste is, in den ransel het hoognoodige te pakken, en 

dan het koffertje telkens per diligence vooruit te sturen. Bullay is 

een klein plaatsje dat aan den rechteroever van den daar zeer breeden 

Moezel gelegen is. Men vindt er bij aankomst verscheidene diligences 

gereed staan, om reizigers naar Bertrich te brengen, doch als men van 

het landschap wil genieten, is het verkieslijk, den weg te voet af te 

leggen. 

Wij wandelen naar den oever van den Moezel, van waar men ons 

met een kleine pont overzet naar het dorp Alf, dat vlak aan de rivier 

gelegen is, en waarachter zich de met den wijnstok beplante bergen 

verheffen; men vindt er eenige groote hôtels, zoodat men daar des- 

verkiezende kan overnachten. Op dit plaatsje begint onze wandeling 

door het schoone Uesbachdal. 

Spoedig hebben wij Alf achter ons liggen, en krijgen het Uesbach- 

dal in het gezicht; wij volgen de Uesbach, die zeer smal is, en waar- 

van de oevers uit weilanden bestaan, die met de prachtigste bloemen 

bezaaid zijn. 

Het dal is zeer nauw, en is aan beide zijden door 700 voet hooge, 

met dicht geboomte begroeide bergen ingesloten, zoodat men er zich, 

zonder aangenaam gezelschap, als geheel van de wereld afgezonderd 

kan denken. De weg, dien wij volgen, is een straatweg, die tot een 

half uur voorbij Alf met boomen beplant is; langs den weg groeien 

eene menigte witte rozen, die een heerlijken geur verspreiden. 

De Uesbach maakt verscheidene kronkels en hoe verder men komt 

des te eenzamer en weelderiger wordt het dal. Na een goed uur loopens 

zien wij eindelijk de kerk van Bertrich voor ons en beneden aan den 

weg verscheidene huizen. Het geheel ziet er liefelijk uit en is zeer ge- 

schikt om een poos van alle zorgen des levens uit te rusten. 

Bertrich was reeds aan de Romeinen bekend, hetgeen de overblijfsels 

bewijzen, die men er van dat volk heeft gevonden, zooals munten , 

urnen, kleine beelden enz. Sinds men er een badhuis en eenige kleinere 

hôtels heeft gebouwd, wordt het door verscheidene reizigers bezocht, 

die er, behalve om de schoone natuur, komen om de baden te ge- 

bruiken. | 
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Het bronwater van deze plaats, dat in oude tijden zulk eene ver- 

maardheid had, was geheel in vergetelheid geraakt; niet lang gele- 

den maakte men er eene scheikundige analyse van, en het bleek, dat 

het veel overeenkomst had met het bronwater van Carlsbad; en daar 

het dezelfde bestanddeelen bevat, hoewel in minder groote hoeveelheid, 

is het niet te verwonderen dat Bertrich in-de laatste jaren al meer 

en meer bezocht wordt door hen, wier beurs eene kuur te Carlsbad niet 

toelaat. Het schijnt dat het een zeer gunstigen invloed heeft op per- 

sonen, die een gevoelig zenuwstelsel bezitten. 

Als men het dorp doorwandelt, komt men aan het vrij groote bad- 

hôtel, dat door zijne prachtige ligging een aangenamen indruk maakt ; 

het is omgeven door een vrij grooten tuin, waarin zich een vijver en 

een muziektent bevinden. Zooals hierboven reeds is opgemerkt, begint 

bij Bertrich het eigenlijke vulkanengebied; ik was dan ook daarheen 

gegaan om de vulkanen in den omtrek te bestudeeren; ook hun die 

slechts reizen voor hun genoegen, is een bezoek aan de vulkanen van 

Bertrich wel aan te raden. 

Het best is den weg te volgen, die zooeven beschreven is; doch voor 

wij verder gaan nemen wij onzen intrek in het badhôtel. 

Toen ik met mijn reisgenoot daar aankwam, bleek ons dat wij juist 

een goed uur hadden gekozen om op weg te gaan, daar wij om 12 uur 

te Bertrich aankwamen. Om 1 uur gaat de bel voor de table d’hôtes 

en er bleef ons dus nog een uur over om ons op te frisschen en wat uit te 

rusten. Wij troffen aan tafel uitsluitend Duitschers aan, en den meesten 

was het aan te zien, dat zij hier tot herstel van gezondheid waren. 

Na het eten begaven wij ons, na ons wegens de warmte zoo dun 

mogelijk gekleed te hebben, op weg en wapenden ons met een geolo- 

gischen hamer en een van touw geknoopt net, tot berging van de 

steensoorten, die wij op onze wandeling vinden zouden. 

Steeds den loop van de Wesbach volgende, bereikten wij weldra een 

punt, waar een wegwijzer de richting naar het dorp Hontheim aanwees. 

Dezen weg inslaande zagen wij spoedig rechts van den weg een pad, dat 

door dicht geboomte naar de beroemde ‘“Käsegrotte’ voert. De Käse- 

grotte, ook ‘“Käsekeller’” genaamd, is een hol, dat men gebroken 

heeft in een lavastroom, die tot aan de uitmonding van de Erbisbach 

in de Uesbach, den rechteroever van deze laatste rivier uitmaakt. 

Dezen lavastroom kan men een poos langs eerstgenoemd riviertje 

volgen; dan gaat hij een weinig verder op den rechteroever over en 
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vormt daar hooge rotsen. Hier heeft men nu in deze loodrechte zuilen 

der lava een 7 tot 8 voet hoogen en evenzoo breeden gang uitgehouwen, 

die onder bovengemelden naam bekend staat. De basaltzuilen nl. zijn 

horizontaal geleed en daar de hoeken bovendien afgerond zijn, geeft 

dit den indruk, alsof men eene menigte hollandsche kaasjes op elkan- 

der heeft gestapeld. 

Het pad loopt door de grot heen, en aan den anderen kant er uit- 

gekomen, heeft men een prachtig gezicht op de Erbisbach, die tusschen 

het geboomte, over kolossale rotsblokken, welke met een kleed van 

zacht mos en varens bedekt zijn, in de diepte stroomt. Men heeft de 

goede gedachte gehad bij de grot eenige rustieke banken te plaatsen, 

van waar men, van de wandeling uitrustend, dit verrukkelijke na- 

tuurtafereel kan bewonderen. 

Waarschijnlijk is de lavastroom, waarvan zooeven gesproken is, uit 

een der vulkanen uit den omtrek tijdens zijne uitbarsting gevloeid, 

en de rivier heeft toen dezen lavastroom doorsneden, hetgeen moet 

geschied zijn nadat de eruptie had plaats gehad, daar men den stroom 

aan beide oevers van de rivier aantreft. 

De lava is van eene blauwachtig grijze kleur en bevat bij eene nauw- 

keurige beschouwing eene menigte kristallen van een mincraal, dat 

men olwvin heeft genoemd. Wij volgen nu ons pad, dat naar de 

diepte voert, en ons eindelijk weder brengt op den grooten straatweg , 

dien wij zooeven afkwamen, toen wij Bertrich verlieten. Wij volgen 

nu steeds de Uesbach en de omgeving wordt steeds eenzamer, de na- 

tuur steeds grootscher. Na ongeveer een half uur geloopen te hebben, 

kwamen wij aan een pad, dat over de Facherhöhe voert, zooals de 

wegwijzer ons reeds had medegedeeld. Hier betreden wij nu den eer- 

sten vulkanischen berg. 

De Facherhöhe, waarover ons steil pad heenvoert, bezit een schoo- 

nen krater, die door basaltwanden gevormd wordt, welke tegenover 

de Uesbach open zijn. Ten westen van dezen krater bevindt zich een 

tweede vulkaan, waarvan de Falckenlei een overblijfsel is. Tusschen 

de Falckenlci en de Facherhöhe ziet men een zeer breed dal, dat 

met heerlijken weidegrond bedekt is en dat men de ‘““Müllischwiese” 

noemt. Wij vervolgen alzoo onzen weg over de Facherhöhe; hij voert 

door prachtig geboomte, dat voor ons de Falckenlei verborgen houdt. 

Op den top aangekomen, zien wij de steile wanden van dien berg 

voor ons; zelfs iemand, die nooit geologie heeft hestudeerd, ziet dade- 
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lijk dat deze berg een geheel anderen vorm heeft dan de bergen, die 

hij tot nu toe heeft beschouwd. Van uit de verte zou men zeggen, dat 

hij uit een oranjegeel gesteente bestaat, doch weldra blĳkt, dat de 

gele kleur niet van het gesteente afkomstig is. De berg, waarop wij 

ons bevinden, maakt eene ronding en, den weg volgend, wandelen wij 

als het ware de Müllischwiese om, tot wij aan den voet van de 

Falckenlei gekomen zijn. 

Naar het zuidoosten bezit de Falckenlei zeer steile wanden van een 

poreus gesteente, dat de geologen onder de lavasoorten brengen en 

basaltische lava noemen. Naderbij gekomen blijkt het, dat de gele 

kleur van den berg is toe te schrijven aan kleine gele korstmossen, 

die overal op het grijze gesteente zijn vastgehecht; deze plant wordt 

door de botanici Laecanora saxicola genoemd, en draagt veel bij tot 

de verweering van het gesteente. Van deze zijde is de Falckenlei moeie- 

lijk te beklimmen, en toch is een bezoek aan den top wel aan te 

raden, daar men van dat punt een gezicht op den geheelen Eifel heeft. 

Wij doen het best een eind terug te gaan en op de plaats, waar de 

berg minder steil is, ons een weg door het lage kreupelhout te banen. 

Hebben wij z66 eindelijk de hoogte bereikt, dan voert een zeer smal 

voetpad ons langs velden naar den top van de Falckenlei. 

Van hier genieten wij een prachtig gezicht; in de diepte stroomt 

de smalle Uesbach, die hier en daar kleine watervallen vormt, en die 

aan den rechter oever door een hoogen bergrug wordt begrensd. Rich- 

ten wij ons oog verder, dan bemerken wij overal de eigenaardige ke- 

gelvormige bergen van den Hifel in een blauwen nevel gehuld; zelfs 

kan men bij zeer helder weêr de bergen om de Laachersee waarnemen. 

Bij een nadere beschouwing van den grond, waarop wij ons bevin- 

den, ziet men overal kleinere en grootere stukken van een lavaächtig 

gesteente liggen; deze stukken noemt men slakken. Dan eens zijn zij 

zeer poreus, dan weder dicht, en zij vormen zoodoende den overgang 

van lava in basalt £. Zij zijn met kracht uit den vulkaan geworpen, 

en liggen hier bij massa’s opeengestapeld. Ieder die deze plaats be- 

zoekt, kan zich een denkbeeld vormen van de vulkanische werkingen 

welke hier plaats gehad hebben. 

1 Basalt en lava zijn wat de mineralen aangaat, waaruit zij zijn samengesteld, bijna 

niet van elkander te onderscheiden. Basalt is dicht en lava poreus, en het gesteente dat 

wij overal basalt hebben genoemd, staat als het ware tusschen beide in, hetgeen de 

geologen er toe gebracht heeft hier van- “basaltische lava’ te spreken, 
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Toen wij op den top geruimen tijd van het prachtig uitzicht geno- 

ten hadden en van den vermoeienden tocht uitgerust waren, keerden 

wij langs denzelfden weg terug en kwamen tegen 5 uur te Bertrich aan. 

Wij hebben nu aan het eerste belangrijke punt van den Eifel een 

bezoek gebracht, nl. Bertrich en zijne omgeving. 

Wij overnachten in Bertrich en staan den volgenden morgen vroeg 

weder gereed, om den tocht door den Eifel te aanvaarden. 

Nadat wij Bertrich achter ons hebben liggen, volgen wij weder den 

straatweg, en slaan den weg in, dien wij gevolgd zijn om naar de 

Käsekeller te gaan; deze weg stijgt meer en meer, en is rechts 

door steile, niet zeer hooge rotsen begrensd, die grootendeels niet be- 

groeid zijn. 

Wij bevinden ons hier in een nauw dal, waardoor een kleine zijtak 

van de Erbisbach loopt. Het landschap gelijkt veel op dat wat het 

Uesbachdal te zien geeft, doch het is veel woester en vertoont veel 

meer afwisseling. Het pad loopt over den hoogen bergrug, die het 

riviertje aan den linkeroever begrenst. De oevers van de beek bestaan 

uit weidegrond, waarop hier en daar slanke populieren verrijzen. 

Steeds meer en meer stijgt de weg en als wij op den top van den 

berg zijn aangekomen, zien wij een klein dorpje voor ons liggen, 

Hontheim genaamd, dat er zeer landelijk uitziet, en waarvan de in- 

woners hoofdzakelijk van landbouw en veeteelt leven. Voorbij dit dorp 

strekt zich ten N.W. een uitgestrekt schieferplateau uit, waarop de vul- 

kanen als lage kegels gelegen zijn; zoodra hebben wij Hontheim ook 

niet achter ons of vóór ons vertoont zich eene uitgestrekte vlakte, 

die met wei- en bouwland bedekt is, en waarop hier en daar een 

vulkaan verrijst; dit alles, gevoegd bij de doodsche stilte, die er in 

den omtrek heerscht, moet den wandelaar eenigzins weemoedig stem- 

men, en ware het niet dat men overal groene velden zag, zou men 

zich op de maan wanen. 

Wenden wij onze oogen links, dan zien wij, dat het plateau is in- 

gesneden door eene rivier, de straks reeds genoemde Alf, die niet 

ver van Hontheim een tweede vulkanisch gedeelte doorstroomt; het 

is de Wartesberg. Deze berg, dien wij niet van onzen weg kunnen 

naderen, bezit een krater, die aan de noordzijde verbroken is; hij 

bestaat uit slakken, die men daar in verscheidene groeven hakt, om 

ze voor de wegen te gebruiken, die daardoor de noodige hardheid ver- 

krijgen. Laten wij dus dezen berg, die zijne zuidelijke helling naar 
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ons toe keert, links liggen, en wandelen wij verder, dan zou men 

denken, dat wij ons niet op vulkanischen grond bevonden, doch onder- 

zoeken wij nauwkeurig den bodem, waaruit de landerijen bestaan, 

dan zien wij onmiddellijk dat hij niet uit gewoon zand bestaat, doch 

samengesteld is uit zoogenaamd vulkanisch zand of vulkanische asch, 

‘t welk ook een produkt is dat bij eene eruptie wordt uitgeworpen. Bij 

de snel op elkander volgende ontwikkeling van gassen en dampen, 

die zich door de gloeiend vloeibare lava een uitweg banen, wordt deze 

laatste in zeer kleine deeltjes verdeeld, die met kracht in de hoogte 

worden geworpen; daardoor wordt een hooge kolom van zand en asch 

gevormd, die door den wind verder wordt gevoerd, en die eindelijk 

als een aschregen op de aarde nedervalt. Dit zien wij bij de tegen- 

woordig werkende vulkanen gebeuren, en heeft bij de uitgedoofde on- 

getwijfeld eveneens plaats gegrepen. 

Overal zijn hier de landerijen met zulke asch bedekt, die zeer 

vruchtbaar blijkt te zijn, wegens de groote hoeveelheid alkalizouten, 

die er in bevat zijn. Het landelijk dorp Strotschbusch, dat wij nu 

naderen, is geheel daarvan omringd en op sommige plaatsen, waar 

men dat zand voor verschillende doeleinden heeft uitgegraven, neemt 

men waar, dat het zeer dikke lagen vormt, die meestal horizontaal 

boven elkander liggen. Het landschap kan door gebrek aan geboomte 

en door den regelmatigen vorm der vulkanen die zich aan den hori- 

zont vertoonen niet schoon genoemd worden; doch wandelen wij ver- 

der den weg naar Gillenfeld op, dan zien wij plotseling aan onze 

rechterhand boomen verrijzen, die de aanwezigheid van water aan- 

kondigen; de weg stijgt hier eenigzins en rechts ziet men door hoog 

geboomte heen een groot blauw meer, waarvan wij den oever niet 

kunnen bereiken of wij moeten langs een steil voetpad den berg afdalen. 

Spoedig staan wij voor het heldere blauwe water en bevinden ons 

in een dal, dat rondom door bergen omringd is. Men weet in het 

eerst niet, wat men ziet en men vraagt zich als van zelf af, op 

welke wijze dit meer met de omringende bergen ontstaan kan zijn. 

Hetgeen wij hier voor ons hebben heeft men een ‘Maar’ genoemd. 

In het algemeen zijn Maren ketelvormige verdiepingen, die òf door 

een wal van vulkanisch zand òf door een krans omringd zijn, uit 

stukken van het gesteente bestaande, dat doorbroken is: hier devon- 

schiefer. Nooit is er lava uitgevloeid. Zij hebben een meestal ovalen 

of ronden vorm, zijn dikwijls, doch niet altijd, met water gevuld, 
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en vormen dan regelmatige meren, die somtijds toe- en afvoer van 

water bezitten. 

Over het ontstaan van deze maren heerschen nog zeer uiteenloopende 

meeningen; meestal houdt men het er voor, dat zij ontstaan zijn door 

ontploffingen van onderaardsche, sterk gespannen, gassen en dampen, 

waardoor de aardoppervlakte op die plaats gezakt is. 

Dit Maar heeft men het Pulvermaar genoemd en is een van de 

schoonste en regelmatigste van den geheelen Eifel; het heeft een bijna 

ronde gedaante, bevat zeer helder water en de steile helling is sterk 

begroeid. Het bezit geen afvoer van water, en de rand, die het om- 

geeft, is overal bewaard gebleven. De wal bestaat bijna geheel uit 

vulkanisch zand, dat met slakken, lava- en schieferstukken gemengd 

is, en dat, gedeeltelijk in lagen, gedeeltelijk geïsoleerd, grootere brok- 

ken dezer verschillende gesteenten bevat. Het duurt niet lang of wij 

bereiken, onzen weg volgend, het dorp Gillenfeld, dat aan de rivier 

de Alf in een dal gelegen is. Het verschilt niet veel van de dorpen, 

die wij reeds ontmoet hebben, doch het is grooter en bevat een pri- 

mitief logement, waar wij ons middagmaal gebruikten. De waard van 

het hôtel is zeer vriendelijk en bij een langer verblijf in den Eifel, 

is het den reiziger wel aan te bevelen in Gillenfeld te overnachten, 

dat men van Bertrich in 4 uren bereiken kan. 

Wij zijn nu op onze waudeling twee vulkanische punten uit deze 

streek doorgetrokken, en hebben het derde, nl. den Wartesberg, aan 

onze linkerhand zien liggen. Richten wij nu onze schreden naar het 

N.W. om het belangrijkste punt van den geheelen Eifel in oogen- 

schouw te nemen, nl. de omstreken van Manderscheid. 

Daar wij in Gillenfeld van onzen tocht uitgerust zijn en weer kracht 

hebben opgedaan voor het verdere gedeelte van den dag, kunnen wij 

weder met goeden moed op marsch gaan. Wij vervolgen den straat- 

weg, dien wij afgekomen zijn en komen na tien minuten loopens aan 

een kruispunt van twee wegen. 

Onze straatweg voert naar het stadje Daun, dat belangrijk is 

1°% om de drie Maren, die in hare nabijheid voorkomen en 2°. door 

de talrijke vulkanische bergen waarmede het omgeven is. Wij zullen 

echter den zandweg inslaan, die naar Manderscheid voert. In het voor- 

biĳjgaan zij gezegd, dat men in het Eifelgebergte overal wegwijzers 

vindt, waardoor het reizen zeer gemakkelijk wordt gemaakt. 

Deze weg daalt meer en meer en loopt door een prachtig bosch; 



226 EENE WANDELING DOOR DEN VULKANISCHEN EIFEL. 

het duurt niet lang of wij bevinden ons aan den rand van dit bosch 

en een heerlijk landschap vertoont zich aan ons oog. Men heeft hier 

een ver uitzicht over het Eifelgebergte, en het oog rust met genoegen 

op het meer en meer boschrijke landschap. Het belangrijkste van deze 

plaats is echter, dat zich hier twee Maren bevinden. Het grootste 

van de twee noemt men het ‘““Holzmaar” en ligt aan onze rechterhand; 

het kleinste heet het ‘“Torfmaar” en ligt aan de linkerhand. 

Het Holzmaar bezit een helderblauwen waterspiegel, het Torfmaar 

is niets dan een moeras, waarin het gras welig groeit. 

Het Holzmaar ligt weder in een ketelvormig dal, doch aan ééne 

zijde is de rand doorbroken, zoodat wij zonder te klimmen van den 

weg aan den oever kunnen komen. Slechts aan de zuidzijde is de in- 

wendige helling van den rand met boomen begroeid; aan de noordzijde 

is de bergrand verder van het Maar verwijderd en bestaat uit kale rotsen. 

Het heeft een ronden vorm en in tien minuten kan men het geheel 

rondloopen. De inwendige helling is met lavabrokken, uitgeworpen 

stukken Augiet, Veldspaat en Hoornblende (alle drie mineralen, die 

tot de groep der Silicaten behooren) bedekt. 

Hoewel het niet te betwijfelen valt, dat dit Maar op dezelfde wijze 

ontstaan is als het Pulvermaar en alle andere Maren van den Eifel, 

is dit ten opzichte van het Holzmaar voor een leek niet zoo duidelijk 

als ten opzichte van het Pulvermaar. 

Wij zetten nu onzen weg verder voort, die tot het dorp Eckfeld 

langs uitgestrekte korenvelden voert. Van het Holzmaar komen wij in 

een uur aan dit dorp, dat er zeer schilderachtig uitziet. De huizen 

staan er zonder regelmaat door elkander, en daartusschen verheffen 

zich hooge populieren; in plaats van menschen, zagen wij bijna niets 

dan koeien, die er aan gewoon schijnen te zijn zonder bewaker rond 

te dolen. Hoewel de huisjes er smerig uitzien, kan men toch zien, 

dat hier zekere welvaart heerscht; het volk bebouwt het land en be- 

kommert zich verder om niets. Overal ondervindt men gastvrijheid, 

overal is men gereed om inlichtingen te geven. Men kan zich dan ook 

gerust zonder wapen in deze eenzame streken wagen, daar men haast 

zou kunnen zeggen: zulk volk weet van geen kwaad. 

Onze weg voert van Bekfeld af door eene zeer boschrijke streek, 

en nadat wij nog het gehucht Buchholz zijn voorbijgegaan, dat wij op 

de hoogte door dicht geboomte heen kunnen zien liggen, komen wij 

eindelijk aan het smalle bergpad, dat naar Manderscheid voert, 



BENE WANDELING DOOR DEN VULKANISCHEN EIFEL. 227 

Doch alvorens dit pad in te slaan, willen wij eerst, den wegwijzer 

volgend, de Belvédère bezoeken. De Belvédère is een uitstekende rots, 

waarop men een koepel en eenige banken heeft geplaatst; deze plaats 

draagt haar naam met eere, daar het panorama, dat wij hier te zien 

krijgen, verrukkelijk schoon is. Vlak voor ons in de diepte zien wij 

Manderscheid liggen; dit dorp bestaat uit twee gedeelten. Het eene 

ligt aan de rivier de Lieser en draagt den naam van Nieder Mander- 

scheid; het tweede ligt op den berg en wordt eenvoudig Manderscheid 

genoemd. De overblijfsels van een oud Romeinsch kasteel, die zich op 

een eenzaam staanden berg verheffen, maken het landschap nog aan- 

trekkelijker. 

Achter Manderscheid kunnen wij den vulkanischen Mosenberg waar- 

nemen, waarvan wij straks nog zullen spreken. 

Wij keeren nu terug en slaan het bergpad in, dat naar Nieder- 

Manderscheid voert. Dit pad is vrij steil en onbegaanbaar, doch met 

een weinig voorzichtigheid is men dit weldra ten einde en bereikt 

men den straatweg, die ons door een zeer bouwvallig poortje het 

dorp binnenvoert; wij bevinden ons nu in een nauw dal, waar de 

Lieser doorstroomt en aan welks oever de huizen zonder regelmaat 

verspreid zijn; doch aangezien wij een nachtverblijf moeten zoeken en 

er hier geen hôtel te bespeuren is, slaan wij het bergpad in, dat 

naar Ober-Manderscheid voert. Dit laatste ligt op den berg te midden 

van weiland en korenvelden en is vrij groot; het bevat twee zeer 

primitieve hôtels en een postkantoor. 

Wij namen onzen intrek in het Hôtel Senft, dat aan het einde van 

het dorp gelegen is; hoewel het er klein en bouwvallig uitziet, is bet 

er van binnen alles even netjes, en de bewoners munten weder uit 

door hunne vriendelijkheid en voorkomendheid. 

Hetgeen een bezoek aan Manderscheid zoo aantrekkelijk maakt is on 

heerlijke ligging en de nabijheid van den belangrijksten vulkanischen 

berg van den geheelen Eifel, nl. de Mosenberg, dien wij den vol- 

genden morgen bezochten. De weg daarheen gaat langs den straatweg 

die naar Bleckhausen voert. Deze weg, die op een schieferplateau aan- 

gelegd is, dat met wei- en bouwland bedekt is, verlaten wij spoedig 

om een pad links in te slaan, dat ons met vele kronkelingen in het 

schoone dal der kleine Kyll, een zijriviertje van de Lieser, brengt. Aan 

beide zijden zijn wij door hooge met dicht geboomte begroeide bergen 

ingesloten, en wij bevinden ons weder in een volslagen eenzaam oord 
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Hier en daar vormt de rivier kleine watervallen en slechts het ruischen 

van het water verbreekt de stilte. De botanist kan hier zijn hart op- 

halen, daar de rotsen als bezaaid zijn met de schoonste bloemen. 

Niet ver van hier stort zich een klein riviertje in de kleine Kyll 

uit, de Meerbach genaamd. Op die plaats deelt de weg zich ook in 

tweeën; wij volgen het pad, dat langs de Meerbach loopt. 

De rotsen bestaan nog overal uit Devonschiefer, waarin het riviertje 

zich eene bedding heeft ingesneden. Spoedig bevinden wij ons in eene 

ruimte, die wij, als het gebergte waardoor. wij overal omringd zijn, 

door vulkanische produkten gevormd ware, zeker voor een krater 

zouden houden. De bergen bestaan echter overal uit schiefer; voor een 

gedeelte bevindt zich hierin een Maar, het Meerfelder Maar genoemd, 

aan welks noordzijde men uitgebreide lagen van vulkanisch zand aan- 

treft. Ook van dit Maar laat zich de vorming op de volgende wijze 

verklaren. 

Toen de kraters van den Mosenberg ontstonden, werden er in hunne 

nabijheid onder de oppervlakte der aarde ledige rnimten gevormd ; 

door aanhoudende gas- en dampontwikkeling zonk de daarboven ge- 

legen aardkorst, terwijl daarbij eene kleine uitbarsting van zand en 

grootere vulkanische produkten plaats vond. 

Wij vervolgen onzen weg en zijn spoedig aan het dorp Meerfeld 

dat aan de noordzijde van het Maar gelegen is. Het verschilt weder 

niet veel van de overige dorpen van den Eifel en wordt uitsluitend 

door een landbouwend volk bewoond. 

Spoedig hebben wij Meerfeld achter ons liggen, en in plaats van 

den grooten weg te volgen, beklimmen wij met veel moeite den berg, 

die ons het gezicht op den Mosenberg belette. Op den top aangekomen, 

zien wij vlak voor ons het dorp Bettenfeld, dat aan den voet van den 

Mosenberg gelegen is. Wij volgen van dit dorp den grooten grintweg 

en kupnen nu den belangrijksten berg van den geheelen Eifel beklim- 

men. Hij heeft een kegelvorm en is met gras bedekt. De helling is 

niet steil en zonder veel moeite is de top te bereiken; door het gras 

steken allerlei onregelmatige stukken van een poreus gesteente heen, 

dat weder tot de lavasoorten moet worden gebracht en overal liggen 

grootere brokken daarvan over den berg verspreid. Op den top geko- 

men genieten wij een eigenaardig schouwspel; wij zien nl. dat de berg 

een volkomen ronden krater bezit, waarvan de inwendige helling vrij 

steil is en weder uit slakken bestaat, die allerlei grillige vormen 
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vertoonen. De bodem van den krater is met een klein meer bedekt. 

Daalt men in den krater af en onderzoekt men de steenen, die overal 

verspreid liggen, dan kan men zich een goed denkbeeld vormen van 

de werkingen, die hier hebken plaats gehad; stukken lava, die in een 

gloeiend vloeibaren toestand uit den krater werden geworpeu, kregen 

daardoor een gedraaiden vorm; brokken van het omringende gesteente 

(Devonschiefer) werden medegenomen en door de hitte verglaasd ; in een 

woord, er valt niet te twijfelen aan de groote hitte die hier ontwik- 

keld werd. Behalve dezen krater bestaat de Mosenberg nog uit twee 

andere, die evenwel niet zoo duidelijk zijn waar te nemen; de zuide- 

lijkste, die aan de. andere zijde van den weg is gelegen, is op vele 

plaatsen afgebroken, zoodat men den kratervorm niet zoo schoon kan 

waarnemen; uit dezen krater vloeide een lavastroom, die zich ver 

zuidwaarts uitbreidde en die in zijn loop gestuit werd door een berg- 

rug, welke weder uit Devonschiefer bestaat. 

De Mosenberg maakt uit de verte gezien een somberen indruk, en 

hoewel hij met zijne omgeving ver van de overige vulkanische punten 

in den Eifel verwijderd is en niet in de lijn valt, die men van Bertrich 

uit naar het N.-0. trekken kan, hebben hier met des te meer kracht 

de onderaardsche elementen gewoed. 

Wij vervolgen nu den weg, dien wij van Betterfeld gekomen zijn 

en bereiken na een goed uur weder Manderscheid. 

Om van Manderscheid het Hifelgebergte weder uit te komen, kan 

men óf over Daun naar Gerolstein gaan, waarbij men dan tegelijk de 

vulkanische omstreken van het eerste plaatsje in oogenschouw kan 

nemen, óf naar Kyllburg gaan, dat ten N.-W. van Manderscheid ligt. 

De weg naar Kyllburg loopt door een prachtige bergstreek en het is 

het best om die per diligence afteleggen, daar men dan op zijn gemek 

kan genieten. 

Na vier uren in de ouderwetsche diligence te hebben doorgebracht, 

komt men te Kyllburg aan, dat aan de Kyll gelegen is; men ziet hier 

dat de rotsen uit bonten zandsteen bestaan, die daar overal uitgehou- 

wen wordt, om tot molensteenen verwerkt te worden. 

Kyllburg is amphitheatersgewijs op eene hoogte gebouwd en ligt aan 

de spoorbaan die van Keulen naar Trier gaat. 

Onze wandeling is hier ten einde. Den lezer, die geduld genoeg heeft 

gehad haar in verbeelding met ons mede te maken, zal het zeker niet 

berouwen, indien hij onze gebrekkige beschrijving aan de werkelijkheid 
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toetst. De beschreven tocht vordert slechts weinige dagen en weinig 

geld; er valt veel schoons te zien en voor hem, die weet op te 

merken, is het niet moeielijk om met de aanwijzingen, hem in deze 

regelen gegeven, een blik te slaan op een belangrijk plekje gronds, 

waar duizende jaren geleden geweldige natuurkrachten zich geopenbaard 

hebben, welke aan die landstreek het karakter hebben gegeven, dat nog 

heden ten dage zoo duidelijk te herkennen is. 



SALLAND. 
DOOR 

F. W. VAN EEDEN. 

Keine Phantasie ist so erhaben, so wahrhaft poëtisch als die 

wirkliche nackte Natur. 

MOHR, Geschichte der Erde. 

Hen kale zandwoestijn ligt achter ons. Tusschen de kolossale ijzeren 

tralies van de ratelende en dreunende IJsselbrug zien wij omlaag als 

in een liefelijk dal, een blaauwen stroom met vriendelijke groene oevers. 

De oude riĳks- en hansé-stad Zwolle ligt voor ons. ’tIs als zijn 

we in een ander land, onder een ander volk. Nog altijd zweeft hier 

eene herinnering aan de Saliërs, den beroemden Frankischen stam, 
die zijn ridderlijken en hoffelijken aard aan het Fransche volk heeft 
nagelaten, en die op zijn geheimzinnigen togt naar het Zuiden, onder 

de bescherming van JULIANUS, een wijl in Nederland heeft vertoefd. 

Salland heette dit gebied, het westelijk deel van het tegenwoordige 

Overijssel, van Zwolle tot digt bij Deventer, waar de gouw Hama- 
land begon. 

De natuur verschilt hier zeer van de Veluwsche aan den linker IJssel- 

zoom. Ginds kale zandige heide en grintheuvels, hier vette, grazige klei- 

grond, hier en daar door begroeide zandhoogten afgewisseld. 

Ook de plantengroei verschilt van die der Veluwe en draagt tevens 
een ander karakter dan in de westelijke provinciën. 

Onze historieschrijvers uit den renaissance-tijd leidden den naam 

Zwolle af van de vette weiden, waarin de koebeesten zwollen. ’t Was 
hetzelfde geslacht dat uit beleefdheid den naam Maarsseveen van Mars 

15 
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en Venus afleidde, Haarlem van Heer Lem, en Medemblik van Medea ! 

Zuidwaarts van Zwolle ligt de straatwez naar Almelo, in ’t begin 

een breede lange laan door statige beuken beschaduwd, schilderachtig 

vooral als in de donkere verte een huifkar of een koppel roodbonte 

koeijen aankomt. 

Spoedig zien wij in den graszoom langs den weg overal de vrien- 

delijke lichtroode bloemen van een wilden anjelier (Dianthus deltoïdes), 

die langs den linker-IJsseloever niet voorkomt. In Salland is hij alge- 

meen, ook in oostelijk Groningen en Drenthe zag ik hem; maar in het 

westen van ons land ontbreekt hij. Alleen enkele planten zijn op de 

duinen bij ’s Gravenhage en Wassenaar gevonden. Op de Duitsche ge- 

bergten komt hij met den schooneren karthuizer-anjelier overal voor. Ver- 

der strekt zich zijn gebied uit over midden- en Zuid-Europa, tot 

Sicilië en Spanje, maar zeldzamer in het Westen. In Engeland 

is hij nog inheemsch, maar in Ierland ontbreekt bij. Ook in het Oosten 

is zijn gebied begrensd, want reeds in Turkije en Griekenland wordt 

hij niet meer gevonden. 

Deze anjelier is dus een echt Europesche plant. De natuurwet vol- 

gens welke zich bepaalde plantenvormen in een bepaald gebied hebben 

ontwikkeld, is nog zeer onvolkomen bekend. Eerst eene juiste kennis | 

van de flora’s van alle streken der aarde zal haar aan het licht bren- 

gen. Bodem en luchtsgestel zijn hierbij van grooten invloed geweest, 

maar nooit is nog ontdekt dat de natuur in twee verschillende stre- 

ken volkomen dezelfde soort heeft voortgebragt. 

Dianthus beteekent, “godenbloem’’. Onze kleine wilde anjelier heeft 

geen geur. Zijn broeder, de Dianthus Caryophyllus is de meest bevoor- 

regte van zijn geslacht. — Er zijn weinig geuren zoo paradijs-achtig 

als de anjer-geur. 

Bij het rood van den anmjelier zien we het blaauw van onze oude 

vriendin de Campanula rotundifolia en de hoog gele trossen en fijn in- 

gesneden donkergroene bladen van de Rijnvaar (Tanacetum vulgare). 

In de lage, dikwijls overstroomde weilanden naar den IJsselkant 

bloeijen in het voorjaar menigten van kievitsbloemen (Hritillaria Melea- 

gris), een bolgewas met hangende paars-gevlekte bloemen, die aan om- 

gekeerde tulpen herinneren. — Die plant is hier vreemdeling, en eerst 

voor 300 jaren in Europa bekend geworden. — Onder keizer MAXIMI- 

LIAAN, omstreeks 1576, werden vele schoone bolgewassen uit Konstanti- 

nopel in Weenen ingevoerd en van daar in de tuinen der edelen ver- 
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spreid. Onder deze was onze kievits-bloem en ook hare trotsche zuster , 

de Keizerskroon (Fritillaria imperialis). Beide stammen uit Azië en 

waren geliefde sierplanten in de tuinen van het serail. — Thans komt 

de kievits-bloem verwilderd voor in geheel Frankrijk, in Engeland, 

in Nederland op enkele plaatsen in groot aantal, zooals hier en bij 

Baambrugge, Oegstgeest, Zwijndrecht en Hoogeveen. — In Duitsch- 

land is zij echter schaarsch, in Pommeren en Pruissen in ’t geheel niet 

en ook in Ierland en Italië niet aanwezig. De kievits-bloem heeft dus 

een gansch ander gebied dan de wilde anjelier. — Hare zeer ongelijke 

verspreiding in Europa wijst reeds op vreemden oorsprong. De Kau- 

kasus is haar vaderland; — hare trotsche zuster de Keizerskroon is 

verder oostelijk, van den Himalaya geboortig. Het geheele geslacht 

Fritillaria is over Azië en Europa verspreid; op vochtige koele berg- 

vlakten en grezige hellingen is zijn gebied. 

Wij zijn nu onder het lommer van Boschwijk, de oude buitenplaats 

van RHIJNVIS FEITH. Het eenvoudige woonhuis tusschen prachtig hoog 

geboomte is, evenals de plaats zelve, weinig veranderd. Digt bij het 

huis staat een wilg van 4.63 meter stamomvang; ook vele oude bosch- 

en hofplanten groeïĳĳen daar in ’t wild of verwilderd, 

Boschwijk vertegenwoordigt een type van buitenplaatsen, zooals hier 

kort na het verval van den le Nôtre-stijl in het begin dezer eeuw nog alge- 

meen waren, een overgang van het regtlijnig‘in het natuurlijk stelsel. 

Geheel anders is Sorghvliet bij 's Gravenhage. De regte, dijkachtig 

opgehoogde lanen vormen daar een vierkante natuur; door de groene 

loofgangen zien we op eeuwenoude muren met leiboomen en poortjes. 

Alles onderworpen aan een oppermagtig stelsel, aan een volkomen 

zekere wereldbeschouwing. 

Op Boschwijk begint de natuur hare regten te doen gelden — en 

ontluikt reeds de eerste kiem der vrije gedachte. 

Zoo was het ook in een andere kunst, in de poëzie... Cars was als 

godsdienstig en wereldsch dichter volkomen zeker van zijn zaak; hij 

had zijn vast systeem van leven en sterven, van hemel en aarde; hij 

was een geheel man, volmaakt binnen een zuiver omschreven kring, 

gelijk de geheele stijl der 17de eeuw. 

De wereld van rriru is nog niet geheel aan dien kring ontworsteld, 

maar reeds bezield door wijsgeeriger geest en in het romantische reik- 

halzende naar de vrije gedachte, die alleen door ernstige studie van 

natuur en menschheid kan worden verkregen, 
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Het schoonste sieraad van Boschwijk is een groote bloemtuin, door 

de oranjerie en het bosch voor de noorden- en oostenwinden beschut, 

vriendelijk en zonnig — niet met een moderne bonte, karakterlooze 

plantenmozaiek overladen, maar met een rijke verzameling overblijvende 

planten, zoo rijk als ik ze ergens hier te lande zag. 

Die overblijvende planten waren voorheen onmisbaar in alle deftige 

tuinen en boeiden niet alleen het oog, maar ook het verstand. Zij 

speelden hare rol in de ouderwetsche tuintjes, wier zonnig en gezel- 

lig beeld nooit verdwijnen zal uit de herinnering onzer eerste jeugd. 

In die tuintjes waren de bloembedden symmetrisch gevormd evenals 

thans, maar de planten zelve werden toen niet gedwongen, in digte 

massa’s opeen regelmatige figuren te vormen. Tedere plant stond afzon- 

derlijk of in een kleine groep. De blaauwe Monnikskap, de karmozijn- 

roode Leeuwenbek, de witte en roode Vingerhoed, de rooskleurige en 

blaauwe Akeleijen, de kostelijke Gras-anjers, de nooit overtroffen Provin- 

cieroos, de witte Lelie, de Keizerskroon, de Tulp, de Ridderspoor, de 

Goudsbloem, — elk stond op hare plaats; elke plant kon men in haar 

geheel bewonderen. Het kruid was niet aan de bloem , noch de bloem 

aan het blad opgeofferd. 

Ook geneeskrachtige en aromatische planten en toekruiden voor de 

keuken groeiden in die tuinen en herinnerden aan de heilzame wetten 

van KAREL DEN GROOTE. De Venkel, de Wijnruit, de Salie, de Lavendel, 

de Kamille, allen hadden hare plaats en hare waarde voor het mensche- 

lijk leven. In zulk een tuin laat SHAKESPPARE zijn Polixenes en Perdita 

dwalen in diepzinnige gesprekken over de bloemen ; — in zulk een tuin 

wandelden VONDEL en TESSELSCHADE en zong CATS zijn Hofgedachten. 

En wilt ge zulk een tuin zien, geheel overeenkomstig onze meer- 

dere beschaving en den verbazenden vooruitgang der wetenschap, — ga 

dan naar Kew-Gardens bij Londen. Daar is de ware persoonlijkheid 

der planten gelukkig nog niet opgeofferd aan de socialistische taarto- 

pan-manie, die dochter van het fabriekwezen, dat allen geest doodt 

en den mensch maakt tot een hulp-werktuig! Nederland kon ook zulke 

tuinen hebben, als zijn botanisten Indië beter hadden gewaardeerd, 

Aan de overzijde van den weg ligt een onafgesloten gedeelte der 

plaats met digt belommerde heuveltjes en een oud steenen priëel met 

een breede bank — de geliefkoosde plaats van den zoetvloeijenden 

RHIJNVIS. 

Ondankbaar beroep, dichter te zijn vooreen klein volk ! — De schuld 
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ligt niet bĳ de dichters, maar bij de staatsmannen. Hadden deze niet 

uit kleingeestige jaloezie onze grootste veldheeren, MAURITS en WIL- 

LEM II den voet dwars gezet, wij zouden thans tienmaal grooter zijn, 

tot zegen voor Europa. 

Een kleine sloot langs den weg is bedekt met de hooggele bloemen 

van het Blaaskruid (Utricularta vulgaris). Deze plant heeft een sprekend 

karakter. Hare bladen hebben den vorm van zeer fijn verdeelde wortel- 

vezels, in het water drijvend en gesteund door blaasjes, die in de 

bladhoeken of op de geledingen gegroeid zijn. Onder het vergrootglas 

zien die blaasjes ‘glasachtig blaauw. Uit deze wortelachtige bladen 

rijzen de kale gladde bloemstelen hoog boven het water en dragen 

aan hun top groote hooggele helmvormige bloemen met kleine roode 

vlekjes geteekend. 

De type van dit geslacht staat op zichzelf. De andere waterplanten 

wortelen in den bodem der sloot of drijven met de wortels op het water. 

Zij drijft op haar teere fijn verdeelde bladen, door de blaasjes gesteund. 

Die blaasjes hebben een zonderlinge eigenschap. Aan eene zijde be- 

vindt zich een opening, waardoor kleine waterdieren naar binnen ko- 

men en gevangen worden, daar een alleen naar binnen opengaande klep 

den uitgang belet. De blaasjes werken dus als vallen; dikwijls vindt 

men daarin diertjes, die door het vocht, dat de blaasjes van binnen 

afscheiden, allengs worden verteerd. 

Een dieren-etende plant dus, en door DARWIN in zijn Znsectivorous 

Plants voortreffelijk beschreven. 

Heeft de Utricularia bepaald die diertjes noodig als voedsel? — Dit 

is nog niet bewezen, evenmin als van de andere zoogenaamde vleesch- 

etende planten. — Er zijn echter in Brazilië Utricularia's die op boomen 

groeien en bij welke de blaasjes alleen dienen als bewaarplaatsen, die 

de plant in drooge tijden van water voorzien. 

Het geslacht Utricularia is over het geheele vasteland der aarde, met 

uitzondering der poollanden, verspreid. Niet minder dan 131 soorten 

zijn tot heden beschreven; allen dragen meer of minder hetzelfde karak- 

ter. Kosmopolieten zijn zeer zeldzaam onder de hooger ontwikkelde plan- 

ten, kosmopolitische geslachten hebben een groote beteekenis voor de 

plantengeographie. De Utricularia’s, hoewel grootendeels waterplanten, 

verspreiden zich niet gemakkelijk en moeten dus, waar zij voorkomen, 

inheemsch zijn. In haar wezen ligt iets gebrekkigs, iets halfs, evenals 

bij de Marentakken, de Orobanche, het Warkruid en de Monotropa., 
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Hare bloemen gelijken veel op die van zeer ontwikkelde plantenvormen. 

Hare familie, de Lentibularineeën, staat met nog een paar kleine groepen 

tusschen de magtige Ericaceeën en Primulaceeën. — Dergelijke groepjes, 

zoo geheel op zichzelve staande en toch zoo algemeen vertegenwoordigd, 

geven den vriend der natuur veel te denken. 

Wij verlaten Boschwijk en slaan een zijweg in naar Dalfsen. Deze 

weg loopt door een zeer boschrijke streek. Hier liggen de landhuizen 

de Horte en Mataram, beiden gesticht in een tijd, toen onze oude ge- 

slachten nog niet ontzenuwd werden in de Utricularia-blaasjes, die wij 

groote steden noemen. De Horte draagt haar naam naar eene plant 

‘die ook Ratelen genoemd wordt (Rhinanthus mayor), een zeer lastig 

onkruid, dat echter door vlijtige cultuur wordt verdreven. Bij de oude 

Skandinaviërs heette het Loke’'s-beurs en Loke'’s-haver. De groote vlie- 

zige vruchten maken door de zaden een rammelend geluid. Vandaar 

de Friesche naam van Rinkelbellen. Deze plant is het kenmerk van 

verwaarloosde akkers. Hier vond ik haar echter niet. De naam van 

de plaats is dus niet eigenaardig; misschien is de plant hier voorheen 

talrijk geweest. 

Het bosch bestaat voornamelijk uit eiken, lijsterbessen, klaterpopels 

en kurk-iepen; de geoorde wilg (Salix aurita), een lage heester met 

kleine rimpelige blaadjes is hier zeer talrijk. 

In het gras langs de voetpaden groeit, behalve de wilde anjelier, een 

hooge lichtblaauwe Campanula, die wegens haar sterk voortwoekeren- 

den wortel een lastig onkruid kan worden en hier en daar “duivelsch 

naaigaren’’ heet. Deze plant (C. rapunculoïdes) is hier algemeen, maar 

elders in ons land minder verspreid. Zij schijnt met graangewassen uit 

oostelijk Europa hierheen te zijn gekomen, want het meest vindt men 

haar op of bij bouwlanden. Dit is altijd eeu bewijs van vreemden oor- 

sprong en geldt ook voor de klaprozen, korenbloemen, den Bolderik, 

den Venusspiegel en de Riddersporen. 

De flora draagt hier het kenmerk dat aan lage vochtige landen eigen 

is, doch wijkt door de Dianthus en Campanula bepaald van de Holland- 

sche vlakten af. Daarentegen is in Holland de roode koekoeksbloem (Zych- 

nis diurna) veel algemeener dan hier, terwijl aan de Geldersche en Gooi- 

sche bosschen het gele Zwartkoren (Melampyrum pratense) eigen is. 

De Dianthus stamt van de Duitsche bergen; het zwartkoren is een 

dochter van het schrale heidezand, de koekoeksbloem groeit het rijkst 

in de bosschen op moerassigen veengrond. 
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Diep in het bosch verscholen en van den weg niet zigtbaar, ligt het 

huis met den vriendelijken moes- en bloemtuin er voor en aan de achter- 

zijde een wijd uitzigt over weilanden op de begroeide hoogere zand- 

gronden van Lenthe en Hohenhorst. Dit huis was, dank zij zijn gast- 

vrije bewoners, eenige zomerdagen mijn botanisch station, van waar 

ik den omtrek doorwandelde. — Daar kon ik ’s morgens vroeg in den 

bloemtuin dwalen en ’savonds het vee in de verre weiden zien rusten; 

daar had ik zelfs een laboratorium, waar mijn gevonden planten als 

een heiligdom bleven gespaard voor stoffende en vegende dienstboden; 

daar had ik vrienden, die ook hunne vreugde vonden in de natuur en 

met mij medewerkten. ’t Is een vreemd gevoel als we van den walm 

en het rumoer eener Haarlemsche kermis op eens worden verplaatst 

in zulk een plegtige stilte, waar alleen het spoorfluitje zeer in de verte 

de eenige wanklank is! Maar vele menschen zijn niet vatbaar voor dit 

genot. Zij zouden zich buiten doodelijk vervelen. Zij gaan naar Tyrol 

of naar den Hartz; nu ja, liever nog naar Wiesbaden of Ostende — 

maar in Overijssel... …. 

Ongeveer een kwartier oostwaarts van de Hent, op meer zandigen, 

heuvelachtigen bodem, ligt een uitgestrekt boschrijk park, met vijvers 

en weiden, hooge boomen en zonnige heuvels met eikenboschjes. De 

naam Mataram op de zware steenen beeren van het altijd openstaand 

ijzeren hek, herinnert ons aan het groote Javaansche rijk, het laatste 

overblijfsel van Java’s oude heerlijkheid en van de magt der Oostin- 

dische Compagnie, | 

Een breede zonnige laan brengt ons voor het verlaten huis, een groot 

kasteelachtig gobouw in den stijl der vorige eeuw. Het is geheel ge- 

sloten en aan alle kanten in verval. De kozijnen zijn nagenoeg verveloos 

met gekronkelde bärsten, de zwarte luiken kromgetrokken door de 

brandende zon; het gras schiet overal op tusschen de steenen van het 

bordes, de zitbanken voor den hoofdingang zijn schier uiteengevallen. 

Te midden van de groene natuur en bij de heldere middagzon is dat ver- 

laten huis een somber beeld van den dood. Een bouwval kan ons aan- 

genaam stemmen, want zijn verleden is te lang voorbij; hij is reeds 

in ’tlandschap overgegaan als een natuurbeeld;— een vervallen maar 

nog niet onbewoonbaar huis wekt huivering als een lijk boven aarde. 

De boschflora is hier goed vertegenwoordigd. De wilde tulp groeit 

hier in het voorjaar; de gele Balsamine is aan de slootkanten vrij 

talrijk; de Bottelroos, het Robbertskruid, het Lelietje der dalen en 
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zeldzamer het Vingerhoedskruid spreken van eene natuur, die hier 

reeds voor-eeuwen inheemsch is. 

In de plaats liet een uitgestrekt weiland door beschaduwde gras- 

lanen omringd. Het vee is hier meest roodbont. Gewoonlijk ziet men 

bij de vetweiders een geheel losloopenden stier, die als oppermagtig 

gebieder aan de kudde een sociaal karakter geeft. Zulke kudden ziet 

men overal in de weilanden van Salland, en voor den vreemdeling 

_ schijnt het doorwandelen van zulke landen een waagstuk; want naauwe- 

lijks wordt de stier u gewaar of hij steekt den woesten, dwarsgehoorn- 

den kop omhoog en komt met kort afgebroken gebrul langzaam op 

u aan, gevolgd door zijn gehoorzamen harem. Wee u zoo gij dan een 

hond bij u hebt, die niet aan het vee gewend is. De boeren zelve zijn — 

hier dikwijls niet op hun gemak. 

Het Sallandsch ras is levendiger, bewegeliĳjker en verstandiger dan 

de grazende vleeschklompen in Holland en Friesland. 

Achter Mataram loopt een beschaduwde zandweg tusschen welige 

braamstruiken, die in den nazomer gebogen zijn door de zware tros- 

sen van hunne glinsterend zwarte vruchten. Die weg leidt ons tusschen 

de lage weilanden naar hoogere zandgronden. Bij den Berg en Aalshorst 

zijn die gronden heuvelachtig en gelijken op duinen. 

Den Berg is een kasteel in den stijl der 17de eeuw, door een gracht 

omringd. Ter wederzijde liggen de stallen en bijgebouwen, en een breede 

oprit leidt over een brug naar den breeden hardsteenen trap voor den 

hoofdingang. Zulke gebouwen wekken ontzag en verhoogen de waarde 

van de gezelligheid door zekeren historischen ernst. 

Op den Berg is het eikenhout veel gemengd met de Voelbessen 

(Rhamnus Frangula) met hare veelkleurige vruchtjes, de lijsterbes (hier 

Kwekkebessen), beiden eigen aan hooge zandgronden. Langs de slooten 

groeit de Rwmer obtusifolius (hier Riddertronk), de Ritklaver (Lotus 

uliginosus), de Padderusch (Juncus bufonius}) en de Lythrum Salicaria 

(bier Paardestaart). Rondom den Berg in de lage weilanden groeijen 

talrijke Orchideeën, vooral de Platanthera bifolia met hare welriekende 

witte bloemen en de donker violette Orchis Morio. 

Bij Aalshorst wordt het landschap woester en eenzamer. Hooge, op 

vrij grooten afstand van elkander staande dennen laten de rooskleurige 

heide vrij in het zonlicht schitteren. De gele brem, het hooge stroo- 

achtige buntgras (Molinia) en het bruine haarmos (Polytrichum) geven 

afwisseling. 
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In een lager gedeelte van het bosch zijn de elzen zeer talrijk en 

groeijen, langs de randen van een beek, kolossale exemplaren van het 

prachtige koningsvaren (Osmunda regalis), merkwaardig door de afzon- 

derlijk bijeengeplaatste donkerbruine kiemhoopjes, die op hooge stelen 

boven het loof uitsteken. Ook het varenwijfje en het grachtvaren zijn 

bier talrijk en de fijn verdeelde bladen van de Zhysselinum palustre han- 

gen sierlijk boven het water. Overal op de paden groenen de rijk- 

bloeijende bosjes van den Juncus tenuis, en de slootkant draagt het 

wit borduursel der in kransjes rondom de stengels groeïĳende bloe- 

men van den Wolfspoot (Zycopus europaeus). Deze plant heet in Duitseh- 

land Zigeunerkraut, omdat zij cene kleurstof levert, waarmede de Zigeu- 

ners de gestolen kinderen bruin verfden. 

Het zand bevat hier veel iĳjzeroer, een mineraal, waaraan het oos- 

telijk gedeelte der provincie zeer rijk is. Dikwijls ziet men het als 

groote bruine klompen op de oppervlakte. Tallooze generaties van plan- 

ten hebben dit ĳzer als ’*t ware uit de diepte getrokken en in den 

bodem gebragt. 

Midden in de heide, in een eenzame stille streek, ligt de Lemeler- 

berg, een heuvelrug van geringe breedte, maar ongeveer een uur gaans 

lengte, die even als de Lochemsche berg niet met naburige heuvels 

zamenhangt. In de verte schijnt die heuvel zeer hoog en van donkere 

kleur. Zijn hoogte bedraagt ongeveer 200 voet. 

De plantengroei is hier schraal. Alleen jeneverstruiken en eiken-op- 

slag. Uit den heuvel ontspringen bronnen, doch in den drassen bodem 

vond ik slechts een klein, armoedig plantje, de Peplis Portula, ver- 

want aan de porselein. 

De heuvel bestaat uit grint met groote, hier en daar kolossale keijen 

doormengd, het diluvium, den voormaligen bodem eener zee, die de West- 

faalsche bergen bespoelde en waarop eenmaal door van het Noorden 

aandrijvende ijsvelden de granietbrokken der Scandinavische gebergten 

zijn afgezet. 

De bodem is zwart met glinsterend witte kiezelsteentjes. Hier en 

daar diepe kuilen, overblijfsels van oude leemgroeven, waaraan de berg 

zijn naam te danken heeft. 

Hier staan wij in het midden van Overijssel, op de grenzen van 

Salland en Twenthe. Het vergezigt is zeer ruim, maar weinig afge- 

wisseld. Overal een onafzienbare vlakte, met heide en bouwland. Zeer 
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ver de Duitsche bergen; digt bij, achter groene weiden, het kleine riviertje 

de Regge, met lage knotwilgen, hier en daar een armoedig huisje, eenige 

kerktorens aan den horizont, maar anders niets dat den mensch her- 

innert. 

In zulk een wijde, opene, weinig sprekende omgeving wendt men als 

van zelf den blik naar het luchtruim en wordt meer en meer vertrouwe- 

lijk met de hemelverschijnselen. De sterrengroepen, de zon en de maan, 

de wolken, verkrijgen meer invloed op onze wereldbeschouwing. De 

eenvoudige maar nadenkende natuurmensch vormt zich allengs voor- 

stellingen, levende beelden, en te gelijk vormt hj zijn taal. Het beeld 

wordt naam en ontvangt daardoor een zekere persoonlijkheid. Zoo ont- 

staat te gelijk met de taal de natuurgodsdienst. 

Langs den linker Vecht-oever, bij Vilsteren, tusschen Dalfsen en 

Ommen, ligt een groep zandige heuvels, zeer afwisselend hoog en laag 

en met een digt bosch begroeid. Zware oude berken en dennen hebben 

hier de overhand. De zilverwitte stammen en het fijne loof der ber- 

ken bezielen het ernstige graauwachtige dennengroen en beschaduwen 

een zandig pad tusschen kleine met jeneverstruiken, boschbessen en 

vossebessen begroeide duinen. Sommige dier duinen hebben een ronden 

vorm als grafheuvels. Hier en daar ziet men dassenholen en hommel- 

nesten tusschen de kronkelende dikke wortels. Er heerschte een groote 

stilte. Vogels hoorde ik niet. Waren deze hoogten geen zandduinen, 

dan zou men meenen te wandelen in een eeuwenoud Germaansch dooden- 

veld en in elken ronden heuvel naar grafurnen willen zoeken. 

Hoe deze duinen zijn ontstaan, is nog niet uitgemaakt. STARING schrijft 

ze toe aan de werking van voormalige meeren enleidt ook den Agnie- 

tenberg, den Spoolderberg bij Zwolle en de zandheuvels bij Kampen van 

die oorzaak af. Mij schijnt het alsof de invloed van eene zee hier werk- 

zaam is geweest. De duinen van Vilsteren en bij Zwolle schijnen mij 

van denzelfden oorsprong als die langs den regter IJsseloever bij Ter 

Borgh, bij Keppel en de begroeide duinen bij Harderwijk. Zij zijn veel 

vruchtbaarder dan de stuifduinen in de heiden en hebben veel overeen- 

komst met de Hollandsche binnenduinen. 

Hier voná ik aan doode dennentakjes en groene bladmossen een zeld- 

zame zwam, in den vorm van glimmende oranjeroode knopjes van uiter- 

lijk eenigzins gelijk aan violenzaadjes. Deze zwam (Leocarpus fragilis) 
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ontwikkelt zich niet uit zwamdraden (Mycelium) gelijk de overige afdee- 

lingen der zwammen, maar uit een gele slijmachtige zelfstandigheid. In 

de slijmzwammen (Myzomgycetes) , waartoe zij behoort, zien wij een slip van 

den digten sluijer opgeheven, die voor ons vragend oog de geheime werk- 

plaats der natuur bedekt. Bij sommigenen ontwikkelen zich uit de kiem- 

cellen weeke doorschijnende ligechaampjes, die zich als diertjes bewe- 

gen, ten laatste allen naar een zelfde middenpunt kruipen, en daar met 

elkaar tot een rond ligchaam ineenwassen, dat eindelijk als gesteelde 

vrucht te voorschijn treedt en op zijne beurt kiemcellen voortbrengt. 

Wij hebben hier de ontwikkeling van een vorm uit de vormelooze 

massa, en die ontwikkeling is het groote doel des levens. 

Elke volwassene plant is de voleinding van een geheimzinnig streven 

der Natuur. Dat streven uit zich in een voortdurende wording. De 

vormen daaruit geboren, hebben slechts eene betrekkelijke waarde in 

verband met de algemeene ontwikkeling, maar blijven niettemin de 

schakels die den magtigen keten zamenstellen, de karakters, waaruit wij 

den aard van het streven pogen te ontcijferen. De eenvoudigste zwam ver- 

tegenwoordigt dus even goed een eeuwig type als de grootste woudboom. 

De vormen zijn als ’t ware de gedachten der Natuur. In die vor- 

men gevoelen wij allen, meer of minder, een zeker welbehagen, en 

daarop berust ons gevoel voor het Schoone, dat zich het krachtigst 

uit als onze geest in zuivere aanschouwing opgaat. 

Wel tracht de wetenschap den oorsprong der vormen na te gaan 

door de waarneming der levensverschijnselen en van de wijziging daarop 

door uitwendige invloeden te weeg gebragt. Zij toont duizende vormen 

nevens elkander aan en vermoedt dat die zich, van de eenvoudigste 

wezens opklimmende, uit elkander ontwikkeld hebben , maar tot de onuit- 

puttelijke bron, waaruit al die zelfstandige beelden zijn voortgevloeid, 

die wij plantenkarakters of typen noemen, is zij nog niet doorgedrongen. 

Gelijk bij den kunstenaar in de fantazie zich onbewust het beeld 

vormt dat in zijn schepping zal leven, zoo ontstaan de typen, de 

karakters der planten uit een onbewuste, of ten minste voor ons onbe- 

grijpelijke werking. Daarom kan de meest volhardende waarneming van 

het leven der plant, gewapend met het mikroskoop, wel eene onop- 

houdelijke verandering van stof zien onder velerlei invloeden, — maar 

eerst uit den voltooiden vorm der plant ziet zij het eigenlijke doel 

dier verandering, de gedachte der Natuur, die tot daad is geworden. 

Daarom is de waardering der plantenkarakters een schoon doel 
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der botanische wetenschap. De studie van het leven leidt tot de kennis 

der natuurkrachten, maar wat die krachten bezielde, spreekt het dui- 

delijkst uit de vormen. 

Houden we dit in het oog als de waarheid der waarheden, dan 

begrijpen we waarom we een bloem sehoon vinden, — dan erkennen wij 

eenigszins den grond van ons genot in het Schoone — en is het Schoone 

werkelijk een hemelsche verschijning. 

Langs het bosch is eene breede donkere laan, van het digte hout 

gescheiden door een begroeiden wal en een half uitgedroogde sloot. 

Daar is de plantengroei het weligst, en vond ik het Speenkruid (Secro- 

phularia nodosa), de hooge blaauwe bloemaren der Veronica longifolia, 

de witte Bertram (Achillea Ptarmica) de Hieractum tridentatum, wiens 

bijnaam zeer juist door zijn bladen wordt uitgedrukt, het Salomonszegel 

(Convallaria multiflora), de Gamander (Teuerium Scorodonta), de Stipstaart 

(Bridens tripartita), de rankende Helmbloem (Corydalis claviculata), het 

bevallige Eenblad (Majanthemum bifolium) met zijn bleekroode bessen, 

het Zwartkoorn (Melampyrum pratense). Ook de boomen hebben meer 

verscheidenheid. De vogelkers, de hulst, eschdoorn en voelbessen groeijen 

in menigte onder de berken en dennen en overschaduwen op hunne 

beurt de gagel, de vossebessen en de breede varens (Polystichum cris- 

tatum en P. spinulosum). 

Het meest eigenaardig is hier Veronica longifolia, die in het naburige 

Duitschland zeer algemeen is, maar westwaarts slechts zeer zeldzaam 

voorkomt, evenals de Anemone Pulsatilla op den Paaschberg bij Ter Borgh 

en op de Bronsbergen bij Zutphen, en de Tijloos (Colchieum autumnale) 

bij Kampen haar westelijken grens hebben bereikt. 

Zouden deze planten ook kunnen bewijzen dat de duinenreeksen , die 

van zuid tot noord door Gelderland en Overijssel loopen, niets anders 

zijn dan het afslijtsel der Duitsche bergen, dat eenmaal bij het weg- 

trekken der zee, toen het diluvium droog kwam , duinen heeft gevormd ? 

Diet bij de kronkelende Vecht worden de zandheuvels hooger en 

eindigen in een steile hoogte met dennen begroeid, van waar men cen 

heerlijk uitzigt heeft op de door grazige weiden omzoomde rivier. 

Tusschen Dalfsen en Ommen groeit in lage weilanden langs de Vecht 

de Znmula Britannica (Alant) met groote gele, Asterachtige bloemen. 

Deze plant is bij ons niet bepaald zeldzaam, doch komt alleen hier en 

daar in groepjes voor, het meest langs de groote rivieren, zooals de 

Waal en de Lek, verder bij ’s Hertogenbosch en op Schiermonnikoog. 
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Zij stamt af uit Centraal-Azië en heeft zich van daar verspreid , oost- 

waarts tot in het Amoer-gebied en Japan en westwaarts tot Midden- 

Europa, van zuidelijk Zweden tot noordelijk Italie en Griekenland. — 

Zij ontbreekt echter in westelijk Spanje, Portugal, westelijk Fraukrijk 

en geheel Groot-Brittannië. — Wel een bewijs dat zij zich eerst in lateren 

tijd van uit Azië naar Europa heeft verspreid en welligt nog daarmede 

bezig is. Haar bijnaam Britannica heeft zij bij vergissing ontvangen. 

Waarschijnlijk hebben oude schrijvers, die de planten meer uit boe- 

ken dan uit de natuur kenden, haar gehouden voor de Herba Bri- 

tannica, een heilzaam, bloedzuiverend kruid, dat volgens Prinrus door 

de Romeinen in Friesland als algemeen gebruikt geneesmiddel werd 

aangetroffen en zeer werd gewaardeerd. — De beschrijving van PLINIUS 

komt echter volstrekt niet overeen met onze plant, die bovendien de 

genoemde geneeskrachtige eigenschap niet bezit. — Dat de plant door 

PLINIUS bedoeld de Waterzuring (Rumea Hydrolapathum) is geweest , zo0- 

als Munting in zijn verhandeling beweert, komt mij wel aannemelijk 

voor. Genoeg dat het onze Inula niet kan geweest zijn en deze dus 

dubbel ten onregte den naam “Britannica” draagt. 

Bij de brug, waar de Regge in de Vecht uitloopt, wiegelden weder 

de hooge bloemen der Veronica longifolia. Het stadje Ommen lag zoo 

vriendelijk in ’tavondzonlicht. — Op zulke kalme zonnige avonden, als 

het groen zoo onbeschrijfelijk klaar tegen het oranjeroode westen af- 

steekt, verbeeldt men zich gemakkelijk een volmaakte wereld. — Niet 

ver van hier ligt een bedelaars-gesticht, waar het uitvaagsel des volks 

en het ontslagen geboefte een tamelijk lui leven leidt op onze kosten. 

Zulke gestichten moesten in Nederland niet zijn. Zij moeten den eerlij- 

ken landbouwer ergeren. Het kwaad in de maatschappij moet, even- 

als het kwaad in ons ligehaam, onverbiddelijk uitgesneden en verwij- 

derd worden. Niet hier, waar ze als ongeneeslijke wonden den om- 

trek verpesten, maar op Nieuw-Guinea of Ceram moest Nederland zijn 

strafkoloniën vestigen. 

De meest verlichte en menschlievende wijsgeeren der oudheid be- 

schouwden de verbanning of den dood niet als straf, maar als het zekerste 

middel tot voorkoming der zwaarste misdaden, noodzakelijk tot het be- 

houd van den Staat; tegenwoordig heeft het er veel van of men den 

Staat wil opofferen aan het welzijn der misdadigers. 

(Slot volgt.) 
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Van de talrijke vormen der onevenvingerigen die in de tijden van 

het eoceen en het mioceen op aarde leefden, zien wij dus slechts drie 

familiën tot in onzen tijd blijven bestaan, namelijk die van den neu s- 

hoorn der Oude Wereld, van den tapir en van het paard: alle 

overige familiën der onevenvingerigen zijn uitgestorven. Dit merkwaar- 

dige verschijnsel doet ons vragen: aan welke inrichting in hun orga- 

nisatie hebben die drie familiën het te danken, dat zij tot in den tegen- 

woordigen tijd in stand gebleven zijn, terwijl zooveel andere familiën, 

die gelijktijdig bestonden, uitgestorven zijn? Wij mogen aannemen 

dat de neushoorndieren, de tapirs en de paarden zekere organische 

voorrechten bezaten, waardoor zij in staat waren den strijd voor het 

bestaan met goed gevolg te voeren en over die ondergegane vormen 

te zegevieren. 

Als wij onze opmerkzaamheid vestigen op die beenige overblijfselen, 

welke in de aardlagen het best bewaard gebleven en het minst bescha- 

digd zijn, namelijk de tanden en de beenderen van den voet, dan blijkt 

het ons dat alle familiën die een gebit verkregen hebben, uit tanden 

bestaande, geschikt tot het eten van planten, en waarbij tevens het 

getal der teenen verminderd is, dat zulke familiën den ondergang ont- 

komen zijn. Die familiën echter, welke zulke vormen, gunstig voor een — 
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gemakkelijker voeding en een krachtbesparende beweging niet ver- 

kregen hebben, zijn uitgestorven. 

Die voor de voeding en de beweging gunstigste voorwaarden heeft 

eigenlijk slechts een enkele familie der ouevenvingerigen volkomen ver- 

kregen, namelijk die van het paard. De neushoorndieren en tapirs be- 

staan tegenwoordig nog slechts in een gering getal van individu’s, en 

zij hebben hun tegenwoordig bestaan alleen aan bijzonder gunstige 

plaatselijke verhoudingen te danken: zij brengen hun leven door in 

afgelegene moerassen en eenzame, vochtige bosschen, die voor de meeste 

dieren, welke met hen in den strijd voor het bestaan konden treden, 

ontoegankelijk zijn. Wij mogen dan ook de neushoorndieren en tapirs 

als uitstervende familiën beschouwen, zoodat slechts het paard alleen, 

onder alle onevenvingerigen, als overwinnaar uit den strijd voor het 

bestaan te voorschijn is gekomen. 

De boven opgeworpene vraag wordt nog beter beantwoord, als wij 

de voorrechten nagaan, die de familie van het paard boven alle andere 

familiën der onevenvingerigen bezit. Het gebit van het paard is niet 

zoo volledig als dat van de oude eocene onevenvingerigen , die 44 tanden 

bezaten, namelijk in elke kaakhelft 3 snijtanden, 1 hoektand , 8 valsche 

kiezen en 4 echte kiezen; maar de kiezen van het paard zijn krachtige 

vierzijdige zuilen met een breede kroon of kauwvlakte, en de valsche 

kiezen hebben bijna den zelfden vorm als de echten, zoowel in de boven- 

als in de onderkaak: beide soorten van kiezen zijn door een dikke 

cementlaag omhuld, die ook de zoogenoemde merken of groeven om- 

ringt. Die gelijkheid van de valsche en de echte kiezen vinden wij ook 

bij de tegenwoordig levende neushoorndieren en tapirs. Daarentegen 

zijn de valsche en de echte kiezen bijde oude eocene onevenvingerigen 

ongelijk van vorm, dat is de valsche kiezen zijn kleiner en spitser dan 

de echte kiezen, en beïde soorten van kiezen hebben geen cementlaag. 

Zóó zijn de kiezen van Coryphodon, van Lophiodon , van EKohippus en bij de 

geslachten Propalaeotherium en Paloplothertum, die een zijtak van de fami- 

he der palaeotheriden vormen. Het geslacht Palaeotherium echter vertoont 

ons valsche en echte kiezen van bijna gelijke gedaante, en het zelfde 

vinden wij ook bij de kiezen van zijn onder- en bovenmiocene nako- 

melingen, namelijk bij het Anchithertum en bij het Hipparion, dieren 

die wij als de miocene voorvaders van de tegenwoordige europeesche 

paarden hebben leeren kennen. Wij mogen, op grond van onze kennis 

van het gebit en vooral van de kiezen van het palaeotherium, er niet 
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aan twijfelen of deze oudste voorvader van de paarden der Oude Wereld 

ook van planten heeft geleefd, doch in elk geval waren het anchithe- 

rium en het hipparion plantenetende dieren. In den strijd voor het bestaan 

echter zegevieren altijd de plantenetende dieren over de vleeschetenden, 

omdat plantaardig voedsel betrekkelijk met minder krachtsinspanning 

te verkrijgen is dan vleeschspijs. Het gebit der overige eocene en ge- 

deeltelijk ook der miocene onevenvingerigen, bewijst ons dat zij vleesch- 

etende, in elk geval ten minste dat zij allesetende, omnivore, dieren waren. 

Slechts de miocene neushoorndieren en tapirs verkregen een voor plan- 

tenvoedsel geschikt gebit, en die voor de voeding zoo gunstige om- 

standigheid verklaart ons het nog tegenwoordig aanwezig zijn van neus- 

hoorndieren en tapirs. Ten opzichte van het gebit zijn de neushoorndieren 

en tapirs even gunstig bedeeld als de hedendaagsche paarden, doch dit 

is niet het geval betreffende de bewegingsorganen, en daarom mogen 

wij hen als uitstervende familiën beschouwen. 

In de geslachtenreeks van de paarden der Oude Wereld zien wij dat 

de voet hoe langer hoe eenvoudiger of gereduceerd wordt. Onder de 

woorden vereenvoudiging, eenvoudiger worden of re- 

ductie van een lidmaat, verstaan de zoologen een proces waar- 

door het getal der teenen verminderd wordt, zoodat dus een vijftee- 

nige of een vierteenige voet, door vergroeiing of verlies van de mid- 

denvoetsbeenderen, in een éénteenigen of tweeteenigen verandert. 

Kowarrvsky heeft het eerst op dit proces opmerkzaam gemaakt ', De 

drieteenige voet van het palaeotherium vertoont zich, wel is waar , 

nog bij het anchitherium, maar bij dit laatste is de middenste (derde) 

teen veel sterker ontwikkeld, en draagt hiĳj bijna alleen den last van 

het lichaam, terwijl de tweede en de vierde teen slechts onvolledige 

steunsels vormen. Bij het hipparion vergroot de middenste teen zich 

nog meer, en do tweede en vierde teen hebben slechts de beteekenis 

van achterklauwen. Bij het hedendaagsche paard verdwijnen ook deze 

achterklauwen, en slechts de tot deze beenderen behoorende midden- 

voeisbeenderen blijven als dunne, niet tot eenig gebruik dienende, 

priemvormige beenderen, de zoogenoemde griffelbeenderen, 

over: het tegenwoordige paard steunt slechts op den eenigliĳk over- 

geblevenen middensten (derden) teen alleen. En met die vereeuvoudi- 

ging van den voet gaat een mechanisch betere verbinding van den 

| Palaeontographica, Deel XXII, bl. 154. 
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middenvoet met de voetwortelbeenderen gepaard. Het middenste mid- 

denvoetsbeen van het paard, dat den middensten teen draagt, ver- 

bindt ziek niet slechts met het, in den loop der palaeontologische ont- 

wikkeling, breeder gewordene middenste voetwortelbeen van de onderste 

of distale reeks (het os magnum aan den-voorpoot, het os cuneiforme 

aan den achterpoot) maar ook met de zijdelingsche of laterale voet- 

wortelbeenderen van de zelfde reeks. Bij het paard bestaat dus, even- 

als bij het hipparion, de gunstigste mechanische verhouding voor de 

verbinding van den voet met den onderarm en het scheenbeen. 

Beschouwen wij daarentegen de verbinding van de middenvoets- en 

voetwortelbeenderen bij de drieteenige onevenvingerigen, dan zien wij 

dat elk middenvoetsbeen een voetwortelbeen voor zich alleen in beslag 

neemt, een wijze van verbinding die voor de verrichtingen van den 

middenvoet en den voetwortel veel ongunstiger is, En daarbij komt 

dat een grooter getal van teenen ook grootere onkosten van voeding 

vordert: elke teen heeft zijn eigene spieren, zijn eigene zenuwen en 

bloedvaten, en al die organen hebben toevoer van bloed tot hun voe- 

ding noodig. Een enkele teen aan elken voet bespaart derhalve, tegen- 

over een drieteenigen voet, ten minste de helft gan voedingsmateriaal. 

Nu willen wij cen blik werpen op den stamboom der evenvin- 

gerige dieren. | 

De evenvingerigen worden door kowaLevsky verdeeld in knob bel- 

tandige evenvingerigen, Paridigitata bunodonta , die de onder- 

orde der zwijnachtige dieren vormen, en halfmaantan- 

dige evenvingerigen, Paridigitata sclenodonta, die de onder-orde 

der herkauwende dieren uitmaken. 

Om de knobbeltandige evenvingerige dieren der noordamerikaansche 

tertiaire lagen te bestudeeren, kunnen wij wederom geen beteren gids 

vinden dan Prof. Mmarsm. Deze geleerde houdt het type der knobbel- 

tandige evonvingerigen voor het oudste: het moet zich van den stam 

der onevenvingorigen afgescheiden hebben, nadat deze laatsten zich van 

de primitieve hoefdieren hadden afgescheiden. 

In de eoryphodon-lagen van Nieuw Mexico komt het oudste tot heden 

gevondene evenvingerige dier voor, dat evenwel slechts uit enkele brok- 

ken van beenderen bekend is. Deze overblijfselen vertoonen echter duide- 

lijke kenmerken dat zij aan een zwijnachtig dier hebben toebehoord: 

zij behooren tot het geslacht Kokhyus. In de lagen daarboven, en moge- 

16 
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lijk ook op den zelfden horizon, is het geslacht Helohyus niet zeldzaam , 

en wel in verscheidene soorten. De echte kiezen van dit geslacht 

gelijken zeer veel op die van het miocene Hyracothertum in Europa, 

dat voor een onevenvingerig dier wordt gehouden, terwijl Helohyus zeker 

niet daartoe behoort maar klaarblijkelijk een echte voorvader in de 

rechte lijn is van de tegenwoordig levende zwijnen. “In dat type zoo 

vol levenskracht,’ zegt MARSH, ‘“’t welk bestemd was om verscheidene 

geologische omwentelingen te doorleven, schijnt het streven te hebben 

bestaan om zijtakken voort te brengen, die zich zeer specialiseeren en 

weldra uitsterven, daar zij niet in staat zijn zich naar nieuwe voor- 

waarden van bestaan te schikken. Het smalle pad van het voortdurende 

zwijnentype is, door den geheelen tertiairen tijd heen, als bestrooid 

met de overblijfselen van zulke opschietende spruiten, terwijl het typi- 

sche zwijn met een nooit verzaakte volharding, in den warboel der 

veranderingen en ontwikkelingen bestaande gebleven is, en nog heden 

ten dage in Amerika leeft.” 

In het onder-eoceen vinden wij het geslacht Parahyus , waarschijnlijk 

een van die kortlevende zijtakken. Dit dier had een veel grootere ge- 

stalte dan de hoofdstam, en het getal zijner teenen was verminderd. 

In de dinoceras-lagen of het middenste mioceen vinden wij nog een 

anderen vertegenwoordiger in het geslacht Melohyus, ’t welk het laat- 

ste is in de reeks in het amerikaansche mioceen. Al deze oude suïden 

of zwijnachtige dieren schijnen, met uitzondering waarschijnlijk van 

parahyus, vier teenen, allen op den bodem steunende, gehad te hebben. 

In het onder-mioceen vinden wij het geslacht Perchoerus , ook een echt 

zwijnentype, en daarnevens vele overblijfselen van een grooteren vorm, 

het Llotherium. Dit laatste geslacht komt in Europa ongeveer op den 

zelfden horizon voor, en de beenderen, in beide werelddeelen gevon- 

den, zijn in de hoofdzaak volkomen aan elkander gelijk. Dit geslacht 

is een ander voorbeeld van de zoo even vermelde afwijkende takken 

van het zwijnentype. Sommige soorten waren bijna zoo groot als een 

neushoorndier, en allen hadden slechts twee den grond aanrakende teenen : 

de beide buitenste teenen waren, gelijk bij de thans levende zwijnen, 

slechts vertegenwoordigd door kleine, onder de huid verborgene stomp- 

jes (achterklauwen). 

In het boven-mioceen van Oregon zijn zwijnachtige dieren veelvul- 

dig, en grootendeels behooren zij tot het geslacht Zhinohyus, na ver- 

want aan den thans levenden pecari, Dicotyles ; slechts heeft het eerst- 
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genoemde een grooter getal van tanden en eenige andere onderscheidende 

kenmerken. 

In het plioceen zijn zwijnachtige dieren talrijk, en alle tot heden 

ontdekte „amerikaansche vormen zijn na verwant wan Dicotyles. Het ge- 

slacht Platygonus is door verscheidene soorten vertegenwoordigd, waarvan 

een in de postpliocene lagen van Noord-Amerika zeer talrijk is; het 

is klaarblijkelijk het laatste voorbeeld van een zijtak, voor dat de ameri- 

kaansche zwijnachtige dieren hun toppunt in den thans levenden pecari 

bereikten. De voeten van deze soort vertoonen eenigszins het ken- 

merkende der herkauwende dieren, bij voorbeeld door het vergroeien 

der middenvoetsbeenderen. Het geslacht Platygonus stierf in het post- 

pliocene tijdvak uit, en de latere, alsmede de thans nog levende soor- 

ten zijn echte pecari’s. Van het echte zwijn, Sus, het hertzwijn, Porcus, 

het wrattenzwijn, Phacochoerus, en het verwante rivierpaard, Hippo- 

potamus, — de zwijnachtige dieren der Oude Wereld — zijn geen ontwij- 

felbare overblijfselen in Amerika gevonden. 

De knobbeltandige evenvingerigen der Oude Wereld 

worden door een veel geringer getal van fossiele overblijfselen verte- 

genwoordigd. Volgens KOWALEVSKY zijn er te Mauremont enkele tanden 

en brokken van kaken gevonden, die duidelijk van zwijnachtige dieren 

afkomstig zijn, maar andere deelen van het geraamte dezer dieren zijn 

niet ontdekt. Kowarrvsky ziet in die tanden van Mauremont het be- 

wijs dat de splitsing der evenvingerige dieren in knobbeltandigen en 

halfmaantandigen reeds in het onder-oceen gebeurd was, en hij meent 

dat de vele geslachten met zeer diklobbige kiezen, zooals Dichobune, 

Choeropotamus en Rhagathertum, die ook in die lagen voorkomen, en 

als overgangen tusschen de beide hoofdgroepen te beschouwen zijn, 

ons leeren dat wij niet zeer ver van het verdeelingspunt verwij- 

derd zijn. 

Hoe gebrekkig alle overblijfselen van fossiele knobbeltandige even- 

vingerigen, die in Huropa gevonden zijn, ook wezen mogen, gelooft 

KOWALBVsKY toch dat er desniettemin duidelijk uit blijkt, dat wij reeds 

in het eoceen twee of meer ontwijfelbaar zwijnachtige dieren vinden, 

die wij voor vierteenig mogen houden, en dat hunne ledematen naar 

het, aan alle evenvingerigen gemeene, type waren ingericht. Als dit 

type beschouwt KOWALEVSKY den poot van den thans levenden Mippo- 

potamus. 

Als naaste afstammeling van de eocene zwijnachtige dieren noemt 
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KOWALEVSKY het onder-miocene Choerotherium, op welk dier, in het 

bovea-mioceen, Palaeochoerus en Sus volgden. Het echte zwijn leefde 

dus, volgens KOWALEVSKY, reeds in het boven-miocene tijdvak, en uit 

dien hoofdstam ontsproten twee takken , namelijk Phacochoerus en Dico- 

tyles. Als een zijtak beschouwt kowaLevsKY het tegenwoordig levende 

rivierpaard, Hippopotamus, welks af komst echter in ’t duister ligt. Even 

duister is de palaeontologische ontwikkeling van den Zntelodon, een 

zwijnachtig dier, dat in het onder- of midden-mioceen uitstierf. De 

Entelodon is overigens, volgens KOWALEvSKY, de eenige zwijnachtige 

zijtak die den tegenwoordigen tijd niet bereikte, en nij verklaart den 

ondergang van dat geslacht gedeeltelijk door de ongunstige mechanische 

verhoudingen van zijn ledematen; terwijl de hoofdstam der zwijnachtige 

dieren den tegenwoordigen tijd bereikt heeft, omdat de ledematen dezer 

laatsten door betere verbindingen van de middenvoetsbeenderen met 

den voetwortel, betere voorwaarden voor de bewegelijkheid van den 

voet verkregen hadden. 

De kiezen van de kmobbeltaudige evenvingerigen, die in het eocene 

tijdvak vijfknobbelig waren en daarna vierknobbelig 

werden, verbreedden zich bĳ de tegenwoordige zwijnachtige dieren, 

vooral bij de echte zwijnen, daardoor dat er rondom de vier hoofd- 

knobbels vele kleine knobbels, zoogenoemde neventepels of biĳ- 

tepels, ontstaan. Als de oppervlakte der kiezea door het kauwen 

afslijt, vormen de hoofdknobbels en bijtepels een enkele groote wrijf- 

vlakte, zooals bij de plantenotende dieren. De oplossing van den oorspron- 

kelijk vierknobbeligen tand in vele kleine tepels bereikt, volgens KOWA- 

LEVSKY, haar toppunt bij den Phacochoerus. Bij dit dier verlengen de 

knobbels zieh tot pijpjes, en liggen tegen elkander aan, zoodat de 

geheele tand (vooral de 2de en 8de kies) uit een bundel email-buizen 

schijnt te bestaan, die met tandeement aan elkander verbonden zijn. 

Tegelijk met deze veranderingen der kroon gebeurt er in de tanden 

van Phacochoerus nog een andere: de wortels van de 2de en 3de kies 

sluiten zich niet of slechts in hoogen ouderdom, zoodat de twee ach- 

terste kiezen voortdurend voortgroeiende kiezen worden, ’t welk ook 

een eigenaardigheid van het gebit der plantenetende dieren is. Gelijk 

bekend is, blijft or bij den volwassenen phacochoerus in elke helft der 

onderkaak meestal slechts één tand over, die ongewoon lang en hoog 

is, en slechts op de achterste kies van den olifant gelijkt. Naar de 

afslijting der kiezen te oordeelen, moet de phacochoerus zijn voedsel 
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meer door een horizontaal wrijvende beweging der kaken, dan door 

bijten vermalen, zooals het zwijn ook nog doet. Ook leert ons hot 

bestudeeren van de hoektanden der zwijnachtige dieren, dat zij oor- 

spronkelijk zeer klein, bij eenige phacochoerus-soorten zelfs tweewor- 

telig zijn, en dat zij langzamerhand, hoe meer zij gebruikt werden, 

hunne wortels verliezen, eu tot de voortdurend of permanent voort- 

groeiende slagtanden van onze tegenwoordige zwijnachtige dieren worden. 

Zij wrijven elkander van weerszijden af, en worden telkens van bin- 

nen naar buiten vooruit geschoven. 

De tweede onderorde der evenviugerigen, de halfmaantandi- 

gen of selenodonten, die in de tegenwoordige herkauwende 

dieren hun toppunt hebben, is in de Oude Wereld door meer vormen 

vertegenwoordigd dan in Noord-Amerika. Wij willen evenwel de fos- 

siele fauna van het laatstgenoemde werelddeel het eerst beschouwen, 

daar: zij klaarblijkelijk de oudste is. Wij volgen ook hier weder prof. 

MARSH. 

Zoo ver thans bekend is, verschenen de selenodonten het eerst in 

het boven-eoceen van het westen, hoewel er duidelijke overgangsvormen 

tusschen hen en de bunodonten in de dinoceras-lagen van het mid- 

den-mioceen voorkomen. Dezen behooren tot het geslacht Momacodon, 

dat zeer na verwant is aan Helohyus, en slechts als een enkele schrede 

op het pad naar de selenodonten verschijnt. Door een gelukkig toeval 

is een bijva volledig geraamte van dezen zeldzamen tusschenvorm ge- 

vonden, en daardoor hebben wij zijn kenmerken leeren kennen. Er 

zijn verscheidene soorten van Homacodon bekend; allen van geringe 

grootte. Deze eerste selenodont heeft vier en veertig tanden, die cen 

bijna geslotene reeks vormen. 

De kiezen gelijken zeer veel op die van Melohyus, maar de kronen 

hebben een min of meer driehoekigen omtrek verkregen, zoodat, als 

zij afgesleten zijn, het selenodont-model gemakkelijk te herkennen is, 

De eerste en tweede kies der bovenkaak hebben verder drie afzonder- 

lijk staande achterste en twee voorste punten, een bijzondere vorm die 

ook bij de europeesche geslachten Dichobune en Cainotherium voor- 

komt. Aan elken voet zijn vier teenen, en de middenvoetsbeenderen 

zijn gescheiden. De typische soort van dit geslacht was ongeveer 400 

groot als een kat. Met Melohyus vormt deze vorm cen wel bepaalde 

familie, die der Helohyiden. 
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In de diplacodon-lagen van het boven-eoceen is het selenodont-ge- 

bit, zooals het bij de meeste tot heden in deze aardlagen gevondene 

evenvingerigen voorkomt, niet meer twijfelachtig. Deze dieren zijn allen 

klein, en behooren tot drie verschillende geslachten. Een daarvan, 

Eomeryx, gelijkt vooral in zijn geraamte veel op den Homacodon en 

heeft vier teenen, doch de tanden vertoonen duidelijke halfmaanvor- 

mige merken, en een gedeeltelijken overgang tot de hyopotamustan- 

den uit het eoceen. Het tweede geslacht, Paramerya, is ook na ver- 

want met Momacodon, doch het is duidelijk een uitlooper van den hoofd- 

stam, daar dit dier aan den achterpoot slechts drie teenen heeft. De 

duidelijkste selenodont in het boven-eoceen is Oromeryx, die verwant 

schijnt te zijn aan de thans levende familie der herten of Cerviden: 

hij is de oudst bekende vertegenwoordiger dezer groep. 

In het onder-mioceen van het westen zijn geen echte halfmaantandige 

evenvingerigen gevonden, behalve een enkele soort van Hyopotamus ; 

maar in de daarboven gelegene lagen van het midden-mioceen komen 

overblijfselen van Oreodontiden in zulk een menigte voor, dat 

zij ons bewijzen dat deze dieren in groote kudden aan de oevers der 

meren geleefd hebben, waarin hunne beenderen begraven zijn geworden. 

Deze meren of kommen vormen de thans bestaande steppen in het ter- 

ritorium Dakota, die door de voormalige fransche kolonisten zoo tref- 

fend mauvaises terres zijn genoemd. Het oudste geslacht dezer groep is 

Agriochoerus, dat zeer veel op den ouderen Hyopotamus en op den nog 

ouderen Bomeryx gelijkt, zoodat wij niet mogen twijfelen of zij behoo- 

ren allen tot den zelfden stam. Typische Oreodonten zijn de geslachten 

Oreodon en Eporeodon, die zeer gepast door reipy “‘herkauwende zwij- 

nen’ zijn geheeten. De echte Oreodons, die zeer talrijk waren in het 

oostelijke gedeelte der Roeky Mountains, waren ongeveer zoo groot als 

de thans levende pecari’s, terwijl de bijna tweemaal zoo groote Epo- 

reodon in het mioceen van de Zuidzeehelling dier bergen zeer ver- 

spreid is. 

In de volgende plioceenvorming, op beide zijden van de Roeky Moun- 

tains, is het geslacht Merychyus een der voornaamste vormen: het zet 

den tak uit het mioceen voort, waar de echte Oreodons uitgestorven 

zijn. Behalve dit hebben wij het geslacht Merycochoerus, dat met het 

laatstgenoemde zoo verwant is, dat beiden door verscheidene natuur- 

kenners tot één vereenigd zijn. Met het einde van het pliocene tijdvak 

eindigt plotseling deze reeks van eigenaardige herkauwende dieren; 
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geen lid daarvan bleef, zoover bekend is, tot in het diluvium in ’t leven. 

Een zeer belangrijke zijtak, die tot de kameelen en lama's 

voert, scheidde zich van den ouden selenodonten-tak in het eoceen 

af, waarschijnlijk door middel van het geslacht Parameryzx. In het mi- 

oeeen vinden wij in het Poebrothertum en eenige verwante vormen on- 

miskenbare aanwijzingen, dat het kameeltype zich reeds gedeeltelijk 

van de overige herkauwende dieren afgescheiden had , ofschoon de laat- 

sten nog een volledige reeks van snijtanden hebben en de middenvoets- 

beenderen gescheiden zijn. In den pliocenen tijd was de familie der 

kameelen, nevens die der paarden, de talrijkste onder de groote 

zoogdieren. De tak wordt voortgezet door het geslacht Procamelus, en 

misschien door nog anderen; in dit tijdvak der aardgeschiedenis begon- 

nen de snijtanden voor het eerst te verminderen, en de middenvoets- 

beenderen in een te smelten. In het diluvium komt, in Noord- en Zuid- 

Amerika, het geslacht Auchenia voor, vertegenwoordigd door verschei- 

dene soorten, waarvan de lama’s en vicuûa's thans nog in leven zijn. 

Van den eocenen tot den tegenwoordigen tijd is Noord-Amerika dus 

de woonplaats van vele soorten van kameelachtige dieren geweest, en 

er kan geen twijfel zijn of deze dieren zijn uit dat werelddeel afkom- 

stig, en zijn naar de Oude Wereld verhuisd. In de Oude Wereld heeft 

men tot heden slechts in de Siwalik-heuvels in Oost-Indie, tertiaire 

kameelbeenderen gevonden. Het geslacht Macrauchenia, dat door som- 

mige geleerden als den voorvader van den kameel beschouwd wordt, 

behoort, daar het een drieteenig dier is, tot de onevenvingerigen. 

Keeren wij nu tot het boven-eoceen terug, dan vinden wij een ande- 

ren tak, uitgaande van Oromerya die, gelĳĳk wij boven zagen, zich 

klaarblijkelijk van het oude bunodonten-type afgescheiden had. Door 

het geheele midder- en boven-mioceen heen wordt deze tak voortge- 

zet door het geslacht Zeptomeryz en zijn verwanten, die zoo veel op 

de pliocene herten gelijken, dat zij redelijkerwijze voor de waarschijn- 

lijke voorvaderen dezer dieren gehouden mogen worden. Misschien kun- 

nen eenigen dezer vormen ook in verband gebracht worden met de 

traguliden of dwergmuskusdieren, doch tegenwoordig verzet zich 

de waarschijnlijkheid nog daartegen. 

Verscheidene soorten van herten, tot het geslacht Cosoryx be- 

hoorende, zijn uit het onder-plioceen van het westen bekend: zij heb- 

ben allen een zeer klein gewei, dat uit een enkel paar vertakte oog- 

spruiten bestaat. Deze herten hebben een van achteren niet gesloten 
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oogkuil, en zij bezitten vier gescheidene middenvoetsbeenderen, ofschoon 

het tweede en het vijfde zeer dun zijn. In het boven-plioceen heeft men 

een vrij groot echt hert ontdekt. In het diluvtum komen herten, elan- 

den en rendieren bij elkander voor: het rendier veel zuidelijker dan 

zijn tegenwoordige woonplaats. In de holen van Zuid-Amerika zijn over- 

blijfselen van herten gevonden, en ook twee soorten van antilopen, 

waarvan de eene tot een nieuw geslacht, Zeptothertum , behoort. 

De holhoornige herkauwende dieren schijnen in Noord 

Amerika niet verder achteruitgevoerd te kunnen worden dan in 

het onder-plioceen, en hier zijn tot heden slechts twee soorten van 

bison ontdekt. In het diluvium was dit geslacht door vele indivi- 

du’s en verscheidene soorten vertegenwoordigd, waarbij sommigen van 

een belangrijke grootte. De muskus-os, Ovibos, was in dit tijdvak 

niet zeldzaam, en zijn overblijfselen zijn ver verspreid. 

Ontwijfelbare overblijfselen van echte schapen, geiten cn giraffen 

zijn er tot heden niet in Noord-Amerika gevonden. 

Beschouwen wij nu de fossiele selenodonten der Oude We- 

reld, dan leeren wij van KOWALEVSKY het volgende: 

Als een der rijkste en tevens een der oudste familiën, die wij in 

het eoceen aantreffen, en die zekerlijk nog van de evenviugerigen uit 

het krijttijdvak moet afstammen , kunnen wij de familie der byopo- 

tamiden (waartoe KOWALEVSKY ook de anthracotheriën en 

de choeropotamen rekent) boschouwen. Wij vinden vele verte- 

genwoordigers van deze familie te Mauremont in het kanton Waadt 

en te Egerkingen in het kanton Solothurn in Zwitserland. Verschei- 

dene soorten verschillen zoo aanmerkelijk in lichaamsgrootte, dat men 

niet zou gelooven dat zij tot ééne familie bohoorden. In den eocenen 

en onder-miocenen tijd waren de hyopotamiden even rijk en menig- 

vuldig ontwikkeld als de herkauwende dieren in onzen tijd. Tot de hyo- 

potamiden behooren, behalve de bovengenoemde anthracotheriën en 

choeropotamen, ook de hyopotamen en de rbagathoriën. 

Alle vier geslachten vertoonen een groote overeenkomst in hun tandstelsel, 

dat zieh bijzonder onderscheidt door dat de kiezen der bovenkaak uit 

vijf lobben of halve manen bestaan, waarvan drie zich aan de voor- 

en twee aan de achterhelft van de kies bevinden. 

De volgende familie of groep van selenodonte evenvingerigon welker 

geraamte ons voldoende bekend is, zijn de anoplotheriden, 
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waartoe KOWALBVSKY Anoplothertum , Diohobune bavariea en Anisodon 

rekent. De afstamming van het anoplotherium is ons volkomen duis- 

ter; de radimenten van den tweeden en vijfden teen, die alle anoplo- 

theriden vertoonen, bewijzen dat deze vorm van een vierteenig dier 

afstamt, doch die stamvorm is ens volkomen onbekend. Vele bijzon- 

derheden van het geraamte, de eenvoudige vorm der kiezen van de 

onderkaak, die uit niet geslotene halve manen bestaan, en een groote 

gelijkheid met kiezen van onevenviugerigen vertoonen, bewijzen ons 

dat deze tak zeer oud is, dat is, ontsproten zeer dicht bij de plaats 

waar de hoefdierstam zich splitste. De ledematen van het anoplothe- 

rium zijn tot twee middenteenen gereduceerd. De kiezen der boven- 

kaak zijn vijflobbig, zooals bij bijna alle eoeene en miocene selenodon- 

ten. Merkwaardig is bij anoplotherium, vooral bij de gewone soort 

uit het gips van Parĳs, de lange, bijna tot op den grond reikende 

staart, die, naar de meening van CUVIER, het dier tot zwemmen en 

duiken in staat stelde. De soorten verschillen in grootte, volgens zit- 

TEL, tusschen den ezel en het zwijn, en zij worden slechts in eocene 

lagen gevonden. 

Men heeft het anoplotherium als een overgang of verbinding tus- 

schen de herkauwende dieren en de zwijnachtige dieren beschouwd. 

Doch kKowareEvsKY meent, dat het auoplotherium een zijtak van de 

groep der evenvingerigen is, die zijn toppont bereikt heeft en spoor- 

loos verdwijnt, zonder nakomelingen na te laten. Niet slechts de 

bouw der ledematen en der meeste beenderen van het geraamte, maar 

ook die der tanden veroorloven ons niet in de anoplotheriën eenige 

verwantschap met de herkauwende dieren te zien. 

De Xiphodon vertoont een vorm dien men tusschen de eocene hyo- 

potamiden en de anoplotheriën kan plaatsen. De xiphodonten wijken 

van de anoplotheriën af, door den vorm van het rolvormige gewrichts- 

uiteinde van den bovenarm, en door eenige andere verschillen in het 

geraamte. Vooral echter verschilt Miphodon van de anoplothoriën door 

den bouw van zijn tanden, en wel van de kiezen der onderkaak in ’t 

bijzonder. Deze kiezen hebben volkomen de zelfde gedaante als die der 

herkauwende dieren, terwijl zij bij de anoplotheriën geheel anders zijn 

gevormd; in elk geval staan zij dichter bij de kiezen der onderkaak 

van den hyopotamus, dan bij die der anoplotheriën. De valsche kiezen 

in de boven- en onderkaak van xiphodon zijn zonderling verlengd en 

zeer scherp, en vandaar de naam dien men aan dit dier gegeven 
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heeft, namelijk degentand, samengesteld uit Eros, degen, en odoús, tand. 

De ledematen zijn tweeteenig met rudimenten van twee neventeenen, 

de 2de en 4de. De afzonderlijke beenderen hebben, volgens zirreL, een 

buitengewone gelijkheid met die der tegenwoordige muskusdieren. De 

schedel gelijkt zeer veel op dien van de gazelle, en ook de grootte 

van den xiphodon is ongeveer als die van dat dier. 

Bij de reductie der ledematen, die bij eenige geslachten der boven 

vermelde halfmaantandige evenvingerigen gebeurd is, neemt KOWALEVSKY 

tevens waar, dat de typische verhoudingen op merkwaardige wijze 

bestaan bleven. De vierteenige en zelfs de vijfteenige voet, als hij tot. 

een tweeteenigen daalt, schikt zich geenszins zoo volkomen naar de 

veranderde bewegingsverhoudingen als men zou kunnen denken: de 

twee overblijvende teenen worden, wel is waar, breeder en dikker, 

maar door het verlies der neventeenen krijgen zij geen nieuwe ver- 

mogens, waardoor die verdwijnende teenen volledig vergoed of ver- 

vangen worden. Die onbuigzaamheid der organisatie is een gemeen- 

schappelijk kenmerk van alle hier opgenoemde vormen, en in zoover 

KOWALRVSKY dat ook bij andere, nog onbeschrevene geslachten kon 

nasporen, is dat zich niet schikken naar de omstandigheden werkelijk 

algemeen. Het is zeer waarschijnlijk, zegt KOWALEVSKY, dat geslachten 

met zulke, niet voor de omstandigheden passende, gereduceerde lede- 

maten tot in onze dagen bestaande gebleven zouden zijn, indien zij 

aan zichzelven waren overgelaten geworden, en als er tevens geen 

beter ingerichte mededingers verschenen waren. Doch zelfs in den bloei- 

tijd van deze groep, toen het getal der individu’s en geslachten het 

grootste was, daagden er eenige vormen op, die betrekkelijk beter geor- 

ganiseerd waren. Aanvankelijk klein, onbeteekenend, en als verloren 

in de groote massa der geslachten die zich niet hadden weten ge- 

schikt te maken voor de veranderde omstandigheden, maken zij telkens 

meer en meer gebruik van de voordeelen die hun lichaams-inrichting 

aanbiedt, zoodat zij in de onderste lagen van het midden-mioeceen reeds 

den boventoon voeren, en, hoe hooger men komt, des te meer zich 

vermenigvuldigen, en alle andere groepen eindelijk volkomen verdringen. 

Volgens KOWALEVSKY sterven alle zijtakken der eocene hyopotamiden , 

dat is alle zich niet schikkende verwanten dier familie, in het boven- 

eoceen uit, en de hoofdtak die door de zich schikkende geslachten voort- 

gezet wordt, bereikt eindelijk onzen tegenwoordigen tijd, en heeft zijn 

toppunt in de thans levende herkauwende dieren. De rechte 
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lijn gaat voort in het geslacht Hyacomoschus, en geeft een zijtak af 

die in het hedendaagsche dwergmuskusdier, Pragulus, uitloopt. Maar vroe- 

ger reeds, in het onder-mioceen, ontsproot er een andere zijtak uit den 

hoofdstam, die met den Gelocus begint, en in de hedendaagsche ge we i- 

dragende en holhoornige dieren eindigt. 

KowarrvsKy houdt den Gelocus voor het oudste herkauwende dier, 

dat wij kennen. Het gebit van dit dier, ofschoon verwant aan dat 

der traguliden, onderscheidt zich daarvan toch, door dat de valsche 

kiezen der onderkaak niet zoo scherp zijn, en meer op die der herten 

gelijken. KowarrevsKy kent slechts twee snijtanden der onderkaak; in 

de bovenkaak zijn geen snijtanden aanwezig; het dier heeft dus reeds 

het karakter van een herkauwend dier aangenomen. De pooten van 

den Gelocus in volwassenen staat bestaan uit twee zwak vergroeide 

middenvoetsbeenderen. Het boveneinde van den middenvoet is door 

een volledig gewricht met de onderste oppervlakte der voetwortel- 

beenderen vereenigd; in den voorpoot is het mediale handwortelbeen der 

onderste rij, het os trapezoideum, reeds met het middenste der onderste 

rij, het os magnum, vergroeid, en het derde middenvoetsbeen breidt zich 

over deze beenderen uit. Het zelfde zien wij in den voetwortel van den 

achterpoot, waar de mediale en middenste beenderen der onderste rij, 

het os cuneiforme Il en III, vergroeid zijn, en gemeenschappelijk het 

vergroote derde middenvoetsbeen dragen. De wigvormige beenderen 

zijn niet met het centrale voetwortelbeen, het os naviculare , vergroeid , 

zooals bij de traguliden, maar vertoonen de zelfde verhouding als bij 

de herten. Het scheepsgewijze been is reeds met het teerlingbeen, os 

_euboideum, het laterale voetwortelbeen der onderste rij, vereenigd, en 

beide te samen vormen het bekende os cubo-naviculare der herkauwende 

dieren. De onderste einden der twee vergroeide middenvoetsbeenderen 

zijn van voren geheel glad, dat is, de rol voor het gewricht met het 

eerste kootje blijft nog tot het achterste gedeelte bepaald, zooals bij 

de hyopotamen en traguliden, en omringt niet het geheele onderste 

gewrichtseinde, zooals dat bij alle latere, en ook bij de tegenwoordige 

herkauwende dieren het geval is. 

Kowarevsky ziet in den Gelocus den eenigen vorm welke door 

zijn langzame en onafgebrokene ontwikkeling en vermenigvuldiging in 

de navolgende lagen van het mioceen, de oorsprong onzer tegenwoordige 

herkauwers-fauna geworden is. Deze vorm is op den trap, waarop wij 

hem voor het eerst zagen verschijnen, in al zijn kenmerken zoo vol- 
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komen een herkauwend type, dat hij nog slechts een enkele schrede 

behoefde te doen, om als een volmaakt herkauwend dier zich te ver- 

toonen. Die schrede heeft hij in den tĳd gedaan, die er verloopen 

is tusschen de onderste tot de bovenste lagen van het onder-mioceen. 

Na verloop van dien betrekkelijk korten tijd vinden wij in de lagen 

van Auvergne een rijke fauna van herkauwende dieren ; de laatste schrede 

tot een volkomene herkauwerorganisatie was gedaan. De middenvoets- 

beenderen, die bij den Geloeus nog lang gescheiden bleven, vergroeien 

reeds volkomen en wel zeer vroeg, nog in kraakbeenigen toestand; de 

rol van het ondereinde omringt de geheele gewrichtsvlakte van den 

middenvoet, en zij verwekt een steviger gewrichtsverbinding met de 

eerste vingerkootjes. De rudimentaire neventeenen IT en IV zijn meestal, 

vooral in den achterpoot, verbonden met het boveneinde van het 

been dat uit de versmelting van het derde en vierde middenvoetsbeen 

ontstaan is, en dienen om de hovenste vlakte van dit been nog breeder 

te maken. Het herkauwen werd waarschijnlijk mogelijk door de ont- 

wikkeling van een boekpens, psaltertum, die niet bij de traguliden 

gevonden wordt, en waarschijnlijk ook den Geloeus nog ontbrak. 

Beschouwen wij het geraamte van deze nieuwe vormen, die als op- 

volgers van den Geloeus in het onder-coceen op aarde verschenen zijn, 

dan worden wij overtuigd, dat de reductie van het geraamte bij hen reeds 

zoo ver gevorderd is, dat het niet meer mogelijk was iets meer aan 

de beenderen te reduceeren. De oeconomie van het organismus eischte 

een zoo eenvoudig mogelijk beenig geraamte, en zulk een heeft zich 

in deze groep ook werkelijk gevormd. De ledematen waren reeds tot 

één pijpbeen versmolten; eenvoudiger konden zij niet worden. Andere 

beenderen, zooals de ellepijp en het kuitbeen, waren tot op zeer onbe- 

teekenende overblijfselen verdwenen, en bij een zoo zuinig ingerichte 

organisatie kwam toen nog het herkauwen, ’t welk aan alle vormen 

die daarmede begiftigd waren, een onberekenbaar groot voordeel boven 

hunne mededingers verzekerde. 

Als wij de onveranderlijkheid, de stramheid of onbuigzaamheid van 

het beenige geraamte van alle geslachten nagaan, die zich niet door 

reductie in de veranderde omstandigheden wisten te schikken, zooals 

Anoplotherium, Xiphodon, Dichobune en Hyopotamus, moeten wij, zegt 

KOWALEVSKY, onze besluiten slechts uit zulke kenmerken trekken , dic door 

de fossilisatie niot uitgewischt worden — uit het beenige geraamte. Doch 

als wij bedenken, dat in de groep der hoefdieren de volkomene her- 
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kauwing altijd gepaard gaat met het verlies der snijtanden van de 

bovenkaak, met het vergroeien der middenvoetsbeenderen tot een enkel 

been, en met vierlobbige kiezen, dan hebben wij reden om aan te 

nemen, dat bij zulke vormen welke de boven-sniĳtanden niet verlie- 

zen, welker middenvoetsbeenderen onversmolten blijven, en welker kie- 

zen der bovenkaak hare vijflobbige gedaante behouden, ook de her- 

kauwing niet ontstaan was. Als wij de stramheid van hun beenig ge- 

raamte in overweging nemen, en haar vergelijken met de buigzaam- 

heid van de groep die zich naar de veranderde toestanden voegde , dan 

hebben wij het recht te vermoeden dat ook hun inwendige organisa- 

tie evea stram was, en zich niet wist te schikken naar de herkauwing , 

een verrichting die in elk geval niet zonder groote veranderingen in 

den bouw der ingewanden kon gebeuren. 

Als wij derhalve aanneinen dat alle vormen, welke in de groep be- 

hooren die zich niet naar de veranderde toestanden wist te schikken, 

geen herkauwing konden ontwikkelen, en als wij daarbij letten op den 

niet voldoend geschikt gemaakten bouw der ledematen bij de geredu- 

ceerde vormen, dan kunnea wij, meent KOWALEVSKY, niet langer aan 

de oorzaken van hun uitsterven twijfelen. De oeconomie van een ge- 

reduceerd geraamte, vergeleken met een niet gereduceerd, is bij de 

hoefdieren zoo groot, dat de zegepraal der tweeteenigen over de vier- 

teenige vormen volstrekt niet betwijfeld kan worden. Doch als dit zoo 

is, als de superioriteit der tweeteenige vormen over de vierteenigen 

zoo klaarblijkelijk is, dan hangt de geheele vraag van het bestaan blij- 

ven of het uitsterven af van den strijd tusschen de tweeteenige vor- 

men van beide groepen onderling, en in dezen strijd zal zekerlijk de 

zegepranl door een der beter ingerichte organismen behaald worden. 

Als wij echter de gereduceerde twoeteenige vertegenwoordigers 

van beide groepen (die welke zich wel, en die welke zich niet konden 

voegen naar de toestanden) vergelijken, als wij het anoplotherium, 

den xiphodon em den diplobus aan den eenen kant vergelijken met 

den gelocus, den cervus en de boviden aan den anderen kant, dan 

wordt ons de betere organisatie van de laatstgenoemden duidelijk. Als 

wij bovendien bedenken dat de vertegenwoordigers der eerste groep, 

de anoplotheriën, anthracotheriën, hyopotamen en dichobunen, geen 

herkauwers werden, maar omnivoren bleven, terwijl wij door den ge- 

loeus zeker weten dat herkauwiug bij de tweede groep bestond, dan 

valt de mededinging nog veel meer ten gunste van de laatsten uit, 
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Vergelijken wij, zegt KOWALEVSKY, de voorwaarden der voeding in beide 

groepen, dan zal dit nog duidelijker worden: een omnivoor dier moet 

zijn geheele behoefte aan voedingstoffen op de weide verzamelen en 

fijn kauwen, terwijl het herkauwende dier op de weide niet eet, maar 

slechts voedsel verzamelt, of een voorraad van voedsel opslaat, dien het 

eigenlijk later, gedurende het uitrusten of zelfs in den slaap begint te kau- 

wen. Als er slechts zekere uren van den dag of van den nacht zijn, waarin 

de dieren, zonder zich aan groote gevaren van den kant van hun 

vijanden bloot te stellen, op de weide kunnen gaan, dan zal in dien 

korten tijd het herkauwende dier misschien genoeg voedsel voor zijn 

onderhoud verzamelen en in zijn pens opbergen, terwijl voor omni- 

vore dieren, die hun voedsel tegelijk moeten verzamelen en kauwen, 

die tijd te kort is; zij zullen daardoor òf bij onvoldoend voedsel te 

gronde gaan, òf zich aan gevaren moeten blootstellen. | 

De mogelijkheid om groote hoeveelheden voedingstoffen in de pens 

op te stapelen en haar daar te weeken, stelt de herkauwende dieren 

in staat met het allerslechtste voedsel tevreden te kunnen zijn. 

Daarbij moeten wij niet vergeten dat het voedsel der herkauwers juist 

datgene is, ’twelk overal voorkomt, en welks verkrijging noch kuust, 

noch moeite vordert. Gras, mos, takken van boomen verschaffen het 

herkauwende dier een voortreffelijk voedsel, terwijl een omnivoor uiet 

met dergelijke kost tevreden kan zijn. Zoolang er overvloed van 

voedsel is, gaat het goed, maar in tijden van nood zegepralen de 

beter en zuiniger ingerichte geslachten, terwijl de anderen omkomen. 

De zijtak der met Gelocus beginnende, zich geschikt hebbende her- 

kauwende dieren loopt, volgens kKowaLevsKky, rechtstreeks voort tot 

de thans levende herten. Uit dezen zijtak echter ontspruit weer een 

bij- of neventak, die, door de miocene antilopen heen, tot de 

hedendaagsehe holhoornigen voert, namelijk tot de antilopen, 

schapen, geiten en runderen. Over de kameelen der Oude 

Wereld geeft de palaeontologie geen uitkomst; het schijnt alzoo dat 

de kameel, zooals MARrsH vermoedt, uit Noord-Amerika naar Azie en 

Afrika is verhuisd. 

Wij hebben in onze beschouwing van de selenodonte evenvingeri- 

gen slechts met een enkel woord over de veranderingen van hun tand- 

stelsel gesproken. Bij deze dieren, gelijk bij de bunodonte evenvinge- 

rigen of zwijnachtige dieren, en bij de onevenvingerigen, ontwikkelen 

de in het eerst cementlooze, betrekkelijk lage, maar van lange wor- 
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tels voorziene kiezen zich tot zeer hooge, zuilvormige, echte en val- 

sche kiezen, welker wortels zich slechts laat vormen, en die bijna 

den naam van permanent wassend mogen dragen. Buitendien worden 

deze zuilvormige kiezen nog met een dikke cementlaag bekleed , een 

beenachtig weefsel, welks groote verspreiding eerst in nieuwere tijden 

waargenomen wordt. KowarevskKy gelooft dat het verschil in de lengte 

der kronen van vele fossiele en thans levende geslachten veroorzaakt 

is door de groote specialiseering van het voedsel bij de nieuwere typen. 

Uit omnivore dieren, die het geheele eoceen en mioceen beheer- 

schen, vormen zich al meer en meer uitsluitend plantenetende 

dieren. De manier om het voedsel te verkleinen wordt daarbij ook 

veranderd, en in plaats van het bijtende vertikale kauwen komt 

er steeds meer een wrijvende horizontale beweging der kaken 

in gebruik, waardoor de tanden elkander sterk afschuren. Buitendien , 

zegt KOWALEVSKY, nemen plantenetende, graminivore, dieren tevens 

met gras ook veel zand en aarde tot zich, waardoor de kiezen snel- 

ler afslijten. Om dat verlies te vergoeden, wast de tandzuil voortdu- 

rend voort, en, als beschutting tegen die snelle afslijting, krijgt de 

tand een dik uitwendig bekleedsel van cement, dat hem beschermt. 

Door opvulling van de diepe holle merken der kroon met de zelfde 

stof, wordt de tand tot een wrijforgaan, welks kauwvlakte nu uit drie 

zelfstandigheden van een verschillende hardheid bestaat: tandbeen, 

email en cement. De paarden, gelijk de meeste herkauwers, verhou- 

den zich in dit opzicht eveneens, en deze dieren zijn dus de verte- 

genwoordigers der herkauwers in de groep der onevenvingerigen. 

Indien er bij de beide groote afdeelingen der hoefdieren, de oneven- 

vingerigen en de halfmaantandige evenvingerigen (herkauwers) geen 

twijfel kan bestaan of zij hebben zich van omnivoren tot planteneten- 

den ontwikkeld — welke laatsten alleen op aarde bestaan blijven, 

omdat zij in den strijd voor het bestaan zegepralen over zulke hoef- 

dieren die zich niet voor plantenvoedsel geschikt konden maken — dan 

schijnt het geoorloofd aan den invloed der plantenvoeding te twijfe- 

len ten opzichte van de derde groote afdeeling der hoefdieren, de 

knobbeltandige evenvingerigen of zwijnachtige dieren. Doch KOWALRVSKY 

meent dat deze dieren hun ,levens-cyclus om zoo te zeggen nog niet 

geeindigd hebben; zij zijn nog niet op hun toppunt gekomen, ofschoon 

eenigen hunner vormen dit naderen. Lmmers, zooals wij boven reeds 

gezien hebben, bestaat er ook bij de zwijnachtige dieren een klaar- 
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blijkelijke neiging of streven tot vereonvoudiging van sommige beea- 

deren. En ook bet gebit verandert reeds , vooreerst door het meer samen- 

gesteld worden der valsche kiezen, die bij den pecari reeds zeer veel op 

echte kiezen gelijken, en ten tweede door het verschijnen van perma- 

nent wassende, van cement voorziene echte kiezen, die de phacochoeren 

bezitten. Dat deze verandering ook door verandering van het voedsel 

veroorzaakt wordt, is volgens KOWALRvsKY hoogst waarschijnlijk, 

reeds daarom, omdat de carnivore valsche kiezen der oudere zwijn- 

achtige dieren steeds meer en meer in de stompe en dikke valsche 

kiezen der hedendaagsche pocari’s veranderen: uit een halfearnivoor 

gebit wordt een omnivoor, en dit laatste verraadt een duidelijk stre- 

ven om zich in een graminivoor gebit te veranderen. En inderdaad, 

de nieuwste groepen der zwijnen, zooals de phacochoeren, de herte- 

zwijnen en vooral de pecari’s zijn hoofdzakelijk graminivoor geworden , 

en aan het graseten beantwoordt bij de pecari’s zelfs ook reeds een 

drievoudig verdeelde maag. 

Ook bij andere diergroepen of orden bewijst kowaLrvsKY dat de 

vorming van permanent wassende tanden, uit zulken die oorspronke- 

lijk van wortels voorzien waren, een in het dierenrijk zeer verspreid 

verschijnsel is. Als de hoofdoorzaak dier merkwaardige wijziging der 

tanden, noemt KOWALEvsKY het zich schikken naar de eigenaardige 

voeding, wat alle groote groepen der hoefdieren gedaan hebben. ‘““Waar- 

schijnlijk,” zegt hij, “waren het de veranderingen waaraan de planten- 

wereld in den loop der geologische tijdperken onderworpen was, die 

de oorzaak van dat verwisselen van voedsel zijn. Volgens de onder- 

zoekingen der phytopalaeontologen is de groote verspreiding der gras- 

sen over de aarde eerst in het laatst van het eocene tijdperk gebeurd. 

Zulk een gebeurtenis moest uiterst groote veranderingen in de die- 

renwereld veroorzaken, daar de algemeene verspreiding van dit voerl- 

sel noodzakelijk de ontwikkeling begunstigde van zulke groepen, die 

zich volkomen voor dat voedsel wisten geschikt te maken. Kan men,” 

vraagt KOWALEVSKY, “in dit opzicht een beter voorbeeld kiezen, dan 

de bewonderenswaardige ontwikkeling der herkauwende dieren, die, 

van een kleinen vorm, den Gelocus van het boven-eoceen uitgaande, 

zich reeds in het laatst van het mioeene tijdvak tot zulke groote 

massa’s hadden ontwikkeld 2’ 

mm vn an, 



ONDERZOEKINGEN VAN PASTEUR EN ANDERE FRAN- 

SCHE NAVORSCHERS OVER SMETSTOFFEN, 
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In den jaargang van 1878 van dit Album heb ik getracht de the- 

orie van het ontstaan der infectieziekten door het indringen in de 

vochten des lichaams van zekere mikroskopische organismen, lagere 

zwammen, splijtzwammen, bacterien, uit een te zetten, en wel meer 

bepaaldelijk naar aanleiding van het toenmaals kort geleden uitge- 

komen werk van c. von Näcerr. Maar terzelfder tijd , als in Duitsch- 

land von Näeerr en anderen hunne onderzoekingen hieromtrent in ’t 

werk stelden, waren ook in Frankrijk eenige uitstekende natuurvor- 

schers in dezelfde richting werkzaam, waaronder vooral DAVAINE, 

PASTEUR en TOUSSAINT te noemen zijn. Näcrrr nam in zijn boek van 

den arbeid der fransche onderzoekers geen kennis; ’t kan zijn dat hij 

dien niet kende, te meer, omdat de meest opzien barende mededee- 

lingen van PASTEUR eerst in 1880 het licht zagen. Met dat al is het 

toch te verwonderen, dat door Nüerrr in zijn werk de naam van 

PASTEUR geen enkele maal genoemd wordt, — de naam van den man, 

die, op het door anderen voor de zuiver chemische theorie van LIEBIG 

verlaten voetspoor van TURPIN en CAGNIARD DE LA TOUR, het ontstaan 

der gisting ten gevolge van de levenswerking van zekere mikrosko- 

pische organische wezens, gistzwammen, voor ’teerst in helder licht 

heeft gesteld. De gistings-theorie van PAsTEUR hangt toch ten aller- 

17 
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nauwste met de bacterien-theorie der infectieziekten te zamen, ja is 

eigenlijk een der eerste grondslagen daarvan geweest. — Aan den an- 

deren kant wordt ook in de mededeelingen van de talrijke onderzoe- 

kingen van PASTEUR de arbeid van NÄäGeELr volkomen geïgnoreerd. Trou- 

wens nergens schijnt von Näerrr's boek zoo veel sensatie te hebben 

verwekt als in ons land, Duitschland zelf niet uitgesloten. ! 

Het schijnt mij toe niet van belang ontbloot te zijn om nu ook 

eens een blik te slaan op hetgeen de arbeid der fransche onderzoekers 

in dit opzicht heeft geleverd, en ik zal trachten daarvan een beknopt 

overzicht te leveren, voor zoover mij de bouwstoffen daarvoor ter 

beschikking staan. 

Het miltvuur, ook wel alleen vuur genaamd, de anthrax- 

ziekte, is eene zeer kwaadaardige infectieziekte, die bij allerlei dieren: 

paarden, runderen, schapen, varkens enz., en zelfs bij in het wild 

levende dieren kan voorkomen, en die ook op den mensch kan wor- 

den overgedragen, — in welk geval zij zich meest vertoont onder 

den vorm van ‘kwaadaardige puist” (pustula maligna), — en in zeor 

vele, ja de meeste gevallen doodelijk afloopt. ° Zij is, evenals andere 

infectieziekten, eene bloedziekte, eene bloedvergiftiging, en hare ver- 

schijnselen zijn die van een rotachtige ontbinding des bloeds met 

' Zou dit ook daarom wezen, omdat in ons land het staathuishoudkundig beginsel van 

het laissez faire, laissez aller, dat is: alles maar zijn gang te laten gaan, — .z00 

zeer gehuldigd wordt, en vele praktische toepassingen van v. NäGELI zoo volkomen 

met dat beginsel strooken ? 

2 Het miltvuur verdient daarom nog in ’t bijzonder onze aandacht, omdat geen dier 

zóó vatbaar schijnt te zijn om er door te worden besmet, als de mensch. Die besmet- 

ting kan geschieden óf doordien vochten van een anthraxziek of aan die ziekte gestorven 

dier door kleine ontvellingen of wondjes van de huid in het bloed komen, òf door het 

gebraik van van zulk een dier afkomstig vleesch of daardoor geleverde melk. Daar het 

miltvuur wel bij uitstek eene door bacterien, en door deze alleen, overbrengbare ziekte 

is, zoo ligt daarin eene overtuigende wederlegging van de, overigens door niets ge- 

staafde, bewering van v. NäGELI, dat bacterien niet door den wand van maag en 

darmen binnen de bloedvaten kunnen geraken. Het schijnt, dat de anthraxbesmetting 

zich bij den mensch ook kan openbaren onder den vorm van eene typheuse koorts 

zonder de karakteristieke verschijnselen van anthrax. Wie weet dan, hoevele typheuze 

koortsen, naar wier oorzaak men te vergeefs zoekt, te wijten zijn aan het gebruik van 

vleesch van aan anthrax lijdend vee! Dat overigens de bekende “steenpuisten” (farunkels) 

soms de gevolgen van het opnemen van anthraxgift zijn , schijnt vrij zeker, 
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koudvuur, doch verschillen overigens in bijzonderheden, zoodat men 

verschillende vormen aanneemt, die ook verschillende namen dragen, 

met wier uiteenzetting wij ons echter niet behoeven bezig te houden. 

Deze ziekte is voor een groot;deel het uitgangspunt geweest van 

de tegenwoordig meer en meer tot zekerheid naderende theorie: dat 

de besmettelijkheid van vele infectieziekten afhangt van het indringen 

in het bloed van zekere levende mikroskopische organismen. ! 

Onder de fransche geleerden maakte DAVAINE van die ziekte een 

onderwerp van studie na het lezen, in vireHow’s Archiv, van de on- 

derzoekingen van BRAUELL, hoogleeraar te Dorpat, die bevond dat 

het miltvuur, door eenige druppels bloed uit een daaraan lijdend of 

gestorven dier in te Enten, kon worden medegedeeld aan een ander ge- 

zond dier, en dat in zulk bloed eigenaardige, staafvormige lichaampjes 

aanwezig waren, die allerwaarschijnlijkst voor de dragers van de smet- 

stof of voor de smetstof zelve moesten worden gehouden. 

De eerste proeven van DAVAINE werden echter verricht met rottend 

bloed. Hij nam daarvan een droppel, verdunde dien met veertig tot 

honderd droppels water, en spoot van die verdunning een droppel in 

de aderen van een konijn, of van een cavia, zoogenaamd guineesch 

biggetje, bij ons in de wandeling verkeerdelijk marmotje genaamd. 

Het duurde niet lang of het dier werd ziek, en was niet alleen na 

eenige uren dood, maar zijn bloed had dezelfde giftige eigenschappen 

verkregen als het oorspronkelijke rottende bloed. Want wanneer men 

nu iets van dat bloed in de aderen van een tweede konijn of gavia 

bracht, stierf dit ook. En zoo kon DAVAINE die proef gedurende ette- 

lijke generatien voortzetten, — steeds met hetzelfde gevolg. De alzoo 

verwekte ziekte verkreeg den naam van septicémie, van het grieksch 

sépsis, verrotting, en Ahaima, bloed. 

Van deze proeven tot die met bloed van aan miltvuur gestorven 

dieren was de overgang niet groot. Een droppel zulk bloed werd ver- 

dund met nog meer water, dan bij het rottend bloed gemengd was 

geworden, en van dat mengsel één droppel ingeënt bij een konijn, — 

tl Het is zeer waarschijnlijk dat ook de niet besmettelijke infectieziekten daarvan 

afhangen. Althans met de tusschenpoozende (intermitteerende) koortsen, en in  alge- 

meen met de zoogenaamde malariaziekten, is dit in de hoogste mate het geval, gelijk 

reeds blijken kan uit v. Näcerr's boek. Om van vroegere waarnemingen niet te spre- 

ken, vestig ik hier de aandacht op de onderzoekingen van KLEBS en THOMASI CRUDELI, 

door mij vermeld in het Bijblad van 1880, op blz. 56. 
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en den volgenden morgen vond men het konijn dood. Met het verdunde 

bloed van dit konijn werd weder een ander ingeënt, met hetzelfde 

noodlottig gevolg, — en zoo vervolgens. 

Wanneer DAVAINE nu het met water verdunde bloed, dat zoo giftig 

bleek te wezen, door eenige lagen papier filtreerde, dan bleek het ge- 

filtreerde vocht volkomen onschadelijk te zijn. Men kon een droppel 

daarvan in het bloed van een konijn brengen, en het dier ondervond 

daar geen nadeel van. Maar verdunde hij het op het filtreerpapier 

achtergeblevene, bijna onzichtbare résidu met een weinig water, en 

bracht hij dit onder de huid van een gezond dier, dan werd dit 

ziek en bezweek weldra. Onderzocht hij dat résidu mikroskopisch, 

dan bleek het grootendeels te bestaan uit bacterien, splijtzwammen. 

De bacterien zijn dus het eigenlijke gift, dat bij de inenting ziekte 

en dood veroorzaakt. 

DavarNe heeft die miltvuur-bacterien buiten het dierlijk lichaam 

gecultiveerd, en hij bevond dat urine, maar nog beter een afkooksel 

van biergist, daarvoor de meest geschikte middenstoffen waren. Brengt 

men in zulk een vocht een droppel bloed van een aan anthrax lijdend dier, 

dan krielt het na eenige uren van bacterien. Met een weinigje van dat vocht 

kan men nu weer een andere hoeveelheid urine of afkooksel met bac- 

terien bedeelen, en alzoo, door steeds nieuwe hoeveelheden dier vochten 

zoo te behandelen, de bacterien als ’t ware in het oneindige verme- 

nigvuldigen. Ent men nu een konijn, een schaap, een rund met 

iets van dat bacterienhoudend vocht in, dan wordt alwederom het 

dier ziek, vertoont alle verschijnselen van anthraxziekte, en sterft in 

de meeste gevallen, Ook hier heeft overigens weer hetzelfde plaats 

als bij de proeven met rottend bloed: het door filtreering van bac- 

terien bevrijd gistafkooksel is onschadelijk, maar de invoering in het 

bloed van de op het filtrumi achtergebleven bacterien heeft ziekte en 

dood ten gevolge. ! 

1 Wat het rottingsgift aanbelangt, zoo heeft wel is waar de Kopenhaagsche hoog- 

leeraar PANUM getracht te betoogen, dat er een eigenaardig in water oplosbaar rottings- 

gift bestaat, dat door eene uren lang durende koking niet vernietigd wordt, aan de 

inwerking van alkohol weerstand biedt, en niet vluchtig is. Dit is echter in lijnrech- 

ten strijd met de proeven van DAVAINE, FELTZ en anderen. Ferrrz verdunde o. a. eene 

hoeveelheid rottend bloed, dat giftig was gebleken te zijn, met water, en ontdeed het 

van zijn strembare deelen door eene hitte van 80°, gedurende tien minuten volgehouden. 

Bene zekere hoeveelheid van dit vocht, dat rijk aan bacterien was, spoot hij bij twee 
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Het kon niet anders of dit alles moest de aandacht trekken van 

PASTEUR, die door zijne met zooveel gevolg bekroonde onderzoekingen 

naar de oorzaak der gistingsprocessen, en door zijn langdurigen strijd 

tegen de voorstanders der autogenesis of generatio spontanea * beter 

dan iemand anders in staat en voorbereid was om zich met de kwestie 

omtrent de mikroskopische organismen als ziekte-oorzaken bezig te 

houden. Dit was dan ook het geval, en al spoedig wijdde hij aan dat 

vraagstuk al zijne krachten. 

De nasporingen van PASTEUR hadden in de eerste plaats de anthrax- 

bacteriën tot onderwerp. Een overgroot aantal proefnemingen, door 

hem met de hem eigene volharding en nauwkeurigheid genomen, be- 

vestigden ten volle de uitkomsten, waartoe DAVAINE geraakt was. In- 

entingen met vocht, dat bacteriën bevat, die van anthraxzieke dieren 

afkomstig zijn, verwekt bij de ingeënte dieren die ziekte onder den 

eenen of anderen vorm, en veroorzaakt daardoor den dood. Ent men 

uit een der laatste weer bloed bij een ander dier in, dan heeft dit 

weer dezelfde uitwerkingen, en zoo vervolgens. Cultiveert men de anthrax- 

bacteriën in een daartoe geschikt vocht, b. v. in het reeds vermelde 

afkooksel van biergist of in kippen-bouillon, en ent men de door die 

cultuur ontstane bacteriën op een konijn of cavia in, dan betoonen 

zich die gecultiveerde bacteriën weder even vergiftig als hunne voorouders. 

Kocu had ook reeds in 1876 aangetoond, dat de anthrax-bacteriën 

zich zeer snel vermenigvuldigen, en zeer gemakkelijk van het eene dier 

op het andere worden overgebracht. Hij vestigde de aandacht tevens 

op het opmerkelijke feit, dat die bacteriën, in dierlijk weivocht (serum) 

geplaatst, maar daarbij tevens — want dit is noodig — toegankelijk 

gehouden voor de lucht, — zekere veranderingen ondergaan, die tot 

uitkomst hebben, dat zich in de bacteriën korrels, granulatiën vor- 

men, zoodat eindelijk de staafjes op parelsnoeren gaan gelijken, en 

dat die granulatiën zich later als kiemcellen of sporen van elkander 

afscheiden. Die sporen nu behouden, ’t zij men ze in vocht, ’t zij in 

gedroogden toestand bewaart, hunne giftige eigenschappen jaren lang, 

— terwijl daarentegen de bacteriën zelven ze binnen betrekkelijk zeer 

konijnen in, met dat gevolg, dat zij binnen twee en drie dageu onder verschijnselen van 

septicémie stierven. Maar dat zelfde vocht, door kool en watten gefiltreerd, en bij 

vier konijuen ingespoten, bleek geheel onschadelijk te wezen. 

1 Zie o. a. het opstel over Autogenesis in bet Albwm der Natuur voor 1865. 
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korten tijd verliezen. In het volgend jaar bevestigde een hoogleeraar 

in de veeartsonijkunde te Toulouse, TOUSSAINT, deze waarnemingen, en 

toonde daarbij op nieuw aan, dat de smetstof van anthrax niet een 

oplosbaar gift is, maar dat de bacteriën en hunne sporen voor die 

smetstof moeten worden gehouden. 

De aandacht van het geneeskundig, maar ook van het groote publiek 

werd echter vooral opgewekt door het volgende. 

In Juni 1880 bood pasreur der Académie de Médecine eene ver- 

handeling aan, waarin hij o. a. sprak over de verschillende wegen, 

langs welke de bacteriën van anthrax in het bloed kunnen geraken. 

Dit kan op verschillende wijze geschieden; het indringen door ont- 

vellingen of wondjes der huid heb ik reeds met/een enkel woord ver- 

meld. Davarne had ook reeds de aandacht gevestigd op het over- 

brengen van de smetstof door vliegen. Hij bevochtigde zuigsnuiten en 

pooten van vliegen met het bloed van aan miltvuur gestorven dieren 

en bracht deze op kleine wondjes van gavia’s. Deze bezweken onder 

verschijnselen van anthrax en in huu bloed vond men de aan die ziekte 

eigene bacteriën. Dat voorts uitgedroogde, in de lucht zwevende bac- 

teriën door de ademhaling in het bloed zouden kunnen komen, is 

ieder, die zich met den arbeid van v. Näceur heeft bezig gehouden, 

bekend. Maar pasteur vestigde vooral de aandacht op het voedsel. Hij 

liet eene kudde schapen gras eten, dat doordrongen was met anthrax- 

bacteriën. Niettegenstaande de groote hoeveelheden daarvan, die de 

schapen naar binnen kregen, ontsnapten de meesten aan den dood, 

maar ook velen kregen het miltvuur en stierven. Bij voortgezette proe- 

ven bleek het, dat hij de sterfte verhoogen kon door bij het gras steke- 

lige voorwerpen te voegen, vooral de {puntige uiteinden van droge 

distelbladeren of klein gesneden kafnaalden van gerst. Het scheen dus 

dat gave en gezonde slijmvliezen de bacteriën moeielijk doorlaten, — 

iets wat in overeenstemming zou zijn met de bewering van v. NÄGELI, 

dat de splijtzwammen niet door den onbeleedigden wand van maag en 

darmen in de bloedvaten kunnen dringen, — maar dat die doorlating 

gemakkelijker gaat, wanneer er op die slijmvliezen ontvellingen of kleine 

wondjes ontstaan. In elk geval zou dus — en dit is weder niet in 

overeenstemming met v. NÄGELI, — het grazen op plaatsen, waar 

het gras met antbraxgift besmet is, uiterst gevaarlijk zijn, en het 

ontstaan van anthrax bij het vee zou in het meerendeel der gevallen 

dááraan zijn toeteschrijven. 
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Pasrrur toonde daarom het groote gevaar aan dat er in gelegen is 

om vee te laten grazen op weiden of op hooiland, waarin de lijken 

van anthraxzieke dieren begraven zijn. Men meent gewoonlijk tegen 

alle gevaar gewaarborgd te zijn, wanneer men die lijken maar begraaft. 

Maar pasteur bevond, dat de in die lijken aanwezige bacteriën tot 

boven op den grond kunnen opstijgen. Trouwens een veearts te Nancy, 

POINCARRÉ, had ze gevonden in het moerassige water, dat eene weide 

bevochtigde, waarop twee en twintig koeien in weinige weken tijds 

het miltvuur hadden opgedaan, alsmede in het bloed van die koeien, 

terwijl het bedoelde water, aan een gavia ingeënt, dit dier weldra 

deed sterven, wat ook het lot was van een tweede gavia, die met 

het bloed van den eersten werd ingeëut. De lijkopening leerde hier, 

dat de bij die cavia’s ontstane ziekte werkelijk van anthraxachtige 

natuur was geweest. 

Maar hoe komen die bacteriën uit de diepte, waarin de lijken be- 

graven zijn, boven op den grond? Door de aardwormen, antwoordde 

PASTEUR. Onze gewone aard- of regenworm, of pier (Lumbricus terres- 

tris) eet de aarde, waarin hij leeft; de daarin aanwezige organische 

stoffen dienen hem tot voedsel, — het overige wordt weer uitgewor- 

pen. De kleine cylindrische hoopjes fijne aarde, die men des morgens 

zoo veel op den grond van tuinen en landerijen aantreft, zijn zulke 

uitwerpselen, die des nachts door de pieren daar geloosd zijn. * Daarin 

nu bevinden zich de kiemen van de, naar men verkeerdelijk gelooft, 

voor goed onder den grond begraven bacteriën, die in het voor de 

grondlucht toegankelijk bloed der begraven dieren de gelegenheid heb- 

ben zich voor onbepaalden tijd te consorveeren. 

Het begraven van aan anthrax gestorven dieren in wei- of hooiland 

is dus ten allersterkste af te raden. Wanneer men kan, moet men 

daarvoor een zooveel mogelijk mageren, zandigen en drogen grond kiezen, 

waarin men niet licht regenwormen aantreft. Ik zou er bijvoegen dat, 

waar die soort van grond ontbreekt, de lijken moeten worden begra- 

ven op eene afgelegene plaats, zoo ver mogelijk van wei- en hooilan- 

* Laat ik hier in ’t voorbijgaan doen opmerken dat het eene onwaarheid is, dat de 

regenwormen de wortels van gras en andere planten afeten. Zij zijn integendeel nuttig, 

doordien zij, onophoudelijk door den bodem dringende, dien los en voor lucht en water 

toegankelijker maken. Men kan omtrent dit punt nalezen waire’s Natural History of 

Selborne, in de editie van p. sEsSE. (Londen 1854) op pag. 224 enz, 
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den verwijderd, en daarbij den wensch uiten, dat overal zulk eene 

plaats door de gemeentebesturen beschikbaar gesteld en aangewezen 

werd. Pasteur ziet in het algemeen en overal opvolgen van zijn raad 

de mogelijkheid van de uitroeiing van de antbraxziekte, omdat deze 

nimmer spontaan, maar altijd door besmetting ontstaat. 

Dat nu de bacteriën uit de lichamen van de in den grond bedolven 

lijken aan de oppervlakte kunnen komen en daar het gras besmetten, 

schijnt feitelijk waar te zijn. En er is niets vreemds in dat zij door 

de aardwormen naar boven worden gebracht. Eene andere vraag is het, 

of ook piet andere oorzaken hiertoe bijdragen. Daaronder behooren 

vooral die luchtstroomingen, welke in den bodem plaats vinden en 

waarop v. NÄGELr de aandacht heeft gevestigd, — luchtstroomingen , die 

veroorzaakt worden door de ongelijke verwarming des bodems bij dag en 

bij nacht, door den invloed van den op den grond vallenden of daarin drin- 

genden regen, door de verschillende spanning van de lucht aan de opper- 

vlakte, enz. Daar nu die luchtstroomingen niet altijd de bacteriën den 

grond doen verlaten in de onmiddellijke nabijheid van de plaats, waar ze 

zich oorspronkelijk bevonden, maar dikwijls op eenigen afstand daarvan, 

zoo kan men daaruit begrijpen waarom ik de begraafplaats van aan 

anthraxzieke of in ’t algemeen van aan ziekte gestorven of om ziekte 

afgemaakte dieren niet alleen niet zou wenschen te zien ( een wei- 

of hooiland, maar ook niet in de onmiddellijke nabijheid daarvan. Ik 

moet bij dit alles evenwel erkennen, dat de bedoelde luchtstroomen 

eigenlijk alleen in staatzijn droge bacteriën met zich mede te voeren, 

omdat vochtige bacteriën aan de omgevende aarde vastkleven; voch- 

tige bacteriën zouden eerst moeten uitdrogen voor zij door die be- 

trekkelijk zwakke luchtstroomen kunnen worden medegevoerd. ! 

In het geval van POINCARRÉ was de weide zonder twijfel zeer laag, 

moerassig land, en dat de bacterien in het dat land geheel doordrin- 

gende water naar boven stegen, is niet moeielijk te verklaren. Zij 

hadden daartoe noch de hulp van luchtstroomingen, noch die van 

regenwormen noodig. 

Hoe lang nu de bacterien van anthrax, of de kiemen daarvan, in 

den bodem van zulke begraafplaatsen kunnen blijven bestaan met 

1 Ik zeg betrekkelijk zwakke luchtstroomingen, want voor uitgedroogde bacteriën , 

bij welke vergeleken de stofjes, die men in een in een donkere kamer invallenden zonne- 

straal ziet zweven, zware kolossen zijn, zijn die luchtstroomingen krachtig genoeg, 
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behoud van hunne schadelijke eigenschappen, leert de volgende waar- 

neming. 

De Société centrale de Médecme vétérinaire benoemde in Mei 1880 

eene commissie tot onderzoek naar de aanwezigheid van anthrax-bac- 

terien in en boven den grond, waarin lijken van anthrax-zieke dieren 

waren begraven. Die commissie, waarvan ook Pasteur lid was, koos 

tot haar veld van onderzoek eene hoeve niet ver van Senlis, die elk 

jaar groote verliezen aan vee door anthrax leed. In den tuin der hoeve 

waren twee plekken, waar de lijken begraven waren geworden; de - 

eene daarvan was sedert 12 jaren buiten gebruik, de andere diende 

sedert 8 jaren tot begraving. Eenige aarde, genomen van de opper- 

vlakte van ieder dier beide plekken, werd door pasrruR met water 

behandeld, en het vocht aan gavia’s ingeënt, die allen aan anthrax 

stierven. Den 8sten October begon men zeven gezonde schapen , die nooit 

anthrax hadden gehad, dagelijks des namiddags gedurende eenige uren 

te laten vertoeven op de oude, sedert twaalf jaren niet meer 

gebruikte begraafplaats, — en den 24sten November waren daarvan 

twee aan anthrax bezweken, terwijl de overige vijf, alsmede al de 

schapen van de gansche overige kudde in dat tijdsverloop gezond waren 

gebleven. Er groeide op de begraafplaats geen gras, en de smetstof 

kon dus niet met het voedsel naar binnen zijn gekomen, zoodat bij 

de twee overleden schapen de besmetting moet hebben plaats gehad 

ten gevolge van de gewoonte dier dieren om steeds op den grond te 

snuffelen. 

De tuin der hoeve is een moestuin, en de vraag lag dus voor de 

hand of de menschen, die op de hoeve woonden, nooit aan anthrax 

hadden geleden? De pachter antwoordde, dat dit nooit bij iemand 

anders geconstateerd was geworden, dan bij hem zelven. Hij had pus- 

tula maligna in het aangezicht gehad, waarvan het litteeken nog dui- 

delijk zichtbaar was. 

Overigens is ook van elders het gevaar van het weiden van vee op 

begraafplaatsen van aan anthrax bezweken dieren sedert lang bekend. 

Zie o. a. F. C. HEKMEIJER in ALI COHEN's Mandboek der openbare gezond- 

heidsregeling. 2e deel, bldz. 446 in de noot. 

De anthrax heeft dit met andere besmettelijke ziekten , zooals pokken, 

roodvonk, mazelen, gemeen, dat een dier of een mensch, dat er door aan- 

getast is geworden, maar de ziekte heeft doorgestaan en hersteld is, 

zoo niet voor altijd, dan toch voor geruimen tijd voor die ziekte on- 
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vatbaar is. CHAUVEAU had er opmorkzaam op gemaakt, dat de Bar- 

barijsche schapen voor authrax onvatbaar schijnen te zijn, maar in 

bet midden gelaten of dit aan eene ras-eigenaardigheid, dan wel aan 

andere oorzaken moest worden toegeschreven. Maar het bracht hem 

er toe om schapen met anthraxgift in te enten, en, wanneer zij van 

de alzoo overgebrachte ziekte mochten herstellen, die inenting te her- 

halen. De uitkomst was, dat die tweede inenting geen vat op die dieren 

had. Anderen, en daaronder Pasteur, herhnalden die proefnemingen, 

'tzij met oorspronkelijk, ’t zij met gecultiveerd anthraxgift , — PASTEUR 

niet alleen op schapen, maar ook op runderen. En de uitkomst was 

steeds dezelfde, als die crAUvEAU had verkregen. Pasreur verschilde 

alleen daarin van CHAUVEAU, dat deze de immuniteit der ingeöute 

maar van de ziekte herstelde dieren daaraan toeschreef, dat de door- 

gestane ziekte zekere stoffen in het bloed achterliet, die de voortplan- 

ting der bacteriën belemmerden of zelfs verhinderden. Pasrrur daaren- 

tegen dacht daarbij aan de onvruchtbaarheid, die eindelijk in eene 

middenstof optreedt, wanneer daarin achtereenvolgens verscheidene ge- 

neratien van mikroskopische organismen zijn gecultiveerd geworden. 

Ter vergelijking herinner ik hoe v. Näcerr dat verlies van vat- 

baarheid voor eene of andere besmettelijke ziekte verklaart. De 

levenswerking der splijtswammen met de door deze gevormde ont- 

bindingsproducten, werkt als prikkel, waarop het organisme terug- 

werkt, en door die reactie kunnen de abnormale scheikundige vor- 

richtingen, welke een voor de infectiezwammen gunstigen aard van 

de vochten doen ontstaan, worden omgestemd en tot normale werk- 

zaamheid terugkeeren. Geschiedt dit niet, dan sterft de lijder; heeft 

de reactie wél die uitkomst, dan herstelt hij. Maar in dat laatste ge- 

val bestaat er ook voor largeren of korteren tijd een normale werking 

der chemische functien, en daardoor een normale toestand der voch- 

ten, welke voor het leven en de vermenigvuldiging der bedoelde 

zwammen ongunstig is, zoodat zij, in die vochten gebracht, daarin 

spoedig te gronde gaan. 

Dat te hulp roepen van eene omstemming der abnormale chemische 

functien ten gevolge van de reactie van het organisme tegen den 

ziekteprikkel, is in mijn oog eene verklaring (zoo 'teene verklaring 

heeten moet) van het onbekende door het onbekende. In de voor- 

stelling die v. Näcerr zich van de zaak maakt, waarmede die van 

PASTEUR zeer goed vereenigbaar is, ligt echter mijns inziens de kiem 
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van eene verklaring opgesloten. Die bepaalde, ons onbekende, 

maar abnormale (doch met algemeene gezondheid zeer wel bestaanbare) 

gesteldheid der vochten, die de ontwikkeling van een bepaald ziekte- 

bacterium begunstigt, en welke dus, waar zij bestaat, de individueele 

vatbaarheid en — waar zij niet bestaat — de individueele onvatbaar- 

heid voor die bepaalde ziekte veroorzaakt, — wordt juist door het 

in die vochten leven van een ontelbaar aantal specifieke ziektebac- 

teriën 266 veranderd (het hoe moeten wij vooralsnog onverklaard 

laten), dat deze eindelijk daarin niet meer kunnen leven. Daardoor, — 

in geval de lijder zoo lang blijft leven tot die verandering in do 

vochten is tot stand gekomen, herstelling, — maar dan ook voort- 

bestaan van dien veranderden (meer normalen) toestand der vochten 

gedurende langeren of korteren tijd. 

Er bestaat eene ziekte onder de vogels, meer bepaaldelijk onder 

de hoenders, waarvan men tot dusver weinig had hooren gewagen ! 

en die dan ook vrij zeldzaam schijnt te zijn, — de kippen-cholera 

(choléra des poules). Een italiaausch physioloog, PrroNcITO, entte met 

het bloed van een aan die ziekte gestorven hoen eenige andere dieren 

in, die ook stierven. En in het bloed van deze ontdekte hij zekere 

eigenaardige, rozenkrausvormig samenhangende granulatien. Toussaint 

vatte dat onderzoek op, en beschouwde die granulatien als de bac- 

terien van de bedoelde ziekte, welke overigens volgens hem oo t- 

sproukeliĳjk zou ontstaan door rotachtige infectie en dus geheel 

identisch zou wezen met de boven reeds besprokene septicemie. ? 

Pasreur nu cultiveerde die, ook door hem als zoodanig erkende, 

bacterien in kippenbouillon, daar gistwater en urine voor dio cultuur 

niet geschikt bleken te zijn. Entte hij nu een hoen met een droppel 

van het van bacterien krielende vocht in, dan werd het dier ziek: 

het verwijderde zich van de overige hoenders; de veeren gingen over- 

eind staan; het dier sloot de oogen en verviel in een slaapzuchtigen 

toestand, waaruit het niet te wekken was; de ademhaling werd menig- 

vuldig en snel, en na eenige uren was het dier gestorven. 

* Aan de veeartsenijkundigen, die ik in de gelegenheid was daarnaar te vragen, was 

deze ziekte onbekend. - 

3 Hier zou men dus hebben een voorbeeld van eene besmettelijke ziekte, die niet 

door besmetting uit reeds aan dezelfde ziekte lijdende dieren verkregen is, — met 

andere woorden, van het zoogenaamd spontane ontstaan van eene besmettelijke ziekte. 
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De kippen-cholera is dus eene overbrengbare ziekte en de overbren- 

ging heeft plaats door bacteriën. Zij is in de meeste gevallen doode- 

lijk, — maar niet alle hoenders sterven er aan. Zooals de door ras- 

TEUR genomen proefnemingen met inenting op herstelde dieren leerden , 

waarborgt de eenmaal doorgestane ziekte tegen recidiven, of liever, 

zegt PASTEUR, de recidiven vertoonen zich in graden, die in omge- 

keerde- verhouding staan tot de meerdere of mindere hevigheid van 

de eerst doorgestane ziekte; dat is, indien deze laatste hevig was, 

zal de recidive, zoo zij al plaats vindt, zeer licht wezen; — was 

zij minder hevig, dan zal ook de recidive van wat meer beteekenis 

zijn; en zoo zal de recidive van meer of minder belang zijn, naar- 

mate de eerste ziekte minder of meer hevig is geweest. — En hier 

betreedt pasrrur een veld, waarop hij nog steeds werkzaam is en waarop 

wij hem eenige oogenblikken moeten volgen. 

Voor wij verder gaan merk ik aan, dat Pasrrur, hoewel hij, zoo- 

ver ik heb kunnen nagaan, nergens treedt in uitvoerige beschouwingen 

over den aard van de giftigheid der besmettings-bacterien, evenwel 

te kennen geeft, dat de meerdere of mindere geschiktheid van die 

organismen om zich in het lichaam van een bepaald dier voort to 

planten en dus te vermenigvuldigen , — derhalve de hoeveelheid, in welke 

zij in de vochten van dat dier aanwezig kunnen zijn, — te houden is 

voor den maatstaf van de meer of minder vergiftigende werking, die 

zij uitoefenen. — Wij kunnen ons de zaak aldus voorstellen. De bac- 

terien, die in het dierlijk lichaam worden ingevoerd en daarin blijven 

leven, voeden en vermenigvuldigen zich daarin ten koste van de be- 

standdeelen der vochten van dat lichaam; hunne voedingsverrichtingen 

brengen alzoo ontledingen te weeg, ten gevolge waarvan het bloed 

al meer en meer eene abnormale geaardheid verkrijgt. Deze verwekt 

storingen in de verrichtingen van het lichaam des diers, — dus ziekte. 

Maar of en in welke mate het bloed zoo gewijzigd en bedorven zal 

worden, dat dientengevolge ziekte moet ontstaan, — dit hangt af van 

de hoeveelheid der bacteriën, die in dat bloed voorhanden zijn. Zeer 

weinige toch zullen een zeer gering, zeer vele een zeer aanmerkelijk 

bederf der vochten teweeg brengen. Het hangt er dus, wanneer er 

zekere. bepaalde bacteriën in het bloed van een of ander dier gebracht 

zijn, maar van af, of zij zich daarin vermenigvuldigen en blijven ver- 

menigvuldigen, of niet. Doen zij het niet, of alleen in den beginne een 

weinig en sterven zij spoedig uit, dan neemt men ook geene ziekte- 
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verschijnselen waar. Doen zij het daarentegen wel en krachtig, dan 

zal weldra het bloed vol van die soort van bacteriën, en, tengevolge 

van de voeding van zoo vele bacteriën, abnormaal geworden zijn, en 

het kan dan niet anders of er moeten zich ziekelijke verschijnselen 

vertoonen. Maar of nu die in het bloed geraakte bacteriën zich al of 

niet, zwak of krachtig, zullen vermenigvuldigen, — dat hangt geheel 

dáárvan af, of het bloed, waarin zij geraakt zijn, juist aan hen de 

geschikte voorwaarden voor hun leven en voeding aanbiedt. Is dat 

niet het geval, dan zullen zij, of hun weinig en zwak kroost, spoedig 

te gronde gaan; is dat bloed daarentegen voor hen een geschikte 

middenstof, dan zullen bloedvergiftiging en ziekte volgen, altijd in 

die mate als de vermenigvuldiging sterker of zwakker is. 

Dat ook reeds de hoeveelheid der bacteriën, die op eens van buiten 

af in het bloed worden gebracht, van invloed kan zijn, schijnt uit 

zekere proeven van CHAUVEAU te blijken. Hij maakte verschillende ver. 

dunningen van anthrax-bloed, van welke verdunningen elke kubieke 

centimeter bij benadering 50 tot 1000 bacteriën bevatte. Eene ver- 

dunning met ongeveer 1000 bacteriën, bij vier schapen in de halsader 

gespoten, bracht bij alle vier den dood te weeg. Twee schapen ont- 

vingen elk ongeveer 600 bacteriën; het eene bezweek, het andere bleef 

gezond. Van twee andere schapen werd een met 50, het andere met 

100 bacteriën ingespoten, — maar bij de verdunning met 100 werd 

Vino Phenylzuur gevoegd. Het eerste kreeg een lichte en kortstondige 

koorts, het andere bleef gezond. De drie in het leven gebleven scha- 

pen met nog twee andere werden ingespoten met ongeveer 1000 bac- 

teriën; alle vijf stierven, maar het schaap, dat koorts had gehad, 

eerst op den zesden dag, nadat de overige zeer spoedig bezweken 

waren, In die laatste proef vinden wij — om van de werking van 

het phenylzuur in de vorige niet te spreken, — tevens eene aandai- 

ding van den voorbehoedenden invloed van de eens doorgestane anthrax- 

ziekte op eene vernieuwde besmetting. 

Wanneer wij het tot dusver gezegde overwegen, dan kan het niet 

anders dan natuurlijk worden gevonden, dat de vraag zich aan PASTEUR 

opdrong: of de smetstoffen ook zoodanig konden worden gewijzigd, 

dat zij, ingeënt zijnde, wel eenige ziekelijke verschijnselen te weeg 

brengen, maar geen ernstige gevolgen hebben, en desniettemin het 

organisme voortaan waarborgen voor de ziekte, waarvan zij de smet- 
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stoffen zijn. Die wijziging zou dan zijn eene zekere verzwakking 

der smetstof, — ik vertaal zoo het woord atténuation, dat PASTEUR 

gobruikt, — eene vermindering van de giftigheid (virulence) er van. 

“Zonder op dit oogenblik iets te willen vaststellen ten aanzien van 

de betrekking tusschen het menschelijk pokkengift en hiet koepokken- 

gift,” — zegt PASTEUR, — ‘is het toch duidelijk, dat er bij de kippon- 

cholera toestanden van het gift bestaan, die tegenover het hevigste 

gift dier ziekte zich gedragen evenals het koepokgift tegenover het 

pokkengift. Het koepokgift brengt eene goedaardige ziekte voort, de 

vaccina, welke behoedt voor de erustigere ziekte, de variola. Zoo 

vindt men ook bij de kippen-cholera toestanden van verzwakte gif- 

tigheid, die wel de ziekte veroorzaken, maar niet den dood, en wel 

266, dat het dier na zijn herstel de inenting met het hevigst wer- 

kend gift van die ziekte kan trotseeren.” 

Op grond van het boven uiteengezette is het duidelijk en nauwe- 

lijks noodig te doen opmerken dat, wanneer nu en in ’t vervolg van 

de giftigheid (virulence) der antarax-bacteriën gesproken wordt, 

daarmede bedoeld wordt huune vatbaarheid om zich in een bepaald 

bloed te vermenigvuldigen. De giftigheid verzwakken (atténuer la vi- 

rulence) is dus het voortpluntingsvermogea in eene bepaalde midden- 

stof verminderen. 

Het staat in onze macht de giftigheid van de bacteriën der kippen- 

cholera te verminderen, die bacteriën te verzwakken. Wanneer men 

tusschen olke cultuur, elke uitzaaiing van bacteriën uit eene vroegere 

cultuur in een nieuw vocht, tijdperken laat verloopen van 4, 5, 6 

en meer maanden, dan zal men bij de inexting daarmede eerst, in 

plaats van 10 of 100 °/,, 9 dooden op de 10 ingeënten verkrijgen, 

vervolgens 8, dan 7, en zoo vervolgens, tot het getal dooden op elke 

10 ingeënten slechts 1 of zelfs 0 wordt. Pasrrur schrijft deze ver- 

zwakking toe aan den invloed van de zuurstof der dampkringslucht. 

Zooveel is althans zeker, dat die verzwakking niet plaats vindt, tenzij 

de bedoelde ealturen aan de lucht blootgesteld blijven. 

Het lag nu voor de hand te onderzoeken of ook de anthrax-bacteriën 

voor eene zondanige verzwakking van hunne giftigheid vatbaar zijn. * 

De gecultiveerde bacteriën der kippen-cholera vormen nooit kiemen, 

1 Over vroegere pogingen om het miltvuur ter voorbehoeding in te enten, zie men 

HEKMEIJER in het vroeger aangehaalde Handboek van Arr COHEN, Ze deel, bldz. 448, 
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en hoe men de eulturen van die bacteriën ook bewaart, — zij ein- 

digen steeds met het sterven der bacteriën. Daarentegen brengen de 

anthrax-bacteriën gedurende de cultuur — vooral wanneer de lucht vrijen 

toegang heeft, — cironde, blinkende lichaampjes voort, die zich lang- 

zamerhand van elkander scheiden, en de kiemcellen of sporen der bac- 

teriën zijn. Deze zijn het, die, nadat zij zich in de begraven lijken 

van aan anthrax gestorven dieren hebben gevormd en door de regen- 

wormen naar de oppervlakte gebracht zijn, daar het gras besmetten en de 

ziekte zoo op de dieren overplanten. Pasrreur kon eene buis met kiemen 

van bacteriën vertoonen, die vier jaren oud waren; ieder jaar is de 

ontkieming van die sporen en de inenting van het anthraxgift uit dio 

nieuwe cultuur met gaed gevolg beproefd. Maar men kan die sporen 

beletten zich te vormen. Wordt namelijk het vocht, waarin de bacteriën 

awmwezig zijn, steeds gehouden op eene temperatuur van + 16° 

of daar beneden, of op eene van + 42° en 48° of daarboven, en 

daarbij altijd in aanraking met de lucht, dan ontstaan er geen sporen , — 

ofschoon bij de laatstgenoemde temperatuur de bacteriën zich nog 

blijven voortplanten, om echter na verloop van eene maand te sterven, 

Maar wat opmerkelijk is, — reeds acht dagen na het begin van dio 

cultuur heeft deze geen vat meer op konijnen, gavia’s en schapen. 

Voor dat dit het geval is, doorloopt het anthraxgift, doorloopen de 

bacteriën verschillende graden van verzwakking, en elk dier graden 

kan door cultuur weer worden voortgebracht. Dat wil zeggen dat, 

wanneer wij bacteriën, die b. v. een vierden graad van verzwakking 

hebben ondergaan, in eene andere hoeveelheid versche kalfsbouillon 

overplanten, de hierin door vermenigvuldiging ontstane bacteriën óók 

slechts den vierden graad van giftigheid bezitten, en zoo vervolgens. 

Pasteur en zijne jeugdiger medewerkers CHAMBERLAND en ROUX , heb- 

ben nu de vergiftigste bacteriën, afkomstig van die kicmen, waarvan 

zoo even spraak was, als zijnde zij vier jaren lang bewaard gebleven, 

op die wijze gecultiveerd. De proef begon den 28 Januari van dit 

jaar. Van den 9den Februari af doodde de cultuur reeds geen volwas- 

sen gavia's meer; en den 28sten Februari geen gavia's, konijnen en 

schapen, maar alleen nog zeer jonge muizen, terwijl den 12den Maart 

een nieuwe cultuur noch muizen noch pasgeboren gavia’s doodde. Zulke 

bacteriën kunnen niet meer giftig worden, — tenzij misschien door 

cultuur in andere diersoorten, geheel verschillende van die, welke 

wij thans weten vatbaar te zijn voor anthrax; — zij zijn geheel schade- 
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looze bacteriën geworden, in dit opzicht ‘vergelijkbaar bij die talrijke 

mikroskopische organismen, die steeds bevat zijn in ons voedsel en in 

het stof van de lucht, die wij inademen. 

Daar nu, gelijk wij weten, de anthrax niet recidiveert, heeft men 

hier het middel om eene verzwakte smetstof te verkrijgen, die de 

anthraxkoorts aan schapen, koeien en paarden kan mededeelen, zon- 

der ze te dooden, en dan die dieren voor latere aanvallen behoedt. 

Zulk eene inenting, zulk eene vaccinatie (wanneer wij hier van de 

eigenlijke beteekenis van dit woord afzien), is reeds met goed gevolg 

toegepast op schapen, en zal verder worden voortgezet. 

De hoop op een goeden uitslag van die voorbehoedende inentingen 

met verzwakt anthraxgift wordt ondersteund door de proeven, welke 

TOUSSAINT van zijne zijde in het werk stelde. Hij entte in den zomer 

van het vorig jaar schapen in met anthrax-bloed, ontdaan van de 

vezelstof (gedefibrineerd) ’t zij door filtreering door verschillende lagen 

filtreerpapier, ’t zij door verwarming tot 55° gedurende 10 minuten. 

Na die inenting konden die schapen voortaan de inentingen met anthrax- 

bloed verdragen. Volgens roussaArNr zou het anthrax-bacterium eene stof 

afzetten, die zijn eigen vaccine (gemakshalve houden ook wij ons aan 

deze oneigenlijke benaming) kan worden. De bacteriën zelve verwijdert 

men door de filtratie, of doodt ze door eene temperatuur van 55°. 

De bedoelde stof blijft echter in het bloed en wordt bij de inenting 

in het bloed van het dier gebracht. 

Pasrrur verklaart de waarnemingen zelve van TOUSSAINT voor vol- 

komen juist. Maar hij bestrijdt de verklaring die rToussaiNT er van 

geeft. Zijne, PASTEUR's, proefnemingen hadden de strekking gehad aan 

te toonen, dat het voorbehoedend gift van anthrax een levend orga- 

nisme, een microbium was, morphologisch volkomen hetzelfde als het, 

doodelijke anthraxgift, en evenals dit cultiveerbaar, maar er alleen van 

verschillende door zijne mindere geschiktheid om zich in het lichaam 

van dieren te vermenigvuldigen. Ondersteund door CHAMBERLAND en 

ROUX, deed pasteur nu nieuwe proefnemingen, en het bleek dat de 

anthraxbacteriën, tot 55° verwarmd, ofschoon op die temperatuur niet 

cultiveerbaar, echter niet stierven, waarvoor tot bewijs strekte, dat die 

bacteriën, gedurende 30 minuten op die temperatuur gehouden, op 

eene lagere temperatuur dikwijls nog gecultiveerd konden worden. 

En wanneer zij bij die temperatuur bezwijken, dan is natuurlijk die 

cultuur onvruchtbaar, maar dan heeft ook de inenting met het alzoo 



FRANSCHE NAVORSCHERS OVER SMETSTOFFEN. 279 

verwarmde bloed geheel geen gevolg en bezit geene voorbehoedende 

kracht. Wat de filtratie aangaat, het op de wijze van TOUSSAINT ge- 

filtreerde bloed doet een van beiden, — het doodt of men ziet er 

geen uitwerking van, — en in het laatste geval oefent het geene de 

minste voorbehoedende werking uit. 

ToussarNr, door Bourer op deze resultaten van PAsreur en zijne 

medewerkers opmerkzaam gemaakt, ondernam dadelijk nieuwe onder- 

zoekingen, en schaarde zich, ten gevolge van de nu door hem ver- 

kregen uitkomsten, aan de zijde van dezen. 

Pasrrur maakt bij deze gelegenheid opmerkzaam op het verschil 

tusschen de verzwakte bacteriën van de kippen-cholera, eu de door 

eene warmte van 55° gewijzigde anthraxbacteriën. De eerste kun- 

nen zich bij opeenvolgende culturen met behoud van hunne verzwakking 

vermenigvuldigen. De door den invloed van warmte voorbehoedend 

geworden bacteriën van anthrax kunnen niet als zoodanig gecultiveerd 

worden, dat is te zeggen: gecultiveerde, door warmte gewijzigde bac- 

teriën, op de gewone wijze gecultiveerd, brengen gewone vergiftige 

bacteriën voort. 

Ook de kiemen, die gevormd worden uit verzwakte bacteriën, be- 

zitten denzelfden graad van giftigheid als de onverzwakte bacteriën, 

waarvan zij afkomstig zijn. Het is dus alleen de cultuur van anthrax- 

bacteriën met lange tusschenpoozen en onder toetreding der lucht, die 

op den duur voorbehoedende bacteriën levert. 

Kan men nu ook de besmettelijkheid der verzwakte bacteriën weer 

verhoogen? Daarop antwoordt pasreur het volgende. De verzwakte 

anthrax-smetstof, die gavia'’s van één jaar, van ééne maand, van 6 

dagen of zelfs minder niet doodt, is toch doodelijk voor gavia’s van 

één dag. Dat is zonder uitzondering het geval. Indien men nu een 

cavia van één dag met het voor dat jonge dier doodelijke gift inent, 

uit dit een tweede van gelijken leeftijd, daaruit weer een derde enz. 

enz., dan versterkt men achtereenvolgens de giftigheid van de bacte- 

riën, m.a.w. hunne geschiktheid om zich in het lichaam te ontwik- 

kelen. Weldra zal men er gavia’s van 3 à 4 dagen mede kunnen doo- 

den, dan die van eene week, eene maand, één jaar en meer jaren. 

Waarschijnlijk, — maar dit is nog niet beproefd, — zou het verzwakte 

gift op die wijze voor koeien en paarden weer noodlottig worden. 

Wanneer de bacteriën der kippen-cholera geen werking meer uit- 

oefenen op hoenders, dan kan men daaraan de giftigheid teruggeven 

18 
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door achtereenvolgende inentingen op kleine vogoltjes: sijsjes, kanarie- 

vogels, musschen, die door die voor hoenders onschadelijke bacteriën 

worden gedood. 

De vraag omtrent het terugkeeren der giftigheid is, meent PASTEUR, 

van groot gewicht voor de aetiologie der besmettelijke ziekten. De zoo 

even vermelde feiten zijn misschien in staat eenige rekenschap te 

geven van het zoogenaamd spontane verschijnen van zulke ziekten. 

Eene epidemie, die uitgedoofd is door eene zoodanige verzwakking 

van haar gift, kan weer terugkeeren door de versterking van dat gift 

door zekere invloeden. De verhalen van het spontane ontstaan van 

pest schijnen PASTEUR daarvoor te pleiten, — zoo o. a. de pest te Ben- 

ghazi 1856—1858, — waaromtrent PASTEUR echter niets naders mede- 

deelt en ik tot dusver niets heb kunnen opsporen. In alle landen, waar 

de pest inheemsch is, moet ook buiten de tijden van het heerschen van 

die ziekte eene verzwakte smetstof daarvan aanwezig zijn, gereed om 

haren actieven vorm te hernemen, wanneer voorwaarden van meteoro- 

logischen aard, hongersnood, ellende enz. zich daar op nieuw vertoonen. 

Er zijn andere besmettelijke ziekten, die overal spontaan kunnen ont- 

staan, b. v. de leger-typhus. Zonder twijfel, zegt PASTEUR, zijn de 

bacteriën-kiemen van zulke ziekten overal verspreid. Maar de mensch 

draagt ze op zich of in zich zonder groot nadeel, maar gereed om ge- 

vaarlijk te worden, wanneer ten gevolge van opeenhooping en van achter- 

eenvolgende ontwikkelingen op de oppervlakte van wonden, in verzwakte 

lichamen of anderszins, hare giftigheid trapsgewijs verhoogd wordt. 

Een onschadelijk mikroskopisch organisme noemen wij dat, wat zich 

in ons lichaam of in dat van de ons meest bekende dieren, bepaal- 

delijk der huisdieren, niet kan vermenigvuldigen. Maar niets bewijst, 

zegt PASTEUR, dat, indien zulk een mierobium doordrong in eene ge- 

heel andere der duizende en duizende bestaande diersoorten, het die soort 

niet ziek zou kunnen maken , en door achtereenvolgens een groot aantal 

vertegenwoordigers dier diersoort te doorloopen, niet eindelijk voor 

dit of dat hooger dier, en eindelijk voor zekere huisdieren en voor 

den mensch gevaarlijk zou kunnen worden. Zoo zouden er nieuwe 

smetstoffen kunnen worden voortgebracht, en PASTEUR is zeer geneigd 

om te gelooven dat op die wijze de pokken, de syphilis, de pest, de 

geele koorts enz. kunnen zijn ontstaan, en ook, dat op die wijze. van 

tijd tot tijd zekere groote epidemieën, die van typhus bij voorbeeld, 

worden geboren. 
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Ik heb alleen die waarnemingen en beschouwingen van PASTEUR en 

andere fransche onderzoekers medegedeeld , die mij toeschenen tot eenige 

stellige uitkomsten te voeren of te kunnen voeren, on ’t een en ander 

niet vermeld, dat, ofschoon met ons onderwerp in rechtstreeksch ver- 

band staande, slechts op zeer geïsoleerde waarnemingen berust en nog 

nadere bevestiging behoeft, b. v. de resultaten van de inenting van 

speeksel uit een aan dollehondsbeet gestorven kind, enz. Pasrrur en 

zijne medewerkers blijven steeds hunne onderzoekingen voortzetten, en 

wij mogen verwachten dat deze weldra zullen worden openbaar ge- 

maakt. Wellicht zullen er ook onderzoekingen bekend worden, die 

de door PasrEUR en anderen verkregen resultaten niet zullen bevestigen. 

Immers in Frankrijk zijn een aantal geneesheeren, ook in den boezem 

„van de Académie de Meédecine, tegen de eonclusiën van PASTEUR opge- 

komen, — echter, voor zoo ver mij althans bekend is, tot dusver 

niet met waarnemingen en proefnemingen, welke die resultaten weder- 

legsen. Het is te wenschen dat die geneeskundigen zich niet langer 

zullen bepalen tot het maken van phrasen, en het aanheffen van klach- 

ten over de vermetelheid van iemand, die geen medicus is, en zich 

toeh op medisch gebied waagt, maar voor den dag zullen komen ’ zij 

met redeneeringen, waardoor de juistheid van de coneclusiën, die Pas- 

TEUR uit zijne proefnemingen trekt, wordt bestreden, ’t zij met waar- 

nemingen en proeven, die tot andere uitkomsten leiden dan de zijne. 

Wat die klachten betreft, daartoe heeft, — men moet het erkennen , — 

PASTEUR zelf wel eenige aanleiding gegeven, door zich te veel te posee- 

ren als hervormer der geneeskunde en zich aan eene dwaze overdrij- 

ving schuldig te maken, door, met het oog op zijne uitkomsten en 

theorieën, te zeggen: ‘toute la médecine est là.” Dat is eene phrase, 

die misschien zou voegen in den mond van een kwakzalver in den 

trant van RASPAIL, ' — maar niet in dien van een man als PASTEUR. 

De gansche geneeskunde? De arbeid van pasrrur heeft alleen en uit- 

sluitend betrekking tot ééne enkele klasse van ziekten: de besmette- 

lijke, — of, meer in het algemeen : de infectieziekten. * Aan den anderen 

1 RAsPAIL redeneerde: alle ziekten ontstaan door de inwerking op het organisme 

van mijten, dezelfde als, of vergelijkbaar met de schurftmijt; alle zoodanige dieren wor- 

den gedood door kamfer; ergo geneest kamfer alle ziekten. Toute la médecine est là ! 

2 Voor de niet geneeskundigen zij gezegd, dat in een geneeskundig handboek (niet 

tevens de chirurgische ziekten opnemende), bij welks bewerking eene behoorlijke even- 

redigheid tusschen de verschillende onderdeelen is in acht genomen, de infectieziekten 
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kant ontmoet men bij Pasteur niets wat gelijkt op v. NäerLr's ex tripode 

uitgesproken loochening “van de best geconstateerde geneeskundige 

ervaringen, waartegen ik in mijn, in den aanvang van dit stuk ver- 

meld, opstel en in mijne opstellen over ‘Drinkwater en ziekte” in de 

Gezondheid heb gemeend te moeten opkomen. 

Dat de pogingen, in onzen tijd aangewend ter verklaring van 

den oorsprong der infectieziekten en tot het ontdekken van midde- 

len om die te voorkomen, van het allerhoogste belang zijn, zal 

ik wel niet noodig hebben aantetoonen. Zij zijn het uit het natuur- 

historisch, het physiologisch, het pathologisch en in ’t bijzonder uit 

het hygieinisch oogpunt. Laat ons daarom wenschen en hopen, dat die 

onderzoekingen langs allerlei wegen en alom door daartoe bevoegden , 

voor zoover zij gelukkig genoeg zijn daarvoor de gelegenheid en de 

noodige middelen te bezitten, ook in ons land, zullen worden voort- 

gezet. Welke ook de uitslag moge weven, zeer zeker zal daardoor aan 

de wetenschap voordeel worden toegebracht. ! 

in een zesde of zevende van het boek zouden kunnen worden afgehandeld , — en dat b.v. 

in 1879 in Nederland aan infectieziekten 4502 personen zijn overleden, terwijl het ge- 

tal dergenen, wier dood aan andere oorzaken te wijten was, 85522 bedroeg zonder 

nog 8075 levenloos aangegeven. Toch heerschten in dat jaar mazelen en roodvonk in 

een vrij groot aantal gemeenten. Bij ’theerschen van meer algemeene en meer kwaad- 

aardige epidemieën van infectieziekten wordt dit zeker anders. In de beide cholerajaren 

1866 en 1867 stierven in ons land, op 204964 overledenen, 21286 aan cholera, — 

in de vier pokkenjaren 1870—1873 stierven 20575 aan pokken op 414911 overledenen ! 

1 Aan de lezers van het Album, die nog ’teen en ander over de levende smet- 

stoffen, en meer bepaaldelijk over die der pokken, zouden wenschen te lezen, beveel 

ik zeer aan: Een en ander over besmettelijke ziekten, inzonderheid over pokken, 

door Dr. r. 5. puPoNrT, opgenomen in den jaargang 1881 van de Gezondheid. 
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(Vervolg en slot van pag. 243.) 

Het kasteel Rechteren met zijn sombere graauwe muren en zwaren 

toren ligt voor ons. — Dat is nog een werkelijk kasteel, met een wal, 

een brug, een ridderzaal en een burgtvrouw. Weinig adellijke ge- 

slachten in Nederland kunnen zich beroemen, sedert de middeleeuwen 

ongestoord in het bezit van hunne oude residentiën te zijn gebleven. 

De meeste kasteelen zijn op andere eigenaars overgegaan; de heden- 

daagsche adel is meerendeels van jongere dagteekening. Alleen in 

de uithoeken des lands vindt men nog een spoor van die geweldige 

magt in den staat, die door de opkomst der steden is vernietigd. 

In 1238, toen aan Zwolle stadsregten werden gegeven , kwamen vele 

bewoners van den omtrek zich daar vestigen, om veilig te zijn voor 

de kasteelen van Rechteren, Voorst, Boekhorst en Eerde. De lange 

weg der beschaving heeft ons van de roofburgten geleid tot de bede- 

laarsgestichten. 

De IJssel en de Vecht zijn nog rivieren uit den ouden tijd. Zij be- 

hooren niet meer thuis in onze eeuw van regte wegen en kanalen. 

Thans legt men er zich op toe, de rivieren zoo regt mogelijk te ma- 

ken, hier wat af te nemen, daar wat bij te voegen en zoo de hinder- 

lijke bogten te doen verdwijnen. Dit noemt men “normaliseren”, 

Als de oude riviergoden nog eens konden opduiken uit het riet, zouden 

zij dat normaliseren verwenschen en vaak zuchtend zoeken naar een 

veilig hoekje, waar zij met hun kruiken bedaard kunnen post vatten. 
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Een lange bogtige laan met diepe wagensporen in den zwaren klei- 

achtigen bodem eu begroeide zijpaden leidt ons tusschen schaduw- 

rijke boomen naar den hoogen dijk, die het lage land tegen de kron- 

„kelende Vecht beschermt. Het St. Janskruid (Sedum purpurascens) is 

hier zeer menigvuldig. In Holland heeft deze plant gewoonlijk zee- 

groene bladen en licht rooskleurige bloemen; hier is de kleur der 

bladen donker purperrood en van de bloemen gloeijend karmozijn. Te 

vergeefs heb ik nagegaan of de vorm ook een soortelijk onderscheid 

toeliet. Het verschil in kleur is vrij standvastig en regtvaardigt wel 

den naam van verscheidenheid. Hoe dit zij, de plant is prachtig, — 

veel schooner dan de bleeke, dik-flegmatische Sedum Sieboldii uit Japan , 

zeer geliefd in de tuintjes, waar men gedachteloos alleen een ‘‘bloe- 

metje”’ vraagt. — O, als de menschen eens wisten, wat de bloemen 

ons al zoo kunnen vertellen, zouden ze in hun tuintjes ook verstan- 

delijk genot kunnen hebben, 

De Duivelsbeet (Succisa pratensis) met haar zonderling afgeknotten 

wortelstok en zacht blaauwe groote bloemen wisselt hier af met de 

Crosette (Galium Cruciata), wier blaadjes in vier regelmatige rijen kruis- 

vormig om den stengel staan, en de wilde Balsamine (Zmpatiens Noli 

tangere), die liefst de verborgenste hoekjes der slooten opzoekt. Deze 

laatste is een van de meer en meer verdwijnende oude bosch-aristo- 

craten onzer flora. — Het Streepzaad (Crepis biennis) schikt zich beter 

in het moderne leven. Met zijn hooge dikke stengels, scherp ge- 

tande bladen en bleekgele groote bloemen, staat hij brutaal midden op 

den weg en zegt dat de bodem vet en vruchtbaar is. 

Alledaagsche plantenkarakters in menigte. Vooral de Angelica met 

hare roode voos-dikke stengels, opgeblazen bladscheeden, fijn getande 

donkergroene theeachtige vinblaadjes en half geopende, vuil witte 

bloemschermen, zeer bruikbaar voor den landschapschilder, maar 

niet mooi genoeg voor ArIosro’s heldin. “Dove speranza mia, dove ora 

sei?” behoeven wij van haar uiet te zingen, want zij verlaat u hier 

zelden. Haar naam heeft zij echter te danken aan haar zuster, de 

Angelica archangelica, die een glans van geneeskrachtige heiligheid 

bezit, maar voor Nederland den neus ophaalt. 

Aan het einde van de laan ligt de hooge grazige dijk en daarachter 

de stille rivier in een breede bogt, met het hooge geboomte van de 

Ruthenberg aan de overzijde. Aan de binnenzijde van den dijk zijn 

lage zandheuvels, welligt het laatste stof van het Teutoburger woud. 
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Daar vond ik de Aspersie, die op de zeeduinen zoo algemeen, — hier 

echter zeldzaam is. 

De Aspergies hebben een merkwaardig gebied. Het zijn zoutplanten 5 

d. i. zij groeien bij voorkeur op zilten bodem. De geheimzinnige step- 

pen van Centraal-Azië zijn haar hoofdkwartier; daar zijn zij het rijkst 

aan vormen, van welke slechts enkele den weg naar Europa hebben 

genomen. Van de Syrische kust volgen zij overal de boorden der Mid- 

dellandsche en Atlantische zeeën en vormen zoo een rand om Zuid- en 

West-Europa. Overal groeiĳen zij op de zandige zeekust en gaan niet ver 

het binnenland in. In Nederland, Engeland, Denemarken en op de Noord- 

duitsche kust zijn zij talrijk; meer naar ’t midden van Europa zoekt 

men haar vergeefs. — Is zij hier een bewijs dat de Overijsselsche 

duinen häre vorming aan een voormalige zee te danken hebben ? 

Het fijn verdeelde Aspersiegroen wijkt zeer af van den gewonen 

vorm der Monocotyledoneeën en van de na verwante Leliën. — Hen 

Aspergieplant met haar zeegroen, wolkachtig, bewegelijk loof en 

vuurroode bessen, is in de duinen aan den rand der berkenboschjes 

een heerlijke verschijning. Zelfs de mensch, voor wien het genot der 

verstandelijke beschouwing minder waarde heeft dan de streeling van 

tong en verhemelte, staart somwijlen nadenkend op zijn spersiebedden, 

verrukt over het jeugdige groen, dat zoo vrolijk stemt, als de morgen- 

zon de duizende dauwdroppels daarin doet fonkelen. 

Digt bij de Aspersie zien wij nogmaals de hooge blaauwe bloemaren 

der Veronica longifolta, die haren geliefden Duitschen grond getrouw blijft. 

De naam Veronica doet denken aan de bekende heilige, wier koste- 

lijke reliquie, de doek met het afbeeldsel (Vera Zcon) van Jezus, in de 

Pieterskerk te Rome wordt bewaard en waarvan DANTE en PETRARCA 

reeds hebben gezongen. Meer waarschijnlijk is echter de afleiding 

van het slavisch woord Peroenica, voor eene plant, gewijd aan Peroen , 

den dondergod der Litthausche stammen. Onze naam Eerenprijs is 

een boekjesnaam. Het Duitsch Máännertreue voor V. Chamaedrys is 

geloof ik nog in gebruik. 

Het blaauw der Veronica’s wordt afgewisseld door de rijke goudgele 

kleur van het Hertshooi, dat in de volksmythologie nog een groote 

rol speelt, de lager groeiĳjende, uitgespreide Verfbrem (Genista tine- 

toria), het Talictrum met zeegroene en bleekgele, sterk met meeldraadjes 

bezette bloemen, de licht paarse Wammesknoopen (Centaurea Jacea) 

verwant aan onze Korenbloem, de witte Kruisdistel (Lryngium cam- 
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pestre) de vriendin der rivieroevers en de gele bloempjes van Muur- 

peper (Sedum acre) en Walstroo (Galium verum), die met de Aspersie 

ons van de zandige zeeoevers verhalen. 

De dikke hooge Romaansche toren van Dalfsen ziet even verwon- 

derd op ons neer als de lange rij Dalfsenaars, die met hun korte 

buisjes, veel te korte breede broeken en sluike, breedkleppige petten 

tegen een leuning bij de kerk staan te bungelen en ons zeker als 

ziekelijk ontaarde wezens beschouwen. 

Dat ras is echter verstandig genoeg en zelfs strijdlustig, waar het 

zijn eigen belang geldt; — er is veel aanleg in voor een model- 

Transvaalboer. | 

Ik zag een oud-Sallandsche boerenwoning. Nog was de gezellige 

huiskamer met donkerbruin hout beschoten; nog brandde het turfvuur 

onder de opene schouw; nog had de notenhouten kast de aanvallen 

van vele kunstlievende Israëlieten met volharding weerstaan, nog 

prijkten daarop de oud-vaderlandsche huiselijke Delftsche pullen. — 

Maar ook sporen van bederf waren zigtbaar. Op den rand van het 

beschot zag ik nagemaakte Japansche borden uit een zeer bekende 

fabriek. 

De goede huismoeder zat aan het spinnewiel en spinde haar linnen- 

goed zelf. Als een groote gunst liet zij mij de zware kalminksche klee- 

ding zien uit de ouderwetsche kast, het erfstuk van hare grootmoeder. 

Zij draagt die zelf niet meer, maar haar man verschijnt zondags nog 

altijd met den blaauwen, wit gebloemden borstrok. 

Op een plank stonden eenige boeken, ook een over de natuur, in een 

zwaren lederen band: “Dr. JonsroN’s Beschrijving van de natuur der 

viervoetige dieren neffens hare beeldtenissen in koper gesneden, uit 

tlatijn vertaald door Mm. eRrAUSIUS Dr. in de Medicijnen tot Am- 

steldam 1660,” 
Aan den wand hingen twes levensgroote afbeeldingen van een uil 

en een kat. Onder de kat stond: 

O uil, gij doet mij onregt; 

Het muisje was mij toegelegd. 

Onder de uil: 

Ja kat, dat heb ik wel geweten. 

Het ongegunde brood wordt meest gegeten. 
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De moderne boer heeft witte gesatineerde behangsels, mahoniehouten 

stoelen, scharlakenroode tafelkleeden, een piano, een speeltafeltje met 

schitterend verzilverde sigarenbakjes, witte staatsiegordijnen, rausr en 

GRETCHEN aan den wand, en een boekenrek met romans. Hij is al 

een halve mijnheer. 

De rijweg van Dalfsen naar den Agnietenberg loopt onder een digt 

groen prieël, langs de statige bosschen van den Ruthenberg. De 

grasranden zijn bezaaid met de gele bloemen van de Picris hieracioïdes. 

Hier en daar schittert de zilveren Vecht in de verte tusschen de boschjes. 

De Agnietenberg is eigenlijk een hooge, zandige streek, omringd 

door vette weilanden, een lage duingroep met enkele hoogere punten. 

Of deze op zichzelf liggende duingroep haar oorsprong dankt aan do 

Zuiderzee, den IJssel of de Vecht, is niet beslist. Welligt aan de 

vereenigde werking van deze drie, bij zeer hooge vloeden. Die vloeden 

moeten voorheen veelvuldig hebben plaats gehad. Zoo woedde hier, 

volgens de kroniĳĳk, in September 1448 een geweldige storm, met 

groote overstrooming door het inbreken van de zee, die alles onder 

water zette en den oogst vernielde. Het ontstaan van duinen uit de 

vereenigde werking van twee rivieren en eene zee is wel verklaar- 

baar. Maar de geschiedenis van de vorming van ons land is uog een 

weinig bearbeid terrein. Nederland is geologisch een zoer belangrijk 

land, en het heeft mij steeds verwonderd, dat Nederland, met een 

zoo uitmuntend corps ingenieurs, zoo weinig geologen bezit. De oor- 

zaak is het ouderwetsche denkbeeld dat de geologie alleen in berg- 

achtige landen tehuis is. Wij zullen den tijd wel beleven, dat vreemden 

onzen bodem komen onderzoeken, gelijk zij ons thans bekend maken 

met de rijke flora onzer koloniën. 

Een oude poort en een breede oprijlaan kenmerken den ingang. 

Die laan brengt ons bij eene boerderij onder hooge boomen en verder 

naar eenige woningen, eene school en een kerkhof. Hier stond eenmaal 

de kapel van de H. Agnes, aan wie de hoogte gewijd was. Hier werd 

in 1395 het Augustyner klooster gesticht, dat door rHOMAS à KEMPIS 

beroemd is geworden. De heuvel, voormaals als Nemelerberg bekend, 

is toen aanmerkelijk afgezand. De naam “berg van mirakelen” en de 

kapel van de H. Agnes wijzen op een overoude heiligheid van deze 

plaats bij onze Keltische en Germaansche voorvaderen. In den Spaanschen 

tijd is het klooster verwoest en kort daarna door een school vervangen. 

Het kerkhof is zeer uitgestrekt. Het geleek een zonnigen bloementuin. 
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De graven waren geheel begroeid met wilde Klaprozon, St. Jacobs- 

kruiskruid, witte Avondkoekoeksbloemen, Veld-scabiosa’s, Slangenkruid, 

Duizendblad, hier en daar afgewisseld met rijkbloeijende gele Toorts- 

planten (Verbascum nigrum). De Lychnis vespertina met hare groote, 

helderwitte, zacht geurige bloemen komt in de zeeduinen veel aan de 

landzijde voor, op lage hellingen , langs jeugdige eikenboschjes. ’s Avonds 

en bij betrokken weer opent zij hare bloemen , evenals de gele Oenothera. 

Het gele Jacobskruid heeft hier gestraalde bloemen en staat in digto 

groepjes nevens de verweerde grafsteenen. De groote lichtrooskleurige 

Veldscabiosa en het Slangenkruid met zijn stijfharige graauwe bladen 

en hooge prachtige donkerblaauwe bloemtrossen herinneren ons aan de 

Hollandsche duinen. Het karakter dezer kerkhofflora is zandig, de 

hoogroode, gele en blaauwe kleuren zijn schitterend. Ik zie liever zulk 

een woest, zonnig kerkhof, waar de oude grafsteenen door wilde bloe- 

men zijn overdekt, dan de bloemlooze vierkante grasperken met regt- 

lijnige, geharkte paden, waar de dooden netjes op rijen onder genom- 

merde paaltjes, blaauwe stoepsteenen en geverfde blikken immortellen 

en aloë’s rusten. 

De poëzie der Natuur ligt in het beeld van ontstaan en vergaan, 

van het jeugdige leven, telkens oprijzende uit dood en verrotting, — 

het beeld door de Grieken zoo heerlijk voorgesteld in Persephone, door 

onze Noordsche vaderen zoo liefelijk in de mythe van Baldr en Nanna. 

Ten Westen en Noorden is de Agnietenberg door een hoogen, digt 

begroeiden zandwal van de omringende weilanden scherp gescheiden. 

Een zandig pad slingert langs de helling; links een ruim uitzigt over 

het vlakke land op den Zwolschen toren, regts de hooge helling, digt 

met eiken hakhout, sleedoorns, voelbessen, hondsrozen en brummels 

begroeid. Hier en daar zag ik ook een wilden appelboom en kurkiepen. 

De rooskleurige heide, de blaauwe Campanula’s en Boschbesssen geven 

aan de flora een Veluwsch karakter. Op het harde pad zag ik een dood- 

gravers-tor bezig een dooden mol onder het zand te werken. Ik heb 

die tor meegenomen en in een papieren doosje bewaard, Midden in 

den nacht hoorde ik in het doosje een krassend geluid; — ’s morgens 

was de doodgraver verdwenen. Hij had een klein gaatje in het deksel 

zoo wijd uitgevreten, dat hij er door kon ontsnappen. 

De zoom langs de weilanden is begroeid met den rijk bloecijenden gelen 

Vlas-leeuwenbek (Linaria vulgaris), het rooskleurig Zeepkruid (Saponaria 

officinalis), de Rijnvaar (Tanacetum vulgare), de stekelige Kruisdistel 
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Eryngium campestre), de violette Wammesknoopen (Centaurea jacea), de 

Ganserik (Potentilla argentea) en de kleine Akkerkool (Arnoseris pusilla) 

met zijn onder de bloem dik gezwollen steeltjes. 

Op de hoogste punten der helling zag ik de groote Brem (Saro- 

thamnus) met haar bezemachtig groen en schitterend gele bloemen; ook 

hier en daar hulst en kamperfoelie. 

Langs de oostzijde voeren schaduwrijke paden omlaag naar de moe- 

rassige oevers en groene uiterwaarden van de Vecht. Daar zien we 

een geheel anderen plantengroei. Hoog welig gras bedekt de ’s winters 

overstroomde oevers. Aan den rand tegen de donker beschaäuwde 

hoogte, in half opgedroogde slooten, groeijen hier welige oeverplanten. 

De moeras-Andoorn (Stachys palustris) met hare liechtviolette bloemaren , 

het hooge Boelkenskruid, met zijn bleekroode rijk gevulde trossen, de 

Senecio saracenicus met zijne zaagtandige donkergroene bladen, de 

Walwortel (Symphytum) met veelkleurige klokvormige bloemen, de 

Epipactis palustris, een onzer Orchideeën, met groenachtig bruine bloe- 

men, de stekelige Woerthaak (Ononis spinosa), een ochte rivierplant 

met fraaije rood en witte vlinderbloemen , het Speenkruid (Scrophularia 

nodosa) met zijn kleine, bruinroode kapvormige bloemen, de gele Rit- 

klaver (Lotus uliginosus), het sierlijk slingerende Bitterzoet (Solanum 

Dulcamara) met kleine violet-gele bloemen en roode bessen, de wilde 

Olm (Spiraea Ulmaria) met hare fijne witte bloemen en roode bladstelen. 

De elzen hebben hier den boventoon. Een enkele tamme kastanje spreekt 

van voormalige aanplantingen. 

Zoo komen wij langs den oostelijken zoom tot een paar hoogere heuvels 

met dennen begroeid. Hier is het zand schraler en wordt door nieuw 

plantsoen in toom gehouden. Hier waren maaijers bezig het hooi te 

droogen, dat zij, hoog op wagens gestapeld, uit het weiland hadden 

aangevoerd. 

Op het midden van den berg, bij de boerderijen en de herberg, is het ka- 

rakter van den plantengroei duinachtig. De lichtblaauwe kwastjes der 

Jasione, het goudgele Walstroo (Galiwm verum), de gele Oenothera, het 

Buntgras (Molinia), het roode Everkruid (Epilobium angustifolium), de groote 

witte Ganzenbloem (Chrysanthemum Leucanthemum), de wilde Kers (Ery- 

simum cheiranthoïdes), het duin-Havikskruid (Mieractum umbellatum), de 

kleverige Pieris hieracioïdes herinneren aan de Hollandsche duinen. Alleen 

de rankende Helmbloem (Corydalis claviculata) met hare sierlijk ran- 

kende fijne stengels, de Crosette en de Guldenroede (Solidago Virg- 
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aurea) en de Veld-alsem (Artemisia campestris) zijn meer aan de 

hoogere diluviale gronden eigen. 

Het Slangenkruid (Echium), dat op de Hollandsche duinen overal 

groeit, is hier welligt een der merkwaardigste planten, omdat het in 

deze streken, behalve op den Agnietenberg, niet voorkomt. Evenzoo groeit 

het als een zeldzaamheid op de duinen langs den IJssel bij Keppel. 

Het is hier dus aan de duinen eigen en kan ons welligt iets van den 

oorsprong dier duinen leeren, gelijk de Pulsatilla op den Paaschheuvel 

bij ter Borgh en de Bronsbergen bij Zutphen verwantschap toont met 

de Duitsche gebergten. 

In deze liefelijke omgeving leefde eenmaal in stillen vrede de vrome 

monnik THOMAS à KEMPIS. De natuur spreekt in zijn werken. Zacht en 

bloemrijk is alles wat hij geschreven heeft. Hij was geen wijsgeer, geen 

verheven dichter, geen pANrE, veel minder een erasmus. Hij was door 

en door geestelijk, vroom en geloovig en volkomen te goeder trouw. 

Daarom heeft zijn werk zooveel aantrekkelijks voor alle gezindten, 

daarom is zijn Imitatio Christi tien duizend maal herdrukt en heeft 

troost gegeven aan millioenen ontroerde zielen. 

Zouden we hem minachten omdat hij zich niet boven het wonder- 

geloof van zijn tijd heeft verheven? Of zouden we liever, in zijn wer- 

ken dwalende, zoeken naar de tallooze eenvoudige bloemen , die daarin 

te plukken zijn? “Het ordekleed en de tonsuur beteokenen niet veel, 

maar de zedelijke bekeering en de beheersching der hartstogten, dat 

is de ware godsdienst” — “Houdt u zelf eerst in vrede en dan kunt 

gij vrede geven aan anderen.” Zoo sprak de eenvoudige monnik en 

daarom hebben ook andersdenkenden hem hoog geëerd. 

Bloemen waren hem lief. Overal noemt hij ze. Twee zijner voor- 

naamste geschriften heeten het Rozentuintje en het Leliëndal. Er is 

iets geheimzinnig aantrekkelijks in die allegorische namen van gods- 

dienstige boekjes. Zijn lijfspreuk was half latijn, half nederduitsch : 

In omnibus requiem quaesivi sed non inveni, nisi in een hoexken met een 

boeaken. En wie is er onder ons, die deze spreuk niet nu en dan tot 

de zijne maakt ? 

Toen in 1672 Zwolle in handen viel van den Keurvorst van Keulen, 

liet deze het gebeente van rroMas uit de overblijfselen van het klooster 

opgraven om het als een reliquie te bewaren. Men vond toen op de 

beenderen van den voet roode en gele bloempjes — welke bloemen 

wordt niet gemeld; misschien korstmossen of zwammen; — dat doet 
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er niet toe; — genoeg, dat de bloemen hem lief hadden, gelijk hij 

ze heeft lief gehad. 

Midden op den Agnietenberg ligt de hoogste heuveltop met geboomte 

en groen bedekt, en daarnevens een eenvoudige herberg, met veel 

gelegenheid om buiten te zitten. Niettegenstaande de nabijheid eener 

stad, is hier het wezen niet opgeofferd aan den schijn. Ook de her- 

bergen deelen meer en meer in de toenemende karakterloosheid. Het 

gezellige “Vrij Wijn", de oude echt nationale namen zijn verdwenen, 

tIs niet meer de blaauwe Engel, de Toelast, het Haantje, de ver- 

gulde Olifant, maar Café de l'Europe, Café Belle Vue, Café Suisse en 

ik weet niet wat al Cafés meer. * Fransche wind! zouden onze va- 

deren zeggen. Helxas! dat karakterloos geblaas verdient dien naam niet 

eens. Sedert anderhalve eeuw zuchten wij onder slordige vertalingen 

en navolgingen in proza en poëzie, en daaraan zal Nederland eens ka- 

rakterloos en ontzenuwd te gronde gaan. 

Een andere heuvel, niet minder historisch merkwaardig dan de Agnie- 

teuberg, was de Spoolder- of Spoelderberg aan den IJsselkant , die door de 

uitbreiding van Zwolle voor een groot deel is geslecht en waarvan slechts 

een nietig overblijfsel in het plantsoen zigtbaar is. Op dien heuvel 

werden de landsheeren, waarschijnlijk de gouwgraven van Salland, ge- 

huldigd, want dat Zwolle in Salland lag, bewijzen de oude oorkonden. 

De naam Zwolle, oudtijds Suolle, schijnt, evenals ‘spoel’, een hoogte 

te beteekenen in den zin van verhevenheid, “drempel” (duitsch Schwelle). 

Is deze afleiding juist, dan bestaat. er sympathie tusschen Zwolle en 

Praag (van ’t Boheemsch Prah), dat ook drempel beteekent. Die be- 

teekenis is zeer merkwaardig, daar beide plaatsen op hoogen grond en 

op de oude grenslijn van twee volkstammen gelegen zijn. Praag tus- 

schen Slaven en Germanen, Zwolle voormaals tusschen de Saksers en 

Franken. Dat Suolle een frankische naam was, mag het fransche 

‘geuil” bewijzen, dat klaarblijkelijk van germaanschen oorsprong is en 

niets te maken heeft met den latijnschen naam van drempel (limen). 

Welligt kan deze naamsvergelijking iets bijdragen om te bewijzen dat 

de Salische Franken werkelijk in Overijssel hebben gewoond, toen de 

Veluwe nog saksisch was. De naam Sassenpoort is ook kenmerkend 

en wijst op een oude overlevering, dat westwaarts het land der Sak- 

\ Te Haarlem is een merkwaardige overgangsvorm te zien. De herberg “het Kik 

kertje’”” aan het Noorder-Buitenspaarne is thans herdoopt: Café de Kikkert, 
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sers lag; — natuurlijk lang vóór de Christelijk-Frankische heerschap- 

schappij onder de Carolingers. 

Ook in den oudsten naam van Salland, “Salon”, ligt een frankisch 

karakter. Hij schijnt afgeleid van Sael, zaligheid, welzijn, geluk, en 

beteekende dus, evenals Kinhem (van Cyn-ham), goed, heerlijk land.” 

De taal onzer voorvaderen, zoowel Saksers als Franken, was merk- 

waardig door den rijkdom van namen voor een en-hetzelfde begrip. 

Al wat voor hen van dagelijksch belang was, wat hen met verwon- 

dering en ontzetting vervulde, werd met vele namen genoemd, en de 

waarde hunner dichtstukken lag in eene gedurige afwisseling dier na- 

men. In den Beowulf vindt men b. v. de begrippen krijgsman, zee, 

koning, zelden tweemaal achtereen met denzelfden naam genoemd. 

De naam IJssel, oudtijds Isel, Isla, Isala, is ongetwijfeld van veel 

ouder oorsprong. Volgens de onderstelling van sSIMROCK is die rivier 

zijn naam verschuldigd aan Isa, een goddelijk wezen, dat de zegen- 

rijke natuur voorstelde, gelijk de Isis der Egyptenaars, en wier naam 

ook voorkomt in Duitsche plaatsnamen, gelijk Eisenach, Eisleben, en 

in ons oud-Nederlandsch Isenland en Isenstein uit het Nevelingenlied. 

De namen der rivieren zijn zeker nog ouder dan die van landen en 

steden, en hiermede stemt ook overeen de vereering van een enkel 

almagtig wezen als de zegenende Moeder des Hemels en der Aarde. Bij 

de Kelten en oudste Germanen heerschte nog algemeen de vereering 

der Groote Moeder; bij de latere Germanen verkreeg de godsdienst 

meer en meer een menschelijk karakter en werden de goden allengs 

tot halfgoden en helden verlaagd. 

Wij verlaten Zwolle en Salland aan het Katerveer en steken op de ouder- 

wetsche, nimmer gehaaste pont den IJssel over. Vóór ons ligt de oostelijke 

rand der Veluwe met de Wolbergen en het stadje Hattem. Ginds, op 

dien boomrijken heuvel willen we zijn, want het is warm en zonnig. 

De IJsseloever is omzoomd met een weligen plantengroei , waaronder 

vier vormen getrouw onze groote rivieren vergezellen: de Carduus 

nutans, een onzer schoonste distels, met lagen stengel en zware kar- 

mozijnroode bloemen, de gele Pinksternakel (Pastinaca sativa), de ruige 

Weegbree (Plantago media), wier bloemhoofdjes door de lange witte 

meeldraden als ragebollen fladderen en de scherp gestekelde Kruisdistel 

(Eryngium campestre). Deze vier vond ik ook in menigte bij den voor- 

maligen Rijnmond te Katwijk. 

Hattem is een kleine stad, Naauwelijks zijn we er in, of we zijn er 
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ook weer uit, maar zij heeft historische waarde, vooral voor de oudste 

geschiedenis van ons land. Bij Hattem liggen de Godsberg, de Tries- 

berg en de Wolbergen, een lange reeks van diluviale heuvels, die 

zich van het noordoosten naar het zuidwesten uitstrekken. 

De namen dier heuvels wijzen op voor-christelijke tijden, nog to 

weinig onderzocht, maar wier onthulling uit het stof der eeuwen 

merkwaardige dingen kan aan het licht brengen en vele ongegronde 

gissingen van latere historieschrijvers zal te niet doen. 

De naam Triesberg (volgens de oude spelling met de dubbele ij, 

Trijsberg) herinnert aan het angel-saksisch treo, het engelsch tree 

en aan al de plaatsen, wier namen op ter, teren, doren uitgaan. Die 

namen stonden in verband met den grooten, ouden boom, onder wel- 

ken de volksvergaderingen en regtspraken gehouden werden en die een 

heilig zinnebeeld was van de als goddelijk vereerde Natuur. 

Een schaduwrijke breede laan, met hier en daar een landhuis tus- 

schen het geboomte, leidt ons spoedig in het bosch aan den voet van 

den omvangrijken en van verre zigtbaren heuvel, die grootendeels 

met dennen is begroeid. De bodem is hard en vol grind; de regens 

hebben overal den grond door het afstroomende water met diepe geu- 

len doorploegd; de paden gaan steil opwaarts tusschen bemoste walletjes. 

Op den top is eene onbegroeide plek, die men reeds van den spoor- 

weg zeer goed kan onderscheiden. Van daar heeft men een ruim uit- 

zigt op Zwolle, Kampen en aan de andere zijde over de schrale heu- 

vels van de Veluwe, de Wolbergen. 

Hier was ongetwijfeld de heilige plaats, waaraan de heuvel zijn naam 

te danken heeft. In Duitschland heeten dergelijke heuvels hier en daar 

Baumberg of Bomberg; de naam Trie bewijst hier den Angelsaksischen 

oorsprong. Hier hebben in den voorchristelijken tijd Saksers gewoond, 

evenals op de geheele Veluwe en in een groot deel van Holland. 

Niet alleen honderde plaatsnamen bewijzen zulks, maar zelfs do 

volkstaal. Met de komst der Anglen uit het Noorden vormde zich een 

gemengd ras, een volk van buitengewone kracht, welks taal als ’t ware 

de kiem van het Engelsch en Nederduitsch als in een bloemknop om- 

sloot. Thans zijn Engelschen en Hollanders door velerlei omstandig- 

heden twee verschillende volken geworden, — maar in het Angelsak- 

gisch ligt het bewijs dat beiden eenmaal één volk zijn geweest. Als 

we den moed hebben om de beteekenis dier krachtige, maar niet meer 

gesproken woorden te ontcijferen, gaat een merkwaardig licht op over 
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onze oude geschiedenis. Dan leeren wij de groote waarde van het oud- 

Friesch begrijpen, dat zoo naauw aan het Angelsaksisch is verwant; 

dan begrijpen wij ook waarom de Engelsche christen-zendelingen in de 

zevende eeuw hier geen tolken noodig hadden. 

Op een der digtst begroeide gedeelten van den heuvel is een klein 

ravijn, waarin een bron haar oorsprong neemt. Hier, tegen den stei- 

len wand geleund, aan den met mossen en grassen bekleeden rand 

der bron gezeten, droomen we een oogenblik van den tijd, toen onze 

voorvaderen in hun eenvoud nog geloofden aan een hooger leven — 

een leven van licht en vrede — waarvan de voorstelling in de kin- 

derliederen, de oudste levende oorkonden van ons geslacht, nog zoo 

aandoenlijk spreekt: 

“Wo de blau blau blömkes stont, 

“Wo de kengerkes spelen gont,”” 

Staat ons geslacht zooveel hooger? Ligt onze toekomst in het Nihi- 

lisme, of zeggen we met den zoo ligtvaardig beoordeelden en ver- 

oordeelden wijsgeer onzer eeuw, ARTHUR SCHOPENHAUER: 

“Ik geloof dat, wanneer de dood onze oogen sluit, wij in een licht 

staan, waarvan ons zonnelicht slechts de schaduw is!” 

De bron vloeit rijkelijk en geeft het aanzijn aan een klein meer, 

dat zilverachtig uitkomt tusschen het donkere geboomte. Hier ligt het 

huis Molecaten, dus genoemd naar den watermolen, die door het 

overtollige meerwater wordt gedreven. 

De ondergaande zon verlicht de hoogste boomtoppen. Op het meer- 

tje daalt de vrede van een heerlijken zomeravond. Gelukkig hij, die 

te midden van de woeste haast des levens, nu en dan een berg vindt 

of een meer, of een bosch, of een zonnig bloemenveld, om een oogen- 

blik te zijn in de eeuwige Natuur, waarvan ons leven slechts een 

vlugtig schijnbeeld is. 
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Wanneer wij de ons omringende natuur met eenige opmerkzaamheid 

beschouwen, komen wij spoedig tot de erkentenis, dat het vele 

schoone en aangename, dat zij te genieten geeft, niet alleen veroor- 

zaakt wordt door de sierlijkheid der vormen, het kolossale der gestalte, 

de fijnheid der bewerktuiging, maar voor een aanzienlijk deel door de 

bijna oneindige verscheidenheid van kleuren, die zich aan ons oog voor- 

doet. Denk u eenige bloemen van verschillende soorten tot een boe- 

ket vereenigd en tracht er een tweetal uit te nemen, die in kleur vol- 

maakt overeenstemmen. Hoe zelden zal het u gelukken! Het eene 

geel is het andere niet, het rood van deze bloem wijkt eenigszins van 

dat eener andere af; hier zie ik wèl twee bloemen die men geliĳk ge- 

kleurd zou kunnen noemen, wanneer niet de eene streepjes of stipjes 

vertoonde, die de andere mist. Wanneer men nu bedenkt, dat het ge- 

zonde menschelijk oog vier tot zes duizend verschillende kleurtinten 

kan onderscheiden, die voor het meerendeel — misschien wel alle — 

in het plantenrijk vertegenwoordigd zijn, en verder dat er bloemen be- 

staan met twee, ja zelfs drie kleuren tegelijkertijd, dan kan men zich 

eenigermate een voorstelling maken van de rijke afwisseling, die op 

het gebied der kleuren in het plantenrijk voorkomt. 

Béne der hoofdkleuren echter is overheerschend. Deze komt zoo re- 

gelmatig, hoewel in allerlei schakeeringen, voor, dat, alleen daaruit reeds 

zou mogen worden afgeleid, dat zij een bijzondere beteekenis voor het 

19 
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plantenleven moet hebben; ik bedoel het groen van bladeren, jonge 

stengels en vele onrijpe vruchten. 

De andere — voor den plantkundige de eigenlijke — kleuren, waarbij 

hij ook het wit rekent, komen voor aan bloemen, vele rijpe vruchten 

en zelfs aan de bladeren van eenige planten, waarvan sommige juist 

om die reden worden gekweekt. 

Waartoe die kleurenschat? vraagt men zich onwillekeurig af, waar- 

toe die schier onuitputtelijke rijkdom van tinten? 

Er is een tijd geweest, waarin men in allen ernst meende, dat 

de verschillende kleuren geschapen zouden zijn ter wille van den 

mensch, ja zelfs juist zoo, als met het menschelijk oog het best 

overeenkomt. Groen, zoo zei men, is het zachtst, het minst ver- 

moeiend voor de oogen; van daar dat de plant voor ’t grootste 

gedeelte groen is en met betrekkelijk slechts weinige anders ge- 

kleurde deelen is voorzien. Ik geloof niet ver van de waarheid te 

zijn, als ik beweer, dat nog vele menschen op dat thans verouderde 

standpunt zijn blijven staan en niet alleen de kleuren voor het men- 

schelijk oog, maar ook de geheele planten- en dierenwereld met de zon 

en de maan en de sterren, ja de geheele natuur ten hunnen gerieve 

geschapen achten. 

De natuurkundige evenwel is sinds lang eene andere meening toege- 

daan; hij ziet in de kleuren der bloem eigenschappen die voor de plant 

zelve nuttig zijn; in de schitterend gekleurde vruchten der lijsterbes- 

sen, kersen en pruimen ontwaart hij voordeel voor de gewassen welke 

die vruchten voortbrachten, in de groene bladeren aanschouwt hij de 

voorwaarde zonder welke de plantenwereld niet zou kunnen bestaan. 

Van dit standpunt uit willen wij ons met een nadere beschouwing van 

de kleuren in het plantenrijk bezighouden, d. w.z. we willen door ver- 

schillende voorbeelden toelichten, dat kleuren nuttig zijn voor de plant 

zelve en medewerken om haar staande te houden in den algemeenen 

levensstrijd. Ten slotte wensch ik er op te wijzen, dat de zoo uiteenloopende 

kleuren niet ten allen tijde in die afwiseling hebben bestaan, maar 

dat de natuurkundige ook hier reden heeft te gelooven aan een lang- 

zame ontwikkeling, aan een onophoudelijken vooruitgang, aan een ge- 

leidelijke opklimming van het eenvoudige tot het samengestelde. 

Aangezien het groen, gelijk zooeven werd opgemerkt, bij verreweg 

de meeste gewassen voorkomt en deze kleur een rol speelt, geheel 
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verschillend van die van alle overige kleuren, wensch ik over het groen 

afzonderlijk te handelen. Wanneer men groene deelen der plant, b.v. 

bladeren, mikroskopisch onderzoekt, dan ontdekt men dadelijk van 

waar de groene kleur komt; de zeer kleine groene korreltjes, die 

in de cellen dicht bij elkaar gelegen zijn (fig. 1), komen in elk blad, 

| in elk groen deel in zulke ontzet- 

Fiel tende hoeveelheden voor, dat zij 
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Zoo men er slechts in slaagt de 

Loodrechte doorsnede van een blad. roode of bruine kleurstof te ver- 

wijderen, komt de groene kleur- 

stof terstond duidelijk voor den dag. Men bereikt dit zeker op de 

eenvoudigte wijze door het blad in heet water te dompelen. Door de 

hitte van het water sterft dan het blad, en die dood is juist oorzaak 

dat de vreemde kleurstof er uittrekt. Ik mag hier namelijk wel op- 

merken, dat de vreemde kleur gewoonlijk door een vloeistof wordt te 

weeg gebracht; bij den dood van het blad gaat de gekleurde vloeistof 

uit het blad weg, terwijl de groene, niet in water oplosbare, blijft en 

juist nu volkomen zichtbaar wordt. Ofschoon dus dikwijls schijnbaar 

de groene kleurstof niet aanwezig is, kan men haar in den regel toch 

ontdekken door de hier medegedeelde hoogst eenvoudige proef. Houdt 

men dit in het oog, dan is het niet moeielijk de groene kleurstof bijna 

overal in het plantenrijk aan te wijzen; zelfs de schrale korstmos, die 

zich tegen de schors der boomen vormt, vertoont haar, zoodra zij met 

water bevochtigd is, even goed als de laagst ontwikkelde wier, die 

men in het water aantreft. 

En toch zijn er planten, ofschoon haar getal betrekkelijk gering is, 

die het bladgroen in werkelijkheid missen. Als zoodanig zijn er voor- 

eerst onder de bloemplanten eenige aan te wijzen, maar vooral is het 
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onder de bloemlooze gewassen dat zelfs een geheele groep door het 

volkomen gemis van chlorophyl gekenmerkt is. Ik behoef slechts den 

naam van “Paddestoelen” te noemen, en elkeen weet wat er mee bedoeld 

wordt, nl. planten die gewoonlijk wel niet de bijzondere belangstel- 

ling gaande maken, maar die toch den indruk geven van een ongewoon 

karakter te bezitten. Trouwens de leek weet het wel, dat die planten 

zich niet zoo voeden als andere, al weet hij het verschil ook niet nader 

te omschrijven. Deze paddestoelen en schimmels, eveneens alle andere 

planten die geen chlorophyl bezitten, vindt men altijd in of op andere 

wezens, zoo planten als dieren, ’t zij deze zelven nog leven of reeds 

gestorven zijn. Haar bestaan hangt er geheel en al van af; zij sterven, 

wanneer de voedselvoorraad van het wezen waarop zij leven, is op- 

geteerd. In een paar woorden: zij kunnen niet uit zich zelven bestaan. 

Deze afhankelijkheid, deze afwijkende wijze van zich te voeden, heeft 

aan die zonderlinge gewassen den naam van parasieten of woekerplanten 

bezorgd. ! 

De eik daarentegen, alsmede de beuk en elke andere plant die de groene 

kleurstof bezit, is boven deze voedingswijze verheven; zij maken het 

voedsel, dat parasieten aan andere organismen onttrekken, zelven en 

wel hoofdzakelijk uit een paar zeer eenvoudige stoffen, t. w. uit 

water, waarvan altijd genoeg in den bodem voorkomt, en uit kool- 

zuur, een gas, dat ten gevolge der ademhaling van alle levende wezens 

voortdurend aan den dampkring wordt afgegeven. Ligt het vermoeden 

nu voor de hand, dat het bezit van chlorophyl samenhangt met eene 

zelfstandige voeding, en het gemis er van in verband staat met een 

hooge mate van afhankelijkheid, de planten-physioloog zou het ons 

door afdoende proeven kunnen bewijzen, dat de groene korreltjes inder- 

daad de werktuigen zijn, waurmee de plant zich het noodigste voed- 

sel bereidt, en dat de parasieten het juist daarom aan andere wezens 

onttrekken, dewijl zij het chlorophyl niet bezitten. 

Men zou uit het hier gezegde de vraag kunnen afleiden, of die deelen 

eener groene plant, die zelven rood of geel en nog anders gekleurd 

zijn, moeten leven ten koste der groene deelen. Deze vraag moet be- 

vestigend beantwoord worden; de wortel eener plant, die reeds door 

haar plaats in den bodem verhinderd wordt de groene kleur aan te 

L Voor nadere bijzonderheden over parasieten vergelijke men het A. d. .N. Jaargang 

1879, p. 97 en volgende. 
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nemen, omdat voor hare vorming licht een vereischte is, leeft van 

het voedsel dat de bladeren bereiden, even goed als de fraaie bloem- 

kronen, die ook geen chlorophyl hebben, als ware woekerwezens teren 

op datgene, wat haar door de groene deelen wordt aangeboden. Ja, 

we kunnen de afhankelijkheid der niet-groene deelen nog scherper doen 

uitkomen door er op te wijzen dat bij bonte iepen, kastanjes en hul- 

sten de witte vlekken op de bladeren van het voedsel leven dat de 

rest van het blad vervaardigt! 

Ik wil van de kleur der bladeren niet afstappen alvorens de aan- 

dacht gevestigd te hebben op de verkleuring, die ze in het algemeen 

kort vóór het afvallen ondergaan. Deze eigenschap komt zoo veelvul- 

dig voor, dat het niet noodig zal zijn een reeks van’ voorbeelden op 

te sommen. Onderzoekt men de bladeren in den herfst nogmaals mi- 

kroskopisch, dan blijkt dat de chlorophyl-korrels de groene kleur heb- 

ben verloren en geel zijn geworden; daarbij komt dat bij sommige 

planten zich in dien tijd een roode vloeistof ontwikkelt, die in de 

bladeren van den wilden wingerd b. v. zulk een prachtig effekt maakt. 

Hoe schoon doen zich gedurende een kalm en helder najaar de boo- 

men aan ons voor, welk een genot verschaft ons in dien tijd het ge- 

zicht op de verschillende kleurtonen onzer wouden! En toch is die 

schoonheid gering, vergeleken bij de schitterende kleurenpracht, die de 

N. Amerikaansche wouden in den herfst ten toon spreiden. Het helder- 

ste geel, het donkerste oranje, het zuiverste rozerood en het gloeiendst 

purper wisselen er met elkander af en tooien er de Eiken en Esch- 

doornen, den Fluweelboom en den wilden Wingerd. 

Omdat de verkleuring der bladeren zoo algemeen in het najaar 

voorkomt, zou men geneigd zijn haar voor een onmiskenbaar voor- 

teeken van den dood te houden. Tot dit besluit heeft men nochtans 

geen recht, omdat een aantal planten een dergelijke verkleuring, als 

zooeven beschreven werd, tijdelijk vertoonen. De meeste planten, die 

’s winters in het bezit harer bladen blijven, m. a. w. de zoogenaamde “altijd 

groene’ planten, zijn in den winter niet helder groen, maar veeleer 

geelachtig, rood, bruin of anders getint. Men lette, om slechts enkele 

voorbeelden te noemen, op den Klimop, vele Coniferen, den Hulst, 

de Weegbree, het Huislook, de Aardbezie, het Kruiskruid, een soort 

van Geranium, enz.; bij geen dezer is de verkleuring twijfelachtig. Het 

eigenaardige van het feit is, dat na afloop van den winter de vreemde 

kleur weer wegtrekt en de groene opnieuw onbedekt te voorschijn 
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treedt. Welke de oorzaak dezer merkwaardige verandering is, weet 

men niet met zekerheid te zeggen. Toch wensch ik op twee zaken te 

wijzen. Ten eerste schijnt de koude er invloed op uit te oefenen, of 

juister een sterke tegenstelling van warmte en koû, aangezien het 

verschijnsel in Noord-Amerika, waar koude nachten met warme da- 

gen afwisselen, en in bergachtige streken, zooals de Scandinavische 

hooglanden, die over dag heet maar ’s nachts zeer koud zijn, duide- 

lijker optreedt dan in landen die aan minder temperatuurwisseling 

onderhevig zijn. Aan den Duitschen Rijn, waar een vrij groot warmte- 

verschil tusschen dag en nacht bestaat, ziet men reeds midden in den 

zomer vele bladeren rood of bruin, als ze bij ons te lande nog groen 

zijn '; en reizigers, die de Alpen hebben bezocht, weten ons te ver- 

halen, dat verscheidene daar groeiende mossen en ook bloemplanten, 

die in vlakke streken groen zijn, er een roode of bruinroode tint heb- 

ben aangenomen. In de tweede plaats leert de waarneming dat een 

helderder licht met een sterkere verkleuring gepaard gaat. 

Wil men echter weten, waartoe zulk een tijdelijke verkleuring dien- 

stig is, d. w. z. welk nut zij aanbrengt, dan is het beste antwoord, dat men 

vooralsnog geven kan, dat de teedere chlorophyl-korreltjes, die gedu- 

rende den winter werkeloos zijn, er door beschermd worden tegen 

een te sterken invloed van de zonnestralen. Wie in het voorjaar het 

uitloopen der knoppen heeft gadegeslagen en zick heeft verlustigd in 

het zich ontplooien der jonge blaadjes, dien zal het niet ontgaan zijn, dat 

de pas ontloken blaadjes van vele planten niet groen zijn, maar wel bruin 

of rood en dus dezelfde verkleuring vertoonen als de bladeren der straks 

genoemde altijd groene planten. Herst als de blaadjes groot worden, 

wordt de kleur groen. Kennelijk hebben we hier met een gelijksoortig 

verschijnsel te doen, waarbij ook het hoofddoel der tijdelijk optredende 

kleurstof schijnt te zijn de bescherming van het chlorophyl, zoolang 

het toch niet werkzaam is, tegen den invloed van het licht. 

De voorafgaande beschouwingen hebben onze gedachten naar den 

herfst gevoerd, naar den tijd, waarin de plantenwereld zich gereed 

maakt voor een langdurige rust. Voor het laatst in dit jaar heeft zij 

* Hier dient evenwel te worden opgemerkt, dat de flora van den Duitschen Rijn de 

ouze vooruit is en wel, zooals mij van geachte zijde werd meegedeeld, ongeveer 

l4 dagen. 
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hare krachten ingespannen en als teekenen harer werkzaamheid vruch- 

ten en zaden achtergelaten. Dat is een rijke tijd! Menschen en dieren 

doen er hun voordeel mee en trachten er zich ieder een deel van toe 

te eigenen. Daarbij oefent de kleur der vruchten een zoo eigenaardi- 

gen invloed uit, dat het de moeite wel waard schijnt, dien aan een 

nadere beschouwing te onderwerpen. 

Het zal niet overbodig zijn sommige mijner lezers te herinneren, 

dat een tal van vogels, die gedurende hunne eerste jeugd met worm p- 

jes en insektjes gevoederd worden, op later leeftijd hun voedsel aan 

het plantenrijk gaan ontleenen. Ook zijn er vele soorten van vogels, 

die, zoolang zij overvloed hebben van vlinders, kevers, rupsen, vlie- 

gen en andere insekten, niet naar plantaardig voedsel omzien, maar 

daartoe eerst overgaan, zoodra in den herfst het aantal insekten is 

afgenomen en een schat van schitterende vruchten hunne aandacht 

trekt. Dit laatste is o. a. bekend van vele zangvogels, zooals het rood- 

borstje, van de pestvogels, de meezen, de kraai, den roek, de pa- 

trijzen enz.; eveneens merkt men het op bij de lijsters, die op lijs- 

terbessen azen, den spreeuw , die gaarne op de vruchtdragende vlierstruik 

afkomt en den wielewaal, die vooral van kersen zijn werk schijnt te 

maken. De vogels, die ongetwijfeld een zeer ontwikkelden kleurenzin 

hebben, zien de vruchten van verre en weten door vroeger opgedane 

ervaring zeer goed, dat vruchten met aantrekkelijke kleuren altijd 

vleezig en voedzaam zijn. Dat deze beïde eigenschappen — het gekleurd 

zijn en het bevatten van voedsel — werkelijk gepaard gaan, zal vol- 

doende blijken uit de opsomming van eenige vruchten uit onze naaste 

omgeving, zooals gewone bessen, frambozen , braambeziën, aardbeziën , 

kersen, pruimen en andere steenvruchten, kamperfoelie-bessen, ap- 

pels, peren, vlier- en lijsterbessen. Van al deze vruchten is het be- 

kend dat zij door vogels of ook wel door insekten worden opgegeten, 

terwijl daarentegen massa’s vruchten, die niet met kleuren prijken, 

de aandacht der dieren niet trekken en dus ook niet door hen wor- 

den verslonden. Nu rijst de vraag: wat is voordeeliger voor een plant, 

dat hare vruchten wèl of dat ze niet worden ingeslikt, of m. a. w. 

is het gekleurd zijn der vrucht een voordeelige of een schadelijke 

eigenschap voor het gewas? Oppervlakkig beschouwd schijnt het na- 

deelig te zijn, omdat wij er onwillekeurig bij denken, dat de vogel, 

die een vrucht verslindt, ook het ingesloten kiembare zaad in zijn 

darmkanaal vernietigt; maar dat laatste is juist niet het geval. Inte- 
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gendeel leert het onderzoek van gekleurde vleezige vruchten, dat de 

zaden altijd op een hoogst belangwekkende wijze beschut zijn tegen 

de inwerking van het maagsap. Nemen we als voorbeeld de gewone 

kers en stellen wij ons voor ’t oogenblik voor, dat een vogel de ge- 

heele vrucht inslikt. In de maag aangekomen, zal het gekleurde vrucht- 

vleesch gemakkelijk verteerd worden, maar dan houdt de vertering op. 

De binnenste laag der vrucht, of wat wij in ’tdageliĳjksch leven den 

‘‘steen’’ noemen, is namelijk ongevoelig voor de vochten der maag 

en geraakt dus eenigen tijd later ongeschonden buiten het lichaam 

van den vogel, wellicht ver van de plaats van zijn ontstaan. De vo- 

gel heeft, zonder het zelf te weten, een der zaadjes van den kerse- 

boom uitgezaaid en dus meegewerkt om te verhoeden dat de pitten van 

één boom alle bij den stam neervallen. Maar, zal men opmerken, 

zoo gaat het in de natuur niet toe, de vogels slikken de geheele kers 

niet in, maar pikken er stukjes af en laten de pit aan den steel han- 

gen. Die opmerking is volkomen juist, wanneer ze geldt van de ge- 

kweekte kers, maar ze is niet van toepassing op de verwilderde kers 

noch op de vele wilde kerssoorten, zooals b. v. de vogelkers en de 

sleedoorn, de vermoedelijke stamsoort der pruimen. Men moet zich 

dus tot een goed verstand van de zaak de planten in den oorspron- 

kelijken, niet gekweekten toestand voorstellen, omdat de kultuur die 

eigenschappen , welke voor de plant zelve voordeelig zijn, of doet ver- 

dwijnen of ze zoodanig wijzigt, dat ze nadeelig worden. Zoo ziet men, 

om een enkel voorbeeld te noemen, dat de beste rassen van peren, 

druiven, vijgen en ananassen geen pitten meer voortbrengen ! In over- 

eenstemming hiermee is dan ook, dat door kweeking de kersen, die 

in den natuurstaat door vogels gemakkelijk ingeslikt en daardoor over 

groote uitgestrektheden lands verspreid worden, zóóveel vruchtvleesch 

en zulke groote steenen ontwikkelen, dat de vogel, wien het alleen 

maar te doen is om het voedsel, de pit laat hangen, zoodat deze la- 

ter afgevallen, vlak bij den boom zal gaan kiemen. Keeren wij thans 

tot ons onderwerp terug en noemen wij nog eenige vruchtsoorten, 

waar het aanlokkelijke voor vogels samen gaat met beschutting 

der kiem. Zoodanig is de aardbezie: de vleezige bloembodem moge 

in zijn geheel verteerbaar zijn, dit is geenszins het geval met de 

kleine harde pitjes, die over de oppervlakte verspreid zijn en in 

elk waarvan een kiempje veilig verborgen ligt. De framboos bestaat 

uit een verzameling van kleine vruchtjes, die elk afzonderlijk juist 
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zoo gebouwd zijn als een perzik, een abrikoos, een pruim of een kers. 

Van gewone bessen, druiven en lijsterbessen is de inrichting, verge- 

leken bij die van kersen enz., eenigszins anders. Bij de kersen is de 

binnenste laag van den vruchtwand hard, maar het zaadje zelf week; 

bij de hier bedoelde daarentegen is de geheele vruchtwand zacht en 

verteerbaar, maar daarvoor in de plaats is het zaad zelf van buiten 

zóó hard, dat de kiem even goed beschermd is als die der zooeven 

genoemde steenvruchten. 

Vatten wij nu in ’t kort de inrichting der behandelde vruchten samen, 

dan kunnen wij van alle zeggen, dat zij zijn samengesteld uit deelen 

die vogels en insecten aanlokken, en ten tweede uit zoodanige, die 

de kiem tegen vertering beschutten. Wanneer wij in verband hier- 

mee dan opmerken dat vlierstruiken zoo dikwijls op muren hoog bo- 

ven den grond groeien, en lijsterbessen op knotwilgen staan, en de 

woekerende vogellijm nooit anders dan op den stam van peren en 

enkele andere boomen voorkomt, wanneer men ons verhaalt dat de 

verwilderde vijgenboom in Spanje groeit op plaatsen, die voor 

den mensch schier ontoegankelijk zijn, dan kan men niet anders dan 

erkennen, dat de kleur, die de vruchten dezer planten en van zoo vele 

andere vertoonen, in het allernauwste verband staat met hare verspreiding 

over de aarde. En van hoeveel gewicht het is dat de planten verbreid 

worden, kunnen wij ’t best inzien, wanneer we voor een oogenblik 

ons het omgekeerde voorstellen, nm. dat elk gewas zijne vruchten en 

zaden vlak bij zich liet vallen. Het gevolg zou zijn, dat in de vol- 

gende lente talrijke jonge plantjes zich om de oude of om de 

plaats der oude zouden verdringen en ieder voor zich haar best zouden 

doen om zich het noodige voedsel en het noodige licht te verschaffen. 

De zwakste zouden zeker al heel spoedig ondergaan , maar de sterkere 

zouden blijven strijden om de eerste levensbehoeften; ze zouden elkan- 

der zoodoende uitputten en verzwakken ; de opvolgende generatiën zou- 

den het gebrek aan voedsel al meer en meer gaan gevoelen, en ten 

slotte zouden alle planten van de bedoelde soort te gronde worden 

gericht. ’t Is immers een algemeen bekend feit dat een zelfde plant- 

soort niet gedurende een onbepaalde tijdsruimte op een zelfden bodem kan 

groeien; òf de bodem moet bemest, òf hij moet, tijdelijk bezet worden 

met een plant, die eenigszins andere levensbehoeften heeft. 

Of stellen we ons een bosch voor, dat langzamerhand in veen over- 

gaat. De boschplanten zullen uitsterven, maar zouden er andere 
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planten verschijnen, als ze geen middelen hadden om zich te ver- 

plaatsen ? 

Het voornaamste gevolg van de verspreiding van vruchten en 

zaden is, dat alle plekjes van de aardoppervlakte, voor zooverre 

zij voor planten bewoonbaar zijn, inderdaad bedekt worden met plan- 

ten. De oppervlakte der aarde is aan gedurige veranderingen onder- 

worpen; bosch wordt veen, een droge grond wordt moeras, een poel 

herschept zich in een vruchtbaar land. Door allerlei schoone inrich- 

tingen ', waarvan wij hier alleen de kleuren der vruchten hebben na- 

gegaan, worden die herschapen gronden met verschillende soorten van 

zaden bedekt, van welke alleen die tot planten zullen opgroeien, die 

op een hun passenden bodem zijn neêrgekomen. 

Wenden wij ons thans tot de kleuren der bloemen en trachten wij 

ons met behulp van de hierbij gevoegde figuren te herinneren, hoe een 

viooltje er uitziet, alsmede een boterbloem , een doovenetel en een 

bloempje van de gewone peen. Laten wij eens nagaan, welk een in- 

vloed deze bloemen, als ze in het veld prijken, op hare omgeving we- 

ten uit te oefenen. Beginnen wij met het viooltje; de bloemkroon 

(fg. 2) is uit vijf blaadjes samengesteld, die aan de buitenwaarts ge- 

keerde zijde alle paars zijn; 

daar, waar ze bij elkander 

komen, verandert de tint; 

Fig 2. 

men ziet streepjes, die van 

het paars in het geel loopen, 

dat het midden van de bloem- 

kroon siert. Wat steekt dat 

geel duidelijk af! Die kleuren 

steken voor ons oog z00 af, 

maar ook voor dat van een 

hommel of een bij. Deze die- 

ren hechten zieh op de bloem 

Viooltje (Viola tricolor). A overlangs doorgesne- 

den. B. van voren gezien , cs. spoor waarin de honig 

bewaard wordt, die door twee aanhangsels fs der 

meeldraden wordt afgescheiden. vast: de zooeven vermelde 

streepjes geleiden de uitgesto- 

ken mondwerktuigen naar het geel en van daar gaat de tong naar bin- 

nen, om weldra in de buis (fig. 2. A, cs.) te komen, waar , zooals ieder- 

t Men zie over dit belangrijke onderwerp het 4. d. N. jaarg. 1874 p. 193. 
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een weet, de honig te vinden is. Is deze opgeslurpt, dan verdwijnt 

het insekt, om het bij een ander viooltje nog eens te beproeven. 

Of denken we aan de boterbloem met hare glanzende, goudgele kroon- 

blaadjes (fig. 3); van welk een afstand zien we ze reeds in het veld, 

Fig. 3. 

Een der vijf bloemblaadjes 

der Boterbloem (Ranun- 

eulus aeris); n. honig- 

schubje. 

Fig. 4. 

Bloempje van de witte Dove- 

netel (Lamium album). 

men laten aantrekken. 

welke uitgestrektheden van land en wei kun- 

nen ze somtijds bedekken! Ook hier komen in- 

sekten in groot aantal naar toe; hun doel is al 

weer om den honig wegtehalen, die aan den voet 

van elk bloemblad onder een schubje (n) ver- 

borgen zit. De aantrekkingskracht der boter- 

bloemen is zoo groot, dat een geheel heirleger 

van allerlei insekten, vliegen, kevers, bijen en 

vlinders, ieder weer door ettelijke soorten ver- 

tegenwoordigd, van verre komt opdagen. Het 

viooltje daarentegen geniet slechts van een paar 

bijensoorten en een zweefvlieg de eer van een 

bezoek; wat hiervan de reden is, zal straks blijken. 

Ook de doovenetels (fig. 4) met hare witte, 

roode of paarsche bloemen worden genoegzaam 

opgemerkt, doch lokken evenals het viooltje 

alleen maar allerlei soorten van bijen en een paar 

zweefvliegen. 

Het aantal bezoekers van de bloemen onzer 

gewone wortels of penen (fig. 5, volg. bl.) is weer 

merkbaar grooter. HERMANN MüLLER, die bekend 

is om zijne veelvuldige en uitstekende waarne- 

mingen op dit gebied, heeft niet minder dan 61 

verschillende soorten van insekten, behoorende 

tot zes verschillende orden opgeteld, die zich 

door den honig en de witte kleur dezer bloe- 

Het aanlokkelijke en reeds uit de verte zicht- 

bare dezer planten wordt in niet geringe mate verhoogd door de ver- 

eeniging van een aantal der kleine bloempjes tot een zoogenaamd 

scherm, zooals in fig. 5 A is afgebeeld. Aan die eigenaardige groepee- 

ring van de bloempjes heeft de familie waartoe de peen behoort den 

naam van Schermdragers of Umbelliferen te danken. 

Uit de hier aangehaalde voorbeelden, die gemakkelijk met vele andere 

zouden vermeerderd kunnen worden, mogen wij het besluit trekken, 
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dat de kleur der bloemen en de scherpe tegenstelling van verschil- 

lende tinten in een en dezelfde bloem beide kunnen dienen om de in- 

Fig. 5. 

Peen (Daucus Carota). A. Bloemschermen. B. Bloem, C. idem overlangs 

doorgesneden, D'. Vrucht. D. idem, overlangs, en B. dwars doorgesneden. 

sekten aan te lokken. Natuurlijk zouden deze dieren zich niet eeuw 

in eeuw uit laten aantrekken, wanneer zij niet wisten, dat er voedsel 

Fig. 6. 

EN 

Mr H/ 

Ganzebloem (Chrysanthemum 

Leucanthemum). 

voor hen in de bloem te vinden 

was, evenmin als de vogel zich alleen 

met de kleur der vruchten tevre- 

den stelt. *t Is dan ook zeer opmer- 

kelijk, dat bloemen die de in ’t oog 

vallende kleuren missen, zooals on- 

ze granen, eiken, elzen, naaldboo- 

men of coniferen, ook geen honig 

hebben en diensvolgens niet of alleen 

bij toeval door een insekt worden be- 

zocht. Ook zou aanwezigheid van ho- 

nig alleen niet voldoende zijn; de 

kleur moet den eersten aanstoot geven. Verwijdert men b.v. van een 

ganzebloem (fig. 6) de witte lintjes, die aan den kant staan, dan zal 
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het geelgekleurde midden niet van verre meer opvallen en niettegen- 

staande zijn bezit van honig de insecten niet vermogen te lokken. En 

wil men een nog meer direct bewijs dat de kleuren van de bloemen 

dienen om de aandacht der insekten op zich te richten, dan zal men 

zich tevreden gesteld vinden door de waarneming, die MÜLLER reeds 

vóór eenige jaren gedaan heeft, nm. dat die bloemen, die de helderste 

kleuren bezitten, ook het grootste insekten-bezoek ontvangen. Inderdaad 

zijn het de witte en gele bloemen, die in een gunstiger positie dan 

blauwe, roode en violette geplaatst zijn. 

Waarin het voordeel van insekten-bezoek gelegen is, willen wij 

thans kortelijk nagaan. 

Het kan den getrouwen lezer van het Album der Natuur nauwelijks 

onbekend zijn, dat men in de meeste bloemen, geheel midden in, een 

of meer organen aantreft, waarin de toekomstige zaden verborgen zit- 

ten, Men noemt die organen stampers; de boterbloem, die wij straks 

beschouwden, bezit verscheiden stampers, elk met een toekomstig 

zaadje er in; bet viooltje heeft er slechts één (fig. 2 A), maar daar 

binnen liggen vele lichaampjes, die straks tot zaadjes zullen zijn aan- 

gezwollen. Intusschen leert de ervaring, dat zoowel bij de boterbloem 

en het viooltje, als bij alle andere bloemdragende planten de zaden 

alleen dan rijp worden, wanneer op den stamper een fijn poeder ge- 

bracht is, dat men stuifmeel noemt. Dat poeder of stuifmeel ‘vindt 

men eveneens in de bloem, en wel in organen, die rondom de stam- 

pers zijn opgesteld, zooals men het bij de peenbloem (fig. 5 B eu C) ge- 

makkelijk kan waarnemen. Men noemt die organen meeldraden. Stuif- 

meel uit de meeldraden moet dus vallen boven op de stampers, om 

de kleine lichaampjes die hierin zitten, rijpe kiembare zaden te doen 

worden. Het behoeft nauwelijks te worden opgemerkt dat alleen 

stuifmeel en stampers van dezelfde plantsoort met elkander in aanra- 

king behooren te worden gebracht. ' Dit stuifmeel wordt in duizende 

bloemen, ja in alle, die door hare kleur de aandacht trekken, door 

insekten aan de meeldraden ontnomen en op den stempel, d.i. het bo- 

venste deel van den stamper, afgestreken. Nu zien wij, dat een insekt 

van de eene bloem naar de andere vliegt en van de eene plant naar 

1 Over de in de natuur zelden voorkomende bastaarden, ontstaan door samenwerking 

van stuifmeel en stampers van verschillende variëteiten en soorten raadplege men: Het 

leven der bloem, door dr. H. de Vries, p. 129 en volgende. 
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de andere. Het dier zal dus, om eens bij een bepaalde soort te blij- 

ven, het stuifmeel van een boterbloem licht naar een hooger of lager 

geplaatst boterbloempje brengen of naar een boterbloempje van een 

andere plant. Ook is de mogelijkheid niet uitgesloten dat stuifmeel 

en stamper van een en ‘tzelfde bloempje in aanraking met elkaar wor- 

den gebracht. 

Het is er nu verre van af dat de resultaten van deze verschillende 

gevallen even gunstig zijn. Tal van onderzoekingen, bepaaldelijk met 

dat doel ondernomen, hebben buiten allen twijfel gesteld dat het voor 

een stamper van het meeste gewicht is bestoven te worden met het 

meel, niet van dezelfde bloem, ook niet van een bloempje derzelfde 

plant, maar met dat ontleend aan een andere plant. Het voordeel is 

onmiskenbaar: vooreerst is het aantal rijpe zaden in dit geval grooter, 

terwijl hetzelfde van den omvang van elk zaadje geldt, en ten tweede 

is de plant die uit een dergelijk zaad ontstaat, krachtiger van bouw 

en rĳkelijker in het voortbrengen van bladeren, bloemen en zaden. 

Omgekeerd, waar stuifmeel en stamper van dezelfde bloem of van dezelfde 

plant met elkander in samenwerking komen, blijven de zaden kleiner zoo- 

wel in aantal als in omvang, terwijl tevens de planten , die er uit gebo- 

ren worden, in verscheiden eigenschappen bij de andere achterstaan. 

In het kort kan het hier meegedeelde worden uitgedrukt: kruising 

van verschillende individuen levert de krachtigste nakomelingen. 

Het voordeel der kruisbevruchting kunnen de meeste bloemen zich 

slechts verzekeren door middel der insekten; ’t is dus haar belang die 

diertjes tot zich te lokken. De haagwinde met hare groote witte trech- 

ters slingert zich door de haag heen en slaagt er in hare bloemen 

hoog boven haar steunsel te verheffen. De scherpbladige boterbloem 

steekt haar gouden kroon hoog boven het gras uit, de gele lisch kijkt 

zonder moeite over de biezen heen, en zoo weten alle bloemen ieder 

op hare wijze de aandacht op zich te vestigen. De ganzebloem (fig. 6 en 7), 

alsmede de kamille en het madeliefje trekken op een bijzondere wijze 

onzen blik. Hier zijn tal van bloempjes, die elk voor zich te klein 

zijn om opgemerkt te worden, bijeen geplaatst, terwijl zij toch op 

den beschouwer den indruk van eene enkele bloem maken. Die bij 2 (fig. 7) 

zijn wit en lintvormig en steken te zamen zoo duidelijk af tegen de massa 

gele buisvormige, die in het midden staan en waarvan er een bij 1 

(fig. 7) is voorgesteld. Het vergeet-mij-nietje heeft een fraai blauw bloem- 

kroontje, maar wie er nauwkeuriger op gelet heeft, weet, dat er in 
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het midden een geel gekleurd ringetje te vinden is, dat tegen het 

blauw afsteekt. Elke bloem doet haar best; hoe meer insekten er in 

een landstreek zijn, des te 

meer spannen de bloemen zich 

als het ware in, om een deel 

er van tot zich te trekken, door 

zich met verschillende kleuren 

te tooien, die aan bepaalde 

insekten-groepen aangenaam 

zijn. Omgekeerd is in stre- 

ken, waar weinig insekten 

zijn, de afwisseling in kleu- 

ren gering. In Spitsbergen 

b. v. zijn de bloemen bijna alle 

wit, enkele geel of rood, en 

___blauwe schijnen er heel niet 

=S voor te komen. In oostelijk 

Groenland zijn de meeste soor- 

ten wit. Komt men naar het 

zuiden, dan treedt het wit 

meer terug, maar worden rijk- 

dom en afwisseling der andere 

kleuren gaandeweg grooter, 

terwijl er vermeerdering van het aantal insekten-vormen mee gepaard 

Ganzebloem (CArysanthemum Leucanthemum). 

1. Buisbloempje, 2. Lintbloempje, 3. De geheele 

bloeiwijze overlangs doorgesneden. 

gaat, waarvan deze zich meer door wit, andere door geel en weer 

andere door blauw meer bijzonder laten aantrekken. 

Welnu, wanneer men deze en dergelijke feiten ziet en in het ware 

licht beschouwt, heeft men dan geen recht te spreken van een wed- 

strijd door planten gevoerd? 

Er is nog een ander standpunt, waaruit men de betrekking van 

de kleuren der bloemen tot de insekten kan beschouwen. Zooeven za- 

gen wij, dat de bloemen door het aanlokken van insecten zich een 

groot voordeel verschaffen, omdat daardoor kruising van verschil 

lende individuen wordt teweeggebracht en daarvan het ontstaan van 

krachtige generatiën het gevolg is. Thans wil ik trachten aan te too- 

nen, dat die kleuren haar bestaan grootendeels aan de insekten te 

danken hebben. 
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Wij moeten daarbij het feit voorop stellen dat elke plantsoort meer 

of min veranderlijk is. Ik bedoel daarmee eenvoudig dit, dat de na- 

komelingen van een bepaalde plant niet volkomen geliĳk zijn, maar 

in den stengel, in de bladeren, of in de kleur der bloemen, kleine 

verschillen vertoonen. Soms is dit onderscheid zeer goed merkbaar, 

maar dikwijls zoo gering dat het pas bij nauwkeurig onderzoek blijkt 

te bestaan. Deze geringe verschillen gaan in de natuur in den regel 

weer verloren, ofschoon dadelijk blijken zal dat ze onder bepaalde om- 

standigheden kunnen blijven voortbestaan. 

Worden planten daarentegen in kultuur genomen, dan blijkt al heel 

spoedig dat het onderscheid tusschen de afstammelingen van ééne plant 

veel grooter is, 't geen voor een deel althans wel zal worden veroor- 

zaakt door de geheel andere omstandigheden, waarin de planten ge- 

plaatst zijn. Vooral de warmtegraad van de omgeving en de hoeveel- 

heid licht, waarover gekweekte planten kunnen beschikken doen hier 

hun invloed sterk gelden. 

Stellen wij ons nu eens voor dat wij een plant gaan ien en 

dat de afstammelingen van die plant niet volkomen gelijk gekleurde bloe- 

men voortbrengen. Hoe zal men die kleine kleurvariaties nu kunnen be- 

stendigen? Door de planten bij elkander te laten of door ze te scheiden 

en b. v. die in elkaârs nabijheid te brengen, die in tint overeen- 

komen? Deed men het eerste, dan zouden de verschillend getinte 

bloemen met elkaâr gekruist worden en de kleurverschillen in de 

volgende generatiën zeker niet sterker optreden en nooit dien graad 

bereiken dat ze duidelijk opvallen. Zondert men de bloemen integen- 

deel van elkander af, dan zal men door alleen die welke b. v. een 

roodachtige tint bezitten, met elkaar te kruisen, zaden verkrijgen, 

waaruit planten te voorschijn zullen komen, die de genoemde tint in 

sterkere mate bezitten, al zullen er ook bij zijn die de oorspronke. 

lijke kleur (wit b. v. of blauw) zuiver vertoonen. Draagt men echter 

zorg laatstbedoelde altijd te verwijderen en dus bloemen van dezelfde 

kleur steeds bij elkander te kweeken, dan zal zich de roode kleur 

meer en meer bestendigen niet alleen, maar telkens sprekender op- 

treden. Zoo is het nu mogelijk om van een bloem van een zekere 

kleur door kultuur een tal van bloemen af te leiden, die alle door 

geringe kleurvariatie van elkander verschillen. Dit zien wij, om een 

voorbeeld te noemen, bij de tuin-anjelier, van oorsprong een Afrikaan- 

sche, die door de kultuur allerlei nuances, van het donkerste rood tot 
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het zuiverste wit, benevens de verschillende kleurtonen van rozerood 

en scharlakenrood heeft aangenomen en behouden. Ook geelachtige 

tinten treden in sommige variëteiten op en zelfs een toenadering tot 

violet; blauwe anjelieren heeft men tot nog toe niet gekregen en zal 

men ook zoo gemakkelijk niet te voorschijn brengen, omdat deze kleur 

niet in de planten-familie voorkomt, waartoe de anjelier behoort. 

Door het ophoopen van aanvankelijk nauw merkbare wijzigingen , 

die anders allicht te niet zouden gegaan zijn, is men er dus in ge- 

slaagd zulke prachtige uitkomsten te verkrijgen. Het spreekt intus- 

schen van zelf, dat de bloem, die de kweeker onder handen neemt, 

met het doel om van haar variëteiten te maken, veranderlijk moet zijn, 

in hoe geringe mate dan ook. Nu zijn de bloemen lang niet even variabel 

van kleur, zoodat men van de eene vrij gemakkelijk vele in het oog 

springende wijzigingen en van een andere alleen met groote inspanning 

een enkele geringe afwijking verkrijgt. Uit dit oogpunt bezien vormt, 

de Hyacinth, die in de sterkst uiteenloopende kleuren voorkomt, 

een sprekend contrast met de tuin-ranonkel, die hoofdzakelijk gele, 

maar ook enkele witte en roode varieteiten oplevert, terwijl violette 

en blauwe niet voorkomen. 

Zoo een bloem dus slechts merkbaar van kleur kan variëeren, dan 

hangt het alleen maar van de oplettendheid en de geoefendheid van 

den kweeker af om uit die bloem een reeks van verscheidenheden te 

verkrijgen. 

Er doen zich nu in de natuur eenige verschijnselen voor, die tot 

de vraag leiden, of de kleuren der bloemen, zooals zij tegenwoordig 

bestaan, niet langzamerhand ontstaan zijn, en of de insekten niet op 

een dergelijke wijze als de kweeker, verschillende kleuren duidelijker 

voor den dag hebben doen komen en tevens bestendigd. Dat de kleuren 

eerst gaandeweg zijn opgetreden en de tegenwoordige flora voorafgegaan 

is door eene met eenvoudiger bloemen, en dat nog vroeger zelfs de plan- 

tenwereld heeft bestaan deels uit bloemlooze gewassen, deels uit z00- 

_ danige met ongekleurde bloemen, daarover bestaat bij geen enkelen 

_ plantkundige twijfel. Maar hoe de kleur ontstaan is, is een vraag 

die zeer moeielijk te beantwoorden schijnt. 

Beschouwen wij intusschen nogmaals de feiten die tot de vraag aan- 

leiding gaven. 

Bij de beschrijving van de bloem der peen werd vermeld, dat zij, 

benevens de andere leden derzelfde plantenfamilie, door een buiten- 

20 
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gewoon aantal insekten uit zes verschillende orden wordt bezocht. Wij 

zullen thans zien dat het niet alleen de kleur is die het aantal ver- 

schillende bezoekers bepaalt, maar dat het ook de ligging van den 

honig is. Bij de peen ligt de honig geheel en al vrij en is dus bereik- 

baar voor insekten zelfs met de kortste mondwerktuigen. 

Werpen we nogmaals een blik op de boterbloem, dan herinneren we 

ons, dat de honig hier meer bedekt is (nm. door het schubje xn); in 

overeenstemming met dit feit mist men onder de vrij talrijke bezoekers 

eenige die wat minder slim en wat minder goed ingericht zijn voor het 

opsporen van honig. 

Bij de doovenetel verwacht men te vergeefs die massa insekten, die 

de beide voorgaande bezoeken; het zijn maar enkele bijen, hommels 

en zweefvliegen, die verstandig genoeg zijn om te ontdekken dat hier de 

honig op een afgelegon plaats ligt, en die tevens mondwerktuigen heb- 

ben lang genoeg om zoo diep in de bloem intedringen. In ’t algemeen mag 

men zeggen, dat hoe meer verborgen de honig ligt, het aantal verschil- 

lende bezoekers eener bloem des te kleiner wordt. Maar die enkele soor- 

ten komen daarvoor in grooter individuen-tal op en zijn de best ingerichte 

en verstandelijk de hoogst ontwikkelde. Nu is het voorzeker zeer op- 

merkelijk, dat die bloemen , welke, zooals die der peen, om de open ligging 

van den honig door allerlet insekten bezocht worden, weinig kleurenrijk- 

dom vertoonen; in de familie waartoe de peen met honderde andere soor- 

ten behoort (de schermdragende planten) vindt men slechts wit en geel. 

Bij de familie, waartoe de boterbloem behoort en waar de honig meer 

verborgen ligt, is de kleurvariatie reeds grooter; men vindt er behalve 

veel geel, ook blauw en rood. 

Bij de doovenetel, een vertegenwoordigster van de groote familie der 

Lijsbloemige of Labiaten, komen slechts weinige insekten en wel voor- 

namelijk bijen voor. Werpt men een blik op de geheele familie, dan 

ziet men er een grooten kleurenrijkdom. 

Bloemen dus, die het best zijn ingericht voor bijen, vlinders , zweef- 

vliegen, dus voor insekten met lange mondwerktuigen en tevens het meest 

geoefend in het opsporen van honig, vertoonen veel grooter kleur- 

verscheidenheid dan die, welke door muggen, kevers, in één woord 

door domme, ongeoefende dieren worden bestoven. Hoe dit belang- 

rijke feit te verklaren? HERMANN MÜLLER, wiens naam reeds straks 

genoemd werd, zoekt de verklaring in een soort van kweeking, die 

eenige insekten op de bloemen hebben uitgeoefend. Bijen, zegt hij, zijn 
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verbazend ijverig in het verzamelen van honig, omdat zij er de jongen 

mee moeten voeden en een grooten wintervoorraad opleggen , èn omdat de 

cellen, waaruit de raten bestaan, ook gebouwd worden ten koste van honig, 

waaruit de was ontstaat. Deze uiterst naarstige en bedreven dieren hebben 

de gewoonte om achter elkaar die bloemen te bezoeken die de meeste 

overeenkomst in inrichting vertoonen. Zij doen dit kennelijk om tijd 

uittewinnen, daar zij voor een bloem van een bepaalde lengte hunne mond- 

werktuigen tot een bepaalden afstand moeten uitstrekken. Nu gaat een 

kleine afwijking in den bouw eener bloem licht gepaard met een geringe 

kleurvariatie. Door deze eenigszins afwijkende kleur laten de bijen zich 

leiden en bezoeken alzoo achtereenvolgens al die bloemen, die nevens 

dezelfde kleine afwijking in bouw ook dezelfde tint vertoonen. Op 

die wijze zal de bedoelde tint bewaard en bestendigd worden, en na 

verloop van lange tijden naast de oorspronkelijk stamsoort een andere 

soort ontstaan zijn, die door inrichting en kleuring der bloem van 

eerstgenoemde in het oog vallend verschilt.„Maar werd de zooeven be- 

doelde plant door muggen, kevers en andere minder ontwikkelde in- 

sekten bezocht, dan zou een toevallig ontstane variëteit niet besten- 

digd worden, omdat het stuifmeel van de afwijkende bloem allicht op 

den stamper van de normale zou geraken en omgekeerd. 

De groote oplettendheid der bijen, voortgesproten uit hare zucht om 

in den kortst mogelijken tijd zooveel mogelijk honig te verzamelen, 

heeft dus een treffenden invloed uitgeoefend op het ontstaan of liever 

de ontwikkeling van kleuren. 

Ofschoon er onder de vlinders verscheidene zijn, die geene mond- 

werktuigen hebben en zich dus ook niet voeden, zijn diegene, die dit 

wèl doen, in het bezit van een lange zuigbuis, die ze in rust op- 

gerold tegen den kop houden. Deze dieren nu voeden zich uitsluitend 

met honig en zoeken dien bij voorkeur uit enge, min af meer buis- 

vormige bloemen, waar ze goeden voorraad kunnen vinden. Hoogst 

eigenaardig is het nu zeker dat zij de voorkeur geven aan roode 

en blauwe bloemen, zooals uit de waarnemingen van H. MÜLLER blijkt. 

Ja, er zijn vlinders, die zoodanige bloemen uitkiezen , welke hun eigen 

kleur vertoonen, als voorbeeld waarvan Lycaena (een blauwe vlin- 

der) kan worden aangehaald. Ook hier kunnen wij ons ter verklaring 

van het feit voorstellen, dat de vlinders, door altijd die bloemen met 

elkander te kruisen, welke dezelfde kleursafwijking vertoonden, haar 

juist op die wijze hebben bestendigd. 
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Ten slotte nog ééne mededeeling: er bostaan een tal van muggen 

en vooral vliegen, die zich voeden met afval van doode lichamen, 

met stof, met vuil uit goten, in één woord met allerlei overblijfse- 

len, die zoowel door kleur als door reuk van een afstand bemerkbaar 

zijn. Eveneens bestaan er bloemen, die door een walgelijken reuk en 

onbestemde, vuile kleuren in den regel onze bewondering in geenen 

deele gaande maken. Hoe kwamen die bloemen aan zulke eigenschap- 

pen? Hoogstwaarschijnlijk door de zooeven genoemde insekten; deze 

hebben zich laten aanlokken door een oppervlakkige gelijkenis der bloe- 

men op hun voedsel; zij hebben ze bestoven en daardoor juist de 

eigenschap, die hen lokte, meer en meer bevestigd. 

Maar genoeg hiervan. De wijze, waarop de kleuren gaandeweg 

zijn opgetreden, hangt nauw samen met den ontwikkelingsgang van 

het geheele plantenrijk. En hoe uiterst belangrijk dit onderwerp ook 

is, brengt de aard van dit opstel niet mede er meer van medetedee- 

len dan een paar opmerkingen, die in verband staan met hetgeen 

voorafging. Gelijk in den aanvang gezegd werd, was het doel dezer 

regelen: te wijzen op den belangrijken invloed dien de kleuren der 

planten uitoefenen op hare voornaamste levensverrichtingen. 

AMSTERDAM, November 1880. 



GRONDBORINGEN IN DE _NOORD- 
DUITSCHE LAAGVLAKTE. 

DOOR 

R. E. DE HAAN. 

Den 14den Augustus van het voorgaande jaar hield de heer HUYsSEN, 

Oberbergambt-directeur te Halle a/d. Saale, in de vergadering van het 

duitsche geologisch genootschap eene voordracht, welker inhoud ik den 

lezers van ’t Album hier beneden in korte trekken wensch mede te 

deelen. 

Al mogen alle geologische verhoudingen in ’toosten van genoemde 

laagvlakte niet overeenstemmen met die in de westelijke deelen, waar- 

toe ons vaderland behoort, toch meen ik, dat sommige uitkomsten, 

ginds verkregen, niet geheel en al zonder toepassing zijn op, noch van 

belang ontbloot voor de nederrijnsche laagvlakte, inzonderheid voor 

de zoo merkwaardige gronden in den Gelderschen en Overijselschen 

Achterhoek. 

Bovendien, gaarne grijp ik de gelegenheid aan bij vernieuwing de 

aandacht van belangstellenden te vestigen op een onderwerp, dat mij 

zeer ter harte gaat en waarover ik de lezers van dit Tijdschrift reeds 

vroeger een en ander mededeelde. ! 

Mocht eindelijk de dag aanbreken, dat de nederlandsche regeering — 

t Album, jaargang 1875: Geologische Gissingen, door R‚ E‚ DE HAAN, Zie verder Zsis, 

1873 en 1874, onder den titel: Bene merkwaardige onderneming, door R. E‚ DE HAAN, 
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van partikuliere zijde verwacht ik in dezen niet veel ; onze industriëelen 

moeten al vrij handtastelijk voelen en zien als zij iets op ’tspel zet- 

ten, — de hand aan den ploeg slaat en het boorijzer drijft in de oudere 

gronden, die bij mijne woonplaats en hare omstreken onmiddellijk onder 

de oppervlakte zich bevinden, Niet alleen de wetenschap, maar ook de 

stoffelijke welvaart der maatschappij zou er meer dan waarschijnlijk 

de gezegendste vruchten van plukken. 

Sedert ongeveer 16 jaren brengt de pruisische regeering jaarlijks een 

betrekkelijk vrij aanzienlijke som op hare begrooting, om daaruit de 

kosten te bestrijden van boringen, die ten doel hebben de ondergronden 

te leeren kennen van het Alluvium en Diluvium, alsmede van de daarin 

verspreid liggende brokken der tertiaare formatie, in de noord-dwiïtscha 

laagvlakte. 

Men hoopte hierbij niet alleen der wetenschap van dienst te zijn, 

maar tevens tot de ontdekking van belangrijke mineralen, als steen- 

zout, steenkool, bruinkool, enz. te geraken. Dat met betrekking tot 

het praktische doel de daaraan bestede marken niet geheel zijn weg- 

geworpen, zal uit het volgende duidelijk worden. 

Genoemde heer HUYssSEN leidde persoonlijk een deel dier werkzaam- 

heden, bij de keuze der boorputten lettende op de geologische gesteld- 

heid van het omliggend terrein, ten einde in de ligging der bekende 

oudere gronden een punt van uitgang en aanknooping te hebben. 

Vijf mijlen zuidelijk van Berlijn ligt Sperenberg , alwaar eene gipsfor- 

matie aan den dag treedt, die waarschijnlijk tot den zechsteen behoort. 

De heer HUYSSEN, die op deze plaats een rijke steenzoutbedding ver- 

moedde, begon na bekomen toestemming des ministers hier een boor- 

gat te openen; 288 voet onder de oppervlakte vond men de kostbare 

stof, die, toen men tot eene diepte van 4051 voet gekomen was, nog 

niet was doorboord. Zulk een dikke laag had men tot nu toe nog ner- 

gens aangetroffen en tevens was deze put ook de diepste, die ooit was 

geboord. Nu twee jaren geleden drong echter men te Lieth in Holstein 

ter diepte van 4287 voet in den grond. Nog werden te Sperenberg 

twee andere putten geboord, die het steenzout op nagenoeg gelijke 

diepte deden aantreffen. 

Een nieuwe boring volgde te Fischwasser, niet verre van het punt, 

waar de spoorwegen Berlijn—Dresden en Halle—Sorau elkander snij- 

den, en alwaar een gestratifieerd silurisch of devonisch kwartsgesteente 

aan den dag komt. Ook het Zwickauer steenkolenbekken is omgeven 
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door dergelijk gesteente, en hierop bouwende boorde de heer HUYsSEN 

in het hangende (bovenliggende) van gemelden kwartsrots ter diepte 

van 1000 voet. Men had een zandsteen aangeboord, die hoogst waar- 

schijnlijk tot de devonische vorming behoorde, wellicht ook tot de Kulm 

(leiachtige tusschenlagen van den kolenkalk) kon gerekend worden. 

Een andere boring vond plaats tusschen Sperenberg en Fischwasser, 

t. w. bij Dahme. Hier stiet men onder tertiaire lagen op bonten zandsteen. 

Nog iets zuidelijker dan Dahme, bij Hilmersdorf, opende men het 

vierde hoofdboorgat. Men doorboorde 1000 voeten tertiair, rood dood- 

liggend der permische groep en een devonisch leigesteente. 

Op de beide laatstgenoemde plaatsen maakte men gebruik van een 

ringvormig boorijzer, zoodat men het voordeel had geen boormeel, 

maar compakte stukken uit de diepte op te halen, waaraan de aard 

van het gesteente duidelijker te onderkennen viel, terwijl tevens de 

versteeningen in haar geheel bleven. 

Nu wendde men zich meer oostelijk en dreef de boor in den bodem 

bij Cottbus. Hier bereikte men zeer spoedig het tertiair, waarin 

goede bruinkoollagen; op tertiair volgde Keuper en wel hare middelste 

afdeeling, waarin tot eene diepte van 1200 voet werd doorgedrongen. 

Zes andere boringen brachten aan ’tlicht, dat diezelfde bruinkoolla- 

gen zich ook westelijk en noord-westelijk van Cottbus uitstrekken. Een 

dier zes laatstgenoemde boorgaten had nog eene krijtformatie tusschen 

het tertiair en de Keuper. 

De heer H. meent uit een en ander het besluit te mogen afleiden, 

dat genoemde gronden eene voortzetting vormen van de Sudeten. 

Zuidwestelijk van Cottbus ligt Hänchen. Te dezer plaatse bereikt 

het diluvium eene dikte van 500 voet; hieronder bevonden zich ach- 

tereenvolgens de bovenste en middelste afdeeling van den schelpen- 

kalk, de wellenkalk (onderste afdeeling derzelfde formatie), röth (bo- 

venste étage van den bonten zandsteen) en de eigenlijke bonte zandsteen. 

Technische moeilijkheden noodzaakten ter diepte van 2600 voet tot sta- 

king van den arbeid. 

Langs de grenzen der provinciën Saksen en Brandenburg strekt zich 

een landrug uit, Vläming geheeten, die, wat zijn richting betreft, 

zich geheel aan de Sudeten aansluit. 

Aan zijn noordoostelijken voet, bij Grüna, niet verre van Jüterbogk, 

was reeds vóór jaren door partikulieren een boorput aangelegd, die 

ter diepte van 800 voet nog niet het einde der tertiaire formatie had 
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bereikt. Ten jare 1864, nog voor de boring te Sperenberg, werden 

hier van staatswege 3 boorgaten geopend, twee tusschen Wittenberg 

en Jüterbogk en een derde bij Kroppstädt ten noordoosten van Wit- 

tenberg. Op de beide eerstgenoemde plaatsen stootte men onder het 

hier zeer dikke diluvium op eene bruinkoolbedding, terwijl het derde 

punt gekozen werd op eene plaats, alwaar het bruinkoolgebergte aan 

de oppervlakte treedt. De slotsom dezer boringen was, dat althans het 

middelste gedeelte van dien landrug geen vast gesteente boven ’t niveau 

der zee bevat, en dat dus de oude meening, als zou de Vläüming eene 

opheffing eener oudere formatie-zijn, op geen deugdelijke gronden rust. 

_ Een in de nabijheid van Salbke (tusschen Schönebecke en Maagden- 

burg) in ’twerk gestelde boring had oorspronkelijk ten doel uittevor- 

schen of de steenzoutbeddingen van Schönebeck zich ook tot deze plaats 

uitstrekten. Het resultaat was ontkennend, daar men na doorboring 

van den bonten zandsteen en zechsteen in ’t rooddoodliggende was 

gekomen. Toch besloot men de boring voort te zetten, daar men wilde 

weten of op deze plaats, tusschen het rooddoodliggende — dat in de 

zuidelijke vestinggrachten van Maagdenburg — en de Kulm — die in de 

bedding der Elbe en noordelijk van Maagdenburg en Neustadt, alsmede 

zuid-oostelijker bij Plötzky en Gommern voorkomt, zich ook echte 

steenkool-formatie bevindt. Ter diepte van 1900 voet was men nog 

in het rooddoodliggende en moest de boring worden gestaakt. 

Steenkolen bij Maagdenburg, ’t was eene zaak van zooveel gewicht 

dat men ’t niet bij deze eerste poging wilde laten blijven. Iets meer 

noordwestelijk in een dieper geognostisch niveau — reeds dicht bij de 

oppervlakte vond men hier den zechsteen — werd op nieuw de boor in 

den grond gedreven. Het rooddoodliggend werd geheel doorboord en 

daaronder vond men onmiddellijk Kulm, zoodat de gestolde vraag met, 

een absoluut neen moest worden beantwoord. 

In de nabijheid van Halle ajd S. ontgint men reeds sedert onheu- 

gelijke tijden steenkolenmijnen. Het kolengebergte is daar ter plaatse 

bedekt door porfier en dikke lagen rooddoodliggend. Van 1843—1858 

werd alhier van regeeringswege geboord in laatstgenoemde formatie, 

doeh op eene diepte van 1709 voet was men nog zelfs niet in de on- 

derste étage van die vorming doorgedrongen. Thans heeft men bij Dom- 

uitz, tusschen Wettin en Löbejün, een nieuw gat aangelegd, dat nu 

reeds 2600 voet diep, nog immer in het rooddoodliggende is geble- 

ven. Voor ongeveer 25 jaren spoorde men bij Dürrenberg, ten zuiden 
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van Halle eere steenzoutbedding op, en trof toen ter diepte van 1900 

voet, onder bonten zandsteen, zechsteen en rooddoodliggend steen- 

kolen lagen aan, die evenwel niet machtig, d. i, dik genoeg waren 

om geëxploiteerd te worden. 

Op last des staatsbestuurs werd nu onlangs die boring voortgezet. 

Men doorboorde evenwel nog ettelijke honderden voet het steenkolen- 

gebergte, zonder tot praktische uitkomsten te geraken. 

Daarop ontving het Oberbergamt last in de nabijheid van het sta- 

tion Kötschau op den grond van het domein Schladebach eene boring 

aan te vangen. Daar ten westen der stad Leipzig rooddoodliggend 

boven grauwakke aan de oppervlakte treedt, bestaat er alle hoop te 

Schladebach het steenkolengebergte op niet al te groote diepte aan te 

treffen. Op dit oogenblik is men evenwel met de werkzaamheden nog 

niet ver genoeg gevorderd. 

De porfieren, die bij Wettin, Löbejün en Plötz te zamen met de 

produktieve steenkolenformatie optreden, strekken zich oostelijk uit 

tot Torgau, zoodat tot zooverre oostelijk van Halle de boringen moe- 

ten worden voortgezet. 

In aanmerking genomen dat gezegde boringen op staatskosten ge- 

schieden, was het niet meer dan billijk ook andere deelen des rijks 

in ’tgenot daarvan te doen deelen. Eene boring bij Cammin in Pom- 

meren bracht ter diepte van 1600 voet jura-steenkool aan den dag; 

zij is evenwel niet exploitabel. 

Het voorkomen van gelijksoortige gips als die te Sperenberg, in het 

__Holsteinsche, in de provincie Posen en in Mecklenburg-Schwerin, gaf 

aanleiding tot het opsporen van steenzout ook in deze oorden. Een to 

Segeberg in Holstein geopend boorgat stiet op 472 voet diepte op steen- 

zout. Jammer genoeg belet de te groote aandrang van water het ver- 

der ontginnen der reeds geopende mijnen. 

Te Stade (Hanover) vond men ter diepte van 1900 voet gips in den 

zechsteen en verder steenzout. De salinen van Stade zijn bekend. 

Gelijk reeds boven met een enkel woord werd gezegd, bevindt zien 

het diepste boorgat te Lieth in Holstein, nabij de stad Altona. De 

heer MprIJN sprak, op grond van het hier vereenigd voorkomen van 

roode leem en zechsteenkalk, het vermoeden uit, dat in niet al te 

groote diepte, daar ter plaatse steenkool zou aanwezig zijn. Ten jare 

1872 begon men dan ook van regeeringswege alhier te boren, en in 

1878 had men de aanzienlijke diepte bereikt van 4237 voet. Nog altoos 
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bevindt men zich echter in de roode leem der onderste zechsteenformatie. 

Bij Inowraclaw (in “tdistrikt Breslau) begon de pruisische regeering 

ten jare 1870 eene boring in de aldaar aanwezige gips. Op eene diepte 

van 415 voet bereikte men eene steenzoutbedding, die eene dikte bezat 

van bijna 600 voet. Dat hier ter plaate een winstgevende saline werd 

aangelegd, behoeft geen betoog. 

Onder leiding van het Oberbergamt te Breslau werd eene boring in 

‘t werk gesteld te Bischofswerder (Kreiss Marienwerder), met het doel 

om daar ter plaatse de tertiaire vormingen beter te leeren kennen. 

Het diluvium was hier 300 voet dik; men drong nog ruim 360 voet 

verder in het tertiair door, zonder evenwel het einde dier laatste for- 

matie bereikt te hebben. 

Te Purmallen bij Memel drong de boor door de jura- en den zech- 

steen, waaronder onmiddellijk de devonische formatie volgde. 

Tot zoover luidt het bericht van den heer muysseN. Mochten oerlang 

dergelijke officieele mededeelingen met betrekking tot ons land volgen! 

Wat is tot nog toe in Nederland in deze richting geschied? Door de 

regeering... niets. Door de burgers zelven... niet veel. Een onderne- 

mend Duitscher, de heer KOPPEL sIMONS van Dusseldorf — ik noem zijn 

naam met eere — dreef ten jare 1873 de boor in het nederlandsche 

diluvium. Men bereikt de diepte van 876 voet. Kennelijk was men in 

steenzoutbevattende lagen. Was het keuper, muschelkalk, zechsteen ? 

Ik weet het niet. Praktische geologen zouden zulks moeten uitmaken. 

Toen werd de boring gestaakt. * Zij ging de krachten van een enkelen 

te boven. Te vergeefs trachtte ik onder de inwoners mijner verblijf- 

plaats aandeelhouders te winnen voor eene op te richten boor-vennoot- 

schap. Het hart zat te laag bij onze industrieelen. Moge een machti- 

ger lichaam eerlang deze zoo gewichtige zaak ter hand nemen. Wordt 

de industrie er niet door gebaat, wanneer, gelijk mogelijk is, de resul- 

taten negatief zijn, de wetenschap, de geologie van ons vaderland zal 

er rijken oogst bij winnen. En mocht de boor werkelijk steenzout of 

steenkolen uit de diepte te voorschijn halen, de gevolgen zijn niet te 

1 Eenigen tijd later werd de boring op nieuw aangevangen, doch ter diepte van on- 

geveer 1200 voet, naar ik meen, gestaakt, In Isis 1874, bl, 82, gaf ik een volledige 

lijst der doorboorde lagen. Wijlen Dr. srArING, wien ik een brok toezond van den 

grijzen, vasten, leiachtigen steen met gips, die uit eene diepte van 870 voet was op- 

gehaald, meende daarin de “grüne schieferletten” te herkennen uit de onderste keuper. 

lagen, waaruit het zont van Salzbergen gewonnen wordt, 



GRONDBORINGEN IN DE NOORD-DUITSCHE LAAGVLAKTE. 321 

berekenen. Denk aan Oberhausen, gij die dit leest! Voor 40 jaren een 

gehucht in de hei, is Oberhausen thans eene stad van beteekenis, die 

welvaart binnen en buiten haar muren verspreidt. Een steenkolenbed- 

ding in den Gelderschen Achterhoek! Welk een vooruitzicht! Mannen 

van invloed, ik bid u: doet het uwe ter verwezenlijking van een 

wensch, die spoedig geen wensch meer moge zijn! 

WintERsSWIJK, Febr. 1881, 



ROOD GEKLEURDE STOKVISCH. 

Gedurende het warme en vochtige zomerweder vertoont in Noord- 

Amerika de stokvisch somtijds cen eigenaardige roode kleuring. Zulke 

roode visch, die ook spoediger dan andere bederft, is ongeschikt voor 

de markt, en niet zelden lijden daardoor de vischverkoopers dien ten 

gevolge belangrijke verliezen. Professor FARLOW werd door de United 

States Commission uitgenoodigd te onderzoeken wat de oorzaak dier roode 

kleuring is, en men vindt zijn verslag in het Fish Report voor 1880. 

In September 1878 begaf hij zich naar Gloucester en onderzocht daar 

de visch-magazijnen. Het weder was toen warm en vochtig, en de ka- 

beljauw, welke toen daar voor den verkoop bereid werd, werd spoedig rood. 

Toen koel weder intrad, hield dit op. In vele gevallen begint de roode kleu- 

ring eerst nadat de visch uit de schepen aan land is gebracht; enkele malen 

vertoont zij zich echter reeds bij den zich nog aan boord bevindenden 

visch. Het mikroskopisch onderzoek leerde dat de roode kleur te weeg wordt 

gebracht door een zeer klein plantje, Clathrocystis roseo-persicina , dat zoo- 

wel in Europa als in Amerika wordt aangetroffen en door con en 

anderen beschreven is. Somtijds kleurt het de oppervlakte van vochtigen 

grond met een purperen tint, en het wordt ook wel aangetroffen in 

bakken, waarin dierlijke praeparaten te macereeren zijn gelegd. Naar 

het schijnt vertoont zich dit plantje niet of ontwikkelt zich althans 

niet snel beneden eene temperatuur van 65° F. 

De vraag was nu, hoe het kwam dat juist de gedroogde visch daar- 

door werd aangetast. Men bevond dat de plantjes van velerlei bron- 

nen konden komen, want men trof haar in menigte in het houtwerk 

der werven en pakhuizen aan, maar inzonderheid ontdekte prof. FARLOW 

haar in het zout, waarmede de visch werd behandeld. Het zout van 

Cadix had zelfs een lichte rooskleurige tint. 

De vraag is nu: komt de roode verkleuring van dezen stokvisch ook 

wel hier te lande of elders in Europa voor? In de groote Noorweeg- 

sche visscherijen, van waar onze meeste zoutevisch en stokvisch komt, 

kan het zijn dat de te lage temperatuur de ontwikkeling van het 

plantje belet, 
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Behalve deze roode alge, vond rarLow op de visch nog eene andere 

kleurlooze, die aan Sarcina ventriculi herinnerde, en die hij Sarcina 

morrhuae noemt, ofschoon zij, met uitzondering van de ontbrekende 

kleurstof, ook geleek op Gloeocapsa crepidinum vHURET, welke soort 

zeer algemeen op de werven van Gloucester wordt aangetroffen. (Na- 

ture 7 April 1881, p. 543). HG. 

VERSCHIJNSELEN IN EEN DONDERWOLK, 

De heer sonN w. oere deelt in Nature, 5 May, 1881, de volgende 

regels mede, door hem gecopieerd uit het vreemdelingen-boek van het 

hotel op de Aeggischorn, gedateerd 10 Juli 1863 en onderteekend met 

de bekende namen: WATSON, SOWERBY en ADAMS, terwijl er wordt bij- 

gevoegd dat de gidsen sosrPH MARIE CLARET en sMITH er bij tegenwoor- 

dig waren. 

“Bezoek van de Col de la Jungfrau. Bij de nederdaling omringd van 

donderwolken, duidelijk geladen met elektriciteit. Te 12 uur 15 min. 

werd een geluid, overeenkomend met dat van een ketel met kokend 

water, gehoord en kwam voort van een der alpenstokken, en zeer 

spoedig daarop uit al de overige stokken. De handen schuddende kwa- 

men dergelijke geluiden uit de vingers. Ziende dat een der sluiers aan 

den hoed van een onzer recht overeind stond, namen een der heeren 

en een der gidsen, die een prikkelend gevoel op de kruin van zijn hoofd 

had waargenomen, hun hoed af, en hun haar verhief zich rechtstandig 

gelijk met een krachtig elektriseer-machine geschiedt. Telkens als een 

donderslag plaats had, hielden alle verschijnselen plotseling op, om 

echter spoedig daarna weder op nieuw te beginnen. Op zulke oogen- 

blikken gevoelden al de leden van het gezelschap sterke schokken in 

de meest aangedane lichaamsdeelen; bij een der heeren werd gedurende 

eenigen tijd de rechter arm verlamd en onbruikbaar gemaakt. Ten 12 

ure 30 min., toen de wolken weggedreven waren, hielden alle ver- 

schijnselen geheel op.” HG, 



GEPHOTOGRAPHEERDE BLIKSEMSTRALEN. 

Het is in den laatsten tijd herhaaldelijk gelukt, met de uiterst ge- 

voelige middelen waarover de tegenwoordige photographie beschikt, 

bliksemstralen te photographeeren. Dit wordt eerst dan opmerkelijk, 

wanneer men bedenkt hoe korten tijd de elektrische vonk duurt, dien 

wij bliksem noemen. Dit blĳkt reeds daaruit dat, wanneer in een 

donkeren nacht een bliksemstraal plotseling den omtrek verlicht, alle 

in beweging zijnde voorwerpen schijnen stil te staan; een snel rond- 

draaiende molen vertoont zijne wieken alsof zij in rust waren; aan 

de wielen van een snel rijdenden wagen ziet men elke spaak alsof de 

wagen stil stond; ja, wanneer tevens hagel valt, dan vertoonen zich 

de hagelsteenen een oogenblik als afzonderlijke lichamen, die niet 

vallen maar als het ware boven, onder en naast elkander in de lucht 

zijn opgehangen. 

Het duidelijkste bewijs voor den verbazend korten duur van de 

elektrische vonk en ook van den bliksem heeft reeds voor vele jaren 

WHEATSTONE geleverd. Hij liet een spiegeltje rondom eene as zoo snel 

draaien als met mechanische middelen mogelijk was. Indien men nu 

in zulk een spiegeltje een teruggekaatsten bliksemstraal ziet, dan 

zoude deze zich verbreed moeten vertoonen, wanneer zijn duur langer 

is dan de duur eener enkele omwenteling van het spiegeltje. Maar 

hoeveel duizende malen in de seconde WHRATSTONE zijn spiegeltje ook 

deed omwentelen, nooit zag hij eene verbreeding van den straal en 

hij kwam alleen tot het besluit dat de bliksem zeker nog niet een 

millioenste gedeelte van een seconde duurt. 

En toch maakt deze in dit ondenkbaar kleine oogenblik eenen 

indruk op de gevoelige plaat der camera! Dit kan alleen verklaard 

worden door de groote intensiteit van het bliksemlicht. Oogenschijnlijk 

is die intensiteit echter zoo groot niet. Wel kan een bliksemstraal in 

een donkeren nacht tegen een zwarten achtergrond van wolken voor 

een oogenblik een verblindend licht werpen, wanneer men er recht- 

streeks het oog naar richt, maar de daardoor beschenen voorwerpen 
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vertoonen zich schijnbaar niet sterker verlicht dan b. v. bij maneschijn. 

Toch heeft de maan eenige duizende malen meer tijd noodig om een 

photographisch beeld te vormen dan een bliksemstraal. 

De reden dezer schijnbare tegenstrijdigheid is echter niet moeilijk 

te vinden. Niet enkel de intensiteit van het licht bepaalt de sterkte 

van den lichtindruk, ook zijn daur op het netvlies van het oog komt 

hierbij in aanmerking; men kan dit duidelijk zien, wanneer men door 

twee spiegeltjes, het eene vaststaande, het andere zich bewegende, 

stralen van dezelfde lichtbron op een scherm werpt. Het beeld van 

het zich bewegende spiegeljte vertoont zich altijd minder sterk lichtend 

dan dat van het vaststaande en het verschil neemt toe naarmate het 

eerste spiegeltje sneller bewogen wordt en derhalve de duur der ver- 

lichting van een bepaald gedeelte van het scherm korter is. 

Om een photographisch beeld van de zon te verkrijgen, gebruikt 

JANSSEN een zoogenaamden revolver-toestel, waardoor gedurende een 

klein breukdeel eener seconde, b. v. „poppy, de lens onbedekt is. 

Dit korte tijdsbestek is voldoende om door de zon een indruk op de 

gevoelige plaat te doen maken, zoodat een beeld der zon met al de 

aan hare oppervlakte voorkomende bijzonderheden ontstaat. Maar een 

bliksemstraal behoeft voor zijne beeldvorming, gelijk uit het boven- 

staande blijkt, eenen nog merkelijk korteren tijd; niet meer dan '/,, 

van dien, welken de zon meestal vordert, is reeds voldoende. Wij 

moeten derhalve besluiten dat het werkelijke licht, hetwelk de bliksem 

uitstraalt, in intensiteit dat van de zon vermoedelijk nog overtreft en 

ons alleen zwakker toeschijnt uithoofde van de kortheid van zijn duur. 

En uit de intensiteit van het licht mogen wij verder besluiten tot die 

der warmte, die daarmede gepaard gaat. Bedenken wij dit, dan bestaat 

er ook geen reden meer om zich te verwonderen, dat de platinaspitsen 

van door den bliksem getroffen afleiders soms sporen van smelting 

vertoonen, dat de bliksem in den grond dringend aldaar de kiezelkorrels 

tot baizen (zoogenaamde fulgurieten) doet samensmelten en dat een 

betrekkelijk kleine elektrische vonk, zooals elke bliksemstraal voorzeker 

is, langs mechanischen weg groote verwoestingen kan aanrichten, 

waarij de snelle dampvorming uit voorhanden zijnd water wel meestal 

de belangrijkste rol speelt. 



NOG EENMAAL DE ZELEMOORD VAN SCORPIOENEN. 

Na hetgeen reeds herhaaldelijk over dit onderwerp medegedeeld is, 

willen wij nog aan den volgenden brief een plaats gunnen maar dan 

ook daarvan afstappen, daar wij de vraag of scorpioenen in sommige 

omstandigheden zich zelve dooden, nu als met genoegzame zekerheid 

in bevestigenden zin beantwoord kunnen beschouwen. Kd 

HG. 

Paramaribo, 2 April, 1881, 

Hooggeleerde Heer ! 

In de 5e en 10e aflevering van jaargang 1880 van het tijdschrift : 

Album der Natuur, komen eenige mededeelingen voor over het plegen 

van zelfmoord bij dieren. 

Vergun mij U het volgende uit West-Indië over te brengen: 

Een bekend en deskundig natuuronderzoeker alhier, de heer Mm. B. MAT- 

TES, deelde mij naar aanleiding van de bovengenoemde stukjes mede, 

met vergunning om daarvan zoodanig gebruik te maken als ik wen- 

schelijk achtte, dat hij zich (blijkens toen gehouden aanteekeningen) 

in 1846 op de plantage de Morgenster in het district Saramacca be- 

vindende, en de waarheid van het volksgeloof alhier willende bevestigen, 

dat de boschscorpioen zich zelven doodt als hij zich in gevaar bevindt, 

in het bijzijn van verscheidene personen, een ring van ligt ontvlambaar 

fijn gesneden hout maakte van een voet middellijn, dezen gelijkmatig 

in brand stak en in het midden een gezonden onbeschadigden bosch- 

scorpioen plaatste en dat deze, geen uitweg vindende om te ontvluchten, 

zich zelven doodde door de punt van den staart tegen den kop te brengen. 

Met de meeste hoogachting verblijf ik, Hooggeleerde heer ! 

Uw HGs. Dw. Dr. 

A. J. Baron SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE. 



DENIS PAPIN. 

EENE BLADZIJDE UIT DE GESCHIEDENIS VAN HET STOOMWERKTUIG. 

DOOR 

P. VAN GEER. 

Aan de uitvinding van de stoommachine is voor altijd de naam van 

JAMES WATT verbonden. Aan hem de dankbaarheid van het nageslacht 

voor de zegeningen, die het kostbare werktuig heeft verspreid; aan 

zijne nagedachtenis de tallooze standbeelden, bustes, gedenkpenningen, 

die zoowel op de Britsche eilanden als het vasteland zijn opgericht en 

vervaardigd; aan hem de eer in elk boek, dat hetzij in geleerde be- 

toogen, hetzij in populairen vorm, over de werking der stoomkracht 

handelt, te worden aangehaald en geroemd! Volgt deze verheerlijking 

hem na zijn dood, ook gedurende zijn leven mocht hij alle. voordee- 

len van zijne ontdekkingen inoogsten. Uit de onderste rangen der maat- 

sehappij ontsproten, wist hij zich tot aanzien en rijkdom te verheffen ; 

hij paarde het vernuft van den uitvinder aan het overleg van den in- 

dustriëel; hij nam voor elk zijner ontdekkingen behoorlijk patent en wist 

deze op zulk eene voordeelige wijze aan te wenden, dat zij een goud- 

mijn opleverden voor allen, die zoo gelukkig waren als deelgenoot te 

worden opgenomen, — en niet het minst voor hem zelven, Zoo eindigde 

hij zijn langdurig leven met roem overladen, als om strijd door de 

hoogste wetenschappelijke lichamen gevierd, een luisterrijken naam en 

onmetelijke rijkdommen achterlatende. 

Welk eene tegenstelling tusschen dit schitterende hoofdstuk uit de 

geschiedenis van het stoomwerktuig en de sombere bladzijden, die 

21 



328 DENÍS PAPIN. 

voorafgaan! Wie herinnert zich het gronddenkbeeld van SALOMON DE 

caus‚ of kent de honderd uitvindingen en het niet geringer aantal 

rampen van den markies van worcester ! Wie kent, al waren het slechts 

de namen van zoovele anderen, die niet alleen een voorstelling hadden 

van de geweldige kracht, die in het verhitte water ligt opgesloten, 

maar ook met meer of minder goeden uitslag gepoogd hebben deze tot ver- 

vanging van handenarbeid aan te wenden! Zij zijn den weg gegaan 

hunner uitvindingen en liggen onder de vergetelheid begraven. 

Tot deze minder praktische vernuften behoort ook de man, wiens naam 

aan het hoofd van dit opstel staat geschreven. Vol van denkbeelden, 

die eerst jaren daarna door anderen als geheel nieuw op den voor- 

grond gesteld en met voordeel in praktijk ‘gebracht werden ; — zijn tijd 

ver vooruit, en daardoor gedurende zijn leven gehouden voor wat hij 

zelfs jaren na zijn dood nog genoemd werd — een droomer, vol van 

hersenschimmen en onuitvoerbare plannen, — leidde hij een leven vol 

rampen en stierf op een zijner zwerftochteu in de diepste armoede, zo0- 

dat men zelfs niet meer de plaats waar, en het tijdstip waarop kan 

aanwijzen. Meer dan eene eeuw lang bleef de sluier der vergetelheid 

over zijn naam en ontdekkingen uitgespreid; doch hoelaat zij ook 

komen mocht, de rechtvaardiging bleef niet uit. Het eerst nam de fran- 

sche natuurkundige Araco de partij van zijn miskenden landgenoot 

op en wees op het belangrijk aandeel, dat aan PAPiN in de uitvin- 

ding van het stoomwerktuig toekomt. ' Niet lang daarna verscheen 

eene uitvoerige levensbeschrijving °% waarin de door hem geschreven 

werken en verhandelingen worden opgenoemd en beoordeeld; eindelijk 

komt een ;Duitscher de genoemde fransche geleerden steunen in de 

verheffing van den zoo lang miskenden balling en de laatste hand 

leggen aan de stichting van de gedenkzuil, die den vergeten naam 

bij het nageslacht in eere zal herstellen. 

In een voortreffelijk, hoogst leerrijk en boeiend werk * geeft de ge- 

'F, ArAGO, Sur les machines à vapeur. Annuaire du bureau des longitudes 1829, 1830 

et 1837, Ook opgenomen in zijne Oeuvres Complètes ; notices scientifiques, Tome II, 1855. 

*L. DE LA SAUSSAYE et A, PÉAN. La vie et les ouvrages de DENIS PAPIN. Paris et 

Blois 1869. 

3 LerBNizens und muveens’ Briefwechsel mit PAPIN, nebst der Biographie PAPIN's 

und einigen zugehörigen Briefen und Actenstücken. Bearbeitet und auf Kosten der König- 

lich Preussischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben von Dr. ERNST GERLAND. 

Berlin 1881, 
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leerde schrijver Dr. E GERLAND eene reeks van brieven uit, gewisseld 

tusschen LEIBNIZ en onzen landgenoot CHRISTIAAN HUYGENS met PAPIN, en 

laat deze stukken voorafgaan door eene levensbeschrijving, grootendeels 

ontleend aan de tot dusver onbekende brieven , die een geheel nieuw licht 

op de groote verdiensten van den laatstgenoemden verspreiden. Reeds 

in vroegere opstellen in verschillende duitsche tijdschriften had deze 

natuurkundige de eer van PAPIN opgehouden en er met nadruk op gewezen 

hoe het gronddenkbeeld van vele ontdekkingen, waar thans andere 

namen mede prijken, aan hem toekwam. Geruimen tijd heeft de schrij- 

ver gewijd aan het bestudeeren der stukken en brieven, die op de 

bibliotheken van Hannover, Cassel en Leiden verspreid, thans met 

zorg zijn verzameld en uitgegeven. Het is een kostbaar geschenk, dat 

op deze wijze den natuurkundigen wordt aangeboden; want dat de 

briefwisseling tusschen zulke beroemde mannen , die gewoon waren hunne 

denkbeelden bij gemis van onze tijdschriften in hunne brieven neer te 

leggen, een nieuw licht werpt op zoovele uitvindingen, die, toen reeds 

gedaan, eerst later op hare volle waarde zijn geschat, behoeft waarlijk 

geen nader betoog. 

Niet het minst voor onze vaderlandsche geleerden is deze verzame- 

ling van belang. Zij bevat toch negen brieven gewisseld tusschen PAPIN 

en HUYGENS, die onder de manuscripten van de bibliotheek der Lieid- 

sche Universiteit berusten en met de figuren in authentieke copy zijn 

overgezonden. Ook uit deze correspondentie blijkt hoe hoog onze land- 

genoot bij de buitenlandsche geleerden stond aangeschreven en als de 

evenknie van NEWTON en LEIBNIZ werd beschouwd. Door zijn zorgvul- 

dige bewerking dezer briefwisseling verdient Dr. GERLAND den dank 

onzer natuurkundigen; waarop hij trouwens reeds aanspraak had ver- 

worven door zoovele opstellen van zijne hand, waarin de verdiensten 

van nederlandsche natuurkundigen tegenover de herhaalde miskenning 

zijner landgenooten worden uiteengezet en gehandhaafd, 

Meen ik met deze verwijzing naar de correspondentie te kunnen 

volstaan, ik geloof den lezer van dit tijdschrift geen ondienst te be- 

wijzen door eenige “bijzonderheden uit het leven van PAPIN aan het 

genoemde werk te ontleenen en hier mee te deelen. Zeer ter snede 

merkt de schrijver op, dat paPiN zich hierin onderscheidde van zoovele 

tijdgenooten, met wie hij gedurende zijn leven op ééne lijn werd 

gesteld: deze zochten uit te voeren, wat later bleek tot de onmoge- 

lijkheden te behooren (men denke slechts aan het, perpetuum mobile), 
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gene trachtte tot stand te brengen, wat zijn tijdgenooten voor onmo- 

gelijk verklaarden en eerst veel later bleek zeer goed uitvoerbaar te zijn. 

Ontdaan van alle mythen en legenden, die er zoo lang op bleven rus- 

ten, blijkt het leven van dezen natuuronderzoeker onder al zijne ramp- 

spoeden een ernstig streven geweest te zijn naar licht en waarheid, 

waarbij slechts iets ontbreekt, dat zoo moeilijk is aan te wijzen, om 

hem tot een eersten rang onder de groote vernuften te verheffen. 

Denis PAPIN werd den 22sten Augustus 1647 te Blois in Frankrijk 

uit Protestantsche ouders geboren; zijn vader bekleedde het aanzien- 

lijke ambt van raadsheer des konings en ontvanger generaal der do- 

meinen van het graafschap Blois. Van de jeugd van DENIs is niets 

bekend; slechts weet men, dat hij in 1661 of 1662 naar de hoogeschool 

te Angers trok om in de medicijnen te studeeren en daar in die we- 

tenschap ook promoveerde. Eenige jaren later vestigde hij zich te Parijs, 

waar hij CHRISTIAAN HUYGENS leerde kennen, die van hare stichting 

af lid der Akademie van Wetenschappen was en zijne woning in het 

gebouw der koninklijke bibliotheek had. Onder diens leiding begon hij 

zijne onderzoekingen in een tijd, toen de natuurwetenschappen een nieuw 

tijdperk van ontwikkeling en bloei intraden. Kort geleden was door orto 

VAN GUERICKE de luchtpomp uitgevonden, welk werktuig de algemeene 

verbazing opwekte, terwijl ieder natuurkundige van die dagen zich 

beiĳjverde om het in meer volkomen toestand te brengen en daarmede 

schitterende proeven te nemen. Dit onderwerp trok het eerst, de aan- 

dacht van PAPIN; met HUYGENS nam hij deze zaak ter hand en bracht 

eene verbetering aan, waardoor hij in staat werd gesteld nieuwe on- 

derzoekingen in de luchtverdunde ruimte in te stellen. 

Gedurende dit verblijf te Parijs leerde hij bij HuyeeNs ook LEIBNIZ 

kennen, die zich daar op eene reis naar Londen ophield en er gerui- 

men tijd vertoefde. LurrBNiz voelde zich blijkbaar zeer tot PAPIN aan- 

getrokken, daar hij gedurende eene reeks van achtereenvolgende jaren 

met hem de levendigste briefwisseling onderhield, die het grootste 

gedeelte van het werk van Dr. GERLAND inneemt. In 1674 gaf PAPIN zijn 

eerste verhandeling over zijne proeven met de luchtpomp uit en vertrok 

kort daarop naar Londen, waar hij door de geleerden zeer goed werd 

ontvangen. In het bijzonder gevoelde hij zich tot Boyue aangetrokken 

en stond hem bij in zijne onderzookingen; twee nieuwe uitvindingen 
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bracht hij eigenhandig tot stand; de eerste was eene nieuwe soort van 

luchtpomp, de ander eene windbuks. Tusschen 1679 en 1686 deed hij 

met deze werktuigen voor de leden der Royal Society eene reeks van 

proeven ,en bewees dat hij met het laatste de lucht tot een vijftigste 

of zestigste deel van haar oorspronkelijk volume kon samenpersen. Deze 

onderzoekingen schijnen zooveel invloed te hebben gehad, dat hij in 

dien tijd op voorstel van BoyLe tot lid van het genoemde wetenschap- - 

pelijk Collegie werd benoemd; hij beantwoordde dat eerbewijs met 

de opdracht van een nieuw werk, dat de beschrijving bevat van het 

werktuig dat nog het meest tot zijn roem heeft bijgedragen, name- 

lijk de digestor, ten onzent de Papinsche pot genoemd. Zooals men 

weet, bestaat dit werktuig uit een stevigen metalen cylinder, dien 
men luchtdicht door een deksel van hetzelfde metaal kan sluiten; deze 

deksel is voorzien van een veiligheidsklep, die door een hef boom, met 

een gewicht bezwaard, wordt gesloten en zich eerst opent, wanneer de 

stoom van binnen een zekere hoogere spankracht heeft bereikt. De 

toestel dient om spijzen of andere stoffen onder hoogere temperatuur 

dan van 100° te laten koken , en heeft een uitgestrekt gebruik gekregen. 

Als eene bijzonderheid, die kenschetsend is voor het standpunt dier 

dagen, toen nauwkeurige thermometers nog niet bestonden en zelfs de 

standvastige temperatuur van het kookpunt onbekend was, wordt ver- 

meld, dat PaPiN voor het bepalen van den warmtegraad niets beters 

wist aan te geven, dan om door middel van een secundeslinger, die 

naast den pot hing, den tijd te meten, waarin een op den deksel ge- 

storte droppel water volledig verdampte. 

Reeds terstond na de uitvinding maakte deze toestel grooten op- 

gang. Hij werd ook aan de Fransche akademie van wetenschappen voor- 

gelegd, welk geleerd lichaam zich verder weinig meer over haren land- 

genoot in den vreemde bekommerd heeft. 

Het geschrift, waarin de toestel is beschreven, werd terstond in het 

Engelsch en het Fransch overgezet, terwijl uittreksels en beschrijvingen 

in alle wetenschappelijke tijdschriften van die dagen werden opgenomen ; 

ja, PAPIN werd zelfs eenmaal om deze uitvinding, met niet weinig over- 

driving, “le bienfaiteur de Uhrumanité’ genoemd. 

Terwijl hij nog met deze onderzoekingen bezig was, leerde hij den 

secretaris van den senaat der Venetiaansche republiek kennen ; deze had 

het voornemen, naar het voorbeeld der Royal Society een wetenschappelijk 

lichaam in zijne vaderstad te vestigen; hij droeg aan PAPIN het lidmaat- 
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schap op en noodigde hem uit naar Venetië te komen. Deze voldeed 

hieraan en reisde over Antwerpen en Parijs naar Venetië, waar hij zijne 

proefnemingen voortzette. Doch het scheen hem hier niet erg te bevallen ; 

althans twee jaren daarna was hij te Londen terug, waar hij zijne na- 

tuurkundige onderzoekingen met vernieuwden ijver voortzette en bekend 

maakte. Zij waren van zeer verscheiden aard. Nu eens hield hij zich 

bezig met de eigenschappen van het gips, dan weder met de verbete- 

ring der barometers, of met het koken van vloeistoffen onder verschil- 

lende drukkingen. Niet weinig bewondering verwekte het door hem 

uitgedachte werktuig, waarmede groote hoeveelheden water tot eene wille- 

keurige hoogte konden opgevoerd worden, zooals het water der Theems 

naar het kasteel van Windsor of dat der Seine naar St. Germain en 

Versailles, waartoe hij de luchtpomp aanwendde. Hij geraakte in strijd 

met JOH. BERNOULLI, daar hij tegenover deze geleerde de onmogelijkheid 

van het perpetuum mobile volhield, wat voor die dagen een groote 

mate van onaf hankelijkheid en helderheid van geest verried. Onvermoeid 

„ was hij bezig om aan de luchtpomp verbeteringen aan te brengen, door 

nieuwe sluitkranen te bedenken en de plaat in te voeren, welke hij zoo 

nauwkeurig op den ontvanger wilde laten sluiten, dat het dichtsmeren 

met vet overbodig werd; dat hem dit niet mocht gelukken zal ons niet 

verwonderen, daar dit vraagstuk ook thans nog niet. volkomen is op- 

gelost. Bij zijne tallooze proeven met de luchtpomp verdient ook ver- 

melding, dat hij de eerste was, die aantoonde hoe het geluid verloren 

ging , wanneer de voortbrenger in het luchtledige werd geplaatst ; dat de 

tegenwoordigheid der lucht noodig is zoowel voor het geluid als voor 

het vuurvatten van kruitladingen; ook wees hij eene methode aan om 

het gewicht en de dichtheid der lucht te bepalen door middel van de 

dubbele weging van een met lucht gevulden en later leeggepompten 

glazen bol. Í 

Te midden van deze nuttige bezigheden ontving hij bericht van de 

opheffing van het edict van Nantes; hierdoor was hem de terugkeer 

naar zijn vaderland afgesloten en werd hij gedoemd voor altijd op 

vreemden bodem rond te zwerven; op die wijze verstiet Frankrijk met 

duizende nuttige burgers ook een zijner vindingrijkste zonen. Nimmer 

zag deze zijn vaderland terug. 

Kort daarna werd hij echter door den landgraaf van Hessen als pro- 

fessor in de wiskunde naar de hoogeschool te Marburg beroepen , waarheen 

hij zich in 1687 begaf. Hij nam zijn weg over den Haag, waar hij zijn | 
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ouden vriend en leermeester HuyaeNs bezocht, en ging vervolgens naar 

Cassel om aan den landgraaf te worden voorgesteld. Spoedig daarop 

aanvaardde hij zijn nieuw ambt en hield bij die gelegenheid eene rede 

over het nut der wiskundige wetenschappen, in het bijzonder der water- 

loopkunde. Behalve de wiskunde, gaf hij ook lessen in de toepassing van 

sommige deelen der natuurkunde. Hoewel hij met grooten ijver zijne 

taak aanvaardde, beklaagde hij zich weldra over geringe belangstelling 

in de wetenschappen, die hij met zooveel voorliefde beoefende, over 

tegenwerking en miskenning, ook van zijn collega’s. Deze ontevredenheid 

werd vermeerderd door de geringheid zijner inkomsten: eerst kreeg hij 

eene jaarlijksche bezoldiging van f 150 guldens; toen hij verzocht weer 

naar Engeland te mogen teruggaan werd dit geweigerd, maar als bij- 

zondere genade zijn tractement met 40 gulden verhoogd. Daarbij kwam 

hij in voortdurende botsing zoowel met zijne mede-uitgewekenen, die 

ook in Marburg eene vrij aanzienlijke gemeente vormden, als met zijne 

duitsche ambtgenooten, die zich niet konden voegen naar den rusteloozen , 

onderzoekenden geest van den in hun oog vreemden gelukzoeker. Daar- 

door gevoelde PaPiN zich te Marburg niet op zijn gemak en ontstond 

zijne begeerte om dit kleingeestige oord te ontvluchten en zijne ver- 

blijfplaats naar het meerzijdig ontwikkelde Cassel, de hoofdstad van 

Hessen, over te brengen. 

Toch was zijn verblijf te Marburg voor de wetenschap niet vruchte- 

loos geweest. Hij vond er de centrifugaalpomp en den centrifugaalven- 

tilator uit, van welke nuttige instrumenten hij modellen vervaardigde 

en den landgraaf vertoonde; ook hield hij er zich bezig met onderzoe- 

kingen omtrent het overbrengen der kracht van een motor naar grootere 

afstanden, en met de oplossing van het vraagstuk om het stroomende 

water als krachtvoortbrenger door andere bronnen, met name door de 

ontbranding van kruit te vervangen, een denkbeeld , dat reeds vroeger 

door HUYGENS was aan de hand gedaan, maar thans door PAPIN in toe- 

passing werd gebracht. 

Behalve deze practische vindingen hielden ook theoretische onder- 

zoekingen zijnen geest bezig; hij zette met BrrNOULm den strijd over 

het perpetuum mobile voort en met HUYGENS en LEIBNIZ de gedachte- 

wisseling over de oorzaak der zwaartekracht, de maat der krachten en 

andere onderwerpen van wijsgeerig natuurkundigen aard, die toen onder de 

grootste geleerden aan de orde van den dag waren. De uitvoerige correspon- 

dentie bewijst, welk groot aandeel door Parin aan dezen strijd werd genomen, 
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In deze dagen zien wij ook de eerste sporen van zijn werkzaamheid 

ten opzichte van het stoomwerktuig, hoewel zijne plannen eerst veel 

later tot uitvoering kwamen. In 1690 verscheen zijn eerste opstel hier- 

over in de Acta Eruditorum, het tijdschrift der geleerden van die dagen. 

Zijn oorspronkelijk doel was de machine, die haar arbeidsvermogen door 

de ontploffing van het kruit moest verkrijgen, te verbeteren door het 

gebrek te voorkomen, dat men hierbij slechts een zeer onvolkomen lucht- 

ledige ruimte kon verkrijgen. Hiertoe bedacht hij om, in plaats van kruit, 

water in den cylinder te brengen, dat verhit zijnde volledig verdampt 

en daarbij eene veel grootere ruimte inneemt, doch door afkoeling zoo 

volkomen neerslaat, dat daarboven eene volmaakt luchtledige ruimte 

ontstaat. Tegelijk verkreeg hij hiermede het groote voordeel, dat hij 

de vernieuwing van de ontploffende stoffen, die bij de kruitmachine een 

bron van moeilijkheden vormde, geheel vermeed. Deze eerste onder- 

zoekingen over het stoomwerktuig werden echter afgebroken door het 

ontwerpen en samenstellen van een geheelander werktuig, dat hem veel 

meer hoofdbreken kostte en waarop hij ook veel grooter verwachtingen 

bouwde; doch hierin werd hij geheel teleurgesteld. Het was de uit- 

vinding van een nieuw duikerschip, waartoe hij zich naar Cassel begaf 

en hier door den landgraaf ijverig werd gesteund. De aanleiding was 

het gebruik van de duikerklok, die eerst sedert korten tijd in zwang 

was gekomen , en vooral het schip, waarmede DREBBEL omstreeks dien 

tijd op de Theems zooveel opzien verwekte; hiermede toch dook hij 

geheel onder water zonder eenig spoor op de oppervlakte na te laten, 

om eerst veel verder en na een vrij groot tijdsverloop boven den water- 

spiegel te verrijzen. De opgewonden verhalen van zijne tijdgenooten brach- 

ten PAPIN op het denkbeeld om ook een dergelijk schip te vervaardigen 

en daarmede proeven op de Fulda te nemen. Met veel zorg werd zijn 

toestel op kosten van den landgraaf, die een iĳverig aandeel in 

deze onderzoekingen nam, vervaardigd, en met scherpen blik ont- 

dekte en overwon hij de moeilijkheden, die aan de constructie ver- 

bonden waren en voornamelijk in de onvolmaakte techniek van die dagen. 

haar oorsprong vonden. Eindelijk was alles gereed; de machine zou door 

middel van een kraan in het water worden neergelaten; daar brak de 

kraan, die te zwak was van constructie, en de geheele toestel duikelde 

om in den vloed. Hij werd zoozeer beschadigd, dat PAPIN van verdere 

proeven daarmede moest afzien. 

Geen wonder, dat deze mislukte proefneming voor den roem van PAPIN 
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noodlottig werd. Men hield hem voor een wetenschappelijken gelukzoeker, 

die met den vorst, die hem beschermde, een loopje nam en hem geld 

voor onmogelijke proefnemingen afperste. LuerBNiz schreef hierover aan 

een zijner vrienden verstandiger, door op te merken, dat de groote heeren 

dikwijls veel meer op één avond aan de speeltafel verdobbelen, dan hier 

was besteed aan proefnemingen, die toch voor de beschaving zooveel 

nut konden te weeg brengen. Ook PaPIN liet zich door zoovele weder- 

waardigheden niet ontmoedigen; hij laakt den handwerker, die had moe- 

ten weten hoe sterk de kraan moest vervaardigd zijn, en verklaart dat de 

proef hem het voordeel heeft opgeleverd om zich van eenige onvolko- 

menheden van den eersten toestel te overtuigen ; reeds heeft hij weder eene 

verbeterde inrichting ontworpen, die hij met eenvoudiger hulpmiddelen , 

geringer kosten en in korter tijd hoopte uit te voeren, en ook werke- 

lijk tot stand bracht. Ook de landgraaf toonde zich boven de bekrom- 

penheid van de bewoners zijner hoofdstad verheven. Op nieuw stelde 

hij PAPIN in staat zijne plannen ten uitvoer te brengen; hiertoe kwam 

deze weer naar Cassel en had weldra zijn toestel gereed. Op nieuw 

werden de proeven in de Fulda genomen, ditmaal voor een kleiner pu- 

bliek ; thans gelukten zij volkomen. Hij zwom met zijn toestel op het water, 

dook er onder en deed alle kunstverrichtingen, die hij zich had voorgesteld. 

Het bedoelde werktuig bestond voornamelijk uit een aan alle zijden 

gesloten vat in den vorm van een balk of cylinder, waarin ruimte was 

voor twee of drie persouen en tevens een luchtperspomp was geplaatst, 

die door middel van eene lange buis, wier uiteinde aan een kurk beves- 

tigd was, met de buitenlucht in gemeenschap bleef; zoodoende werd 

steeds eene voldoende hoeveelheid lucht in de afgesloten ruimte geperst, 

terwijl de verbruikte door eene andere buis werd afgevoerd. Het dalen 

en stijgen werd op zeer vernuftige wijze door inlaten en uitpompen van 

water geregeld; de beweging van den geheelen toestel door een paar uit- 

stekende riemen veroorzaakt; de diepte waarop de schuit zich bevond 

door den druk van het water gemeten. Toch bleef het hierbij; — eerst 

aan veel latere tijden zou het voorbehouden blijven van deze vinding al 

het voordeel te trekken, dat er in gelegen is. Natuurlijk bleven de 

tijdgenooten van PAPIN meer hechten aan de belachelijke mislukking 

zijner eerste proef, dan aan den goeden uitslag der tweede. 

Zijne latere onderzoekingen zijn voornamelijk aan de uitvinding en 

verbetering van het stoomwerktuig gewijd, waarbij wij thans meer in 

bijzonderheden zullen stilstaan. Daar de voornaamste bronnen voor de 
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kennis van hetgeen door PaPIN in dit tijdperk van zijn leven is verricht, 

zijn gelegen in zijne uitvoerige briefwisseling met LEIBNIZ, en deze eerst 

hier volledig wordt in het licht gegeven, zoo ligt het voor de hand, 

dat eerst thans op voldoende wijze kan worden geoordeeld over de verdien- 

sten, welke onze natuuronderzoeker in dit opzicht heeft gehad, en bepaald, 

welke plaats hem in de rij der uitvinders van het stoomwerktuig toekomt. 

Intusschen waren zijne maatschappelijke omstandigheden niet verbe- 

terd. Wel had hij Marburg voor goed verlaten en zich te Cassel in 

de onmiddellijke nabijheid van zijn beschermer gevestigd, waar hem de 

taak was opgelegd om de talrijke uitvindingen, die den vorst werden 

voorgelegd te onderzoeken; — toch haakte hij naar Engeland terug, om 

te ontsnappen aan de kleingeestige tegenwerking en bekrompen beoor- 

deeling zijner duitsche medeburgers, die steeds met minachting op den 

vreemden heethoofd bleven neerzien en geen oog of oor hadden voor 

de scheppingen van zijn vernuft. Herhaaldelijk drong hij daarom bij 

den vorst op zijn ontslag aan, al ware het slechts voor een jaar ; doch 

deze wilde hem niet laten gaan en bleef met warme belangstelling, 

zoover de oorlogzuchtige tijdsomstandigheden hem hiertoe de gelegen- 

heid lieten, de onderzoekingen van PAPIN volgen. 

Zoo stelde hij hem de vraag: op welke wijze het best groote water- 

massa’s tot eene aanzienlijke hoogte konden opgevoerd worden. Het 

antwoord was door de kracht van het vuur ; en hierin lag de oorsprong 

van alle onderzoekingen, die PAPIN omtrent het stoomwerktuig vol- 

bracht. Met grooten ijver en nieuwe geestdrift aanvaardde hij de hem 

opgelegde taak, zoo zelfs, dat hij elk denkbeeld van verhuizing liet 

varen om zich geheel aan zijne onderzoekingen te wijden. 

Terstond begon hij met het bouwen van een groot fornuis om groote 

retorten van smeedijzer te kunnen vervaardigen. Ook dit deed hij naar - 

een geheel nieuw plan, dat hij vroeger had opgesteld en groote voor- 

deelen boven de toen gebruikelijke ovens bezat. Wat de drijfkracht 

van het te vervaardigen werktuig zelve betreft, sloeg hij voor niet 

alleen de zuigkracht van den zich condenseerenden damp te ge- 

bruiken, maar ook den druk, dien verhitte stoom op hare be- 

grenzing uitoefent. Hiermede werd voor het eerst de grondgedachte 

van de werktuigen met hoogen druk uitgesproken en wel in hetzelfde 

jaar, dat de Schot savery zijn toestel bedacht, die eveneens als 

voorlooper van het stoomwerktuig bekend is gebleven. Dat PAPIN 

zijne uitvinding geheel onafhankelijk van de onderzoekingen van SAVERY 
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volbracht, hetgeen te voren meermalen werd ontkend, is thans 

boven allen twijfel verheven, daar zijne denkbeelden in zijne cor- 

respondentie zijn neergelegd, lang voor dat iets omtrent den toe-- 

stel van den Schot bekend was geworden. Reeds toen opperde PAPIN 

het denkbeeld om de stoomkracht ook voor de beweging van wagens 

en schepen te gebruiken; hoe lang moest het nog duren eer dit ver- 

wezenlijkt werd! En toch liet hij het niet bij een los denkbeeld , maar 

ontwierp de modellen; slechts gebrek aan voldoende hulpmiddelen 

stond aan de uitvoering in den weg. 

Intusschen vorderde de arbeid met het stoomwerktuig wel langzaam , 

maar toch met vasten gang en werd slechts afgewisseld, niet afge- 

broken, door telkens nieuwe vindingen van verschillenden aard. Dan 

eens was het eene verbeterde inrichting der centrifugaalpomp, dan 

weder het vervaardigen van een kunstslot, dat door niemand ook met 

den sleutel gewapend kon geopend worden, of het ontwerpen van eon 

luchtkussen, dat voor zieken zou kunnen dienen, juist zooals het later 

ook in toepassing is gebracht. Te gelijk hield hij zich bezig met het 

uitvinden van nieuwe werktuigen, die zulke verschrikkelijke uitwer- 

kingen zouden hebben, dat de duur der oorlogen aanmerkelijk werd 

bekort, zoodat zij, echter op wel wat indirekte wijze, tot een duurzamen 

vrede moesten leiden. Doch juist deze onderzoekingen en proefnemingen, 

die noodzakelijkerwijze dikwijls moesten mislukken, brachten hem bij zijne 

tijdgenooten in zulk een kwaden reuk; de ontploffingen en andere ongeluk- 

ken, die herhaaldelijk in zijne eenvoudige werkplaats gebeurden , haalden 

hem bij zijne medeburgers den naam van een duivelskunstenaar op 

den hals — en hoe de kwaadsprekendheid zulk een roep kan bevorde- 

ren en verspreiden, behoeft waarlijk ook nog in onzen tijd geen betoog. 

Toen eindelijk ondanks al deze afwisseling alles gereed was voor de 

samenstelling van het stoomwerktuig, dat al zijne vroegere toestellen 

in werking zou overtreffen, was de belangstelling van den landgraaf 

verdoofd. Gelukkig werd deze opnieuw gaande gemaakt door de toe- 

zending eener teekening van de machine van sAvery, die zonder 

beschrijving uit Londen tot PAPIN overkwam; deze legde haar aan den 

vorst voor, die hem terstond opdroeg een stoomwerktuig tot het 

drijven van een graanmolen saam te stellen; met dien verstande, dat 

dit werktuig het water zou oppompen, dat door zijn val het hoofdrad in 

beweging moest brengen. Parin begon met de vervaardiging van een 

model, dat voor onzen tijd is verloren gegaan, maar waarvan de be- 
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schrijving in eene gedrukte verhandeling is bewaard gebleven. Hieruit 

blijkt, dat zijn toestel in hoofdzaak bestond uit een grooten ijzeren 

retort, waarin het water wordt verdampt. De stoom gaat door een 

buis, die met een kraan kan worden afgesloten, in een cylinder, waarin 

de zuiger zich beweegt. Deze verplaatst zich onder de drukking van den 

damp naar beneden en stuwt het water dat er zich onder bevindt op; 

door een klep wordt het eenmaal opgestuwde water teruggehouden, 

is de zuiger onder in den cylinder gekomen, dan wordt de stoombuis 

door de kraan gesloten en eene andere kraan in den cylinder gelijktijdig 

geopend die de damp doet ontsnappen; de druk van het water dat 

moet opgepompt worden voert den zuiger naar boven in den cylinder, en 

de werking begint van voren af aan. Ook hier moet dus altijd een werkman 

bezig zijn om twee kranen op het juiste tijdstip te openen en te sluiten. 

Als voordeelen van zijn werktuig boven dat van SAVERY noemt 

PAPIN: dat de damp veel sterker kan verhit worden; dat zij nooit 

in aanraking komt met het koude water en zoo een deel harer wer- 

king verliest; dat bij hem de vulling der pompen niet door opzui- 

ging behoeft te geschieden. Hij is ook overtuigd dat zijn werktuig 

veel meer besparing van kosten zal geven, dan dat van zijn schotschen 

mededinger. In zijne briefwisseling geeft hij nog verscheidene verbe- 

teringen aan, die ook door LEIBNIZ worden besproken en aangevuld. 

Deze zijn van zoo doeltreffenden aard, dat Dr. GERLAND in een ander 

opstel * niet aarzelt de volgende van geestdrift getuigende verklaring 

af te leggen: “Welk eene volheid van denkbeelden, die eerst in veel 

later tijd verwezenlijkt zijn, bevatten deze brieven! Ware het aan 

PAPIN gelukt, de Royal Society hiervoor te winnen, dan mogen wij 

uit de wijze, waarop PAPIN arbeidde, met zekerheid besluiten, dat 

de eerste jaren der vorige eeuw hadden zien ontstaan: het stoom- 

werktuig met voorwarmers, de zooveel mogelijk warmte afsluiten- 

de cylinders en de kranen, die door het werktuig zelf worden geopend 

en gesloten ; — eerst veel later kwamen zij nu tot uitvoering.” Ook 

blijkt uit de briefwisseling, dat de calorische machine door LerBN1z in 

1706 is bedacht, daar zij echter geheel onbekend bleef, moest zij in 

onze eeuw nog eens uitgevonden worden. 

Reeds vroeger heeft ArAGo omtrent het stoomwerktuig van PAPIN 

een even gunstig getuigenis afgelegd. In het boven aangehaalde opstel 

Ì WIEDEMANN. Annalen der Physik und Chemie. VIII. bladz. 364. 
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noemt hij — in tegenoverstelling van de miskenning, die PAPIN vooral 

van de zijde der Engelschen ondervond, — na grondig onderzoek en 

boven elken twijfel verheven de volgende drie zaken als stellige uit- 

vindingen van PAPIN: 

1° hij heeft de eerste machine met een zuiger vervaardigd ; 

2° hij heeft het eerst gezien en toegepast, dat de waterdamp een 

eenvoudig middel aan de hand doet om spoedig een luchtledige ruimte 

in den cylinder te veroorzaken; 

38° hij heeft het eerst er aan gedacht in een zelfde werktuig de 

werking van de spankracht van waterdamp te verbinden met de eigen- 

schap, dat deze damp door afkoeling condenseert. 

Moge het nageslacht op deze wijze den uitvinder volle recht doen 

wedervaren, gedurende zijn leven volgde slechts de eene teleurstelling 

op de andere. Met het door hem bedachte en uitgevoerde model nam 

hij in tegenwoordigheid van den landgraaf proeven. De meeste moeite 

kostte hem de vervaardiging van eene buis, waarin het water moest 

opstijgen, en die uit verschillende door cement verbonden deelen be- 

stond. Hoewel PAPIN er met nadruk op had gewezen, dat de gebruikte 

cement aan de drukking van het water geen weerstand zou kunnen 

bieden, zoo had men toch zijne vermaningen in den wind geslagen. 

Wat hij had voorspeld, gebeurde; toen de machine in volle werking 

was, drong het water overal door de verbindingen heen, zoodat de 

landgraaf mismoedig werd en aan de goede werking van den nieuwen 

toestel begon te twijfelen. Slechts met moeite kon PAPIN hem over- 

halen om de proefnemingen voort te zetten, en eindelijk scheen de 

uitkomst het werk te zullen bekronen; althans niettegenstaande het 

groote verlies, steog het water in de buis tot den bovensten rand, dat 

is tot eene hoogte van 70 voet. Hiermede was de goede werking der 

machine aangetoond, en de landgraaf hiervan overtuigd. Toen beproefde 

men de verbindingsplaatsen der buis beter dicht te maken, maar 

omdat het cement zeer warm was geworden, lieten de werklieden bij 

ongeluk een groote hoeveelheid in de buis vallen; hierdoor werd de 

klep aan den bodem verstopt, en konden de proeven niet worden 

voortgezet. Daarop beval de landgraaf, dat een nieuwe opstijgbuis uit 

aan elkander geklonken koperplaten zou vervaardigd worden. Toen 

deze gereed en opgesteld was, verliet hij Cassel en kwam eerst na 

eene afwezigheid van eene maand terug. Hij bezichtigde nu wel de 

verbeteringen van het werktuig, maar slechts ’s avonds , zoodat het niet 



340 DENIS PAPIN. 

mogelijk was daarmede proeven te nemen. Daarna namen andere bezig- 

heden hem geheel in beslag; PAPIN moest wachten en mocht er 

zelfs niet aan denken eenige verdere verbeteringen aan te brengen, 

eer de landgraaf het werktuig had gezien. Dit duurde geruimen tijd; 

intusschen werd de nieuwe buis weggenomen om voor andere proef- 

nemingen te dienen, en nu verloor PaPIN het geduld. 

Opnieuw verzocht hij zijn ontslag, daar hij vast besloten was zich 

naar Engeland te begeven. Ditmaal werd het toegestaan en hiermede 

eindigt de arbeid van PAPIN aan het stoomwerktuig; hiervan bleef 

niets over; jaren lang bleef in het museum te Cassel een ketel be- 

waard, ' die als deel van het stoomwerktuig van PAPIN werd beschouwd ; 

ook hiervan werd aangetoond, dat het opschrift slechts eene legende 

was. Van alle toestellen van den uitvinder is niets overgebleven; 

wellicht zou zelfs de herinnering zijn verloren gegaan , indien niet de uit- 

voerige briefwisseling en enkele gedrukte verhandelingen zoovele onwraak- 

bare getuigen waren, die ons de denkbeelden van den scherpzinnigen bal- 

ling hebben overgebracht. De mislukking zijner proeven was niet te wijten 

aan eenig gebrek in de samenstelling der hoofdbestanddeelen, maar 

alleen aan de onvoldoende bewerking door onbekwame en onwillige 

werklieden, aan gemis van steun en medewerking zijns beschermheers, 

aan de miskenning, waaraan hij blootstond in een kring, die hem on- 

mogelijk in zijne hooge vlucht kon volgen en steeds als een vreemden 

indringer bleef beschouwen. Eerst in den laatsten tijd wordt hem ook 

van die zijde recht gedaan; nu eerst is Marburg’s hoogeschool er trotsch 

op, den naam van PAPIN onder hare vroegere leeraren te mogen op- 

schrijven, en beroemt zich Hessen's hoofdstad , de werkplaats zijner 

grootste vindingen te zijn geweest ! 

Moge hiermede het aandeel van PAPiN in de uitvinding van het stoom- 

werktuig zijn geeindigd, niet zoo was dit het geval met zijne tegenspoeden . 

Een kort verhaal van zijne verdere levensomstandigheden mag hier zeker 

niet ontbreken, vooral nu de vlijtige nasporingen van Dr. GERLAND ook 

hierover een nieuw, hoewel nog steeds onvolkomen licht doet opgaan. 

Om op de eenvoudigste en goedkoopste wijze met zijn gezin naar 

Engeland te kunnen verhuizen, bedacht PaPIN weder een nieuw werktuig; 

' Die Sammlung von astronomischen, geodätischen und physikalischen Apparaten 

aus dem 16, 17, 18 Jahrhundert des Königlichen Museums in Cassel und Beschrei- 

bring der selben, namentlich derer, welche auf der internationalen Ausstellung wissen- 

schaftlicher Instrumente in Londen ausgestellt sind, Cassel 1876, 



DENIS PAPÍN. 341 

ditmaal niet meer of minder dan een raderschip, welke vinding tot de 

geheel ongegronde bewering heeft aanleiding gegeven, dat PAPIN ook 

reeds in het bezit van een stoomschip is geweest. Het schip was name- 

lijk wel van raderen voorzien; deze werden echter niet door stoom 

maar door menschenkracht voortbewogen. Intusschen was hem het 

denkbeeld om ook hiervoor de kracht van het vuur aan te wenden 

volstrekt niet vreemd; herhaaldelijk sprak hij het uit en liet de uit- 

voering slechts na, om niet te veel te gelijk te ondernemen en tevens 

zich en zijne familie aan minder gevaar bloot te stellen, dat hen zeker 

van de zijde zijner stadgenooten zou gedreigd hebben, indien hij met zulk 

eene nieuw duivelsapparaat de reis had ondernomen. Het was trouwens 

zijn doel niet om met zijn schip de Noordzee over te steken ; hij stelde 

zieh slechts voor er de Weser mee af te varen tot Bremen, om hier 

door een zeeschip te worden opgenomen en naar de plaats zijner be- 

stemming overgebracht. Toch had hij nog vele bezwaren te bekampen 

om dit voornemen ten uitvoer te brengen. Berst moest hij met zijn 

schip proeven nemen op de Fulda, die trouwens uitstekend voldeden; 

dan moest hij een onderzoek instellen omtrent de stroomsterkte van 

de wateren, die hij te bevaren had. Doch de grootste moeilijkheid was 

het passeeren der stad Münden , die het recht had om aan elk vreemd schip 

de doorvaart te ontzeggen; en toch kon men geen anderen weg volgen 

om van de Fulda in de Weser te komen. Om hieraan te gemoet te 

komen schreef hij ook door tusschenkomst van LEIBNIz verzoekschriften 

aan verschillende autoriteiten, die meest onvoldoend werden beantwoord. 

Eindelijk bood een Mündensche schipper hem aan, zijn vaartuig op 

sleeptouw te nemen en zoo in de Weser te voeren. Dit aanbod nam 

hij aan, en op die wijze vertrok hij met familie, have en goed in zijn 

vaartuig uit Cassel, om er nooit terug te keeren. Helaas, om ook slechts 

nieuwe teleurstellingen te ondervinden ! 

Zijn schip werd te Münden aangehouden en mocht niet passeeren. 

PapPiN was genoodzaakt het in den steek te laten; over land reisde hij 

naar eene zeehaven en van daar stak hij naar Engeland over, waar hij 

zijne gebroken fortuin hoopte te herstellen. Dit mocht hem echter niet 

gelukken. Wel wendde hij zich herhaaldelijk tot de Royal Society, op 

welke hij gebouwd had, omdat hij haar medelid was en zij hem nog 

geen tien jaren geleden tot haren experimentator had benoemd. Maar 

sinds dien tijd was veel veranderd; Newton was het hoofd der vereeni- 

ging en met groote verbittering werd onder zijne leiding tusschen de 
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engelsche en duitsche wis- en natuurkundigen de strijd over de uitvin- 

ding der differentiaalrekening gevoerd, en daar PAPIN aankwam met aan- 

bevelingsbrieven van LEIBNIZ, het hoofd der duitsche partij, is het niet 

te verwonderen, dat hij in Engeland de deuren voor zich gesloten vond. 

Toch is hij daar niet werkeloos blijven zitten; nieuwe plannen werden 

beraamd en aan het gezelschap voorgelegd; nu eens betroffen zij een 

nieuw soort van fornuis, dat vele voordeelen boven de toen gebruike- 

lijke aanbood ; dan weder een geheim slot, dat slechts door den eigenaar zou 

kunnen geopend worden; eene nieuwe bereidingswijze van zwavelzuur, 

goedkooper en beter dan de bestaande; eene andere constructie voor 

de wielen van voertuigen, zijnde eene voorbereiding tot den stoomwagen ; 

verbeteringen aan uurwerken door eene wijziging in den vorm van de 

tanden van sommige raderen. Het mocht hem niet gelukken een dezer 

plannen ten uitvoer te brengen; hardnekkig weigerde het hooge gezel- 

schap hem daartoe de noodige middelen te verschaffen. 

Hiermede eindigt onze kennis van het leven en de werken des grooten 

uitvinders. Zijn laatste tot ons overgekomen brief is die, welke door 

hem in 1712 aan den Secretaris van de Royal Society werd gericht, 

met het verzoek hem in staat te stellen om eenige zijner plannen op kos- 

ten van het gezelschap te mogen ten uitvoer brengen. Ongelukkiger wijze 

zijn de antwoorden, die hij ontving, verloren gegaan , zoodat het moeilijk 

valt over de schijnbaar zoo harde handelwijze van het wetenschappelijk 

collegie te oordeelen. Daar ook de briefwisseling van PAPIN met LEIB- 

NI met zijn vertrek uit Duitschland ophoudt, ontbreken alle gege- 

vens om zijn laatste verblijf in Engeland naar waarheid te beschrijven. 

Werd vroeger wel eens beweerd, dat hij ten slotte naar Duitschland 

is teruggekeerd, voor dit vermoeden blijkt thans geen voldoende grond 

te kunnen worden opgegeven. Waarschijnlijk is hij kort na de ver- 

zending van zijn laatsten brief te Londen gestorven, zoo goed als 

onbekend en in behoeftige omstandigheden. Ook van zijn huisgezin 

heeft men niets meer vernomen; vermoedelijk is het evenzoo in de 

wereldstad ondergegaan. 
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W. M. LOGEMAN. 

Ik ontving voor eenige dagen, toen het laatstvorig nommer van dit 

Album reeds afgezet was, den volgenden brief: 

WelEdele Heer ! 

Voor een paar weken een pleziertochtje met eenige vrienden naar 

Muiderberg makende, bezochten wij natuurlijk ook de beroemde echo 

aldaar. 

Daar wij allen iets aan natuurkunde gedaan hadden, was ons de 

verklaring van dat akustisch verschijnsel niet onbekend. 

Een van ons deed echter de vraag, en wij waren geen van allen in 

staat daarop een antwoord te geven, of het namelijk mogelijk zou zijn , 

natuurlijk met inachtneming van de wetten van de terugkaatsing van 

het geluid, een muur of gebouw of iets dergelijks zoodanig met opzet 

te laten bouwen, dat dit met zekerheid een een-, twee- of meer letter- 

grepige echo zou voortbrengen? De meesten waren van oordeel dat die 

onderneming, hoe ook volgens de wetten der wetenschap uitgevoerd, 

best kon mislukken en het toeval in deze kwestie een groote rol speelde. 

Ten einde omtrent deze vraag zekerheid te krijgen, besloten wij die 

vraag te onderwerpen aan uw oordeel als redacteur van het Album 

der Natuur, met beleefd en vriendelijk verzoek ons in een der vol- 

gende nummers uw oordeel daaromtrent te willen mededeelen. 

Niet twijfelende of a zal aan dit verzoek, mogelijk ook belangrijk 

22 
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voor anderen, gevolg willen geven en u vooraf onzen dank betuigende, 

noem ik mij ook namens mijne reisgezellen 

Amsterdam, Uw onderdanige dienaar. 

24 Juli 1881. C. 

Ik wil trachten in de volgende regels aan het verlangen van den 

schrijver (of schrijfster?) te voldoen. Om daarbij alle misverstand te 

voorkomen, begin ik met te doen opmerken dat mijne opirie gevraagd 

wordt alleen met betrekking tot de mogelijkheid van het maken eener 

inrichting, die met zekerheid een twee- of meer lettergrepige echo geven 

zal. Indien de wenschen der vragers zich verder uitstrekten, indien zij 

een voorschrift wenschten tot het kopiëeren der echo te Muiderberg 

met alle bijzonderheden — zooals het hoorbaar zijn van het terugge- 

kaatste geluid, voornamelijk op eene andere plaats, dan die waar ge- : 

sproken wordt — dan zou de zaak veel moeielijker zijn, zóó moeielijk 

zelfs, dat ik niet gaarne een oordeel over het al of niet mogelijke 

daarvan zou uitspreken, zonder vooraf het verschijnsel nog eens uit- 

voerig op de plaats zelve te hebben onderzocht. 

Men verhaalt dat in het begin dezer eeuw een vermogend Engelsch- 

man de zaak daar zoo opmerkelijk vond, dat hij besloot om, het mocht 

kosten wat het wilde, een dergelijk wonderding op zijn landgoed te 

doen namaken. Hij zond dus een architekt naar Muiderberg, die daar 

alles hoogst nauwkeurig opnam en namat en nateekende en opteekende, 

om daarna in Engeland een in alle opzichten getrouwe kopie daarvan 

tot stand te brengen. Het resultaat was nul of bleef althans zéér ver 

beneden de verwachting. 

Ik kan natuurlijk voor de waarheid van dit verhaal niet instaan, 

en als het waar is, dan nog is het zeer mogelijk dat die architekt 

geen physicus was en dus bij zijnen arbeid iets over het hoofd zag 

dat hem onwezenlijk toescheen, en waarvan toch alles afhing. Maar 

wel weet ik dat ik, nu misschien twintig jaren geleden voor het laatst 

Muiderberg bezoekende, over het verhaal nadacht en... het vrij geloof- 

waardig vond. 

Dus een meer of min veellettergrepige echo wenscht men en meer 

niet. Als ik mijn taak door dit op te merken beperk, dan haast ik 

mij daarbij te voegen dat ik dit niet wensch te overdrijven, en dus 

door “een Echo” niet versta iets dat alleen hoorbaar is in bijzonder 

gunstige omstandigheden, maar iets dat alleen door bijzondere om- 
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standigheden onhoorbaar of onduidelijk wordt. Dit is een onderscheid, 

veel meer wezenlijk dan het menigeen al aanstonds zal voorko- 

men. Wie ooit naar Echo’s heeft gezocht of ook zonder ze opzette- 

lijk te zoeken, slechts belang genoeg er in stelt om ze op te mer- 

ken als er zich een onverwacht voordoet, die weet dat, als men aan 

dit woord de eerste der boven aangeduide beteekenissen hecht, Echo’s 

in elke stad of dorp niet op een, maar op een groot aantal plaatsen 

te vinden zijn, en op het platteland hier en daar ook. Tusschen hui- 

zen zijn het zeer dikwijls veelvuldige, dat is zulke, die één geluid 

twee of meermalen herhalen. Hoe dikwijls, dit hangt alléén van de 

sterkte des geluids af. Als een handslag twee malen duidelijk terug- 

komt, dan kan men verzekerd zijn, dat een pistoolschot vier en meer- 

malen zal gehoord worden. 

In den regel bemerkt men van dit alles ter wereld niets. Om er 

iets van te hooren, moet men zich op een der daartoe geschikte plaat- 

sen bevinden bij stil weder, des avonds, of beter gezegd in den laten 

avond, eenige uren na zonsondergang. Dan namelijk, en dan alleen, 

is de lucht tusschen het geluidgevend voorwerp en het oor des waar- 

nemers aan de eene en het terugkaatsend vlak aan de andere zijde, van 

genoegzaam gelijkmatige dichtheid om het geluid, bij de voortplanting 

zoowel in de eene als in de andere richting niet zoo aanmerkelijk te 

verzwakken, dat het onhoorbaar wordt op een afstand waarop het an- 

ders niet alleen hoorbaar, maar zelfs duidelijk verstaanbaar wezen zou. 

Deze verzwakking is voor het onderwerp dat wij hier behandelen van 

overwegend belang: het zij mij dus veroorloofd daarbij nog een oogen- 

blik stil te staan. 

De geluidstrillingen worden, als zij, zich in de eene middenstof voort- 

plantend, de oppervlakte eener andere treffen, altijd voor een deel terug- 

gekaatst, voor een ander deel in die tweede stof opgenomen en daarin 

voortgeplant, als deze veerkrachtig is. Wat er geschiedt als zij dit niet 

is, dus wat er altijd mede geschiedt — want geen lichaam is volmaakt 

veerkrachtig — kan hier buiten beschouwing blijven. Hier is alleen 

dit van belang: hoe grooter het verschil is tusschen de beide midden- 

stoffen, vooral wat hare dichtheid en veerkracht aangaat, des te groo- 

ter is het deel dat teruggekaatst wordt onder overigens gelijke om- 

standigheden, des te sterker is de terugkaatsing , zooals men gewoonlijk 

zegt, dus des te kleiner het deel, dat doorgelaten wordt, of des te 

grooter de verzwakking van het oorspronkelijk geluid, Nu zou men 
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naar het bovenstaande allicht meenen dat bij den overgang van het 

geluid uit een luchtlaag in een andere, die alleen in temperatuur en 

daardoor in dichtheid van de eerste verschilt, het teruggekaatste deel 

zeer gering moest zijn en dus evenzeer de vermindering in sterkte 

bij het doorgelatene. Maar de proeven, die TYNDALL voor weinige 

jaren over de voortplanting van sterke geluiden — mistsignalen 

aan de kusten — voor de Engelsche regeering heeft gedaan, hebben 

integendeel bewezen, dat daarbij de terugkaatsing en dus de ver- 

zwakking door de zoo even genoemde oorzaak zeer aanmerkelijk kunnen 

zijn. Neemt men nu hierbij in aanmerking dat wat bij een voortplanting 

in één bepaalde richting merkbare schade doet, dit dubbel doen moet 

bij een echo, dan behoeft men alleen nog te bedenken hoe dikwijls 

het des daags voorkomen kan en bij helder weder voorkomen moet, 

dat het eene gedeelte van een grondvlak sterker verwarmd is dan het 

ander, in welk temperatuurverschil de lucht daarboven noodzakelijk 

deelen moet, om overtuigd te zijn dat dit een volkomen toereikende 

verklaring oplevert van het boven beschreven onhoorbaar zijn van 

zoovele echo's, die luid en verstaanbaar klinken als een of meer uren 

na het ondergaan der zon de lucht overal van gelijke dichtheid is 

geworden. | 

En dan zal de lezer misschien geneigd zijn te vragen: hoe ter we- 

reld een echo nog hoorbaar kan zijn op een zonnigen dag? Indien het 

voorafgaande hem aanleiding zou geven om, wist hij niet dat ook dan 

nog vele echo's zeer duidelijk zijn, het bestaan daarvan à priori te 

betwijfelen, dan is hij volkomen voorbereid tot het beschouwen van 

de zaak, die ons hier in de eerste plaats bezig houdt, uit het rechte, 

uit het eenige praktische oogpunt. Want dan is hij tot de overtui- 

ging gekomen dat, om ‘“‘kunstmatig” een echo of liever de inrichting 

welke die oplevert te maken, het niet genoeg is om een muur te 

plaatsen op omstreeks 18 meters afstand, als men een eenlettergro- 

pige, en op het dubbel daarvan, als men een tweelettergrepige wenscht 

te verkrijgen; maar dat hierbij een aantal zaken moeten in acht ge- 

nomen worden, zal men wat ik hierboven als een ware echo aanduidde 

zien ontstaan en niet slechts wat men kortweg een ‘“nachtecho’’ zou 

kunnen noemen. Met andere woorden: de vraag is hierbij niet wat 

men te doen heeft om eenige terugkaatsing van het geluid te ver- 

krijgen naar de plaats waarvan het afkomstig is, maar hoe men het 

moet aanleggen om die terugkaatsing zoo sterk te doen zijn, dat het 
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geluid heel wat verzwakking op zijn weg heen en terug kan verdra- 

gen, zonder op te houden hoorbaar en, voor gearticuleerde klanken, 

verstaanbaar te zijn. 

Zijn daartoe bepaalde voorschriften te geven? Ik aarzel niet om 

die vraag ontkennend te beantwoorden. Neen, de natuurkunde bezit 

daartoe nog geen gegevens genoeg, geen numerische gegevens vooral ! 

Wel weet zij ongeveer te zeggen wat hierbij schadelijk zal zijn en wat 

voordeelig, maar de mate van schadelijkheid of voordeel van dit alles 

in getallen uit te drukken... ik geloof niet dat een physicus ter wereld 

dit gaarne op zich nemen zou. En hierop toch komt het aan, wil men 

met zekerheid vooraf zeggen kunnen dat de uitkomst bevredigend zal zijn. 

Maar, ik haast mij dit hierbij te voegen, dit te beweren is niet 

hetzelfde als te zeggen: wie het onderneemt zich “een echo te maken” 

op een geschikte plaats, handelt dwaselijk en moet zich op een teleur- 

stelling voorbereiden. Integendeel, ik ben overtuigd dat zulk een onder- 

neming alle kans van slagen heeft, als zij onder leiding van een degelijk 

zaakkundige wordt aangevat, die zich niet voorstelt om in eens en 

door de uitvoering van een in alle bijzonderheden vastgesteld ontwerp 

zijn doel te zullen bereiken, maar begint te experimenteeren met ge- 

makkelijk te verplaatsen en te veranderen houten schuttingen, daar- 

mede in ’t eerst misschien slechts een éénlettergrepige ‘‘nachtecho’’ 

verkrijgt, om die door trapsgewijze vergrooting en verbetering tot 

een ware echo en eindelijk tot een veellettergrepige te maken. En dit 

zal hem zeker gelukken, indien hij maar niet te zeer wordt gehaast 

en daardoor gedwongen om resultaten op te maken uit een te gering 

aantal waarnemingen. 

Ik wees daar, door als proefnemingsmiddel “houten schuttingen” te 

vermelden, de terugkaatsende vlakken als eerste en belangrijkste onder- 

deelen van elke echo-inrichting aan. Ik meen te mogen aanraden om, 

althans wanneer men geen veelvuldige echo begeert, deze nooit “plat” 

te maken, maar altijd in den vorm van een cilindervlak, dat de 

loodlijn op de plaats waar de spreker en de waarnemer staan moet 

tot as heeft. Ik zeg: de loodlijn, niet de vertikaal, Slechts als het 

terrein, waarop men arbeidt zuiver waterpas is, vallen beide zamen. 

Daarom kieze men liefst geen terrein, dat van genoemde asliĳn af, 

naar het terugkaatsend vlak “oploopt”. Als zulk een terrein zich voor- 

doet, dan plaatse men dit vlak altijd op het laagste gedeelte. Het 

zou mij niet verwonderen als men in dit geval het vlak zonder schade, 
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ja met voordeel misschien, vertikaal plaatsen kon, althans wanneer 

de zooeven bedoelde helling niet al te groot is. Geschiedt dan de terug- 

kaatsing niet voornamelijk in de richting van den waarnemer, zij ge- 

schiedt des te meer naar den grond en dit is een voordeel, naar mijn 

inzien veel grooter dan men gewoonlijk vooronderstelt. Die grond immers, 

als zij effen en hard is, kaatst op hare beurt een zeer groot deel 

van het daarop onder een scherpen hoek invallende geluid terug juist 

naar de plaats waar het wezen moet. En deze terugkaatsing — die 

als het “dragen” van het geluid door een effen grond of een water- 

vlak aan alle waarnemers bekend is — zij in de eerste plaats is het, 
naar ik meen, die een “nachtecho’”’ tot een echte echo maken moet. 

Ik zou hier gaarne nog heel wat bijvoegen, maar dan zou misschien 

opnieuw de uitspraak van BorLeAU worden bewaarheid: 

le secret d'ennuyer, c'est celui de tout dire. 

Ja, misschien heb ik in al het bovenstaande de grens der geoor- 

loofde uitvoerigheid reeds overschreden. Is dit zoo, dan kan ik daar- 

voor geene andere verontschuldiging aanvoeren dan mijn verlangen om 

niet aan de geachte vragers een noodzakelijk onvolkomen en onvol- 

ledig antwoord te geven, zonder te gelijk aan te wijzen, waarom dit 

antwoord niet geheel voldoende wezen kan. 

Haarlem, Aug. 1881. 
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Reeds sedert een drietal eeuwen houdt een vraagstuk de gemoederen 
van velen bezig, van mannen der praktijk, wien het in de eerste plaats 
om voordeel te doen is, en van mannen der wetenschap, voor wie 
kennis het hoogste goed is: het vraagstuk namelijk aangaande de ge- 
steldheid der landen en zeeën die rondom de Noordpool gelegen zijn. 

Terwijl overal elders de vroeger witte plekken op de kaarten van ver- 
schillende gedeelten der aarde zich meer en meer vullen, moet nog een 

tamelijk groot segment, dat waarvan de noordpool het middelpunt is, 

in ongerepten staat blijven. En toch weet elk onzer lezers hoe vele 

tochten ondernomen zijn, door Engelschen en Amerikanen , door Zwe- 
den en Denen, door Russen, Duitschers en Oostenrijkers, en ook door 

ons Hollanders, met geen ander doel dan om de kennis van dit seg- 

ment uit te breiden. Wel is waar zijn die tochten geenszins vruchte- 

loos geweest. Men weet thans veel meer van de geheimzinnige pool- 

streek dan toen onze HEEMSKERK en BARENDZ. daarheen togen, om de 

noord-oostelijke doorvaart te zoeken, den weg rondom noordelijk Europa 

en Azië naar den Stillen Oceaan, dien het eerst in onzen tijd aan Nor- 

DENSKJÖLT en zijne moedige metgezellen gelukt is te ontdekken. Met 

elke nieuwe expeditie, zelfs ook met eene op zoo bescheiden schaal 

ondernomen als die met onze Willem Barentz, is onze kennis in 

meerdere of mindere mate vermeerderd, maar toch niet zoo snel dat 

niet ernstig overwogen mag worden of er niet nog een andere weg 

met hoop op goed gevolg kan worden ingeslagen om het gestelde doel 

te bereiken. 

Wanneer een generaal in een vijandelijk land op eene vesting stuit, 

dan zal hij wellicht beproeven door een snellen marsch en onverhoed- 

schen aanval deze op het een of ander minder goed bewaakt punt 

binnen te dringen. Gelukt de eerste aanval niet, dan beproeft hij met 
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grooter macht een tweeden of derden, maar worden zijne bestormingen 

telkens afgeslagen, dan slaat hij rondom de vesting een geregeld be- 

leg. In den regel zullen dan geduld en volharding met meer zekerheid 

door de eindelijke overwinning worden bekroond, dan alleen dapper- 

heid en geweld! 

Welnu, in het wezen der zaak, komt hetgeen voor een drietal jaren 

werd voorgesteld door den helaas sedert overleden kapitein WEYPRECHT, 

— denzelfden die met luitenant PAYER de merkwaardige reis op de 

Tegethoff deed, waarop het Franz-Josephland werd ontdekt — op zulk 

eene belegering der poolstreek neer. 

Reeds vroeger had onze hoog verdienstelijke Buys BALLOT de wen- 

schelijkheid uitgesproken der oprichting van eenige meteorologische 

stations benoorden den poolcirkel. Daar toch vooral moet men de wis- 

selende invloeden zoeken waardoor het weder op onze breedten telkens 

verandert. Wil men eenmaal met meerdere zekerheid dan tot nu toe 

bestaat, die veranderingen leeren voorspellen, dan moet door geregelde 

waarnemingen de nauwkeurige kennis der klimatologische gesteldheid der 

poolstreken vooraf gaan. Alle waarnemingen, tot dusver op reizen 

verricht, leeren slechts hoe op een zeker oogenblik op een bepaald punt 

de toestand aldaar was. Zij zijn geisoleerde feiten, meer niet. Zullen deze 

feiten waarde voor de wetenschap verkrijgen, zoodat men er hoogere 

gevolgtrekkingen uit kan afleiden, dan moeten vele waarnemingen 

langs of althans nabij een geheelen breedtecirkel rondom de pool ge- 

lijktijdig worden gedaan. De latere vergelijking dier waarnemingen 

onderling en met die op lagere breedten kan dan, mits lang genoeg 

voortgezet, den samenhang der verschijnselen in onzen dampkring 

op onderscheiden plaatsen in dien gordel en hun oorzakelijk verband 

allengs beter en beter doen kennen, totdat eindelijk de tijd gekomen 

zal zijn waarin met betrekkelijke zekerheid zich daaruit voorspellingen 

laten afleiden , mits de gedane gelijktijdige waarnemingen langs telegraaf- 

draden naar eenige weinige centraalstations kunnen worden overgeseind. 

Zonder eenigen twijfel zal die tijd eenmaal komen, zoodra de behoefte 

aan zulke methodisch verrichte waarnemingen meer algemeen erkend is. 

Het door wryPrrcHT voorgestelde plan beoogt intusschen nog een 

ander meer nabijliggend doel. Hij wil zulke stations namelijk in de 

eerste plaats doen dienen als zoovele vooruitgeschoven wachtposten, 

om van daar uit de pool te bestoken. Elk weet dat het voornamelijk 

het iĳs is, dat een slagboom opwerpt tegen het noordelijker doordrin- 
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gen der schepen die ter poolvaart gaan, maar tevens is het genoeg 

bekend, hoe wisselend ten dien aanzien de toestand van hetzelfde ge= 

deelto der noordelijke IJszee is, wanneer men het eene jaar bij het 

andere vergelijkt. Alleen nauwgezette waarnemingen van al de ver- 

schijnselen in den dampkring en in de zee, welke daarop invloed uit- 

oefenen, kunnen daarvan rekenschap geven. Zoo zal men allengs de 

regelen leeren kennen waaraan men zich te houden heeft, om met 

hoop op goed gevolg de richting in te slaan, waarin men verwachten 

mag op het minste en het zwakste ijs te stooten en zoo eene diepere 

insnijding in het tot dusver onbekende gebied te maken. Gelukt dit, 

dan kunnen de wachtposten weder verder vooruitgeschoven worden, 

totdat eindelijk, zij het ook in een ver verschiet, de poolvesting ge- 

dwongen wordt te bukken voor de welberaamde en met vastberadenheid 

volgehouden pogingen harer belegeraars en het poolvraagstuk, dat nu 

zoovelen bezig houdt, opgehouden heeft te bestaan. 

Natuurlijk mag men niet verwachten, dat eene enkele natie zich 

met de oplossing van dit vraagstuk langs dien weg, waarbij de go- 

heele beschaafde wereld belang heeft, zal belasten. Niet alleen toch 

zijn de kosten van het oprichten en althans gedurende eenige jaren 

in staud houden dier stations aanmerkelijk, maar het staat zelfs te 

vreezen dat het getal van genoegzaam kundige, geoefende en energieke 

mannen , die den moed hebben een geruimen tijd te leven in zoo on- 

herbergzame oorden, als die zijn waar de stations, zullen zij nut doen, 

gevestigd behooren te worden, in geen enkel land groot genoeg zal 

zijn om deze allen te bezetten. Inderdaad, zoo ergens, dan geldt het 

hier een internationaal belang. Elke natie, ook de kleinere zooals de 

onze, moet er eene eer in stellen deel te nemen aan het gemeen- 

schappelijk werk. Zoo heeft weyPrrcuT het ook begrepen, en evenzoo 

de meteorologische congressen, die zijn voorstel onderzocht, toegejuicht 

en nader uitgewerkt hebben. Het laatst is dit geschied in de in het vorige 

jaar te Bern gehouden vergadering, waar Rusland, Zweden, Noorwegen , 

Denemarken, Nederland, Duitschland, Oostenrijk , Engeland en Noord- 

Amerika vertegenwoordigd waren. Reeds zijn de rollen voorloopig en mot 

onderling goedvinden verdeeld en een tiental punten aangewezen, waar 

de stations gevestigd zullen worden, allen te zamen een gordel uittmakende 

langs de oevers der Amerika, Europa, en Azië begrenzende IJszee. 

Onze landgenoot Professor Buys BALLOT heeft gemeend bij die gele- 

genheid de toezegging te mogen doen — en, naar wij vertrouwen, 
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met volle recht — dat ook Nederland bereid zal gevonden worden, om 

een dier wachtposten te bezetten; Dr. SNELLEN, de verdienstelijke di- 

recteur van de meteorologische waarnemingen aan het Meteorologisch 

Instituut, heeft zich bereid verklaard zich aan het hoofd te stellen 

van de expeditie, die zich naar het aangewezen punt zal begeven om 

daar in 188283 alle voor het doel vereischte waarnemingen te doen. 

Het aan de zorg der Nederlandsche expeditie toebedeelde punt, waar 

een station bestemd is te verrijzen, zal zeer waarschijnlijk Dicksons- 

haven zijn, op het Dickson-eiland, dat gelegen is nabij de monding 

van de Jenissei, een dier groote Siberische rivieren, welke zich in de 

IJszee uitstorten en voorzeker bestemd zijn in volgende tijden tot han- 

delswegen te worden, waarlangs de uitwisseling der producten van 

noordelijk Azië ter eene en van die van Europa en Amerika ter andere 

zijde zal plaats hebben. Dicksonshaven is derhalve een ook uit een 

commercieel oogpunt zeer gewichtig station, dat eenmaal tot sta- 

pelplaats zal worden. der waren die uit Europa naar de Siberische bin- 

nenlanden en van daar naar China zullen verzonden worden. Volgens 

NORDENSKJÖLD die, na Noorwegen den 25sten Juli 1878 met de Vega 

verlaten te hebben, reeds den 6den Augustus te Dicksonshaven aan- 

kwam, dus na een tocht van slechts twaalf dagen, is de haven zeer 

veilig gelegen en kunnen schepen van vrij grooten diepgang daar ankeren. 

Alles is derhalve gunstig om ook ons vaderland op eervolle wijze 

aan de gezamenlijk te ondernemen taak deel te doen nemen. Alleen in 

één ding is nog niet op voldoende wijze voorzien, namelijk in de mid- 

delen om de uit den aard der zaak zeer aanmerkelijke kosten der 

expeditie te bestrijden. Voorzeker mag men verwachten dat in dit ge- 

val onze regeering en de vertegenwoordigers der natie bereid zullen 

gevonden worden met de hun ten dienste staande middelen te hulp 

te komen, maar beiden zullen zich daartoe des te eer geneigd betoonen, 

naarmate de natie zelve door ruime bijdragen toont dat zij do uit- 

voering der beraamde plannen als wenschelijk erkent, omdat Neder- 

land niet ontbreken mag daer waar een groot internationaal vraagstuk 

op eene beantwoording wacht, die slechts door eene vereeniging van 

krachten kan gegeven worden. 

Daarom landgenooten! vooral gij onder hen, die ruim met tijde- 

lijke middelen gezegend zijt, — zoo gij al niet het voorbeeld mocht 

kunnen of willen volgen van den heer 1. o. sMITH te Stockholm, die 

aanbood de Zweedsche, en graaf wrrozEK die aanbood de Oostenrijk- 
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sche expeditie uit eigen middelen te bekostigen, — toont ten minste 

door uwe bijdrage dat gij de eer en waardigheid van ons vaderland 

mede wilt helpen handhaven. 

Zendt de door u voor dit doel bestemde gelden hetzij rechtstreeks 

aan Professor c. H. D. BUYs BALLOT te Utrecht of aan een der leden 

van de Redactie van het Album der Natuur, die zich gaarne voor 

de ontvangst en verdere verzending beschikbaar stellen. 

HG. 

OUDE AMERIKAANSCHE REUZEN. 

In de Scientific American, 14 August. 1880 p. 106, vindt men een 

verhaal omtrent de opening van een grooten tumulus met verschei- 

dene begraafplaatsen te Brush Creek in Ohio, waarin een twaalftal 

menschelijke skeletten van acht tot tien voet lengte, deels van man- 

nen, deels van vrouwen, gevonden werden. De opgraving zoude gedaan 

zijn door het Geschiedkundig genootschap der plaats, onder het on- 

middellijk toezicht van zekeren Dr. 3. F. EVERHART van Zanesville. 

Doch, in weerwil vau die waarborgen, zal men toch wèl doen met 

vooreerst geen onvoorwaardelijk geloof aan dit verhaal te schenken, 

maar nadere berichten af te wachten. HG. 



ILLUSIEN. 

In een onlangs verschenen boek, getiteld: Zllustons, a Psychological 

Study, by JAMES sULLY, London, komen de volgende merkwaardige 

voorbeelden voor van zinsbedrog, alleen teweeg gebracht door de leven- 

dige verwachting van iets te zullen hooren, zien, rieken of voelen. 

Een officier, die belast was met het opzicht over de opgraving van 

een kist, waarin men vermoedde dat een door misdaad gestorven mensch 

bevat was, verklaarde, zoodra de kist was te voorschijn gebracht, reeds 

de reuk van het rottend lijk waar te nemen. Toen de kist geopend 

werd, bleek zij ledig te zijn! 

Dikwijls wordt geklaagd over den slechten reuk dien sommige fa- 

brieken in de nabijheid verspreiden, terwijl er in werkelijkheid daarvoor 

geen andere grond bestaat dan in de levendige inbeelding der klagers, 

die verwachtten dat die reuk van zulk een fabriek zoude uitgaan. Ja, 

PHIPSON verhaalt dat hem een geval bekend is, waarin een onaange- 

name reuk ontwaard werd, toen nog slechts het plan tot vervaardiging 

van zeker product in de werkkamer van den ingenieur lag! 

Dat ook een ander soort van gewaarwording het gevolg kan zijn van 

eene levendige verwachting, blijkt uit een geval dat pavy verhaalt. 

Toen hij voor het eerst eene voordracht hield over het door hem ont- 

dekte potassium-metaal en een stukje daarvan bij zijne hoorders liet 

rondgaan, riep een hunner, een persoon die niet zonder wetenschap- 

pelijke verdiensten was, uit: ‘ja, het is duidelijk een metaal, want het 

is zeer zwaar”! HG. 



EENE EENVOUDIGE METHODE TOT HET 
KEUREN VAN MARKTMELK. 

DOOR 

G. H. LEIGNES BAKHOVEN. 

Het mag waarlijk overbodig genoemd worden, in dit tijdschrift te 

spreken over de groote waarde, die koemelk zoowel als voedings- 

middel, als voor de bereiding van boter en kaas bezit. 

Hetzelfde kan gezegd worden omtrent het vervalschen der melk, 

die verkocht zal worden. 

De ondervinding heeft dienaangaande, helaas, overtuigend bewezen, 

dat de oneerlijkheid van vele melkverkoopers aanhoudend toezicht op 

de hoedanigheid der melk onmisbaar maakt. 

Het kennen nu van eene eenvoudige methode, om de melk te keu- 

ren, is dus van werkelijk belang, en daarom zij het mij vergund in 

het volgende iets over een der bekende, eenvoudige keuringswijzen mede 

te deelen. 

Leert het volledig onderzoek ons de hoeveelheden van alle bestand- 

deelen der melk kennen, en is het ook uit een wetenschappelijk oog- 

punt ver boven het eenvoudig keuren te verkiezen, het heeft ech- 

ter een groote schaduwzijde, daar het zóóveel tijd, zóóveel hulpmiddelen 

en een zóó groote bedrevenheid in de praktische chemie vereischt, dat 

slechts weinige personen in staat zijn, zulk een onderzoek te volbren- 

gen. Hierdoor kan dus in de behoefte aan geregeld toezicht niet vol- 

daan worden, 

23 
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Wat wij echter het keuren van melk noemden, moet ons in korte- 

ren tijd, met niet te kostbare hulpmiddelen en zonder bijzondere be- 

oefening der scheikunde, genoegzame gegevens verschaffen , om te kunnen 

vaststellen, of wij waarlijk onvervalschte raelk verkregen, die boven- 

dien van gezonde runderen afkomstig is. 

In ons land, waar het aantal laboratoria voor onderzoekingen 

gering is, waar men meer waarde schijnt te hechten aan het toezicht 

op maten en gewichten, en op het gehalte aan edele metalen in mun- 

ten en in sieraden, dan op de zuiverheid der meest onmisbare levens- 

behoeften, is het aantal van hen, die bereid en geschikt zijn, zich op 

den duur met het toezicht op de melk te belasten, niet groot genoeg. 

Daarom hebben velen zich, uit gebrek aan tijd, of om andere rede- 

nen, tevreden gesteld met een beperkt scheikundig onderzoek, aan- 

gevuld door physische proefnemingen, b.v. de bepaling van de hoe- 

veelheid vet en water, nevens het vaststellen van het soortelijk gewicht 

en het roomgehalte. Anderen hebben getracht het scheikundig gedeelte 

geheel te vermijden, en uitsluitend eenvoudige natuurkundige proefne- 

mingen te kiezen, om zoodoende iedereen in de gelegenheid te stellen, 

de marktmelk zelf te keuren. Onder marktmelk zij dan verstaan, het 

mengsel van de melk van verscheidene runderen, de melk dus, zooals 

zij in den handel gebracht moet worden. Bij zulk een keuring zullen 

dus enkele eenvoudige proefnemingen, die ieder met eenige oplettend- 

heid volbrengen kan, ons een aantal gegevens moeten verschaffen, die 

voldoende zijn, om ons te waarborgen tegen vervaisching en bedrog 

en tegen het gebruik van melk, afkomstig van zieke dieren. Men ver- 

wachte van die keuring niet zóóveel zekerheid, als van een uitvoerig 

onderzoek. Men zij tevreden, wanneer de methode ons een, zij het 

ook nog oppervlakkig, oordeel over de hoedanigheid der melk geeft, 

en zij ons zulk eene kunstmatige wijziging van de melk, die werkelijk 

invloed op de voedingswaarde zou kunnen hebben, duidelijk verraadt. 

Het is vooral bij de voeding van zuigelingen met koemelk, bij het 

bereiden van zuivelproducten en ook bij het aanfokken van melkvee, 

dat het kennen eener eenvoudige keuringsmethode goede diensten kan 

bewijzen. Zullen de groote verwachtingen, die men van het aanfok- 

ken van melkvee in ons land, en van het verzenden van melk naar 

Engeland koestert, niet beschaamd worden, dan zal het wenschelijk 

zijn, dat de veehouders in staat zijn, een oordeel over de kwaliteit 

der melk te vellen. Zooals men weet, zijn die verwachtingen opgewekt 

Kr Bt Baene 
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door de bekroningen van melkvee en zuivelprodukten uit Nederland 

op de laatste tentoonstellingen, zoowel te Londen als te Gent. 

Onder de vele bekende methoden, om melk te keuren, is er eene, 

die ons aanbevolen wordt door mannen, die sedert jaren met het toe- 

zicht op de melk belast zijn, namelijk corrPrrsRÖDER ! te Bazel en Dr. 

CHR. MÜLLER te Bern *. De bedoelde methode wordt door den eerstge- 

noemden zelfs nauwkeurig genoeg geacht, om een gerechtelijke beoor- 

deeling mogelijk te maken. B. scHurze en KRÄMER ®, die zich op uit- 

voerige wijze met het vergelijkend onderzoek der verschillende methoden 

bezig hielden, verklaren, dat de bedoelde methode een bruikbaar mid- 

del is tot het keuren van marktmelk, waar deze tot voeding of voor 

de zuivelbereiding moet dienen. Doch zij achten haar niet geschikt tot 

het beoordeelen van melk van ééne koe. 

Ook Dr. 5. KorNre * heeft in zijn werk, dat in het Zijdschrift van 

FRESENIUS * krachtig aanbevolen wordt, deze methode overgenomen. 

De aanbeveling, haar door die mannen geschonken, deed mij be- 

sluiten, deze methode toe te passen op marktmelk, die tot voeding 

moest dienen, en haar door uitvoeriger proefneming zoo veel mogelijk te 

controleeren, om hare waarde te leeren kennen. In het volgende vinát 

men een overzicht der proeven, die ik volgens deze methode deed, en 

een korte opgaaf der verkregene resultaten. 

Zien wij eerst, hoe men de methode moet toepassen. 

Van de versche melk, die men door herhaald overgieten voldoende 

gemengd heeft, wordt de temperatuur en met den lactodensimeter van 

QUEVENNE, verbeterd door cur. MürLER, het soortelijk gewicht bepaald. 

Vervolgens vult men den cremometer of roommeter van CHRVALLIER 

(fg. 1 volg. blz.) tot aan het nulpunt der verdeeling met versche melk, 

en eindelijk wordt de overblijvende melk in een vat op een koele 

plaats weggezet om af te roomen. Na verloop van 24 uren bepaalt 

men de temperatuur en het soortelijk gewicht der afgeroomde melk 

Dr. F. L. SONNENSCHEIN, Handboek der gerechtelijke scheikunde. 

Anleitung zur Prüfung der Kuhmilch. 

Schweiz-Landw. Zeitschr. 1874. S. 399 u. 447. 1875, S. 145 u. 209. 

Dr. 7. KoenNie. Die menschlichen Nakrungs- und Genussmittel. Berlin 1880. 

Zeitschr. für Anal. Chem. 19ter Jahrg. 1 Heft. 1880. ed 
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en neemt tevens waar, hoeveel room in den eremometer afgescheiden 
is. Tedere keuring vereischt ongeveer een halven liter melk. 

Bet De cremometer, hiernevens afgebeeld, leert ons 

dus de hoeveelheid room kennen, die zich in 24 

) uren afgezet heeft. 

| Merken wij dadelijk op, dat er verscheidene be- 

Sl isoeez zwaren tegen het gebruik van dit werktuigje bij 

het keuren van marktmelk zijn ingebracht. 

Zoo wijst Dr. skaLweir in Hannover op het feit, 

dat melksoorten, die in vetgehalte weinig verschil- 

den, zeer uiteenloopende cijfers gaven voor het 

Wisdeert. 

ievarnkt 
| 95de. roomgehalte, dat met den cremometer bepaald werd. 

Vreemd is dit verschijnsel niet, want room is 

wel rijk aan vet, maar bestaat niet uitsluitend uit 

vet; waar dus bij melksoorten met gelijk vetge- 

halte, de overige in den room voorkomende be- 

standdeelen verschillen, moet het roomgehalte voor beide soorten van 

melk ongelijk zijn. 

Zeer vele verschillende omstandigheden hebben invloed op de afschei- 

ding van den room, en daarom meende ik de hoeveelheid room, bij 

verschillende monsters onder volkomen gelijke uitwendige omstandig- 

heden afgezet, wel als een der factoren bij de beoordeeling te mogen 

gebruiken, doch niet te moeten beschouwen als een maat voor de hoe- 

veelheid vet, die in de melk voorhanden is. 

Ook Dr. FRITZ BELSNER wijst in zijn werkje getiteld: Die Praxis der 

Nahrungsmittel-Chemiker, Leipzig 1880, op de fouten, die aan het ge- 

bruik van den cremometer verbonden zijn. De grootte en wijdte van 

het instrument, de grootte der vetbolletjes en de temperatuur der om- 

geving hebben invloed op de roomafscheiding. Gedurende 24 uren moet 

de melk ín den cremometer staan en zet dan zelfs, wanneer de melk 

een lang transport in groote vaten ondergaan heeft, haar room niet 

volledig af, terwijl er in dien langen tijd, tot afscheiding noodig, ge- 

vaar voor het zuur worden der melk bestaat. 

Ik heb verschillende cremometers gebruikt en deze, met dezelfde 

melk gevuld, onder verschillende omstandigheden telkens vier-en-twin= 

tig uren laten staan. De ondervinding leerde mij, dat twee roomme- 

ters van nagenoeg dezelfde afmetingen, onder gelijke omstandigheden 

voor hetzelfde monster melk gelijke hoeveelheden room gaven. Do tem- 
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peratuur der omgeving echter had gewichtigen invloed op de hoeveel- 
heid der afgescheiden room; deze was het grootst als de warmtegraad 
der omgeving gelijkmatig en laag was. Werd de eene eremometer in de 

warme kamer, de andere in een koelen kelder geplaatst, dan beliep 

het verschil in roomgehalte voor hetzelfde monster melk verscheidene , 

soms zelfs 8 procenten. 

Men zal goed doen den cremometer, met de te onderzoeken melk 

gevuld, in een koelen, stofvrijen kelder te plaatsen, waar de tempe- 

ratuur gedurende 24 uren slechts zeer geringe veranderingen ondergaat. 

Om het zuur worden te voorkomen, werd de eremometer in een vat 

met water gezet, zoodat het omringende water tot ongeveer de zes- 

tiende streep der verdeeling van den roommeter stond. Onder die om- 

standigheden kan het cijfer door dit instrument aangegeven een der 

gegevens worden, die bij de beoordeeling der melk noodig zijn, maar 

nimmer mag dat cijfer alleen den grond tot afkeuren uitmaken. 

Eene eenvoudige verhouding tusschen de hoeveelheid room in den 

eremometer afgescheiden en de hoeveelheid vet langs physischen of 

scheikundigen weg bepaald, heb ik niet kunnen vinden. Mij is bij overi- 

gens goede melk geen geval voorgekomen, waarbij het vetgehalte lager 

dan 2 pCt. en het roomgehalte tevens hooger dan 10 pCt was. 

Men neemt aan, dat goede melk 10—14 pOt. room moet geven; 

half afgeroomde melk levert 6—8 pt. 

Evenals voor de overige cijfers, die den grondslag der beoordeeling 

moeten uitmaken, zal de ervaring nog moeten leeren, welke getallen 

voor de hoeveelheid room in waarlijk goede melk voor de verschil- 

lende streken van ons land en voor verschillende jaargetijden vastgesteld 

kunuen worden. 

De monsters melk en de hiermede gemaakte mengsels, die ik aan 

de keuring onderwierp, deden mij besluiten, 10 procenten als minimum 

voor het roomgehalte aan te nemen. 

Gaan wij thans over tot het bepalen van het soort.gewicht der 

versche en dat der afgeroomde melk. Daar het soort.-gewicht door 

verandering van den warmtegraad aanmerkelijk gewijzigd wordt, moet 

telkens de temperatuur der melk bepaald worden, vóórdat men den 

lactodensimeter gebruikt. Is nu de warmtegraad en het soort.-gewicht 

bekend, dan kan men in daartoe ingerichte tabellen vinden, welk 

soort.-gewicht de melk bij 15° C. hebben zal. Deze tabellen zijn o.a, 

opgenomen in het reeds genoemde werk van Dr. J. KOENIG en ook in 
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dat van Dr. eraNer. ' De lactodensimeter van QUEVENN», verbeterd door 
MÜLLER, dien wij thans gebruiken, is, zooals wij uit nevensgaande teeke- 

Fig. 2. ning zien, een soort van areometer, die het soort.-gewicht 

van 1.015—1.042 aangeeft. Aan den steel vinden wij eene 

schaal met zwarte cijfers; deze zijn de honderdste en dui- 

zendste deelen in het getal, dat het soort.-gewicht zal aan- 

wijzen. Staat het oppervlak der melk (niet de bovenrand 

van den meniscus) bij 29, dan is het soort.-gewicht 1.029, 

als de temperatuur der melk 15° C. bedraagt. 
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Aan beide zijden der verdeeling op den steel vinden wij 

al, el eene schaal, die ons moet leeren, dat en met hoeveel water 

de versche en de afgeroomde melk vermengd is. Daar het 

soort.-gewicht der afgeroomde melk hooger ligt, de lacto- 

densimeter in zulke melk dus minder diep inzinkt, is de 

schaal voor de hoeveelheid water in afgeroomde melk lager 

geplaatst, dan de schaal voor de hoeveelheid water in ver- 

sche melk. 

Het is echter duidelijk, dat toevoeging eener zelfde hoe- 

veelheid water bij melksoorten van verschillend soort.-ge- 

wicht, dat gewicht niet altijd zal doen dalen tot het punt op den 

lactodensimeter voor die hoeveelheid water aangegeven. 

Van de drie lactodensimeters, die ik in de gelegenheid was te ver- 

gelijken, gaven er twee cijfers die onderling gelijk waren en goed over- 

eenkwamen met dat getal, dat met behulp van den Picnometer. voor 

het soortelijk gewicht gevonden was; de derde gaf door verkeerde 

plaatsing van de schaal steeds getallen, die 0,002 lager waren dan die 

der beide andere lactodensimeters. | / 

Controleeren van den lactodensimeter is dus niet overbodig. 

Het soort.-gewicht van zuivere marktmelk bedraagt volgens cHr. 

MürLpR bij 15° C. 1,031698 en wijkt af tusschen de getallen 1,029 —1,033. 
Andere onderzoekers geven cijfers aan, die minder of meer van deze 

yrouopunrorab REE 

\ Door steeds de temperatuur der melk door afkoeling of verwarming tot 15° C, te 

brengen, wordt natuurlijk het gebruik dier tabellen bij de bepaling van het soortelijk 

gewicht overbodig. 
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verschillen, * doch uit de door mij gemaakte mengsels meen ik te 

mogen afleiden, dat 1,029 het laagste soortelijk de is, dat goede 

melk in deze de bezit. 

Daar men ook het soortelijk gewicht der afgeroomde melk kennen 

moet, wordt een niet te kleine hoeveelheid melk in een daartoe ge- 

schikt vat in een emmer met koud water op een koele, stofvrije 

plaats gedurende vier en twintig uren weggezet om af te roomen. 

Hiertoe kan een scheitrechter of eenig ander vat, dat in alle deelen 

gemakkelijk schoon te maken is, bijv. het hiernevens afgebeelde, 

Fig. 3. dienst doen. Meu kan dan de afgeroomde melk ge- 

Mm makkelijk van den room scheiden, en bepaalt nu 

met den lactodensimeter het soortelijk gewicht, na 

op nieuw de temperatuur waargenomen te hebben. 

Ook voor het soortelijk gewicht van zuivere afge- 

roomde melk vindt men vrij uiteenloopende cijfers 

aangegeven; volgens MÜLLER verschilt het tusschen 

1,0325—1,037. | 

In enkele govallen vond ik na toevoeging van be- 

paalde hoeveelheden water, tot zelfs 10 pCt., of van 

afgeroomde melk zelfs 25 pCt., of ook wel door 

vermenging van versche melk met afgeroomde melk 

en met water, dat het soortelijk gewicht van het 

mengsel , zoowel als dat der van het mengsel afgeroomde 

melk binnen de grenzen lag, die voor zuivere onvervalschte melk 

worden aangegeven. 

De bepaling der soortelijke gewichten alleen geeft ons dus geen 

waarborg tegen bedrog. 

Het roomgehalte dier mengsels lag enkele malen bij 10 pCt., doch 

in de meeste gevallen was het lager. 

De gevallen, dat de soortelijke gewichten en het roomgechalte ons 

in twijfel lieten, kwamen alleen voor bij mengsels bereid met melk, 

die tot de goede soorten te brengen was. 

Het aantal gevallen, waarin twijfel overblijft, of men met zeer 

arme, of met vervalschte melk te doen heeft, vermindert echter aan- 

1 Zoo vind% men in het “Chemisch Onderzoek” van Dr. HERMAN HAGER 1,026— 

1,038; bij WANKLIJN 1,029—1,033; in het Woordenboek van VAN TRICHT 1,029 — 

1,0325; bij ELSNER 1,028—1,034, 
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merkelijk, wanneer men het verschil tusschen het soortelijk gewicht der 

versche en dat der afgeroomde melk bij de gegevens voor de beoor- 

deeling opneemt. 

Door de afscheiding van den room, die zeer rijk aau het lichtere 

vet is, wordt het soortelijk gewicht der melk hooger. Hen groot ver- 

schil tusschen beide soortelijke gewichten is dus een bewijs, dat de 

melk rijk aan vet is en zal met een goed roomgehalte gepaard moeten 

gaan. Het verschil tusschen de soortelijke gewichten zal minstens 20 

moeten bedragen. 

Toch blijft ook dan de mogelijkheid over, zooals de ondervinding 

mij leerde, dat melk met water, of met afgeroomde melk, of met 

beiden vermengd kan worden, zonder dat onze wijze van keuren dit 

met zekerheid verraadt. Maar tot heden bleek mij dat alleen mogelijk 

te zijn bĳ oorspronkelijk zeer goede melk. 

Bedenken wij verder, dat hij, die op oneerlijk verkregen winsten 

aast, in den regel niet vooraf zal weten, hoeveel de te verknoeien melk 

verdragen kan, zonder dat hij de bij het onderzoek gestelde grenzen 

overschrijdt; al zeer spoedig zal hij zijn praktijken op oorspronkelijk 

minder goede melk toepassen, en dan als knoeier en bedrieger aan- 

gewezen worden. 

Wij hebben thans tot beoordeeling der melk vier cijfers verkregen, 

en wel het soortelijk gewicht der versche en dat der afgeroomde melk, 

het verschil tusschen deze beïde soortelijke gewichten en de hoeveel- 

heid room in 24 uren afgescheiden. 

Volgens de opgaaf van DR. J. KOENIG kan melk goedgekeurd worden, 

wanneer het soortelijk gewicht der versche melk 1,029—1,083, dat 

der afgeroomde melk 1,0825-—1,087, het verschil minstens 20, en 

de hoeveelheid room minstens 10 pCt. bedraagt. 

Merken wij verder het volgende op. 

Een laag soortelijk gewicht der versche melk gepaard met een groot 

verschil en hoog roomgehalte wijst op de deugdelijkheid van de melk. 

Een laag soortelijk gewicht der versche melk met een klein verschil 

wijst op toevoeging van water, de hoeveelheid room zal dan niet 

gunstig en bijna altijd fe laag zijn, evenals het soortelijk gewicht der 

afgeroomde melk. 

Een hoog soortelijk gewicht der versche melk kan bij onvervalschte 

voorkomen, maar steeds gepaard met een groot verschil en gun- 

stig roomgehalte; waar echter het verschil gering en het room- 
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gehalte ongunstig is, heeft men recht te vermoeden, dat er room is 

weggenomen, of afgeroomde melk is toegevoegd. 

Wanneer water en afgeroomde melk bij een zelfde monster melk 

gevoegd worden, kan het voorkomen, dat het soortelijk gewicht van 

het mengsel binnen de aangenomen grenzen blijft, maar de hoeveel- 

heid room, die afgescheiden is, zal dan gering zijn en dus evenzeer 

het soortelijk gewicht der afgeroomde melk en het verschil. In dit 

geval liggen dus drie cijfers bij de laagste der door ons aangenomen 

getallen , zoo niet lager. 

Volgens de opgaaf van KOENIG kan men de vier volgende gevallen 

onderscheiden : | 

1° Een verschil tusschen 20—385 en 10—14 pCt. room, d. i. goede melk. 

gou, ĳ A j en minder dan 10 pCt. room. Half afgeroomde 

melk is toegevoegd, 

347 5 5 15—20. Room minder dan 6 pCt. Geheel afgeroomde melk is 

toegevoegd . 

La vit » „ __ minder dan 10. Water en afgeroomde melk zijn toegevoegd. 

Het zal niemand bevreemden, dat er bij het keuren van 108 mon- 

sters melk, verscheidene voorbeelden zijn aan te wijzen, die tot geen 

dezer vier klassen te brengen zijn. Zoo vond ik o. a. bij 20 monsters 

het roomgehalte hooger dan 14 pCt., slechts bij een van deze nood- 

zaakten andere gegevens tot het afkeuren der melk. 

GoPPELSRÖDER vermeldt, dat van 83 gevallen, bij de melk van ééne 

zelfde koe, die steeds in zijne tegenwoordigheid gemolken werd, 12 

pCt. meer dan 14 volumen-procenten room gaven. Ik was dus geluk- 

kiger in dat opzicht en vond 18,5 pCt. der monsters zeer rijk aan 

room, en zij waren nog wel mengsels van melk van verschillende 

runderen. 

Van de andere monsters, die niet tot een dezer vier klassen te brengen 

zijn, waren er geen, die niet om de een of andere reden met goed 

recht moesten afgekeurd worden. 

Overzien wij de hierboven beschrevene methode, dan valt het niet 

te ontkennen, dat er bedenkingen tegen haar in te brengen zijn. 

Zij leert ons noch de hoeveelheden van het vet en van het water kennen, 

die de melk bevat, noch de hoeveelheden water of afgeroomde melk 

die toegevoegd zijn, en al hechtte men ook bij het keuren minder 

gewicht aan de kennis dier toegevoegde hoeveelheden, dan is het toch 

wenschelijk ten minste van één der bestanddeelen der melk de hoe- 
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veelheid te leeren kennen, in ieder geval meer gegevens tot de be- 

oordeeling te verkrijgen, dan bovenstaande methode ons verschaft. 

Tot deze meening ben ik gekomen door het onderzoek van de melk 

en van de mengsels, die ik zelf bereid heb. De grenzen van nauwkeu- 

righeid der methode waren m. ji. niet eng genoeg. De opgaaf der 

verkregen cijfers zoude dat duidelijk aantoonen, doch om den omvang 

van dit opstel niet te groot te maken, laten wij die achterwege. 

Ieder trouwens kan de waarheid mijner bewering aan proefneming 

toetsen. | 

Zeer wenschelijk acht ik het, het aantal gegevens bij de keuring 

en voor de beoordeeling uit te breiden. Gaat men nu na, welke ge- 

gevens hierbij van beteekenis kunnen zijn, dan komt de hoeveelheid 

van het water, van de vaste bestanddeelen en van het vet, in de 

melk aanwezig, het eerst in aanmerking. 

Kunnen deze gegevens ook zonder zuiver scheikundige middelen ver- 

kregen worden? Zoolang er geen genoegzame hulp bij het keuren is, 

zoude zulk eene methode, vooral ook voor den veehouder zelven, van 

groote beteekenis zijn. 

Wat de hoeveelheid water en vaste bestanddeelen, in de melk voor- 

handen, aangaat, is mij geen methode bekend, die langs zuiver physi- 

schen weg cijfers geeft, die te vertrouwen zijn. 

Voor de bepaling van het vetgehalte wordt ons echter in het asian 

van prof. FESER een middel aangeboden, dat met eenige oplettendheid 

door iedereen gebruikt kan worden. 

Maar bovendien moet bij ieder onderzoek, bij iedere keuring van 

melk gelet worden op het voorkomen van bestanddeelen, die gebeel 

vreemd zijn aan goede, onvervalschte melk van gezonde runderen, Hiertoe 

kan het mikroskoop uitmuntende diensten bewijzen. Gebruikt men nu 

deze twee werktuigen, n. l. het lactoscoop van FRESER en het mikros- 

koop, nevens de methode, die wij hierboven aangegeven hebben, 

dan wordt de kans, dat wij vervalschte melk, of melk, die voor het 

gebruik ongeschikt is, goedkeuren, uiterst gering; de gevallen, waarin 

eenige twijfel overblijft, worden zeer zeldzaam, ons oordeel over de hoe- 

danigheid der melk wordt juister en nauwkeuriger. 

Een en ander meen ik te mogen afleiden uit de cijfers, door mij 

volgens de aldus gewijzigde methode van GOPPELSRÖDER verkregen bij 

het onderzoek van 108 monsters versche melk en van vele mengsels, 

die ik met deze bereid heb. 
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Het gebruik van het mikroskoop acht ik bij iedere keuring van 

melk zeer gewenscht. In de meeste gevallen kan men hierbij met een 

zeer matige vergrooting volstaan; bijzonder kostbare microscopen zijn 

hierbij niet noodig, wanneer men zich tevreden stelt met de kennis, 

dat de melk al of niet overeenstemt met hetgeen goede melk ons bij 

matige vergrooting doet zien. 

Wenscht men met zekerheid vast te stellen, welke inmengselen de 

melk bevat, welke vreemde bestanddeelen voorhanden zijn, dan moet 

een beter mikroskoop aangewend worden en de onderzoeker met het 

gebruik van dit werktuig voor wetenschappelijk onderzoek ver- 

trouwd zijn. 

Hieronder (fig. 4) zien wij een druppel goede en een druppel afge- 

roomde melk, zooals deze onder een dun glazen dekplaatje zich onder 

het mikroskoop aan ons voordoen. 

Fig. 4. 

Goede melk. Afgeroomde melk. 

In zuivere melk vindt men bij het mikroskopisch onderzoek niets 

dan ronde vetbolletjes, wier aantal en grootte aanmerkelijk verschillen 

kunnen. Reeds het aantal dezer verraadt ons den minderen of meer- 

deren rijkdom van de melk aan vet. Ook in afgeroomde en in met 

water vermengde melk is hun aantal gering. 

Vetbolletjes, die niet rond zijn, mogen evenmin voorhanden zijn, 

als dicht opeengehoopte, donkerder gekleurde en kleinere etterbolletjes ; 

zoo moet ook gelet worden op het aanwezig zijn van epitheliumcellen, 

kristallen, meelkorrels en andere organismen; al deze vormen, die ten 

eenenmale vreemd aan goede melk zijn, kunnen door het mikroskoop 

herkend worden. (Zie fig. 5 volg. blz.) 

Het is hier tevens de plaats met een enkel woord te gewagen van 

het uiterlijk aanzien der melk. 
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De consistentie, de doorschijnendheid en ook de kleur der versche 

en der afgeroomde melk moeten waargenomen worden. 

Dikwijls merkte ik op, dat, al voldeed 

de versche melk uiterlijk goed, de kleur 

en groote doorschiĳjnendheid der afge- 

roomde melk opvallend verschilden van 

diegene, die bij waarlijk goede melk waar- 

genomen worden. Soms was de afgeroomde 

zóó dun, dat men bij de bepaling der 

temperatuur den juisten stand van het 

kwik kon aflezen , ziende door de aanhan- 

gende melk. De afgeroomde melk was 

m. Melkbolletjes. dan meestal geel gekleurd. 

b. Bloedlichaampjes. Noch de melk zelve, * noch de room, 

e. Etterbollen in groepen. mag draderig oe slijmerig zijn Aen 

„ Epitheli llen. : H di EES min mag zij te snel zuur worden. 

Van de 108 monsters melk, die ik onderzocht, zijn er vijf tijdens 

de proef zuur geworden, zonder dat een bijzonder hooge warmtegraad 

of onweder daartoe aanleiding kunnen gegeven hebben. | 

Gaat de melk te spoedig in bederf over, dan is zij afkomstig van 

koeien, die óf te weinig, óf bedorven voedsel ontvingen: ook wanneer 

de stallen en gereedschappen niet zindelijk genoeg gehouden worden, 

kan dit verschijnsel optreden. 

Wat de kleur betreft, wijzen wij op enkele roode strepen, een gevolg 

van het barsten van kleine bloedvaatjes in den uier, en bovendien op 

de gelijkmatige verdeeling van bloed in de melk, die veroorzaakt wordt 

door ontsteking en heftigen bloedaandrang in den uier. Natuurlijk is 

dit laatste verschijnsel een reden om de melk af te keuren. 

Gele en blauwe kleurstoffen kunnen in de melk voorkomen door 

het voeden met kleurende gewassen, en ook door de ontleding van de 

stikstof houdende bestanddeelen der melk, gepaard gaande met de ont- 

wikkeling van lagere fungi en Vibrionen. Is dit laatste de oorzaak der 

kleur, dan is nauwgezet reinigen en ontsmetten van den stal en van 

alle gereedschappen dringend noodig. * 

1 Volgens ALEX. MüLLER kan de melk o.a. draderig worden, wanneer koeien een zekere hoe- 

veelheid van de op veengrond of in heipannen voorkomende plant Pingwicula vulgaris eten. 

2 Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar de genoemde werken van Dr, 7. KOENIG, 

van SONNENSCHEIN, HAGER en anderen, 
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Dat sommige gewassen, die door de koeien gegeten worden, een 

eigenaardigen smaak aan de melk geven, is genoeg bekend. 

Door goede melk wordt de lakmoeskleurstof slechts zwak veranderd , 

zij wordt noch sterk blauw, noch duidelijk rood. Bij de monsters, die 

ik onderzocht is wel dikwijls de roode, nimmer de blauwe verkleuring 

van het lakmoes waargenomen. 

Het mikroskopisch onderzoek der bedoelde monsters melk, deed 

alleen een aanzienlijk verschil in grootte en hoeveelheid der vetbolletjes 

kennen. Etterbolletjes en epitheliumcellen nam ik alleen waar in de 

melk van dieren, die lijdende waren aan tongblaar of aan klauwzeer, 

gevallen, waarop hieronder nader gewezen wordt. 

Andere verontreinigingen en vreemde inmengselen heb ik noch met 

het mikroskoop, noch met de bekende scheikundige middelen gevonden. 

Uit een en ander blijkt, dat er waarlijk vrij wat oorzaken zijn, die 

aanleiding geven, dat de melk, ook zonder opzettelijke vervalsching, 

onbruikbaar wordt, en wij mogen het niet verzwijgen, dat de veehouder , 

hoe gesteld hij ook op hooge winsten moge zijn, zich zelven niet zelden 

door onkunde en verkeerd begrepen eigenbelang aanzienlijke schade be- 

rokkent. Om een voorbeeld te noemen: de verkeerde gewoonte om 

avondmelk met versche morgenmelk te vermengen geeft aanleiding tot 

het snel zuurworden en het schiften bij het koken. Vandaar dikwijls 

klachten over vervalsching, terwijl de melkverkooper ernstig beweert, 

zuivere melk geleverd te hebben. 

De verbruiker echter, wantrouwend geworden, kiest een anderen 

leverancier. 

Ook gaat velen de goede gezondheidstoestand van het vee nog 

veel te weinig ter harte. 

De geheele inrichting der stallen, de luchtverversching, het zinde- 

lijk houden van de dieren, van den stal en van alle gereedschappen, 

ook de kwaliteit van het voeder, de afvoer en het verzamelen van de 

uitwerpselen der runderen, laten niet zelden veel te wenschen over. En toch 

is het begrijpelijk, dat dit alles invloed heeft op de hoeveelheid en op 

de hoedanigheid der melk, en dat vele dier oorzaken, die thans maar al 

te vaak over het hoofd gezien worden, bevorderlijk kunner zijn aan 

het ontstaan en de verspreiding van ziekten, als typhus, longziekte, 

enz., waardoor de veestapel reeds zulke groote verliezen geleden heeft. 
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Zooals hierboven opgemerkt is, gebruikte ik bij het keuren ook 

het lactoscoop van FESER, ten einde het vetgehalte te leeren ken- 

nen, en op eenvoudige wijze behalve de vier reeds genoemde, nog 

een vijfde gegeven voor de beoordeeling te verkrijgen en daardoor aan 

te vullen, wat ons bij het gebruiken van den cremometer niet genoeg- 

zaam geleerd wordt omtrent de hoeveelheid vet in de onderzochte melk. 

De toepassing van het lactoscoop van reseR berust op het feit, dat 

men melk met meer water moet vermengen, om haar een bepaalden 

graad van doorzichtigheid te geven, naarmate zij meer vet bevat. 

Daar een hoog vetgehalte nog geen voldoend bewijs is, dat de melk 

werkelijk onvervalscht en van gezonde dieren afkomstig is, mag men 

zich bij de beoordeeling nooit op de hoeveelheid vet alleen beroepen. 

Volgens het voorschrift van resER wordt kij een afgemetene hoeveel- 

heid melk onder herhaald schudden zóólang water gevoegd, totdat de 

zwarte streepjes, die aangebracht zijn op een wit-porceleinen staafje 

in den voet van het instrument, even zichtbaar worden. 

Ik vond het zeer moeilijk , het oogenblik , waarbij 

de streepjes even zichtbaar worden, met eenige nauw- 

keurigheid te bepalen. 

Deed ik vele waarnemingen achtereen, dan ver- 

kreeg ik vrij uiteenloopende cijfers voor het vetge- 

halte en koos daarom eene andere grens. Ik voegde 

namelijk zóó lang water toe, totdat ik even zien 

kon, dat er zwarte streepjes op een wit staafje waren 

aangebracht; is nu tevens het werktuig in het volle 

daglicht geplaatst en is de hemel niet te zwaar be- 

wolkt, dan verkrijgt men onder deze omstandighe- 

den cijfers, die niet alleen óÓnderling, maar ook 

met het vetgehalte volgens de scheikundige metho- 

den bepaald, genoegzaam overeenstemmen. Het cijfer, 

door het lactoscoop verkregen, was altijd iets hooger, 

meestal bedroeg dit verschil %,—!/, pCt., enkele 

malen was het grooter en steeg tot 0,6 pCt. 

Bij de mengsels van versche melk met water 

en met afgeroomde melk, of met beide stoffen te 

gelijk, daalde het vetgehalte vrij regelmatig met 

de hoeveelheden der bijgemengde stoffen; de invloed dezer op het 

vetgehalte door het laetoscoop aangegeven, was echter niet zóó groot 

Fig, 6. 
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als ik verwacht had. Dat men thans laetoscopen in den handel brengt, 

waarvan het onderste gedeelte kan losgemaakt worden, om het beter 

te reinigen, is zeer zeker als een goede verbetering te beschouwen. 

Om zekerheid te verkrijgen, dat men de zuiver physische methode 

vertrouwen mag, en om tevens de grenzen van nauwkeurigheid dezer 

methode eenigermate enger en met grootere zekerheid vast te stellen, 

moesten de cijfers, bij deze methode gevonden, door scheikundige 

proefneming gecontroleerd worden. 

Om hiertoe de volledige scheikundige analyse toe te passen, werd 

meer tijd vereischt, dan mij, tusschen andere bezigheden in, voor eigen 

arbeid ten dienste staat. Zoo was ik dan genoodzaakt, ook hierbij een 

eenvoudige methode te kiezen, en mij met de bepaling van enkele be- 

standdeelen der melk tevreden te stellen. Ik koos daartoe de bepa- 

ling van de hoeveelheid water en van het vet, terwijl tevens werd 

nagegaan hoeveel vaste bestanddeelen na verdampen van het water, 

het drogen der rest en het verwijderen van het vet, * door herhaald 

uittrekken met aether, achterblijven. 

Wij zullen deze methode hier niet verder bespreken; alleen merken 

wij op, dat het gebruik der HOFFMEISTERSCHE schaaltjes, voor deze be- 

palingen aanbevolen, zeer gemakkelijk aanleiding gaf tot het misluk- 

ken der proef. 

Eerst toen ik reeds verscheidene keuringen volbracht had, leerde 

ik de methode kennen, die door r. CLAUNITZER en Prof. A. MAYER ter 

bepaling van het vetgehalte gegeven is. ° 

Zij drogen daartoe 0,5 eM? melk gedurende drie uren in een droog- 

kastje bij 110° C. Hierdoor vindt men het gehalte vaste bestanddeelen 

t en past ter berekening van de hoeveelheid vet z de volgende formule toe : 

S—1 

0,00475 

waarin s het soort.-gewicht der versche melk is, 

Deze methode heb ík o. a. toegepast op eenige monsters melk , waar- 

x=tX 0,789 — 

1Steeds was het botervet, dat na het verdampen van den aether achtergebleven en 

afzonderlijk verkregen was, zuiver geel, en bezat het den echten botergeur. 

2 BIEDERMANN's C. Bl. q. 351, of Chemiker Zeitung Jahrg. IV. 1880. 
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van te gelijkertijd de hoeveelheid vet langs den gewonen weg door 

uittrekken met aether bepaald werd, en vond o. a: 

I II II 

Vet door aether uitgetrokken .... 3,43 pCt. 2,8 pCt. 2.5 pCt. 

„voleens.de formules nnen BAD vere Sd Oron 

Bij eenige weinige der andere vergelijkende proeven was het verschil in 

de getallen door beide methoden verkregen iets grooter; het grootste 

verschil bedroeg 0,6 pCt. In plaats van de melk door een pipet of 

buret af te meten, woog ik een hoeveelheid melk af, die zeer weinig 

van het gewicht van 0,5 cM* verschilde. Dit geschiedde, om eene 

mogelijke fout, ontstaan door het verschillend vullen of ledigen der 

meetinstrumenten, of door het aanhangen der melk te voorkomen. 

Vergelijk ik nu de cijfers voor het vetgehalte door het lactoscoop met 

degene, die volgens bovenstaande formule verkregen zijn, dan zijn de 

cijfers met het lactoscoop bepaald steeds iets gunstiger voor den melk- 

verkooper. Bij 18 monsters melk was het gemiddelde van het vetgehalte : 

volgens de formule ..... 2,43 procenten 

‚{ het lactoscoop . .. 2,62 he 

Enkele malen was het verschil vrij groot en bedroeg het zelfs 0,7 pCt. ; 

hetgeen waarschijnlijk aan een fout in de temperatuur bij het drogen 

is toe te schrijven. Nog grooter werd het verschil tusschen het vetge- 

halte, gevonden door middel van het lactoscoop en dat uit de formule 

berekend was, wanneer afgeroomde melk, water of beide stoffen bij 

de melk gedaan waren. Wanneer door afgeroomde melk het soort-ge- 

wicht der melk aanzienlijk rijst, wordt OOS Te te groot in verhou- 

ding tot het product, tx 0,789. Het verschil tusschen beide groothe- 

den, dus het gevonden vetgehalte, wordt alsdan te klein. Een te groot 

verschil tusschen de cijfers van het lactoscoop en diegene, die uit de 

formule volgen, brengt ons tot het vermoeden, dat de melk kunst- 

matig veranderd is. 

Toch zie ik voor mij in de voldoende Ek AE tusschen de 

cijfers voor het vetgehalte, verkregen door het uittrekken met aether, 

door de bovenstaande formule en door het lactoscoop, een bewijs, dat 

laatstgenoemd werktuig bruikbaar is, om bij het keuren van markt- 

melk de methode van GOPPELSRÖDER aan te vullen. Merken wij boven- 

dien op, dat het bepalen van het soort.-gewicht der versche melk, en 

van het vetgehalte met behulp van het lactoscoop ons reeds in staat 
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stelt een, zij het ook een zeer oppervlakkig oordeel over de melk te vellen , 

zoodat wij door deze beide gegevens reeds dadelijk tegen grof bedrog ge- 

waarborgd zijn. 

Wat de formule van CLAUNITZER en MAYER betreft, zal de ondervinding 

nog moeten leeren, of de getallen 0,789 en 0,00475 ook in andere stre- 

ken van ons land en ook voor zomermelk nauwkeurig genoeg zijn. 

Gaarne had ik den Zactobutyrometer van MARCHAND , verbeterd door sar- 

LERON, en ook het Wett-ertractionsapparat van FR. sOXHLET bij boven- 

staande proeven gebruikt, doch, ofschoon reeds sedert maanden be- 

steld, mocht ik die toestellen tot heden niet ontvangen. 

Nu wij weten, welke methode bij de keuring gevolgd is, rest ons 

nog een woord te spreken over de melk zelve en de resultaten van 

het onderzoek. 

De door mij onderzochte melk was afkomstig uit de gemeenten Kam- 

pen, Kamperveen, Oosterhout en IJsselmuiden. 

Wij moeten bij het beoordeelen der uitkomsten de monsters melk, 

die tusschen 15 Mei en 10 November 1880 onderzocht zijn, scheiden 

van degene, die na 10 November aan het onderzoek onderworpen wer- 

den, daar de runderen nà 10 November alle op stal waren. 

Ten tweede moet er onderscheid gemaakt worden tusschen de mon- 

sters, die ik van veehouders verkreeg, en degene die bij melkverkoo- 

pers, die geen vee houden, gekocht zijn. 

De vraag, welke eischen men aan goed te keuren marktmelk stel- 

len moet, is niet gemakkelijk te beantwoorden. Een groot aantal onder- 

zoekingen, in verschillende tijden des jaars volbracht, toegepast op melk, 

waarvan men met zekerheid weet, dat zij onvervalscht is, kan tot het 

vaststellen der eischen bijdragen. 

Ik gebruikte daartoe tot heden een veertigtal monsters melk, ge- 

kocht bij veehouders, die wisten, dat er toezicht op het gehalte der 

melk gehouden zou worden. 

Het onderzoek op deze melk en de daarmede gemaakte mengsels toe- 

gepast deed mij besluiten, bijna dezelfde grenzen te kiezen als door KOENIG 

in zijn handboek zijn vastgesteld, n.l. bij normale soortelijke gewich- 

ten der versche en der afgeroomde melk, reeds boven aangegeven , een 

24 
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roomgehalte van minstens 10,5, zoo ook 2,5 pCt. vet en minstens 

10,5 pCt. vaste bestanddeelen. 

De ondervinding toch leerde mij, dat alleen buitengewoon rijke koemell: 

vermengd kan worden met zóóveel water en zóóveel afgeroomde melk, 

dat daardoor de vermindering in voedingswaarde van eenige beteeke- 

nis kan zijn, zonder deze grenzen zóó ver te overschrijden, dat men 

bij de keuring nog in twijfel zoude zijn. 

Zelfs waar de melk dienen moet tot voeding van zuigelingen, zieken 

en herstellenden, zal deze vermindering in voedingswaarde geen noe- 

menswaardigen invloed hebben. Bovendien zal het zeer zelden kunnen 

voorkomen, dat men vervalschte melk goedkeurt, wanneer men de 

boven beschrevene methode toepast, daar men reeds op zijne hoede 

zal zijn, wanneer de vijf cijfers, die men bij de keuring verkrijgt, bij 

het minimum gelegen zijn. 

Wil men gewaarborgd zijn tegen bedrog, tevens wenscht men ze- 

kerheid te hebben, dat men niemand ten onrechte beschuldigt. Ook 

daarom achtte ik het wenschelijk, voorloopig althans, de eïschen aan 

goed te keuren melk niet te hoog te stellen. 

Een blik op de hieronder geplaatste cijfers doet ons zien, dat slechts 

50,9 pCt. der onderzochte melksoorten aan de matig gestelde voor- 

waarden voor goede melk konden voldoen. In de zomermaanden was 

het aantal dezer gering, nà 10 November was het grooter. Dit schijnt 

ons vreemd, vooral als men bedenkt, dat vele runderen den winter 

in nauwe stallen, gelegen in enge stegen in het meest bevolkte ge- 

deelte der gemeente Kampen doorbrengen. Een en ander toch kan geen 

gunstigen invloed op den gezondheidstoestand van het vee, en op de 

hoeveelheid en hoedanigheid der melk uitoefenen. Maar men bedenke, 

dat het resultaat van het melkonderzoek in vroegere jaren alhier in 

den zomer volbracht tot nog ongunstiger oordeel over de kwaliteit der 

melk leidde dan thans. Na de opening eener melkinrichting werd dit 

beter, en toen bij het einde van den zomer het resultaat van het on- 

derzoek openbaar gemaakt werd, nam het aantal goed te keuren mon- 

sters aanzienlijk toe. 

Uit de cijfers volgt bovendien, dat de veehouders het grootste aan 

tal goede monsters melk verkochten. De meeste monsters van slechte 

kwaliteit werden geleverd door melkverkoopers, die geen vee houden. 

Uit een en ander volgt, dat geregeld toezicht op de verkochte melk 

noodzakelijk is. 
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De methode van GOPPELSRÖDER, aangevuld door het mikroskopisch 

onderzoek en door de toepassing van het laetoskoop, stelt velen in 

staat dit toezicht uit te oefenen, en kan ook den veehouder goede 

diensten bewijzen. 

Bij het overzien der verkregene cijfers vinden wij het volgende: 

Gekocht bij verkoopers, die Gekocht bij veehouders, 

geen vee houden. 

vóór 10 Nov. |Na 10 Nov. Vóór 10 Nov. ie 10 Nov.| Totaal 

Aan de gestelde voor- | | 

waarden voldeden .. 1 25 3 20 55 

voldeden niet.....,. 26 15 9 10 58 

Zijn onderzocht... 33 | 40 | 5 | 30 108 

Vóór 10 November konden dus in het geheel slechts 10 van de 38 

monsters of 26,3 pOt., ná dien datum 45 van de 70 monsters of 

64,28 pCt. goedgekeurd worden. Van de 73 monsters bij verkoopers 

genomen waren 92 of 43,83 pCt. goed, terwijl bij de veehouders 23 van 

de 35 monsters of bijna 66 pCt. goedgekeurd konden worden. 

De gemiddelde cijfers voor de 55 goedgekeurde monsters morgen- 

melk ' waren: 

Vóór 10 Nov. Na 10 Nov. 

Soortelijk gewicht der versche melk ... 1,03173 1,03103 
Verschil tusschen de soortelijke gewichten. 28,31 28,76 

LEE ONE 12,04 pCt. 13,48 pCt. 

ENDE eee ate rep ORN Oee re ZAP ks MO u: 

vaste bestanddeelen... ........…. 11M , 11,08 „ 
NE VEN ev ES zjn 

De prijs der melk was 8 centen per liter. 

Ten slotte zij het mij vergund iets mede te deelen, omtrent een 

twintigtal monsters melk, afkomstig van runderen, die lijdende waren 

aan mond- en klauwzeer, of aan een dezer beide ziekten. 

De epidemie had een gunstig verloop, geen der aangetaste dieren 

is bezweken. 

1 Het aantal monsters avondmelk, tot heden onderzocht, is nog te gering, om bij 

de opgaaf van cijfers in aanmerking te komen, 
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Na vele goede woorden en tegen betaling van meer dan het dubbele 

van den gewonen prijs der melk, gelukte het mij een paar boeren te 

bewegen, mij dagelijks een halven liter melk van een door de ziekte 

aangetast rund af te staan. Zoo was ik in de gelegenheid de melk van 

drie verschillende koeien gedurende hare ziekte na te gaan. Zij werden 

gemolken in tegenwoordigheid van een volkomen vertrouwd persoon, 

die mij daarna de melk bracht. 

Bij den aanvang waren de cijfers bij het onderzoek verkregen nor- 

maal, het vet en roomgehalte zelfs zeer gunstig; naarmate echter de 

ziekte heviger werd, waren de cijfers meer afwijkend, vooral de onder- 

linge verhouding tusschen de getallen verschilden zeer veel van diegene, 

die men bij melk van gezonde runderen waarneemt. Zoo ging, b. v. een 

hoog soortelijk gewicht gepaard met een grooter roomgehalte , dan men 

bij goede melk vindt. Geen der monsters, die bij het meer uitvoerig 

onderzoek afgekeurd zouden worden, konden tot de goede soorten ge- 

rekend zijn, wanneer men bij de keuring alleen de methode van Gor- 

PELSRÖDER benevens het laetoscoop gebruikt had. 

Langzamerhand verdween de vreemde verhouding tusschen de ver- 

kregene cijfers, totdat de melk weder geheel voldeed aan de eischen 

aan goede marktmelk gesteld; tevens kwam dan het bericht, dat men 

geen melk meer zoude zenden, daar de veearts de ziekte geweken achtte. 

Opmerkelijk waren, ook reeds bij den aanvang der ziekte, de eigen- 

aardige sterk geel-groene tint, en de groote doorschijnendheid, die bij 

de afgeroomde melk werden waargenomen. 

De vetbolletjes waren klein en weinig talrijk, dikwijls herinnerde 

de versche melk onder het mikroskoop gezien aan de afbeelding, die 

wij hierboven voor afgeroomde melk gaven, mits men zich de vetbol- 

letjes kleiner denkt, dan zij daar voorgesteld zijn. 

Etterbolletjes en epitheliumcellen, die ook wel onder andere omstandig- 

heden in melk voorkomen, kon ik duidelijk waarnemen, maar met het- 

zelfde mikroskoop, bij dezelfde vergrooting en onder dezelfde verlichting, 

waarbij ik Infasoriën, Sporangiën en Bacteriën in water heb kunnen 

onderscheiden en veler bewegingen kon gadeslaan, gelukte het mij niet 

in één dezer monsters melk iets waar te nemen van die Vibrionen, Bac- 

teriën, enz. die volgens G. F. BROWN ! in de melk van koeien, die aan 

mondzeer en klauwzeer lijden, in groote hoeveelheid zouden voorkomen, 

| Milchzeitung, 1873. S. 1079, 
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De gunstige afloop der ziekte en het vrij snel herstellen der aange- 

taste runderen, doen mij vermoeden, dat het niet vinden dier levende 

organismen niet toe te schrijven is aan een fout bij de waarneming 

maar wel, dat de ziekte niet hevig genoeg geweest is, om het op- 

treden dier organismen in de melk te veroorzaken. 

Het doet mij leed, dat ik door andere bezigheden verhinderd was, 

eene volledige analyse op de melk der zieke runderen toe te passen, 

daar het kennen der hoeveelheden melksuiker, kaasstof, albumen en 

zouten hier van groote waarde kon geweest zijn. 

Thans heb ik slechts geleerd, dat bij het volgen der hierboven be- 

schrevene methode geen der monsters melk van dieren lijdende aan 

mond- en klauwzeer goedgekeurd zoude worden, zoodra de verschijnselen 

der ziekte eenigermate ernstig werden. Of de melk der dieren ook 

reeds vóór dat tijdperk besmettelijk kan zijn, mits zij op geenerlei 

wijze met het speeksel en het slijm der dieren in aanraking geweest 

is, weet ik niet. 

Zal de methode ons ook waarborgen tegen het gebruik van melk 

van dieren, die aan andere ziekten lijden ? 

Deze vraag moet nog door de ervaring beantwoord worden, voor- 

loopig kan men het slechts vermoeden. 

Ik geloof niet te overdrijven, als ik zeg, dat, wanneer het scheikundig 

onderzoek is buitengesloten, de hier besproken eenvoudige methode tot 

het keuren van marktmelk onze aandacht verdient. 

Bedenken wij ook, dat de uitvoerige scheikundige analyse eerst dan 

in alle gevallen volkomen zekerheid omtrent de vervalsching geeft, en 

bovendien de hoeveelheid van den room, die weggenomen, of van 

het water, dat bijgevoegd is, leert kennen, wanneer door een groot 

aantal uitvoerige analysen de minimum-cijfers gevonden zijn, die gel- 

den in een bepaalde streek en in de verschillende jaargetijden voor 

arme, doch onvervalschte melk. 

Kampen, 1881. 
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Een enkel woord nog over dezen merkwaardigen man, van engelsche 

zijde afkomstig, moge hier eene plaats vinden. Ik ontleen dat aan een 

met zorg bewerkt opstel van 6. WILSON, in leven hoogleeraar te Edin- 

burg, over den beroemden ROBERT BOYLE. ! 

Na te hebben vermeld hoe door orro voN GuericKe in 1654 de lucht- 

pomp was uitgevonden, en hoe BoyLE door ’t geen hij daaromtrent 

vernam, aangespoord was geworden om door zekeren GREATOREX, en 

later in 1658 of 1659, met beter succes door Hooke een dergelijk 

werktuig te laten vervaardigen, voorts hoe Boyrr in 1677 wederom 

met hulp van Hooke een betere luchtpomp samenstelde, bij welke on- 

der anderen de bol- of peervormige ontvanger van het eerste, zeer 

primitieve werktuig vervangen was door een klokvormigen, geplaatst 

op een iĳzeren plaat, gaat hij voort met te verhalen, hoe Boyir, na 

zeven jaren lang niets meer aan ‘“pneumatica’’ te hebben gedaan, in 

1676 weder daaraan begon te denken, en door een bezoek van den 

vernuftigen ‘en vindingrijken Franschman DENIS PAPIN er toe werd aan- 

gespoord om zijn onderzoek weer optevatten. ‘Deze PapiN bekleedt,” 

zegt WILSON, “eene hooge, maar lang miskende plaats onder de 

uitvinders van de stoommachine, en wij zullen thans zien dat hij 

ook recht keeft op een hooge, maar evenzeer over 't hoofd geziene 

plaats onder de uitvinders van de luchtpomp. Parin werd voor eenigen 

tijd adsistent van BoyLr, wiens minder goede gezondheid hem verhin- 

derde zelf vele proefnemingen te verrichten. Hene nieuwe reeks van on- 

derzoekingen werd aangevangen, des te gereeder, omdat PAPIN een door 

hem zelven vervaardigde “pneumatische pomp” had medegebracht, die 

ten aanzien van de uitwerking de beide werktuigen van BoyYLE achter 

zich liet.” 

Het jaar 1676, in hetwelk de proefnemingen van BOYLE en PAPIN 

\_ GEO. WILSON. Religio Chemici. Lond. and Cambr, 1862, p. 165—252. 
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met de luchtpomp van den laatsten werden begonnen , kan worden aan- 

gemerkt als het jaar van de invoering van die pomp in Engeland. Met 

de vroegere werktuigen van dien aard vergeleken, was hare grootste 

eigenaardigheid dat zij dubbel was. De monden van de pompbuizen 

waren naar boven gekeerd. Elke zuigerstang eindigde in een stijgbeu- 

gel, beide waren verbonden door een koord dat over een soort van katrol 

liep. De persoon die de pompen in beweging bracht, plaatste zijne voe- 

ten in de stijgbeugels, en, zich met de handen vasthoudende aan het 

bovengedeelte van het raam van den toestel, bewoog hij zijne voeten 

beurtelings op en neder. Bij Bovre’s beide machines moest niet alleen 

de zuiger op en neer worden bewogen, maar moest hij elken slag van 

dien zuiger, een kraan geopend en een stop ingestoken, of een kraan 

gesloten en een stop uitgetrokken worden. Bij die van PAPIN was dat 

niet noodig; een stelsel van kleppen in den zuiger en den cylinder 

voorzag in alles. Bij een enkelvoudige luchtpomp wordt het hoe langer 

hoe moeielijker den zuiger uit te halen tegen de drukking der buiten- 

lucht in, terwijl het indrukken van den zuiger daarentegen met zoo groote 

kracht geschiedt, dat men gevaar loopt den toestel te breken. Maar bij 

de dubbele pomp van PAPIN, bij welke de eene zuiger rijst terwijl de an. 

dere daalt, wordt de tegenstand, welke de lucht tegen het rijzen van 

den eenen zuiger uitoefent, opgewogen, althans bijna opgewogen, door 

de kracht waarmede de lucht den anderen zuiger naar beneden drukt, 

zoodat er om de pomp in werking te brengen veel minder krachtsin- 

spanning noodig is dan bij de enkele luchtpomp. Overigens liepen uit 

de cylinders buizen naar een gemeenschappelijk kanaal, dat, evenals 

bij BoyLm’s tweede machine, uitmondde op de plaat, waarop de ontvan- 

ger werd geplaatst. 

Het is te verwonderen, merkt wrrLsoN verder aan, dat de meeste 

latere uitvinders en schrijvers in Engeland de luchtpomp van PAPIN 

geheel over ’t hoofd hebben gezien. NarrNe (1777) noemt PAPIN's naam 

in *% voorbijgaan als verbeteraar van de luchtpomp, zonder meer. Hur- 

TON (1796) vermeldde de dubbele cylinders en zuigers van PAPIN's lucht- 

pomp, maar niet de stijgbeugels. Smaw (1738) in zijne verkorte editie 

van BOYLE, beschrijft de geheele machine, maar noemt niet eens den 

naam van PAPIN. En nog latere schrijvers zetten de uitvinding van de 

dubbele luchtpomp op rekening van BOYLE, of van HOOKE, of van HAUKS- 

BEE. Maar volgens de mededeelingen door Boyre zelven in het licht 

gegeven, in een geschrift, bevattende een vervolg op zijne proefnemin- 



378 NOG IETS BETREFFENDE DENIS PAPIN. 

gen omtrent de lucht, eerst door PaPIN in het fransch terneergeschreven, 

later door BoyLe in het latijn, nog later onder zijn toezicht in het en- 

gelsch vertaald, en overgedrukt in den Boyle van Brrcu (1772), blijkt 

dat die luchtpomp, die, zooals wirsoNn opmerkt, van de latere inrich- 

tingen minder verschilt, dan een stoommachine van warr van eene van 

NEWCOMEN, eene uitvinding van PAPIN en van niemand anders is. 

D. L. 

OOGENBLIKKELIJKE PHOTOGRAPHIE, 

Reeds vroeger hebben wij gevallen vermeld, waarin het gelukt is 

door middel van het gelatine-procedé zeer snel bewegende voorwerpen 

te photographeeren. 

Het engelsche tijdschrift Engineering deelt nu mede, dat het aan een 

photograaf van HENLEY ON THAMES, bij London, gelukt is de locomo- 

tief op de lijn van de Great Western te photographeeren op een oogen- 

blik dat deze met de geweldige snelheid van 96 kilometers in het uur 

voorbij vloog. De locomotief was in al hare bijzonderheden even duide- 

lijk afgebeeld als de stil staande voorwerpen. Dit geschiedde met een 

toestel, die veroorloofde de gevoelige plaat niet langer dan ‚4; seconde 

aan de inwerking van het licht bloot te stellen. HG. 



DE HUISDIEREN BĲ DE OUDEN. 

VRIJ GEVOLGD NAAR W. HOUGHTON, 

DOOR 

Dr. D. LUBACH. 

(Tweede Vervolg.) 

Varkens. Bij de Egyptenaren was het zwijn een onrein dier. “Zoo 

iemand”, zegt Hmroporvus, “ook maar in ’t voorbijgaan een zwijn aau- 

raakt, stort hij zich oogenblikkelijk met kleederen en al in de rivier. 

De zwijnenhoeders, ofschoon zelven Egyptenaren, mogen geen tempel 

binnenkomen, en niemand wil zijne dochter aan een zwijnenhoeder 

uithuwen of zelf met diens dochter trouwen” Hrroporus zegt echter 

ook, dat de Egyptenaren bij ééne gelegenheid varkensvleesch mochten 

eten en wel bij het eenmaal ’s jaars gevierde vollemaans-feest, ter 

eere van de Maan en pronysos, aan welke godheden alléén varkens 

mochten worden geofferd. 

Maar waarom hielden de Egyptenaren er dan gansche kudden van 

varkens op na? Volgens denzelfden neropotrvs ploegden de Egyptenaren 

na het afloopen van het Nijlwater de akkers niet, maar joegen er eene 

kudde varkens in, — zeker om den grond om te woelen, — bezaaiden 

het daarna en deden vervolgens het zaad door de varkens in den grond 

trappen, terwijl zij zich ook van deze dieren bedienden om het graan 

uit de aren te treden. Een bas-relief te Thebe schijnt dan ook te be- 

vestigen dat de zwijnen tot het intreden in de aarde van het zaaikoren 

werden gebruikt. Wel is waar meent WILKINSON dat dit beeldhouwwerk 

varkens voorstelt, die in het moerassige land worden gedreven om bet 
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onkruid en de wortels daarvan op te eten, — waarbij ik aanmerk dat 

reeds LARCHER geloofde dat geroporus zich had bedrogen en dat de 

Egyptenaren de zwijnen vóór het zaaien op de akkers dreven om het 

te zuiveren van de wortels van waterplanten. Maar tegen de meening 

van WILKINSON strijdt de omstandigheid, dat de op genoemd monument 

afgebeelde vier borstelige varkens, geleid door een man met een zweep, 

alle vier gemuilband zijn. Ik weet niet wat de hedendaagsche Aegyp- 

tologen over dit punt weten te zeggen, doch voorshands zou ik meenen , 

dat de Egyptenaren hun kudden zwijnen in het land joegen om het te 

doen omwoelen, waartoe de in den grond zittende wortels zeker voor 

die dieren een aansporing waren, — daarna hen het zaad in de aarde 

lieten treden, waarbij men ze muilbandde, — en eindelijk ook wel tot 

het uittreden van de aren, ofschoon zij, gelijk wij zagen, daartoe ook 

runderen, geiten en ezels gebruikten. 

De zielen van zeer slechte Egyptenaren werden voorondersteld na hun 

dood in zwijnen over te gaan. Er bestaat eene voorstelling van ostmis, 

bezig met de goede en kwade daden tegen elkander te wegen, waarbij 

eene veroordeelde ziel wordt voorgesteld in den vorm van een zwijn, 

staande in een boot met twee hondskop-bavianen, terwijl een man met 

een bijl het touw doorhakt, waarmede de boot met het land — het 

land der gelukzaligen — is verbonden. 

De oude Israelieten hadden geen minderen afschuw van het zwijn dan 

de Egyptenaren; ‘de snuit van een zwijn is wandelend vuil’, zeiden 

zij, en het eten van varkensvleesch stond bij hen gelijk met het ver- 

loochenen der Wet en met geheelen afval van het geloof. Zelfs was 

de hebreeuwsche naam. voor varken (chazir) te verfoeielijk om te worden 

uitgesproken, waarom de Israelieten daarvoor in de plaats eene uit- 

drukking gebruikten, beteekenende “het ding’, of ‘het andere ding”. 

Over de zwijnen in Assyrië valt niets te zeggen; op de Assyrische 

monumenten komen geen zwijnen voor, en HOUGHTON heeft geen Assy- 

rische naam voor dit dier kunnen opsporen. 

De Grieken en de Romeinen waardeerden het varken zeer, kweekten 

het sterk aan, en aten het vleesch, op verschillende wijzen toebereid, 

met smaak. Ten tijde van varrRo kweekten zij twee verscheidenheden 

van het tamme varken: sues densac, met veel borstels en gewoonlijk 

zwart, en swucs glabrae, bijna glad en meestal wit; de eerste werden 

geacht de sterksten te zijn. Men verkoos liefst een dier met een wel- 

gevormd lichaam, een kleinen kop, korte pooten, en van óén kleur, 
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Men had kudden van honderd en meer varkens, die des morgens naar 

de bosschen en de velden werden gedreven, waar zij, in het geschikte 

jaargetijde, volop eikels, beukennoten en dergelijk voedsel vonden. 

Bij heet zomerweder hadden zij schaduw, water en een moerassigen 

grond noodig. De zwijnenhoeder droeg een horen bij zich, en den 

varkens werd al vroeg geleerd bij elkander te komen, wanneer hij er 

op blies. Varro zegt, dat de herder de zeugen, die jongen hebben, 

behoort te gewennen om alles te doen op het geluid van zijn horen. 

Op die wijze werden de varkens ook geroepen tot hunne maaltijden 

van gerst, die hum niet in één hoop werd voorgeworpen, maar in de 

lengte uitgespreid, opdat ieder varken op zijn gemak er van kon eten. 

Des avonds moest de herder zoo lang blazen, dat er geen verliezen 

konden worden geleden van in het bosch ver afgedwaalde varkens. — 

ene zonderlinge meening wordt door ArrsroreLes, en naar hem door 

PLINIUS vermeld, namelijk dat indien een zwijn een van zijne oogen 

verliest, het meest altijd spoedig sterft. PriNrus zegt ook, dat een 

varken met een rechts gekrulden staart den goden als offer aangenamer 

is, dan een wiens staart links gekruld is; — voorts, dat varkens, 

die in een schip zijn, dat op zinken staat wegens overwicht der lading 

aan de eene zijde, zich allen naar de andere zijde begeven om het even- 

wicht te herstellen; — en eindelijk, dat varkens meer verstand bezitten 

dan men gewoonlijk meent, want dat, wanneer zij gestolen zijn en zij 

de stem van hun rechtmatigen herder hooren, zij deze dadelijk her- 

kennen. Deze laatste bewering, dat de varkens intelligenter zijn, dan 

zij doorgaans schijnen, is gegrond. Ik heb een werkman gekend, die 

alle jaren een varken mestte, en dit telkens gewende aan zijn roep- 

stem te gehoorzamen, hem als een hond achterna te loopen enz. enz., 

zoodat het africhten van een varken tot allerlei kunstjes, gelijk dat 

kort geleden in het circus van CARRÉ vertoond werd, niet zoo bijzon- 

der moeielijk kan wezen. 

De Romeinen aten alles van het varken; hammen en varkensworsten 

waren bij hen een geliefkoosde spijs. Zij voerden ook veel hammen en 

worsten uit het buitenland in, vooral uit Gallië, evenals wij uit 

Westfalen. 

Men meent vrij algemeen, dat alle bekende tamme varkensrassen 

afstammen van twee oorspronkelijke typen: een type van de groep die 

men onder den naam Sus scrofa omvat, en waartoe ook het gewone 

wilde zwijn behoort, en een andere type van de chineesche en siameesche 
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groep, die door parras verkeerdelijk Sus Indica genaamd is, terwijl 

juist in Indië geen zwijnen van deze groep voorkomen. Trouwens nog 

nergens is de wilde stamvader van deze groep ontdekt. 

De type van Sus scrofa wordt gevonden in Europa, Noord-Afrika, 

westelijk Azië en Hindoestan. De type van Sus Indica kennen wij in 

het bekende chineesche ras. “Het Romeinsche en Napelsche varken”, 

zegt DARWIN, “het Andalusische, het Hongaarsche en het kroesharige 

varken van NArHUsIUS, bewonen zuid-oostelijk Europa en Turkije, heb- 

ben fijn krullend haar, en komen, evenals het kleine Zwitsersche 

“Bundtnerschwein” van RÜrIMEYER, in de voornaamste eigenaardighe- 

den van den kop met Sus Indica overeen, en zijn ook, gelijk vooron- 

dersteld wordt, ruimschoots met dit laatste gekruist. Varkens van deze 

type hebben sinds langen tijd aan de kusten der Middellandsche zee 

bestaan, want te Herculanum is eene afbeelding van een varken ge- 

vonden , dat zeer overeenkomt met het hedendaagsche “Napelsche zwijn”. 

Prof. Busk vermeldt in een brief aan Dr. ROLLESTON onder andere an- 

tiquiteiten uit Etrurische graven een zeer goed vervaardigd beeldje 

van een zwijn, dat geheel overeenkomt met het Engelsche Berkshire- 

ras, behalve dat de oogen grooter zijn. 

Klefanten. Wegens het uitgebreide gebruik dat van oude tijden af 

tot nu toe in Indië gemaakt wordt van elefanten als lastdieren op de 

jacht, in den krijg, bij den landbouw enz. (ook de Eingelschen en Neder- 

landers maken van die dieren een nuttig gebruik, de laatste sedert 

kort in Atjeh, terwijl in Britsch-Indië sommige plaatsen zijn, wegens 

hare jaarlijksche elefanten-markten beroemd), verdient de elefant zeker 

eene plaats onder de huisdieren, al is het dat de elefantenstapel steeds 

door getemde wilde elefanten wordt aangevuld, waardoor de elefanten 

hoe langer hoe schaarscher em, hoe langer hoe duurder worden. 

Op de egyptische monumenten wordt de elefant afgebeeld onder de 

geschenken, door aziatische volken aan de egyptische koningen gezon- 

den. Het eiland Elephantine, zegt HouGHTON (ik weet niet of de Aegyp- 

tologen daarmede instemmen) ontving zijn naam van dit dier, ofschoon 

het niet schijnt dat het ooit als heilig werd aangemerkt. De Ptole- 

maeussen stelden jachten op elefanten in, meest om het ivoor. 

Op de zwarte obelisk uit den tijd van den Assyrischen koning sAL- 

MANEZAR komt de aziatische elefant voor als een gedeelte van de schatting 

van den Armeniër of Bactriër muzr1, die het dier zeker zelf uit Indië 
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had ontvangen, evenals de op dat monument ook voorkomende apen, 

die, evenmin als de elefant, in Armenië of in Bactrië te huis behooren. 

Dat ten tijde van ALEXANDER den Groote in Indië elefanten in den 

krijg werden gebruikt, en dat de opvolgers van ALEXANDER er elefan- 

ten op na hielden, is bekend. In westelijk Europa leerde men ze niet 

kennen, en werden zij niet in den krijg gebruikt voor 280 v. Chr., 

toen PYRRHUS, die zijne elefanten ongetwijfeld uit Azië had gekregen, 

van die dieren gebruik maakte in den oorlog van Tarentum tegen de 

Romeinen. Deze, die nog nooit elefanten hadden gezien en er in het 

eerst bevreesd voor waren, noemden ze “Liucanische ossen”. Wij weten 

dat de Carthagers ten tijde van HANNIBAL (210 v. Chr.), en waarschijn- 

lijk reeds vroeger, elefanten als lastdieren bij hunne krijgstochten en 

ook in den strijd zelven gebruikten. Ik houd het er voor dat de Cartha- 

gers hierin het voorbeeld van de opvolgers van ALEXANDER hebben ge- 

wettigd, en dat hunne eerste tamme elefanten wel Aziatische zullen 

zijn geweest, maar tevens dat zij vervolgens de Afrikaansche zullen 

hebben getemd. Ware dat niet het geval, en moesten zij telkens hunne 

elefanten uit Azië trekken, dan is het wonder dat de oude Grieksche 

en vooral de Romeinsche schrijvers, die zeer goed wisten dat in Afrika 

elefanten in het wild leefden, en zelfs, blijkens de monumenten en de 

munten, den Afrikaanschen elefant zeer goed kenden, daarvan niet 

gewagen. JurIUS CARSAR vierde een triumf mot veertig elefanten voor 

zijn zegewagen en deze waren Afrikaansehe. Ook de elefanten, die, op 

allerlei wijze en tot allerlei kunsten, zelfs tot koorddansen afgericht, 

zeer dikwijls den volke bij de spelen vertoond werden, waren bijna 

zonder twijfel Afrikaansche elefanten. Ik herinner mij een geleerde op 

de volgonde wijze te hebben hooren betoogen, dat de Afrikaansche 

elefanten voor temming onvatbaar waren. “Geen Afrikaansch volk heeft 

ooit die elefanten getemd en als huisdieren gebruikt; zij zouden dat 

zeker wel gedaan hebben, zoo die dieren voor temming vatbaar waren 

geweest.” Maar de Carthagers dan? “Deze hebben Aziatische elefanten 

gehad, geen Afrikaansche.” Hoe is dat te bewijzen? “Omdat zij de 

laatste niet konden temmen, als zijnde zij voor temming onvatbaar!” 

Intusschen is het waarheid, dat geen enkele hedendaagsche stam in 

gansch Afrika er ooit aan gedacht heeft elefanten te temmen en dat 

zij zelfs, wanneer hun verhaald wordt dat dit in Indië wel geschiedt, 

zulks niet willen gelooven. 



HET VOLGEN MET DE OOGEN VAN PORTRETTEN, 

Bij vele portretten merkt men de bijzonderheid op, dat zij niet al- 

leen den beschouwer, die er vlak vóór staat, aanzien, maar hem ook, 

wanneer hij zich rechts of links begeeft , met de oogen schijnen te volgen. 

Er werd mij kort geleden gevraagd hoe dit mogelijk kan zijn, en 

gaarne geef ik hier op die vraag een antwoord, en wel dat, wat reeds 

WOLLASTON gegeven heeft in een opstel, getiteld: “On the apparent 

direction of the eyes of a portrait” De eenige portretten, bij welke 

men dit verschijnsel waarneemt, zijn die, wier aangezicht en oogen 

voorgesteld worden als recht voor zich uitziende, die dus geheel of 

nagenoeg en face zijn geschilderd. Een kleine wending rechts of links 

van het aangezicht laat het verschijnsel nog bestaan, maar in minderen 

graad. In zulk een gelaat ziet men aan elke zijde van den midden in 

het aangezicht geplaatsten neus dezelfde breedten van voorhoofd, wang, 

kin enz. Het oog is voorgesteld met den iris, of blauw, grijs, bruin 

gekleurden ring, in het midden, zoodat er aan beide zijden van dien 

iris evenveel wit te zien is. Dat nu zulk een portret den beschouwer 

aanziet, wanneer deze er vlak voorstaat, is zeer natuurlijk. Begeeft 

die beschouwer zich nu meer op zijde van het schilderij, dan zal de 

breedte van het aangezicht schijnen te verminderen, naarmate hij zich 

verder zijdelings begeeft. Maar die horizontale versmalling betreft ge- 

lijkelijk het gansche gelaat, zonder dat de betrekkelijke plaatsing van 

zijn deelen daardoor worden veranderd; de neus blijft midden in het 

gelaat met evenveel voorhoofd, wang, kin enz. aan weerszijde, terwijl 

iris en oogappel mede in het midden van elk oog blijven. Het eenig- 

zins versmalde, d. í. in horizontale verkorting geziene aangezicht moet 

dus noodzakelijk steeds recht uit blijven zien en den beschouwer aanzien. 

Did 



GROOTE SCHELPDIEREN. 

De bekende handelaar in zeeschelpen rNarrs, te Frankfort alM., was 

in de gelegenheid, om, op zijne reizen, als supercarga aan boord der 

brik Zallah Rookh, op de eilanden van den Grooten oceaan exempla- 

ren van de grootste soort van schelpdieren, Tridacna gigas, te zien, wier 

schelpen, bij een gewicht van 6 tot 900 kgr., eene doorsnede van 8 

tot 4 meters bezaten. Het levende dier bezit eene zoo groote spier- 

kracht, dat een dik ankertouw, hetwelk in de geopende schelp wordt, 

gelegd, bij het sluiten daarvan geheel werd afgesneden. Hoe oud zulk 

een weekdier worden kan, voordat zijne schelp eene dusdanige reusach- 

tige grootte bereikt, is niet met zekerheid aan te geven. Schelpen van 

kleinere exemplaren worden in de kerken van Peru, Bolivia en andere 

Zuidamerikaansche landen dikwijls tot wijwatersbakken gebruikt. Ook 

in de kerk St. Sulpice te Parijs, dient de schelp van zulk een week- 

dier tot wijwatersbak. Zij werd door de republiek Venetië aan FRANS Ì 

geschonken. Nog kleinere exemplaren leveren, vereenigd met andere 

veelkleurige schelpen, eene fraaie versiering voor vertrekken op. 
| ke 

EEN NIEUW SOORT METAAL 

Door den heer A. GuvArD is een nieuw metaal ontdekt, dat door hem 

uralium is genoemd en tot de platinagroep behoort. De naam is door 

hem afgeleid van het Uralgebergte, waar het erts wordt gevonden. In 

den laatsten tijd zijn de scheikundigen overstroomd geworden met nieuwe 

metalen, zooals: Gallium, Davyum, Mosandrum, Neptuntum, Decipium, 

Philippium, Norvegium, Scandium, Ytterbium, Holmium, X, Thalium en 

Uralium. De scheikundigen hebben dus vooreerst, genoeg te doen om de 
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eigenschappen dezer verschillende metalen, alsmede die hunner ver- 

bindingen te bestudeeren; daarbij zal waarschijnlijk blijken dat sommige 

daarvan mengsels van reeds bekende stoffen zijn, terwijl andere wellicht 

op verschillende plaatsen, door onderscheiden onderzoekers zijn gevon- 

den en met verschillende namen zijn aangeduid. Hoe dit ook zijn moge, 

de scheikundigen zijn er beter aan toe dan de sterrekundigen , die op een 

goede 200 kleine planeten, die zich voortdurend verplaatsen , moeten let- 

ten, daar deze anders niet zoo gemakkelijk kunnen worden teruggevonden. 

VERBETERING IN DEN SCHEEPSBOUW. 

Professor RAOUL Picter te Genève, die zich voor een paar jaren be- 

roemd heeft gemaakt door het uitdenken en vervaardigen van werk- 

tuigen, waardoor het hem gelukt is zaurstofgas en waterstofgas door 

drukking vloeibaar te maken, heeft thans, volgens een bericht in de 

Times, overgenomen in Nature 18 August 1881, p. 362, zijn vernuft 

dienstbaar gemaakt aan belangrijke verbeteringen in den scheepsbouw, 

vooral daarin bestaande, dat de tegenstand, dien de kiel bij het klie- 

ven van het water ondervindt, tot een minimum wordt gebracht. Een 

schip, volgens zijn plan gebouwd, zal zijn voorsteven des te meer bo- 

ven het water verheffen, naarmate het sneller vaart, zoodat alleen 

de zijden de wrijving van het water ondervinden. Met andere woorden, 

een aldus gebouwd schip zal, in stede van zich door het water een 

weg te banen, er over heen glijden. Volgens zijne berekeningen moet 

een stoomschip naar zijne denkbeelden ingericht eene snelheid van 

50 tot 60 kilometer in het uur, d. i. ongeveer die van een sneltrein, 

bereiken. Een stoomboot, waarin die denkbeelden verwezenlijkt zijn, 

wordt op dit oogenblik gebouwd en zal eerlang eene proefvaart op het 

Leman-meer doen. Voldoet deze aan de verwachting, dan zoude eene 

geheele omwenteling in den scheepsbouw en bij gevolg ook in de 

scheepvaart op handen zijn. , HG. 



WETENSCHAPPELIJK BIĲBLAD. 

STERREKUNDE. 

Eigen licht van de planeet Jupiter. — Uit eene photographie van het 

spectrum van Jupiter, vergeleken met eene geliĳktijdig gemaakte van dat der 

maan, leidt HENRY DRAPER af, dat er in de aequatorale streken der planeet 

gedeelten zijn, die niet enkel het zonlicht terugkaatsen maar ook een eigen 

licht uitstralen. Niet onopgemerkt mag blijven dat in den nacht van 27 Sept. 

„1879, toen deze photographieën genomen werden, de bekende roode vlek zich 

aan de andere zijde der planeet bevond. (Sirius, 1880, VIII, Hfd. 7, p. 139.) 

HG. 

NATUURKUNDE. 

Een nieuwe differentiaalthermometer voor demonstratie. — Om de ver- 

schijnselen der warmtestraling aan een groot getal toehoorders te toonen, 

bedient purour zich van een kleinen, onkostbaren toestel, dien elk zich ge- 

makkelijk vervaardigen kan. 

Een thermometerbuis, aan het eene einde voorzien van een zwart gemaak- 

ten bol, wordt V-vormig gebogen, zoodat de beide takken ongeveer een hoek 

van 4140° maken. Tusschen die beide takken wordt een dwarsbalk van zeer 

licht hout geplaatst, als in een omgekeerde A (y). Deze balk draait om een 

horizontale as die vast staat, en op het midden van den balk is een naald 

bevestigd, die als wijzer dient. Daarachter bevindt zich een verdeelde wijzer- 

plaat, die men uit kaartenblad kan vervaardigen, In de buis wordt een klein 

1 
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kolommetje kwikzilver gebracht. Voor elke proef wordt de wijzer op het O-punt 

gesteld, door middel van een verplaatsbaar ruitertje op den dwarsbalk. (Bi- 

blioth. univ. Archives d. sc. phys. et nat., 15 Juillet 1880, p. 71.) 

HG. 

Holle staalmagneeten. — Reeds voor vele jaren bevond NoBILt dat een 

kleine stalen buis sterker gemagnetiseerd kan worden dan een stalen staaf 

van gelijke afmetingen. Houts heeft dit door eenige proeven bevestigd ge- 

vonden. In één gevaì vond hij dat het magnetismus van de staaf tot dat 

van de buis, beiden 12,5 centim. lang en 13 millim. breed en tot verzadiging 

toe gemagnetiseerd, stond als 1 : 1,6; in een ander, waar staaf en buis 

32 centim. lang en 95 millim. breed waren, als 1 : 41,5. Vulde hij de holte 

van de buis met een kern van week iĳzer, dan verdween het magnetisme 

bijna geheel. Na beiderlei vormen gedurende een half jaar bewaard te heb- 

ben, vond hij, bij hernieuwde beproeving, dat nu de verhouding ten gunste 

der holle magneten nog merkelijk was toegenomen. Zij bedroeg bij het eerste 

paar 1 : 2,5 en bij het tweede paar niet minder dan 1: 2,9. (Ann. d. Phys. 

u. Chem., 1880, n°, 8, p. 694.) HG. 

Bepaling der dichtheid van gassen en dampen langs akoestischen weg. — 

De verhouding tusschen de dichtheid van twee gassen is, wanneer tempera- 

tuur, drukking en volumen geliĳk zijn, omgekeerd evenredig aan het getal 

trillingen’, en daar de dichtheid der lucht als éénheid wordt aangenomen, 

zoo kan men uit de toonshoogte van het geluid tot de dichtheid van het gas 

besluiten, waarin de trillingen zijn opgewekt. Op dien grond berusten eenige 

proeven door den heer H. GOLDSMIDT genomen. Hij vulde achtereenvolgens 

een proefglas met lucht en verschillende gassen, tikte even tegen het proef- 

glas en zocht den toon op een viool op. Hij x vond daarbij voor koolzuur gis, 

voor zuurstof b, voor onderchlorsalpeterzuur fe De hieruit berekende dichtheden 

der gassen stemden vrij wel overeen met die welke door nauwkeuriger me- 

thoden gevonden zijn. 

Ook op dampen van vloeistoffen laat zich deze handelwijze, iets gewijzigd 

toepassen. Daarbij wordt het proefglaasje, waarin een weinig van het vocht 

bevat is, met een caoutchoucstop gesloten, waardoor een aan beide einden 

open glazen buisje gaat, en zoo in kokend water geplaatst. Wanneer men nu , 

nadat al de lucht door den damp verdreven is, den caoutchoucstop aftrekt, 

dan verneemt men een toon, welks hoogte men ook aan een viool bepaalt, 

Zoo kon G. de dichtheid der dampen van ether, chloroform, zwavelkoolstof, 
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aceton, viervoudig chlorkoolstof en jodathyl bepalen, terwijl de gevonden 

waarden tamelijk na met de berekende overeenstemden. (Berichten der Deuts. 

Chem. Gesellsch., XIII, p. 768.) HG. 

Absorptiestrepen van kleurlooze vloeistoffen. — Wanneer wit licht voordat 

het in den spectroskoop treedt, gegaan is door een kolom van het zui- 

verste gedestilleerde water van 6, of nog beter 8 engelsche voeten lengte, 

dan vertoonen zich daarin duidelijke, breede absorptiestrepen of banden, welke 

in plaats vrij nauwkeurig overeenkomen met PrAZZI SMYTH'’s regenbanden en 

met die, welke JANSEN in het absorptie-spectrum van stoom heeft gevonden. 

RUssELL en LAPRAIK hebben dit waargenomen (Nature, XXII, p. 368) en 

daarna een aantal andere kleurlooze vloeistoffen op dezelfde wijze onderzocht, 

b. v. de gewone vloeibare ammoniak, verschillende alkoholen, benzine, ter- 

pentijn en dergelijke. Voor elke daarvan vonden zij een duidelijk kenmerkend 

absorptie-spectrum. 

Het komt mij niet onwaarschijnlijk voor dat langs dezen weg de spectros- 

koop zou kunnen dienstbaar gemaakt worden bij het onderzoek van drink- 

water. Het daarbij aanwenden van nog veel langere vloeistof kolommen levert 

zeker geen bezwaar op. Hoogstens zou men daarbij een sterkere lichtbron moe- 

ten bezigen dan de gewone gasvlam, die bij bovenvermeld onderzoek dienst 

deed. De zaak komt mij voor der beproeving waard te zijn. LN. 

Voortplantingsnelheid van het geluid in gassen. — Im het programma 

voor 1880 van het gymnasium te Schweidnitz geeft HILGER een uitvoerige 

beschouwing van de verschillende methoden ter bepaling dier snelheid en van 

hare uitkomsten. In het eerste hem hier niet volgend, omdat daardoor dit 

referaat te uitvoerig zou worden, geven wij hier een overzicht van het door 

hem aangaande de uitkomsten voor dampkringlucht bij 0” vermelde. Hij ver- 

deelt die in drie groepen: 

1°%. Uit zuiver theoretische beschouwingen. a. Uit de Newtonsche formule : 

v == 280 meters of met de correctie van LAPLACE: v = 381,88 m. 5. Vol- 

gens de mechanische theorie der gassen uit de bewegingssnelheid der mole- 

kulen 323,33 of 322,47 en, naar de correctie van HOORWEG voor den duur 

der botsing, 332. c. Door verbinding van de in a genoemde formules met 

die der mechanische gastheorie: 331,94. 

2%, Uit proefnemingen rechtstreeks afgeleid. a Van de fransche commissie 

in 1822: 331,2. b. Van MoLL en van BEEK in 1823: 332,25 of naar de 

correctie van SCHRÖDER VAN DER KOLK: 332,77. c. Van REGNAULT in 1868: 
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330,6 en van LEROUX: 330,66. d. van SZATHMARI in 1877 (naar BOSSCHA’s 

methode der coïncidentiën): 331,57. 

3’, Uit indirect experimenteele bepaling der golflengten. a. door WeRT- 

HEIM 331,33. b. door zocH in 1866: 332,65. (Zie ook WrepEMANN’s Bei- 

blätter, IV, S. 600. LN. 

Verbetering aan Bunsenlampen. — TeERrQUEM heeft die aangebracht (Comp- 

tes rendus, 1880, p. 1484 en Beiblätter als boven, pag. 612), ten eerste 

door de lucht van onderen en niet van ter zijde in de buis te doen intreden. 

Deze kan op en neder geschoven worden over de veel nauwere, die het gas 

aanvoert. Ten tweede verdeelt hij de eerstgenoemde buis door twee rechthoe- 

kig met elkaar verbonden metaalplaatjes, die hij aan het boveneind daarvan 

plaatst, in vier kwadranten, zoodat men, in plaats van een , vier kleinere vlam- 

men verkrijgt, die zich op geringen afstand evenwel tot één verbinden. Hij 

verkrijgt daardoor een meer volkomen verbranding en dus een hoogere tem- 

peratuur, van 1000° C. of daarboven. Een dunne koperdraad smelt gemak- 

kelijk in zulk eene vlam. Vooral voor de spectraal-analyse is het voordeel 

daarvan aanmerkelijk. Brengt men chloornatrium daarin, dan is de lichtsterkte 

daarvan viermaal grooter dan in een gewone Bunsenvlam, en van 10 tot 20 

malen sterker als men haar, in plaats van met lichtglas, met waterstof 

spijzigt. LN. 

Secondaire galvanische elementen. — Sauvace gebruikt daarin, in plaats 

van de loodplaten van PLANTÉ, platen van gaskool. Daardoor verkrijgt hij 

een onder gelijke omstandigheden wel is waar zwakkere , maar tegelijk veel lang- 

duriger werking. De kool namelijk condenseert in hare poriën een veel groo- 

tere hoeveelheid der door de ontleding van het zwavelzuur vrij geworden gas- 

sen, dan het lood aan waterstof op zijne oppervlakte kan vastleggen. (Nature, 

XXII, p. 521.) LN. 

PLANTENKUNDE. 

Gevoeligheid bij Robinia. — T. 1. PHIPsON heeft bladen van eene prach- 

tige 5 à 6-jarige Robinia pseudacacia eerst den 17den September, des avonds 

half 6 uren, bij helderen zonneschijn, en later ten half 1 ure, terwijl de boom 

mede door de zon beschenen werd, in den tijd van 4!j, tot 5 minuten in 

“slaap” gebracht, dat is, de vinblaadjes naar beneden doen omslaan, door 

het eindblaadje herhaaldelijk achter elkander met den vinger te slaan. Bij 
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deze proef bogen zich de zijblaadjes het eene na het andere naar beneden en 

naar elkander toe, te beginnen met die welke het naast aan het terminale 

blaadje stonden. De bladen moesten 2 à 3 uren door het zonlicht beschenen 

worden, voordat de vinblaadjes weer geheel den ‘“wakenden”’ stand hadden aan- 

genomen. De bladen gedroegen zich bij deze proefneming geheel als die van 

het Kruidje-roer-mij-niet. Vroeger had PmiPsonN reeds gezegd dat de reden, 

waarom men de beweging der bladen van de laatstgenoemde plant zoo ver- 

wonderlijk vond, daarin was gelegen, dat die tot nog toe als een exceptioneel 

feit beschouwd werd, terwijl zij intusschen niets anders is dan de hoogste 

ontwikkeling van een verschijnsel, waarvan wij de sporen door het geheele 

plantenrijk kunnen vervolgen. (Comptes rend., Tom. XC, pag. 1228.) 

D. L 

PEVSAOLOGIE: 

Invloed op de voeding van matige giften alkali. — De heeren MARTIN 

DUMOURETTE en HYADES hebben proeven verricht, waaruit ten slotte schijnt 

te blijken: 41°. dat de alkaliën eene trophische uitwerking hebben, daar zij 

het stofverlies verhoogen, het gehalte van acidum uricum in de urine ver- 

minderen en dat van ureum vergrooten, en daarentegen de assimilatie en het 

cijfer der bloedlichaampjes verhoogen, op de wijze als spier-inspanning , in- 

ademing van zuurstof en hydrotherapie dit ook doen; 2°. dat wegens de ver- 

sterking van de urine-afscheiding en de zekerheid van de uitdrijving der 

uraten, de alkaliën, o. a. het water van Vichy, uitmuntende voorbehoedmid- 

delen zijn tegen de aanvallen van jicht en graveel. Wat de dosis betreft, 

zoo veroorzaken 5 gram bicarbonas sodae, in tweeën genomen gedurende de 

maaltijden, reeds storingen in de spijsvertering (gebrek aan eetlust, maag- 

zuur enz.), waarom kleine giften, b.v. eene halve flesch eau de Vichy per 

dag, moeten worden aangewend, maar dan ook voldoende zijn. (Compt. rend. , 

Tom XC, pag. 1150.) D. L. 

Papaïne. — Het is misschien niet overbodig opmerkzaam te maken op 

eenige scheikundige proeven door den heer A. wurrTz genomen op het op- 

losbare ferment van het sap van Carica Papaya, over welks physiologische 

werking vroeger ‘teen en ander in dit Bijblad is medegedeeld. Deze proeven zijn 

niet geschikt om er een uittreksel van te geven, en wij bepalen ons dus tot 

de vermelding dat zij te vinden zijn in de Comptes rendus de U Académie 

des sciences, Tom XC, pag. 1379. D. L. 
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Onvatbaarheid van Algerijnsche schapen voor miltvuur. — Daarover is in 

het Bijblad vroeger gesproken. CHauvrAU deelt nu een aantal waarnemin- 

gen en proeven mede, waaruit hij de conclusie trekt, dat alle inlandsche 

schapen van Algerië in meer of minderen graad die onvatbaarheid bezitten 

en haar door kruising aan europeesche schapen kunnen mededeelen; voorts, 

dat die eigenschap aangeboren en natuurlijk is; eindelijk dat fransche 

schapen, die zich in Algerië voortplanten, haar niet verkrijgen, maar dat 

het niet bewezen is dat algerijnsche schapen, die zich in Frankrijk voort- 

planten, haar niet kunnen verliezen; waaruit volgt dat men nog niet gerech- 

tigd is om aan het algerijnsche klimaat allen invloed te ontzeggen, althans 

op de bewaring van de immuniteit der Afrikaansche schapen. (Compt. rend. , 

Tom. XCI, pag. 33.) D. L. 

ANTHROPOLOGIE. 

Anthropologie der Laplanders. — MANTRGAZZA en SOMMIER hebben in den 

zomer van het vorig jaar Noorwegen en eem deel van Lapland bezocht, van 

welke reis de beschrijving niet lang geleden is verschenen. Zij hebben 97 

Laplanders onderzocht, en uit de in tabellen gebrachte resultaten van dit on- 

derzoek leeren wij, onder meer, dat de gemiddelde lengte van de mannelijke 

Lappen was 1,524 M. en van de vrouwelijke slechts 4,450 M. Na de kleine 

statuur is de meest in ’t oog vallende karakteristieke eigenschap der Lappen, 

de zeer groote breedte van het gelaat. De gemiddelde index cephalicus, op 

het levend hoofd gemeten, werd bevonden 87,15 te zijn bij de mannen en 

87,64 bij de vrouwen; maar metingen van 16 schedels gaven een gemiddel- 

den index van 84,91. Men nam waar dat aan de hand der Laplanders de 

wijsvinger in den regel korter is dan de ringvinger, hetgeen overeenstemt 

met de slotsom van ECKER betreffende de betrekkelijke lengte der vingers bij 

rassen van lage beschaving. (Zhe Academy, Oct. 9, 1880, pag. 262.) 

B 

DIERKUNDE. 

Verrichting van de zwemblaas der visschen. — c. MARANGONI zegt daar- 

omtrent ongeveer het volgende: 41°. De zwemblaas is het orgaan dat de ver- 

huizing der visschen uit diep en koud water naar oppervlakkig en warmer 

water, en omgekeerd, regelt. De visschen, die altijd in ondiep en lauw water 

leven, hebben geen zwemblaas; die welke om hunne eieren te leggen uit de 

diepte, waarin zij leven, naar ondiepe plaatsen verhuizen, bezitten die wel; 
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2% De visschen moeten door middel van hunne vinnen steeds kampen tegen 

den invloed der zwemblaas, — zij moeten door aanhoudende beweging de 

passive invloeden tegengaan, die de gevolgen zijn der hydrostatische drukking, 

waarvan zij alles hebben te vreezen; BIOT en DELAROQUE hebben waargeno- 

men dat bij op groote diepte gevangene en snel naar de oppervlakte gehaalde 

visschen de zwemblaas barst; 3°%. De zwemblaas brengt bij de visschen eene 

tweeledige instabiliteit te weeg, eene van hoogte en eene van positie. De 

visch, wiens zwemblaas eenmaal voor eene bepaalde diepte geaccommodeerd 

is, kan door de geringste verandering van den luchtdruk naar beneden of 

naar boven worden gedreven. En daar de zwemblaas in de buikstreek ligt 

en het zwaartepunt daarboven, zijn de visschen steeds in gevaar om te tuimelen, 

evenals stervende of gestorven visschen steeds doen. (Compt. rend., Tom. XC, 

pag. 1293.) DE 

Levenswijze en parthenogenesis van Halictus. — Hierover heeft 1. H. FABRE 

merkwaardige waarnemingen medegedeeld in de Ann. d. scienc. natur. zoöl., 

1880, 6me sér, IX. Wanneer men de werkelijk in groote maatschappijen 

levende Wespen, Hommels, Mieren en Tsyen uitzondert, dan bouwen de 

overige Hymenoptera, die nesten vervaardigen, zooals Sphez, Anthophora, 

Osmia, Megachila, elk voor zich. Bij de twee soorten van Halictus, H. 

cylindricus en H. sexcinctus, die FABRE gelegenheid had nader te bestu- 

deeren, zijn de zich aan de oppervlakte der bodems openende gangen het 

gemeenschappelijk werk van verscheidene individu’s, enkel wijfjes, maar de 

zich op die gangen openende cellen, waarin de eieren met een voorraad pol- 

len worden gelegd, zijn elk door een enkel wijfje gebouwd. In die cellen 

overwinteren de in het najaar door de mannetjes bevruchte wijfjes. Uit de 

gelegde eieren komt in Juli eene generatie van enkel wijfjes. Deze leggen 

eieren, zonder vooraf bevrucht te zijn, en uit die eieren komt in September 

eene generatie van mannetjes en wijfjes beide. Er heeft hier derhalve eene 

aan die der Aphiden herinnerende parthenogenesis plaats. HG. 

Regeneratie der kopdeelen van slakken. — Groot opzien verwekten in der 

tijd (1768-1770), toen zij eerst door SPALANZANI genomen en door scHär- 

FER herhaald werden, de proeven, waarbij bleek dat groote stukken van den 

kop van verschillende soorten van slakken, na weggenomen te zijn, zich we- 

der volledig herstelden. Deze proeven zijn later met ongelijken uitslag her- 

haald, maar niet zoo of een en andere twijfel bleef bestaan, vooral of men 

zich wel vooraf volkomen had vergewist of zekere deelen al dan niet in haar 
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geheel verwijderd waren, De heer JUsTUS CARRIÈRE heeft nu’, in een onlangs 

verschenen geschrift, Studien über die Regenerationserscheinungen bei Wir- 

bellozen, 1, bei Pulmonaten, de uitkomsten medegedeeld van eenige zeer 

zorgvuldig in het werk gestelde onderzoekingen daaromtrent. 

Daaruit blijkt dat, mits alle levensomstandigheden gunstig zijn, oogen , 

voelers, voorhoofdshuid en lippen volkomen geregenereerd worden , maar nooit 

de bovenslokdarmknoop noch de pharynx. De regeneratie der oogen geschiedt 

op gelijke wijze als de eerste vorming dezer organen. Er ontstaat eene in- 

stulping van het huid-epithelium; deze instulping snoert zich ringsgewijs af 

tot een blaasje; de oorspronkelijke cylinder-epithelium-cellen veranderen deels 

in hoornvliescellen, deels in netvliesstaafjes en korrels; donker pigment voegt 

zich daarbij, en de lens ontstaat als eene cuticulaire afscheiding. In de guns- 

tigste gevallen vormden zich geheel nieuwe oogen in 50—60 dagen. 

HG. 

VERSCHEIDENHEDEN. 

Paardenpokken. — Men weet dat men reeds vroeger over de voorbehoe- 

dende kracht tegen kinderpokken van den paardenpok (mok) veel gesproken 

heeft, doch dat dit in den jongsten tijd minder geschied is. DE PIETRA SANTA 

bericht nu, dat de heer CHAMBON den 5den Mei stof heeft genomen uit de 

pokken van een duitsch paard en daarmede eene vaars van 3 maanden met 

9 steken op de uiers heeft ingeënt. De pokken ontwikkelden zich goed, zoo- 

dat den 43den uit deze vaars eene tweede en uit die laatste den 20sten en 

21sten nog twee andere vaarsen met uitstekend gevolg zijn ingeënt. (Compt. 

rend., Tom. XC, pag. 1227.) D. L. 
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NATUURKUNDE. 

Een nieuw middel voor hef erkennen der aanwezigheid van ontplofbare 

mijngassen. — E. H. LIVEING heeft dit gevonden in de toeneming der licht- 

sterkte van een door een elektrischen stroom gloeiend gehouden platinadraad , 

als met de dampkringslucht, waardoor deze omringd is, steeds grootere hoe- 

veelheden van CH, worden gemengd. (Philosophical Magazine, 5 Ser. XI, 

p. 126.) De verhoudingen der lichtsterkten van twee platinaspiralen door 

denzelfden stroom, waarvan de eene steeds in dampkringslucht was gedom- 

peld, terwijl met die om de andere steeds meer CH, werd gemengd, vond 

hij als volgt. De cijfers in den bovensten regel van onderstaand tabelletje geven 

de procenten van laatstgenoemd gas aan. 

ORR hais lake voten Brie, lele oh, 
100. 124, 165. 278, 510. 2200. 6400. 

In het laatste geval vooral was het duidelijk dat het licht niet van de 

spiraal alleen, maar ook van het aan hare oppervlakte verbrandende gas 

afstraalde, LN. 

Photometrie door Iodkalium. — Oplossingen van dit zout worden, zoodra 

zij met een spoor salpeterzuur zijn gemengd, door het licht ontleed. R. a. sMITH 

(Proceedings Royal Society XXX, p. 355) gebruikt deze eigenschap tot 

meting van de sterkte van het licht door het bij bestraling in gegeven tijd 

vrijgemaakte jodium, waarvan hij de hoeveelheid bepaalt door de titreermethode. 

Î 2 
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Om het bekende bezwaar tegen alle chemische photometrie te ontgaan , dat 

men daarbij niet de intensiteit van het licht in zijn geheel, maar slechts die 

van enkele stralengroepen meet, spreekt sMrrH steeds over de meting, naar 

zijne methode, van het “actinisme”’ der stralen. Ook WrEDEMANN neemt deze 

uitdrukking zonder commentaar over in zijn referaat (Beiblätter, IV, S. 619.) 

En toch is het door de onderzoekingen van DRAPER en anderen sedert jaren 

bekend dat de vraag, of licht van een bepaalde golflengte in een voor licht 

in het algemeen gevoelige zelfstandigheid een chemische ontleding al of niet 

teweeg brengen kan, geheel beheerscht wordt door die andere, of die zelf- 

standigheid licht van die golflengte opslorpt of doorlaat. Verschillende stoffen 

zijn dus gevoelig voor verschillende golflengten en Met actinisme van eenig 

lichtmengsel zou dus alleen kunnen gemeten worden door zijne werking op 

eene stof, welke dit licht geheel of van alle golflengten een evenredig deel 

opslort. LN. 

De photophoon. — Za Nature van 30 October en de Engelsche Nature van 

3 November Il. bevatten elk een uitvoerig opstel met afbeeldingen over dit 

onderwerp. Beide opstellen zijn wel niet gelijkluidend, maar toch van gelijken 

inhoud, wat niet verwonderen kan, daar zij beide voortkomen uit inlichtingen 

en teekeningen van GRAHAM BELL, die te Parijs zijne werktuigen aan de 

Académie des Sciences heeft aangeboden en voor een groote schaar van be- 

langstellenden in werking gebracht. De gewone lezer vindt daarin weinig meer 

dan de bevestiging van wat reeds vroeger aangaande BELL en TAINTER’S uit- 

vinding bekend was en door Ref. in de vorige aflevering van dit Album is 

vermeld. Voor hem echter, die, zoo als misschien een aantal beoefenaars der 

physica in den laatsten tijd, getracht hebben of trachten willen om, zoo al 

niet een volledigen photophoon te vervaardigen, dan toch het grondverschijn- 

sel daarvan: le snelle afwisseling van het elektrisch-geleidingsvermogen van 

het selenium door licht, bij eigen proefneming bevestigd te zien , bevatten 

deze opstellen enkele zeker welkome vingerwijzingen en nadere bijzonderheden. 

Deze mogen hier dus kortelijk worden weergegeven. 

Als zoodanig bekleedt eene nadere beschrijving van BELL's selenium-ont- 

vanger de eerste plaats. Deze blijkt te bestaan uit een aantal geelkoperen 

schijfjes van omstreeks 5 centimeters middellijn, op elkaar gestapeld met dunne 

micaplaatjes daartusschen, en dan door twee schroefbouten met moeren onder- 

ling stevig — doch zonder geleidende verbinding anders dan die welke aanstonds 

zal beschreven worden — vereenigd tot een cilinder van 9 centimeters hoogte. Het 

aantal dier plaatjes word niet vermeld, doch uit de opgegeven afmeting in 
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verband met een matige schatting voor de dikte der geelkoperen en der 

micaschijfjes, kan men opmaken dat het minstens een tachtigtal zullen zijn. 

De eerste, derde, vijfde enz, der op elkaar gestapelde koperschijfjes, in t algemeen 

allen van oneven rangnummer, zijn onderling door een buiten den cilinder uit- 

komenden geleider verbonden en evenzoo, door een tweeden, de overige schijf- 

jes. De daartusschen geplaatste micaschijfjes hebben een weinig kleiner middel- 

lijn dan de koperen, zoodat er aan den rand dezer laatsten eene ondiepe ring- 

vormige ruimte tusschen elke twee op elkaâr volgende overblijft. Al deze ruimten 

moeten nu met selenium worden aangevuld. Dit geschiedt door den cilinder 

tot even boven het smeltpunt van die stof te verhitten en daarna een staafje 

daarvan over de geheele oppervlakte des eersten te wrijven. De smeltende stof 

vult dan alle genoemde ruimten aan en moet dan nog slechts kristallijn, d. í. 

geleidend worden gemaakt. Dit geschiedt door een nieuwe, en nu sterkere, 

verhitting, tot dat het selenium aan de oppervlakte, in plaats van glanzend, 

dof leigrauw is geworden, en langzame verkoeling. Een zóó bereide ‘“tont- 

vanger’ moet volgens BELL den stroom een wederstand bieden van 1200 Ohms 

(die van omstreeks 485 000 Meter zuiver koperdraad van 1 millimeter mid- 

dellijn) in het donker, en van slechts de nelft daarvan als hij door daglicht 

wordt bestraald. Voor het gebruik wordt hij op een draaibank nog van het 

overtollig selenium ontdaan, zoodat de randen der koperschijven te voorschijn 

komen. 

Men begrijpt dat bij een ontvanger van dezen vorm de parabolische reflec- 

tor, in wiens nabijheid hij conaxiaal geplaatst wordt, onmisbaar is. Bij de 

proeven van BELL te Parijs had die reflector een middellijn van omstreeks 

0,7 Meter. 

Het trillende spiegeltje van den seingever had dezelfde grootte als het 

ijzeren trilplaatje van een gewonen telephoon en was van verzilverd, zeer dun 

glas (mikroskoop-dekglas.) 

Ontvanger en seingever konden “te Parijs niet op grooten afstand van 

elkaâr worden geplaatst, en in plaats van zonlicht werd electrisch licht gebe- 

zigd. Maar de telephonen (voor elk oor een) die met den eersten verbonden 

waren, werden op een afstand geplaatst, groot genoeg om alle overbrenging 

van geluid door de lucht onwaarneembaar te maken. Onder deze omstandig- 

heden was, zegt HOSPITALIER in La Nature, de sterkte der overgebrachte 

geluiden niet zóó groot als bij een rechtstreeksche goede telephoonverbinding 

maar toch alles volkomen waarneembaar. 

De stroom voor den ontvanger was die van negen Leclanché-elementen. 

LN. 
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Over een nieuwe soort van elektrische afstooting. — Wij meenen hier de 
aandacht der lezers van dit bijblad, die belang stellen in de verschijnselen 
welke CROOKES aan door hem zoogenaamde ‘stralende materie’ toeschrijft, 
te mogen vestigen op een werk van Dr. GOLDSTEIN, dat onder bovenstaan- 
den titel te Berlijn, bij JuLIUS SPRINGER, voor korven tijd is verschenen. 
Nature XXII, p. 535, geeft van den inhoud een vrij uitvoerig verslag. 

LN. 

Samendrukking van ozon tot een vloeistof en zijne kleur. — De heeren 
HAUTEFEUILLE en CHAPPUIS hebben, door bij zeer lage temperatuur zuur- 

stof te ozonizeeren door middel van zwakke elektrisch ontlading, een meng- 
sel van zuurstof en ozon verkregen, waarin het laatste in merkelijk grootere 
hoeveelheid voorhanden. was dan bij de gewone luchttemperatuur. Zulk een 
sterk met ozon beladen zuurstofgas werd nu in een nauw glazen buisje samen- 
gedrukt met den toestel van carLLeTET. Het bleek daarbij dat reeds bij een 
druk van 75 atmospheren het ontsnappende gas zich tot een nevel verdicht, 
hetgeen bij zuivere zuurstof eerst bij een druk van 300 atmospheren plaats 
heeft. Bovendien zagen zij bij toenemende drukking het gas in het buisje 
eerst azuurblauw en later indigoblauw worden. Het ozon behoort derhalve 
tot de gekleurde gassen. (Compt. rendus XCI, p. 522.) HG. 

IJs bij temperaturen boven 0°. — De Heer Tros. CARNELEY te Sheffield 
leidt uit eenige door hem in het werk gestelde proeven de volgende twee 

wetten af: ah 

1°. Om een gas in een vloeistof te doen veranderen, moet de temperatuur 
beneden een zeker punt (door ANprews de kritische temperatuur genoemd) 
zijn; anders is geen vermeerdering van druk in staat het gas vloeibaar te 
maken ; n 

29%. Om een vast lichaam in een vloeistof te veranderen, moet de druk 

boven een zeker punt zijn, dat men den kritischen druk der stof kan noe- 
men ; anders zal geen vermeerdering van warmte het lichaam doen smelten. 

Is de laatste stelling waar, dan moet het mogelijk zijn ijs te hebben bij 

temperaturen die ver boven het gewone smeltpunt zijn. Werkelijk is het den 

heer CARNELEY gelukt dit proefondervindelijk te bewijzen. Hij heeft iĳs ver- 

kregen bij drukkingen beneden 4,6 millim. kwikzilver, in vaten die zoo heet 

waren dat men ze, zonder zich te branden, niet met de hand kon aanra- 

ken. (Nature, 9 Sept. 1880, p. 435.) HG. 
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PCHEIKUNDE: 

Lichten van dieren en dierlijke stoffen. — Reeds lang wist men dat daar- 

toe altijd de aanwezigheid van zuurstof noodig is en daardoor koolzuur ge- 

produceerd wordt; dat het lichten derhalve het gevolg is van een verbran- 

dingsproces bij lage temperatuur. Thans heeft de heer RADZISZWRSKT onze 

kennis aangaande de stoffen, welke als lichtgevende kunnen optreden , een 

grooten stap verder gebracht. In 1877 ontdekte hij dat lophine reeds bij 

10° C. sterk phosphoresceerde, mits zuurstof aanwezig was, de stof alkalisch 

reageerde en de chemische werking eene zeer langzame was. Dit gaf hem aanlei- 

ding eene reeks van andere stoffen op deze eigenschap te onderzoeken, en 

daarbij bleek, dat bijna alle aetherische oliën onder gelijke omstandigheden 

ook phosphoresceeren, doch alleen bij eene merkelijk hoogere temperatuur. 

Hetzelfde geldt van verscheidene vetten en vetzuren. Vetten, in tolnol op- 

gelost, lichten, evenals lophine, reeds bij 10° C. Als alkalische bases, die 

voor het teweegbrengen der lichtverschijnsels vereischt worden, kunnen zoo- 

wel soda als choline en neurine dienen, (Liesre’s Annalen , Bd. CCIII, p. 305.) 

HG. 

Vervaardiging van kunst-diamanten. — Reeds vroeger is medegedeeld, dat 

het den heer HANNAY gelukt is kunst-diamanten te vervaardigen. Thans is 

door hem, in de Procedings of the Royal Society 1880, XXX p. 450, de 

daarbij gevolgde handelwijze bekend gemaakt. Wij willen daaruit nog het hoofd- 

zakelijke mededeelen. 

Aanleiding tot zijne proeven om gekristalliseerde koolstof te verkrijgen, 

gaven andere proeven om een oplossingsmiddel te vinden voor alkali-metalen. 

Die proeven leerden niet veel; alleen bevond hij dat, wanneer koolwater- 

stoffen beproefd werden, deze altijd ontleed werden, waarbij de waterstof door 

het metaal gebonden werd en de kool als harde schilfers afgescheiden werd. 

Dit bracht hem op het denkbeeld om ijzeren buizen met natrium en parafin- 

spiritus aan eene roodgleeihitte bloottestellen. Deze buizen moesten geheel ge- 

sloten zijn, hetgeen zeer bezwaarlijk ging. Alleen door toesmeding van het 

open einde gelukte dit. Die eerste proef mislukte echter. Een der buizen ex- 

plodeerde; in de beide anderen hadden zich wel eenige koolschilfers afge- 

scheiden, maar een ander deel der koolstof had zich met het ijzer tot staal 

verbonden. 

Bij eene volgende proef werd, in plaats van parafine, gerectificeerde been- 

derolie gebruikt en een weinig houtskoolpoeder toegevoegd. Na eene 4 uren 
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voortgezette gloeiing waren in eene buis eenige der eigendommelijkheden der 

houtskooldeeltjes verdwenen. Zij waren zeer hard en lichter van kleur gewor- 

den. De tweede buis explodeerde na eene verhitting van 8 uren. 

HANNAY beproefde toen buizen van gietijzer en van staal, doch met weinig 

goed gevolg. De meesten explodeerden of werden lek. Een paar malen liepen 

arbeiders bij de explosie groot gevaar, en eens werd de oven, waarin de 

gloeiing geschiedde, stuk geslagen. In het geheel zijn meer dan tachtig proc- 

ven genomen met beenderenolie en een alkalimetaal (kalium, natrium of li- 

thium), soms met bijvoeging van parafinespiritus. Slechts drie daarvan hebben 

een resultaat gegeven, in zooverre dat in de massa, die zich in de buis had 

afgezet, na afloop der proef eenige zeer kleine harde kristalletjes gevonden 

werden, die bij nader onderzoek bleken uit gekristalliseerde koolstof, d. i. 

diamant te bestaan. 

Men ziet dat, althans vooreerst ,de handel in natuurlijke diamanten nog wei- 

nig de concurrentie van fabrieken van kunst-diamanten te vreezen heeft. 

HG. 

AARDRIJKSKUNDE. 

Bevolking der aarde en oppervlakte der werelddeelen. — Volgens het 

laatste jaarlijksche overzicht, bewerkt door p. BEHM en H. WAGNER , bedraagt 

de bevolking der aarde thans ongeveer 1456 millioen bewoners, op de vol- 

gende wijze over de verschillende werelddeelen verdeeld : 

Oppervlakte in Getal der Bewoners op 

Q-kilometers. bewoners. | 1 Q-kilometer. 

Europa (zonder IJsland en 9.710.340 | 315.929.000 32.5 

Nova Zembla). 

Agria one Ailwhstarr. perd. 40e 44,572.250 | 834.707.000 18.7 

Afrika stee, tebn80tin Aastad” 4 29,909.444 | 205.679.000 6.9 

Amerika vriend. zones 0 38.389.210 | 95.495.500 2.5 

Australie en Polynesie . . . 8.953.727 4.031.000 0.4 

Poollanden, de Just, anèrao.k: |___4.520.400 82.000 

Te zamen | 136.055.374 (1455.923.500 | __ 10.7 
HG. 
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AARDKUNDE. 

Een nieuw Mammoethol. — Dit is voor eenige weken ontdekt in Kentucky, 

bij Hopkinsville. Men vindt er een fossiel bosch bestaande uit reusachtige 

Lepidodendrons en allerlei soorten van varens, die in een uitmuntenden staat 

van bewaring en in hunne natuurlijke houding en plaats zijn. De Lepidoden- 

drons verheffen zich tot 40 voeten hoogte en vormen een honderdtal kolom- 

men, gelijkende op de basaltkolommen van de Fingalsgrot. De schors bestaat 

uit glinsterende bitumineuse kool, terwijl het binnenste ingenomen wordt door 

zachten kwarts-zandsteen. De wortels zijn stevig vastgehecht aan de verkoolde 

schorslaag. 

Behalve deze plantenoverbliĳfsels, worden in dit hol nog stalactieten en 

vele fossiele overblijfsels van dieren gevonden. (Revue scientifique, 11 Sep- 

tember 1880, p. 264.) HG. 

EEGSTOLOGTE. 

Getal der zenuwvezelen in de gezichtszenuw en der staafjes in het netvlies 

van. het menschelijk oog. — Hieromtrent bestonden tot dusver zeer onzekere 

opgaven, die meer op schatting dan op werkelijke telling berustten. De heer 

F. SALZER heeft nu aan dwarssneden van den nervus opticus van drie vol- 

wassenen de zenuwvezelen en aan zes netvliezen van doodgeboren kinderen 

de staafjes op eenige punten werkelijk geteld en uit de verhouding tot de 

grootte van het geheele vlak de getallen berekend. Hij heet dat gedaan on- 

der inachtneming van verschillende voorzorgen, waaromtrent wij naar het 

oorspronkelijke verwijzen. Zijne einduitkomst is de volgende. De waarschijn- 

lijke waarde van het getal der opticus-vezelen bedraagt 438.000, de waar- 

schijnlijke waarde van het getal der netvliesstaafjes 5.360.000. Er komen 

derhalve op elken opticusvezel 7 tot 8 netvliesstaafjes, die met dezen in 

verband staan. (Sitzungsber. d. K. Akad. 3'* Abth., 1880, LXXXI, p. 7.) 

HG. 

DIERKUNDE. 

Vrij zwavelzuur bij sommige Gasteropodes. — Het is, het eerst door de 

onderzoekingen van TROSCHEL en BÜÖDECKER, later door die van pr LUCA en 

PANCER[, gebleken, dat sommige zee-Gasteropodes, Dolium, Cassise. a., uit 

haar slurp een vocht spuiten, dat, behalve andere stoffen, vrij zwavelznur 
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in niet onaanzienlijke hoeveelheden (2 tot 4 proc.) bevat. Een nauwkeuriger 

beschouwing leert dat dit zure vocht niet door de eigenlijke speekselklieren , 

maar door twee daarachter gelegen veel grootere organen, die geen klierach- 

tig maar een meer sponsachtig maaksel hebben, wordt afgescheiden. De heer 

RICHARD MALY te Graz heeft beproefd of dit zure vocht verteerende eigen- 

schappen heeft, maar het is hem daarbij gebleken dat dit volstrekt niet het 

geval is, noch voor eiwitstoffen, noch voor amylum. Daar het derhalve naar 

allen schijn geenerlei voor het organisme nuttige eigenschappen bevat, houdt 

hij het eenvoudig voor een excretieproduct, dat verwijdert moet worden. Hij 

heeft daarop een reeks van onderzoekingen gedaan over de wijze waarop het 

vrije zwavelzuur uit andere neutrale zelfstandigheden, bepaaldelijk gips, zou- 

de kunnen geproduceerd worden, doch deze onderzoekingen, zich aanslui- 

tende aan die welke hij vroeger over het vrije zoutzuur in het maagsap met 

goed gevolg had in het werk gesteld, hebben in dit geval tot geenerlei uit- 

komst geleid. (Sitzungsber. d. K. Akad. 2 Abth. 1880, Bd. LXXXI, 

p. 376.) HG. 

Een nieuwe soort van Olifant. — In de Scientific American van 30 Oct. 

1880, p. 275, leest men het volgende bericht, dat, indien het juist is, 

zeer opmerkelijk zoude zijn, maar ons voorkomt nog wel eene nadere beves- 

tiging te behoeven. 

‘Er worden thans in deze stad (New-york) twee zonderlinge olifanten ver- 

toond, die afkomstig zijn uit de bergen van het schiereiland van Malacca , 

ongeveer 800 mijlen van Singapore. Zij zijn vooreerst opmerkelijk door hunne 

zeer geringe grootte, daar de eene 28 duim (0,711 M.) en de ander 36 

duim (0,954 M.) hoog is; in de tweede plaats onderscheiden zij zich door 

eene dichte, wollige haarbekleeding. Men veronderstelt dat zij vijf tot zeven 

jaren oud zijn.” 

Op welken grond deze vooronderstelling rust, wordt niet medegedeeld, Zou- 

den het wellicht niets anders dan zeer jonge indische olifanten zijn, wier 

huidoppervlakte mede, ofschoon wel is waar spaarzaam, verspreide haren draagt ? 

Mocht het zich echter bevestigen, dat men hier werkelijk met eene bijzondere 

soort van olifant te doen heeft, dan zoude deze eensdeels de dwerg-olifan- 

ten herinneren, waarvan de fossile overblijfselen op Malta gevonden zijn, 

anderdeels den Siberischen Mammoet of Elephas primigenius, die mede eene 

dichte haarbekleeding bezat. Het is te betreuren dat het bericht niets ver- 

meldt omtrent het maaksel der kiezen. HG. 
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STERREKUNDE. 

Hoogte van een meteoor. — Slechts zelden biedt zich de gelegenheid aan 

om met eenige nauwkeurigheid de hoogte van een meteoor te berekenen. Als 

zoodanig verdient de volgende mededeeling van den heer TORVALD KöHL te 

Kopenhagen vermelding. 

Op den 42den Augustus 1880 zag hij, ten 14u 33m 45s, een meteoor, 

lichtend als een ster van de eerste grootte, met een noorderlicht tot achter- 

grond, in de Jachthonden verschijnen en in den grooten Beer verdwijnen. Het 

meteoor bewoog zich langzaam, want de duur van het verschijnsel bedroeg 

ongeveer 10 seconden. De punten van het begin en van het einde der baan 

konden met betrekkelijk groote nauwkeurigheid worden aangeteekend. 

Daar het nu waarschijnlijk was, dat op hetzelfde uur ook andere waarne- 

mers den hemel hadden gadegeslagen en dit zich door zijn grooten glans onder- 

scheidende meteoor zouden gezien hebben, zoo plaatste de heer KöHL eene 

oproeping in de dagbladen, met verzoek om mededeeling van waarnemingen. 

Werkelijk ontving hij zulke mededeelingen, en daaronder waren er twee, die 

blijkbaar genoegzame nauwkeurigheid bezaten om eene vergelijking met het 

te Kopenhagen waargenomen verschijnsel toetelaten. De eene dezer waarne- 

mingen was gedaan door den heer sOPHUS TROMHOLT te Randers in Jutland, 

de andere door den heer MAURITS NIELZEN bij Christiaansand in Noorwegen. 

Door eene geometrische constructie, waaromtrent wij naar het oorspron- 

kelijke verwijzen, bevond hij nu dat de hoogte van het meteoor aan het 

beginpunt der baan bedroeg 128 kilometers, aan het eindpunt der baan 60 

3 



18 WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 

kilometers. De lengte van de geheele baan was 268 kilometers, en, daar het 

meteoor 10 seconden zichtbaar bleef, bewoog het zich met eene snelheid van 

26,8 kilometers in de seconde. (Wochenschrift für Astronomie, Meteoro- 

logie und Geographie, 1880. N° 42.) HG, 

NATUURKUNDE. 

Photographie door phosphorescentie. — WARNECKE, DARWIN €en BADFORD 

hebben ongeveer gelijktijdig en onafhankelijk van elkander aangetoond, dat 

men photographische afdrukken van na insolatie phophoresceerende oppervlak- 

ten verkrijgen kan. E. BECQUEREL had reeds voor eenige jaren iets derge- 

lijks waargenomen. Een met een phosphoresceerende zelfstandigheid bedekte 

plaat, onder een gewoon photographisch negatief aan het licht blootgesteld, 

geeft een lichtend negatief, dat op zijne beurt op een voor het licht gevoe- 

lige oppervlakte een positief beeld kan doen ontstaan. Brengt men eene reeds 

geïnsoleerde en daardoor lichtende oppervlakte onder een negatief, dat met 

een plaat van rood doorschijnend glas is bedekt, dan verkrijgt men een 

lichtend positief beeld, omdat onder den invloed van het roode licht een 

door insolatie lichtgevend oppervlak zeer spoedig dit lichtvermogen verliest. 

(Polytechnisch Notizblatt, XXXV, S. 235 en Wiedemann’s Beiblätter, IV, 

S. 793.) LN. 

Een nieuwe gevoelige vlam. — Lord RrAyLEIaH vertoonde op 8 Nov. Il. 

aan de Philosophical Society te Cambridge een klein werktuigje, dat in 

Nature XXIII, p. 168, als volgt wordt beschreven. Een stroom lichtgas 

wordt door een eenspruitsbrandertje, dat vertikaal naar boven is gericht, 

geleid in het onderste deel van een holte, waarvan de voorwand uit gespan- 

nen vloeipapier of mailpapier bestaat. Daaruit komt het gas in een koperen 

buis, die aan het bovendeel dier holte vertikaal is verbonden. Die buis is 

“a few inches’, dus misschien acht of tien centimeters lang. De wijdte wordt 

niet opgegeven. Als de gasstroom aan het boveneind dier buis wordt ontsto- 

ken, dan is de vlam op de gewone wijze gevoelig voor uitwendig geluid. 

Deze inrichting moet boven de bekende van TYNDALL Een BARRET twee 

voordeelen bezitten: zij is bij zeer voldoende gevoeligheid voor geluiden on- 

gevoelig voor tocht en vereischt geene grootere drukking in de gasleiding, 

dan die welke daarin gewoonlijk voorkomt. 

Dit laatste voordeel, met een inderdaad verbazende gevoeligheid voor hooge 

tonen vereeenigd, bezit ook de gevoelige vlam van Govr. Het toestelletje 
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daarvoor is wel bij de meeste Nederlandsche instrumentmakers verkrijgbaar. 

Lord RAYLEIGH schijnt het niet te kennen. LN. 

Een nieuwe elektrische eigenschap van het selenium. — Deze meent 

BLONDLOT te hebben ontdekt door de volgende proef, die hij aan de Acadé- 

mie des Sciences mededeelde in hare zitting van 29 Nov. Il. Aan een der 

polen van een capillair-elektrometer wordt een stuk langzaam afgekoeld sele- 

nium verbonden, aan de andere een platinaplaat. Wanneer beide, terwijl 

het selenium aan een isoleerende stang wordt vastgehouden, met elkaâr in 

aanraking worden gebracht, dan blijft de elektrometer in rust. Wordt ech- 

ter het selenium tegen het platina gewreven, dan toont dadelijk de elektro- 

meter een elektriciteits-opwekking aan, somwijlen gelijk aan die welke door 

een kopersulfaat-element wordt teweeggebracht. Thermoëlektriciteit kan hierbij 

niet ter verklaring dienen; want wanneer men de aanrakingsplaats met pla- 

tina-selenium verhit, dan verkrijgt men een elektriciteits-opwekking van tegen- 

overgestelde richting. LN. 

Polarisatie der elektroden. — Tot bevestiging der meer en meer veldwin- 

nende overtuiging, volgens welke dit verschijnsel niet, zooals men tot nog toe 

aannam, althans niet uitsluitend, zou te wijten zijn aan de bedekking der 

elektroden met een laag der door de ontleding vrij geworden stoffen, maar 

wel aan de veranderingen in concentratie etc., die in de elektrolyt zelf in 

de nabijheid der elektroden door den stroom worden teweeggebracht, (zie 

hierover ook EXNER, Wiedemann's Annalen VI, bl. 336), levert n. F. WEBER, 

op nieuw eene bijdrage in het Vierteljahrsschrift der Zuricher Gesellschaft 

XXIII, S. 364. Hij heeft twee zinkplaten als elektroden in eene oplossing 

van zinksulfaat gebezigd, die nu niet zooals gewoonlijk vertikaal en nevens, 

maar horizontaal en boven elkaâr waren geplaatst. Al naar de richting van 

den polariseerenden stroom, was het nu de bovenste of de onderste der beide 

platen, waaromheen de oplossing door de elektrolyse meer geconcentreerd 

werd. Was het eerste het geval, dan moest spoedig het grooter volumege- 

wicht van het meer geconcentreerde deel dit doen dalen en zich met het 

lager gelegen vermengen. In overeenstemming daarmede en met de boven 

aangehaalde verklaring der polarisatieverschijnselen vond WEBER in dit geval 

den polarisatiestroom van vijf tot zeven malen zwakker, dan bij tegenover- 

gestelde richting van den hoofdstroom. IN. 
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Een nieuw soort van elektrolyse. — E. prromseL (Journal für praktische 

Chemie XX, S. 378) heeft opmerkelijke uitkomsten verkregen bij het doen gaan 

van alterneerende stroomen door een oplossing van ammoniumcarbonaat met 

behulp van platina-elektroden. De stroom werd door eene batterij geleverd en 

de afwisseling in richting door een commutator teweeggebracht. Toen deze 

zeer snel bewogen was gedurende acht uren , verkreeg DRECHSEL uit de oplossing 

een zout in fraaie witte naalden dat 64,69°/, platina bevatte. Het platinage- 

halte was in andere proefnemingen geringer, als de commutator langzamer 

bewogen werd. Bij aanhoudenden stroom werd in het geheel geen platina op- 

gelost, maar was een temperatuurverhooging der oplossing waartenemen, die 

bij afwisselende stroomrichting niet of nauwlijks bemerkbaar was. 

LN. 

Plaatsverandering der Frauenhofersche strepen door de omwenteling der 

zon. — THAriN heeft de golflengte van twee iĳzerstrepen in het zonnespec- 

trum bepaald op 5 —= 5967,1 en c = 5974,6. Aan elk der beide zijden 

van dit paar en daar zeer nabij worden twee atmospherische strepen waarge- 

nomen, waarvan de golflengten zijn a — 5976,35 en d == 5974,36. De 

afstanden tusschen a en 5 (0,25) en c en d (0,24) zijn dus bijna gelijk. Richt 

men den spectroskoop op den oostelijken of westelijken rand der zon, dan 

moeten, volgens de Dopplersche theorie — men mag met grond aannemen dat de 

bovengenoemde metingen bij een centrale richting zijn verkregen — de iĳzer- 

strepen eene “verschuiving” van 0,04 ondergaan, terwijl de atmospherische 

hunne plaats behouden en dus de bovengenoemde afstanden voor eene richting 

op den oosteliĳjken rand worden 0,29 en 0,20. L. THOLLON heeft met een 

zeer sterk dispergeerende spectroskoop dit alles volkomen bevestigd gevonden. 

(Comptes rendus XCI, p. 368 Wiedemann’s Beiblätter IV, p. 790). 

LN. 

AARDKUNDE. 

Vorming van koraalriffen en atollen. — Van tijd tot tijd zijn in de laatste 

jaren twijfelingen geopperd aangaande de juistheid der bekende theorie van 

DARWIN, welke de gedaante en de vormingswijze der atollen inzonderheid ver- 

klaart door eene veronderstelde langzame daling des bodems van de geheele 

streek der Stille Zee waar zij vooral worden aangetroffen. Aan zulke twijfelin- 

gen kon slechts een zeer beperkte waarde worden gehecht, zoolang zij afkom- 

stig waren van reizigers die, gelijk seMPER (Zeits. f. wiss. Zoölogie XII, p. 
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363), deze alleen ontleenden aan moeilijkheden, waarop deze verklaring in 

enkele gevallen stuit. Van veel meer gewicht worden die twijfelingen, nu zij 

ook geopperd worden door een der deelnemers aan de expeditie van de Chal- 

lenger, den heer JOHN MURRAY, die over dit onderwerp onlangs eene voor- 

lezing hield voor de Royal Society of Edinburgh, waarvan een uitvoerig uit- 

treksel verscheen in Nature, 12 August., 1880, p. 351, waarheen wij onze 

lezers die meer hieromtrent verlangen te weten verwijzen. 

HG. 

PLANTKUNDE. 

De intensiteit van het licht en de koolzuurontleding door groene planten- 

deelen. — De vraag of de koolzuurontleding door de bladeren toeneemt in 

verhouding tot de sterkte van het licht, was door den heer worHorrs be- 

vestigend, door den heer RIANISCHNIKOFF daarentegen ontkennend beantwoord. 

De laatste leidde uit zijne proeven af, dat er een zeker optimum van lichtsterkte 

is, waarbij de koolzuurontleding het sterkste is, terwijl deze zoowel boven 

als beneden dit optimum afneemt. Nieuwe proeven, door den heer FAMINTZIN 

genomen, deels met zonlicht, deels met kunstlicht, hebben de juistheid der 

laatste voorstelling bevestigd. (Bulletin de VAcadónie de St. Petersbourg , 

1880, XXVI p. 296). HG. 

MENSCHKUNDE. 

De groeven der hand. — Aan de menschelijke hand, inzonderheid duidelijk 

aan de toppen der vingers, neemt men, reeds met bet bloote oog of nog beter 

met een zwakke loupe, regelmatige groeven waar. De heer HENRY FAULDS, 

geneesheer aan het Tsukiji hospitaal te Tokio in Japan, is op het denkbeeld 

gekomen om daarvan eene vergelijkende studie te maken bij menschen en ook 

bij apen. Hij was daarop gekomen door de waarneming van vingerafdruksels 

op voorhistorisch aardewerk, gevonden in Japan. Het bleek hem dat er inder- 

daad ten dien aanzien tusschen verschillende personen kenmerkende verschillen 

bestaan, vooral wanneer zij tot een verschillend ras behooren, zooals Japan- 

ners en Engelschen. Maar ook tusschen personen van hetzelfde ras zijn nog 

de verschillen groot genoeg om deze als kenmerkend te beschouwen. Ter ver- 

gelijking bezigt hij de afdruksels die door de vingers gemaakt worden op een 

lei of op een plaat glas. Is de oppervlakte daarvan vooraf met een zeer dunne laag 

van drukpersinkt bedekt, dan kan men zoo afdrukken op vochtig gemaakt 
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papier verkrijgen. Bij vergelijking dezer afdrukken kan men zeer duidelijk den 

invloed der erfelijkheid bespeuren. Behalve tot het opsporen van ethnologische 

verschillen, zouden zulke teekeningen ook in medico-legale gevallen tot her- 

kenning van misdadigers kunnen dienen. Wanneer een misdadiger met een 

bebloede hand een glad voorwerp aanvat, dan kunnen zijne vingers daarop een 

afdruk achterlaten. Eens zelfs gelukte het aan FAULDS zoo het bewijs te leveren 

wie zijner bedienden uit een flesch met spiritus gedronken had. Op de flesch 

werden vettige afdrukken van vingers gezien, waarin strepen waren die vol- 

komen beantwoordden aan de groeven der vingertoppen van den delinquent. 

„(Nature, 28 Oct. 1880, p. 605). HG. 

DIERKUNDE. 

Nieuw ras van runderen met een hoorn op den neus. — De heer A. T. DE 

ROCHEBRUNE heeft op eenige eigendommelijkheden gewezen, waardoor het ras 

van runderen die in Senegambie tot het trekken en dragen van lasten en andere 

doeleinden gebruikt worden, zich onderscheidt van de indische Zebu’s (Bos 

indicus), waarmede zij overigens zoo groote overeenkomst hebben , dat men deze 

als het oorspronkelijke stamras kan beschouwen. Het meest in het oogloopend 

verschil is de aanwezigheid van een kleinen (60 tot 75 millim. hoogen, 40 

tot 55 millim. breeden) hoorn op den neus, welke dien van de Giraffe ter 

zelfder plaatse herinnert. Niet allen hebben dezen hoorn, maar in een kudde 

van honderd runderen zijn vijf-en-vijftig tot zestig in het bezit daarvan. Echter 

vertoonen al de overigen zonder uitzondering eene aanzwelling van de neus- 

streek, overdekt door een dunne, ruwe hoornplaat, als het ware een begin 

derzelfde hoornvorming die bij de meesten tot sterker ontwikkeling komt. 

(Compt. rendus 2 Aout 1880, p. 304). HG. 

VERSCHEIDENHEID. 

Een nieuw werktuig voor de ontdekking van ontplofbaar gas in steen- 

kolenmijnen. — In weerwil van verschillende middelen die zijn aangewend 

om hetzij de ontploffing van gas in de mijnen te voorkomen, waaronder eene 

goede ventilatie en het gebruik der veiligheidslamp de voornaamste zijn, — 

of om de aanwezigheid van een ontplofbaar gasmengsel in een gedeelte der 

mijn waarneembaar te maken, waartoe de op de wetten der diffusie berus- 

tende werktuigen van ANSELL en van FORBES behooren, grijpen nog telkens 

ontploffingen plaats die aan honderden mijnarbeiders het leven kosten, Elke 
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nieuwe daartoe strekkende methode, welke op goede gronden berust, ver- 

dient derhalve eene ernstige toetsing. Daartoe beveelt zich een nieuw werk- 

tuig aan, uitgedacht door den heer Pp. H. LIVEING en beschreven in het 

Philosophical Magazine, August. 1880, p. 126, waar ook eene afbeelding 

daaraan is toegevoegd. Dit werktuig heeft het groote voordeel van de hoe- 

veelheid vrij wordend koolwaterstofgas, dat zich in de lucht der mijngangen 

uitstort, op een grooten afstand daarvan dadelijk zichtbaar te maken en zoo 

te waarschuwen. Zonder in eene eigenlijke beschrijving te treden, vermelden 

wij hier alleen het beginsel, waarop het werktuig berust. De stroom van 

een kleine magneto-elektrische machine wordt geleid door twee tegenover 

elkander geplaatste spiralen van zeer dun platinadraad. De eene dezer spira- 

len is besloten in een luchtdicht gesloten glazen hulsel, de ander is alleen 

omgeven van een hulsel van metaalgaas met een glasplaatje aan het einde, 

Tusschen deze beide spiralen in bevindt zich een verplaatsbaar schermpje, 

met twee elkander onder een hoek ontmoetende witte zijvlakken, Zoodra nu 

de stroom doorgaat, worden de spiralen lichtend, maar, zoolang de lucht, 

die bij de ventilatie uit een mijngang komende door het werktuigje heen- 

gaat, uit onvermengde atmospherische lucht bestaat, blijft het lichtend ver- 

mogen van beide spiralen gelijk en zijn derhalve ook de beide zijvlakken van 

het op gelijken afstand tusschen de beide spiralen geplaatst schermpje gelij- 

kelijk verlicht. Zoodra echter in de lucht die de vrije spiraal omstroomt, 

eenig koolwaterstof is, begint deze sterker te gloeien, ook dan wanneer die 

hoeveelheid nog veel te gering is om een ontplof baar mengsel te vormen, 

d. i, beneden 5 proc. Natuurlijk wordt dan de eene schuinsche zijkant van 

het schermpje sterker verlicht dan de andere. Door dit laatste dan te ver- 

plaatsen kan men, op dezelfde photometrische wijze als ook in andere ge- 

vallen gebruikelijk is, de verhouding tusschen beide lichtbronnen bepalen, 

en daaruit vervolgens de procentische verhouding van het koolwaterstofgas 

in de doorstroomende lucht afleiden. Dat deze methode zeer gevoelig is, kan 

hieruit blijken, dat, volgens de door 1. genomen proeven, bij eene aanwe- 

zigheid van 2 proc. koolwaterstof, het licht der vrije spiraal reeds 5 maal, 

bij 3 proc. 22 maal, en bij 4 proc. 64 maal sterker is dan dat der in glas 

besloten spiraal. HG. 

Overbrenging van tuberculose door melk. — De heer r. prucu heeft op 

biggen en konijnen proefnemingen gedaan, door dezen gedurende eenigen tijd 

de melk te drinken te geven van eene koe, bij welke phtisis geconstateerd 

was, en die later, na geslacht te zijn, dan ook door den toestand der in- 



4 WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 

wendige organen: longen, borstvlies, lever enz. de bij het leven gemaakte 

diagnose bevestigde. Al die dieren bleken, na geslacht te zijn, tuberculeus te 

wezen. Een konijn, dat niet geslacht werd en nu voortging de bedoelde melk 

te gebruiken, begon omstreeks half Maart te vermageren, kreeg diarrhee en 

stierf den 14den April. Bij de lijkopening vertoonden zich de duidelijkste ken- 

teekenen van algemeene tuberculose. De heer BOULEY, die de proefnemingen 

van PEuCH mededeelde, voegde daarbij eene flesch met verschillende organen 

van een varken van vijf maanden, dat ingeënt was met vleeschsap , verkre- 

gen uit spieren van de door PEUCH vermelde koe. Deze proef was te Toulouse 

genomen door den heer TOUSSAIN, van de veeartsenijschool, en al die orga-. 

nen waren vol tuberkels. (Compt. rend., Tom. XC, pag. 1581.) 

De L. 
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NATUURKUNDE. 

Oplosbaarheid van vaste lichamen in gassen. — Men weet wat ANDREWS 

door de critieke temperatuur van een gas of damp verstaat. Het is die, welke 

zoodra zij bereikt en dus nog meer als zij overschreden is, het gas belet om 

ook bij de sterkste drukking drupvormig te worden. Een vloeistof zal dus, 

ook wanneer zij besloten is in eene ruimte, niet grooter dan hare eigene, 

geheel in damp overgaan, zoodra zij verhit wordt boven de critieke temperatuur 

van dien damp. Dit is reeds voor vele jaren door CAGNIARD LATOUR voor 

zwavelaether aangetoond, zonder dat men toen, en lang daarna nog, in staat 

was dit verschijnsel te verklaren. 

Maar wat zal er geschieden als een vloeistof, die een vast lichaam opge- 

lost houdt, in besloten ruimte tot boven hare critieke temperatuur wordt ver- 

hit? HANNAY en HOGARTH (Proceedings of the Royal Society XXX, p. 178.) 

hebben getracht die vraag te beantwoorden door een uitvoerig onderzoek. Zij 

meenen daaruit te mogen besluiten, dat in dit geval de damp nog evenzeer 

als de vloeistof, de vaste stof opgelost houden en dus nu gasvormig maken 

kan. Een voorbeeld: 

Jodkalium wordt in alkohol opgelost en deze vloeistof in een toestel als dien 

van ANDREWS tot 350°C, dat is tot meer dan 4100°® boven de critieke tem- 

peratuur van alkohol verhit. Men neemt geen neerslag waar. En zelfs wanneer 

men een U-vormige buis, die in een harer armen alkohol en in de andere 

een kristal van jodkalium bevat, tot boven 250° verhit, dan wordt dit zout 

opgelost door den damp. Vermindert men dan plotseling de drukking door het 

Le 
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gas gelegenheid te geven zich uit te zetten, dan scheidt zich het opgeloste 

zout, in vasten toestand, aan de wanden van de buis af om weer opgelost te 

worden zoodra de spankracht van den damp genoegzaam wordt vergroot. 

LN. 

Aantrekking en afstooting van trillende vliezen. — Twee veerkrachtige 

vliezen, elk over een metalen trommel gespannen en zeer nabij elkaar in een 

drupvormige vloeistof gedompeld, worden in isochrone trilling gebracht. Komen 

zij in phase overeen, dan trekken zij elkander aan; zijn zij in phase tegen- 

overgesteld, dan stooten zij elkander af. BJeRKNEs heeft dit gevonden en 

medegedeeld aan de Academie des sciences (Comptes rendus LXXXIX, p. 144 

en Wiedemann’s Beiblätter IV, S. 853). Voor bijzonderheden aangaande zijne 

proefnemingen moeten wij verwijzen naar de aangegeven bronnen. LN. 

Golflengte der warmtestralen bij lage temperaturen. — Door de inter- 

ferentie van warmtestralen uit een spectrum, dat niet zooals veelal door een 

klipzoutprisma , maar van een draadrooster (Gütter, dikte der draden en onder- 

linge afstand 0,125 m.m.) verkregen was, is het DESAINS en CURIE gelukt 

de golflengte op 0,007 m.m. te bepalen van stralen, die een hoekafstand van 

3°46'14” van de natriumstreep hadden, en nog voor den Melloni-toestel 

voelbare werking te verkrijgen bij een hoekafstand van 4” 40’ 40’. (Comptes 

rendus XC, p. 1506 en Wiedemann's Beiblätter IV, p. 892. LN. 

Invloed van gekleurd licht op de ontwikkeling van dieren. — De heer 

B. YUNG had in 1878 proeven genomen , waardoor werd aangetoond dat de ont- 

wikkeling van zoetwaterdieren bevorderd werd door violet en blauw licht , maar 

vertraagd door rood en wit. Hetzelfde had sERRANO-FATIGATI omtrent de 

infusorien opgemerkt. Thans heeft vuNa hetzelfde bij zeedieren in het zoolo- 

gisch station te Napels kunnen waarnemen. Hij plaatste eieren van Lol: 

vulgaris en Sepia officinalis, van denzelfden leg afkomstig, dus even oud, 

in glazen vaten van 2 lit. inhoud, waarin het water gestadig en geregeld 

ververscht werd. Deze vaten waren geplaatst in grootere glazen vaten en de 

tusschenruimte was gevuld met verschillend gekleurd water. Van boven was 

alles bedekt met dik bordpapier. De resultaten waren dezelfde als bij de 

eieren van Rana esculenta, Salmo trutta en Lymnaea stagnalis. Het gele 

licht nadert het meest tot het witte en , in tegenspraak met des schrijvers 

vroegere uitkomsten, vertraagden het roode: en groene licht de ontwikkeling 
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wel, maar beletten die niet. Opmerkelijk is het dat, toen de vaten in den 

algemeenen water-omloop van het aquarium geplaatst waren, de larven van 

Ciona intestinalis, die zich steeds aan de wanden van het aquarium te Napels 

vastzetten en die zich weldra ook aan de glazen vaten hechtten, sneller groeiden 

en krachtiger voorwerpen voortbrachten dan de andere, wanneer zijde violette 

vaten tot hun verblijf hadden gekozen. (Compt. rend, Tom. XCI, pag. 441.) 

Di he 

SCHEIKUNDE. 

Boomen van Mars. — Als men een of meer kristallen van een iĳzerzout 

overgiet met een oplossing van natrium- of kalium-silicaat — waterglas — 

dan vormt zich op elk kristal een soort van vegetatie van vertikaal opstaande, 

bijna rechte naaldjes. Men heeft hieraan den naam van boom van Mars ge- 

geven, naar de — vooral wat de wording aangaat — zeer verre overeen- 

komst met de bekende boomen van Saturnus, van Diana, enz, Later is ont- 

dekt dat men dergelijke ‘‘vegetatien’”’ ook verkrijgen kan als men het iĳzer- 

zout door een van koper, zink of andere metalen vervangt en ook als men 

in plaats van de silicaat-oplossing eene van calcium-sucraat of zelfs van 

zeep bezigt. 

Wat zich in elk dezer gevallen vormt is eene onoplosbare verbinding, ont- 

staan door de werking van de vloeistof op het metaalzout. Ook dit was be- 

kend; het bleef slechts over om den bijzonderen vorm te verklaren, waarin 

die onoplosbare verbinding zich afzet. 

Rreur (Memorie dell’ academia delle scienze dell Instituto di Bologna, 

ke Serie, Deel IT, en daaruit Journal de physique IX, p. 421) meent deze 

verklaring te vinden in het feit dat de oplossing, waar zij het kristal aan- 

raakt, door de daar plaats vindende wederkeerige ontleding specifiek lichter 

wordende , misschien ook door zich ontwikkelende fijne gasbelletjes ondersteund, 

in zeer dunne straaltjes opstijgt. Het zoo opstijgende bestaat voornamelijk of 

uitsluitend uit eene oplossing van het zout, dat men in kristalvorm in de 

oplossing heeft gebracht. Elk dezer straaltjes wordt nu onder het opstijgen 

met een dunne schede van de onoplosbare verbinding omringd. In overeen- 

stemming met deze verklaring vond Rrramrt dat de van een ijzerzout en water- 

glas verkregen naaldjes zich onder het mikroskoop hol vertoonden. 

Zij zijn dus, zegt LIPMANN in het Journal de physique, van nabij ver- 

want aan de “artificieele cellen” van TRAUBE, LN. 
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Kunstmatige indigo. — Het is aan Professor BAEYER te München gelukt 

indigo, de zoo veel gebruikte kleurstof, die tot dusver slechts uit de in de 

heete gewesten, ook op Java, gekweekte Zsatis tinctoria verkregen werd, 

langs den synthetischen weg daartestellen. Voor zoover zijne bereidingswijze 

— waarop hij patent genomen heeft — bekend is geworden, is deze tame- 

lijk omslachtig, en zal derhalve de kunstmatige indigo in den eersten tijd 

wel te kostbaar zijn om de natuurlijke indigo uit den handel te verdringen. 

Wanneer men intusschen bedenkt, hoe de meekrap allengs verdrongen is door 

de kunstmatige alizarine, terwijl deze aanvankelijk ook zeer hoog in prijs 

was, dan mag men het als waarschijnlijk aannemen dat ook de bereiding van 

kunstmatige indigo allengs zoo zal verbeterd worden dat zij den wedstrijd met 

de natuurlijke met goed gevolg kon voeren, en dat binnen eenige jaren geen 

indigo uit de tropische gewesten meer met voordeel zal kunnen worden inge- 

voerd. Voor eenige verdere bijzonderheden der bereiding verwijzen wij naar 

de Chemische Zeitung, 18 Nov. 1880, HG. 

PLANTKUNDE. 

Wilde wijnstokken in Soedan. — Im een brief van den Heer TH. LÉCARD 

aan den franschen minister van openbaar onderwijs, gedeeltelijk in de Aca- 

démie des Sciences voorgelezen, verwijlt hij bij den betrekkelijken botanischen 

rijkdom van dat uitgestrekt en nog weinig of niet bereisd land. Onder de 

nieuwigheden, door hem ontdekt, behooren wilde wijnstokken met heerlijke 

vruchten, met kruidachtigen stengel en overblijvende wortels. De schoonheid 

en overvloed der vruchten, de kracht van de plant, en de gemakkelijkheid 

van de vermenigvuldiging door het eenvoudige planten van zijne knollige wor- 

tels, doen hopen dat deze ontdekking van heilzamen invloed op de wijncul- 

tuur in Frankrijk wezen zal. LÉcARD is verder bereid om aan landbouwkun- 

dige of wetenschappeliĳjke inrichtingen zaden te zenden. (Compt. rend. 

Tom. XCI. pag. 502.) De Le 

DIERKUNDE. 

Kwade droes. — De heer GALLIER heeft aangetoond 41° dat de kwade 

droes niet altijd op konijnen kan worden overgedragen en dus alleen positieve 

resultaten eenige waarde bezitten; 2° dat de droes van het konijn gewoon- 

lijk niet dezelfde symptomen aanbiedt als die van het paard; 3° dat de bij 

't konijn waargenomen pathologisch-anatomische verschijnselen die van puru- 
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lente infectie zijn; 4° dat, in het algemeen, de infectiestof van den droes 

na 15 dagen volkomene uitdroging hare infecteerende hoedanigheid geheel 

verliest, waardoor het. nut van de ventilatie der stallen, waarin kwade droes 

is voorgekomen, bewezen wordt; 5° dat de droes op een ezel is overgebracht 

door onderhuidsche injectie van het speeksel van een droesig paard, een feit, 

waaruit de voortplanting van den droes onder groote verzamelingen van paar- 

den kan verklaard worden, daar het paard bij het drinken steeds eenig water 

weder uit den bek in de trog laat loopen. (Compt. rend. Tom. XCI, pag. 475.) 

D. L. 

Immuniteit na doorgestane anthraxziekte. — Wat blijkens de proeven van 

CHAUVEAU van schapen gold, is Pasteur ook gebleken waar te zijn van 

runderen, namelijk dat, wanneer zij met anthraxgift ingeënt zijn en daardoor 

wel ziek worden maar herstellen , eene latere inenting geen vat op hen heeft. 

Ook de cholera der hoenders recidiveert niet. Wederom, meent PASTEUR, eene 

overeenkomst van de mikroskopisch-parasitische infectieziekten met de besmet- 

telijke ziekten, wier oorzaken nog onbekend zijn, — liever zouden wij zeg- 

gen: een grond te meer ten gunste van de hoogstwaarschijnlijke, maar toch 

nog steeds hypothetische bacterien-theorie der besmettelijke ziekten. Pasrrur 

verschilt van CHAUVEAU in het verklaren van deze immuniteit ; crauvrau toch 

schrijft haar toe aan stoffen (door de ziekte voortgebracht?) die de voort- 

planting der bacterien schaden. Pasteur kan dat gevoelen niet deelen en 

denkt eerder aan de onvruchtbaarheid, die eindelijk in eene middenstof optreedt, 

nadat in deze achtereenvolgens verscheidene malen de cultuur van een en het- 

zelfde mikroskopische organisme is bewerkstelligd. Hij had kunnen zer gen, 

dat allerwaarschijnlijkst die bepaalde gesteldheid van de vochten des lichaams, 

die voor het leven en de voortplanting van elk specifiek ziekte-bacterium noo- 

dig is, — en die, waarzij bestaat, de individueele vatbaarheid, — waar zij 

niet aanwezig is, de individueele onvatbaarheid voor de bepaalde ziekte veroor- 

zaakt, — juist door het in die vochten leven en zich vermenigvuldigen dier 

bacterien zoodanig wordt veranderd, dat diezelfde specifieke bacterien daarin 

niet meer kunnen tieren, — althans niet gedurende geruimen tijd, totdat 

namelijk die bepaalde gesteldheid der vochten zich weer ontwikkeld en ver- 

nieuwd heeft, welke laatste voorwaarde, geëischt wordt door het feit, dat 

bij de meeste, zoo niet alle infectieziekten, de immuniteit na de eerste be- 

smetting wel plaats vindt, maar niet in absoluten zin, dat is, niet voor altijd. 

Of nu die verandering van de gesteldheid der vochten, die de vatbaarheid 

voor eene bepaalde contagieuse ziekte veroorzaakt, is eene door de ziekte 
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ontstane aan de bacterien vijandige stof, zooals CHAUVEAU meent, of eer- 

der eene uitputting en vernietiging van voor de bacterien gunstige stoffen, of 

eindelijk misschien beide, — daarover kunnen de opinien uiteenloopen. (Compt. 

rend. Tom. XCI, pag. 531.) D, IL 

Een Rhinoceros-lijk in Siberie. — In 1877 werd het nog wel bewaarde 

lijk van een Rhinoceros gevonden in het noordoosten van Siberie, op 69° N.B., 

200 werst ten noorden van Werehojansk, aan de Byonlai, eene kleine rivier 

die zich in de Jana uitstort. Het dier droeg eene dichte roodbruine haarbe- 

kleeding. Daarvan is in 1879 de kop naar Petersburg in het museum van 

het geographische gezelschap aangebracht. Deze is thans onderzocht en uit- 

voerig beschreven, onder bijvoeging van photographische afbeeldingen, door 

den heer LEOPOLD VON SCHRENCK, in de Mémoires de U’ Académie des Scien- 

ces de St. Petersbourg, Sér. VIT, T. XXVII, Ne 7. Daaruit blijkt dat de 

thans gevonden Rhinoceros niet dezelfde soort is als Rhonoceros tichorinus 

s. antiquitatis, waarvan men vroeger reeds overblijfselen had gevonden en in 

1771 een wel bewaard lijk aan de Wilni, in Siberie. Het thans gevonden dier 

behoort tot Rhinoceros Merckit JAEG., waarvan men tot dusver slechts over- 

blijfselen uit westelijk Europa kende. Rhinoceros Merck naderde in som- 

mige opzichten tot Rhinoceros tichorinus, in andere tot de hedendaagsche 

rhinocerossen. 

Volgens den schrijver bedraagt tegenwoordig de gemiddelde jaarlijksche 

temperatuur van het gebied waar het lijk gevonden is — 179 C., de gemid- 

delde temperatuur in Januari —48° C. en het gemeten minimum —63°, 2’, 

Alleen in de maanden Juni—September zijn de gemiddelde temperaturen posi- 

tief; dan bedraagt zelfs het gemeten maximum 30°, 41’, zoodat het verschil 

tusschen maximum en minimum 93°, 3’ bedraagt. 

Uit het maaksel der wel bewaarde lippen besluit VON SCHRENCK dat het 

dier zich ook met laag groeiende kruiden kon voeden, en dat het dus zich 

ook buiten de boomgrens kon ophouden. 

De omstandigheid dat in de openingen aan den kop geen spoor van daarin 

gedrongen aarde of slib voorhanden is, leidt voN SCHRENCK tot het besluit, 

dat het plompe zware dier niet in een weeken, moerassigen bodem gezakt is 

en daar den dood heeft gevonden, maar door inzinking in de sneeuw, waar- 

door het gestikt is en waarin zijn lijk, ook door latere overdekking met 

nieuwe sneeuw- en iĳslagen, aan de verrotting is onttrokken geworden. 

HG. 
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Mesozoische zoogdieren. — Het getal der in den loop der laatste jaren 

in Noord-Amerika gevonden overblijfselen van kleine zoogdieren die tijdens 

de Jura- en krijttijdperken geleefd hebben, is thans tot omstreeks een zestig- 

al individus gestegen. Volgens MARSH zijn deze en ook de in Europa ge- 

vondene niet wel onder eene der thans bestaande orden te brengen. Sommigen, 

zooals Plagiaulax en Ctenacodon, kunnen wellicht buideldieren zijn geweest, 

maar het meerendeel mist de aan deze groep toekomende kenmerken en zoude 

veeleer tot de orde der insekteneters kunnen worden gebracht, ware het niet 

dat zich ook hier bijzonderheden in het maaksel vertoonden die hen daar 

weder van verwijderen. MARsH vereenigt daarom de mesozoische zoogdieren, 

met afzondering der beide bovengenoemde geslachten, in eene enkele orde , 

waaraan hij den naam van Panthotheria geeft, en waarvan de kenmerken de 

volgende zijn: 

1. Geheel gladde hersenhalfronden. 

„ Tanden, ten getale van 44 of meer. 

„ Geen duidelijk verschil tusschen voorste en achterste kiezen. 

. De beide takken der onderkaak niet door eene symphyze ve rgroeid. 

. De groef voor de mylohyoid-spier duidelijk aan de binnenzijde der onderkaken. 

Il RP OT WO 1 . De hoek van de onderkaak, zonder duidelijke binnenwaartsche ombuiging. 

8. De gewrichtsknobbel der onderkaak ongeveer op de hoogte der tanden 

of daaronder, loodrecht of rond, nooit dwars. 

Als gemeenschappelijke kenmerken van de andere geslachten, die hij in 

eene orde, Allotheria door hem genoemd, vereenigt, vermeldt hij: 

1. Een veel geringer getal tanden. 

2. Hoektanden ontbreken. 

3. Voorste en achterste kiezen verschillend. 

4, De hoek der onderkaak duidelijk omgebogen. 

5. De groef voor de mylohyoid-spier ontbreekt. (American Journal of 

Science. 1880, XX, p. 235.) HG. 

Lichtende duizendpoot. — Op den 25sten September, des avonds ten 8 

ure, zag de heer BRODHURST in zijn tuin twee duizendpooten , Geophilus subter- 

raneus, die licht uitstraalden dat sterk genoeg was om er een brief bij te 

lezen. Het geheele lichaam vertoonde zich verlicht en als het ware vergroot. 

Het licht ontstond op een zestal punten en bewoog zich daartusschen langs 

de zijden van het lichaam. Ook het spoor waarlangs de dieren zich bewogen 

hadden, was lichtend over eene lengte van 1'/, voet. Bij het aanraken, nam 

het lichten toe. Het is trouwens niet de eerste maal dat zulk een lichten van 
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soorten van dit geslacht is waargenomen. In smaw’s General Zoology, Vol. 

VL. leest men, dat het licht van zulk een dier nog waarneembaar was toen 

het tusschen twee brandende waskaarsen op een tafel was geplaatst. (Nature, 

2 Dec. 1880, p. 99.) HG. 

ONTLEEDKUNDE. 

Foramina Thebesii. — In 1708 verscheen te Leiden de doctorale dissertatie 

Van THEBESIUS, Disputatio medica tnauguralis de cúrculo sanguinds in corde. 

Daarin werd, op grond van rechtstreeksche waarneming en van de uitkomsten 

van injectiën, beweerd dat, zoowel in de beide kamers als in de beide voor- 

kamers kleine openingen monden van adertakjes, die uit de wenae coronariae 

van het hart ontspringen. Tegen het bestaan dezer uitmondingen verhieven 

zich echter al spoedig verscheidene stemmen. De openingen, die THEBESIUS 

vermeende gezien te hebben, zouden niet anders zijn dan blind eindigende 

instulpingen van het endocardium; dat eene door de venae coronaruae ge- 

injicieerde vloeistof in de hartholte, bepaaldelijk in de linker kamer en voor- 

kamer drong, werd door extravasaat verklaard; en toen HALLER daaraan zijn 

zegel had gehecht, ja zelfs beweerd had dat zulke openingen niet bestaan 

konden, omdat dit in strijd is met eene natuurwet, volgens welke de linker voor- 

kamer en kamer alleen voor opneming van het uit de longen terugkeerende 

slagaderlijke bloed bestemd zouden zijn (!), werden de door TErBESIUS ont- 

dekte openingen verder als niet bestaande beschouwd. En toch heeft nu on- 

langs DR. LUDWIG LANGER die openingen van het aderlijk vaatstelsel in elk 

der vier hartholten van den mensch, den hond, het varken en een kalf terug- 

gevonden, en haar bestaan, voor zoo ver men uit. de beschrijving en bijge- 

voegde afbeeldingen, alsmede uit de verrichte injectiën oordeelen kan, wer- 

kelijk bewezen. (Svtzungsberichte der Kais. Akad. der Wissensch., 1880, 

Ste Abth. LXXXII, p. 25.) HG, 
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NATUURKUNDE. 

Elektromotorische kracht bij de aanraking van verschillende metalen. — 

Prrrar heeft aan de Sociët/ frangaise de physique, in hare zitting van 3 

December 1880, de uitkomsten meegedeeld van een uitvoerig onderzoek dien- 

aangaande (La Nature VIII, p. 54). Voor koper, dat met een ander metaal 

in aanraking wordt gebracht, wordt die kracht zeer veranderd door het, in 

plaats van zooveel mogelijk zuiver aan de oppervlakte, te bezigen nadat die 

met zwavelwaterstof in aanraking is geweest gedurende een zoo korten tijd, 

dat het daar gevormde zwavelkoper volstrekt niet zichtbaar is. Herhaalt men 

de proef na de koperplaat nogmaals, en nu gedurende een veel langeren tijd , 

aan de werking van het gas te hebben blootgesteld, dan toont zich de elek- 

tromotorische kracht onveranderd, niettegenstaande er zich nu een zeer dui- 

delijk zichtbare laag zwavelkoper op de plaat heeft gevormd. De physische 

veranderingen, in de te onderzoeken metalen teweeg gebracht, hebben een 

even grooten invloed als de chemische; maar de vorm hunner oppervlakte, 

de meerdere of mindere gladheid, hebben geen invloed. Toch verandert de 

elektromotorische kracht zink-koper aanmerkelijk, wanneer men de elkaar ra- 

kende oppervlakten vooraf met glaspoeder (glasschuurpapier, zooals de meu- 

belmakers gebruiken) heeft afgeschuurd. Maar deze verandering verdwijnt na 

enkele minuten. De aard en de dichtheid van het omringende gas hebben een 

merkbaren invloed; maar de werking van eene verandering daarin doet zich 

slechts na eenige seconden gevoelen, wat het recht geeft het er voor te hou- 

den, dat zij verbonden is aan eene verdichting van het gas op de oppervlakte 

5 
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van aanraking. In lucht en in alkohol is voor elk der onderzochte metaalpa- 

ren de elektromotorische kracht dezelfde. 

Tot zoover PELLAT. Men zou kunnen vragen of hij bij de laatstgenoemde 

bepaling zorg gedragen heeft die gaslaag aan de oppervlakte vooraf te ver- 

wijderen. In ’talgemeen zijn zijne uitkomsten niet ongunstig voor de opvat- 

ting, die in den laatsten tijd al meer en meer aanhangers verkrijgt, volgens 

welke eigenlijke contact-elektriciteit in *t geheel niet bestaat, en alles wat men 

tot nog toe daaraan heeft toegeschreven, aan niets anders dan aan die gas- 

lagen en hare chemische werking zou te wijten zijn. LN. 

Gemiddelde barometerstand te Londen. — De heer H. s. EATON heeft in 

het Journal of the meteorological Society voor October 1880, de barometer- 

standen te Londen aan eene uitvoerige discussie onderworpen. Hij komt daar- 

door tot het besluit dat de gemiddelde jaarlijksche barometerstand aldaar, op 

0°C en de oppervlakte der zee herleid, 29,952 engelsche duimen of 760,77 

millimeters bedraagt. Men ziet dat deze niet zeer verschilt van die voor ons 

land. Het hoogste maandgemiddelde komt te Londen voor in Juni, het laag- 

ste in November. LN. 

Afneming der lichtsterkte van Balmain’s lichtende verf. — De luitenant DAR- 

WIN heeft op 11 December 1880 over dit onderwerp een voordracht gehouden in 

de Physical Society te Londen, waarin enkele voor de theorie belangrijke 

feiten worden vermeld. Zij zijn de volgende: De lichtsterkte is onder overigens 

gelijke omstandigheden op een gegeven oogenblik des te grooter, naarmate de 

temperatuur der stof hooger is. Maar naar die mate neemt ook de duur der 

nog voor het oog bemerkbare lichtstraling af. Van de lucht afgesloten kunnen 

zulke phosphoresceerende stoffen vele jaren lang worden bewaard zonder in hare 

werking vermindering te ondergaan; — DARWIN vertoonde zulk een preparaat, 

dat 80 jaren oud was; — maar in aanraking met vochtige lucht worden zij 

ontleed onder ontwikkeling van zwavelwaterstof. Tot het opwekken der phos- 

phorescentie schijnt een aanhoudende werking van zwak licht gunstiger te zijn 

dan een eenige malen kortere werking van evenveel malen sterker licht. 

LN. 

Elektrolyse. — In dezelfde vergadering der Physical Society sprak Dr. 

R. C. ALDER WRIGHT over elektrolyse. (Nature XXIII, p. 187). Hij verklaarde 

die als een proces, waarbij de samenstellende deelen van het electroliet gn 

statu nascente worden afgescheiden om door groepering der atomen tot mole- 
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culen in den gewonen toestand over te gaan onder ontwikkeling van warmte. 

De elektromotorische kracht van een Daniel-element toonde hij aan te zijn 

afhankelijk van de stroomsterkte en wel afnemend als de laatste toeneemt. 

Het verschil kan 10 graden (?) bedragen. Prof. roster verklaarde dit door 

de langzaamheid der diffusie. Wrraut's proeven bewezen ook dat geen elek- 

troliet een stroom kan geleiden zonder ontleed te worden, Hij noemde dit een 

wet van FARADAY’. De waarheid is dat FARApAy dit steeds heeft ontkend. 

Nadat hij in zijn Mlectrical researches meende het bestaan van zulk eene 

geleiding zonder elektrolyse te hebben aangetoond, herhaalde prPrrz deze 

proefneming in 1853 op, zoo hij meende, bijzonder overtuigende wijze. Toen 

VAN BREDA en referent daarop, in een brief aan FARADAY (Philosophical 

Magazine, 4th Series, VIII, p. 465), hunne proefnemingen hadden beschreven, 

waaruit bleek dat in beide gevallen eene ontleding zeer duidelijk plaats greep , 

meende FARADAY bij de bekendmaking daarvan nog eenige regels te moeten 

toevoegen, waarin hij zich zijn oordeel voorbehield. 

Bij de discussie na WRrIGHT’s voordracht meende GUTHRIE — als om toch 

duidelijk te doen uitkomen hoe volkomen onbekend oudere jaargangen van 

hun eigen Philosophical Magazine zijn bij het tegenwoordig geslacht der en- 

gelsche natuurkundigen — nog zwarigheid te vinden tegen wat WRIGHT FARA- 

DAY’s wet had genoemd in de proeven, door hem en Boys gedaan over de 

elektrodynamische inductie in elektrolieten. Voor zeven-en-twintig jaar reeds 

hadden de beide genoemde nederlandsche onderzoekers, in dien zelfden brief 

aan FARADAY, het voornaamste argument voor hunne meening geput uit het- 

geen zij hadden waargenomen .... bij diezelfde inductie. LN. 

Nevels en luchtstofjes. — JoHN AirkEN heeft bij een voordracht voor 

de Royal society of Edinburg een reeks van proefnemingen vertoond, waar- 

uit hij meent te mogen afleiden dat in een gas, waarmede een damp is ge- 

mengd, zich bij genoegzame verkoeling van het mengsel dan alleen een nevel 

vormt, wanneer die lucht ook nog vaste stoffen in zeer fijne verdeeling zwe- 

vend bevat, kernen dus, waartegen zich de vloeistof condenseeren kan, en 

dat bij de afwezigheid daarvan de damp gasvormig blijft en dus in een toe- 

stand van ‘oververzadiging’ geraakt. In het verslag van die voordracht, in 

Nature XXIII, bl. 197, het eenigste, voor zoo ver wij weten, dat daarvan 

tot nog toe is bekend geworden, ontbreken ten eenemale alle opgaven van 

temperaturen en spanningen en van de voorzorgen, door ArrkEN in acht ge- 

nomen om zijne vergelijkende proefnemingen wezenlijk vergelijkbaar te maken, 

Het komt ons dus wenschelijk voor nadere berichten af te wachten, voor dat 
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wij in dit Bijblad de door A. ontdekte feiten vermelden met de belangrijke 

gevolgen, die hij aangaande nevelvorming in den dampkring enz. daaruit 

afleidt. LN. 

Afhankelijkheid van het smeltpunt van drukking. — Men weet sedert 

lang dat het smeltpunt van iĳs en andere stoffen, die bij het smelten in vo- 

lume verminderen, door verhoogde drukking aanzienlijk kan verlaagd worden. 

Dr. CARNELLY heeft nu aan de Chemical Soctety te Londen, in de vergadering 

van 16 December 1880, een aantal zeer opmerkelijke proefnemingen vertoond, 

die aantoonen dat zulke lichamen vast kunnen blijven en zelfs vast worden 

bij temperaturen, zeer ver boven hun smeltpunt, als de drukking van het 

gas, waarin zij gedompeld zijn, genoegzaam wordt verminderd. De bol van 

een thermometer , met een ijslaag bedekt in een vacuum van TORRICELLI geplaatst, 

waarvan de wanden door een bevriezend mengsel werden verkoeld om de zich 

vormende waterdamp te condenseeren, kon tot 180° C. worden verhit zonder 

te smelten. Kamfer, in een glazen buis tot koken gebracht, stolde zoodra de 

luchtdrukking daarop zeer werd verminderd, hoewel met de verwarming werd. 

voortgegaan. En kwikchloried, dat onder geringe drukking tot ver boven zijn 

smeltpunt was verhit, smolt en kookte zoodra aan de lucht toegang verschaft 

werd. (Nature XXIII, p. 211). LN. 

De seleniumontvanger voor den photophoon. — Prof. sYLv. THOMPSON 

heeft aan de Physical society te Londen, op 22 Januari 1881, het een en 

ander over de beste inrichting van dit werktuig medegedeeld. Daar volgens 

de bepalingen van Prof. ApAMs de weerstandsveranderingen van selenium, 

bij veranderingen in de sterkten der bestraling, evenredig zijn met den vier- 

kantswortel uit de lichtsterkten, zal van twee “selenium cellen’ van denzelf- 

den normalen wederstand, waarvan de eene een n? maal grootere oppervlakte 

dan de andere bezit en die beide door dezelfde totale hoeveelheid licht wor- 

den bestraald, de eerste bij dezelfde verandering in de sterkte der bestraling 

een n maal grootere in den wederstand moeten geven. Die cellen moeten dus 

zoo groot als mogelijk zijn en het licht gelijkmatig daarover worden verdeeld. 

In verband daarmede gebruikt rm. in plaats van den parabolischen reflector 

van BELL, een van zuiver conischen vorm met een halven tophoek van 45”, 

die gemakkelijker te maken en dus veel goedkooper is. (Zbid. p. 331). LN. 

Elektriciteit door samendrukking van tourmalijn. — Jacques en curie heb- 

ben hierover een aantal zorgvuldige proefnemingen gedaan en de uitkomsten daar- 
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van medegedeeld aan de Académie des sciences, vergadering vau 24 Januari 

1881. Zij hebben gevonden dat de beide uiteinden van een tourmalijnkristal 

bij gelijke drukkingen gelijke hoeveelheden , het een van positieve, het ander 

van negatieve elektriciteit ontwikkelen. De hoeveelheid elektriciteit, door een 

bepaalde vermeerdering van drukking ontwikkeld, is gelijk aan de hoeveelheid 

van tegengesteld teeken , die door een even groote vermindering in drukking wordt 

voortgebracht. Die hoeveelheden zijn met die veranderingen evenredig eu on- 

afhankelijk van de lengte van het kristal. Voor eene bepaalde verandering per 

eenheid van oppervlakte zijn zij met de grootte der laatste evenredig. 

LN. 

De eerste uitvinder der binoculaire verrekijkers. — Men geloofde tot dus- 

ver dat deze de Bohemer Kapucijn ANTONIUS MARIA SCHYRLE DE RHEITA 

(geb. omstreeks 1597, overl. 1660) was. De uitvinding wordt door hem ver- 

meld in zijn boek Oculus Enoch et Eliae (Antv. 1645). Een andere Kapu- 

cijn, CHÉRUBIN van Orléans, verbeterde het denkbeeld van DE RHEITA in: 

La Vision parfaite. (Paris 16717). — Maar de heer G. aovr, op de Bibli- 

othèqgue Nationale de papieren van PEYRESC doorzoekende, vond daaronder 

een aanplakbiljet, waarvan hij den geheelen inhoud heeft medegedeeld, en 

waaruit duidelijk blijkt dat reeds in 1625 zekere p. CHOREZ, optisch instru- 

mentmaker, wonende eerst in “la rue de Perigueur aux Marais du Temple”, 

later in “Lisle Nôtre-Dame'’, gemaakt, aan den koning opgedragen en verder 

publiek te koop heeft aangeboden kleine dubbele verrekijkers. (Compt. rend. 

Tom. XCI, p. 547.) Ds: 

SCHEIKUNDE. 

Koolzuur en ongebluschte kalk. — Wanneer een honderdtal grammen der 

laatste stof in een glazen vat wordt verhit tot een temperatuur, waarbij het 

glas begint week te worden, en dan koolzuur daarover heengeleid, dan slorpt 

de kalk dit op onder sterke verhooging harer temperatuur. Het produkt is 

een carbonaat, dat de dubbele hoeveelheid calcium bevat van die in het ge- 

wone. Het is niet mogelijk dit laatste te verkrijgen door rechtstreeksche syn- 

these. (Nota van Raourr aan de Académie des Sciences, vergadering van 24 

Januari 1881.) LN. 

DIERKUNDE. 

Noord-Amerikaansche en andere Pinnipedia. — Op de gouvernements-druk- 

kerij te Washington heeft in het vorig jaar een door J. A. ALLEN geschreven 
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werk: Mistory of North-American Pinnipeds, de pers verlaten. Dit boek 

bevat eene uitvoerige en in allen deele volledige natuurlijke historie van deze 

onderorde der roofdieren. Men verdeelt de vinvoetige roofdieren in drie fami- 

liën, die der Walrussen (Odobaenidae), der Oorrobben (Otarsdae) en 

der Robben zonder uitwendige ooren (Phocidae). De beide eerste zijn na 

aan elkander verwant en staan tegen de Phocidae over. ‘De walrussen’’, zegt 

ALLEN, “zijn inderdaad weinig anders dan dikke, lompe en vette vormen van 

de type der Oorrobben, met bovenmatig ontwikkelde hoektanden en een daar- 

mede samengaande wijziging der huid; de aan- of afwezigheid van uitwendige 

ooren is een kenmerk van ondergeschikt belang.’ Daarom verdeelt ALLEN de 

Pinnipedia in Gressigrada (Odobaenidae en Otarùüdae) en Reptigrada (Pho- 

cidae). Bij de eersten kunnen de achterpooten voorwaarts bewogen worden en 

gebruikt vm er mede te loopen; de hals is verlengd; de voorpooten zijn om- 

trent zoo lang als de achterpooten, en de achtervoeten, die voor sterke uit- 

spreiding vatbaar zijn, bezitten alleen klauwen aan de drie middenste teenen, 

terwijl al de teenen eindigen in lange, smalle, kraakbeenige lappen. Bij de 

Reptigrada kunnen de achterpooten niet voorwaarts bewogen en tot loopen 

gebruikt worden; de hals is kort; de achtervoeten zijn slechts voor eene zeer 

matige uitspreiding vatbaar; aan al de teenen zitten stevige klauwen en er 

zijn geen lappen aan; de voorpooten zijn kleiner dan de achterpooten. Bij de 

Vinvoetigen zijn de hersenen zeer ontwikkeld; de dieren worden gemakkelijk 

getemd, toonen veel gehechtheid en verdedigen hunne jongen met veel moed 

en groote volharding. ALLEN neemt twee soorten van Walrussen aan; een in 

het noorden van den Atlantischen Oceaan en eene andere in het noorden der Stille 

Zuidzee, Wat de Oorrobben betreft, beschrijft ALLEN vijf soorten van Haar- 

robben of Zeeleeuwen, en vier van Bontrobben of Zeebeeren. Terwijl in den 

Noord-Atlantischen Oceaan geen Oorrobben leven , zijn overigens beide genoemde 

afdeelingen er van ongeveer gelijkelijk vertegenwoordigd in de gematigde en 

koudere gordels aan beide zijden van den aequator, en die beide groepen 

bezitten nagenoeg dezelfde geographische verbreiding; maar ofschoon zij soms 

beide op dezelfde kusten voorkomen, houden zij zich altijd afzonderlijk. Van 

eene door ALLEN nauwkeurig uitgewerkte analyse van de soorten der Phocd- 

dae is de uitkomst, dat er wel honderd en drie namen van soorten en varie- 

teiten zijn toegekend aan slechts zestien ware soorten, zoodat zevenentachtig 

dier namen als synonymen te beschouwen zijn. ““Mwvidently”’, zegt onze bericht- 

gever, “there ought to be a special circle in the Inferno for imaginative 

zoologists”” Men vindt de Robben langs de kusten van alle gematigde en 

koudere luchtstreken, maar die van den Zuidelijken Oceaan behooren, met 
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ééne uitzondering, tot andere geslachten dan die van het noordelijk halfrond. 

(The Academy, Jan. 8, 1881, p. 30.) DL. 

Het zenuwstelsel der insekten. — BE. BRANDT heeft zijne onderzoekingen 

daaromtrent aan de Académie des Sciences medegedeeld en wij geven daarvan 

hier een zeer kort overzicht, ten aanzien der Hymenoptera aangevuld uit zijne 

reeds in 1876 daaromtrent openbaar gemaakte mededeelingen. 

BRANDT heeft van Coleoptera 255 volkomen insekten en 36 larven, van 

Hymenoptera 78 en 22, van Lepidoptera 118 en 212, van Diptera 275 en 

en 29, en van Hemiptera 70 onderzocht, alle van verschillende geslachten 

en soorten. | 

Coleoptera. Hersenganglien met windingen; bij eenige (Rhizotrogus solsti- 

tialis) het ganglion suboesophageum versmolten met het eerste gang. thoraci- 

cum; ganglia thoracica 1 tot 3; zoo er 2 of 3 zijn, is alleen het laatste 

samengesteld; buikganglien 41 tot 8; soms zijn zij alle met de borstganglien 

versmolten (Curculionidae, Lamellicornia); bij de mannetjes soms meer afzon- 

derlijke buikganglien dan bij de wijfjes; bij Dectyopterus sanguineus heeft het 

m. 8, het w. 7. 

Lepidoptera. Ganglia cephalica 2; gangl. superoesophageum met windingen ; 

meestal twee duidelijke borstganglien, waarvan de 2e samengesteld is; som- 

mige (Cossus, Pygaera, Zygaena, Sesia, Hepialus) hebben er 3. Maar 

Orgyia, Notodonta en eenige andere hebben wel 2, maar de 2e bezit eene 

insnijding, het blijk van versmelting van 2 ganglia. Buikganglien altijd 4, be- 

halve bij Meptalus humuli, die er 5 heeft. 

Hymenoptera. Zeer groot gangl. superoesophageum en zeer klein g, suboe- 

sophageum, door zeer kleine strengen met elkander verbonden. Het eerste bij 

de arbeidsters der bijen, mieren en wespen bijzonder groot, bij de mannetjes 

en wijfjes zeer klein. Gangl. thoracica 2 à 3, bij de meesten 3, bij Apidae, 

Sphecidae en Crabronidae 2. In dit laatste geval bezit het laatste ganglion 

eene insnijding. Gangl. abdominalia 3—7, bij de Phytosphecidae 7. Bij deze 

laatste zijn al de buikganglien enkelvoudig, bij de overigen het laatste, of 

ook wel het op een na het laatste ganglion samengesteld. Bij de bijen en 

hommels hebben de wijfjes meer buikganglien dan de mannetjes. 

Diptera. Gangl. superoesophageum altijd met windingen. Gang). thoracica 

soms 1 (Muscidae, Conopsidae, Syrphidae, Stratiomyidae,) soms 2 (There- 

vidae, Dolichopodidae, Xylophagidae, Bibionidae,) eenige 3 (Fungicolae, 

Culiciformia, Pulicida.) Zijn er 2, dan zijn deze beide samengesteld; zijn er 

3, dan is dit alleen de derde. Buikganglien 1 tot 8. Bij de Muscidae calyp- 
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tratae zijn de buikganglien versmolten met de borstganglien. Overigens bezit- 

ten de Diptera een ganglion frontale en twee paar kleine pharyngaal ganglia, 

maar geen duidelijk afgescheiden buikgedeelte van het systema sympathicum. 

Bij Pulex úrritans, canis en felis vindt men bij het m. 8 en bij het w. 7 

buikganglien Het mannetje van ZLeptis heeft in het laatste huikganglion eene 

insnijding, het wijfje niet. 

Hemiptera. Bij eenige het gangl. suboesophageum versmolten met de borst- 

ganglia; bij andere (Pseudophanus) bestaat het wel afzonderlijk, maar ligt 

in den thorax en bezit altijd windingen. Borstganglien 1 (Hydrometra, 

Acanthia, Nepa), of 2 (Pentaloma, Lygaeus enz), of 3 (Pediculus), 

waarbij de ganglien echter elkander raken, daar zij geen commissuren bezitten. 

Bij Notonecta bestaat slechts ééa enkel gangl. thoracicum met eene sterke in- 

snijding. De Hemiptera bezitten nooit afzonderlijke buikganglien, daar deze 

met het borstgedeelte van het zenuwstelsel saâmgesmolten zijn. (Compt. rend. 

Tom. LXXXIII, p. 612 en Tom. XCI, p. 935.) DL: 

ANTHROPOLOGIE. 

Schedels der Fidji-eilanders. — De Fidji- of Viti-Archipel is nagenoeg ge- 

legen op de lijn die de Melanesiers in het westen van de Polynesiers in het 

oosten scheidt, en de Fidji-eilanders zijn meestal beschreven als een uit die 

beiden gemengd ras. Volgens Prof. w. H. FLOWER, die in het tijdschrift van 

het Anthropological Institute kort geleden een opstel daarover heeft gegeven, 

is dit alleen van toepassing op de kleine eilanden en op de kusten der groote. 

Frower heeft eene verzameling van crania van beide sexen en van allerlei leeftijd , 

afkomstig uit het gebergte van het groote eiland Viti Levu, in 1876 door den 

Baron voN HüeEL medegebracht en thans in ’t bezit van het College of Surgeons, 

onderzocht en vergeleken met andere crania in ’t bezit van dat college of in 

de verzameling van Dr. BARNARD DAVIS berustende. Daaruit nu blijkt dat de 

bewoners van het binnenland der Fidji-eilanden typisch Melanesisch zijn. Hun 

schedels zijn groot, daar de gemiddelde capaciteit bij de mannen 1,504 en 

bij de vrouwen 1,327 kub. centim. bedraagt. De gemiddelde index cephalicus 

is 66, en alzoo zijn deze Fidji-eilanders opmerkelijk als, voor zoover bekend 

is, het meest dolichocephale volk der aarde. Hunne schedels zijn bij uitstek 

hypsistenscephalisch, om de benaming van Dr. B. pavis te gebruiken, dat 

is te zeggen: zij zijn lang, hoog en ter zijde samengedrukt. (The Academy, 

Jan, 29, 1881, p. 84.) D. Is 
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STERREKUNDE. 

Kleine planeten. — Volgens den heer L. NUSTEN, sterrekundige aan het 

observatorium te Brussel, bedroeg het getal bekende kleine planeten of 

asteroïden op 1 Januari 1879 191. Sedert dien tijd zijn er in de beide op- 

volgende jaren 28 nieuwe ontdekt, zoodat haar geheele aantal thans 219 bedraagt. 

De ontdekkers waren: 

PALISA te Pola 15 

PETERS „, Clinton 9 

COGGIA „, Marseille 2 

BORELLY is 1 

KNORRE „„ Berlijn 1 

Aan PALISA is men derhalve meer dan de helft dier ontdekkingen ver- 

schuldigd. 

Telkens verwacht men dat het getal dier ontdekkingen verminderen zal, 

daar toch, volgens de berekeningen van LE VERRIER de gezamenlijke massa 

van alle kleine planeten tezamen niet meer dan '/, van die der aarde zoude 

bedragen. Men ziet echter tot dusver van zulk eene vermindering geen spoor. 

Maar wel worden de nieuw ontdekte hoe langer zoo kleiner en vorderen der- 

halve sterkere werktuigen. De grootte der 28 nieuwe planeetjes wisselt van 

de 10de tot de 12,8ste grootte. (Bull, de U Assosiation scientifigue, Janvier 

N’, 41.) HG. 
6 
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NATUURKUNDE. 

Nevels en luchtstofjes. — Bij het op bl. 35 medegedeelde ae dit 

onderwerp valt nog het volgende te vermelden. 

In een brief ter beantwoording van eenige opmerkingen van RUSSELL 

(Nature XXIII, p. 311) verklaart AITKEN dat het, naar zijne overtuiging, 

gecondenseerde waterdamp is die den nevel vormt, terwijl het al of niet aan- 

wezig zijn der stofjes slechts bepaalt of die damp zich “fijn- of grofkorrelig” 

zal neerslaan. Hij schijnt dus niet aan oververzadiging te denken. In zijn 

_ vroegere mededeeling verklaarde hij zich dienaangaande niet duidelijk. 

Op pag. 337 van hetzelfde tijdschrift maakt H. 5. H. GRONEMAN opmerkzaam 

op het feit, dat reeds in 1875 CcOULIER en MASCART (Journal de chimie et de 

pharmacie, 4e Serie, XXIII p. 165) uitkomsten hadden verkregen en bekend 

gemaakt, met die van AIrKEN geheel overeenkomstig, en wijst er op dat hij 

zelf nog vroeger, in 1873, zulk een werking, althans van de ijzerdeeltjes 

in hoogere luchtlagen, als zeer waarschijnlijk had voorgesteld. 

ArrkeEN antwoordt hierop (Nature als boven, bl. 384). Hij geeft een ver- 

slag van de proefnemingen van COULIER, zooals die zijn beschreven in de 

door GRONEMAN aangewezen bron, die hij nu had geraadpleegd. Deze komen 

wat de uitkomsten en de verklaring aangaat met de zijne geheel overeen. Maar 

COULIER heeft later een tweede verhandeling over hetzelfde onderwerp in het 

licht gezonden, in hetzelfde deel van bovengenoemd Journal, bl. 254. Daarin 

herroept hij alles, wat hij uit zijne vroegere proefnemingen aangaande den 

invloed van luchtstofjes op nevelvorming had afgeleid, op grond van het 

door hem waargenomen ontstaan van duidelijk zichtbaren nevel in lucht, die 

hij meende stofvrij te hebben gemaakt door haar te leiden door verwarmde 

buizen en op andere wijzen. Proeven, door AITKEN reeds vroeger genomen 

zonder deze te kennen, maken het hoogstwaarschijnliĳjk dat in alle deze ge- 

gevallen de stofvrijheid slechts schijnbaar was. Maar uit de daardoor veroor- 

zaakte herroeping van COULIER, vooral toen MASCART zijne proefnemingen had 

herhaald en bevestigd, laat zich verklaren waarom niemand er later aan ge- 

dacht heeft om die te herhalen, aan te vullen en in hare belangrijke gevol- 

gen uit te werken. ArrkeN houdt zich nog voortdurend daarmede bezig. 

Het is referent dezer dagen gelukt om ArrkEN’s voornaamste uitkomst te 

demonstreeren op zeer eenvoudige en overtuigende wijze. Fen glazen klok werd 

met behulp van eenig vet luchtdicht geplaatst op een zoogenaamden “‘trans- 

porteur”’, een stevige koperplaat, in het midden van een kraan voorzien, waar- 
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door zij op de plaat der luchtpomp kan worden geschroefd. Die plaat was 

binnen de klok over haar geheele oppervlakte bedekt met een schijf filtreer- 

papier, doortrokken met glycerine, en daarop was een glazen bakje met water 

geplaatst. Na twee etmalen zóó, rustig te hebben gestaan, vertoonde zich die 

klok, door zonnestralen of een bundel van de elektrische lamp onderzocht, 

optisch ledig”, zoo als TYNDALL geleerd heeft het te noemen, die ook de 

hier gevolgde wijze om dit doel te bereiken heeft aan de hand gedaan. Werd 

nu die toestel met de luchtpomp verbonden en de lucht daarin door een of 

meer zuigerslagen snel verdund, dan vertoonde zich geen spoor van nevel. In 

een andere klok, die ook met een bakje met water daaronder, maar zonder 

glycerine, op de plaat der luchtpomp gedurende dienzelfden tijd was: geplaatst 

geweest, werd door één zuigerslag der pomp een overvloedigen nevel verwekt. 

LN, 

Heet ĳs. — Op bl. 36 hiervoor is kortelijk medegedeeld hoe DR. CARNELLY 

aan de Chemzcal Society iĳjs heeft vertoond dat onder zeer geringe drukking 

vast bleef, terwijl het zoo sterk werd verwarmd, dat een daarin gedompelde 

thermometer 180° C. aanwees, zoowel als andere stoffen, die zelfs vast wer- 

den bij een temperatuur ver boven haar smeltpunt, zoodra de drukking daarop 

genoegzaam werd verminderd. 

Er zijn dienaangaande thans nadere bijzonderheden bekend geworden. CAR- 

NELLY beschrijft zijne proefnemingen uitvoerig, met afbeeldingen, in Mature 

XXIII, bl. 3441. Het eerst gelukte de proef met kwikchloried. Omstreeks 40 

grammen daarvan werden gebracht in een glazen buis, ongeveer als een 

reageerbuis gevormd en van boven vernauwd om haar door caoutchoucbuizen 

met de luchtpomp en een manometer te kunnen verbinden. Een thermometer 

was daarin geplaatst met zijn bol in het zout. Door verhitting van het onder- 

eind der bijna vertikaal geplaatste buis werd dit — als gewoonlijk op 303° C — 

na smelting aan het koken en toen de luchtpomp in beweging gebracht. De 

drukking daalde nu spoedig tot 420 m.m. en daardoor het kookpunt, ter- 

wijl de vlam onverminderd voortbrandde, tot 2750. Nu begon het zout plot- 

seling vast te worden en was dit geheel, toen de temperatuur tot 270° en 

de drukking tot 376 m.m. was gedaald. Het pompen werd nu gestaakt ; maar 

de verhitting voortgezet tot dat de thermometer ver boven het kookpunt was 

gerezen. Toch bleef het zout vast. De drukking bleef daarbij op ongeveer 

350 m. m. 

Om hetzelfde met ijs teweeg te kunnen brengen, werd een stevige glazen 

flesch van ruim een liter inhoud door caoutchouc verbonden met het omge- 
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bogen boveneind van een omstreeks 26 m.m. wijde en ruim 1,2 meter lange 

glazen buis, waarin van boven een thermometer geplaatst was. Alles werd 

nu met natte kwik gevuld — nat, omdat daardoor de luchtbellen gemakke- 

lijker konden verwijderd worden — met de bekende voorzorgen het onder- 

eind der buis in een bak met kwik geplaatst en dan, door deze hellend te 

houden met de flesch naar boven, ook het kwik uit deze laatste verwijderd. 

Men had dus nu een torricellische buis met zeer groote vacuumruimte , waarin, 

ook toen van onderen af een hoeveelheid uitgekookt water in de buis was 

gebracht, dat op het kwik zich tot een laag van 5 centimeters hoogte ver- 

zamelde , hoofdzakelijk slechts waterdamp aanwezig was, die door de flesch 

in een sterk koudmakend mengsel — sneeuw en keukenzout — gedompeld 

te houden, zoolang men wilde op een spanning van veel minder dan 4,6 m.m. 

kon blijven. Nu werd ook het boveneind der buis ter hoogte van het ther- 

mometer-reservoir omringd door een bak met doorboorden bodem en ook daarin 

een bevriezend mengsel gegoten. Als nu het iets lager in de buis aanwezige 

water door een geringere verwarming heftig aan ’t koken werd gebracht, spatte 

het tegen de sterk verkoelde wanden der buis in het reservoir van den ther- 

mometer aan en vormde daarop ĳslagen, die niet smolten, toen de bak met 

het bevriezende mengsel verwijderd en de wanden der buis op dezelfde 

plaats door een Bunsenvlam zoo sterk werden verhit, dat de thermometer 

ver boven 1000, eens zelfs tot 180°, steeg. 

Volgens FORBES en anderen nu bleek hieruit niet, dat het ijs zelf zoo heet 

was. Door een damplaag van de glaswanden gescheiden, gingen de warmte- 

stralen daardoor heen en werden slechts door den thermometer opgeslorpt. 

CARNELLY toont de onwaarschijnlijkheid van deze verklaring van het verschijn- 

sel aan en beschrijft ten slotte hoe hij meent uit calorimetrische proefnemin- 

gen te mogen afleiden dat het iĳĳs een temperatuur bezat van ten minste 

122° C. Hij zal deze proefnemingen op grooter schaal herhalen. 

In een volgend nommer van Nature, bl. 383, beschrijft A. s. HERSCHEL 

de wijze waarop men CARNELLY's “heet iĳs”” kan vertoonen zonder de Tori- 

cellische buis, met behulp van een luchtpomp of van een hydraulischen aspirator. 

LN. 

PLANTKUNDE. 

Veranderingen van de kleuren der bloemen met de hoogte. — De heer 

GASTON BONNIER onderzocht de vraag: welke de invloed der hoogte is op 

de kleuren der bloemen van eene en dezelfde plantensoort. Hij verkreeg daarbij 

voor dertig door hem onderzochte soorten de volgende resultaten, 
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Drie soorten vertoonden reeds in dezelfde localiteit zoo vele verscheiden- 

heden in de kleur der bloemen, dat er verder geen acht op kon worden ge- 

slagen. Twee andere soorten hadden geheel gelijk gekleurde bloemen op alle 

hoogten. Maar bij alle andere soorten, die op twee, drie, vier of zelfs vijf 

verschillende, telkens merkelijk hooger gelegen plaatsen gegroeid waren, nam 

duidelijk de sterkte der kleuring van de bloemen met de hoogte toe. Zeer 

dikwijls zijn bloemen, die in die laag gelegen landen wit zijn, op de bergen 

rozerood gekleurd. BoNNIER verklaart deze toeneming der kleurstof in de 

bloemen naarmate de planten op een hooger punt groeien, door de sterkere 

werkeng der zonnestralen in de hoogte (MNaturforscher 1880 p. 351, uit 

Bull. de la Societé botanique, XXVII p. 103.) HG. 

Samenstelling van hot protoplasma. — Hoe hoogst samengesteld het pro- 

toplasma is, leert de volgende voorloopige mededeeling van den heer 5. REINKE, 

ontleend aan de Botanische Zeitung Jahrg. 1880, N° 48. 

REINKE gebruikte voor zijn onderzoek de zeer jonge, alleen uit naakt pro- 

toplasma bestaande vruchtlichamen van Aethalium Septicum, die gemakke- 

lijk in groote hoeveelheden kunnen verkregen worden. 

Als daarin gevonden bestanddeelen telt hij de volgende op: 

Plastine (een onoplosbaar, met fibrine het naast overeenstemmende eiwit- 

lichaam), vitelline, myosine, pepton , peptonoid , pepsine , nucleine (?), lecithine, 

guanine, sarkine, xanthine, koolzure ammoniak , paracholesterine , cholesterine, 

(sporen), aethaliumhars, gele kleurstof, glycogene, suiker (niet reduceerend), 

oleinzuur, stearinzuur, palmitinzuur, boterzuur (sporen), koolzuur, vetzuren- 

glyceriden, vetzuren paracholesteriden, stearinzure kalk, palmatinzure kalk, 

melkzure kalk, oxalzure kalk, azijnzure kalk, mierenzure kalk, phosphor- 

zure kalk, koolzure kalk, zwavelzure kalk (sporen), magnesia (waarschijnlijk 

als phosphaat, phosphorzure potas, chlorsodium, iĳzer (in onbekende verbin- 

dingen), water. 

De plastine vormt een geleiachtig, plastisch, samenhangend lichaam in het 

binnenste der plasmodien , alsmede de vastere huidlaag aan hunne buitenvlakte, 

en laat zich door uitpersing afscheiden van de vloeibare gedeelten van het 

protoplasma. De eiwitstoffen bedragen tezamen ter nauwernood 30 proc. van 

de droge zelfstandigheid. Ten onrechte wordt derhalve het protoplasma als 

uit eiwit bestaande beschouwd en een naakte cel een eiwitklompje genoemd. 

In scheikundig opzicht bezit het protoplasma ook van de laagste organismen 

eene zeer groote samengesteldheid. 



46 WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 

Eene uitvoeriger mededeeling zal volgen in het 2de Heft van de Unter- 

suchungen aus dem botanischen Laboratorium der Untversität Göttingen. 

HG. 

Fossile zaden. — De heeren E. en J. BRONGNIART hebben aan de Académie 

des Sciences aangeboden een prachtig uitgevoerd werk van hunnen vader, den 

beroemden ADOLPHE BRONGNIART, getiteld: Recherches sur les grains fossiles 

silicifiëes du terrain d' Autun et de Saint-Étienne, waaraan hij de laatste 

jaren van zijn leven had besteed, en bij het bewerken waarvan hij door te 

groote inspanning bij het mikroskopisch onderzoek eene verlamming der oog- 

spieren bekwam. In de bedoelde zaden ontdekte BRONGNIART een tot dusver 

bij geen plantenzaden van den tegenwoordigen tijd opgemerkte bijzonderheid, 

namelijk eene kamer, bestemd om het pollen te ontvangen, en waarin zich 

nog goed geconserveerde pollen-korrels bevonden. Die fossile zaden nu schenen 

BRONGNIART toe tot de familie der Cycadeën te behooren, en eene nauwkeu- 

rige ontleding van de zaden van thans levende Cycadeën, in de serres van 

het Museum bevrucht, deden hem ook dáárin de pollenkamers ontdekken, 

zoodat hier de studie der fossile Flora tot eene ontdekking op het gebied der 

hedendaagsche heeft geleid. (Compt. rend. Tom. XCI, p. 869.) D. L. 

MENSCHKUNDE. 

Gewicht der hersenen van den mensch. — Uit niet minder dan 559 wegin- 

gen der hersenen van mannen en 347 van die van vrouwen leidt Pror. BIs- 

SCHOFF af, dat het gemiddelde gewicht der hersenen van mannen 1362 

grammen en dat der hersenen van vrouwen 1219 grammen bedraagt. Het verschil 

tusschen beide gemiddelde gewichten is dus 143 grammen, d. i. 10,5 proc. 

HG. 

DIERKUNDE. 

Mannelijke alen. — Cr. ROBIN. heeft ontdekt dat de in de nabijheid der 

zeekust levende alen, die bij de Franschen den naam van pimpeneau of pim- 

perneau, bij de Engelschen dien van gluteel dragen, mannetjes zijn. Zij onder- 

scheiden zich van de wijfjes of rivier-alen door groote uitpuilende oogen, een 

korten en platten bek, een rolrond dun lichaam, een zwarten rug en iets 

grootere borstvinnen dan bij de rivier-alen voorkomen. Zij worden zelden lan _ 

ger dan 40 centimeters. 

De testes, die dezelfde plaats innemen als de ovaria bij de wijfjes, be- 
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staan uit een smalle uit lobjes samengestelden band. In de geheele lengte 

daarvan worden spermatozoiden bevattende, gewondene buisjes aangetroffen. 

Langs elke helft van de bandvormige testis loopt een vas deferens, hetwelk 

zich met dat der andere zijde vereenigt tot eene wesicula semmnalis, op de 

hoogte der cloaca. 

De verhuizing der rivieralen in November naar de zee heeft derhalve het 

opzoeken der mannetjes ten doel. Later, in Januari en Februari, keeren de 

wijfjes weder terug en zwemmen de rivieren op. (Compt. rendus, 21 Février 

1881, p. 378.) HG. 

Vischrijkdom en kalkgehalte der zoete wateren. — In een geschrift, ge- 

titeld: Chemische Untersuchung schweizerischer Gewässer mit Rücksicht 

auf deren Fauna, dat aan de onlangs gehouden Berlijnsche visscherij-ten- 

toonstelling was aangeboden, toonde de heer w. werirH aan, dat er eene 

bepaalde verhouding is tusschen den rijkdom aan visschen van eenig water 

en de hoeveelheid van dubbelkoolzure kalk die daarin aanwezig is. Hij ver- 

verklaart dit eenvoudig door er op te wijzen, dat de ademhaling der visschen 

koolzuur voortbrengt, dat, in aanraking komende met de enkel koolzure kalk 

bevattende gesteenten langs de oevers dezen oplost. In twee, met zuiver water 

uit het meer van Zurich gevulde kuipen werden gelijke hoeveelhedeg koolzure 

kalktgebracht, maar in een daarvan bovendien eenige karpers. Na eenigen 

tijd bleek dat in het laatste geval het water merkelijk rijker aan kalk was 

geworden dan dat in de kuip waarin geen visschen waren. (Naturforscher , 

1880, p. 330.) HG. 

Besmettelijkheid van farunkels. — Van wege de verwantschap tusschen 

furunkels en zoogenaamde steenpuisten en de meermalen in dit Bijblad vermelde 

anthrax, die uit eenige feiten schijnt te blijken, mogen wij niet verzwijgen 

dat reeds door Dr. LÖWENBERG de besmettelijkheid dier furunkels is beweerd , 

en dat de heer FE. TRASTOUR een geval heeft medegedeeld waaruit die 

besmettelijkheid tamelijk wel blijkt. Eene zieke en sukkelende non kreeg 

een anthrax aan de achtervlakte des lichaams; van de vijf zusters, die 

haar bij beurten oppastten en verzorgden, kregen vier furunkels aan de vingers 

en handen, eene ook in het gelaat. De vijfde bleef vrij, maar getuigde dat 

zij in den oorlog van 1870 in de ambulance een gekwetste had verzorgd, 

die ook een hevige anthrax had, dat zij toen weldra aan pijn in alle vin- 

gers had geleden, en dat zij daarom nu de voorzorg had genomen om de 

gebruikte verbandstukken lang in water te laten uittrekken en met de meeste 

voorzichtigheid te reinigen. (Compt. rend, Tom. XCI, p. 829.) D. Le 
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Inenting van miltvaur op niet of weinig gepraedisponeerde schapen. — 

Proeven van CHAUVEAU met inenting van miltvuurbloed op tegen die ziekte 

refractaire schapen (vgl. bladz. 29) genomen, toonen aan dat reeds eenige 

uren na de inenting geen bacteriën meer in het bloed te vinden zijn, wel 

daarentegen in het weefsel der longen en van andere parenchymateuse orga- 

nen, uit welke echter de bacteriën óók verdwijnen, als het dier de vergifti- 

ging meer dan drie dagen overleeft, in welk geval het herstellen kan, — en 

voorts , wat zeer opmerkelijk is, dat de ongeschiktheid van het organisme om 

het leven der bacteriën te onderhouden, niet volkomen is, daar in de bedoelde 

gevallen de oppervlakte der hersenen eene uitzondering maakt. De bacteriën 

toch kunnen in het weefsel der pia mater blijven leven en zich ontwikkelen , 

en eene doodelijke ontsteking veroorzaken. Maar die ontwikkeling vertoont daar 

ter plaatse eigenaardige verschijnselen: verlenging en kromming der bacteriën en 

sporenvorming, die men bij besmette dieren en gedurende het leven anders nooit 

heeft waargenomen, wel bij kunstmatige cultuur of na den dood onder zekere 

bepaalde omstandigheden van temperatuur en middenstof. (Compt. rend. Tom. 

XCI, p. 680). Darl 

Zintuigelijke organen aan de binnenste sprieten der Orustaceën. — Op het 

eerste paar sprieten, gewoonlijk binnenste sprieten genoemd, der Crustageën, 

vindt men eigenaardige haren of. cylinders, die veelal door de duitsche zoö- 

logen zonder aarzeling voor gehoororganen worden verklaard. S, JOURDAIN 

heeft daaromtrent een onderzoek ingesteld, waarheen wij verwijzen, hier alleen 

het volgende overnemende. De bedoelde organen zijn cylindrische haren, in- 

geplant op de binnenste sprieten. Zij zijn omgeven van eene laag chitine, die 

in een verschillend aantal leedjes is verdeeld. Zij zijn uiterst dun en van 

verschillende lengte. Hun fijn uiteinde, dat den vorm van een een weinig af- 

geknotten kegel bezit, draagt een waterhelder verlengsel. De inhoud van de 

gelede chitine-scheede is korrelig en schijnt JOURDAIN toe een verlengsel van 

de lederhuid te zijn. Het is hem piet mogen gelukken de zenuwdraden, die, 

uit de hersenknoopen ontsprongen, zich naar de bases der cylinders begeven, 

in dien inhoud te vervolgen. Het komt JOURDAIN voor, dat die cylinders 

zonder eenigen twijfel zintuigelijke organen zijn, maar ook, dat men op grond 

van de anatomische structuur en afgescheiden van physiologische proefnemin- 

gen, geen recht bezit ze voor gehoororganen te verklaren. (Compt. rend. 

Tom. XCI, p. 1091). D. IL 

Er 
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NATUURKUNDE. 

De door projectielen meegevoerde lucht en de schietwonden. — Naar aan- 

leiding van een opstel, door mij gepubliceerd in het fransche tijdschrift la 

Nature, waarin ik de aandacht vestigde op de proefnemingen van Prof. MEL- 

SENS te Brussel, in verband met de werkingen van REESE's luchtzaag (zie 

dit Album, blz. 157), heeft genoemde hoogleeraar mij een afdruk gezonden 

van een arbeid, dien hij in 4872 het licht heeft doen zien in het Journal de 

la Sociëté royale des sciences médicales et naturelles de Brumelles. Hij be- 

strijdt daarin de meening, door Prof. coze te Straatsburg geuit, volgens welke 

een kogel, die in het lichaam doordringt, daar tegen een hard voorwerp, een 

been, botsend, of zelfs nog vóór het indringen op een knoop of een munt- 

stuk stuitend, smelten zou door den daarbij plaats hebbenden overgang van 

zijn arbeidsvermogen van beweging in warmte. M. toont aan hoe groot een rol 

daarbij de lucht spelen moet, die door dien kogel wordt medegevoerd. Ik meen 

thans nog dit opstel hier te mogen vermelden om de belangrijkheid van het 

daarin behandelde onderwerp, dat, daar het op de grens ligt van twee we- 

tenschappen, natuurkunde en heelkunde, kans heeft om door de beoefenaars 

van elk der beiden te worden over het hoofd gezien. LN. 

Radiophonie en diathermanste van gassen. — Zooals bekend is, maakten 

BELL en TAINTER bij de beschrijving van hun selenium-photofoon bekend dat 

men ook zonder dit en zonder elektrische stroomen een ‘golvende’ lichtbun- 

del geluid kan doen voortbrengen, eenvoudig door dien te doen vallen op dunne 

7 
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plaatjes van allerlei veerkrachtige stoffen. MERCADIER (Journal de physique 

X, p. 53) heeft deze wijze van omzetting der aethertrillingen in mechanischen 

arbeid nader onderzocht en bevonden, dat men daarbij enkel van het oranje 

en roode deel van een lichtspectrum hoorbare werkingen kan verkrijgen, welke 

zich nog tot ver buiten het rood uitstrekken, en dat diezelfde werkingen ook 

verkregen worden door de warmtestraling van een lichaam, dat verhit is tot 

op een temperatuur, die voor het opwekken van lichttrillingen veel te laag 

is. De term photophonie is hier dus zeker onjuist, en MERCADIER stelt daarom 

voor dien door radzophonie te vervangen. De overige uitkomsten van zijn uit- 

gebreid onderzoek waren meerendeels opmerkelijk en sommigen zelfs verrassend. 

Toch vergenoegen wij ons dienaangaande naar bovengenoemde bron te verwij- 

zen, omdat de meesten daarvan, zoo niet allen, een gereede verklaring heb- 

ben gevonden in de kort daarop door anderen verkregen uitkomsten, welke 

wij nu gaan vermelden. 

Het eerst die van TYNDALL. Deze (Nature XXIII, p. 374) had reeds op 

29 November 1.1. aan BELL, toen die te Londen was, doen zien dat trillin- 

gen, zooals deze in vaste lichamen door intermittente bestraling had leeren 

opwekken, ook in gassen op dezelfde wijze konden worden voortgebracht. Deze 

werden in flesschen of fleschjes van dun glas blootgesteld aan een sterken 

elektrischen lichtbundel, waarvan de stralen, niet door een glaslens maar door 

een verzilverden spiegel, convergent waren gemaakt en voor zij het gas be- 

reikten nog gaan moesten door de spleten van een sneldraaiende schijf. Vele 

gassen gaven daardoor tonen, wier hoogte door de omwentelingssnelheid en 

het aantal spleten der schijf was bepaald en die duidelijk hoorbaar waren , als 

men het oor door een caoutchoucbuis in rechtstreeksche verbinding bracht met 

de ruimte waarin zij bevat waren. 

Vele gassen, niet alle. TYNDALL's doel met een verder onderzoek was geen 

ander dan om dit verschil na te gaan en daardoor, na zich te hebben verge- 

wist dat snel afwisselende verwarming van het gas door den golvenden straal- 

bundel alleen de bron der trillingen was en dat dus de intensiteit van deze 

laatste geheel van de mate van opslorping der warmtestralen in eenig gas, 

dus van den graad van diathermansie daarvan moest afhangen, langs dezen 

geheel nieuwen weg zijne ontdekkingen aangaande het verschil in deze eigen- 

schap bij verschillende gassen te controleeren, vooral met het oog op de tegen- 

spraak, die zijne uitkomsten betrekkelijk de diathermansie van de enkelvou- 

dige gassen en de athermansie van waterdamp van verschillende zijden hebben 

ondervonden. 

Het is hem gelukt al zijn vroegere uitkomsten op deze wijze overtuigend 
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te bevestigen. Zuurstof, waterstof en stikstof, dus ook dampkringslucht, gaven 

zeer flauw, of wanneer zij met buitengewone voorzorgen van waterdamp waren 

bevrijd, geen geluid onder dezelfde omstandigheden, waarbij andere gassen 

en dampen luide tonen gaven, des te luider naarmate ze door TYNDALL vroe- 

ger als sterker athermaan waren bevonden. Waterdamp maakte droge damp- 

kringslucht tonend, des te sterker naarmate zij dichter was. Dat dit alles 

door eigenlijke warmtestralen en niet door licht werd voortgebracht, bleek 

omdat de stralen hunne eigenschap om trillingen op te wekken niet verloren 

hadden als ze door een voor het licht geheel ondoorschijnende oplossing van 

iodium in zwavelkoolstof waren gegaan, wèl daarentegen als zij gegaan waren 

door een laag aluin-oplossing van toereikende dikte. Toch geven enkele gas- 

sen in het laatste geval wel geluid, in het eerste niet: het zijn die, welke 

zooals bromiumdamp zeer diathermaan zijn en tegelijk, zooals uit hunne kleur 

blijkt, het licht sterk absorbeeren en dus in warmte omzetten. 

Tonen uit sterk absorbeerende gassen heeft TYNDALL later ook, zonder 

spiegel zelfs, verkregen van veel zwakkere warmtebronnen, tot van een gewone 

kaarsvlam toe, die dicht achter de spakenschijf was geplaatst. 

Een stap verder nog, althans wat de eigenlijke radiophonie aangaat, dan 

TYNDALL, die aantoonde dat ook gassen daarbij als ontvanger kunnen dienen , 

heeft PREECE gedaan, door (Nature XXIII, p. 496) te doen zien dat de 

meeste, zoo niet alle tot nog toe aan trillingen in een vaste stof toegeschre- 

ver uitwerkselen van intermittent licht, in werkelijkheid niet aan deze maar 

alleen aan die der lucht te wijten zijn, welke, zoo men meende slechts om 

die der trillende plaatjes goed hoorbaar te maken, was opgesloten in een holte 

achter zulk een plaatje en door een buis met het oor in verbinding werd ge- 

gebracht. Nu het, vooral sedert het onderzoek van MERCADIER, zeker kan 

geacht worden dat alleen de afwisselende verwarming en verkoeling de bron 

is der radiophoontrillingen, kwam het PREECE hoogst onwaarschijnlijk voor dat 

deze afwisselingen, zoo snel, tot duizenden malen in de seconde toe, zulk een 

merkbare uitwerking konden teweeg brengen. Door rechtstreeksche proefneming 

overtuigde hij zich, dat dit bij niet meer dan zes het geval kon zijn en daarna 

dat van een zoogenaamd trillend radiophoonplaatje, de bewegingen ook voor 

den gevoeligsten microphoon bijna onmerkbaar waren. En nu bleek ook de 

mogelijkheid om hoorbare tonen te verkrijgen in de opvangende holte, nadat 

het plaatje geheel was weggenomen, indien slechts de overblijvende wand daar- 

van met lampzwart was bedekt. Die plaatjes werken dus slechts als zij dia- 

thermaan zijn en des te beter naarmate zij dit meer zijn. Eboniet, dat een 

der beste ontvangers van dien aard oplevert, is dan ook gebleken zoo diather- 
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maan te zijn dat het AYRToN en PERRY (Nature XXIII, p. 519) gelukt is 

den brekingsaanwijzer voor deze stof door proefnemingen met den selenium- 

photophoon te meten. Zij hebben die, voor de stralen die het selenium nog 

gevoelig aandoen, als eerste benadering, gelijk 41,7 gevonden. LN. 

Thermometer, die op een willekeurigen afstand kan worden afgelezen. — 

H. Fr. BROWN beschrijft eene inrichting daartoe in Nature XXIII, p. 464. 

Het is eerstens een gewone kwikthermometer met vrij wijde buis en naar 

evenredigheid groot kwikvat. In den wand van die buis zijn op onderling ge- 

lijke afstanden, die in het nu beschreven werktuig met 3° F. overeenkomen 

maar ook kleiner kunnen zijn, platinadraadjes ingesmolten, die daarbinnen uit- 

komen. Deze kunnen, elk door een afzonderlijken geleider, in verband worden 

gebracht met een der polen van een galvanische batterij, waarvan de andere 

pool door een anderen geleider of door den grond in verbinding staat met 

het kwik van den thermometer, met behulp van een ander platinadraadje, 

dat in den wand van het kwikvat is ingesmolten. Men begrijpt nu dat hoe 

hooger het kwik van den thermometer staat, des te meer de eerstgenoemde 

geleiders den stroomloop der batterij zullen sluiten, wanneer men ze achter- 

eenvolgens met hunne batterij-pool in aanraking brengt. Daardoor kan men 

dus den thermometerstand aflezen. Maar op eenigzins aanmerkelijken afstand 

zou het groote aantal der van elkaâr geïsoleerde geleiders, dat men daartoe zou 

behoeven, een ernstig bezwaar opleveren. Om dit op te heffen , plaatst BROWN 

bij den thermometer een eboniet-schijf, aan den rand waarvan evenveel platina- 

stiftjes in een kring zijn geplaatst als er in den thermometer zijn aangebracht. 

Paarsgewijze zijn de beide reeksen van stiftjes geleidend met elkander ver- 

bonden. Een uurwerk, dat op het waarnemingsstation door een afzonderlijken ge- 

leider kan vrijgelaten of vastgezet worden, drijft een geleidend staafje in 

korten tijd over de stiftjes der eboniet-schijf heen, zoodat het achtereenvolgens 

met elk daarvan in aanraking komt. Dit staafje is, door een tweeden draad, 

in blijvende verbinding met de eene pool der batterij op het waarnemings- 

station, terwijl de andere pool met den grond is verbonden, evenals het 

kwik van den thermometer. Men behoeft nu, om den thermometerstand op wille- 

keurigen afstand waar te nemen, slechts het aantal stroomsluitingen te tellen , 

dat men bij elken omgang van het geleidstaafje verkrijgt, en dat ook gemak- 

kelijk zou kunnen geregistreerd worden. 

WaeaArstToNe heeft voor vele jaren reeds een andere inrichting tot het- 

zelfde doel bekend gemaakt, die met behulp van een kleinen “ballon captif”, 
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de temperaturen der verschillende luchtlagen zou doen kennen door waarnemin- 

gen op den grond. Wij meenen hier daaraan te mogen herinneren. LN. 

Invloed der wringing op het elektrisch geleidingsvermogen. — In een hol- 

len cylinder van geel koper is een magneetnaald met spiegel zoo opgehangen , 

dat zij in rust blijft, als een elektrische stroom in bepaalde richting van het 

_ eene einde des cylinders naar het andere wordt geleid, Als men, terwijl die 

stroom gaat, den cylinder wringt in een vlak, rechthoekig op zijn as, dan 

toont de magneetnaald door hare afwijking dat de geleidingsweerstand van 

het metaal vermeerderd is in de richting der spiralen, waarin men zich de 

deeltjes daarvan door de wringing kan geplaatst denken, en verminderd in 

de daarop loodrechte richting. (Verhandeling van wirkowskr, aan de Royal 

Society te Londen aangeboden door sir WIrnrAM THOMSON, zitting van 21 Fe- 

bruari 1881). LN. 

Zelfregistreerende barometer. — Aan de Société frangaise de physique werd, 

in hare zitting van 4 Maart 1881, een zelf-registreerende barometer van TATIN 

aangeboden. Het bijzondere daarvan ligt in het gebruik van een aantal boven 

elkaar geplaatste en in het midden verbonden luchtledige dozen van aneroïde 

barometers. De beweging van het bovenvlak der bovenste doos door verande- 

ring in de luchtdrukking wordt hierdoor evenveel malen vergroot, als het 

aantal doozen bedraagt, hetgeen veroorlooft om, zonder al te samengestelde 

hef boom-inrichting, die beweging aan een schrijfstift over te dragen. In la Nature 

IX, p. 220 wordt eene inrichting, naar volkomen hetzelfde beginsel, beschre- 

ven en afgebeeld op den naam van RICHARD FRÈRES. 

Bij deze gelegenheid meenen wij te mogen herinneren aan het hoogst een- 

voudige middel om de bewegingen der kwikkolom van een hevelbarometer 

registreerbaar te maken, dat prof. H. DUFOUR te Lausanne heeft in praktijk 

gebracht en bekend gemaakt in eene mededeeling aan de Association fran- 

gaise pour avancement des sciences, in een harer zittingen te Montpellier in 

1879. De korte arm van zulk een barometer wordt daartoe door een caout- 

chouc-buis, onder een hoek van 70° of meer, met den vertikaal geplaatste 

langen arm verbonden. Zóó bewegelijk gemaakt brengt die arm, door de ver- 

anderingen der hoeveelheid kwik daarin bij de standsveranderingen van den 

barometer, een wijzer met tegenwicht in beweging. Of wel de geheele barometer- 

buis, met onder denzelfden hoek, nu vast, daaraan verbonden korten arm, 

wordt op geschikten afstand boven haar zwaartepunt bewegelijk ondersteund 

en is verbonden aan de schrijfstift. LN. 
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ANTHROPOLOGIE. 

De Akka’s in Italië. — In het laatste nummer van prof. MANTEGAZZA’S 

Archivio per U Antropologia komt een stuk voor van prof. GreLIOLT, getiteld: 

Gli Akka viventi in ltalia, inhoudende berichten omtrent de drie Akka’s, 

of zoogenaamde afrikaansche Pygmeën, die sedert eenigen tijd in Italië leven, 

de twee jongens, door MIANI naar Europa gebracht, onder bescherming van 

den graaf MINISCALCHI te Verona, het meisje als dienstbode bij Signora GESSI 

te Triëste. Van de eerste is de oudste, TEOBALDO, thans 1,42 M. lang en 

schijnt niet meer te groeien; hij is waarschijnlijk omstreeks 19 jaar oud. De 

andere, CHAIRALLAH, groeit nog en is 1,41 M. lang ; zijn leeftijd wordt op onge- 

veer 15 jaren geschat. Hun schedelvorm schijnt sedert het laatste onderzoek 

in dolichocephalisme te zijn toegenomen, en zij hebben den karakteristieken 

drielobbigen vorm van den neus behouden. Hun prognathisme is sterk uitge- 

drukt; de mond is groot en de lippen zeer dik; de tanden zijn sterk, goed 

van elkander gescheiden en bijzonder wit. Op de wangen, de kin en de boven- 

lip van TEOBALDO zijn vlokjes van zwart, wollig haar voor den dag geko- 

men; bij CHAIRALLAH bespeurt men daarvan nog niets, maar zijn gelaat is 

aanmerkelijk langer geworden dan vroeger. Zij spreken, lezen en schrijven ita- 

liaansch, doch zij hebben hunne Akka-moedertaal, en het Arabisch, dat zij 

op jeugdiger leeftijd leerden, geheel vergeten. Het meisje te Triëst heeft de 

voordeelen van een opvoeding niet genoten; zij kan noch lezen noch schrijven, 

maar zij spreekt italiaansch en een weinig duitsch. Zij wordt op ongeveer 

15 jaren geschat, en hare tegenwoordige lengte is 1,34 M. Alle drie Akka’s 

genieten eene goede gezondheid en worden beschreven als over ’t geheel wel- 

opgevoed, maar met bijzonder kinderachtige neigingen. (Zhe Academy, March 

19, 1881, pag. 212.) De 

DIERKUNDE. 

Phylloxera. — Van de overgroote menigte opstellen over dit insekt en 

raadgevingen daartegen, die in de laatste jaren bij de Académie des Sciences 

inkwamen, hebben wij geen melding gemaakt; trouwens de akademie zelve 

heeft in hare Comptes rendus meestal niet meer dan de titels er van vermeld 

en de stukken aan de commissie ad hoc verzonden. Thans moeten wij evenwel 

verwijzen op een brief van FABRE, afgevaardigde der akademie voor de Phyl- 

loxera-kwestie, aan DUMAS, waarin de eerste de resultaten van zijn onderzoek 

in de streek van Sérignan (Vaucluse) over de gewoonten en levenswijze van 
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de Phyllorera vastatriv mededeelt. Wij kunnen daarvan geen uittreksel leve- 

ren, maar merken alleen op, dat FABRE op het terrein nergens die groote 

verhuizingen van Phylloxera's gezien heeft, waarvan vroegere berichten spre- 

ken, en evenmin een enkel gevleugeld insekt, terwijl zijne cultuur in glazen 

slechts vier gevleugelde Phylloxera's leverde, ofschoon zijne voorgangers die bij 

honderden telden. Daarmede komen overeen de verklaringen der wijnbouwers, 

dat de verspreiding der Phylloxera’s tegenwoordig veel langzamer voortgaat dan 

vroeger; in vele wijngaarden maakt het kwaad in 3 à 4 jaren bijna geen 

voortgang meer. Wat betreft de parasieten, die voor de Phylloxera gevaarlijk 

kunnen zijn, zoo meende FABRE een oogenblik dat hij er een ontdekt had in 

een kristalheldere acaride, die zich tusschen de insekten en hunne eieren voort- 

bewoog. Maar hij kon met alle mogelijke moeite niet waarnemen dat dit dier 

zijn snuit in de insekten of in de eieren boorde, en latere waarnemingen toon- 

den aan, dat die acaride eenvoudig een commensaal der Phylloxeren was. 

(Compt. rend. Tom. XCI, p. 800.) D.L 

Voortplanting van Callichthys faciata. — Volgens de waarnemingen van 

CHARBONNIER brengt het wijfje van dezen Siluroiden-visch gedurende de be- 

vruchting de beide buikvinnen zoo tot elkander, dat daardoor een zak wordt 

gevormd, in welke de openingen der ovariën uitmonden. De eenige oogenblik- 

ken daarna ontlaste vier of vijf eieren zijn daardoor dadelijk omgeven door 

water dat rijk is aan spermatozoïden. Na eenige minuten ontlast het wijfje 

den zak op een goed verlicht voorwerp: het glas van het aquarium, of een 

steen, minstens 0,1 of 0,15 m. beneden den waterspiegel, op een plekje dat 

zij eerst met den bek heeft schoongemaakt. Daarna worden de bevruchting en 

het eierleggen herhaald tot 40 à 50 malen daags. Opmerkelijk is het dat de 

rijtijd van Callichthys faciata in zijn vaderland, La Plata, in October of 

November valt, maar dat deze visch, naar Europa overgebracht, eerst een 

jaar lang geen eieren legde, en in dit jaar (1879 of 1880?) eerst daarmede 

begonnen is, en wel in Juni, zoodat er eene adaptatie heeft plaats gehad 

aan ons klimaat, waarvan de temperaturen de omgekeerde zijn van die van 

Zuid-Amerika. (Compt. rend. Tom. XCI, p. 940.) pii 

Fossile sponsnaalden. — De heer G. JENNINGS HINDE heeft eene beschrij- 

ving gegeven van de spons-spiculae, die hij verkreeg uit een enkelen vuursteen 

uit de Boven-Kalksteen-formatie (Upper Chalk) van Horstead in Norfolk. 

De holte van dezen vuursteen bevatte eene zekere hoeveelheid fijne stof, ge- 

lijkende op meel, ‘tgeen een gedeelte van de slib van den krijt-oceaan ver- 
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tegenwoordigde, hermetisch ín het binnenste van den vuursteen ingesloten. 

Die stof bestond niet alleen uit een overvloed van sponsnaalden, maar ook 

uit talrijke foraminiferen, entomostraca, fragmenten van echinodermen en mol- 

lusken, met vischschubben en coprolithen. HiNpr verkreeg uit dien eenen vuur- 

steen niet minder dan 460 verschillende vormen van spiculae, behoorende aan 

38 soorten en 32 geslachten van sponsen [?]. Zij werden door hem nauwkeu- 

rig bestudeerd te Munchen, onder leiding van Dr. zirrer (The Academy. Febr. 

5. 1881, p. 103). pin: 

Een nieuwe hippopotamus. — ‘‘Eene tot dusver onbekende variëteit van den 

Hippopotamus, voorzien van manen, evenals de oude egyptische hippopotamus- 

godin, genaamd Ta-oert of Thoeëris, wordt gezegd ontdekt te zijn in “teen 

of ander afgelegen gedeelte van den Blauwen Nijl’ (The Academy, Febr. 5. 

1881, p. 103). — Wij geven dit bericht voor ’tgeen het is. Voor de moge- 

lijkheid van ’t bestaan van zulk een dier zouden pleiten, 41° de naam van 

‘Crivierpaard’’, dien de Grieken toch wel van de Egyptenaren zullen hebben over- 

genomen en waarvan anders moeielijk of geheel niet reden te geven is, en 

2° de omstandigheid dat — gelijk uit het bericht blijkt — de oude Egyp- 

tenaren, die dieren zoo getrouw gewoon waren af te beelden, soms nijlpaar- 

den met manen hebben afgebeeld. D. L. 

VERSCHEIDENHEID. 

Bevolking der aarde. — Volgens Die Bevölkerung der Erde, uitgegeven 

door BEHM en WAGNER, bezit Europa eene bevolking van 3135,929,000 in- 

woners, Azië van 834,707,000, Afrika van 205,679,000, Amerika van 

95,495,000, Australië (met Polynesië) van 431,000, en de poolstreken van 

82,000, hetgeen een totaal geeft van 1,455,923,000 bewoners der aarde. 

Wij behoeven nauwelijks te doen opmerken dat deze cijfers, ofschoon met | 

de meeste zorg uit de beste voorhandene gegevens opgemaakt en daarom wer- 

kelijk waarde bezittende, toch, voor zoover de landen buiten Europa aangaat, 

slechts benaderende cijfers zijn. D.-L, 
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NATUURKUNDE. 

Elektrisch papier. — Toen, nu omstreeks een vierde eeuw geleden, SCHOEN- 

BEIN het schietkatoen had ontdekt, maar de bereiding nog geheim hield, be- 

richtte hij, bij de beschrijving der eigenschappen daarvan, dat het hem langs 

gelijksoortigen weg gelukt was papier zoo te veranderen, dat het bij de 

minste wrijving zeer sterk negatief werd geëlektriseerd. Korten tijd daarna 

maakte BÖrTGER te Frankfort de bereiding van het schietkatoen bekend , en 

die van het elektrische papier was nu ook gemakkelijk te raden. Reft. onder 

anderen beschreef die en de opmerkelijke eigenschappen van dit papier in de 

toenmalige Kunst- en Letterbode. Toch is dit papier en die bereiding dezer 

dagen als iets nieuws weer voor den dag gekomen, b.v. door een mede- 

deeling, op naam van C. WIDEMAN, door JAMIN aan de Académie des sciences. 

Eene herinnering aan die bereiding moge dus hier eene plaats vinden. Gewoon 

ongelijmd papier wordt daartoe gedompeld in een mengsel van ongeveer gelijke 

deelen salpeterzuur en zwavelzuur en na een verblijf daarin — al naar de sterkte 

der gebruikte zuren en de dikte van het papier — gedurende drie tot tien 

minuten , zorgvuldig in zeer rein water afgewasschen en dan gedroogd. 

LN. 

De door een bliksemafleider beschutte ruimte. — De heer WILLIAM HENRY 

PREECE komt daaromtrent tot het volgende besluit: “Een bliksemafleider be- 

schermt een konische ruimte, waarvan de hoogte de lengte van den stang is, 

welks grondvlak een cirkel is, die een straal heeft gelijk aan de hoogte van 

dien stang, en waarvan de zijde een quadraat is van een cirkel met een 

8 
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straal gelijk aan de hoogte des stangs”’ Hij heeft talrijke gevallen van blik- 

semslagen onderzoekende, er geen gevonden waarin door een bliksemslag bin- 

nen de ruimte van zulk een kegel schade is aangericht, voorondersteld name- 

lijk dat de afleider zelf goed was. Er zijn voorbeelden van het treffen van 

torens die aan de hoogste spits van een bliksemafleider voorzien waren , maar 

dan kwamen daaraan andere spitsen voor die buiten de genoemde kegelvor- 

mige ruimte gelegen waren. Elk ver uitstekend punt van een gebouw moet 

zijn eigen stang hebben, en het is duidelijk dat, hoe hooger die stang is, 

des te uitgebreider is de beschermde ruimte. (Phil. Magaz. Ser 5, X, 

p. 427.) HG. 

Geleidingsvermogen der metalen voor warmte en voor elektriciteit. — 

Op grond der uitkomsten, eerst van WIEDEMANN en FRANZ en later van 

NEUMANN en van LENZ, meende men tot nog toe te mogen aannemen dat in 

de verschillende metalen het eene geleidingsvermogen evenredig was met het 

andere, terwijl men de verschillen in de getallenuitkomsten dienaangaande toe- 

schreef aan de omstandigheid dat beide niet aan dezelfde stukken van hetzelfde 

metaal konden worden gemeten. Thans heeft H. F. WEBER te Zurich (Ar- 

chives des sciences physiques et naturelles, 3e serie 4, p. 107 en daaruit 

Journal de physique X, p. 182) middel gevonden om voor beide de coeffi- 

cienten te meten aan hetzelfde stuk van elk metaal. Voor de bijzonderheden 

dienaangaande naar de aangegeven bronnen verwijzend, berichten wij hier 

alleen, dat de uitkomsten van WEBER met het tot nog toe aangenomene vol- 

strekt niet overeenstemmen. De quotienten der getallen, die voor hetzelfde 

metaal de beide geleidingsvermogens aangeven, verschillen van het eene me- 

taal tot het andere aanmerkelijk, voor koper en tin b. v. in verhouding van 

10 tot slechts bijna 7. 

Of men dien ten gevolge tot het niet bestaan van de genoemde overeenkomst zal 

moeten besluiten, zal onzes inziens nog nader moeten blijken, en dus evenzeer of 

de wijze waarop WEBER deze afwijkingen met de soortelijke warmte der volume- 

eenheid van elk metaal in verband brengt, juist is. LN. 

Dóórdringen van fijne poeders in vaste stoffen. — KR. SYDNEY MARSDEN 

heeft waargenomen (Proceedings f.t. Royal society a. Edinburgh X, p. 112 

en daaruit Wiedemann's Beiblätter, V S. 172) dat kool, in zeer fijn poeder 

in een smeltkroes van Berlijnsch porselein langen tijd verhit, in die stof 

doordringt tot op aanmerkelijke diepte, Door chemische reactie zoowel als 

mikroskopische waarneming kon dit nagegaan worden. MARSDEN meent dat hier- 
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door ook het zoogenaamd cementeeren van ijzer tot staal kan worden ver- 

klaard zonder tot de vervluchtiging der kool door cyaanvorming daarbij toe- 

vlucht te nemen. LN. 

Waarneming en meting van stralende warmte. — S. P. LANGLEY ge- 

bruikt daartoe de volgende inrichting (Chemical News XLIII, p. 6 and 7 

en Wiedemann's Beiblätter V S. 191). De stroom van elk van twee gelijke 

constante elementen wordt geleid door een dunne reep van platina-, palla- 

dium- of staalblik en door een der windingen van een differentiaal galvano- 

meter, zoo, dat deze op O° blijft, zovlang de beide metaalreepen dezelfde 

temperatuur hebben. Wordt een van beide door straling, al is het ook slechts 

zoioo ° Fahrenheit verwarmd, dan wijkt de galvanometer af. 

Naar wij ons herinneren, heeft een twintigtal jaren geleden een duitsch 

geleerde (STEMENS?) reeds volkomen hetzelfde gedaan met een vlakke spiraal 

van zeer dun platinadraad in plaats van een metaalreep. Maar van zulk een 

onbegrijpelijke gevoeligheid der methode is toen niets gebleken. LN. 

Contact-elektriciteit. — Sir WILLIAM THOMSON. beschrijft (Nature XXIII, 

p. 967) de methode die hij reeds sedert vele jaren tot het onderzoek van 

dit verschijnsel volgt en beeldt het daartoe bestemde werktuig af. Zijne uitkom- 

sten stemden volkomen overeen met die vroeger door PFAFF en door HANKEL 

en nog later door PELLAT verkregen en toonden de onafhankelijkheid daarvan 

van het de elkaâr rakende metalen omringende gas. Toch is het hem in den 

laatsten tijd gebleken dat platina, dat eenigen tijd met droog hydrogenium 

in aanraking is geweest, positief en, als het met droge zuurstof in aanra- 

king is geweest, negatief geëlektriseerd wordt door het contact met hetzelfde 

metaal dat niet vooraf zoo is behandeld geworden. 

Geheel overeenstemmende uitkomsten verkreeg SCHULZR-BERGE te Berlijn; 

zie Wiedemann's Annalen 1881, n° 2, LN. 

Uitzetting en inkrimping van sommige stoffen door verwarming. — RopweLL 

heeft voor de Royal Society te Londen, in hare vergadering van 31 MaartlIl., 

een voordracht gehouden over de opmerkelijke verschijnselen, welke zilver- en 

loodverbindingen met de halogenen, vooral met Jodium, bij verwarming ver- 

toonen (Nature XXIII p. 594). Als een voorbeeld daarvan halen wij hier aan, 

wat hij berichtte aangaande de uitzettingscoëfficienten van eene stof, die hij 

verkreeg door samensmelting van zilver-iodied en lood-iodied in verhouding 

van hunne molecule-gewichten. Tusschen O° en 148°C, zet zich deze stof 

door verwarming slechts weinig uit, tusschen 118° en 124’ is die uitzetting 
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geheel onmerkbaar, van 124° tot 139° krimpt zij in, van 139° tot 4144 is 

het volumen weder standvastig, en boven 144° begint zij weder uit te zetten, 

veel sterker dan tusschen 0° en 118°. De stof heeft dus hetzelfde soortelijk 

gewicht bij drie verschillende temperaturen. Bij verkoeling geeft zij allerlei 

krakende geluiden. LN. 

METEOROLOGIE. 

IJsvorming op de zee voor Smyrna, — Den 2osten Januari 1879 was vóór 

Smyrna, tot ’s morgens 9 uur toe, de zee over eene uitgestrektheid van 2 

kilom. langs de kust en 500 M. breedte geheel bedekt met een laagje iĳs 

van 0,002 M. dikte. Dit zeldzame verschijnsel wordt door CARPENTIN aldus 

verklaard. Een lichte W.N.W. wind had de wateren van den Guédyze, den 

ouden Hermus, welke door het smelten der sneeuw zeer waren afgekoeld, 

naar de zee gedreven, waar zij wegens hun geringere dichtheid eene dunne 

laag op de oppervlakte van het zeewater vormden, welke laag, bij de volsla- 

gene windstilte, die in den morgen van den 25sten heerschte, en bij eene 

temperatuur van — 1,5 graden, bevroor. (Compt. rend, Tom. XCII, pag. 48.) 

DL. 

SCHEIKUNDE, 

Tegenwoordigheid van alkohol ín den bodem, het water en den damp- 

kring. — De heer A, MUNTz heeft bevonden, dat uiterst geringe sporen van 

alkohol kunnen ontdekt worden door dien om te zetten in iodoform. Wanneer 

door gefractioneerde destillatie de aanwezige alkohol in een klein volumen 

water geconcentreerd is en voor de ontdekking van het gevormde iodoform 

het mikroskoop wordt gebruikt, gelukte het hem +7!ooj en, bij aanwending 

van zekere voorzorgen, zelfs , oop oog alkohol in water te ontdekken. 

Gedurende de laatste vier jaren heeft hij nu dit reactief aangewend op 

rivier-, wel- en zeewater, ook op regen en sneeuw. De uitkomsten laten geen 

twijfel over aangaande de tegenwoordigheid van een onzijdig lichaam dat 

vluchtiger is dan water en iodoform geeft. Uit gronden die rijk aan organi- 

sche stoffen zijn, verkreeg hij zooveel alkohol dat de voornaamste eigenschap- 

pen daarvan konden aangetoond worden. (Compt. rendus, 7 Mars 1881). 

HG. 

Brand door salpeterzuur veroorzaakt. — Herhaaldelijk zijn gevallen voor- 

gekomen van brand in goederenwagens, waar men geen andere waarschijn- 
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lijke oorzaak vermocht aan te wijzen, dan de uitstorting van salpeterzuur in 

lichte plantaardige stoffen, zooals hooi, werk en dergelijke. 

Proeven hierover, door Kk, KRAUT genomen (Berichte der d. chem. Ges. 

1881, p. 30), hebben zulks bevestigd, evenals de later gepubliceerde (ibid. 

p. 997) van A. PINNER. De laatste gebruikte kleine houten kistjes van 4 tot 

5 liter inhoud, gevuld met hooi, stroo, werk of filtreerpapier en geplaatst 

in grootere kisten, waarin zij, tot beter behoud der warmte, nogmaals van 

dergelijke stoffen omgeven werden. Daarop werd de inhoud der kleine kist 

geheel gedrenkt met salpeterzuur en er een deksel op geplaatst. Bij het ge- 

bruik van rookend salpeterzuur of van een zuur van minstens 1,45 spec, ge- 

wicht, waren weinige minuten toereikend om in het inwendige gloeiing 

te doen ontstaan, die bij verwijdering van het deksel en toetreding der lucht, 

weldra in vlammen overging. Ook met gewoon handelssalpeterzuur van 1,395 

spec. gewicht, gebeurde hetzelfde , doch daartoe waren dan ongeveer 20 minu- 

ten noodig. Misschien kan zelfs een nog zwakker zuur, maar na langeren tijd, 

hetzelfde uitwerksel hebben. HG. 

AARDKUNDE. 

Klimaat der eöcene-periode. — In de bruinkoollagen van Bournemouth in 

het zuiden van Engeland zijn fossiele overblijfselen gevonden van Araucaria 

Cunninghamiü, die thans op de kusten van de Moreton-baai in Australië 

groeit en daar boomen tot van 130 voet hoogte vormt. Deze overeenkomst 

van twee plantenvormen op zoo grooten afstand van elkander, maar de eene 

uit de eöcene, de andere in de hedendaagsche periode, reeds op zich zelve 

merkwaardig, is door den heer J. STARKE GARDNER ontdekt, (Nature 1880, 

Vol. XXX, p. 200), en bevestigd door den heer s. HAUGHTON, die er 

verder gevolgtrekkingen uit afleidt omtrent het klimaat dat in de eücene- 

periode in het zuiden van Engeland moet geheerscht hebben. De gemiddelde 

jaarlijksche temperatuur van de noordelijke grens van het gebied waar thans 

Araucaria Cunningham groeit, bedraagt 76,5° Fahr., die aan de zuidelijke 

grens 65° d. i, gemiddeld 70,8°. Thans is de gemiddelde jaarlijksche tem- 

peratuur te Bournemouth 50,4° F. Derhalve mag men aannemen dat het kli- 

maat van het zuiden van Engeland sedert de eöcene-periode 20,8° F, of 

11,50 C. koeler geworden is. (Nature, 1880, XXII, p. 532.) HG. 

PLANTKUNDE. 

Bewegingen der planten. — Weder is een dier merkwaardige boeken van 
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CHARLES DARWIN verschenen, waarvan men niet weet wat meer te bewonderen , 

zijne kunst van aan de natuur juiste vragen te stellen en deze door waarne- 

ming en proefneming op te lossen, dan wel zijn genie, waardoor hij al de 

verkregen uitkomsten onder zekere algemeene gezichtspunten weet te vereenigen. 

Het is getiteld: Zhe Power of Movement in Plants, en op den titel staat 

ook de naam van zijn zoon, FRANCIS DARWIN, als medewerker. 

Het is niet mogelijk van dit boek, zoo rijk aan feiten, hier ter plaatse 

zelfs een kort overzicht te geven. Alleen twee punten vermelden wij. 

Vooreerst toont D. aan, dat de meeste bewegingen der planten kunnen wor- 

den herleid tot hetgeen hij cercumnutatie noemt, welke men in den eenvou- 

digsten vorm aan zich windende stengels en ranken waarneemt. In de tweede 

plaats handelt een groot deel van het boek over de bewegingen van de deelen 

der kiem. D. komt tot het besluit dat men aan de spits van het worteltje 

eene zekere mate van gevoeligheid moet toekennen, daar het als het ware al 

zoekend en tastend, onder de meest verschillende omstandigheden, den juisten 

weg vindt. HG. 

MINERALOGIE. 

Zwavelvorming ín den bodem van Parijs. — Bij het uitvoeren van werken in 

den bodem van de Place de la République te Parijs jheeft men eene hoeveelheid 

puin, gemengd met organische overblijfselen van plantaardigen aard, mest, 

leder, beenderen enz. blootgelegd, waartusschen zich zulk eene groote hoeveel- 

heid natuurlijke zwavel bevindt, dat zij de moeite der exploitatie waardig zou 

zijn. Met het bloote oog ziet men reeds dat die zwavel gekristalliseerd is, 

met de loupe herkent men duidelijk den octaëdrischen kristalvorm, dien de 

natuurlijke zwavelkristallen in den regel bezitten. De oorsprong van dezen 

zwavel is, zegt DAUBRÉE, geheel onafhankelijk van de emanatiën van licht- 

gas; zij hangt blijkbaar samen met de gelijktijdige aanwezigheid van den 

zwavelzuren kalk uit het puin en de hoven vermelde organische stoffen. Die 

gelijktijdige aanwezigheid is te wijten aan het dempen van de oude stads- 

gracht, die twee eeuwen geleden plaats had, om het nieuwe bolwerk te maken, 

wat nu de boulevard Saint-Martin is. Tijdens het afbreken van de Porte 

Saint-Martin in 1778 heeft zich, gelijk mauy in zijn Practé de Minralogie 

Tom. IV, pag. 413 mededeelt, iets dergelijks voorgedaan (Compt. rend. Tom. 

XCII, pag. 101.) PD. D 



WETENSCHAPPELIJK BIJLLAD. 63 

PHYSIOLOGIE. 

Verrichting van de onderste schuinsche oogspier. — Er heerscht onder de 

physiologen verschil omtrent die verrichting, welk verschil niet kan beslist 

worden noch door elektriseering, noch door willekeurige contractie van die 

spier. De laatste is den mensch onmogelijk, de eerste geeft geen resultaat, 

omdat de spier te nauw met de andere oogspieren verbonden is. Zoo men 

echter een individu aantrof, bij wien alle oogspieren, met uitzondering van 

de twee schuinsche, verlamd waren , — een geval dat zich wel uiterst zelden zal 

voordoen, omdat de onderste schuinsche oogspier zijne beweegzenuwen ontvangt 

van hetzelfde zenüwpaar als de bovenste, onderste en rechte oogspieren , — 

dan zou men uit de waargenomen bewegingen van het oog omtrent de wer- 

king van de onderste of kleine schuinsche oogspier een besluit kunnen trekken. 

Fano nu heeft zulk een geval waargenomen bij een kind van twaalf jaar, 

en de slotsom, waartoe hij gekomen is, is deze, dat de bedoelde spier eerst 

den oogbol eene rotatiebeweging om zijn anteroposterieuren as doet ondergaan, 

zoodat het boveneind van den vertikalen diameter der cornea van boven naar 

beneden en van binnen naar buiten bewogen wordt, — en vervolgens, bij 

voortgezette inspanning, de pupil binnenwaarts keert. Het resultaat van die 

beide bewegingen is het naar binnen keeren van de pupil en hare draaiing 

om hare anteroposterieure as, zonder haar, in haar geheel, noch naar boven 

noch naar beneden te bewegen. Voor de nadere uiteenzetting en toelichting 

hiervan verwijzen wij naar het oorspronkelijke (Compt. rend. Tom. XCII, 

pag. 44). D. L. 

DIERKUNDE. 

Reukorganen der insekten. — Dat, zoo niet alle, toch zeer vele insekten 

reukvermogen bezitten is bekend, als ook dat verscheidene onderzoekingen 

omtrent den zetel van dit vermogen daarvoor de sprieten hebben aangewezen. 

Nadere onderzoekingen van den heer GUSTAV HANSER bij een groot aantal 

insekten uit verschillende orden hebben dit bevestigd. Volgens hem bestaat de 

reuktoestel uit de volgende deelen: 41° een sterke zenuw, die, uit de hersenen 

ontspringende, door de spriet loopt en takjes afgeeft aan 2° de percipieerende 

eindtoestellen, die bestaan uit staafjes-cellen welke zich uit de hypodermis- 

cellen gevormd hebben en bevat zijn in 3° met een weiachtig vocht gevulde 

groefjes of kegels, die als uitstulpingen van de epidermis te beschouwen zijn. 

Het schijnt dat het reukvermogen in rechte verhouding staat tot het getal 

dezer groefjes of kegels. Zoo vond HANSER dat Sarcophaga carnaria 60—80 
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groote samengestelde reukgroefjes aan elke spriet heeft, Callphora vomitorva 

100—120, Scatophora stercorarva 150, terwijl vele andere Diptera er 

slechts 9—5 hebben. Talrijk vooral zijn deze organen bij sommige insekten 

uit de orde der Hymenoptera. Bij de honigbij heeft elke spriet 14000 — 15000 

reukgroefjes en 200 kegels ; bij wespen klommen deze getallen tot 13000 — 14000 

en 700. Alleen bij bladwespen is hun getal kleiner. In het algemeen is het 

reukorgaan slechter ontwikkeld bij de mannetjes dan bij de wijfjes. (Zeit. f. 

wiss.-Zoöl. XXXIV, p. 367.) HG. 

De inktzak der Sepia. — Grrop heeft den inktzak van Sepia officinalis 

bestudeerd en komt tot de volgende uitkomsten. Zoo men de blaas aan de 

voorvlakte volgens de middellijn opensnijdt, komt men in eene groote holte, 

gevuld met het bekende inktvocht. Op het onderste gedeelte der achtervlakte 

is een langwerpig haltbolvormige verhevenheid, omgeven door een vlies. 

Verscheurt men dit laatste, dan komt men in een sponsachtig zwart weefsel, 

vol van dikken inkt. Wij vinden hier dus twee verschillende gedeelten, een 

groot, peervormig: de gnktblaas, — en een uitpuilend, half bolvormig : de inkt- 

klier. De wand der blaas bestaat uit een buitensten rok, die gevormd wordt 

door losse bundels bindweefsel, — een middensten, die weer bestaat uit een 

laag dwarse en een laag longitudinale spiervezels, met eene laag, waaraan de 

blaas haren zilverachtigen weerschijn heeft te danken, — eindelijk uit een bin- 

nensten rok van dicht bindweefsel, met kleurstofhoudend plaveisel-epithelium 

bekleed. De bekleedselen der blaas nemen de klier tusschen zich op, zoodat 

deze van buiten begrensd wordt door den buitensten en middensten rok, 

en aan de andere zijde door den binnensten. De klier bestaat uit talrijke 

golvende blaadjes, die zich aan den wand vasthechten en onderling talrijke 

anastomosen maken (trabeculae) , waardoor de tusschengelegene ruimten (areolae) 

begrensd worden. De in die klier afgescheiden inkt stort zich door eene zeer 

kleine, onregelmatig ronde opening, gelegen in het bovenste derde gedeelte 

van de voorvlakte der klier, in de blaas uit. De geringste drukking op de 

klier doet een straaltje dikke inkt uit die opening te voorschijn treden. — 

Voor nadere bijzonderheden zie men het oorspronkelijke (Compt. rend. Tom. 

XCII, pag. 564). Peste 
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NATUURKUNDE. 

Grootte der zwaartekracht op den top van den Fusyama in Japan. — Deze 

bedraagt, naar eene mededeeling van MENDENHALL (Silliman's American 

Journal XX, p. 98 en Wiedemann's Beiblätter V,S. 332), 9,7886 en te 

Tokio 9,7984. De berg is 2,35 Eng. mijlen (ruim 3784 Meter) hoog en is 

kegelvormig met een helling van 114° ten opzichte van het horizontale vlak. 

De door proefnemingen bepaalde gemiddelde dichtheid van de stof , waaruit 

de berg bestaat, is omstreeks 2,12. Daaruit, in verband met bovengenoemde 

bepalingen van g, volgt voor de dichtheid der aarde 5,77. Uit die bepalingen 

der zwaartekracht en BAIrLY’s getal voor de dichtheid der aarde, 5,67, zou 

die van den berg op 2,08 worden berekend. LN. 

Vlammen onder elektrischen invloed. — W. our heeft hierover een uit- 

voerige verhandeling het licht doen zien in Carl's Repertorium XVII,S. 69, 

waarvan hij een uittreksel geeft in Wiedemann's Beiblätter V,S. 367. Zelfs 

met behulp van dit laatste is t niet wel mogelijk aan zijnen arbeid recht te 

doen weervaren zonder daarvan een hier te uitvoerig verslag te geven. Onder 

verwijzing naar de bovengenoemde bronnen zij hier dus slechts bericht dat n. 

uit de voorkeur, die sommige vlammen voor eene aantrekking door positief 

boven negatief geëlektriseerde lichamen of omgekeerd vertoonen, ea uit de ver- 

schillende verhouding van positief en negatief geëlektriseerde vlammen tegen- 

over een ongeëlektriseerden geleider, bewijzen meent te vinden voor het Ermansche 

unipolair geleidingsvermogen daarvan, LN. 

9 
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Lichtenberger figuren. — RrIrLINGER en WÄäCHTER onderscheiden (Nature 

XXIV, p. 67, naar de Wiener Acad. Anzeiger) daarvan drie soorten gls: de 

positieve straalfiguur, de positieve schijffigaur en de negatieve schijffiguur. 

De tweede daarvan werd eerst in den laatsten tijd ontdekt door morrz. De 

positieve straalfiguur wordt volgens hen voortgebracht door stofdeeltjes, die 

van den op de harskoek geplaatsten geleider worden losgemaakt en voortge- 

worpen, de negatieve schijffiguur door gasontladingen. In het eerste geval zijn 

het de stofdeeltjes, die hunne pos. E. aan de hars mededeelen. De reden 

waarom men nooit negatieve straalfiguren verkrijgt, is (altijd volgens de schrij- 

vers) daarin gelegen dat een negatieve ontlading van een geleider “niet in staat 

is om deeltjes van dien geleider los te maken, noch ook om toevallig daarop 

aanwezige stofdeeltjes weg te stooten…” 

Omstreeks een vierde eeuw geleden is reeds door Rrmss een verklaring van 

het ontstaan dier figuren gegeven, welke-aan menigeen veel meer afdoende 

en ongedwongen zal voorkomen dan de bovenstaande, vooral nadat zij door 

VON WALTENHOFEN verder werd ontwikkeld en door proefnemingen toegelicht. 

LN. 

De invloed van spanning en rekking op de physische eigenschappen der 

stof. — Hierover heeft TOMLINSON eene verhandeling toegezonden aan de Royal 

Society te Londen, die in de vergadering van 28 April Il. is voorgelezen. Na al het- 

geen door duitsche onderzoekers, vooral door WIEDEMANN er door KOHLRAUSCH 

op dit gebied is gevonden en bekend gemaakt, bevatten TOMLINSON’s uitkom- 

sten slechts weinig nieuws. In de eerste plaats zou als zoodanig het volgende 

kunnen gelden. Voor elk metaal zijn ten minste twee kritische punten te vin- 

den, waarop een plotselinge verandering plaats grijpt in de verhouding tusschen 

de blijvende uitrekking en de grootte der belasting welke die voortbrengt. 

In verband met de reeds vroeger bekende dergelijke anomalie bij de uitzet- 

ting van gespannen iĳzerdraden door verwarming, is dit zeker een belangrijke 

uitkomst, LN, 

Phosphorescentie in Grooke's buizen. — In eene uitvoerige mededeeling aan 

de Royal Society in hare vergadering van 19 Mei Il, (Nature XXIV, p. 89) 

bericht CROOKES over het spectroskopisch onderzoek van het licht dat door 

een aantal verschillende stoffen wordt uitgestraald, als zij zijn blootgesteld 

aan den elektrischen lichtboog in zeer sterk verdund gas. De meest opmer- 

kelijke der door hem daarbij verkregen uitkomsten is zeker wel die, dat som- 

mige der door hem waargenomen spectra hem, zoo niet de zekerheid, dan toch 
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een zeer gegrond vermoeden hebben gegeven van het bestaan van minstens 

een, misschien meer dan een, tot nog toe geheel onbekend element. Hij zet 

zijn onderzoek in deze richting voort. LN. 

Volumeveranderingen van eenige metalen bij den overgang uit den vloei- 

baren in den vasten toestand. — De heeren T. NIES en A. WINKELMANN 

hebben hierover eene reeks van proeven genomen. Deze bestonden hoofdzakelijk 

daarin, dat het metaal gesmolten werd in een toestel die veroorloofde het 

gesmolten metaal zoo na mogelijk bij het smeltpunt op dezelfde temperatuur 

te houden. Werd er dan een stuk van hetzelfde metaal met eenige voorzorgen , 

die wij hier niet nader vermelden, ingeworpen en dreef dit, dan was het 

duidelijk dat het vaste metaal specifiek lichter dan het vloeibare was en dus 

het eerste een grooter volume had. 

Van acht metalen, die aan de proef onderworpen werden, waren er zes 

— namelijk tin, zink, bismuth, antimonium, iĳzer en koper — die deze 

eigenschap duidelijk vertoonden. Bij lood en bij cadmium bleef het twijfelachtig. 

Bij drie der metalen kon zelfs de uitzetting bij den overgang in den vasten 

toestand bepaald worden, Dit geschiedde door het drijvend stuk metaal zoolang 

met stukjes van een zwaarder metaal te belasten totdat het onderzonk. Zoo 

vonden zij voor tin eene volume-toeneming van 0,7 proc. , voor zink 0,2 proc, 

en voor bismuth 3 proc. Van laatstgenoemd metaal was het trouwens lang 

bekend, dat het zich bij het vast worden uitzet. (Sitzungen der mathem. 

physch., Classe der Münchener Akademie 1881, p. 63). 

HG. 

SCHEIKUNDE. 

Atoomgewicht van Platina. — Eene nauwkeurige revisie van dit gewicht 

was noodzakelijk geworden, sedert het gebleken: was dat de tot dusver ge- 

vonden getallen niet pasten in de theoretische bespiegelingen van LOTHAR MEYER 

en het periodisch systeem van MENDLEJEFF. Beiden vorderden, voor de meta- 

len osmium, iridium, platina en goud de reeks der atoomgewichten: Os 7 

Ir 4 Pt 4 Au, terwijl tot voor eenigen tijd, op grond der aangenomen 

atoomgewichten, die reeks was: Au{ Pt = Ir Os. Voor goud wis- 

selen de verrichte bepalingen tusschen 195,86 en 196,20, voor platina 

tusschen 196 en 198. Het laatste cijfer werd doorgaans als het meest juiste 

beschouwd. Nu had Dr. KARL SPUBERT reeds voor twee jaren bevonden dat 

het atoomgewicht van iridium niet gelijk aan dat van platina is,maar 192,64 
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bedraagt. Thans heeft hij, bij het gebruik van alle mogelijke voorzorgs- 

maatregelen om een zuiver resultaat te verkrijgen, bevonden dat het atoom- 

gewicht van platina 194,177 bedraagt. Deze cijfers zijn in overeenstemming 

met de theorie. Alleen een nader onderzoek van het atoomgewicht van osmium 

blijft nu nog een vereischte (Ann. d. Chemie, 1881 Bd. 207.) 

HG. 

MINERALOGIE. 

Verglaasde forten. — Onder den naam van “‘verglaasde forten’ (forts vitrifiés) 

verstaat men in Frankrijk zekere zeer oude muren, die eene ruimte omgeven, 

en wier steenen (veldsteenen en rotsblokken) niet met mortelspecie, maar door 

middel van vuur tot een geheel verbonden zijn. Men vindt ze meest op oude, 

al of niet gekristalliseerde terreinen zonder kalksteen. De bouwstoffen er van 

zijn graniet, gneiss, quartziet, bazalt enz. DauBríén heeft fragmenten van het 

fort de la Courbe bĳ Argentan (Orne), van Sainte-Suzanne (Mayenne), van 

Châteauvieux en Puy-de-Gaudy (Creuse) onderzocht en de uitkomsten daarvan 

medegedeeld. Dit is voor een uittreksel minder geschikt, maar we vermelden 

toch dat uit alles blijkt, dat de smelting van die gesteenten of van bestand- 

deelen er van niet aan toevalligen brand kan worden toegeschreven, maar het 

gevolg is van een opzettelijk te dien einde verwekte en den ganschen muur 

doordringende hitte. Deze moet buitengemeen sterk en van langen duur zijn 

geweest. Zonder twijfel heeft men het vuur van binnen aangebracht, want de 

binnenzijde is veelal in een meer verglaasden toestand dan de buitenzijde, en 

allerwaarschijnlijkst heeft men gebruik gemaakt van trekkanalen en van een 

kunstmatig verwekten luchtstoom. Van het gebruik van smeltmiddelen vindt 

men in de onderzochte brokstukken geen spoor. Daargelaten het technisch en 

archaeologisch belang, zijn deze muren nog daarom merkwaardig, datde bouw- 

meesters er van, zonder het te weten , mineralen hebben voortgebracht, die men 

eerst in den laatsten tijd in de laboratoria heeft geleerd kunstmatig te ver- 

vaardigen, zooals spinel, humboldtilite en waarschijnlijk triklinisch veldspath. 

(Compt. rend, Tom. XCII, pag. 269). — Later heeft DAUBRÉE fragmenten 

van het verglaasd fort van Craig Phadrick in Schotland en van Hartmanns- 

willerkopf in den Boven-Elzas (dien naam hebben de Franschen toch niet 

kunnen franciseeren!) met de fransche vergeleken (Ibid. pag. 980). 

DL. 
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ANTHROPOLOGIE. 

De turkoois in voorhistorischen tijd. — DaMmour beschreef eenige jaren ge- 

leden een groenachtig mineraal, blijkbaar eene varieteit van turkoois, dat tot 

versierselen verwerkt, in eenige dolmens van Le Morbihan gevonden was en 

zonder twijfel in voorhistorische tijden tot opschik was gebruikt geworden. 

CAZALIS DE FONDUCE heeft nu een groot aantal van die versierselen kunnen 

onderzoeken, die niet alleen in verschillende streken van Frankrijk, maar ook 

in Portugal waren gevonden. RrBrIRO vond niet minder dan 214 kralen van 

Callaïs, zooals PAMOUR dit mineraal naar PLinrus (Hist. nat. XXXVII, 33) 

noemde, in de kunstmatige grot van Palmella. CAZALIS DE FONDUCE zegt, in 

CARTAILHAC'’s Matérvauz pour Uhistoire de homme, te gelooven, dat de 

Callaïs of turkoois uit het Oosten in westelijk Europa is ingevoerd geworden, 

waarschijnlijk tegen het einde van de neolithische periode; in elk geval werd 

dat gesteente in het begin van het bronstijdperk veel gebruikt. Hij vermoedt 

dat het voorhistorische volk, dat er dat gebruik van maakte, de Liguriers 

kunnen zijn geweest, die hij houdt voor de Indo-Europeesche voorloopers van 

de groote Keltische invasie (Zhe Academy, April 30, 322). — Wij laten dit 

laatste voor wat het is, doch merken op, dat wel is waar de echte turkoois, 

door de Franschen turquoise de vieille roche genaamd, een aluminium-phos- 

phaat, in het Oosten, vooral in Perzië, gevonden wordt, maar dat er ook 

een andere turkoois, turquoise de nouvelle roche, bekend is, welke bestaat 

uit dierlijke overblijfselen: tanden en beenstukjes, die door koperoxyde gemi- 

neraliseerd en groen gekleurd zijn, en die overal aangetroffen kan worden, 

waar zulk eene verandering wegens de aanwezigheid van koper mogelijk is, 

dus ook in Frankrijk (bij Lyon, in de Pyreneën, in de Vogesen enz). 

Ds Te 

DIERKUNDE. 

Mannelijke alen. — Terwijl nog voor eenige jaren wel vrouwelijke maar 

geen mannelijke alen bekend waren, en eindelijk ERCOLANI , CRIVELLI en MAGNI 

meenden te hebben aangetoond, dat bij de alen de mannelijke organen met de 

eierstokken in dezelfde individuen vereenigd, en de alen dus hermaphroditen 

waren (Bijblad 1872, bladz. 86), gelukte het drie jaren later aan SYRSKI 

de mannelijke organen, zonder van eierstokken vergezeld te zijn, te ontdekken 
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bij zekere kleine, hoogstens 0,43 M. lange alen, met zeer groote oogen. (Ibid. 

1875, bladz. 53), en iets later bevestigde DARrSTE de waarneming van SYRSKI, 

Hij vond de mannelijke alen alleen bij eene varieteit, welke in Frankrijk onder 

den naam van angwille pimpeneau of pimperneau bekend is, en alleen zich 

ophoudt aan de monden der rivieren dicht bij zee. Enkele malen vindt men 

ook vrouwelijke alen van die verscheidenheid (Ibid, 1876, blad. 28). — CH. ROBIN 

bevestigt nu, dat al de met dien naam aangeduide alen, op enkele zeldzame 

uitzonderingen na, mannetjes zijn. Zij worden niet langer dan 0.45 M., be- 

zitten groote en uitpuilende oogen, een korten en platten bek, een dun, cylin- 

dervormig lichaam met een zwarten rug, en borstvinnen die iets grooter zijn 

dan bij de rivieralen. Zij leven in de brakke monden der rivieren, in brakke 

moerassen enz., en slechts zelden vindt men er een onder de rivier- of zoet- 

wateralen, die allen vrouwelijk zijn. Ten aanzien van de ontleedkundige bij- 

zonderheden verwijzen wij naar het oorspronkelijke (Compt. rend. Tom XCII, 

pag. 378). D. L. 

Schedel van Ursus arctos gevonden bij de schedels van U. spelaeus. — In 

de grot van Lherm bij Foix, dep. de l'Ariège, vindt men talrijke overblijf- 

selen van Felis spelaea, Hyaena spelaea, Rhinoceros, Cervus enz. en vooral 

van Ursus spelaeus; het aantal schedels van dit laatste dier, dat daar sedert 

20 jaren gevonden is, kan op niet minder dan honderd worden begroot, waar- 

van de voornaamste zich in het museum te Toulouse of in de verzameling van 

FILHOL bevinden. De eigenaardigheden van de schedels van dezen beer zijn 

zeer standvastig, de variatiën daarvan gering, en zelfs de meest gewijzigde 

schedelvorm heeft volstrekt geen overeenkomst met die van den U. arctos van 

den tegenwoordigen tijd, Van des te meer belang, zegt H. FILHOL, aan wien 

wij dit artikel ontleenen, is het dus, dat MARTY in diezelfde grot een vol- 

ledigen schedel gevonden heeft, met 6 tanden achter elken hoektand in plaats 

van 3, zooals bij U. spelaeus, en verder in elk opzicht geheel met den 

schedel van den hedendaagschen U. arctos overeenkomende. Dit dier kan geen 

voortbrengsel zijn van de variatiën van U. spelaeus die tegelijkertijd leefde, 

want er is geen spoor van tusschenvormen gevonden. Men heeft dus recht om 

te vragen of de meening, dat U. arctos afstamt van U. spelaeus, wel juist 

is. De ontdekking te Lherm doet FruHoL eerder vooronderstellen, dat U. arctos 

t eerst in veel noordelijker streken is verschenen , misschien in Noord-Amerika, 

van daar zich langzamerhand meer zuidwaarts heeft uitgebreid, en zich, in 

Frankrijk, voor U. spelaeus in de plaats heeft gesteld. — Marry heeft in 

de grot van Lherm nog een anderen berenschedel ontdekt, die zeer kort, 
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maar zeer breed is, breeder zelfs dan lang, en zoowel van den schedelvorm 

van U. arctos als van dien van U. spelaeus afwijkt. 

FiLnor stelt voor, deze nieuwe beersoort naar GAUDRY, hoogleeraar in de 

palaeontologie aan het Museum, Ursus Gaudryi te noemen, Bovendien heeft 

MARTY in dezelfde grot het dijbeen van een leeuw gevonden, dat 46 centi- 

meters lang is. Compt. rend. Tom. XCII, pag. 926). D. L. 

Hippopotamus met manen. — De heer m. HERING te Meersen maakt er 

opmerkzaam op dat in J. JONSTON’s werk over de viervoetige dieren (JZ/storta 

naturalis de quadrupedibus. Frankf. 1650, Amst. 1657, Holl. vert. 1660) 

afbeeldingen van Hippopotamus met manen: voorkomen. Zulke afbeeldingen vindt 

men ook elders, o. a., naar wij meenen, bij ALDROVANDI. Wij hebben die 

echter altijd gehouden voor fantasieën van den teekenaar, die een onbekend 

of nagenoeg. onbekend dier moest afbeelden. Meer waarde bezitten zeker de 

oud-Egyptische afbeeldingen, alsmede de voorstellingen van hippopotami op 

Grieksche en Romeinsche munten enz, voor zoover deze dagteekenen van tijd- 

perken, toen Egypte en de zuidwaarts van den Boven-Nijl gelegen landen 

zeer goed bekend waren geworden. D. L. 

Calliphora anthropophaga. — In Argentina bestaat eene ziekte, Myiasis, 

ook Gusanera geheeten, die, blijkens de onderzoekingen van de heeren Lrs- 

BINI, WEYENBERG en A. CONIL (detas de la Academia national de Ciencias, 

T. UI, ent II, Buenos-Ayres 1879) veroorzaakt wordt door een vlieg, die 

hare eieren legt in de neusholte van een mensch. Uit de eieren komen larven, 

die zich een weg tot in de voorhoofdsboezems banen en door de verwoestingen 

die zij in het slijmvlies aanrichten tot belangrijke ziekteverschijnselen aanleiding 

geven, die dikwijls met den dood eindigen. Nieuwelings heeft Dr. coNru te Cordoba 

wederom gelegenheid gehad twee dergelijke ziektegevallen na te gaan, bij twee 

zusters, waarvan de eene daaraan bezweek, terwijl de tweede, bij welke tijdig 

inspuitingen van basilicus, salicylzuur en chloroform in den neus gedaan konden 

worden , herstelde. Op eenige achtereenvolgende dagen werden een 200-tal larven 

uit den neus ontlast, die gedeeltelijk nog levend waren, zoodat Dr. CONI ge- 

legenheid had deze verder op stukken vleesch op te kweeken en de metamorphose, 

eerst. in pop en vervolgens in vliegend insekt, gade te slaan. Hij heeft aan de 

vlieg, die weinig grooter is dan onze Musca domestica, den naam van Cal- 

liphora anthropophaga en eene uitvoerige beschrijving daarvan, vergezeld van 

een aantal afbeeldingen, gegeven in de Annales des sciences naturelles, 

Zool., 1880, 6me sér. T. X). HG, 
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Lange levensduur van een Actinee. — In den Botanischen tuin te Edin- 

burgh leeft thans een Activa mezembrianthemum, waarvan men met zekerheid 

weet dat zij twee-en-vijftig en mogelijk negen-en-vijftig jaren oud is. Zij werd door 

Sir JOHN DALZELL van de rotsen van Noord Berwich genomen en kwam na diens 

dood onder de hoede van Prof. JOHN FLEMING, daarop onder die van Dr. JAMES 

M. BAIN, en, toen ook deze overleden was, onder die van den tegenwoordigen 

curator van den tuin, de heer SADLER. Zij heeft derhalve verscheidene harer 

verzorgsters overleefd. Jaarlijks baart zij een aantal jongen, waarvan trouw 

boek wordt gehouden. In 1879 gaf zij, van den Aden Mei tot den Aden October 

het leven aan 27 jongen. Maar dit is weinig in vergelijking van het jaar 1857, 

gedurende hetwelk zij 240 jongen baarde. (Nature, 24 Maart 1881, p. 495). 

HG. 

VERSCHEIDENHEDEN. 

Opwekking van het leven door een warm bad. — Dr. LE BON had met 

goed gevolg getracht dieren, bij wie ademhaling en polsslag niet meer waren 

te bespeuren, in het leven terug te roepen door middel van warme baden. 

Goyarp heeft deze methode toegepast op een moeielijk en schijnbaar levenloos 

geboren kind, nadat alvorens gedurende twee uren alle gewone middelen, 

wrijvingen, kunstmatige ademhaling, electriciteit enz., te vergeefs waren be- 

proefd. Ten einde raad, dompelde hij het kind tot aan den hals in water van 

eene temperatuur van 45° à 50®, dat op die warmte gehouden werd, en had 

reeds na nog geen 30 seconden het genoegen eene eerste inspiratie op te 

merken, die weldra door andere uit- en inademingen gevolgd werd. Na 5 minu- 

ten was het kind vol leven. (Compt. rend. Tom. XCII, pag. 99). 

D. L. 
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NATUURKUNDE. 

Mechanische drukking en elektrische geleidingsweerstand. — Ctuworson 

heeft door drukking in een piesometer, tot 60 atmospheren, den invloed be- 

paald van samendrukking van metaaldraden op hun geleidingsweerstand. Dien 

van de daarbij steeds ontstaande verwarming en van de verandering in lengte 

en dikte in rekening brengend, vond hij dat de wederstand in alle door hem 

onderzochte metalen, koper, geel koper en lood, door de vergrooting der 

dichtheid verminderd wordt. Die vermindering bedroeg in koper 0,0013, in 

geel koper 0,0011, in lood 0,011, dus tienmaal meer, ten honderd. (Nature 

XXIV, p. 112.) LN. 

Snelheid des lichts. — Wederom is eene bepaling van de snelheid des lichts 

gedaan, namelijk in Schotland door de heeren Dr. 7. vouNG en Prof. G. FORBES. 

Zij gebruikten de methode van rizrau, waarvan zich ook corNu bediend 

had, echter met eene niet onbelangrijke wijziging. 

Zij bezigden nl. twee terugkaatsende spiegels, in plaats van één, Deze spie- 

gels waren op een afstand van een vierde mijl van elkander verwijderd, en 

zoo ten opzichte van den kijker geplaatst, dat alle drie nagenoeg in dezelfde 

lijn lagen. De waarnemer ziet dan twee lichtsterren, die, naar gelang van 

de snelheid der ronddraaiing van het getande rand, in lichtsterkte toe of af- 

nemen. Deze inrichting veroorloofde eenige bronnen van fouten te elimineeren , 

maar gaf bovendien gelegenheid tot het doen eener interessante waarneming. 

Bij eene zekere snelheid van ronddraaiïing van het getande rad, vertoonde 

zich de eene der beide sterren roodachtig, de andere blauwachtig. De bij- 

10 
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zondere kleur van elke ster was afhankelijk van de snelheid van rondwente- 

ling van het getande rad. De ster, die in lichtsterkte toenam bij versnelde 

draaiing van het rad, was roodachtig, diegene, welke in lichtsterkte ver- 

minderde bij toeneming der snelheid van ronddraaiing, was blauwachtig. De 

schrijvers meenen daaruit te mogen afleiden, dat de blauwe lichtstralen eene 

grootere snelheid hebben dan de roode stralen. 

Het gebruikte licht was dat eener elektrische lamp. 

De gemiddelde uitkomst uit twaalf bepalingen was, dat het licht in het 

luchtledige eene snelheid heeft van 187,273 Eng. mijlen of 301,382 kilome- 

ters in eene seconde, hetgeen voor de zon-parallax eene waarde van 8’ 77” 

geeft. (Nature, June 1881, p. 269). HG. 

Klinkend zand. — De heer LENz, die onlangs van een reis naar Timboectoe 

terug is gekomen en daarover een verslag gaf in de Parijsche Société de géo- 

graphie, vermeldde bij die gelegenheid het volgende verschijnsel: 

“In Inguîdi, een streek van zandduinen, die het zeer moeilijk is door te 

trekken, nam ik een verschijnsel waar, dat even zeldzaam als opmerkelijk is , 

t. w. het klinkend of muziekale zand. Plotseling hoort men in de woestijn 

een uit een zandduin komende lang gerekte, doffe toon, als van een trompet. 

Dit geluid duurt eenigen tijd; dan houdt het op, om weldra weder in eene 

andere richting te beginnen. Dit verschijnsel heeft iets beangstigends voor 

den reiziger. Ik geloof dat het voortkomt uit de wrijving der over elkander 

rollende brandend heete kwartskorrels, die in voortdurende beweging zijn. 

(Revue Scientifique, 25 Juni 1881, p. 818.) HG. 

Vertraagde dampvorming. — Wanneer men voor de vloeistof , die men door 

het kwik eener Toricellische buis heen laat opstijgen, zwavelaether kiest bij 

de demonstratie der dampvorming in luchtledige ruimten, dan vooral valt 

de verbazende snelheid dier vorming den toehoorders duidelijk in ’t oog. Na 

dezer dagen deze en andere proefnemingen daarmede aan mijne leerlingen te 

hebben vertoond, viel het mij in, dat nu misschien de met het kwik in de 

buis aanwezige aether de verwijdering van de daarin nog overgebleven ge- 

ringe hoeveelheid lucht — de buis was bij de vulling niet uitgekookt — zou 

kunnen vergemakkelijken. Dit bevestigde zich bij beproeving. Bij het doen 

heen en wedergaan van een kleine ledige ruimte door de nu uit den bak ge- 

nomen buis werd deze nu veel spoediger van ook de kleinste luchtbelletjes 
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vrij, dan wanneer dit op de gewone wijze zonder zwavelaether geschiedt, en 

nadat zij weder met kwik aangevuld en in den bak geplaatst was, waren 

daarin, bij vergrooting en verkleining der ruimte voor den damp van de daarin 

overgebleven aether, geene afwijkingen te bespeuren in de hoogte der kwik- 

kolom, die aan nog overgebleven lucht konden geweten worden, En als de 

buis daartoe diep genoeg werd ingedompeld, dan verdichtte zich ook de aether 

geheel en al aan het boveneind zonder ook het kleinste gasbelletje zichtbaar 

te laten. Werd nu, nadat zij zoo eenige oogenblikken had gestaan, de buis 

weder opgeheven, dan vormde zich niet, gelijk men zou kunnen verwachten, 

de aetherdamp weder, zoodra de kwikkolom hooger werd dan het verschil tus- 

schen den barometerstand van het oogenblik en de spankracht van aetherdamp 

voor de temperatuur van buis en vloeistof, Als deze meer dan 15°C bedroeg 

en dus de verdamping begonnen zou zijn bij aanwezigheid van een gasbelletje 

voor dat die hoogte 400 m.M. had bereikt, kon men nu de buis zoover op- 

heffen dat die hoogte 600, 700 ja zelf eens bij zeer langzaam bewegen, onder 

zorgvuldige vermijding van alle stooten, tot dat die ruim 760 bedroeg bij een 

barometerstand van 768, zonder dat de dampvorming begon. 

Na de bekende proeven van DONNy en de latere van KREBS, over de ver- 

traging van dampvorming door adhesie, leert dit verschijnsel niets bepaald 

nieuws. Toch heb ik gemeend het hier te mogen beschrijven om de gemakke- 

lijkheid waarmede het in dezen, zeker vrij treffenden, vorm kan voortgebracht 

worden, LN, 

Elektrische waterstandsaanwijzers. — In eene brochure van 70 pagina’s 

(Die elektrischen Wasserstands-Anzeiger, Berlin 1881, Verlag von JuLIus 

SPRINGER) behandelt de ingenieur 1. KoHLrürsrT de verschillende inrichtingen 

die in den laatsten tijd zijn voorgeslagen en op verschillende plaatsen in wer- 

king gebracht, om waterstanden en alle veranderingen daarin op willekeurigen 

afstand en, zoo men wil, op verschillende plaatsen gelijktijdig, aanhoudend te 

doen kennen, enkel door den toestel zelven en dus zonder tusschenkomst van 

iets anders dan van den elektrischen stroom. Bij de groote belangrijkheid van 

zulke inrichtingen voor ons waterrijk en steeds door water bedreigd vaderland, 

hebben wij gemeend hier de aandacht van alle lezers op dit werkje te mogen 

vestigen. De beschrijvingen zijn voor elken zaakkundige duidelijk en de af- 

beeldingen, voor-zoover wij ze hebben kunnen nagaan, zeer goed. 

LN. 

Samentrekking van galvanoplastische bekleedsels. — Het is bekend dat 
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de door galvanoplastiek verkregen metaallagen zich dikwijls samentrekken, 

zoodat zij òf zelf barsten òf het daarmede bedekte voorwerp beschadigen. Glazen 

retorten en uitdampschalen b. v. kunnen door een galvanoplastisch bekleedsel 

van koper in merkwaardigen graad vuurbestendig worden gemaakt. Toch heeft 

men de fabrikatie daarvan moeten staken, omdat het glas door bovengenoemde 

oorzaak in een toestand van spanning geraakte, waardoor het dikwijls barstte 

door den geringsten stoot of trilling. Al was dit verschijnsel ook sedert een 

twintigtal jaren bekend en dikwijls onderzocht, de oorzaak lag nog altijd in 

't duister. Boury heeft haar thans gevonden. In drie verhandelingen (Jour- 

nal de physique VIII, p. 289 et 341, IX, p. 306 en X, p. 241) geeft hij 

eerst de uitkomsten van zijn onderzoek van het verschijnsel zelf, toont vervol- 

gens aan dat het verschijnsel van PELTIER — positieve of negatieve temperatuurs- 

verandering op de aanrakingsplaats bij den overgang van elektriciteit tusschen 

twee verschillende metalen — ook plaats grijpt wanneer één der beide ge- 

leiders een elektroliet is, om daaruit eindelijk te bewijzen dat in vele geval- 

len het galvanoplastisch nederslag warmer moet zijn dan de omgevende vloei- 

stof, zoolang de stroom aanhoudt en dus zich verkoelen en inkrimpen moet 

zoodra die wordt verbroken. In andere gevallen grijpt het tegenovergestelde 

plaats en men verkrijgt dan in plaats van inkrimpende, uitzettende bekleedsels. 

LN. 

De elektromotorische kracht van inconstante elementen. — NACCARI en 

GUGLIELMO hebben deze nogmaals aan een zorgvuldig onderzoek onderworpen 

(Atti di Torino 1881 en WIEDEMANN's Beiblätter V,S. 451). In volkomen 

tegenstelling met de vroeger verkregen uitkomsten van EXNER hebben zij ge- 

vonden dat die kracht, zoowel bij geopend als bij gesloten element, zeer van 

den aard der elektro-negatieve plaat (dat is van de positieve poolplaat van het 

element) afhangt. Zij bedroeg, bij aanwending van volkomen geamalgameerd 

zink in een mengsel van 1 maatdeel zwavelzuur en 20 water, als de andere 

plaat was 

Platina, Geplatiniseerd kool, koper. 

platina, 

Open element 4,41 ins alá) 1,38 0,96 de el. kr. van 

Bij sluiting door een Daniel-Ele- 

geringen wederst. 0,60 » 0,71 0,44—0,30 0,53 mentals eenheid 

aangenomen. 

LN. 

Faure's secondaire batterij. — Tijdschriften en zelfs dagbladen hebben in den 
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laatsten tijd om strijd gewaagd van het “opsparen van elektriciteit’, van 

elektriciteit. in verbazende hoeveelheid, die ‘tin een kistje’’ van de eene plaats 

naar de andere werd verzonden, en meer dergelijke. De lezers van dit Bijblad 

zullen wel dadelijk hebben gegist, dat er daarbij van niets anders sprake kon 

zijn dan van een min of meer gewijzigden vorm der polarisatiecellen van 

GUSTAVE PLANTÉ, waarover vroeger herhaalde malen in dit Bijblad is bericht 

en die op hare beurt slechts eene verbetering zijn van een uitvinding of, zoo 

man wil, ontdekking van RrrrrerR in het begin dezer eeuw. Zij wisten dus 

dat de elektriciteit daarin niet als zoodanig wordt ‘‘geömmagasineerd’’, maar 

omgezet in chemisch arbeidsvermogen en in dien vorm bewaard, gereed om 

zoodra de cel of batterij gesloten wordt, weder in elektriciteit over te gaan. 

Faure te Parijs schijnt de eerste te zijn geweest, die aan de belangrijkheid 

juist van dit bewaren gedacht en gepoogd heeft aan de cellen met het oog daarop 

en op het transport de meest doelmatige inrichting te geven. In hoever hem 

dit gelukt is weet men nog niet ten ‘volle, niettegenstaande de blijkbare 

ingenomenheid, waarmede Engelsche geleerden van naam zijne uitvinding na 

onderzoek hebben begroet en de uitkomsten, die zij en anderen als daardoor 

verkregen, hebben bekend gemaakt. In afwachting dus van nauwkeurige en 

vooral meer uitvoerige getallenopgaven dienaangaande, kan men zich, naar 

Referents meening, de omwenteling welke de secondaire batterijen geroepen zijn 

in de toepassing der elektriciteit op het dagelijksch leven te weeg te brengen, 

nog slechts als zeer mogelijk, maar niet als zeker aanstaande voorstellen. De 

eerstvolgende weken zullen dienaangaande, vooral met behulp en tengevolge 

van de aanstaande elektrische tentoonstelling te Parijs, ongetwijfeld veel licht 

brengen. Aan wie door eigen onderzoek daarvan iets wenscht te weten heeft 

FLEMING te Nottingham een dienst gedaan door in Nature (XXIV p. 238) 

de inrichting van eene secondaire batterij te beschrijven , volgens FAURE , naar 

het schijnt. Elke cel van zijne 6 bestaat uit een looden bak van een En- 

gelsche voet in het vierkant en een Engelsche duim diep, op den bodem 

waarvan een laag menie is geplaatst, daarop een flanellen lap, daarop weder 

een laag menie en daarop een looden plaat. Deze cellen werden op elkaar gesta- 

peld na met verdund zuur (zwavelzuur ongetwijfeld) te zijn gevuld, en “geladen” 

door verbinding gedurende ongeveer 20 minuten met een Grove-batterij van 10 

elementen. Zoo ingericht, kon nu deze secondaire batterij draden gloeien , een 

elektromagnetisch bewegingswerktuig in gang houden , enz. ‘“Al de aanwezigen „’’ 

zegt FLEMING in het verslag van een daarover gehouden voordracht, ‘““werden 

door deze proefnemingen geheel overtuigd van het praktisch karakter van 

FAURE's uitvinding.” LN. 
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Theorie der chemische harmonika. — BResiNA (Programma van het 

archigymnasium te Soest 1880—81 , en Wiedemann’s Beiblätter V,p. 401) 

heeft de verschijnselen der chemische harmonika op nieuw zorgvuldig onder- 

zocht. Voor bijzonderheden aangaande zijne uitkomsten naar bovengenoemde 

bronnen verwijzend, kunnen wij hier alleen mededeelen dat B. zich de wijze 

waarop de luchttrillingen in de buis door het vlammetje ontstaan, voorstelt 

als een gevolg van de vertraging, welke de door verwarming opstijgende 

luchtstroom ondergaat voor zij de plaats der vlam bereikt. Boven deze plaats 

ontstaat alzoo een verdichting en deze verdichting is het, welke, naar beide 

zijden zich voortplantend, de trillingen teweeg brengt. 

Deze bewoordingen zijn uit de Beiblätter letterlijk vertaald. In het uit- 

voeriger oorspronkelijk stuk zal misschien de meening des schrijvers duidelijker 

zijn uitgedrukt. 

LN. 

Polarisatie van het geluid. — Het Journal of the Franklin Institute be- 

richt dat Prof. ROBERTSON het volgende heeft waargenomen. Als geluidstril- 

lingen, die zich in koolzuurgas voortplanten, daarbij achtereenvolgens eenige 

malen worden teruggekaatst op dunne vliezen, welke aan de andere zijde 

door. dampkringlucht zijn begrensd en waarop zij invallen onder een hoek, 

waarvan de tangens gelijk is aan de verhouding der voortplantingssnel- 

heden van het geluid in beide gassen — de ‘‘polarisatiehoek’’ volgens de 

wet van BREWSTER, — dan ondergaan zij eene verandering, die zich op 

volkomen dezelfde wijze, zij het dan ook niet even sterk en duidelijk , open- 

baart als de overeenkomstige van het licht. De trillingen worden door een 

dergelijk oppervlak in veel ruimer mate teruggekaatst, als dit zoo gesteld is, 

dat hare richting na die terugkaatsing nog in hetzelfde vlak ligt als al de 

vorige richtingen, dan wanneer dit laatste oppervlak zoo is gedraaid, dat de 

daardoor teruggekaatste ‘‘geluidsstraal’’ loodrecht op het zooeven genoemd 

vlak staat. 

Het geluid zou dus even als het licht en door dezelfde hulpmiddelen 

kunnen worden gepolariseerd, hetgeen voor geluids- en dus lengtetrillingen 

zeer onverwacht en opmerkelijk zijn zou. Het voorbehoud in Mature 

(XXIV, p. 248) bij de vermelding van ROBERTSON's uitkomsten: “men zal 

nog dienen af te wachten of hetzelfde ook onder andere omstandigheden en 

is dus zeker niet ongegrond, 

LN, 

met andere toestellen kan worden waargenomen,” 
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DIERKUNDE. 

Zoogenaamde bijoogen der Visschen. — Reeds voor eenige jaren werd door 

LEUCKART opmerkzaam gemaakt op kleine organen, die zich vertoonen als 

waren zij kleine oogen en voorkomen aan den buik, ook wel aan den kop of 

aan het kieuwdekselvlies van sommige visschen: soorten van Astronesthes, 

Argyropelecus, Chauliodus, Gonostoma, Maurolicus, Scopelus, Stomias, 

allen visschen van geringe lichaamsgrootte. Een nauwkeuriger onderzoek dezer 

zonderlinge organen heeft, gedurende de laatste twee jaren, plaats gehad door 

drie waarnemers, namelijk door ussow, Ueber den Bau der sogenannten 

augenähnlichen Flecke einiger Knochenfische (Bulletin de la Soc. imp. des 

naturalistes de Moscou, 1879, No. 1, p. 79), B. sorGeER, zur Kenntniss 

der Verbreitung von Leuchtorganen bet Fische (Archif. für mikroskop. 

Anat. 1881, XIX) en FR. LEYDIG, Die augenähnlichen Organe der Fische, 

Bonn 1881. 

Het blijkt daaruit, dat, ofschoon er nog eenige verschillen bestaan tusschen 

deze organen bĳ de onderscheidene bovengenoemde vischgeslachten, zij toch 

ook inwendig wel eenige toenadering tot het maaksel van ware oogen vertoo- 

nen. Achter eene voorste kamer, die met een geleiachtig vocht gevuld 

is, ligt eene lens, samengesteld uit waaiersgewijs gelegen kegelvormige 

cellen, welker achtereinde uitloopt in een het licht sterk brekenden draad , die 

met eene knodsachtige verdikking eindigt. Het geheel wordt omgeven van 

eene pigmenthoudende chorioidea, die met een cellenepithelium bekleed is, 

Of deze organen werkelijke oogen, ja of zij zintuigen zijn, is echter nog 

hoogst onzeker. Volgens ussow ontvangen zij takjes van de ruggemergzenuwen , 

die zich voortzetten tot in multipolaire cellen, die aan de binnenvlakte der 

pigmentlaag gelegen zijn en als een soort van retina kunnen beschouwd wor- 

den. Toch aarzelt ussow om hen voor gezichtsorganen te houden en meent 

er, althans bij eenige visschen, klierachtige organen in te herkennen, ofschoon 

hij er geen uitlozingsbuis aan waarnam. Ook Leypie aarzelt en werpt het 

denkbeeld op, of zij wellicht elektrische organen zijn. Dat deze organen bij 

sommigen (Scopelus) licht uitstralen, is door WILLEMOES-SUHM waargenomen, 

Intusschen kan dit slechts eene bijkomende functie zijn. HG, 

Trilobiten. — In het Bulletin of the Museum of comparative Zoölogy, 

at Harvard College, 1881, VIII, p. 1941, komen eenige belangrijke onder- 

zoekingen van Cc. p. wALCOTT voor, wien het gelukt is doorsneden van eenige 
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silurische Trilobiten (Calymene senaria, Ceraurus pleurexanthemus) te 

maken, waaraan sommige punten der organisatie konden worden opgehelderd. 

In zeldzame gevallen kon daarin zelfs nog een spoor van het spijsverterings- 

kanaal worden waargenomen. Het begint met de mondopening aan den voor- 

hoofdsrand van den kop en zet zich voort tot aan het pygidium. De mond 

wordt gevormd door vier paren kaakpooten, na gelijkende op die van Zemulus ; 

elk ander segment draagt een pootenpaar, dat uit zes of zeven leden bestaat 

en draadvormige kieuwen draagt. HG. 

Regeneratie der deelen bij Cephalopoden. — VerrivL heeft bij ZLoligo 

Pealei en bij Ommastrephes dlecebrosus talrijke gevallen waargenomen van 

herstel der afgescheurde zuignappen of zelfs van geheele armen. Hij is van 

oordeel dat verscheidene soorten van Zoligo, alleen gegrond op de meerdere 

kleinheid van sommige armen of van de zuignappen, uit het stelsel zullen 

moeten verwijderd worden, omdat zij in werkelijkheid identisch met andere 

soorten zijn. (Amer. J. of Science 1881, p. 333.) HG. 

Fossile vogels uit de Jura-periode in Amerika. — Het is bekend dat MARSH 

een aantal overblijfsels van vogels uit de krijtbeddingen aan de oostelijke hel- 

lingen van het Rotsgebergte beschreven heeft. Thans is het hem ook gelukt 

zulke overblijfsels te vinden in de jura-beddingen der westzijde. Het gewich- 

tigste dier overblijfsels is het achterdeel van een schedel, hetwelk wijst op 

een vogel ongeveer van de grootte van een blauwen reiger. In het gesteente, 

waarin dit stuk bevat was, werd ook een vermoedelijk daarbij behoorende 

tand gevonden, die veel gelijkenis heeft met de tanden van Zchthyornis. MARSH 

heeft aan de soort den naam van Zaoptoryx priscus gegeven. (Amer. J. of 

Science 1881, p. 341.) HG, 
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STERREKUNDE. 

Zijn de staarten der kometen stoffelijk? — Bij gelegenheid der mededeeling 

zijner waarnemingen van de tegenwoordig zich aan den hemel vertoonende 

komeet, doet de heer FLAMMARION opmerken dat, wanneer sterren van de 

5de tot de 7de grootte door den staart heen gezien werden, hun licht daardoor 

niet in het minst verzwakt werd. Hetzelfde was aan Prazzr opgevallen bij zijne 

waarnemingen der groote komeet van 1811; ja het scheen zelfs alsof kleine 

sterren bij den overgang van den staart zich sterker lichtend vertoonden. Dit 

doet FLAMMARION twijfelen, of de staart wel uit eigenlijke stof bestaat, en 

of deze niet veeleer als eene elektrische verlichting van den ether moet wor- 

den beschouwd. Die twijfel wordt nog versterkt, wanneer men let op de ver- 

bazende snelheid die de deelen van den staart verkrijgen bij zulke kometen, 

die tijdens haar perihelium zich zeer nabij de zon bevinden. Vooral gold zulks 

van de groote komeet van 1880, die alleen in het zuidelijk halfrond zicht- 

baar is geweest. Op den 28sten Januari was deze in haar perihelium op slechts 

61.000 mijlen (lieues) van de zonsoppervlakte. De groote komeet van 1843 

naderde de zon nog meer; tot op den 17den Februari, toen zij haar perihe- 

lium had bereikt, was zij slechts op 13.060 mijlen daarvan verwijderd, dat 

is veel minder dan de hoogte der corona en die van vele protuberanzen be- 

draagt, waaronder er zijn die zich tot 80.000 mijlen boven de zonsoppervlakte 

verheffen. In beide gevallen was de komeet voorzien van een dunnen, recht- 

lijnigen staart, juist tegenover de zon, die zich 50, 60 en zelfs 80 millioenen 

mijlen ver uitstrekte, dat is op meer dan de dubbele afstand van de aarde van 

de zon. Toen de komeet van 1843 zich in haar perihelium rondom de zon be- 

11 
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woog, had haar kern eene snelheid van 550.000 meters per seconde, maar 

dat gedeelte van den staart dat zich tot op eenen afstand gelijk aan dien der 

aarde van de zon uitstrekte moest eene snelheid hebben van 64 millioen 

meters per seconde ! 

FLAMMARION is van oordeel dat geene stofmoleculen, die zulk eene snel- 

heid bezitten, onder den invloed van de aantrekkingskracht der zon kunnen 

blijven. (Compt. rendus, 27 Juin, 1881 p. 1491). 

Deze hypothese van FLAMMARION is echter bestreden door rayr (Compt. 

rendus 11 Juillet), die de vorming der kometenstaarten aan eene afstootende 

werking door de zon toeschrijft. Ook is die hypothese bezwaarlijk vereenigbaar 

met de resultaten van het spectroscopisch onderzoek, ingesteld door HUGGINS, 

WOLF, THOLLON. Deze wijzen allen op de samenstelling der kometenstaarten 

uit gasvormige en fijn verdeelde, poedervormige, stoffen, die hetzij zelflichtend 

zijn of het zonlicht terugkaatsen. HG. 

NATUURKUNDE. 

Het schreeuwen van tin. — Het is bekend, -dat, wanneer een stuk tin ge- 

bogen wordt , een eigendommelijk geluid wordt gehoord, dat men het ‘“schreeuwen 

van tin’) heeft genoemd. Men heeft dit toegeschreven aan de kristallinische 

structuur van dit metaal. Is dit juist, dan moeten ook andere metalen in kris- 

tallijnen staat, bij buiging een dergelijk geluid geven. Gegoten iĳzer of zink, 

die kristallinisch op de breuk zijn, breken echter alvorens geluid te geven. 

In gewalsde zinkplaten is de kristallinische structuur door de groote druk- 

king bij het walsen opgeheven. De heer 3. 0. DpouGrAs heeft echter bevonden 

dat, wanneer een zinkplaat verhit wordt tot eene temperatuur weinig bene- 

den het smeltpunt, de kristallijne structuur weder daarin te voorschijn treedt 

en dat een plaat in dien toestand bij buiging een dergelijk geluid geeft als 

tin, ofschoon zwakker. (Philos. Magaz. Juli 1881, p. 77). HG. 
Ld 

GEOLOGIE. 

Microzyma cretae. — In 1866 had BÉCHAMP aangekondigd het bestaan van 

levende fermenten in gesteenten: geologische microzyma’s,— en een daarvan, 

die in ’t krijt voorkwam, Microzyma cretae genoemd. Op uitnoodiging van 

PASTEUR hebben CHAMBERLAND en ROUX in Mei 1880 uit de groeven van 

Meudon twee pas uit de diepte losgebroken blokken krijt naar hun laborato- 

rium doen overbrengen, de blokken in twee stukken gebroken, van de ver- 
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sche doorsnede daarvan met de noodige voorzorgen eenige grammen krijt af- 

genomen, en dit gedaan in eene reeks van proefbuizen met gesuikerd gistwater , 

van 5°/,, vooraf beproefd door een lang oponthoud , bij eene warmte van 35’, — 

dus in een vocht, dat zeer geschikt is voor de cultuur van mikroskopische orga- 

nismen , bepaaldelijk van. het melk- en boter-ferment , vooral zoo men er koolzure 

kalk bijvoegt. Hen gedeelte van deze buizen werd dichtgesmolten, de overige 

bleven in gemeenschap met de lucht door een prop van bereide watten. In 

andere buizen deed men gewoon krijt, en smolt ze gedeeltelijk dicht, of. sloot 

ze alleen met dergelijke proppen. Eenige van deze buizen werden gedurende 

10 minuten verhit op 115° in een bad van chloorcalcium. — Al die buizen 

werden verdeeld. in twee reeksen; de eene werd-aan eene temperatuur van 30°, 

de andere aan eene van 38° onderworpen. Elke reeks bevatte buizen met krijt 

van Meudon, met gewoon krijt uit het laboratorium, en op 1415° verhitte bui- 

zen. — Na 24 uren ontwikkelden alle buizen met gewoon krijt, die niet ver- 

hit waren, om ’t even of zij al of niet dichtgesmolten waren, gas, en ver- 

toonden verschillende organismen , waarbij men ingesnoerde geledingen van melk- 

ferment opmerkte. De suiker was geinterverteerd en gedeeltelijk verdwenen en 

men kon in het vocht lactas. calcis aantoonen. — Al de buizen met het ver- 

sche krijt van Meudon daarentegen, of die welke tot 1415° verhit waren ge- 

weest, vertoonden niets van dien aard; zij zijn tot op dezen dag helder ge- 

bleven, hebben geen gas ontwikkeld, en haar suikergehalte is onveranderd 

gebleven, terwijl zij geen spoor van mikroskopische organismen vertoonen. — 

Het gevolg, dat CHAMBERLAND en ROUX hieruit trekken, is dat de bewerin- 

gen van BÉCHAMP omtrent het bestaan van Microzyma cretae onjuist zijn. 

(Compt. rend. Tom. XCIL pag. 1165). — BÉcmamP heeft hierop geantwoord 

dat hij tegen de proeven van de heeren c. en Rr. de zijne overstelde, doch 

met de bestrijding van hun negatieve uitkomst zou wachten tot het in ’t licht 

verschijnen van zijn geheelen arbeid (Ibid. pag. 1291). — CHAMBERLAND en 

ROUX hebben daarop geantwoord, dat BÉCHAMP zich zeer bedriegt wanneer 

hij meent dat zijne uitkomsten positief zijn. Die uitkomsten, waarmede hij zijne 

beweringen tracht te staven, kan men altijd verkrijgen, indien men de bij 

zoodanige proeven noodige voorzorgen verzuimt, en dit is het wat BÉCHAMP 

heeft gedaan. Herhaalt hij die proeven met die voorzorgen, dan zal hij er van 

overtuigd worden , dat de geologische microzyma's niet bestaan. (Ibid. pag. 1347). 

Dat BÉCHAMP zijne opinie nog niet opgeeft, was te verwachten; hij beweert 

de noodige voorzorgen wél genomen te hebben (Ibid. pag. 4467). 
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DIERKUNDE. 

Pterodactylen in Noord-Amerika. — Marsu kent tot dusver uit de jura- 

lagen van Noord-Amerika slechts eene enkele soort van Pterosauria, die hij 

vroeger Pterodactylus montanus, thans Dermodactylus montanus heeft ge- 

noemd. Dit dier had een vlucht van 5 à 6 voet. Veel grooter werden echter 

sommige Pterosauriers waarvan de overblijfselen gevonden zijn in lagen van 

het krijttijdperk. Daaronder waren er die een vlucht van 25 voet hadden. Zij 

verschillen van alle europeesche Pterosauriers door het geheele gemis van tan- 

den. Vandaar de geslachtsnaam Pteranodon, die MARSH er aan gegeven heeft. 

Nog eene andere opmerkelijke bijzonderheid vertoonen deze dieren, die men 

in het skelet van geen enkel ander gewerveld dier terug vindt. Verscheidene 

rugwervels zijn namelijk geankyloseerd en de sterke schouderbladen zijn ter. weers- 

zijde met het gemeenschappelijk doornuitsteeksel door een gewricht verbonden. 

Het is als het ware een herhaling van den bekkengordel, maar op veel grooter 

schaal. (Amer. J. of Science 1881, p. 342). HG. 

Erfelijkheid. — CHARLES DARWIN deelt in Nature, 21 Juli 1881, p. 257, 

de beide volgende opmerkelijke voorbeelden mede, die gevoegd kunnen wor- 

den bij de vele anderen, die door hem in zijne Origin of Species zijn aan- 

gevoerd ter opheldering van het moeilijke vraagstuk van de overerving van 

lichamelijke eigendommelijkheden, die niet tot de eigenlijke soortkarakters be- 

hooren. Beide voorbeelden zijn hem medegedeeld door den heer 3. P. BISHOP _ 

te Perry, Wyoming, N. Y. in de Vereenigde Staten. 

Het eerste geval betreft een heer, wiens haar grijs begon te worden, toen 

hij 20 jaren oud was en volkomen wit werd in den loop van de vier of vij 

volgende jaren, Hij is nu vijfenzeventig jaren oud en heeft nog een overvloed 

van wit haar behouden. Zijne vrouw had donker haar, dat op zeventigjarigen 

leeftijd nog slechts hier en daar grijs is geworden. Zij hebben vier kinderen, 

allen dochters. Van dezen begon de oudste op haar twintigste jaar grijs te 

worden en op haar dertigste had zij volkomen wit hoofdhaar. 

Ook de tweede dochter begon op denzelfden leeftijd te grijzen en haar hoofd- 

haar is nu bijna wit. De twee andere dochters hebben deze bijzonderdeid niet 

geürfd. Twee der tantes des vaders, zusters zijner moeder, waren mede reeds 

vroegtijdig grijs geworden, zoodat haar hoofdhaar op middelbaren leeftijd ge- 

heel wit was. De bedoelde heer beschouwde dan ook de verandering van het haar 

bij hem zelven en bij twee zijner kinderen als een ‘“familie-eigendommelijkheid.” 

Het tweede geval is nog merkwaardiger, daar het schijnt te bewijzen dat 
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verkregen veranderingen erfelijk kunnen zijn. Ken heer had als jongen erge 

winterhanden gehad, hetgeen echter met een huidziekte gepaard ging. Zijne 

duimen zwollen zeer sterk en bleven langen tijd in dien toestand. Toen zij ge- 

nezen waren, waren zij misvormd, en de nagels bleven sedert dien tijd buiten- 

gewoon smal, kort en dik. Deze heer had vier kinderen, waarvan twee, beide 

meisjes, het oudste en het derde kind, dergelijke duimen en nagels als hun 

vader hadden. De twee overige kinderen, een jongen en een meisje, hadden 

deze bijzonderheid niet geërfd. De oudste dochter had vier kinderen, van welke 

de oudste en de derde mismaakte duimen hadden, evenals hun grootvader, 

maar bij de twee anderen, een jongen en een meisje, waren deze normaal. 

De achterkleinkinderen van dien heer zijn allen normaal. De oude heer zelf 

is overtuigd dat de oorsprong der misvorming bij hem aan koude en een huid- 

ziekte, en niet aan overerving, moet worden toegeschreven, want hij had zes 

broeders en zusters, waaronder sommigen groote huisgezinnen hadden, en bij 

geen der daartoe behoorende leden kwam de misvorming voor. 

Reeds zijn verscheidene meer of minder analoge gevallen ook door anderen 

medegedeeld. Toch is het begrijpelijk dat nog velen aarzelen om aan te nemen 

dat verkregen misvormingen somtijds erfelijk kunnen zijn. Dat dit echter wel 

degelijk het geval kan zijn, schijnt sedert de merkwaardige proefnemingen van 

BROWN SÉQUARD en van zijnen leerling PUGÈNE puruy bezwaarlijk meer be- 

twijfeld te kunnen worden. Beiden bevonden dat operatiën op zekere zenuwen 

bij Cavia cobaya's ten gevolge hadden dat in de volgende generatie de jon- 

gen dezelfde ziekten en aandoeningen van het zenuwstelsel vertoonden als bij 

de ouders kunstmatig waren verwekt. 

Rer. begint nu ook een geval, dat hem voor vele jaren door wijlen zijn 

vriend en ambgenoot SCHROEDER VAN DER KOLK is verhaald — namelijk van 

een vrouwelijken hond, wien men de staart grootendeels had afgehakt en die 

later vier jongen wierp, die allen zeer korte staarten hadden — voor minder 

ongelooflijk te houden, dan hij vroeger geneigd was het te doen, HG. 

Anthrax-vaccinatie. — Kortheids- en duidelijkheidshalve worden door de 

Franschen de inentingen met verzwakt of gewijzigd anthraxgift, welke moeten 

dienen als voorbehoedmiddel tegen anthrax of miltvuur, met dezen, overigens 

als onjuist erkenden naam betiteld. In Mei jongstleden zijn daarmede , op eene 

hoeve bij Melun, door Pasreur met zijne bekende medewerkers proeven op 

groote schaal genomen, op voorstel en met ondersteuning van de Landbouw- 

maatschappij te Melun. 

Een overzicht van deze proefnemingen en van de resultaten er van zou het, 
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bestek van het Bijblad te buiten gaan. Ons dus voorbehoudende er nader op 

terug te komen, vermelden wij alleen, dat de slotsom van PAsrrur deze is, 

dat wij thans de “vaccine”’ van het miltvuur bezitten, verkregen volgens eene 

methode, die men vatbaar voor generalisatie mag houden, omdat diezelfde 

methode ’t allereerst is aangewend geworden tot het vinden van de ‘‘vaccine” 

der kippen-cholera. Uit zuiver wetenschappelijk oogpunt, voegt PasTEUR er bij, 

is de ontdekking van de anthrax-vaccine een vooruitgang met het oog op de 

Jennersche vaccine, omdat deze laatste nooit op experimenteele wijze is verkregen, 

MrILNE EDWARDS vestigt hierbij de aandacht op eene analogie , die naar zijne 

meening bestaat tusschen zekere door PASTEUR medegedeelde feiten en de ver- 

schijnselen van teeltwisseling, en werpt de vraag op, of men door de tempe- 

ratuur, de samenstelling der in het water aanwezige lucht of elke andere 

biologische voorwaarde te wijzigen, ook naar willekeur en aanhoudend den eenen 

of den anderen term der elkander afwisselende generatiën zou kunnen verkrij- 

gen. Proeven in die richting zouden in de laboratoria voor de zoologie der zee 

kunnen worden genomen. — BoULEY eindelijk vestigt de aandacht op de proef- 

nemingen, waarmede drie lyonsche onderzoekers , ARLOING , CORNEVIN en THOMAS, 

zich bezig houden, en die volgens eene andere methode geschieden dan die 

van PASTEUR, maar tot dezelfde uitkomsten leiden. (Compt. rend. Tom. XLII, 

pag. 1378 en 1383). Dai 

Notornis Mantellii. — In eene kortelings gehouden vergadering van het In- 

stituut te Otago vertoonde Prof. PARKER de huid en het lichaam van genoem- 

den zeldzamen vogel. Deze kan aangeduid worden als een reusachtige soort 

van Ral, en was voor een langen tijd alleen bekend uit half fossile beende- 

ren, die benevens die van de Moa waren gevonden, en men vreesde dat de 

Notornis, evenals de Moa, was uitgestorven. Eindelijk werden echter twee 

levende exemplaren gevangen, en hunne huiden door MANTELL aan het Britsch 

Museum gezonden. Het boven vermelde exemplaar is het derde. (Fhe Academy, 

July 23 1881.) Di 

Zenuwstelsel der Slangsterren. — De heer N. APOSTOLIDÈS levert eene be- 

schouwing van den zenuwring van deze dieren en van de daarvan uitstralende 

deelen. Wij merken daarvan alleen dit aan, dat volgens hem het circulaire 

bandje, dat, na J. MÜLLER, als zenuwcentraaldeel is beschouwd, in een kanaal 

of ruimte ligt, dat hij espace périnerveuz noemt; dat het bandje en de uit- 

stralingen er van geenszins, zooals meestal gemeend wordt, geheel uit zenuw- 

weefsel bestaat, maar woor het grootst gedeelte uit eene opeenhooping van 
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bruine cellen, vergelijkbaar met pigment-cellen, welke cellen verkeerdelijk voor 

zenuwcellen schijnen gehouden te zijn; — dat slechts een klein ‚gedeelte van 

het bandje samengesteld is uit uiterst dunne zenuwdraadjes, waartusschen 

men bij eene zeer sterke vergrooting bleeke bipolaire zenuwcellen kan onder- 

scheiden; — dat de uitstralingen van het bandje wel verdikkingen vertoonen, 

doch niet ter plaatse waar zenuwen ontspringen, maar tusschen die plaatsen 

in, en dat die verdikkingen nergens anders aan toe te schrijven zijn, dan dat 

juist op die plaatsen het niet zenuwachtige gedeelte van de straal ruimte heeft om 

zich meer te ontwikkelen ; — dat eindelijk in het werkelijke zenuwgedeelte geen 

opeenhoopingen van zenuwcellen, dus geen ganglien, te bespeuren zijn (Compt. 

rend. Tom. XLII, pag. 1424). D. L. 

Duiven-pokken. — VurPian heeft aan de Académie der Sciences een op- 

merkelijk opstel van den heer soLyrer aangeboden, waarin hij de pathogenie 

van de duiven-pokken behandelt. Bij door pokken aangetaste duiven vindt men 

steeds een oneindig groot aantal microbia in het bloed. Bij ingeënte duiven 

bespeurt men eerst daarvan niets, maar op het einde van den derden dag na 

de inënting beginnen zij zich te vertoonen, vermenigvuldigen zich de volgende 

dagen sterk, en wanneer de duif de duidelijke kenteekenen der ziekte vertoont, 

krielt het bloed er van. We hebben hier dus eerst het incubatie-tijdperk, en 

daarna, wanneer de microbia zich tot eene zekere mate vermenigvuldigd heb- 

ben, het tijdperk der invasie of van den aanval der ziekte. Het derde tijd- 

perk, dat van de uitbotting der puisten, valt samen met eene trapsgewijze 

afneming van het aantal microbia. De puistvorming op de huid is niets dan 

een der wijzen om het gift uit het bloed te verwijderen. Maar zij kan ontbre- 

ken of te gering zijn, en dan is de dood des diers dikwijls het gevolg; in dat 

laatste geval vindt men puistvorming in de ingewanden. — Indien men nu het 

bloed van door pokken aangetaste menschen, varkens, enz. onderzoekt, dan 

vindt men daarin zulk een betrekkelijk gering aantal microbia, dat het moeie- 

lijk schijnt daaraan de ziekte toe te schrijven. Maar onderzoekt men nu de 

Iympha in den ductus thoracicus, dan blijkt het, dat, terwijl het bloed bijna 

gezond schijnt, die lympha vol is van levende microbia. Ook in het cerebro- 

spinaalvocht worden ze in groote hoeveelheid aangetroffen. De waarnemingen 

op duiven zijn hiermede niet in strijd; dat het bloed bij deze vol is van 

microbia, hangt samen met den rudimentairen toestand van het lymphatisch 

stelsel bij de vogels. Eindelijk, in die gevallen, waarin de microbia, in den 

loop van eene infectieziekte, zich niet tn het bloed vermenigvuldigen, maar 

alleen in de lympha, zijn zij desniettemin toch in het bloed aanwezig , en zijn ge- 
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schikt om in stilstaand bloed, rechtstreeks uit de slagader in onvruchtbaar ge- 

maakte Pasteur-ballons opgevangen, zich te vermenigvuldigen; die cultuur be- 

houdt daarbij hare specifieke eigenschappen (Compt. rend. Tom. XIII, pag. 

1522). — Het is dus noodig, dat men, bij “t zoeken naar pokken-, roodvonk-, 

mazelen-, dysenterie-, cholera-bacteriën enz., zich niet bepaalt tot het bloed 

der zieken, maar ook nasporingen instelt op de lympha. Ds, 

VERSCHEIDENHEDEN. 

Onderzoek van zuigflesschen. — Naar aanleiding van de uitkomsten van het 

onderzoek van eenige in eene crèche dienst doende zuigflesschen door H. FAUVEL , 

ingesteld op verzoek van Dr. DU MESNIL, heeft de algemeene Secretaris van 

de politie-prefectuur van Parijs een onderzoek in alle crèches bevolen. 

Op 31 flesschen uit 10 crèches vond men bij 28 in de speen, in de caout- 

choucbuis en zelfs bij sommigen in de glazen flesch zelve een groot aantal 

bacteriën en enkele vibrionen, en bovendien, vooral in de speen, ophoopin- 

gen van eene cryptogamische vegetatie. Deze vegetatie, gecultiveerd in afge- 

roomde melk, leverde na weinig dagen groote hoeveelheden eivormige cellen, 

die zich tot myceliën ontwikkelden, waarvan FAUVEL de fructificatie nog niet 

heeft kunnen nagaan. Vele flesschen die met zorg uitgespoeld waren, bevat- 

ten nog een groote hoeveelheid van die cryptogamen. In eenige in slechten 

toestand verkeerende zuigflesschen werden ook nog etter en bloedlichaampjes 

gevonden, ‘t geen bewijst dat er speeksel in de flesschen dringt en dit zijn 

eigen fermenten bij die der melk voegt. — Welken invloed, vraagt FAUVEL, 

mogen die organismen, en de ingrijpende veranderingen die de melk door hen 

ondergaat, wel uitoefenen op de ontwikkeling van die ingewandsaandoeningen, 

die zooveel slachtoffers maken onder de kunstmatig gevoede kinderen? (Compt. 

rend. Tom. XLII, pag. 1176). Detd 
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STERREKUNDE. 

Oorzaak der veranderlijkheid van Algol. — De ster Algol of @ van Perseus 

is onder de veranderlijke sterren de opmerkelijkste. Reeds verscheidene astro- 

nomen hebben de regelmatige veranderingen, die hare lichtsterkte ondergaat, 

nauwkeurig gadegeslagen. ARGELANDER van 1840 tot 1866, scumipr sedert 

1846, sSCHÖNFELD van 1859 tot op den tegenwoordigen tijd. 

Professor PICKERING heeft onlangs in de Proc. of the American Acade- 

demy, Vol. XVI, eene verhandeling gepubliceerd, waarin hij de door hen ge- 

dane waarnemingen van naderbij beschouwt en vergelijkt, ten einde er eene 

theorie uit af te leiden, die tevens de oorzaak der veranderlijkheid aangeeft. 

Volgens hem wordt de veranderlijkheid van Algol veroorzaakt door een don- 

ker lichaam, dat rondom de ster wentelt en bij elke rondwenteling een eclips 

te weeg brengt. Volgens sCHÖNFELD daalt de lichtsterkte van 1 tot 0,416; 

de vermindering bedraagt dus 0,584, en PICKERING leidt daaruit af dat de 

doormeter van den satelliet 0,764 van die der ster bedraagt. 

Er bestaat eene ongelijkheid in den loop der vermindering en vermeerde- 

ring van het licht, welke verklaard kan worden door eene tamelijk groote 

excentriciteit der loopbaan van den satelliet of door eene sterke helling van deze. 

De omloopstijd van den satelliet, uitgedrukt door de periode van telkens 

terugkeerende grootste lichtsterkte, schijnt sedert een eeuw eene kleine ver- 

mindering te hebben ondergaan. Deze bedraagt voor de waarnemingen gedaan : 

dagen. uren. min. sec. 

van 1780 tot 1830 2 20 48 58,5 

4830 i, 4850 2 20 48 53,7 

sedert 1850 2 20 48 54 

HG. 

12 
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De jongst verschenen komeet. — In de nachten van 24 en 25 Juni heeft 

HUGGINS twee photographieën verkregen van het spectrum van de komeet, 

die toen aan den noordelijken hemel te zien was, en bekend staat als 5 

1881. De hoofdresultaten van het onderzoek zijn deze. Hen gedeelte van het 

licht der kometen is gereflecteerd zonlicht, en een ander is eigen licht. In 

één gedeelte van het spectrum overtrof het door de zelfstandigheid der komeet 

uitgestraald licht verreweg het teruggekaatste zonlicht. De meting van de 

strepen van het spectrum en de vergelijking van hare groepeering bewijzen 

de aanwezigheid van koolstof, misschien in verbinding met waterstof, — en 

ook, volgens HUGGINS’ meening, de tegenwoordigheid van stikstof. De laatste 

gissing berust op de aanwezigheid van cyanogenium, die echter nog niet ge- 

acht kan worden bewezen te zijn. Zoo de gissing waarheid is, moet men in 

de komeet een hooge temperatuur veronderstellen, tenzij het cyanogenium 

reeds gevormd aanwezig is. (The Academy, July 30, 1881, pag. 94). 

DL. 

NATUURKUNDE. 

König's golfsyrene. — Zoo als bekend is, komen de verklaringen van het 

ontstaan der Tartinische combinatietonen, door verschillende natuurkundigen 

gegeven, niet in alle opzichten overeen. Terwijl sommigen de zaak geheel 

objectief opvatten en beweren dat elke regelmatige en genoegzaam snelle 

opeenvolging van stooten, door twee tegelijk klinkende tonen voortgebracht, 

in alle wezenlijke opzichten gelijk staat met een even snelle opeenvolging van 

gewone trillingen, beschouwen anderen, met HELMHOLTZ aan 't hoofd, het 

verschijnsel meer subjectief en wijzen aan de Cortische vezelen in 't oor eene 

belangrijk aandeel toe van wat men in hunnen geest zou kunnen noemen: de 

vertolking van de opvolgende stooten in een toon. De bekende vervaardiger 

van werktuigen voor de geluidsleer, Dr. KÖNIG te Parijs, heeft in den laatsten 

tijd een nieuw werktuig vervaardigd, waaraan hij den aan het, hoofd van dit 

artikel geplaatsten naam heeft gegeven, en dat zeker een hoogst welkome 

bijdrage levert tot het onderzoek door proefneming van de wording der com- 

binatietonen ook voor hem, die niet dadelijk inziet hoe door de verschijnselen 

die het oplevert de Helmholtzsche verklaring daarvan minder gegrond kan 

blijken Het is beschreven en afgebeeld in Nature (XXIV, p. 359). Wij moeten 

hier daarheen verwijzen voor de bijzonderheden der inrichting, die zonder 

afbeelding niet duidelijk zijn te maken en merken dus hier alleen op, dat de 

tonen daarin worden voortgebracht door een luchtstroom, niet, zoo als in de 
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gewone syrene, gericht tegen een rij van openingen in een draaiende schijf of 

cylinder, maar tegen den rand van een draaienden ring, welke tanden heeft 

in een vorm nauwkeurig overeenkomende met den trillingsvorm der combina- 

tie van de twee tonen, wier samenklinken men bestudeeren wil. 

LN. 

Aantrekking en afstooting: door trillingen voortgebracht. — Dezelfde 

bovengenoemde aflevering van Nature bevat (pag. 360) eene korte beschrijving 

van de proefnemingen door Dr. C. A. BJERKNES te Christiania verricht aan- 

gaande wat door hem genoemd wordt de hydrodynamische analogieën van elek- 

triciteit en magnetisme, gelijk die door hem op 15 Augustus Il. te Parijs aan 

de Académie des Sciences zijn vertoond. De daarbij verkregen uitkomsten waren 

grootendeels reeds vroeger bekend en voldoende verklaard. Toch schijnt ons 

de arbeid van BJERKNES opmerking te verdienen door de omstandigheid, dat 

hij er zich bijzonder op toegelegd heeft om de verschijnselen te brengen in 

een vorm, die de overeenkomst daarvan met de elektrische en magnetische 

ten duidelijkste doet uitkomen, en om de daartoe dienende toestellen zoo in te 

richten, dat zij die verschijnselen gemakkelijk en overtuigend voor oogen stel- 

len. Dit schijnt hem gelukt te zijn. Hij heeft zijne werktuigen te Parijs in de 

Exposition d'électricité tentoongesteld. Men zal dus aangaande hunne inrich- 

ting spoedig wel meer vernemen dan wat uit bovengenoemd artikel en uit de 

Comptes rendus is op te maken. 
LN. 

Oplossingen van groot soortelijk gewicht. — Dit zijn die der tungstobo- 

raten van cadmium, nikkel en kobalt. Naar eene mededeeling van KLEIN aan 

de Académie des Sciences, in hare zitting van 8 Aug. 1l., kan men van de 

beide laatste zouten bij gewone temperatuur oplossingen van 3,4 sp. gew. 

verkrijgen. Die van het eerste weegt, wel is waar, iets minder, 3,2; maar 

heeft het voordeel van geheele kleurloosheid. 

LN. 

Intensiteit der telephoonstroomen. — Prrrar (Journal de physique X, p. 

358) heeft proefnemingen gedaan aangaande de lading en ontlading der elek- 

trische condensatoren, vooral met het doel om den invloed te bepalen van 

den weerstand in den geleider, waar doorheen de ontlading geschiedt, op den 

tijd die noodig is om een algeheele ontlading te verkrijgen. Het is hem gelukt 

eene empirische formule te vinden en de juistheid daarvan voor zoover mogelijk 
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aan te toonen, die het verband tusschen beide bovengenoemde grootheden 

onderling en met de capaciteit des condensators en de sterkte der lading in 

vrij. eenvoudigen vorm aangeeft. Daardoor is het hem mogelijk geworden om 

de hoeveelheid arbeidsvermogen te bepalen, die toereikend is om een gevoe- 

ligen telephoon gedurende een bepaalden tijd te doea “spreken”. Hij heeft ge- 

vonden dat de hoeveelheid warmte, die een kubiek centimeter water 1°C. in 

temperatuur zou doen rijzen ! ‚ als zij in elektriciteit was omgezet die op 

geschikte wijze als intermittente stroom door zulk een telephoon werd geleid, 

sterk genoeg zijn zou om dezen een duidelijk waarneembaar aanhoudend ge- 

luid te doen geven, gedurende tienduizend jaren ! LN. 

Kool voor galvanische elementen. — MAURI (Nature XXIV, p. 387, uit 

de Rivista Seient. e. Ind. N°, 11) raadt aan, die op de volgende wijze te 

bereiden. Fijn graphietpoeder wordt met een gelijk gewicht zwavelpoeder innig 

gemengd en in een ijzeren vat verhit totdat de zwavel gesmolten is, waarbij 

de temperatuur niet hooger dan 200’ C. mag worden. In dien toestand wordt 

het mengsel in geschikte vormen gegoten, en terwijl het nog week is kan men 

daarin een zigzagvormig gebogen koperdraad plaatsen, waarvan het vrij uit- 

stekende einde als geleider dient. De zoo verkregen staven hebben volgens 

MAURI een geleidingsvermogen, dat “praktisch” met dat van de gewone retor- 

tenkool kan gelijk worden gesteld; zij leveren een grootere elektromotorische 

kracht en zijn veel gemakkelijker te vervaardigen en dus minder kostbaar dan 

deze. Coakspoeder, in plaats van graphiet gebezigd, levert staven van veel 

geringer geleidingsvermogen. LN. 

Sterkte van het elektrisch koollicht in verschillende richtingen. — In een 

uittreksel uit het werk van NIAUDET: Les machines electriques à courants 

continus, dat la Nature geeft in haar nommer van 10 Sept. Il. (IX p. 226) 

komt het volgende voor aangaande de uitkomsten van FONTAINE bij bepaling 

van de betrekkelijke sterkte der verlichting, voortgebracht door den elektrischen 

lichtboog tusschen twee vertikaal boven elkaâr geplaatste koolspitsen, als de 

bovenste positief was. Die sterkte is verreweg het grootst in eene richting, 

die met het horizontale vlak door het midden van den boog een hoek van 

45 tot 60° maakt en daaronder ligt; zij is omstreeks 410 malen grooter dan 

die, gemeten in de richting van 45” daarboven. Bij gelijk arbeidsverbruik tot 

! Ben kleine calorie, zooals P. het noemt. Is het niet beter het eens voorgeslagen 

woord Therme daarvoor te behouden? 
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het in beweging houden van een magneto-elektrisch werktuig dat aanhoudend 

gelijkgerichte stroomen levert en van een ander, dat afwisselende stroomen 

geeft, was de gemiddelde lichtsterkte, in dezelfde elektrische lamp door het 

erste voortgebracht, drie malen sterker dan die van het tweede. LN. 

GEOLOGIE. 

De krop en de geologie. — Prof. G. A. LEBOUR, van Newcastle-on-Tyne, 

heeft onlangs een geschrift uitgegeven over de geologische verspreiding van 

endemisch kropgezwel in Engeland. Uit gedurende de laatste tien jaren ver- 

zamelde gegevens is hij in staat gesteld om-de geologische formatiën, die van 

bronchocele vrij zijn, af te zonderen van die, welke deze kwaal begunstigen. 

Het terrein van het kropgezwel zijn de kalksteenen van de carbonifere reeks ; 

en Stoney Middleton, op den koolhoudenden kalksteen van Derbyshire, bezit de 

ongelukkige onderscheiding van alle engelsche lokaliteiten in het heerschen 

van kropgezwellen te overtreffen. Uit LEBOUR’s geschrift blijkt echter dat het 

niet de kalksteen alleen is die den “Derbyshire-hals’ teweeg brengt, want 

het blijkt, dat in Engeland, evenals in Frankrijk, de gesteenten, waarop de 

meeste gevallen voorkomen, tegelijkertijd kalkachtig en metaalbevattend zijn, 

terwijl de kropvrije plaatsen alle gelegen zijn op een bodem, gekenmerkt door de 

afwezigheid van kalksteen en van metallische onreinheden, bepaaldelijk van 

ijzerpyriet (The Academy, July 16, 1881, pag. 56.) DE. 

FLANTKUNDE. 

Een insektendoodend cryptogaam. — De heer PLANCHON vestigde de aan- 

dacht van den heer J. LICHTENSTEIN op de aanwezigheid, in de warme kassen 

van den plantentuin te Montpellier, van eene soort van Botrytis, die al de 

bladluizen (van het geslacht Siphonophora) op eene Cineraria had gedood door 

ze met zijn mycelium te overdekken. Deze werking der parasitische plant ver- 

loopt in de warme kas zeer snel, maar schijnt bij de temperatuur van de 

buitenlucht op te houden, LrcnteNsreiN heeft die Botrytis althans niet op 

Phyllovera of andere bladluizen kunnen inenten. Misschien moet een interme- 

diair verblijf op andere dieren voorafgaan (Compt. rend. Tom. XCII, pag. 1139). 

D. L 

Papaïne. — Im dit Bijblad is vroeger een paar malen melding gemaakt van 

de oplossende werking, die de papaïne uitoefent op vochtige fibrine enz. enz. 
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Aangemoedigd door proeven, genomen op uit de luchtpijp genomen croupvliezen , 

hebben BovcHUT en Wurtz 32 lijders aan croup of diphtheritis, kinderen en 

volwassenen, behandeld met bestrijkingen met papaïne op de pseudomembranen, 

alle twee uren herhaald. Slechts vier van deze lijders zijn overleden. (Compt. 

rend. Tom. XLII, pag. 1433.) DiiL. 

Invloed der drukking op de kieming en den groei der planten. — De 

heer WILLIAMS CHARTER zaaide twee groepen, elk van vijf mosterdzaden, op 

stukken van natte katoenwol. Het eene stuk werd gebracht in een klein fleschje , 

dat met omgekeerden hals onder kwikzilver werd gedompeld. Het andere werd 

in een geheel dergelijk fleschje geplaatst, aan welks hals een omgebogen glazen 

buis werd verbonden, waarvan de lange arm tot 45 E. duimen met kwikzilver 

werd gevuld. 

_ Dit geschiedde den 7den April ten 11 ure. Ten 9 ure van den Iden April 

waren aan de aan sterke drukking blootgestelde zaden de naar buiten komende 

worteltjes zichtbaar, en den volgenden dag ten 10 ure waren deze een vierde 

tot een derde duim lang, toen op denzelfden tijd de niet aan hoogere druk- 

king blootgestelde zaden pas begonnen te ontkiemen. 

Van toen af werd de mate van ontwikkeling echter omgekeerd. De zaden 

onder gewone drukking groeiden snel en hunne cotyledonen namen een donker 

groene kleur aan; die onder hooge drukking daarentegen ontwikkelden zich 

niet verder en bij een waaraan de cotyledonen zich reeds vertoond hadden, 

werden deze geötioleerd alsof zij in geheele duisternis gegroeid waren. (Nature, 

26 Mei 1881, p. 79). HG. 

DIERKUNDE. 

Holte in het os sacrum van Stegosaurus. — Onder de nieuw ontdekte vormen 

van Dinosauriers in de Juralagen van Noord-Amerika behoort eene, die van 

MARSH den naam van Stegosaurus heeft ontvangen, en die twee opmerkelijke 

bijzonderheden vertoont. Vooreerst is de schedelholte zoo klein, dat men besluiten 

moet dat geen ander tot dus ver bekend landdier betrekkelijk zoo kleine her- 

senen had. Daarentegen komt in het os sacrum, en wel hoofdzakelijk in de 

eerste en tweede der daartoe behoorende wervels, eene groote, gewelfde holte 

voor, die eene uitzetting is van het ruggemergkanaal en in omvang de sche- 

delholte ver overtreft. Nu weet men wel is waar dat bij onderscheidene dieren 

ter plaatse waar de zenuwen voor de achterste ledematen ontspringen het rug- 

gemerg eene aanzwelling vertoont, en ook bij andere Dinosauriers vond MARSH 
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in het os saernm eene holte die op het bestaan van eene dergelijke aanzwelling 

wijst, doch nergens in eene dergelijke mate als bij Stegosaurus. Of hij echter 

recht heeft daaruit te besluiten dat die holte geheel met zenuwzelfstandigheid 

gevuld was en dat derhalve het achterste zenuwcentrum het voorste eenige 

malen in grootte overtrof, valt nog te betwijfelen. (American Journ. of Science, 

Febr. 1881, p. 167). | HG. 

Geluidmakende mieren. — In Nature Vol. XXII p. 583 verscheen een brief 

van den heer PEAL over mieren die geluid maken; thans bevestigt de heer 

O. H. FORBES, die zich op dit oogenblik in zuidelijk Sumatra ophoudt, in 

hetzelfde tijdschrift, vol. XXIV p. 101, het bestaan van zulke geluidmakende 

mieren. Dit vermogen nam hij het eerst waar bij eene soort van Polyrachis, 

eene mier die hare papierachtige nesten onder bamboesbladeren bouwt. Het 

geluid, dat veel heeft van het gekletter, teweeg gebracht door een harden regen, 

wordt veroorzaakt door dat het insekt een reeks van tikjes op het blad maakt , 

waartoe het zich zoowel van zijn kop als van zijn omgebogen achterlijf bedient. 

Later vond hij op Sumatra nog een grootere bruine soort van mier, die een 

dergelijk geluid als van vallenden regen maakt, dat op grooten afstand kan 

gehoord worden. Hetgeen hem hierbij bijzonder trof, was de gelijktijdigheid waar- 

mede de mieren dit geluid maken. Zij waren verspreid over eene ruimte van 

omstreeks twee ellen in doorsnede, gevormd door den stam, de takken en 

bladeren van een omgevallen boom, en zoo dat zij onmogelijk elkander zien 

konden; toch begon het tikken door allen op hetzelfde oogenblik en hield ook 

weder op hetzelfde oogenblik op, om na eenige seconden op nieuw te begin- 

nen. De tusschentijden van rust waren nagenoeg van gelijke lengte, en of- 

schoon de enkele mieren niet geliĳktijdig aansloegen, zoodat een soort van 

muziekale toon door elke groep werd voortgebracht, zoo was toch het begin 

en het einde van die muziekale uitvoeringen telkens volkomen gelijktijdig. 

HG. 

Hondsdolheid. — pasreur heeft met zijne medewerkers CHAMBERLAND , 

ROUX en THUILLIER onderzoekingen omtrent het vergift van deze ziekte inge- 

steld. Dat dit in het speeksel voorhanden is, is bekend. Daarentegen heeft 

de inenting met bloed van dolle honden geen uitwerking gehad, ten minste 

tot dusver. De vraag rees of het gift ook voorhanden kon zijn in het centraal 

zenuwstelsel. Bovengenoemde onderzoekers nu hadden honden getrepaneerd en 

de hersenen geinoculeerd met hersenzelfstandigheid van een dollen hond. Alle 

geinoculeerden honden zijn dol geworden. De eerste verschijnselen openbaarden 
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zich in het verloop van een of twee weken, en de dood volgde binnen drie 

weken. Bij deze proeven heeft men dus niet gedurende een lang, soms zeer 

lang incubatietijdperk te wachten op den uitslag. (Compt rend. Tom. XIIL, 

pag. 1259.) D4/L: 

Trichinen. — Het lijdt geen twijfel of in ons land is sedert lange jaren 

varkensvleesch gegeten, dat trichinen bevatte, lange jaren, — dat is , zoolang 

er in ons land varkensvleesch uit Duitschland, en later uit Noord-Amerika , 

is ingevoerd geworden. Toch verneemt men bij ors van trichinose bij menschen 

niets; voor zoover ik weet, is hier nog geen goed geconstateerd geval van 

die ziekte bekend geworden, niettegenstaande in Duitschland vrij dikwijls kleine 

plaatselijke epidemieën daarvan voorkomen. Men kan wel is waar zeggen : de ziekte 

wordt tot dusver niet in haren waren aard herkend; zij zal wel voorkomen, 

maar wordt miskend en voor typhoidekoorts, rheumatisme enz. aangezien. Ik 

stel echter hier tegenover, wat BoULEY den 7den Maart van dit jaar in de Academie 

des Sciences daarover zeide. Evenals bij ons, kan in Frankrijk de trichinose 

onbekend worden genoemd. Maar eene ziekte, zegt BouLrY blijft niet mis- 

kend, wanneer eenmaal de mogelijkheid van hare verschijning bewezen is. 

Voor dat RAYER had bewezen dat de kwade droes van het paard op den mensch 

kan overgaan, zijn er zeker verscheiden menschen door die ziekte aangetast 

geworden, zonder dat men de oorzaak er van kende en haar dus afkomstig 

van droes achtte. Maar na het bewijs van RAYER zag ieder de zaak in, en 

de gevallen van op menschen overgedragen droes schenen zich te vermenig- 

vuldigen, niet omdat ze werkelijk meer voorkwamen, maar omdat men ze nu 

wist te onderkennen. Er is geen reden waarom het met de trichinose niet even 

zoo zou gaan, nu die ziekte bekend is en ieder er van weet. Uit het stil- 

zwijgen der fransche geneeskundigen mag men dus opmaken, dat wij er vrij 

van zijn, Waarom? Zeker wegens onze keukeneigenaardigheden, De trichine 

verdraagt geen hitte boven 70°C., en, zoo de trichinose in Frankrijk niet 

bestaat, moet dit daarvan afhangen, dat men daar gewoon is het varkensvleesch 

volledig genoeg te koken om de trichinen te dooden, waaruit volgt, dat de 

trichinose voor ons geen zulk ernstig gevaar aanbiedt als in die landen , waar 

men rauw of ongaar gekookt of gebraden varkensvleesch eet. (Compt rend. 

Tom. XIII, pag. 496.) Psi 
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